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المقدِّمة

تيموثي كيلر

السؤال 1: ما هي غاية اإلنسان الُعظمى؟

نسان الُعظمى هي تمجيد هللا، والتمتُّع به إىل الأبد.  الجواب: غاية الإ

السؤال 1: ما هو مصدر عزائك الوحيد في الحياة وفي الموت؟

ي الحياة 
ي أنتمي — جســًدا وروًحــا، ســواء �ز

، لكنــ�ز ي لســُت لنفــ�ي
الجــواب: أنــ�ز

، يســوع المســيح. ز ي المــوت — إىل مخلِّــ�ي الأم�ي
أو �ز

ي افتتاحيــة دليــل وستمنســ�ت ودليل 
ي وردت �ز

د صــدى هــذه الكلمــات، الــ�ت دَّ يــ�ت

ي الكث�ي 
يمــان المســيحي عن طريــق الســؤال والجــواب، �ز ج لتعليــم الإ هايدلــ�ب

ــا مــن خــالل العظــات  ــا. وهــي مألوفــة لدين مــن إقــرارات وترصيحــات إيمانن

، وقطًعا لم يحفظوها  والكتــب. ومع ذلــك، ل يعلم الغالبية مصدرها الأصــ�ي

يمــان المســيحي عــن  يوًمــا عــن ظهــر قلــب باعتبارهــا جــزًءا مــن أدلــة تعليــم الإ

ي هــي مشــتقة بالفعــل منها.
طريــق الســؤال والجــواب الــ�ت

ســات المســيحّية اليــوم »إقــرارات إيمــان«  تُصــِدر الكثــ�ي مــن الكنائــس والمؤسَّ

ــع  ء المتوقَّ ي
، كان الــ�ش ي

ي المــا�ز
تضــع الخطــوط العريضــة لمعتقداتهــا. لكــن �ز
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، وأن تُصاغ بعنايــة، ح�ت  ي اء الكتــا�ب ز هــذا النــوع مــن الوثائــق بالــ�ش هــو أن يتمــ�ي

ي النمــو والتدريــب المســيحي. 
َّ حفُظهــا عــن ظهــر قلــب، واســتخدامها �ز يتســ�ز

ــل  ــق عليهــا »دلي ي صــورة ســؤال وجــواب، وأُطِل
ــق �ز وقــد ُكتبــت هــذه الوثائ

يمــان المســيحي« ]catechisms[ )المشــتقة مــن  الأســئلة والأجوبــة لتعليــم الإ

ــه عــن طريــق  ي »يعلِّــم شــفًها أو يوجِّ
ي تعــ�ز

الكلمــة اليونانيــة katechein، الــ�ت

ج لعــام 1563  كلمــات الفــم«(. مــن أشــهر هــذه الوثائــق هــو دليــل هايدلــ�ب

ــل لعــام 1648 م، وتمثِّــل هــذه  م، ودليــل وستمنســ�ت الُموَجــز وأيًضــا الُمفصَّ

ي العالــم اليــوم.
الوثائــق المقاييــس العقائديـّـة للكثــ�ي مــن الكنائــس �ز

الممارسة المنقضية للتعليم المسيحي عن طري�ق السؤال والجواب: 

، تــكاد تكــون ممارســة التعليــم المســيحي عن طريق الســؤال  ي الوقــت الحــاىلي
�ز

. فــإن  ز ز البالغــ�ي ــ�ي ــا، ول ســيما ب والجــواب )catechesis( قــد انقضــت تماًم

برامــج التلمــذة الحديثــة تســلِّط الضوء ع� ممارســاٍت مــن قبيل دراســة الكتاب 

ي بعــض الأحيــان تتَّســم 
، والكــرازة؛ و�ز ز كــة المؤمنــ�ي المقــدس، والصــالة، و�ش

ي المقابــل، يقــوم التعليم الكالســيكي 
بســطحية فيمــا يتعلــق بالعقيــدة. لكــن �ز

ي رحلــة ع�ب قانون 
ز �ز القديــم عن طريق الســؤال والجواب باصطحاب الدارســ�ي

ز  ا ب�ي ، والصــالة الربَّانيــة — محقًقــا توازنـًـا مثاليًّ إيمــان الرســل، والوصايــا العــ�ش

ــة، والختبــار الروحــي. كمــا يتيح  ، والمبــادئ الأخالقّيــة العمليَّ ي الالهــوت الكتــا�ب

نظــام الحفــظ عــن ظهر قلــب عن طريــق الســؤال والجــواب تثبيــت المفاهيم 

ز بالطبيعة مســؤولّية  داخــل القلــب عــ� مســتوى أعمق، ويضــع عــ� الدراســ�ي

ًا،  إتقــان المــادة الدراســّية أكــ�ش ممــا تفعــل دورات التلمــذة المعتــادة. وأخــ�ي

ز  ز والدارســ�ي تســاعد ممارســة التعلُّــم عــن طريــق الســؤال والجــواب المعلِّمــ�ي

ي عمليــة تعلُّــم تفاعلّيــة وحواريـّـة طبيعّية.
عــ� الدخــول �ز



6

باختصــار، يَُعــد التعليــم عــن طريــق الســؤال والجــواب تعليًمــا فرديًّــا بدرجــة 

. يســتطيع الآبــاء تعليم أبناءهم عن طريق الســؤال  ــا بدرجة أك�ب أقــل، وجماعيًّ

والجــواب. ويســتطيع قــادة الكنيســة تعليــم الأعضــاء الجــدد عــن طريــق أدلة 

تعليمّيــة موَجــزة مــن خــالل الســؤال والجــواب، أو تعليــم القــادة الجــدد عــن 

طريــق أدلــة تعليمّيــة أكــ�ش تفصيــاًل مــن خالل الســؤال والجــواب. وبســبب ثراء 

ي خدمــة العبــادة 
هــذه المــادة، يمكــن لالأســئلة والأجوبــة التعليمّيــة أن تُدَمــج �ز

ف بإيمانهــا، وتتجاوب  الجماعّيــة، حيــث يُمِكــن للكنيســة كجســد واحــد أن تعــ�ت

ي حمــٍد وتســبيٍح. 
مــع هللا �ز

وإذ نفتقــر اليــوم إىل ممارســة التعليــم عــن طريق الســؤال والجــواب، »صارت 

ة بالحــق، والأفــكار الضبابيَّة عن هللا وعــن التقوى،  المعرفــة الطفيفــة الســطحيَّ

اث بالقضايــا الحياتّيــة — من جهة العمــل، والمجتمــع، والعائلة،  وعــدم الكــ�ت
ــة اليوم«.1 نجيليَّ ز الكنائس الإ

ِّ والكنيســة — جميعهــا عــ� الأغلب عالمــات تَُمــ�ي

لماذا َنكُتب أدلة جديدة للتعليم عن طري�ق السؤال والجواب؟

لدينــا الكثــ�ي مــن الأدلــة التعليمّيــة عــن طريــق الســؤال والجــواب، الرائعــة، 

ي حقيقــة الأمــر، 
ــدة؟ �ز ــة جدي ــة أدل ة. لمــاذا إذن نبــذل جهــًدا لكتاب َ ــ�ب والُمخت

ي فعل هــذا. ولكن، ل 
ي دوافــع شــخٍص يرغــب �ز

ربمــا يتشــكك البعــض اليــوم �ز

ي هــذه الأيــام أن إصــدار الكنائــس لأدلــة تعليمّيــة عــن طريق 
يــدرك الغالبيــة �ز

َ أمــًرا عاديًّــا،  الســؤال والجــواب لســتخدامها الشــخ�ي كان فيمــا مــ�ز يُعَتــ�ب

ي 
وريًّــا. فقــد احتــوى »كتــاب الصــالة العامــة« الأصــ�ي الأنجليــكا�ز وهاًمــا، ورصز

عــ� دليــل تعليمــي عــن طريــق الســؤال والجــواب. أيًضــا كان لــدى الكنائــس 

اللوثريـّـة دليــل تعليمــي ُموَجــز وتفصي�ي عــن طريق الســؤال والجــواب، خاص 

1  Gary Parrett and J. I. Packer, Grounded in the Gospel: Building Believers 
the Old-Fashioned Way )Grand Rapids, MI: baker, 2010(, 16.
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ي عــام 1529 م. ومــع أنَّ الكنائــس الســكوتلنديّة القديمــة كان لديهــا 
بلوثــر، �ز

ــواب،  ــؤال والج ــق الس ــن طري ــم ع ــن، للتعلي ــاص بكالف ــا، الخ ــل جينيف دلي

ــواب  ــؤال والج ــق الس ــن طري ــم ع ج للتعلي ــ�ب ــل هايدل ــام 1541 م، ودلي لع

ــم  ــج للتعلي ــل كري ــت إصــدار واســتخدام دلي ــا واصل لعــام 1563 م، إل أنه

ي للتعليم 
عــن طريــق الســؤال والجــواب لعــام 1581 م، ودليــل دانــكان الالتيــ�ز

عــن طريــق الســؤال والجــواب لعــام 1595 م، ودليــل التعليــم الجديــد عــن 

ي النهاية دليل أســئلة 
َّ �ز طريــق الســؤال والجــواب لعــام 1644 م، قبــل أن تتبــ�ز

وأجوبــة وستمنســ�ت للتعليــم المســيحي.

ي ريتشــارد باكســ�ت )Richard Baxter(، الــذي 
أراد الراعــي التطّهــري البيوريتــا�ز

، تدريــب أربــاب العائــالت  ي القــرن الســابع عــ�ش
ي مدينــة كيدرمنســ�ت �ز

خــدم �ز

يمــان. وكي يفعــل هــذا، كتــب  ي الإ
عــ� نحــو نظامــي، حــ�ت يعلِّمــوا بيوتهــم �ز

دليــل العائلــة للتعليــم عــن طريــق الســؤال والجــواب، الخــاص بــه، والــذي 

ــق  ــاب المقــدس وثي ــه جعــل الكت ــ�ي مــن شــعب كنيســته، لأن ــاه عــدد كب تبنَّ

. ز ي ذلــك الح�ي
ي كانــوا يواجهونهــا �ز

الصلــة بالكثــ�ي مــن القضايــا والتســاؤلت ال�ت

ــة أغــراض عــ�  ــة عــن طريــق الســؤال والجــواب لثالث ــة التعليمّي ُكتبــت الأدل

نجيــل — ل  ح واٍف وشــامٍل لرســالة الإ الأقــل. كان الغــرض الأول هــو عــرض �ش

نجيــل بوضــوح فحســب، بــل أيًضــا لوضــع حجــارة الأســاس  ح ماهيــة الإ لــ�ش

يّة،  نجيل، كالعقائــد الكتابّية عــن هللا، وعن الطبيعــة الب�ش ي عليهــا يقــف الإ
الــ�ت

ح بطريقة  ي هو عرض هــذا الــ�ش
وعــن الخطيــة، وغــ�ي ذلــك. كان الغــرض الثــا�ز

ي ذلــك الزمــان وذلك 
تتنــاول الهرطقــات، والضــاللت، والمعتقــدات الخاطئــة �ز

ى لهــا. وكان الغــرض الثالث، الــذي هو غرض رعــوي بدرجة  المجتمــع، وتتصــدَّ

، هو إفراز شــعب خاص، يقــاوم ثقافة المجتمع ويعكس صورة المســيح،  أكــ�ب

ي الحيــاة الجماعّية للكنيســة.
ي الشــخصّية الفرديـّـة، بــل أيًضــا �ز

ل فقــط �ز
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ورة كتابــة أدلة  ز نتطلَّــع إىل هــذه الأغــراض الثالثــة مًعــا، نجدهــا تفــ�ِّ رصز حــ�ي

ز ل بــد أن يتمــا�ش  تعليمّيــة جديــدة عــن طريــق الســؤال والجــواب. ففــي حــ�ي

ي تتحــ�َّ 
ــة القديمــة الــ�ت نجيــل مــع الأدلــة التعليمّي عرضنــا لتعليــم رســالة الإ

، وهكــذا أيًضــا تتغــ�ي  َّ بالأمانــة تجــاه الكتــاب المقــدس، إل أن الثقافــة تتغــ�ي

ة،  ِّ نجيــل غــ�ي المتغ�ي ي تواجــه رســالة الإ
غــراءات والتحديــات الــ�ت الضــاللت والإ

ــل البــ�ش لمواجهتهــا والمجاوبــة عنهــا. ول بــد أن يؤهَّ

هيكل دليل أسئلة وأجوبة المدينة الجديدة للتعليم المسيحي: 

يتألــف دليــل أســئلة وأجوبــة المدينــة الجديــدة للتعليــم المســيحي فقــط مــن 

ج الذي يحــوي 129  ز ســؤاًل وجوابـًـا )عــ� خــالف دليــل هايدلــ�ب ز وخمســ�ي إثنــ�ي

ســؤال وجــواب، أو دليــل أســئلة وأجوبــة وستمنســ�ت الُموَجــز الــذي يحــوي 107 

، يتيــح هــذا تنــاُول ســؤال وجــواب واحــد كل أســبوع  ســؤال وجــواب(. وبالتــاىلي

ي عــام واحــد. يضفي هــذا ع� الدليل بســاطة تالئــم تقويمات 
والنتهــاء منــه �ز

ل عــ� َمــن لديهم جــداول أعمــال مزدحمــة تتميمــه وإنجازه. الكنائــس، ويُســهِّ

هــذا الدليــل قائــٌم عــ� أســاس، ومقتَبــٌس مــن، دليــل جينيفــا للتعليــم عــن 

طريــق الســؤال والجــواب، الخــاص بكالفــن، ودلي�ي أســئلة وأجوبة وستمنســ�ت 

ج. يُتيــُح هــذا اطِّالًعــا جيــًدا ع�  ــل، وبالأخــص دليــل هايدلــ�ب الُموَجــز والُمفصَّ

ي الأدلــة التعليمّية لعرص الإصــالح العظيم، 
وات والأفــكار الــواردة �ز بعــض الــ�ش

ــة القديمــة،  ــة التعليمّي ي الأدل
ــب �ز ــاس عــ� التنقي ع هــذا الن ز أن يشــجِّ ــ�ي آمل

ــة عــن طريــق الســؤال والجــواب طــوال حياتهــم. ــة التعليميَّ ومواصلــة العمليَّ

ــة  ــد مــن الســهولة عــ� عملي ــاء المزي ضف ــة أجــزاء لإ ــل إىل ثالث ينقســم الدلي

ــة. ــيمات النافع ــض التقس دراج بع ــزَّأة، ولإ ــم المج التعلي
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الجزء الأول: هللا، الخليقة والسقوط، الناموس )20 سؤال(

: المسيح، الفداء، النعمة )15 سؤال( ي
القسم الثا�ز

ي النعمة )17 سؤال(
داد، والنمو �ز القسم الثالث: الروح القدس، والس�ت

ي كل ســؤال وجــواب 
ــة القديمــة، يــأ�ت ي معظــم الأدلــة التعليميَّ

وكمــا هــو الحــال �ز

. بالإضافة إىل ذلك، ســتجد أن كلَّ ســؤال وجواب متبوٌع بتعليق  ي مرَفًقــا بنص كتا�ب

مختــرَص مأخــوٍذ مــن كتابــات أو أقــوال لأحــد الكارزيــن القدامــى، يليــه تعليق من 

ي الموضوع الذي 
ز ع� التأمــل والتفكــ�ي �ز كارز معــارص، وهــذا لمســاعدة الدارســ�ي

ة وبديعة. يتــم عرضــه. ثــم يُخَتتــم كل ســؤال وجواب بصــالة قصــ�ي

استخدام اللغة الكالسيكّية:

ي جميــع التعليقــات 
مــكان، بلغــة النصــوص الأصلّيــة �ز تــم الحتفــاظ، بقــدر الإ

القديمــة، بالرغــم مــن أنَّ هــذا قــد يجعــل المحتــوى يبــدو للوهلــة الأوىل أك�ش 

ز )J.R.R. Tolkien( بشــأن  ر النــاس إىل جــي. آر. آر. تولك�ي ز تذمَّ صعوبــة. حــ�ي

ــأن اللغــة تحمــل  ــا، أجابهــم ب ي كان يســتخدمها أحيانً
ــ�ت اللغــة الكالســيكّية ال

ز  ، لــم يكــن اســتخدامه للغــة الكالســيكّية مجــرد حنــ�ي ــة، وبالتــاىلي ــا ثقافّي قيًم

، بــل كان هــذا وفًقــا لمبــادئ مقصــودة. فقــد آمــن بــأن الأســاليب  ي
إىل المــا�ز

ي الحديــث تنقــل مفاهيــم قديمة عــن الحياة، ل تســتطيع الصيغ 
الكالســيكّية �ز

ات الحديثــة نقلهــا، لأن اللغــة الحديثــة متشــابكة مــع وجهــات النظــر  والتعبــ�ي

الحديثــة عــن الحيــاة.

ي جميــع التعليقات 
ز �ز لهــذا الســبب، احتفظنــا بلغة الُكتــاب القدامــى الأصليــ�ي

ي المعتــاد، 
ي لــم تعــد فيهــا الكلمــات متداولــة �ز

ي الحــالت الــ�ت
القديمــة، عــدا �ز

ــة  ــتبدالها بعالم ــم اس ــالت ت ــذه الح ي ه
ــة )و�ز ــ�ي مفهوم ــتكون غ ــاىلي س وبالت
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ــئلة  ي الأس
ــا �ز ــة أيًض ــذه اللغ ــس ه ــد تنعك ــان، ق ــض الأحي ي بع

ــذف2(. �ز الح

ــر والحفــظ. والأجوبــة حيــث تســاعد الصياغــة الشــعرية عــ� التذكُّ

كيف تستخدم دليل أسئلة وأجوبة المدينة الجديدة للتعليم المسيحي؟

ــد  ، تَُع ــاىلي ــواب؛ وبالت ــؤال وج ز س ــ�ي ز وخمس ــ�ي ــن إثن ــل م ــذا الدلي ن ه ــوَّ يتك

الطريقــة الأســهل لســتخدامه هــي حفــظ ســؤال وجواب واحــد كلَّ أســبوع من 

ــا، فــإن الوســيلة  العــام. وبمــا أنَّ الغــرض مــن هــذا الدليــل أن يكــون حواريًّ

ي العائــالت، 
ــم إذن هــي إمــا داخــل مجموعــة مــن فرديــن، أو �ز الأمثــل للتعلُّ

ي مجموعــات دراســّية، ممــا يتيــح مســاعدة الأشــخاص لبعضهــم البعــض 
أو �ز

ي المــرة 
ــة، ل عــن طريــق الكتفــاء بحفــظ جــواب واحــد �ز عــ� حفــظ الأجوب

ة أجوبــة،  عــادة بعــد النتهــاء مــن حفــظ عــ�ش الواحــدة، بــل يمكــن أيًضــا الإ

يــن، وهكــذا.  ثــم ع�ش

، والتعليقــات المكتوبة، والصــالة المرَفقة  ي مــن الممكن اســتخدام النــص الكتا�ب

ي أي يــوم تختــاره مــن أيــام 
ــدي، �ز بــكل ســؤال وجــواب كوســيلة للتأمــل التعبُّ

ي الموضوعــات 
ــل �ز ــن والتأمُّ ــ�ي بتمعُّ الأســبوع، وهــذا لمســاعدتك عــ� التفك

ي تنشــأ مــن الســؤال والجــواب.
والتطبيقــات الــ�ت

ة  ــق العــ�ش ــق الخمســة إىل الدقائ ــرِّر رصف الدقائ ــات أن تق ــكان المجموع بإم

 َّ ي تنــاول ســؤال وجــواب واحــد، وبالتــاىلي سيتســ�ز
الأوىل مــن وقــت دراســتها �ز

ــل المجموعــات دراســة  ي عــام واحــد. أو ربمــا تفضِّ
لهــا النتهــاء مــن الدليــل �ز

ــاًل، عــن طريــق حفــظ  ــة مكثفــة؛ مث ة زمني ي فــ�ت
ــة وتعلُّمهــا �ز الأســئلة والأجوب

ا، ثــم الجتمــاع مًعــا لختبــار بعضهــم البعض  خمســة أو ســتة أســئلة أســبوعيًّ

ضافــة إىل قــراءة التعليقــات المرفقــة بهــا. فيهــا، ومناقشــتها، بالإ

2  المترجم: عالمة الحذف هي …
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نصائح بشأن الحفظ:

ي تالئــم 
عــة لحفــظ النصــوص، وهنــاك بعــض التقنيــات الــ�ت توجــد طــرق متنوِّ

أنمــاط تََعلُّــم أكــ�ش مــن تقنيــات أخــرى. إليكــم بعــض الأمثلــة:

اقرأ السؤال والجواب بصوت مرتفع، ثم كرر هذا مرات عديدة.	 

اقــرأ الســؤال والجــواب بصــوت مرتفــع، ثــم حــاول أن ت�دهمــا دون أن 	 

ر هــذا. تنُظــر إليهمــا. وَكــرِّ

، ثــم الجزء 	  ي
اقــرأ الجــزء الأول مــن الأســئلة والأجوبة كامــاًل )ثم الجــزء الثا�ز

اج الحركــة  ز ي الأنحــاء. فــإن امــ�ت
الثالــث( بصــوٍت مرتفــع، بينمــا تتجــول �ز

بالــكالم يزيــد مــن قــدرة الشــخص عــ� تََذكــر النــص.

قــم بتســجيل صوتــك بينمــا تقرأ الجــزء الأول من الأســئلة والأجوبــة كاماًل )ثم 	 

ي أثناء ممارســة 
، ثــم الجزء الثالث(، واســتمع إىل هذا التســجيل �ز ي

الجــزء الثــا�ز

أنشــطتك اليومّيــة كالتماريــن الرياضية، والأعمال الروتينّيــة، وغ�ي ذلك.

ي موضــع ظاهر. 	 
قــم بتدويــن الأســئلة والأجوبــة عــ� بطاقــات، وألصقها �ز

ثــم اقرأهــا بصــوت مرتفــع كلما وقعــت عينــاك عليها.

اصنــع بطاقات تعليمّيــة )flash cards(، وضع الســؤال ع� وجه والجواب 	 

عــ� الوجه الآخــر، ثم اخت�ب نفســك.

ــة 	  ــة الكتاب ــإن عملي ــة. ف ر الكتاب ــرِّ ــم َك ــة الســؤال والجــواب. ث قــم بكتاب

ــر النــص. تســاعد عــ� تََذكُّ

ــررة 	  ــع شــخص آخــر، بصــورة متك ــة م ــدرَّب عــ� �د الأســئلة والأجوب تَ

ــكان. م ــدر الإ ق
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ممارسة كتابّية:

ي رســالة بولــس إىل أهــل غالطيــة، َكَتــب هــذه الكلمــات: »َولِكــْن ِلُيَشــاِرِك 
�ز

َاِت« )غالطيــة 6: 6(. الكلمــة  ْ ي َجِميــِع اْلَخــ�ي ِ
الَّــِذي يََتَعلَّــُم اْلَكِلَمــَة اْلُمَعلِّــَم �ز

 ،katechoumenos ي تُرِجمت »الَِّذي يََتَعلَُّم اْلَكِلَمــَة« هي كلمة
اليونانيــة ال�ت

ــى تعليًمــا عن طريق الســؤال والجــواب )catechized(. بمع�ز  أي َمــن يتلقَّ

ــم  ــد المســيحّية )التعلي ــن العقائ ــة م ــس يشــ�ي إىل مجموع آخــر، كان بول

المســيحي الشــفهي catechism( كان هــؤلء يتعلمونهــا مــن خــالل معلِّــم 

ــم بطريقــة الســؤال  ــم جــاءت catechizer، أي َمــن يعلِّ )هنــا كلمــة معلِّ

ــم  ــا الدع َاِت« هن ْ ــ�ي ــِع اْلَخ ــارة »َجِمي ي عب
ــ� الأرجــح، تعــ�ز والجــواب(. ع

 — ]koinoneo[ »ــاِرِك ــزداد كلمــة »ِلُيَش ي ضــوء هــذا، ت
المــادي أيًضــا. و�ز

كــة« — ثــراًء. ل ينبغــي النظــر إذن  ِ َ ي �ش
ك«، أو »يكــون �ز ي »يَشــ�ت

ي تعــ�ز
الــ�ت

اك أو  إىل راتــب المعلِّــم المســيحي باعتبــاره مجــرد أجــرة، بــل بكونــه »اشــ�ت

كــة«. فــإن التعليــم عــن طريــق الســؤال والجــواب ليــس مجــرد خدمــة  ِ َ �ش

اك  كــة غنيــة، واشــ�ت ــة ل بــد أن تكــون مدفوعــة الأجــر، بــل هــو �ش إضافيَّ

ي عطايــا هللا وهباتــه.
متبــادل �ز

ــنا؛  ي كنائس
ــة �ز ــة الكتابّي ــذه الممارس ــ� ه ــة ع ــاب ثاني ــتطيع النكب ــا نس ــا ليتن ي

« مــرة أخــرى )انظــر كولــو�ي 3: 16(،  حينئــذ ســنجد كلمــة هللا »تَســُكن فينــا بغــ�ز

ــق ممارســة التعليــم عــن طريــق الســؤال والجــواب الحــقَّ داخــل قلوبنــا،  إذ تَُعمِّ

ــدأ  ــر فيهــا بمجــرد أن تب ــة ونفكِّ ــم الكتابّي ــن مــن أن نعــي المفاهي ــاىلي نتمكَّ وبالت

دراك. ي الإ
ــا �ز عقولن

ــن  ــه ع ي تعليم
، �ز ي

ي كا�ش
ــع زوجــ�ت ــدأُت، م ــاًل، ب ــان طف ي جوناث

ــ�ز ز كان اب حــ�ي

ي البدايــة، 
ــص لالأطفــال. �ز طريــق دليــل تعليمــي بالســؤال والجــواب، مخصَّ
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ــا الأســئلة الثالثــة الأوىل فحســب: تناَولن

السؤال 1: َمن خلقك؟

الجواب: هللا.

السؤال 2: ماذا خلق هللا أيًضا؟

الجواب: خلق هللا كل الأشياء.

السؤال 3: لماذا خلقك هللا وخلق كل الأشياء؟

الجواب: لمجده.

ي وقٍت ما من 
ي جوناثان إىل جليســة الأطفــال. و�ز

ي أحــد الأيــام، اصطحبــت كا�ش
�ز

اليــوم، رأت الجليســة جوناثــان ينظــر عــ�ب النافــذة؛ فســألته: »فيــَم تَُفكــر؟« 

ــَم تفكــر  ــة: »وفي ي هللا«. وإذ أصابتهــا الدهشــة، ســألته ثاني
ــر �ز أجابهــا: »أفكِّ

ــق كلَّ الأشــياء لمجــِدِه«.  ــه خل ــا: »أنَّ ــا وأجابه ــذ نظــر إليه بشــأن هللا؟« حينئ

ٌ ينظــر  ٌّ صغــ�ي ي ــا! هــوذا صــ�ب ــا روحيًّ ــاة أنهــا كانــت تجالــس عمالًق ــت الفت ظنَّ

ي الخليقــة!
ي مجــد هللا �ز

ــاًل �ز عــ�ب النافــذة، متأمِّ

ــا هــو أنَّ ســؤالها قــد أثــار بداخلــه ردة فعل  يبــدو واضًحــا أنَّ مــا حــدث فعليًّ

الســؤال والجــواب، فأجــاب وفًقــا لطريقــة الدليــل التعليمــي. بالتأكيــد لــم 

ي 
ــخ �ز ــا يعنيــه »مجــد هللا«. لكــن المفهــوم قــد تَرَسَّ تكــن لديــه أد�ز فكــرة عمَّ

ابــط مــع مفاهيــم جديــدة، وتعليــم جديــد،  ي انتظــار أن ي�ت
ذهنــه وقلبــه، �ز

ات جديــدة. وخــ�ب

 ،)Archibald Alexander( مثــل هــذا التعليــم، كمــا قــال أرشــيبالد ألكســندر

ان — أي روح  ي المدفــأة. ودون النــ�ي
عالــم لهــوت برنســتون، هــو كالحطــب �ز
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هللا — لــن يُولِّــد الحطــب لهًبــا للتدفئــة مــن ذاتــه. لكــن دون الوقــود أيًضــا، لن 

لــه التعليــم عــن طريــق الســؤال والجــواب. ان، وهــذا هــو مــا يمثِّ تَنَشــأ النــ�ي
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القسم األول

اهلل،
الخليقة والسقوط،
الناموس
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السؤال األول 

 ما هو رجاؤنا الوحيد
في الحياة وفي الموت؟

ي 
ي الحيــاة أو �ف

ــا ننتمــي، جســًدا وروًحــا، ســواء �ف ن أننــا لســنا لأنفســنا، لكنَّ
ــا يســوع المســيح. المــوت، إىل هللا وإىل مخلِّصن

 رومية 14: 8-7

ــَنا  ــا ِإْن ِعْش َنََّن
ــِه. لأ ــوُت ِلَذاِت ــٌد يَُم ــِه، َولَ أََح ــُش ِلَذاِت ــا يَِعي ــٌد ِمنَّ ــَس أََح لأَْن َلْي

َفِللــرَّبِّ نَِعيــُش، َوِإْن ُمْتَنــا َفِللــرَّبِّ نَُمــوُت. َفــِإْن ِعْشــَنا َوِإْن ُمْتَنــا َفِللــرَّبِّ نَْحــُن.

 تعليق:

جون كالفن

ــي أن  ــذي يَنبغ ــأ ال ــا الخط ــح لن ــرب، يتَّض ــل لل ــا، ب ــنا لذواتن ــا إذن لس إن ُكنَّ

ــه جميــع ترصُّفــات حياتنــا. فإننا لســنا لذواتنا:  نَهُجــره، وإىل أيــن ينبغــي أن نوجِّ

ي خططنــا وأعمالنــا. لســنا لذواتنــا: 
ــم �ز فــال نــدع عقولنــا أو إرادتنــا إذن تتحكَّ

فــال نســَع إذن وراء مــا ينفعنــا بحســب الجســد ... لســنا لذواتنــا: فلننــَس إذن 

ــا هلل: فلنعــش إذن  ــل، إنَّن ي المقاب
ــا. و�ز ــا وكلَّ مــا لن ــا — ذواتن — بقــدر طاقتن
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لــه ولَنُمــت لــه. إنَّنــا هلل: فلتســيطر إذن حكمتــه وإرادتــه عــ� جميــع أفعالنــا. 

ــي  ــا الحقيق ــو مقصدن ــوه، إذ ه ــا نح ــب حياتن ــع جوان ــَع جمي ــا هلل: فلتس إنَّن

ع مقاليــد  ز ــم أنــه ليــس لذاتــه، انــ�ت نســان الــذي، إذ تعلَّ الوحيــد. يــا لغــ�ز الإ

الســيادة والُحكــم مــن فكــره، وأخضعهــا هلل! لأن الئتمــار بمصالحنــا الذاتيــة 

هــو أخطــر وبــأ يــؤول بنــا إىل الدمــار، لذلــك فالمــأوى الأوحــد لخالصنــا هــو 

ء، وأل نريــد شــيًئا مــن خــالل ذواتنــا، بــل أن نتبــع مــا  ي
ي �ش

أل نكــون حكمــاء �ز
يقودنــا إليــه الــرب وحــده.3 

تيموثي كيلر

م لنــا جوهر مــا يَعنيــه أن نحيــا حياة  ي جــزء مــا مــن كتابــات جــون كالفــن، قــدَّ
�ز

ي 
يمــان المســيحي، إذ قــال إنــه يســتطيع أن يضــع لنــا قائمة مــن الوصايــا ال�ت الإ

ي ل بــد أن 
ل بــد أن نحفظهــا، أو قائمــة مــن جميــع الســمات الشــخصية الــ�ت

تَظَهــر فينــا. لكنــه أراد، بــدًل مــن هــذا، أن يختــرص الأمــر إىل الحافــز الأســا�ي 

يمــان المســيحي. والمبــدأ الأســا�ي لمــا يعنيــه أن نحيــا حيــاة الإ

انــا كأفــراد  الحافــز الأســا�ي هــو أن هللا أرســل ابنــه كي يخلِّصنــا بالنعمــة، ويتبنَّ

ي 
ــا، �ز ــا من ، نرغــب الآن، بســبب تلــك النعمــة، وامتنانً ــاىلي ضمــن عائلتــه. وبالت

ز أن نكتســب شــبه العائلــة. أي أننــا نريد أن نشــابه صورة  مشــابهة أبينــا، راغبــ�ي

ي أبانــا.
مخلِّصنــا، وأن نــر�ز

ي أنفســنا. ينبغــي  ِ ــا ينبغــي أل نحيــا كي نُــر�ز : أنن ثــم، إليــك المبــدأ الأســا�ي

ء، أننــا ينبغــي أل  ي
ي هــذا عــدة أشــياء: أول كل �ش

أل نحيــا وكأننــا لأنفســنا. يعــ�ز

د الصــواب والخطــأ مــن أنفســنا. بــل ل بــد أن نتنــازل عــن هــذا الحــق،  نحــدِّ

3  John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. Mcneill, trans. 
Ford Lewis Battles )Philadelphia: Westminster, 1960(, 3.7.1.
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ــكل تماًمــا عــ� كلمــة هللا. كمــا ل بــد أن نتخــ�َّ عــن المبــدأ الشــائع الــذي  ونتَّ

ي الحيــاة اليوميــة؛ فيجــب أن نتوقــف عــن تفضيل أنفســنا، 
اعتدنــا اســتخدامه �ز

ي هــذا أيًضا 
ي هللا ومــا ينطوي عــ� محبــة لقريبنــا. يع�ز

ــل دائًمــا مــا يــر�ز ونفضِّ

ــن أي جانــب مــن جوانــب حياتنــا ضد تقديــم أنفســنا. فإننا  أننــا ل بــد أل نحصِّ

ــكل  ي هــذا أن نتَّ
ينبغــي أن نقــدم أنفســنا بالكامــل لــه — جســًدا وروًحــا. يعــ�ز

ي المــوت.
ي الحيــاة و�ز

اء، و�ز ي الــ�اء والــرصز
عــ� هللا �ز

ز الحافز والمبــدأ؟ إننــا إذ نلنا خالًصــا بالنعمة، رصنا إذن لســنا  ومــا العالقــة بــ�ي

ء  ي
ي نلُت الخالص بســبب �ش

لأنفســنا. قالــت ىلي ســيدة ذات مــرة: »إن َعِلمُت أن�ز

ي 
، فــإن هللا إذن ينبغــي أل يطالبــ�ز ي خــال�ي

ء �ز ي
ي ســاهمت بــ�ش

فعلتــه، أو أنــ�ز

ي بالفعــل. لكــن إن كنــت قــد نلــُت الخــالص 
مــت مســاهم�ت ي قدَّ

ء، لأنــ�ز ي
بــ�ش

ي به«. 
ء إذن ل يســتطيع هللا مطالب�ت ي

بالنعمــة، النعمــة المطلقــة، فال يوجــد �ش

يُتْم ِبَثَمٍن. ِ ُ
َنَُّكــْم َقــِد اْشــ�ت

هــذا صحيــح. إنكــم َلْســُتْم لأَنُْفِســُكْم، لأ

ا يقــول: »كيــف يمكنــك مواجهة  منــذ بضعــة ســنوات، ســمعت واعًظــا مســيحيًّ

شــخٍص بــذل نفَســه بالكامــل لأجلــك، دون أن تبــذل نفســك بالكامــل لأجلــه؟«

م  فقــد بــذل المســيح نفســه لأجلنــا بالكامــل. الآن إذن، يتحتــم علينــا أن نقدِّ

أنفســنا لــه بالكامل.

 صالة:

ــك الرحيمــة  ي المــوت، نرتمــي عــ� عنايت
ــاة و�ز ي الحي

ــا، �ز ــا المســيح رجاؤن أيه

َ لنــا دونــك، ول نســتطيع أن نطلــب  نــا لأننــا لــك. ول خــ�ي والأبويــة. فإنــك تحبُّ

. ز عطيــة أعظــم مــن انتمائنــا إليــك. آمــ�ي
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السؤال الثاني

ما هو اهلل؟

، وغــ�ي  ء. هــو �مــديٌّ ي
ــكل �ش ــكل إنســان ول ــق والعاضــد ل هللا هــو الخال

ــه،  ي حكمت
ي صالحــه ومجــده، و�ز

ــه، و�ز ــه وكمال ي قوت
ِّ �ز ــ�ي متغــ�ي محــدود، وغ

ــه وبحســب مشــيئته. ــن خالل ء يحــدث إل م ي
ــه. ل �ش ــه، وأمانت وعدل

 مزمور 86: 10-8، 15

 ، َ الآِلَهِة يَا رَبُّ ز ْ لَ ِمْثَل َلَك بَ�ي

َولَ ِمْثَل أَْعَماِلَك. 

ُكلُّ الأَُمِم الَِّذيَن َصَنْعَتُهْم

 ، يَأْتُوَن َويَْسُجُدوَن أََماَمَك يَا رَبُّ

ُدوَن اْسَمَك.  َويَُمجِّ

َنََّك َعِظيٌم أَنَْت َوَصاِنٌع َعَجاِئَب. 
لأ

أَنَْت هللاُ َوْحَدَك ...

ا أَنَْت يَا رَبُّ َفِإلٌه رَِحيٌم َوَرُؤوٌف،  أَمَّ

ُ الرَّْحَمِة  وِح َوَكِث�ي َطِويُل الرُّ

. َواْلَحقِّ
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 تعليق:

جوناثان إدواردز

إنَّ خالــق العالــم هــو دوَن شــكٍّ َمــن يُديــره. فــإن ذاك الــذي لــه ســلطاٌن أن 

يوِجــد العالــم، وينظِّــم جميــع أجزائــه، لديــه دون شــك الســلطان كي يتــرصَّف 

ز  ًا إيـّـاه. فــإن من نــصَّ قوان�ي ِّ تيــب الــذي بــدأه، أو مغــ�ي ي العالــم، مواصــاًل ال�ت
�ز

، يبدو واضًحا  ي قبضة يده. وبالتــاىلي
الطبيعــة أوًل، ل بــد أَّن كل الطبيعــة هــي �ز

ي يديــه، كي يتــرصَّف فيــه كمــا يحلــو له...
أن هللا يمســك بزمــام كل العالــم �ز

ي تســ�ي 
ي واقــع الأمــر، أن هللا ليــس غــ�ي مبــاٍل بالكيفيــة الــ�ت

ــا إذن، �ز يبــدو جليًّ

ي 
بهــا شــؤون واهتمامــات العالــم الــذي خلقــه، لأنــه لــم يكن غــ�ي مباٍل بهــذا �ز

تيــب الــذي ُخلقــت  أثنــاء الخلــق نفســه، كمــا يبــدو لنــا مــن خــالل الكيفيــة وال�ت

م المســتقب�ي  ي أثنــاء الخلق، تــوىلَّ أمــر التــدرُّج والتقدُّ
َّ أنــه، �ز بــه الأشــياء؛ حــ�ت

ي العالم.4
لالأشــياء وحالتهــا �ز

دي. أ. كارسون

ــر فيــه. ل يوجــد  ــم عــن هللا، وأن نفكِّ ء رائــع بشــكٍل مذهــل أن نتكلَّ ي
إنــه لــ�ش

أســمى مــن هــذا حديــث. إل أنَّ كلمــة »هللا« نفســها ليســت كلمــة غامضــة أو 

جوفــاء. فــإن اســتخدام أحدهــم لكلمــة »هللا«، ثــم اســتخدام آخــر لكلمــة 

ي أنهمــا يقصــدان المعــ�ز نفســه. فــإن هللا للبعــض هــو شــعور 
»هللا«، ل يعــ�ز

ي ل يحركهــا أو 
ل يمكــن وصفــه أو التعبــ�ي عنــه، أو هــو علــة بدايــة الكــون الــ�ت

ء )the unmoved cause(، أو هــو كائــن متســاٍم تماًمــا. لكننــا  ي
يؤثــر فيهــا �ش

هنــا نتكلَّــم عــن إلــه الكتــاب المقــدس، وقــد أعلــن لنــا إلــه الكتــاب المقــدس 

4  Jonathan Edwards, The Works of Jonathan Edwards, ed. Edward Hickman 
)London: Ball, Arnold, and Co., 1840(, 2: 511.
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، وإنــه إلــه المحبــة، وإلــه  عــن ذاتــه. فهــو يقــول عــن نفســه إنــه �مــدي وبــارٌّ

لــه  التســامي — أي أنــه فــوق المــكان والزمــان والتاريــخ — لكنــه أيًضــا هــو الإ

الحــال والقريــب )immanent(، أي أنــه معنــا بشــكل كبــ�ي ح�ت أننــا نعجز عن 

ٌ وصــادٌق،  ز . وهــو أمــ�ي َّ ي كل مــكان، وهــو ل يتغــ�ي
الهــروب منــه. فهــو موجــود �ز

وجديــٌر بالثقــة. وهــو أيًضــا شــخٌص.

ي 
مــن الأهميــة بمــكاٍن أن نـَـَرى وأن نـُـدِرك — من خــالل إعالن هللا عن ذاتــه، ل �ز

ي الروايــة الكاملــة لقصــة الكتــاب المقــدس — أنه 
كلمــاٍت فحســب، بــل أيًضــا �ز

مهــا ونجعــل منهــا  ليــس مســموًحا لنــا أن نأخــذ صفــة واحــدة هلل، ثــم نضخِّ

صفتــه الوحيــدة. عــ� ســبيل المثــال، ل نســتطيع أن نأخــذ ســيادته وننــَ� 

ي تجعله 
صالحــه. أو أن نأخــذ صالحــه وننــَ� قداســته )فــإن قداســته هــي الــ�ت

إلــه الدينونــة(. أو أن نأخــذ دينونتــه، بــل ورصامــة دينونتــه، وننــ� أنــه إلــه 

لــه الــذي هكــذا أحــب مخلوقاته المتمــردة ح�ت أرســل ابنــه ليحمل  المحبــة، الإ

ي جســده عــ� الخشــبة.
خطاياهــم �ز

ي أمامــه بقــدٍر مــن 
بكلمــات أخــرى، كي نصــل إىل جوهــر شــخصية هللا، ونَنحــ�ز

، مــن الهــام أن نُمِعــن التفكــ�ي  الفهــم الحقيقــي، ربمــا ليــس بالقــدر الكبــ�ي

مــراًرا وتكــراًرا فيمــا يقولــه الكتــاب المقــدس، وأن نُدِمــج الــكلَّ مًعــا بالتــوازن 

والتناســب نفســه الــذي يدمجه بــه الكتــاب المقــدس. يدعونا هذا إىل الســجود 

ء آخــر مــكان هللا، فهذا هــو بالتأكيد تعريف  ي
ــد. ولكــن إن وضعنــا أيَّ �ش والتعبُّ

عبــادة الأوثــان.

 صالة:
ــوق  ــإن أصغــر مخل ــك يقــوم. ف ء في ي

ــا، إن كلَّ �ش ــق والعاضــد لن ــا الخال أيه
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معلــوٌم لديــك، وأقــوى الجيــوش هــي تحــت إمرتــك. فإنــك تَحُكــم بالعــدل 

. ز ي كلِّ مــا تشــاء. آمــ�ي
ي صالحــك �ز

ــا �ز ــا كي نضــع ثقتن . أعنَّ وبالــ�ب
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السؤال الثالث

 كم عدد األقانيم
في الذات اإللهية؟

له الواحد الحي والحقيقــي: الآب، والبن، والروح  ي الإ
يوجــد ثالثة أقانيــم �ف

ي القدرة والمجد.
ي الجوهر، ومتســاوون �ز

القــدس. هــؤلء الثالثة هم واحد �ز

 2 كورنثوس 13: 14

وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. َكُة الرُّ ِ َ ُة هللاِ، َو�ش ِنْعَمُة َربَِّنا يَُسوَع اْلَمِسيِح، َوَمَحبَّ

 تعليق:

ريتشارد باكسرت

وري لنا أن نؤمــن بال�ِّ العظيــم أن الثالوث المبــارك: الآب، والبن،  مــن الــرصز

والــروح القــدس، هــم إلــه واحــد، ليــس فقــط فيمــا يخــص الوجــود ال�مــدي 

ي 
ى الــ�ت الــذي ل يُســتق�، بــل بشــكل خــاص مــن جهــة الأدوار الثالثــة الكــ�ب

نســان: أي هللا باعتبــاره خالقنــا، وإلــه الطبيعــة؛  يقــوم بهــا الثالــوث لأجــل الإ

ــنا،  س ــاره مقدِّ ــة؛ وباعتب ــة والُمصالح ــة المهيمن ــه النعم ــا، وإل ــاره فادين وباعتب

نــا للمجــد... ــل الــكل كي يُعدَّ ــق ومكمِّ ومطبِّ
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إن هللا روح غــ�ي منقســم وغــ�ي محــدود، وغــ�ي منقســم؛ ومــع هــذا ل بــد مــن 

يمــان بأنــه الآب، والبــن، والــروح القدس... الإ

كيــف يمكــن إثبــات أن الــروح القــدس هــو هللا؟ إننــا نمــارس المعموديــة بُنــاًء 

ي 
يمــان بــه كمــا بــالآب والبــن، وبنــاء عــ� كونــه يعمــل الأعمــال الــ�ت عــ� الإ

ي الكتــاب المقــدس.5 
تليــق بــاهلل، ولــه صفــات هللا �ز

ي ل يُلِقي لهــا الغالبية 
إن عقيــدة الثالــوث هــي العقيــدة المســيحّية الأهــم الــ�ت

يماننــا، ومــع ذلك فهــي تبــدو للكث�ي من  وريَّــة بصــورة مطلقــة لإ بــاًل. فإنهــا رصز

ة للغايــة. بــل حــ�ت وإن كنــا نســتطيع اكتشــاف  ِّ ــدة ومحــ�ي ز أزمــة معقَّ المؤمنــ�ي

ًا عــ� حياتنــا، ول  ًا كبــ�ي وفهــم مــا يعنيــه الثالــوث، ل يبــدو لنــا أن لذلــك تأثــ�ي

ًا.  يبــدو وثيــَق الصلــة بنا كثــ�ي

ي الكتــاب المقــدس، إل أن 
كمــا هــو معــروٌف جيــًدا، ل توجــد كلمــة الثالــوث �ز

ي 
ي جمــع ودمــج بعــض الحقائــق الكتابّيــة مًعــا. و�ز

الكلمــة قــد نجحــت بشــدة �ز

نــة داخــل عقيــدة الثالــوث: الحقيقــة، توجــد ســبعة ترصيحــات متضمَّ

هللا واحد. ليس سوى إله واحد.. 1

الآب هو هللا.. 2

البن هو هللا.. 3

الروح القدس هو هللا.. 4

الآب ليس هو البن.. 5

البن ليس هو الروح القدس.. 6

الروح القدس ليس هو الآب.. 7

5  Richard Baxter, “The Catechising of Families” in The Practical Works of 
the Rev. Richard Baxter, vol. 19 )London: Paternoster, 1830(, 33, 62, 89.
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كيفني ديانج

إن كنــَت قــد أدركَت جيــًدا هذه الترصيحات الســبعة، فإنك إذن قد اســتطعت 

ــه واحــد  ــه يوجــد إل ــا هــو المقصــود بأن ــوث — أي م ــدة الثال اســتيعاب عقي

وثالثــة أقانيــم.

ة أو َمجَمــع مــن  يؤمــن المســيحيون بإلــه واحــد. لســنا نؤمــن بوجــود آلهــة كثــ�ي

ــم  ــة أقاني ي ثالث
ــر ويوجــد �ز ــه يَظَه ل ــه واحــد، وهــذا الإ ــل فقــط بإل الآلهــة، ب

أو أشــخاص.  وتَعــد كلمــة الأشــخاص أو الأقانيــم )persons( هــذه شــديدة 

ــار الكلمــة المالئمــة،  ي مســألة اختي
ــة. فقــد صارعــت الكنيســة الأوىل �ز الأهمي

ــدارة إىل  ــ�ي بج ــم )persons( أن تش ــخاص أو الأقاني ــة الأش ــتطاعت كلم واس

ي تربطهــم 
ي الثالــوث أشــخاًصا، وأيًضــا إىل العالقــة الــ�ت

كــون الأعضــاء الثالثــة �ز

ي وجود 
ببعضهــم البعــض. فــإن الآب والبــن والــروح القــدس يُوَجــدون مًعــا �ز

ات واختالفــات. فــإن  ز ُّ ك كجوهــر واحــد، ومــع ذلــك توجــد بينهــم تمــ�ي مشــ�ت

ي القوة، 
ي المرتبــة، ومتســاوون �ز

الواحــد ليــس هــو الآخــر، ولكنهــم متســاوون �ز

ــوع  ــا يس ــا رأين ــة. وكم ــالل والعظم ي الج
ــاوون �ز ــد، ومتس ي المج

ــاوون �ز ومتس

ــدوا باســم الآب والبــن والــروح القــدس، نــرى  يرســل التالميــذ ليذهبــوا ويعمِّ

ي نســيج جميع النصوص المقدســة.
أيًضــا عقيــدة الثالــوث القــدوس متغلغلة �ز

لكــن الســؤال الأكــ�ش إربــاًكا للبــ�ش هــو: »مــا أهميــة هــذا من الأســاس؟ حســًنا، 

ي ثالثــة أقانيــم، لكــن أيَّ 
ي واحــد، وواحــد �ز

أُدرك جيــًدا وجــود ثالثــة أقانيــم �ز

ــا، أعتقــد أن  ٍّ أيًض ي
ــو�ش ي نمــط ثال

ــة؟« �ز ي الروحّي
ــا�ت ي حي

ــارق ســيحدثه هــذا �ز ف

ي بالنســبة لنــا ثالثــة أشــياء هامــة.
هــذه العقيــدة تعــ�ز

أوًل، يســاعدنا الثالــوث عــ� أن نفهــم كيــف يمكــن أن توجــد وحــدة داخــل 

ــض  ــلِّط البع ــذا. يس ــا ه ي عالمن
ــة �ز ــا الملّح ــ�ش القضاي ــن أك ــذه م ــوع. ه التن
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ــا بشــكل كبــ�ي عــ� التنــوع، وعــ� حقيقــة الختــالف الشــديد  الضــوء حرصيًّ

ي المقابــل يرغــب آخــرون 
كة. لكــن �ز ، دون أن يــروا أيـّـة أرضّيــة مشــ�ت ز البــ�ش بــ�ي

ــا الثالــوث  ــر لن ي الفكــر، والســلطة، والمظهــر. يُظِه
ــام �ز ــل الت ــد التماث ي تأيي

�ز

إمكانّيــة وجــود وحــدة عميقــة، وحقيقّيــة، ونابضــة بالحيــاة، مــع تنــّوع؛ بحيــث 

ي خالصنــا. فــإن 
ي وحــدة تامــة �ز

يعمــل الآب، والبــن، والــروح القــدس مًعــا �ز

ــق العمــل. وإننــا  ــذ، والــروح القــدس قــد يطبَّ ، والبــن قــد نفَّ ز
َّ الآب قــد عــ�ي

ي الآب، والبــن، والــروح القــدس. ومــع ذلــك، 
نختــ�ب هللا كإلــه كامــل واحــد �ز

لهــي قابــاًل للتبــادل أو متكــرًرا. ليــس عملهــم الإ

ــا  ــة. لطالم ــة المحب ي �مديّ
ــ�ز ــذا يع ــإن ه ــا، ف ــٌه ثالوثً ــون إل ز يك ــ�ي ــا، ح ثانًي

ي ثالثــة أقانيــم، فهــو ل بــد أن يخلــق 
ُوجــدت المحبــة. فــإن كان إلهــك ليــس �ز

ــع الآب،  ًا عــن محبتــه. لكــن لطالمــا تمتَّ كائًنــا آخــر كي يحبــه، أي كي يكــون تعبــ�ي

والبــن، والــروح القــدس، الذيــن كانــوا موجوديــن منــذ الأزل بهــذه العالقة من 

، ليســت المحبــة شــيًئا مخلوًقــا. لــم يكــن هللا مضطــًرا  المحبــة مًعــا. وبالتــاىلي

لــه ثالوثـًـا،  ز يكــون الإ للخــروج خــارج ذاتــه كي يُِحــب. فــإن المحّبــة أزلّيــة. وحــ�ي

فإنــه إذن إلــه محبــة بالكامــل. 

ء  ي
ًا والأهــم، تَُعــد عقيــدة الثالــوث عقيــدة محوريـّـة للمؤمــن، لأنــه ل �ش أخــ�ي

ي ثالثــة 
ي كل العالــم أهــم مــن معرفــة هللا. إن كان هللا موجــوًدا كإلــه واحــد �ز

�ز

لهي الواحد موجــود كالآب والبن والروح القدس،  أقانيــم، وإن كان الجوهــر الإ

، فينبغي إذن عــ� كلِّ مؤمن  ي
وإن كنــا نمــارس المعموديـّـة بهــذا الســم الثالــو�ش

ي أن يكــون جاهــاًل بهــذه الحقائــق الثالوثّيــة. فقــي النهايــة، يَُشــكِّل 
أل يرغــب �ز

الثالــوث أهميــة لأن هللا نفســه يشــكِّل أهمية.
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 صالة:
أيهــا الآب، والبــن، والــروح القــدس، نعــم أنــَت تفــوق إدراكنــا. نشــكرك لأنــك 

ي كانــت موجــودة مــن قبــل تأســيس 
اجتذبتنــا إىل محبتــك، تلــك المحبــة الــ�ت

. ز . آمــ�ي ز ي أقانيمــك الثالثــة الكاملــ�ي
العالــم �ز
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السؤال الرابع

كيف ولماذا خلقنا اهلل؟

ــه،  ــا مع ــه، ونحي ــه، ونحبُّ ــه، كي نعرف ــى صورِت ــىش ع ــًرا وأن ــا هللا ذك خلقن

ــده. ومــن الصــواب أننا ينبغــي، نحن الذيــن َخَلَقنــا هللا، أن نحيا لمجده. ونُمجِّ

 ت�كوي�ن 1: 27

نَْساَن َعَ� ُصورَِتِه.  َفَخَلَق هللاُ الإِ

َعَ� ُصورَِة هللاِ َخَلَقُه.

َ َخَلَقُهْم َذَكًرا َوأُنْ�ش

 تعليق:

جي. سي. رايل

ء الأول الــذي ل بــد أن يشــتهيه أبنــاء هللا. كان هــذا  ي
إن مجــد هللا هــو الــ�ش

ــِد اْســَمَك!« )يوحنا  موضــوع واحــدة مــن صلــوات الــرب نفســه: »أَيَُّهــا الآُب َمجِّ

ي لأجلهــا 
12: 28(. وهــذا هــو الغــرض الــذي لأجلــه ُخلــق العالــم، والغايــة الــ�ت

ء الرئيــ�ي الــذي ل بــد  ي
يُدَعــى القديســون وينالــون الخــالص. وهــذا هــو الــ�ش

ٍء« )1 بطــرس 4: 11(. ... ْ ي َ ي ُكلِّ �ش ِ
ــَد هللاُ �ز ْ يََتَمجَّ أن نســَعى إليــه، »ِلــَكي
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ــا، أو  ن ــا، أو تأث�ي ــإن مواهبن ــة. ف ــو وزن ــه ه ــد هللا ب ــا أن نمجِّ ء بإمكانن ي
كل �ش

أموالنــا، أو معرفتنــا، أو صحتنــا، أو قوتنــا، أو وقتنــا، أو حواســنا، أو عقلنــا، أو 

ي كنيســة المســيح، أو 
نــا، أو ذاكرتنــا، أو عواطفنــا، أو امتيازاتنــا كأعضــاء �ز تفك�ي

مزايانــا كمــن لديهــم الكتــاب المقــدس — جميــع هذه وزنــات. مــن أي جاءت؟ 

وأيــة يــد أنعمــت بهــا؟ ولمــاذا نحــن مــا نحــن عليــه؟ لمــاذا لســنا ديــدان تزحف 

عــ� الأرض؟ ل توجــد ســوى إجابــة واحــدة عــ� هــذه الأســئلة: إنَّ كل مــا لنــا 

هــو عاريــة مــن هللا؛ نحــن وكالء هللا، ومدينــون هلل. ليــت هــذه الفكــرة تغوص 
بعمــق داخــل قلوبنــا.6

جون بايرب

روا شــيًئا. فهم يريدون  لمــاذا يرســم الب�ش صوًرا؟ يرســم البــ�ش صوًرا كي يصــوِّ

ء مــا. إن صنعــَت تمثــاًل لنابليــون، فإنك لســَت ترغب  ي
أن يعرضــوا صــورة لــ�ش

ي نابليــون نفســه. فإنــك 
هــم �ز ي التمثــال، بقــدر تفك�ي

ًا �ز أن يفكــر النــاس كثــ�ي

دة مــن شــخصية نابليون. تُقيــم التمثــال بحيــث يُظِهــر ســمات خاصــة ومحــدَّ

ــه. نســتطيع أن نتباحــث بشــأن إن كانــت  ــا هللا عــ� صورت هكــذا أيًضــا خلقن

هــذه الصــورة تتعلــق بعقلنــا، أم أخالقنــا، أم إرادتنــا. لكــن يُقَصــد بهــذا أن 

، يتعلَّــق  ر شــيًئا، أي ذاتــه. وبالتــاىلي هللا قــد خلــق البــ�ش عــ� صورتــه كي يصــوِّ

وجودنــا بإظهــار وجــود هللا، أو بالأخــص، بإظهــار مجــد هللا. وأظــن أنَّ مجــد 

ي كمالتــه المتنوعــة — أي أنــه بهــاء، وإعــالن، وفيــض كمالتــه الرائعة 
هللا يعــ�ز

شــديدة التنــوع. وإن رغبتنــا إذن هــي أن نفكــر ونحيــا ونتــرصف ونتكلَّــم بحيث 

نجــذب النتبــاه إىل كمــالت هللا المتنوعــة. وأعتقــد أن الوســيلة الُمثــ� لفعــل 

ــ�ي  ــالت، فتص ــك الكم ــا بتل ــبع تماًم ــنا ونش ــن أنفس ــي نح ــي أن نكتف ــذا ه ه

6 J. C. Ryle, Expository Thoughts on the Gospels: St. Matthew )New York: 
Robert Carter & Brothers, 1870(, 51, 336-37.
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ء آخــر قــد يتبــاَرى  ي
بالنســبة لنــا أثمــن مــن المــال، والشــهرة، والجنــس، وأي �ش

ز يــرى الآخــرون مــدى تقديرنا لقيمــة هللا، وكيــف أن مجد  لربــح عواطفنــا. وحــ�ي

نــا، فيقولــون: أرونــا  ز هللا مشــِبٌع وكاٍف لنــا بهــذه الصــورة، يدركــون أنــه هــو ك�ز

المزيــد! أعتقــد أن هــذا هــو مــا يعنيــه أن نمجــد هللا بــأن نكــون عــ� صورتــه.

نجيــل، حيــث يمــوت المســيح،  ي رســالة الإ
يَظَهــر هــذا المجــد بأشــد وضــوح �ز

ي 2 كورنثــوس 4: 4 تقــول: »ِإلُه 
ابــن هللا، لأجــل الخطــاة. أقول هــذا لأن الآيــة �ز

َء َلُهْم  ي ِ ، ِلَئالَّ تـُـ�ز َ ز ِ اْلُمْؤِمِنــ�ي ْ ْهــِر«، أي إبليــس، »َقــْد أَْعَمى أَْذَهــاَن َغــ�ي هــَذا الدَّ

ِإنـَـارَُة ِإنِْجيــِل َمْجــِد اْلَمِســيِح، الَّــِذي ُهــَو ُصــورَُة هللاِ«. أتريــد أن تعلــم أين ين�ي 

، إن أردنــا  نجيــل. وبالتــاىلي ي الإ
ي المســيح �ز

مجــد هللا بأشــد ســطوًعا؟ إنــه ينــ�ي �ز

أن نشــابه صــورة المســيح بالكامــل، ونُظِهــر مجــده لآخريــن، علينــا أن نفعــل 

ة: »نَاِظِريــَن َمْجــَد الــرَّبِّ ...  ي الــذي يســبق هــذا مبــا�ش مــا يقولــه النــص الكتــا�ب

ــورَِة َعْيِنَهــا، ِمْن َمْجــٍد ِإىَل َمْجٍد« )2 كورنثــوس 3: 18(. وهذا  ُ ِإىَل ِتْلــَك الصُّ َّ نََتَغــ�ي

يتحقــق بواســطة الــروح القدس. 

ــذا نتشــكَّل كي  ــه، وبه ــه، ونحبَّ َّ ب ز ــع إىل يســوع، ونعــ�ت ــا أن نتطلَّ ــذا، علين وهك

ــه. نشــابه صورت

ي فقــط أن 
ز قــال هللا إنــه خلقنــا ذكــًرا وأنــ�ش كي نفعــل هــذا، لــم يكــن يعــ�ز حــ�ي

ي أن 
ي فعــل هــذا، أي أن يحــدث تواُلــد وتكاثـُـر، بــل كان يعــ�ز

تســتمر الأجيــال �ز

نســان وحده،  ي مجتمــٍع. ليس جيــًدا أن يكــون الإ
هــذا يتحقــق بأفضــل صــورة �ز

ي البــدء، 
، يمثِّــل هــذا المجتمــع الــذي ُخلــق �ز أمــام َمــن ســيمجد هللا؟ وبالتــاىلي

ق مــن  ، المجتمــع الــذي فيــه يشــع مجــد هللا ويــ�ش ى ذكــًرا وأنــ�ش الــذي يســمَّ

أحدهمــا إىل الآخــر، ثــم إىل الخــارج، إىل العالــم.

لنفعل هذا مًعا؛ لنساعد بعضنا البعض كي نمجد هللا.
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 صالة:
ي ُحســباننا أننــا، وكلَّ إنســان آخــر خلقتــه، 

يــا خالــَق الــكل، ل تســمح أل نضــع �ز

ي هــذا مــن جهــة 
ــة أن نتشــكَّك �ز ــا البّت مخلوقــون عــ� صورتــك. ل تســمح لن

ي هذا مــن جهة أي رجل آخــر أو امرأة 
أنفســنا. ول تســمح لنــا البّتة أن نتشــكَّك �ز

أخــرى، إذ أننــا بهــذا نحرمــك مــن المجــد الذي يســتحقه اســمك. فــإن صورتك 

. ز ي يلمحهــا الآخــرون فينــا تشــهد عــن انتمائنــا إليــك، جســًدا وروًحــا. آم�ي
الــ�ت
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السؤال الخامس

ماذا خلق اهلل أيًضا؟

ء بكلمــة قدرِتــِه، وكانــت كل خليقِتــه حســنة جــًدا؛ وازدهــر  ي
خلــق هللا كلَّ �ش

ء تحــت ُســلطانه الُمِحــب. ي
كل �ش

 ت�كوي�ن 1: 31

ا... َوَرأَى هللاُ ُكلَّ َما َعِمَلُه َفِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجدًّ

 تعليق:

جون كالفن

ز واضحــة عــ� حكمتــه،  طــار الكامــل لهــذا العالــم، براهــ�ي أعطانــا هللا، عــ�ب الإ

ي ذاتــه، إل أنــه بشــكل 
وصالحــه، وقوتــه ال�مديّــة. ومــع كونــه غــ�ي منظــور �ز

ي أعمالــه.
مــا يصــ�ي منظــوًرا لنــا �ز

نســان يســتطيع،  ي هذا أن الإ
ي هذا العالم مرآة الالهوت. ل يع�ز بحقٍّ إذن ُســمِّ

بالنظــر إىل العالــم، أن يجــد وضوًحــا كافًيــا كي يكتســب بــه معرفــة كاملــة عــن 

ي هــذا العالــم بدرجــة مــا، تَجعــل جهــل 
هللا. لكــن هللا قــد أعلــن عــن ذاتــه �ز

الأثمــة بــال عــذر. يــرى الأمنــاء، الذيــن أعطاهــم هللا عيونًــا، بريًقــا مــن مجــد 
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ــا  ــم كي يكــون م�ًح ــق العال ــوق. دون شــك، ُخل ء مخل ي
ي كلِّ �ش

ــالألأ �ز هللا، يت
لهــي.7 للمجــد لالإ

آر. كنت هيوز

ي الحجــم المذهــل 
ــل �ز ــدي الشــخ�ي بالتأمُّ ي وتعبُّ

ــدأ وقــت صــال�ت ــا أب أحيانً

ــة  ــة الحجــم مائ ــا ضئيل للكــون الــذي يُذِهــب العقــَل — كيــف تحــوي مجرتن

ألــف مليــون نجــم؛ وكيــف توجــد مائــة ألــف مليــون مــن المجــرات الأخــرى، 

كل واحــدة منهــا تحــوي مائــة ألــف مليــون نجــم، بحيــث يبُلــغ قطــر مجرتنــا 

ز كل مجرة  وكل واحــدة مــن تلــك المجــرات مائــة ســنة ضوئّيــة. كمــا تفصــل بــ�ي

ي ومذهــل 
ز ســنة ضوئّيــة. هــذا أمــر اســتثنا�أ مــن هــذه المجــرات ثالثــة ماليــ�ي

بصــورة مطَلقــة.

ــَماَواِت َوالأَرَْض«  ي اْلَبْدِء َخَلَق هللاُ السَّ ِ
: »�ز ي

ي افتتاحيــة العهــد القديم نقــرأ الآ�ت
�ز

ــَماَواِت َوالأَرَْض — أي  ز — السَّ ز الكلمتــ�ي ز يربــط النــص بــ�ي )تكويــن 1: 1(. وحــ�ي

، تســتطيع أن تقــرأ هــذا  ء. وبالتــاىلي ي
ي أن هللا خلــق كل �ش

، فهــذا يعــ�ز ز نقيضــ�ي

ــَق هللاُ الكــون أو العالــم )the cosmos(«. ثــم  ــْدِء َخَل ي اْلَب ِ
: »�ز النــص كالتــاىلي

قــال هللا إنــه كان حســًنا، بــل قــال أكــ�ش مــن هــذا أيًضــا، إنــه حســٌن جــًدا.

ــاًل،  ــ�ش اكتم ــيح الأك ــوع المس ــالن يس ــد وإىل إع ــد الجدي ي إىل العه
ــأ�ت ز ن ــ�ي ح

ــة  ي افتتاحي
ــرأ �ز ــذا نق ــم. هك ــق العال ــن خل ــو َم ــه ه ــيح نفس ــم أن المس نَعَل

ــُة  ــِه، َوَكاَن اْلَكِلَم ــَد اللَّ ــُة َكاَن ِعْن ــُة، َواْلَكِلَم ــْدِء َكاَن اْلَكِلَم ي اْلَب ِ
ــا: »�ز ــل يوحن إنجي

ٌء  ْ ي َ ــْن �ش ــْم يَُك ِِه َل ْ ــِه َكاَن، َوِبَغــ�ي ٍء ِب ْ ي َ ــِه. ُكلُّ �ش ــَد اللَّ ــْدِء ِعْن ي اْلَب ِ
ــَه. َهــَذا َكاَن �ز اللَّ

ي حقيقــة 
ء. و�ز ي

، خالــق كل �ش ي
ــا المســيح الكــو�ز ــا َكاَن«. وهكــذا، نجــد هن ِممَّ

7  John Calvin, Hebrews in Calvin’s Commentaries, vol. 22 )Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 1996(, 266. Also available at Christian Classics Ethereal Library, 
http://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom44.xvii.ii.html

http://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom44.xvii.ii.html
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ز قــال إن  ي 1 كورنثــوس 8: 6 حــ�ي
ز مًعــا �ز الأمــر، يجمــع الرســول بولــس الفكرتــ�ي

لــه والآب الواحــد، والــرب الواحــد يســوع المســيح. فــإن  علــة وجودنــا هــو الإ

ــا معتمــد عليهمــا. كل وجودن

ي كولــو�ي 1: 16-
ي المذهــل الــوارد �ز

ي إىل ذلــك النشــيد الغنــا�أ
ثــم بعــد هــذا نــأ�ت

ــَماَواِت َوَمــا  ي السَّ ِ
: َمــا �ز ث عــن يســوع: »َفِإنَّــُه ِفيــِه ُخِلــَق اْلــُكلُّ 17، والــذي يتحــدَّ

َعــَ� الأَرِْض، َمــا يَُرى َوَما لَ يَُرى، َســَواٌء َكاَن ُعُروًشــا أْم ِســَياَداٍت أْم ِريَاَســاٍت أْم 

.» ٍء، َوِفيِه يَُقــوُم اْلُكلُّ ْ ي َ . اْلــُكلُّ ِبــِه َوَلُه َقــْد ُخِلَق. اَلَّــِذي ُهــَو َقْبــَل ُكلِّ �ش َ ز َســالَِط�ي

برايــز« الفضائيــة  ي الســتيالء عــ� ســفينة »إن�ت
ي إن أمكنــ�ز

ــرُت أنــ�ز ًا مــا فكَّ كثــ�ي

ي رحلــة استكشــاف لمجرتنــا، عابــًرا درب 
مــن قصــة »Star Trek«، وأن أذهــب �ز

التبانــة، ثــم مضاعًفــا ال�عــة حــ�ت ثمانيــة بحســب عامــل ال�عة، بحيــث تمر 

ًا أصــل إىل  ــق. وأخــ�ي ــات الطري المجــرات بجــوار الســفينة ب�عــة مــرور لفت

، فأجــد قطعــة مــن غبــار نجمــي؛  ز النقطــة النائيــة للكــون، ثــم أدور إىل اليمــ�ي

ء قــد ُخلــق  ي
هــذه القطعــة قــد خلقهــا يســوع المســيح، وفيــه تقــوم. كل �ش

ء ذنــب  ي
اك الرامــح، والضــوء الــذي يــ�ز ي المســيح وبــه. ُشــعالت نجــم الســمَّ

�ز

ي الســماء، وعــ� الأرض، 
، والأشــكال، والأشــياء الأخرى �ز اعــة، وجميــع الِب�ز ال�ي

ي المســيح، وفيــه يقــوم.
ء قــد ُخلــق �ز ي

وتحــت الأرض، وتحــت البحــر، كل �ش

ء إذن موضوع  ي
ء، فــإن كل �ش ي

ي هــذا إذن أنه لأن المســيح هو خالق كل �ش
يعــ�ز

 ، ي حســباننا أيًضا أننــا، كب�ش
تحــت عنايتــه الُمِحبــة والمحِســنة. علينــا أن نضع �ز

وكتــاج الخليقــة، قــد ُخلقنــا عــ� صــورة هللا. لكننــا كمولوديــن مــن جديــد، لنــا 

ــكل عــ� صالحــه، وعــ�  ي أننــا نســتطيع أن نتَّ
أيًضــا صــورة المســيح. ممــا يعــ�ز

ي كل الحيــاة، ونســتطيع أن نزدهــر 
ــم �ز ي الخلــق، إذ هــو يتحكَّ

قوتــه العظيمــة �ز

وننمــو تحــت عنايته.
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 صالة:

بنــا،  يــا رّب، يــا مــن أوجــدت العالــم بكلمــة، إن خليقتــك تثــ�ي اندهاشــنا وتعجُّ

ــوم،  ــال النج ــة جم ي روع
ــتعَلن �ز ــك يُس ــإن جمال ــدت. ف ــد فس ــت ق وإن كان

ز الحســابّية. ُكلُّ  ي القوانــ�ي
، وترتيبــك يّتضــح �ز ز اكــ�ي ي قــوة ال�ب

وقدرتــك تظهــر �ز

. ز ِح الــرَّبَّ لأجــل أعمــال يديــه! آمــ�ي نََســَمٍة َفْلُتَســبِّ
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السؤال السادس

 كيف يمكن
د اهلل؟ أن نمجِّ

ــه، ونَِثــُق فيِه؛ وبــأن نطيع مشــيئته،  ــد هللا بأن نســتمتع بــه، ونُِحبُّ إننــا نمجِّ
ووصاياه، وناموســه.

 ت�ثنية 11: 1

َيَّاِم.
َفأَْحِبِب الرَّبَّ ِإلَهَك َواْحَفْظ ُحُقوَقُه َوَفَراِئَضُه َوأَْحَكاَمُه َوَوَصايَاُه ُكلَّ الأ

 تعليق:

ريتشارد سايبس

ــه،  ــد قدمي ــكلَّ عن ــاىلي أن نطــرح ال ــا بالت ء مــن هللا، علين ي
ــا نأخــذ كل �ش إذ أنن

ي حالــة مــن الخطيــة ل تلقــى استحســان ورضــا إلهــي«...
: »لــن أحيــا �ز ز قائلــ�ي

ز يتَّســع  ز يتجــدد القلــب بالــروح القــدس، وحــ�ي توَجــد الحريــة الحقيقيــة حــ�ي

ي أروع حالتــه 
نســان يكــون �ز ي المســيح. فــإن الإ

وينمــو، ويصــ�ي خاضًعــا هلل �ز

ــا نحــوه، إذ أن إلــه كل نعمــة هــو َمــن  ز يكــون قلبــه خاضًعــا هلل، منجذبً حــ�ي
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ــا  ــا أيًض ــذ ســيغدق علين ــا، وحينئ ــا هللا أن نجعــل مجــده غايتن يحــرره. يريدن
مــن نعمتــه ومجــده.8

برايان تشابل

قه. د هللا؟ بأن نطيع كالمه، ونؤمن به ونصدِّ كيف يمكن أن نمجِّ

إن فكــرَت جيــًدا فيمــا يعنيــه أن تمجــد هللا بطاعتــك لكالمــه، فــال بــد أن تتذكر 

ء آخــر، وأن  ي
ــن كل �ش ــ�ش م ــه أك ــى، وهــي أن تحب ــه الأوىل والعظم إذن وصيت

ي 
ء. ففــي النهايــة، أوصانــا الــرب يســوع بهــذا: »أحببــ�ز ي

تســ�ي معــه عــ�ب كل �ش

مــن كل قلبــك، ومــن كل نفســك، ومــن كل فكــرك، ومــن كل قدرتــك. هــِذِه ِهَي 

اِنَيــُة ِمْثُلَهــا: تُِحــبُّ َقِريَبــَك َكَنْفِســَك«. ــُة الأُوىَل َواْلُعْظَمــى. َوالثَّ اْلَوِصيَّ

إن أردنــا حًقــا أن نُكــِرم مخلِّصنــا، فإننــا ل بــد أن نطيــع وصايــاه وكالمــه. لكــن 

ي هــذا أن نطيعــه فقــط خوًفــا مــن أن يعاقبنــا. ليــس الأمــر هكــذا. بــل 
ل يعــ�ز

ي أن نــدرك ِعَظــم محبتــه لنــا حــ�ت أننــا نرغــب، بدافــع محبتنــا لــه، 
هــذا يعــ�ز

ي أدرك جيــًدا أنــه 
دراك أن نبــدأ بقــول: »إنــ�ز ي ذلــك الإ

ي الســ�ي معــه. ويعــ�ز
�ز

ي محبــة«.
ي يســتجيب لــه �ز ًا حــ�ت أن قلــ�ب ي كثــ�ي

أحبــ�ز

ي إن لــم أفعــل 
ز أفعــل هــذا، لســُت أُكــِرم هللا مــن منطلــق: »لئــال يعاقبــ�ز حــ�ي

ي لن أســتمتع بــه. ل، بــل إن المحبة 
ي قــد أطيعــه، ولكن�ز

ي هــذا أن�ز
هــذا«. يعــ�ز

ي أدرك جيــًدا أن مــا 
ي أن أتلــذذ وأَُ� بناموســه. فإنــ�ز

الحقيقيــة تجــاه هللا تعــ�ز

يتيحــه هللا ىلي بقولــه: »� معــي« هــو طريــق آمــن وجيــد للحيــاة. هــذا هــو 

بالحقيقــة مــا تتعلــق بــه وصايــا هللا. فإنهــا توضح لنــا أن هللا قــد أعطانــا، فيما 

يُظِهــر لنــا طبيعتــه وعنايتــه، هــذا الطريــق الآمــن للحيــاة. إن حــدَت عــن هــذا 

8 Richard Sibbes, Divine Meditations and Holy Contemplations )London: J. 
Buckland, 1775(, 13, 114.
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الســبيل، ســتقا�ي عواقــب، قطًعــا، لأن هــذا طريق آمــن وجيد. لكننــا ل نظل 

بح محبتــه وعاطفتــه  ــا منــا بأننــا بشــكل مــا ســ�ز ي هــذا الطريــق ظًن
ســائرين �ز

ز لنــا هللا بواســطة المســيح، 
َّ ي المقابــل، لأننــا نــدرك، كمــا بــ�ي

مــن نحونــا. بــل �ز

ز نــدرك  ول ســيما بواســطة ذبيحــة الــرب عنــا، ِعَظــم محبتــه مــن نحونــا. وحــ�ي

أن النامــوس أو الوصايــا تــردد صــدى طبيعــة هللا واهتمامــه بنــا، حينئــذ نـُـَ� 

ي 
ي ذلــك الطريــق لأنــه يســمح لنــا باختبــار صــالح وُجــود إلهنــا. يعــ�ز

بالســ�ي �ز

ي 
ــاة، وســأرغب �ز ، مهمــا واجهــُت مــن أشــياء، ســأحب هللا كل الحي ي

هــذا أنــ�ز

الســ�ي معــه طــوال الحيــاة. بهــذا أُكِرمــه — أي أمجده بســبب عظــم محبته من 

ي الطريــق، ل فقط بدافع 
ي تجاهه بالســ�ي �ز

ِّ عن محبــ�ت ي أَعــ�ب
نحــوي — كمــا أنــ�ز

. ي
ي وحيا�ت الجتهــاد والكــدح، بــل فعلًيــا لأجــل الســتمتاع بصالحه وجــوده لقلــ�ب

ة جــًدا، يظــن البــ�ش أنهــم يمجــدون هللا فقــط لأنهــم يرضخون  ي أحيــان كثــ�ي
�ز

ء البشــع الــذي يبغضونــه، لئــال يؤذيهــم هللا إن لــم  ي
ز الــ�ش بشــكل مــا فاعلــ�ي

ي يظنــون أن هللا يريدهــا، كي يعطيهم 
يفعلــوه. أو أحيانـًـا يفعلــون الأشــياء الــ�ت

ز من الأنانيــة المقدســة — أي أن  ات. لكــن كال هذيــن النوعــ�ي المزيــد مــن الخــ�ي

ز نفــ�ي — ل ينّمــان عــن محبــة حقيقيــة  أفعــل هــذا كي أحمــي نفــ�ي أو أعــزِّ

، وأنــه أظهر ىلي طبيعتــه وعنايته،  ز أدرك أن هللا بــذل ابنــه لأج�ي تجــاه هللا. حــ�ي

ي ذلــك 
ي لــه والســتمتاع بــه يعنيــان أن أتلــذذ بالســ�ي �ز

حينئــذ أدرك أن محبــ�ت

. ي
ــن ىلي مســاًرا جيــًدا وآمًنــا لحيــا�ت الطريــق الــذي يؤمِّ

ي بهــذا أســتمتع حًقــا 
ي بــه، لأنــ�ز

ي كلِّ مــا يطالبــ�ز
ي سأســ�ي معــه وأحبــه �ز

فإنــ�ز

. ي يرغــب أن يعطيهــا ىلي
مــه لأجــل الحيــاة الأفضــل الــ�ت بالطريــق الــذي صمَّ

 صالة:

ــا  ــح أعينن ــك بالكامــل. افت ــد أن نعرفــك ونســتمتع ب ــرؤوف، نري ــرب ال أيهــا ال
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كي نــراك كمــا أنــَت، حــ�ت نضــع ثقتنــا فيــك، ونتــوق بــكل مــا فينــا كي نحفــظ 

ة،  وصايــاك. وســواء مــن خــالل أعمــال رحمــة بســيطة أو أعمــال شــجاعة كبــ�ي

. ز ليعِطــَك كل فعــل طاعــة نقــوم بــه المجــَد. آمــ�ي
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السؤال السابع

 ما الذي يطالب
به ناموس اهلل؟

ــا، ونفســنا،  ــن كل قلبن ــبَّ هللا م ــة؛ أن نُح ــة، ودائم ــخصّية، وكامل ــة ش طاع

وفكرنــا، وقدرتنــا؛ وأن نُحــبَّ قريبنــا كأنفســنا. ينبغــي أل نفعــل البّتــة مــا ينهــي 

عنــه هللا، وأن نفعــل دائًمــا مــا يــو�ي بــه.

 متى 22: 40-37

َفَقــاَل َلــُه يَُســوُع:  »تُِحــبُّ الــرَّبَّ ِإلَهــَك ِمــْن ُكلِّ َقْلِبــَك، َوِمــْن ُكلِّ نَْفِســَك، َوِمــْن 

اِنَيــُة ِمْثُلَهــا: تُِحــبُّ َقِريَبَك  ــُة الأُوىَل َواْلُعْظَمــى. َوالثَّ ُكلِّ ِفْكــِرَك. هــِذِه ِهــَي اْلَوِصيَّ

ــُه َوالأَنِْبَيــاُء«. اُمــوُس ُكلُّ ِ يََتَعلَّــُق النَّ
ز
ْ َتــ�ي ِ اْلَوِصيَّ

ز
ْ َكَنْفِســَك. ِبَهاتـَـ�ي

 تعليق:

جون ويسلي

أن تحــبَّ الــرب إلهــك مــن كل قلبــك، ومــن كل فكــرك، ومــن كل نفســك، ومــن 

ــك أن  ِّ المســيحي. علي ــ�ب ــن ال ــم م ــرع الأول العظي ــك هــذا هــو الف كل قدرت

تتلــذذ بالــرب إلهــك؛ وأن تبحــث عــن كل الســعادة فيــه وأن تجدها فيــه. عليك 
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م لــه أعمــاق  ي َقْلَبــَك«. وإذ تَقــدِّ ِ
ي أَْعِطــ�ز ِ

ــا ابْــ�ز أن تســمع كلمتــه وتطيعهــا: »يَ

نفســك كي يملــك هنــاك دون منافــس، يَجــُدر بــك أن تــرُصخ مــن كلِّ قلبــك: 

ي َوُمْنِقــِذي. ... ِبــِه أَْحَتِمــي«.  ِ
ي َوِحْصــ�ز ِ

. الــرَّبُّ َصْخــَر�ت ي ِ
�ت ، يـَـا ُقــوَّ ــَك يـَـا رَبُّ »أُِحبُّ

ي العظيــم للــ�ب المســيحي، فهــي 
ي هــي الفــرع الثــا�ز

أمــا الوصيــة الثانيــة، الــ�ت

متصلــة عــ� نحو وثيــق ل ينفصــل بالوصيــة الأوىل: »تُِحــبُّ َقِريَبَك َكَنْفِســَك«. 

تحــب — أي أن تقبــل الآخــر وتحتضنــه بأشــد الــودِّ تحّنًنــا، وبأشــد العواطــف 

ــ�ي  ــب كل خ ي جل
، و�ز ــة كل �ش ــع أو إزال ي من

ــة �ز ــد رغب ــرارة، وبأش ــا وح إخالًص

ممكــن. فــإن قريبــك — ل أصدقــاؤك، أو عائلتــك، أو معارفــك فحســب؛ ول 

ونــك فحســب، أو الــذي يقدمــون  مونــك ويعت�ب ز منهــم الذيــن يح�ت الفاضلــ�ي

ي َمــن لــم 
لــك لطًفــا أو يردونــه لــك فحســب، بــل كل إنســان، دون أن نســتث�ز

اًرا  ي مــن تَعَلم أنهــم أ�ش
ترهــم أو تعرفهــم بالســم قبــاًل قط؛ ودون أن نســتث�ز

. حــ�ت هــؤلء عليــك أن تحبهــم  ي حقــد و�ش
وغــ�ي شــاكرين، وَمــن يســتغلونك �ز

ي 
ي تعّطــش ل يختلــف إىل ســعادتهم. قــدم الهتمــام والعنايــة ال�ت

كنفســك، �ز

ل تــكل نفســها كي تحميهــم مــن كل مــا قــد يحزنهــم أو يؤذيهــم، ســواء نفًســا 
أو جســًدا. هــذه هــي المحبــة.9

جوان سانشيز

ــرَصة  ــة المخت ــإن الإجاب ــوس هللا؟« ف ــه نام ــب ب ــذي يطال ــا ال ــأل: »م ز تس ــ�ي ح

طــار  ًعــا، لكــن علينــا أن نــدرك الإ ة هــي »طاعــة كاملــة«. يبــدو هــذا مروِّ القصــ�ي

ي إطــار 
ي إطــار النعمــة، و�ز

الــذي أُعطــي فيــه النامــوس. فقــد أعطــي النامــوس �ز

ز أنقذ هللا شــعب إ�ائيل من أرض مــرص وأ�ت بهم إىل  مبــادرة هللا للخــالص. حــ�ي

، َوَحِفْظُتْم َعْهــِدي«، كان جوهر  ي ِ
ســيناء، وقــال لهــم: »َفالآَن ِإْن َســِمْعُتْم ِلَصــْو�ت

9 John Wesley, “The Two Great Commandments” in Renew My Heart 
)Uhrichsville, Ohio: Barbour, 2011(.
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كالمــه بعــد هــذا هــو: »أكــون لكــم إلًهــا وتكونــون ىلي بنيًنــا«. وبالتــاىلي فــإن إطار 

ي يطالــب 
وســياق النامــوس هــو مبــادرة هللا للخــالص. فــإن الطاعــة الكاملــة الــ�ت

ي تكريــس مــن كل القلــب.
بهــا النامــوس هــي اســتجابة لمبــادرة هللا للخــالص، �ز

ــرَّبَّ  ــبُّ ال ــر: »َفُتِح ــم الأم ــا العهــد القدي ــغ به ي يصي
ــ�ت ــة ال هــذه هــي الكيفي

ــة 6: 5(. إل أنَّ  ــَك« )تثني ِت ــْن ُكلِّ ُقوَّ ــَك َوِم ــْن ُكلِّ نَْفِس ــَك َوِم ــْن ُكلِّ َقْلِب ــَك ِم ِإلَه

لــه الــذي  إطــار النعمــة يدفــع إىل صــدور اســتجابة تكريــس مــن كل القلــب لالإ

يخلِّــص. هــذه اســتجابة إيمــان تُدعــى محبــة. وتلــك المحبــة تفيــض كي تحــب 

القريــب أيًضــا.

لكــن توجــد مشــكلة واحــدة. ليــس بمقدورنــا أن نطيــع طاعــة كاملــة. لكــن إليك 

ي 
ي إرميــا 31 إنــه ســيكتب النامــوس عــ� قلــوب شــعبه. و�ز

البشــارة. يقــول هللا �ز

ح قائــاًل: »َوأَنِْزُع َقْلــَب اْلَحَجِر ِمــْن َلْحِمُكْم  حزقيــال 36، يقــدم المزيــد من ال�ش

ي  ِ
ــُلُكوَن �ز ــْم تَْس ــْم، َوأَْجَعُلُك ي َداِخِلُك ِ

ــُل ُروِحــي �ز ــٍم. َوأَْجَع ــَب َلْح ــْم َقْل َوأُْعِطيُك

« )حزقيــال 36: 26-27(. هــذه المواعيــد متصلة بعهــد جديد بادر هللا  ي ِ َفَراِئــ�ز

ي مــن نســل داود. ويكشــف العهــد الجديد 
بقطعــه، بواســطة ملــك موعــود يــأ�ت

أن هــذا الملــك الموعــود الــذي سيؤســس هــذا العهــد الجديــد هو يســوع. 

جــاء يســوع ليعمــل مــا لــم نســتطع نحــن أن نعملــه. فبينمــا ظــل إلًهــا كامــاًل، 

ز 2: 14-18(. وبصفتــه  انيــ�ي يتنــا كيمــا يخلِّصنــا )ع�ب جــاء مــن الســماء وأخــذ ب�ش

ــا هللا،  ي، أكمــل نامــوس هللا مــن خــالل طاعتــه الكاملــة لوصاي ــا البــ�ش ممثلن

ي يديــن بهــا جميــع كا�ي النامــوس. 
ومــن خــالل تســديد عقوبــة المــوت الــ�ت

ز بتهمــة  فــون بكونهــم مذنبــ�ي نجيــل هــو إعــالن بــأن جميــع َمــن يع�ت فــإن الإ

ي يســوع، 
كــ� نامــوس هللا، ويتحولــون عــن خطاياهــم، ويضعــون ثقتهــم �ز

تُغَفــر لهــم خطاياهــم، وتُحتَســب لهــم طاعــة يســوع الكاملــة.
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ــد  ــد الجدي ــه، أســس العه ــه، وقيامت ــه، ودفن ــاة يســوع، وموت ــن خــالل حي م

ومواعيــده المختصــة بقلــب جديــد )إرميــا 31( وبســك�ز روح هللا المانــح للقــوة 

ي 
ــوس �ز ــه النام ــب ب ــا يطال ــم م ي تتمي

ــد �ز ــا الوحي ــن رجاءن ــال 36(. يكُم )حزقي

ي وعــد بهــا العهــد الجديــد. فــإن َمــن ولــدوا ثانيــة إىل 
الــولدة الجديــدة الــ�ت

ًنا  ي المســيح قد ُمنحــوا قلًبــا جديًدا، وســكن فيهــم روح هللا ممكِّ
جــدة الحيــاة �ز

إيّاهــم مــن الطاعــة.

البشــارة هــي أن شــعب هللا، تحت العهــد الجديــد، ينالون قوة لطاعــة ناموس 

أ عالقــة مــع هللا. بــل إن الطاعــة  هللا. ومــرة أخــرى، نــرى أن وصايــا هللا ل تنــ�ش

ي محبــة. فقــد خلصنا هللا 
هــي اســتجابتنا لخــالص هللا. فهــي اســتجابة إيمــان �ز

ي طاعــة ُمِحبة.
ي يســوع المســيح، ونحــن نســتجيب بــأن نثــق بــه �ز

�ز

 صالة:

ع العظيــم، أنــت قد نطقــت بنامــوٍس كامــٍل، وإنك تســتحق طاعة  ِّ
أيهــا المــ�ش

كاملــة. ل تدعنــا نكتفــي بالظــن بــأن ناموســك يطالــب بخضوع خارجــي؛ بل هو 

يطالــب بقبــول كامــل وتــام مــن أذهاننــا وقلوبنــا. ومن هو كفــو لهــذه المهمة؟ 

. ز ون ومعَوزون مــن جهة حفــظ ناموســك. آم�ي ف بأننــا مقــرصِّ نحــن نعــ�ت



44

السؤال الثامن

 ما هو ناموس اهلل المذكور
في الوصايا العشر؟

لَ يَُكــْن َلــَك آِلَهــٌة أُْخــَرى أََماِمــي. لَ تَْصَنــْع َلــَك ِتْمَثــالً َمْنُحوتـًـا، َولَ ُصــورًَة َمــا 

ي اْلَمــاِء ِمــْن تَْحــِت  ِ
ي الأَرِْض ِمــْن تَْحــُت، َوَمــا �ز ِ

ــَماِء ِمــْن َفــْوُق، َوَمــا �ز ي السَّ ِ
ــا �ز ِممَّ

. لَ تَْنِطــْق ِباْســِم الــرَّبِّ ِإلِهَك بَاِطــالً. اُْذُكْر  الأَرِْض. لَ تَْســُجْد َلُهــنَّ َولَ تَْعُبْدُهــنَّ

ْق. لَ تَْشــَهْد  ــَك. لَ تَْقُتــْل. لَ تَْزِن. لَ تَْ�ِ َســُه. أَْكــِرْم أَبَاَك َوأُمَّ ــْبِت ِلُتَقدِّ يـَـْوَم السَّ

َعــَ� َقِريِبَك َشــَهاَدَة ُزوٍر. لَ تَْشــَتِه.

 خروج 20: 3

لَ يَُكْن َلَك آِلَهٌة أُْخَرى أََماِمي.

 تعليق:

جون بنيان

، بــل  ز مــن هــذه الوصايــا العــ�ش ي كــ� وصيــة أو وصيتــ�ي
ل يكُمــن الخطــر �ز

ــون، إن  ــا تعَلم ــا. فكم ــة منه ــة وصي ــة أي ي مخالف
ــ�ت �ز ــا ح ــن حًق ــر يكم الخط

ــم  ــم عليه ــاه، وإل ُحك ــا رعاي ــر محــددة، كي يطيعه ة أوام ــك عــ�ش أصــدر مل
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بالمــوت؛ فــإن تعــدى إنســان عــ� أيٍّ مــن هــذه الأوامــر، فهــو يرتكــب بهــذا 

فعــل الخيانــة، وكأنــه انتهــك الأوامــر جميعهــا، وحينئــذ تقــع عليــه مســؤولّية 

قضائيــة، ويصــُدر ضــده حكــم القانــون، وكأنــه عــ� جميــع الأوامــر ... هذه 

الأشــياء واضحــة بالمثــل فيمــا يتعّلــق بنامــوس هللا، إذ هــو عهــد أعمــال: إن 

، ولكــن كــ� فقــط واحــدة،  أطــاع أحدهــم تســع وصايــا مــن الوصايــا العــ�ش

ــا ســتهلكه، وتطــرده مــن أفــراح الســماء،  ــة المكســورة حتًم فــإن هــذه الوصي

ى عليهــا جميًعــا ... ومــع أنــك ل بــد أن تطيــع هــذا العهــد  وكأنــه فعلًيــا تعــدَّ

يــن، أو  ة طويلــة، لمــدة عــ�ش ســنوات، أو ع�ش ــه، لفــ�ت أو هــذا النامــوس، كلَّ

؛ لكــن إن حــدث وزللــت َعرًَضا، وكــ�ت واحدة  ز ، أو ســت�ي ز ، أو خمســ�ي ز أربعــ�ي

منهــا، مــرة واحــدة فقــط قبــل أن تمــوت، فإنــك ســتهلك بموجــب هــذا العهــد 

... وكمــا أن َمــن هــم تحــت عهــد النعمــة ســيخُلصون بــه حتًمــا، هكــذا أيًضــا 

ــا، إن  مــن هــم تحــت عهــد الأعمــال والنامــوس ســُيلَعنون ويدانــون بــه حتًم
ز لــه.10 ظلــوا خاضعــ�ي

جون ياتس

لأن هللا هــو َمــن خلقنــا، ولأنــه يحبنــا ويَعَلم مــا هو الأفضــل لنا، فهــو يعطينا 

ي ينبغــي أن نحيــا بهــا الحياة 
توجيهــات أخالقّيــة وروحّيــة تختــص بالكيفّيــة الــ�ت

بأفضــل صــورة. فــإن الوصايــا العــ�ش هي هبــة محبة لنــا من عنــد هللا. بالطبع 

ينطبــق هــذا عــ� كل الكتــاب المقــدس، إل أنَّ ُلــبَّ وجوهر إرشــاد هللا موجود 

. فقــد تكلــم هللا بهــذه الكلمــات إىل مــو�، وســمعها بنــو  ي الوصايــا العــ�ش
�ز

ــا العــ�ش  ــا، أعــاد مــو� مــرة أخــرى �د الوصاي إ�ائيــل )خــروج 20(. ولحًق

10 John Bunyan, “The Doctrine of the Law and Grace Unfolded” in The Works 
of that Eminent Servant of Christ, Mr. John Bunyan, vol. 3 )Edinburgh: Sands, 
Murray & Cochran, 1769(, 245–47.
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ــا،  ــل فيه ــب، والتأم ــر قل ــن ظه ــ�ش ع ــا الع ــظ الوصاي ــي حف ــة 5(. ينبغ )تثني

ام بهــا كأســلوب للحيــاة. ز واللــ�ت

. ففيمــا كان  وقــد علَّمنــا يســوع وأوضــح لنــا المعــ�ز الأعمــق للوصايــا العــ�ش

ــا  ــا لم ــس فهمن ــن مقايي ــع م ــل، رف ي الأناجي
ــ�ش �ز ــا الع ــن الوصاي ــدث ع يتح

ي مــ�ت 5: 21، ف� يســوع معــ�ز وصية 
يتوقعــه هللا منــا. عــ� ســبيل المثــال، �ز

ي الحقيقــة للدينونة.
ل تقتــل، وقــال إن كل مــن يغضــب عــ� أخيــه ســيخضع �ز

 : تتعلــق الوصايــا الأربعــة الأوىل بعالقتنــا بــاهلل، وقــد أوجزهــا يســوع كالتــاىلي

»تُِحــبُّ الــرَّبَّ ِإلَهــَك ِمــْن ُكلِّ َقْلِبــَك، َوِمــْن ُكلِّ نَْفِســَك، َوِمــْن ُكلِّ ِفْكــِرَك«. أمــا 

ة فهــي تتعلــق بعالقتنــا بالآخــر، وأوجزهــا يســوع كمــا  الوصايــا الســتة الأخــ�ي

ــَك َكَنْفِســَك« )مــ�ت 22: 37، 39(. ــبُّ َقِريَب : »تُِح يــ�ي

ز بهــا ونقّدرهــا. فهــي هبــة عظيمــة، هبــة  نــا. ونحــن نعــ�ت ز إن الوصايــا هــي ك�ز

ــر  ــا، نُظِه ز نحفظه ــ�ي ــا. وح ــا. وتحمين ــدنا. وتنذرن ــي ترش ــن هللا. فه ــة م َمَحب

ــنا  ــؤذي أنفس ــا، ن ــلوك بموجبه ي الس
ــق �ز ز نُخف ــ�ي ــو هللا. وح ــن ه ــن َم لالآخري

ــا. ــب العــار عــ� اســم خالقن بشــدة، ونجل

نســان مولــود عبــًدا  ي حفــظ الوصايــا العــ�ش لأن الإ
ي مــن صعوبــة �ز

إننــا نعــا�ز

ي النهايــة، ل يســعنا ســوى أن نكــ� نامــوس هللا المقدس. 
ــا. و�ز للخطيــة وأنانيًّ

ــروح  ــك�ز ال ــال س ــيح، نن ــان بالمس يم ــدة بالإ ــة جدي ــح خليق ز نصب ــ�ي ــن ح لك

القــدس، ونتحــّرر مــن اضطرارنــا أن نخطــئ، ونُمَنــح نعمــة كي نحفــظ نامــوس 

هللا. فــإن حفــظ وصايــا هللا ليــس شــيًئا مجهــًدا وشــاًقا، لكنــه يســاعدنا كي نحيا 

ي ســالم مــع هللا، ومــع أنفســنا، ومــع أقربائنــا.
�ز

ز نــدرك أنهــا هبــة مــن هللا لنا.  نســتطيع أن نتعلــم تنفيــذ الوصايــا العــ�ش حــ�ي

ًا، تشــعر أحيانـًـا أنــك  ز تكــون صغــ�ي يشــبه الأمــر تعلُّــم التكلُّــم بالصــدق. حــ�ي
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ل بــد أن تحمــي نفســك عــن طريــق خــداع الآخريــن، وعــدم التكلُّــم بالصدق. 

ــم  ــم أن نتكل ــا نتعل ــن. فإنن ــدع الآخري ــم أل تخ ــت، تتعل ــرور الوق ــن، بم لك

بالصــدق. ونتعلــم ممارســة الأمانــة والصــدق.

ــإن حفــظ  ــا. ف ــه أيًض ــد أن نحب ــاء نامــوس هللا، ولهــذا ل ب ــذا أحــب الأنبي له

ــب  ي ل
ــادئ �ز ــذه المب ــن ه ــع. تكُم ــي المجتم ــا، ويحم ــ�ش يحمين ــا الع الوصاي

ــا. ــا به ــا هللا كي نحي ي خلقن
ــ�ت ــة ال ــر الكيفّي وجوه

 صالة:

ز أعطيَتهــم وصايــاك.  نــَت محبتــك لشــعبك حــ�ي لــه القــدوس، لقــد بيَّ أيهــا الإ

ي جهــل من جهة ســلوكنا 
كنــا �ز ليتنــا نشــكر دائًمــا لأجــل ناموســك. فإنــك لــم ت�ت

. ز . آمــ�ي ــدك بــأن نطيــع وصايــاك العــ�ش . ســاعدنا كي نمجِّ ي ســبيل الــ�ب
�ز
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السؤال التاسع

 ما الذي ُيطاِلب به
اهلل في الوصّية األولى، والثانية، 
والثالثة؟

ــد.  ــي الوحي ــي الحقيق ــه الح ل ــه الإ ــه بصفت ــُق ب ــرف هللا ونِث الأوىل، أن نع

والثانيــة، أن نتجنَّــب كل عبــادة أوثان، وألَّ نعبد هللا بشــكل غ�ي لئــق. والثالثة، 

أن نتعامــل مــع اســم هللا بمخافــة وتبجيــل، وأيًضــا أن نُكــِرم كلمتــه وأعمالــه.

 ت�ثنية 6: 13

ِقي، َوِإيَّاُه تَْعُبُد، َوِباْسِمِه تَْحِلُف.  الرَّبَّ ِإلَهَك تَتَّ

 تعليق:

تشارلز هادون سربجن

ي 
ي الكتــاب المقــدس، والظاهــر �ز

لــه الُمعَلــن �ز يقــود هللا البــ�ش إىل إدراك أن الإ

نســان يصيغ  له الــذي خلق الســماء والأرض. فإن الإ شــخص الــرب يســوع، هو الإ

لنفســه إلًهــا بحســب مــا يروق لــه؛ فهــو يصنع لنفســه، إن لــم يكن من الخشــب 
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، إلًهــا  ، أو فكــره المتحــرصز أو الحجــارة، لكــن ربمــا ممــا يســميه وعيــه الشــخ�ي

بحســب رغبتــه، ليــس شــديد القســوة والرصامــة مــن جهــة آثامــه، ول يتعامــل 

ــل وينحت  بالعدالــة الصارمــة مــع غــ�ي التائــب. فهو يرفــض هللا كما هــو، ويفصِّ

لــه ينبغــي أن يكــون، ويقــول عــن هــذه  آلهــة أخــرى، فقــط كمــا يعتقــد أن الإ

ي هــي مــن وحــي خيالــه: »هــِذِه آِلَهُتــَك يـَـا ِإْ�َاِئيــُل«.
الأعمــال الــ�ت

ز ينــ�ي الــروح القــدس أذهاننــا، يقودنــا إىل إدراك أن يهــوه هــو هللا،  لكــن حــ�ي

وليــس معــه إلــه آخــر. وهــو يَُعلِّــم شــعبه أن يعرفــوا أن إلــه الســماء والأرض 

ــإن  ــه، ف ي صفات
ــا �ز ــوازن تماًم ــه مت ــذي هــو إل ــاب المقــدس، ال ــه الكت هــو إل

ــوة  ــة مكس ــة، والنعم ــة بالقداس ــة مصحوب ــدل، والمحب ــا الع ــة يوازنه الرحم

. فهــو ليــس إلًهــا يغــض الطــرف عن  ز ّ ّفــق والتحــ�ز بالحــق، والقــوة متصلــة بال�ت

ض أن تكــون الآلهــة الوثنّية،  الخطيــة، بــل وليــس إلًهــا يَُ� بهــا، كما مــن المف�ت

ئ المذنــب بــأي حــال مــن  ثــم، ول يــ�ب بــل هــو إلــه ل يســتطيع النظــر إىل الإ

ز الفيلســوف والمؤمــن.  اع الشــديد الحــاىلي الدائــر بــ�ي ز الأحــوال. هــذه هــو الــ�ز

يقــول الفيلســوف: »نعــم، هــو إلــه، لكــن ل بــد أن تكــون طبيعته كمــا قدمُتها 

لــك الآن بصــورة قاطعــة«؛ لكــن المؤمــن يجيــب: »ليــس شــأننا هــو أن نبتــدع 
ي كلمــة الحــق«.11

إلًهــا، بــل أن نطيــع الــرب الواحــد المعَلــن عنــه �ز

جون لني

لــه  ي ضــوء الإ
ز الوصايــا الثالثــة الأوىل كيــف ينبغــي أن نســلك مــن جهــة و�ز

ِّ تبــ�ي

الحــي الحقيقــي الوحيــد.

نــا الوصيــة الأوىل بــأل تكــون لنــا آلهــة أخــرى غــ�ي هللا. ل بــد أن يكــون هللا  تخ�ب
11 C. H. Spurgeon, “Heart-Knowledge of God” in The Metropolitan Tabernacle 
Pulpit: Sermons Preached and Revised by C. H. Spurgeon During the Year 
1874, vol. 20 )London: Passmore & Alabaster, 1875(, 674–75.
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ي لمحبتنــا ورغبتنا. 
هــو الهــدف الحرصي لســجودنا وعبادتنــا، والموضوع النهــا�أ

والوصيــة الثانيــة مثلهــا وتوصينــا بأننــا ينبغــي أل نعبــد هللا بحســب مفهومنــا 

الشــخ�ي عنــه، ذلــك الــذي يســميه الكتــاب المقــدس عبــادة أوثــان. بــل ل بد 

أن نعبــد هللا بحســب طبيعتــه ومــا هو عليــه بالفعل، وليس بحســب مــا نريده 

أن يكــون. بكلمــات أخــرى، ل تعبــد آلهــة زائفــة، ول تعبــد هللا بصــورة خاطئة.

ز الأوىل والثانيــة. ينبغــي أل  ي الحقيقــة مماثلــة للوصيتــ�ي
الوصيــة الثالثــة هــي �ز

ء معاملــة هــذا الســم. فإننــا نعــِرف أن  ء اســتخدام اســم هللا أو نــ�ي نــ�ي

اســم هللا يصــف طبيعتــه، وجوهــر كينونتــه، ولهــذا الســبب أخــ�ب هللا مــو� 

ــا كائــن« )I AM(. بكلمــات أخــرى، يقــول هللا:  ــأن اســمه هــو »أهيــه« أو »أن ب

ي عدم إســاءة اســتخدام 
ي الوجــود و�مــدي«. ل يعــ�ز

ي ذا�ت
»إن اســمي هــو أنــ�ز

ز  ي أننــا حــ�ي
اســم هللا فقــط أن نتفــّوه أو أل نتفــّوه ببعــض الكلمــات. بــل يعــ�ز

ــه  ــا أن نكرم ــا، علين ــا أو نمــط حياتن ــن خــالل كلماتن ــم عــن هللا، ســواء م نتكل

م طبيعتــه. بالكامــل ونحــ�ت

ز الأوىل والثانيــة بمزيد مــن التفصيل. لنقل، ع� ســبيل  لنتنــاول مًعــا الوصيتــ�ي

ي حياتــك — مثل نفــوذ، أو 
ي قلبــك بــأن بلــوغ هــدف مــا �ز

المثــال، إنــك تؤمــن �ز

وظيفــة، أو عالقــة مــع الشــخص الــذي تحُلــم بــه — ســيمدك بالراحــة التامــة، 

 ، ويشــبع اشــتهاء قلبــك إىل المعــ�ز والأهمية. فإنــك تتطّلع، بشــكل يومي عم�ي

إىل ذلــك الهــدف كي يمــدك براحــة وعــزاء أعمــق ممــا يمــدك بــه هللا. يَُعــد هــذا 

كــً�ا للوصيــة الأوىل. فقــد حولــت هدفــك إىل إلــه. صــار النفــوذ، أو الوظيفة، 

أو الشــخص موضــوع عبادتك.

الوجــه الآخــر لهــذا هــو أن تعبد هللا لأنــك تعتقد أنــه ل بد أن يمــدك بالراحة، 

ي تشــتهيها وتتطّلــع 
مــن خــالل إمــدادك بالنفــوذ، أو الوظيفــة، أو العالقــة الــ�ت
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إليهــا. أنــت بهــذا أيًضــا تنتهــك الوصايــا. فقــد فرضــَت فهمــك عــن هللا عــ� 

هللا. فقــد صنعــت إلًهــا مــن تصميمــك وبحســب مقاييســك، أي وثًنــا. تتعّلــق 

الوصيتــان الأوىل والثانيــة بــأن نعبد هللا وحــده، وأن نعبده كما هــو بالحقيقة، 

، أو وثًنــا. ل أن نعبــد إلًهــا مــن تصميمنــا الشــخ�ي

لمــاذا إذن تــرص هاتــان الوصيتــان عــ� عبــادة هللا وحــده، وأن نعبــده كمــا هو 

بالفعــل، وليــس كمــا نريــده أن يكــون؟ ولماذا تــرص الوصّيــة الثالثة بشــدة ع� 

إكــرام اســمه وطبيعتــه وتبجيلهمــا؟ هــذا لأن هللا خلقنــا وبداخلنــا رغبــة لــن 

يســتطيع ســواه أن يشــبعها — رغبــة فيــه هــو نفســه. إن كنــا نحــاول دائًمــا أن 

ء آخــر، فإننــا لــن ننعــم البتــة بالســالم،  ي
ِّ مــن هللا، أو أن نســتبدله بــ�ش نغــ�ي

ولــن نختــ�ب البتــة الراحــة والعــزاء الحقيقــي، أو المعــ�ز والأهميــة الحقيقيــة، 

ز أبــًدا. لكــن إن احتــل هللا —  ز أو ســالم�ي أو الفــرح الحقيقــي. لــن نكــون كاملــ�ي

لــه الحقيقــي والحــي  لــة مــن هللا، بــل الإ وليــس إلــه آخــر أو نســخة أخــرى معدَّ

— مركــز حياتنــا، فإننــا حًقــا ســننعم بالســالم.

ــد  ــا هللا ق ــات: »ي ــذه الكلم ــطينوس ه ــب أوغس ــد كت ــبب بالتحدي ــذا الس وله
ــك«.12 ــا ال في ــن تجــد راحته ــك ونفوســنا ل ــا لذات خلقتن

 صالة:

ي وقــاٍر 
ي أمامــك �ز

لــه الواحــد والوحيــد، إن اســمك فــوق كل اســم. نــأ�ت أيهــا الإ

ومخافــة. احفظنــا أمنــاء من نحو وصاياك. اكشــف لنــا الآلهة الزائفــة الموجودة 

. ز ي حياتنــا. دعنــا نعبــدك وحــدك بالــروح والحــق. آم�ي
�ز

12 Augustine, Confessions, trans. Henry Chadwick )Oxford: Oxford University 
Press, 1991(, 3.
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السؤال العاشر

 ما الذي ُيطاِلب به
 اهلل في الوصّية
الرابعة والخامسة؟

ي عبــادة جماعّيــة وشــخصّية هلل، 
ي يــوم ســبت الراحــة �ف

الرابعــة، أن نقــصف

ّقب  ، ن�ت ف العمل، ونخــدم الرب والآخريــن، وبالتــاىلي يح مــن روتــ�ي وأن نســ�ت

ز  ــا ونكرمهــم، خاضعــ�ي ــا وأمهاتن ــدي. الخامســة، أن نحــب أباءن الســبت الأب

ي الــرب.
لتأديبهــم وإرشــادهم �ز

 الوي�ني 19: 3

. أَنَا الرَّبُّ ِإلُهُكْم. ي ِ
ُه َوأَبَاُه، َوتَْحَفُظوَن ُسُبو�ت تََهابُوَن ُكلُّ ِإنَْساٍن أُمَّ

 تعليق:

جون كالفن

يعــة يمكــن أن يُفَهــم بســهولة: أن هللا يســتحق،  والآن، مــا نتعّلمــه مــن ال�ش

ــة،  ــا المهاب ــال من ــد بموجــب هــذا أن ين ، ول ب ــه كأب وربٍّ ــق، أن نعامل كخال
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ــزوة  ــع ن ي أن نتب
ــق �ز ــا الح ــس لن ــع، لي ي الواق

ــد. �ز ــار، والمج ــة، والوق والمحب

ز علينــا أن نطيعــه طاعــة مطلقــة، وأن نرضــخ 
َّ ذهننــا حيثمــا تدفعنــا، بــل يتعــ�ي

بالكامــل لم�تــه. مــرة أخــرى، يعلِّمنــا النامــوس بــأن العــدل والســتقامة همــا 

ي عــدم امتنــان 
، إذ ل نريــد أن نتمــرد �ز مــ�ة هللا، والجــور َمكرهــة لــه؛ وبالتــاىلي

. فإننــا إن كنــا  ي صنــع الــ�ب
ي حياتنــا كاملــة �ز

أثيــم عــ� خالقنــا، علينــا أن نمــ�ز

ــل إرادتــه عــ� إرادتنــا، يَتبــع ذلــك أن تكــون  ز نفضِّ نُظهــر التبجيــل فقــط حــ�ي

عيــة له هي ممارســة العــدل، والطهــارة، والقداســة. ول  العبــادة الوحيــدة ال�ش

ز  ، مفلســ�ي ز يمكننــا أن نعــذر أنفســنا بحجــة أنــه تعوزنــا القــدرة، وأننــا كمدينــ�ي

مــن الوســائل، عاجزيــن عــن الســداد. مــن غــ�ي المناســب أن نقيــس مجــد هللا 

ــا كمــا هــو:  بحســب قدرتنــا وإمكانياتنــا. فمهمــا كان وضعنــا، يبقــى هــو دائًم

ثــم؛ ومهمــا طلــب منــا — إذ ل يطلــب ســوى مــا هــو  ، وعــدو الإ صديــق الــ�ب
مســتقيم — فإننــا يجــب أن نطيعــه انطالًقــا مــن واجبنــا الطبيعــي.13

تيموثي كيلر

ى  إن قرأنــا الكتــاب المقــدس بأكملــه، العهــد القديــم والعهــد الجديــد، ســ�ز

ز لوصيــة حفــظ يــوم الســبت. جانبــ�ي

ــاع  ــا إيق ــون لن ــأن يك ــا ب ي حياتن
ــوَ� �ز ــا ن ــة. فإنن ــة محوريّ ــي ممارس أوًل، ه

ــل  ي العم
ــك أنفســنا �ز ــا أن ننه ــل والراحــة، ومحظــور علين ــن العم منتظــم م

ــن الحــد. ــدة ع بصــورة زائ

ي بأجســادنا وحدها، بل 
كمــا أننــا نــوَ� بأن نقوت أجســادنا ونفوســنا، ل أن نعتــ�ز

كة والصــالة والتأمل والعبادة الأســبوعّية. علينــا أن ننعش نفوســنا من خــالل ال�ش

13 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, trans. Henry Beveridge 
)Grand Rapids, MI: Eerdmans,1989(, 2.8.2.
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ولكــن، صحيــح أيًضــا أن العهــد الجديــد يُظِهــر لنــا أن يــوم الســبت يشــ�ي إىل 

ز عــ�  انيــ�ي نــوع أعمــق مــن الراحــة. يقــول الأصحــاح الرابــع مــن رســالة الع�ب

يح مــن أتعابنــا؛  نجيــل، نســ�ت ز نؤمــن بالمســيح وبالإ وجــه الخصــوص إننــا حــ�ي

ر أنفســنا، وأن نربــح  ِّ ي أن العــبء الثقيــل المتعلــق باضطرارنــا أن نــ�ب
ــا يعــ�ز ممَّ

ٍ مــن هــذه  ي هــذه الحيــاة عــ� قــدٍر كبــ�ي
خالصنــا، يُرَفــع عنــا. وإننــا نحصــل �ز

ي الســماوات 
ي المســتقبل، �ز

الراحــة الأعمــق، ولكنها ل تتحقق البتة بالكامل إل �ز

ء  ي
الجديــدة والأرض الجديــدة. ونحــن نتطلــع إىل هــذا ونتــوق إليــه. هــذا �ش

ي أوقــات إنهاكنــا الشــديد.
معــٍز بشــدة خاصــة �ز

ي ضوء رســالة 
أيًضــا ينبغــي قــراءة الوصيــة الخامســة الخاصــة بإكــرام والدينــا �ز

، ل بــد  ز نجيــل. تقــول الوصيــة إننــا كأبنــاء ل بــد أن نطيــع والدينــا. وكبالغــ�ي الإ

ــأن هللا  ــا ب ــل أيًض نجي ــا الإ رن ــن، يَُذكِّ ــا ونســتمع إليهــم. ولك م والدين أن نحــ�ت

هــو أبونــا، وأننــا ننضــم بالنعمــة إىل عائلتــه وأهــل بيتــه، وأنــه هــو المصــدر 

ــة )phileo( الرئيســّية  ــة المحب ــوع عالق ــع بن ــا نتمت ــإن كن ــة. ف ــ�ي للمحب الرئي

ز  ــًدا، غــ�ي متطلعــ�ي ــا إذن قــادرون أن نحــب والدينــا ونكرمهــم جي معــه، فإنن

ي هللا وحــده.
إليهــم كي يمدونــا بمــا ل يمكــن أن نجــده ســوى �ز

 صالة:

ي 
ز نســلك �ز ــو ونزدهــر فقــط إل حــ�ي ــن ننم ــا ل ــاة، إنن ــا الآب معطــي الحي أيه

ي حاجــة إىل الراحــة. احفظنــا مــن 
نــا بأننــا �ز طرقــك. فقــد خلقتنــا، وأنــت تخ�ب

يــر أنفســنا مــن خــالل عمــل ل يتوقــف. وأعطنــا اتضاًعــا كي نكــرم والدينــا.  ت�ب

ــا  ــن أن نســلك بحســب غرائزن ــدًل م ــاك، ب ــا بحســب وصاي ــا نســلك دائًم ليتن

. ز ــة. آمــ�ي الطبيعي
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السؤال الحادي عشر

 ما الذي ُيطاِلب به اهلل
 في الوصّية السادسة،
والسابعة، والثامنة؟

السادســة، أل نــؤذي قريبنا، أو نُبِغضــه، أو نُعاِديه؛ بل نتحــىَّ بطول الأناة 

َّ مــع أعدائنــا. الســابعة، أن نُحِجــم عــن  ف بالمحبــة حــىت والمســاَلمة، ســالك�ي

ي 
ي الحيــاة الزوجيــة أو �ز

ي طهــارة وأمانــة، ســواء �ز
، ونَعيــش �ز الفجــور الجنــ�ي

ز كلَّ الأفعال، أو النظرات، أو الكلمــات، أو الأفكار، أو  بــ�ي حيــاة العزوبّيــة، متجنِّ

الرغبــات غــ�ي الطاهــرة، وكل مــا قــد يــؤدي إليهــا. الثامنــة، أل نأخــذ مــا يَُخــّص 

شــخص آخــر دون اســتئذان، وأل نمنــع الخــ�ي عــن أيِّ شــخص قــد ننفعــه به.

 رومية 13: 9

ًة  ْق، لَ تَْشــَهْد ِبالــزُّوِر، لَ تَْشــَتِه«، َوِإْن َكانَْت َوِصيَّ َنَّ »لَ تـَـْزِن، لَ تَْقُتــْل، لَ تَْ�ِ
لأ

ي هــِذِه اْلَكِلَمــِة: »أَْن تُِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِســَك« ِ
أُْخــَرى، ِهــَي َمْجُموَعٌة �ز
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 تعليق:

دافيد مارتن لويد جونز

. ومــع ذلــك، تجــده يتكلم  َّ عــن حفــظ الوصايــا العــ�ش نســان عاجــٌز حــ�ت إن الإ

بطالقــة وســطحية عــن حفظه للموعظــة ع� الجبــل، واقتدائه بالمســيح ... إن 

ي 
، كمــا يفهمهــا، فــأيَّ رجــاء له �ز نســان عاجــًزا عــن حفــظ الوصايــا العــ�ش كان الإ

هــا الــرب يســوع المســيح؟ كانت هــذه هي جلَّ  حفــظ الوصايــا العــ�ش كمــا ف�َّ

ي النهايــة. فقد ظنــوا أنهم 
، الذيــن أبغضــوه بشــدة وصلبــوه �ز ز أزمــة الفريســي�ي

تهم  . لكــنَّ الرب أقنعهــم وبكَّ ي كانــوا يحفظــون الوصايا العــ�ش والنامــوس الأد�ب

عــوا أنهــم لــم يرتكبــوا قــط  بشــأن أنهــم لــم يكونــوا يفعلــون هــذا. فقــد ادَّ

جريمــة قتــل. لكــن قــال لهــم ربنــا، انتظــروا لحظــة، هــل قــال أحدكــم يوًمــا 

ي 
لأخيــه: »يــا أحمــق«؟ إن كان كذلــك، فإنكــم مذنبــون بتهمــة القتــل. ل يعــ�ز

ي المــرارة والبغضــة 
نســان، بــل يعــ�ز القتــل فقــط القتــل الفعــ�ي أو الجســدي لإ

ء نفســه عــن الزنا.  ي
ي قلوبكــم ... وكمــا نتذكــر، علَّــم المســيح الــ�ش

الموجــودة �ز

عــوا أنهــم أبريــاء مــن هــذه الخطيــة. لكــن قــال ربنــا، انتظــروا لحظــة،  فقــد ادَّ

ــا أَنـَـا َفأَُقــوُل َلُكــْم: ِإنَّ ُكلَّ َمــْن يَْنُظُر  تقولــون إنكــم لــم ترتكبــوا الزنــا قــط؟ »َوأَمَّ

نســان مذنٌب،  ي َقْلِبــِه« )م�ت 5: 28(. هذا الإ ِ
َ ِبَهــا �ز ِإىَل اْمــَرأٍَة ِلَيْشــَتِهَيَها، َفَقــْد َز�ز

ي تفســ�ي النامــوس، أوضــح 
ز بــدأ الــرب �ز لأنــه طمــع، واشــتهى. وهكــذا، حــ�ي

ــل  يــرة تســتحق اللعنــة بقــدر الفعــل نفســه. فــإن التفكــ�ي والتخيُّ أن رغبــة �ش
ي نظــر هللا بقــدر ارتــكاب الفعــل نفســه.14

مالمــان �ز

ستيفن أوم

ائع  ز و�ش ، لأننــا فيهــا نجــد قوانــ�ي ز ملزَمــون بطاعــة الوصايــا العــ�ش إن المؤمنــ�ي

14 Martyn Lloyd-Jones, The Cross )Wheaton: Crossway, 1986(, 176–77.
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ي الموعظة ع� الجبل، نجد أن مقاييس 
ي تفســ�ي يســوع لهذه الوصايا �ز

هللا. و�ز

ضنــا. ل يقتــرص الأمــر عــ� عــدم  النامــوس قــد صــارت أســمى بكثــ�ي ممــا اف�ت

ــا، أو عــدم القتــل، أو عــدم ال�قــة. بــل يقــول يســوع، مفــً�ا  ارتــكاب الزن

ي قلبــك، وإن عجــزَت عــن الغفــران 
الوصيــة السادســة، إنــك إن راعيــت مــرارة �ز

ه نكــرة(، فإنــك إذن قــد  لشــخص مــا، وإن قلــَت لأحدهــم »رََقــا« )أي أن تعتــ�ب

ــك،  ي قلب
ــك إن اشــتهيت �ز ــا إن ــول أيًض ــك. ويق ي قلب

ــك الشــخص �ز ــت ذل قتل

ــك تصــ�ي جشــًعا إن  ــا أن ــا. كم ــب الزن ــة الســابعة، وترتك ــ� الوصي ــك تك فإن

كنــت ماديـًـا وغــ�ي ســخيٍّ عــ� نحــو جــذري. وهكــذا يرفــع يســوع مــن مقاييس 

الوصايــا إىل أعــ� المســتويات.

كتــب مارتــن لوثــر أنــه مــن غــ�ي الممكــن أن تكــ� بقيــة الوصايــا دون أن تكــ� 

أوًل الوصيــة الأوىل.15 أي أنــك إن كــ�ت الوصايــا، فإنك بهذا تتطلع إىل أشــياء 

أخــرى باعتبارهــا غايتــك العظمــى وإلهــك، بدًل من هللا نفســه.

َض  ــ�ت ، يُف ــا العــ�ش ي الوصاي
ٌّ �ز ي ــٌي ســل�ب ــا ُوجــد نه ــه حيثم ــا إن ــر أيًض ــال لوث ق

ز تقــول الوصيــة ل تقتــل، فهــي تعــ�زي 
، حــ�ي ــاىلي .16 وبالت ٌّ ي ــا معــ�ز إيجــا�ب ضمًن

أيًضــا وجــوب أن تحــب الآخريــن محبــة جذريــة، الأقربــاء والأعــداء عــ� حــد 

يــك  ض وجــوب أن تكــون مخلًصــا ل�ش ز تقــول ل تــزِن، فهــي تفــ�ت ســواء. وحــ�ي

، إن  ر قيمــة الجنــس باعتبــاره هبــة رائعــة مــن هللا. وبالتــاىلي حياتــك، وأن تقــدِّ

ز رجــل  ــ�ي ــدي ب ام عه ز ــ�ت ــزواج ال ــدرك أن ال ــك أن ت ــة زواج، علي ي عالق
ــَت �ز كن

ز تقــول الوصيــة ل تــ�ق، فإننــا نفهــم مــن هــذا أننــا ينبغــي أن  وامــرأة. وحــ�ي

نكــون أســخياء عــ� نحــو جــذري.

15 Martin Luther, Treatise Concerning Good Works )1520; repr., Brooklyn, 
NY: Sheba Blake Publishing, 2015(, sections 10–11.

16 See section 1, “The Ten Commandments” of Martin Luther’s Small Catechism, 
http://bookofconcord.org/smallcatechism.php#tencommandmentsthe/.

http://bookofconcord.org/smallcatechism.php#tencommandmentsthe/
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ــا  ــم للوصاي ــتجابة منه ز اس ــ�ي ــ� المؤمن ــة ع ــؤوليات الواقع ــي المس ــذه ه ه

. لكــن المشــكلة هــي أننــا عاجــزون عــن طاعتهــا بصــورة كاملــة. كيــف  العــ�ش

ــا إذن أن نحــلَّ هــذه الأزمــة؟ لن

، إ�ائيل الحقيقيــة، الرأس والممثــل التحادي،  ي
يســوع المســيح هو آدم الثــا�ز

ي ذاتــه تتميًمــا كامــاًل. والآن، تُحتَســب 
امــات النامــوس �ز ز الــذي جــاء كي يتمــم ال�ت

ــات النامــوس  ام ز ــة ال�ت ــذا القــدرة عــ� طاع ــا به ــا إيان ــا، مانًح ــره لن ــه وب طاعت

ز ل تكــون طاعتنــا للنامــوس كاملــة، فإننــا نعلــم أننــا  ومطالبــه. بــل وحــ�ت حــ�ي

ي ســعينا كي نطيــع نامــوس هللا 
لــن نُســَحق مــن ِقَبلــه، بــل إننــا نتحــ�َّ بالثقــة �ز

ــم تلــك المطالــب عنــا بصــورة كاملــة.  لأننــا عالمــون أن يســوع المســيح قــد تمَّ

ــا  ــا هللا لأجــل عصيانن ــا دون خــوف مــن أن يرفضن ، نســتطيع أن نحي ــاىلي وبالت

أو افتقارنــا إىل الطاعــة الكاملــة. لكننــا نَعَلــم أن يســوع المســيح قــد أكَمــل كل 

ًمــا بالكامــل مطالــب النامــوس عنــا. هــذا، متمِّ

 صالة:

كــة عــ� الأرض،  ي محبــة و�ش
، لقــد خلقَتنــا كي نحيــا �ز ز يــا راعــي نفوســنا الأمــ�ي

ي هــذا مــراًرا وتكــراًرا. ليــت محبتــك تســود عــ� جميــع عالقاتنــا 
لكننــا نُخِفــق �ز

ــل  ــع، لأج ــع، والجش ــهوة، والطم ــا الش ز عن ــ�ي ــارة، طارح ي طه
ــلك �ز ــ�ت نس ح

. ز اســمك. آمــ�ي
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السؤال الثاني عشر

 ما الذي ُيطاِلب به اهلل في
الوصية التاسعة والعاشرة؟

ة، أن  ِة. العــا�ش ي اْلَمَحبَّ ِ
التاســعة، أل نَكــِذب أو نُخــاِدع، بــل نقــول الِصــدق �ف

ــا أعطــاه هللا لهــم أو لنا. ز ممَّ ، غــ�ي حاســدين لأحــٍد أو مســتائ�ي ز نكــون قانعــ�ي

 يعقوب 2: 8

َّ َحَســَب اْلِكَتاِب: »تُِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِســَك«.  اُموَس اْلُمُلوِكي ُلــوَن النَّ َفــِإْن ُكْنُتــْم تَُكمِّ

َفَحَسًنا تَْفَعُلوَن.

 تعليق:

جون برادفورد

ي 
، إنــك تَُعلِّمــ�ز ز ُّ لَ تَْشــَهْد َعــَ� َقِريِبــَك َشــَهاَدَة ُزوٍر. أيهــا الــرب شــديد التحــ�ز

، وكيــف  ي ي مــن نحــو قريــ�ب
ي هــذه الوصيــة كيــف ينبغــي أن أســتخدم لســا�ز

�ز

ــك  ــن أن أشــهد شــهادة زور. فإن ــاي ع ــا إي ــه؛ ناهًي ــق بصيت ــا يتعلَّ أســلك فيم

ــاء، وعــدم  ــواع النميمــة، والكــذب، والري ي عــن كل أن
ــا�ز ــة تنه ي هــذه الوصي

�ز

ــم  ــا إذن أن نتكلَّ ــا أَْعَضــاُء اْلَبْعــِض«، علين ــا بَْعَضَن َنََّن
المصداقيــة. ولمــاذا؟ »لأ
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ــْدِق ُكلُّ َواِحــٍد َمــَع َقِريِبــِه«، وأن يحــرص كلٌّ منــا عــ� أن يســ�ت ضعفات  »ِبالصِّ

الآخــر، ويُحاِمــي بلســانه عــن صيــت الآخريــن، كمــا نريــد أن يدافــع الآخــرون 

يــر،  ي هــذه الوصيــة عــن كل أنــواع الــكالم ال�ش
ي �ز

عــن صيتنــا. بــل كمــا تنهــا�ز

ي أيًضــا بــكل 
ي، وغــ�ي الصــادق، هكــذا توصيــ�ز والمعــرِّض للخطــر، والتشــه�ي

رنا  ! فإننــا إن فكَّ ، والحــق، والصــادق ... يــا لعظــم هــذا ىلي أنــواع الــكالم التقــيِّ

ون،  ي ينخــدع بهــا كثــ�ي
ي الأذى الناتــج عــن عــدم الصــدق وعــن الكلمــات الــ�ت

�ز

ى بســهولة الفائــدة الرائعــة لهــذه الوصيــة ومقــدار اهتمامــك بنــا فيهــا. ســ�ز

ة  ي هنا الوصيــة الأخ�ي
، إنك تعطيــ�ز ز ُّ لــه شــديد التحــ�ز ل تشــتِه ... أيهــا الــرب الإ

ي أيـّـة أفعــال خارجيــة ينبغــي أن أتجنــب، وكيــف 
ي ناموســك. فبعــد أن علَّمتــ�ز

�ز

ي أو أؤذيــه، بالقتــل، أو الزنــا، أو ال�قة، أو الشــهادة  ء إىل قريــ�ب ينبغــي أل أ�ي

، كي تضبــط ذلــك الــذي مــن فضلتــه  ي ي قاعــدة تَُخــص قلــ�ب
الــزور، الآن تَُعلِّمــ�ز

 . ي ــ�ب ــاي أل أشــتهي شــيًئا هــو لقري ــا إيّ ــا، موصًي ــا وكلماتن ــع أعمالن تخــرج جمي

 ، ي
ًل أفضــل مــ�ز ز ي يمتلــك مــ�ز وبموجــب هــذه الوصيــة، أعلــم أنــه إن كان قريــ�ب

ــي أل  ، فينبغ ي
ــ�ت ــن زوج ــل م ــة أجم ــه زوج ــت ل ــاه؛ وإن كان ــي أل أتمن فينبغ

ي أن آخــذ منــه ثــوره، أو حمــاره، أو حــ�ت كلبــه، 
أشــتهيها ... ينبغــي أل أرغــب �ز

ي الوصايــا الأخــرى عن كل أنــواع الأذى 
ي �ز

ء يملكــه. فــإذ نهيتــ�ز ي
ول حــ�ت أقــل �ش

س مــن التفكــ�ي  ي بــأن أحــ�ت
، هكــذا الآن تكلِّفــ�ز ي يــرة ضــد قريــ�ب والممارســة ال�ش

َ ُكلَّ  ز يــرة ضــده ... حســًنا قــال الرســول، معلًِّمــا إيّانــا: »ُمْلِقــ�ي ي أيّــة أفــكار �ش
�ز

ي أجد هــذا صحيًحا، 
ي ِبُكــْم«. هــذا صحيــح. إنــ�ز ِ

َنَّــُه ُهــَو يَْعَتــ�ز
ُكــْم َعَلْيــِه، لأ َهمِّ

ي أحدنــا بالآخــر«.17
ي بنــا«، وتريدنــا أن »نعتــ�ز

فإنــك »تعتــ�ز

17 John Bradford, “Godly Meditations: A Meditation upon the Ten 
Commandments” in The Writings of John Bradford, ed. Aubrey Townsend 
)Cambridge: University Press, 1868(, 170–71, 172.
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ثابيتي أنيوبوايل

نــا الأصحــاح  ، كمــا يخ�ب نســان ككلٍّ ي الإ
م النــار �ز ٌّ لَ يُْضَبــُط. يــرصز َ إن اللســان �ش

ــا إىل  ــعة جزئًي ــة التاس ــِدف الوصي ، تَه ــاىلي ــوب. وبالت ــالة يعق ــن رس ــث م الثال

تلجيــم اللســان. وهــي تهــدف إىل تلجيمــه بالحــق والصــدق، معلِّمــة إيّانــا أن 

ي مجتمعنــا، يعــد اتهام شــخص بالكــذب إهانة 
اء والكــذب. �ز نطــرح عنــا الفــ�ت

ي اســتخدام الكلمــة. وأعتقــد أنَّ هــذا 
ون حــ�ت �ز دد كثــ�ي جســيمة، وبالتــاىلي يــ�ت

نســان الســاقط الــذي يتجنــب هــذه الوصيــة — وأيًضــا  دد يكشــف قلــب الإ الــ�ت

يكشــف حاجتــه إىل هــذه الوصيــة.

نــا بــأن وصيــة »ل تكــذب«، أو بــأن كلمــة كــذب هــي كلمــة  مــا الــذي يعنيــه ظنُّ

بــة؟ ربمــا يشــ�ي هــذا إىل كوننــا نخفــي بالفعــل مــن بعــض النواحــي  غــ�ي مهذَّ

الحــق. فإننــا حًقــا نمتنع عــن التعب�ي التــام عما هــو صالح، ومســتقيم، وحق. 

ة إىل فســادنا مــن جهــة اســتخدامنا  تنــا الوصيــة التاســعة عــ� هــذا، مشــ�ي وتبكِّ

للســان، والخــراب الــذي يمثلــه هذا اللســان.

ــه  ــَت أن القلــب ل ل ة: »ل تشــتِه«. إن تخيَّ ــة العــا�ش هكــذا أيًضــا تقــول الوصي

يــدان، فإن الشــتهاء إذن يشــبه أن يُمِســك القلب بأشــياء ليســت لــه بالحقيقة، 

ــع بشــأن هــذه  ــه عليهــا. مــا هــو ملحــوظ ورائ ــم قبضت ويرغــب فيهــا، ويُحِك

ي حقيقــة الأمــر، بشــأن كل الكتــاب المقــدس — هــو أنــه مــع أن 
الوصيــة — و�ز

ٍّ )أي ذلك الجشــع الداخــ�ي للقلب(، لكنها تشــ�ي  ٍء داخــ�ي ي
الوصيــة تتعلــق بــ�ش

. ولهــذا، نقرأ: »لَ تَْشــَتِه  ات الجتماعيــة لذلك الجشــع الداخ�ي أيًضــا إىل التأثــ�ي

ء آخــر لــه. ي
ــا ِلَقِريِبــَك«؛ ل زوجــة قريبــك، ول ماشــيته، ول أي �ش ... َشــْيًئا ِممَّ

ة حــدوًدا مــن نــوٍع مــا تحمــي ِمــن ميــل الشــهوة إىل  تضــع لنــا الوصيــة العــا�ش

ز عــ� أشــياء  تجــاُوز الحــدود. فإننــا نُغــوى بتجــاوز حــدود الرغبــات، متلهفــ�ي
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ي أشــياء هــي 
ز �ز ــة، طامعــ�ي ــا. وبتجــاُوز حــدود الملكي ــن مقتنياتن ليســت ضم

، فــإن اشــتهاءنا يــؤذي فعلًيــا،  لآخــر )ماشــية قريبــك، امــرأة قريبــك(. وبالتــاىلي

ز نشــتهي،  مــن الناحيــة الجتماعيــة، قريبنــا. وإليــك حــدٌّ آخــر نتجــاوزه. حــ�ي

فإننــا فعلًيــا نقــول إن هللا لــم يُحِســن تقســيم خليقتــه، لأنــه لم يعطنــا كل ما 

ي أشــياء ليســت 
ي ســقوطه وخطيتــه، �ز

، يطمــع القلــب، �ز نرغــب فيــه. وبالتــاىلي

لــه، ويســعى وراء أشــياء ل تخصــه ول يملكهــا — إمــا تخــص القريــب أو هللا.

هنــا نحــو التكلُّــم بالصــدق. وليــس فقــط التكلُّم  تخاطبنــا هــذه الوصايــا، وتوجِّ

هنــا إىل تلجيــم الرغبــات،  ي المحبــة. كمــا توجِّ
بالصــدق، بــل التكلُّــم بالصــدق �ز

وكبحهــا، وتوجيههــا نحو الأشــياء الصالحة والمســتقيمة. فهي تلفــت أنظارنا إىل 

عــي لتمتُّعنــا، وتدعونــا إىل أن نقنــع بالكيفيــة  أشــياء أعطانــا هللا إيّاهــا بشــكل �ش

ــا أل نتخــ�َّ  ي يَحُكــم بهــا خليقتــه. فهــي تدعون
ــم بهــا بركاتــه، والــ�ت ي قسَّ

الــ�ت

ــا هــذا، ندمــر المجتمــع،  ــا إن فعلن ــك القناعــة، بســلب الأشــياء؛ لأنن عــن تل

ــا  ــس لن ــا لي ــا بأخــذ م ــة قيامن ي حال
ــح حــ�ت �ز ــا. هــذا صحي ــة، وقريبن والثقاف

داخــل قلوبنــا فحســب.

 صالة:

ــَه كلِّ حــق، ســاعدنا حــ�ت نعكــس صالحــك بالقــول والفعــل. أنــت  ــا رب إل ي

ء مســت�ت عنــك. أنــت تهــب عطايــا صالحــة، ول تمنــع  ي
ء. ول �ش ي

تعلــم كلَّ �ش

ي 
ــك عــ� شــفاهنا، ولتكــن القناعــة �ز . ليكــن حقُّ عــن أولدك شــيًئا مــن الخــ�ي

. ز قلوبنــا. آمــ�ي
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السؤال الثالث عشر

 هل يستطيع أحٌد
 أن يحفظ ناموس اهلل
على نحٍو كامٍل؟

منــذ الســقوط، لــم يســتطع أيُّ إنســان أن يَحَفــظ نامــوس هللا عــى نحــٍو 
كامــٍل، لكنــه يكــره باســتمرار بالِفكــِر، والَقــوِل، والِفعــل.

 رومية 3: 12-10

أَنَُّه َلْيَس بَارٌّ َوَل َواِحٌد. 

َلْيَس َمْن يَْفَهُم. 

َلْيَس َمْن يَْطُلُب ٱهللَ. 

ٱْلَجِميُع َزاُغوا َوَفَسُدوا َمًعا. 

َلْيَس َمْن يَْعَمُل َصاَلًحا 

َلْيَس َوَل َواِحٌد.
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 تعليق:

جون أوي�ن

ي 
ي طريقــه عاصفــة رعديــة عنيفــة وأمطــاًرا، يتحــوَّل �ز

ز يُصــاِدف مســافٌر �ز حــ�ي

الحــال عــن طريقــه متجًهــا إىل بيــت أو شــجرة ليتخذهمــا مــأوى لــه. إل أنَّ هذا 

ي مــرة أخرى 
ل يوقفــه عــن مواصلــة رحلتــه، بــل بمجــرد انتهــاء العاصفــة يمــ�ز

ي 
ي طريقــه ُقُدًمــا. هكــذا أيًضــا البــ�ش عبيــد الخطية: فــإن النامــوس يالقيهم �ز

�ز

يعهــم ويُعيقهم عن مواصلــة طريقهم.  ُ عاصفــة رعديــة وبرق من الســماء، ف�ي

ز إىل  ــ�ي ــون لجئ كض ــارهم، ف�ي ــن مس ــت ع ــض الوق ــذا لبع ــم ه ــا يحوله ربم

الصــالة أو إىل الإصــالح مــن ســلوكهم، أي إىل مــأوى مــا مــن عاصفــة الغضــب 

هم؟ وهل  ي يخشــون انقضاضهــا عــ� ضمائرهــم. لكــن هــل يتوقــف مســ�ي
الــ�ت

طــالق؛ بــل بمجــرد انتهــاء العاصفــة ... يواصلــون  تتغــ�ي مبادئهــم؟ ل عــ� الإ
مســارهم الســابق، عبيــًدا للخطيــة مــرة أخــرى.18

ــا،  ــة، وَصلبه ــة الخطي ي مكافح
ــل �ز ــا المتمثِّ ــة أن عملن ــب البت ــا ل نحس دعون

وإماتتهــا، وإخضاعهــا، قــد ينتهــي يوًمــا. فــإن مســكن الخطيــة خفــيٌّ بعيــٌد عن 

ز نظــن أننــا قــد ربحنــا الأرض تماًمــا، نكتشــف بعــض المخزون  الفحــص، وحــ�ي

 ٌ المتبقــي منهــا الــذي لــم نلحظــه، ولــم نَعَلــم بــه مــن قبــل. فقــد هلــك كثــ�ي

ون بجــراح روحية  اثهــم بعد انتصــاٍر. وأصيــب كث�ي مــن الغــزاة لأجل عــدم اك�ت

ي 
ــة �ز بعــد نجاحــات عظيمــة ضــد هــذا العــدو ... ل ســبيَل لمالحقــة الخطي

مســكنها الخفــي والبعيــد عن الفحص ســوى عــدم التوقف عن مســعانا هذا.19

18  John Owen, “The Nature, Power, Deceit, and Prevalency of the Remainders 
of Indwelling Sin in Believers” in The Works of John Owen, ed. Thomas 
Russell, vol. 13 )London: Richard Baynes, 1826(, 200–201.

19  Ibid., 26.
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ليو سكاسرت

ز نفعــل هــذا،  ــه، ونســتمتَع بــه، ونَُمجــده، ونطيعــه؛ وحــ�ي خلقنــا هللا كي نحبَّ

ــا، نظــ�ي ماكينــة  ي هــذا؟ إنن
ًا �ز . لمــاذا إذن نصــارع كثــ�ي نزدهــر وننَجــح كبــ�ش

منــا عليهــا بســبب  ي ُصمِّ
شــديدة التطــور لكنهــا مكســورة، ل نــدور بالكيفيــة الــ�ت

الســقوط. ومــا هــو الســقوط؟ خلــق هللا البــ�ش بقــدرة عــ� حفظ ناموســه ع� 

نســان الأول وممثــل الجنــس  ز اختــار آدم، الإ نحــٍو كامــٍل، لكــن ُفقــد هــذا حــ�ي

ي حالــة مــن الخطيــة، وَســَحبنا 
ي، أن يتمــرد عــ� هللا ويعصــاه. فســقط �ز البــ�ش

َّ الطــرق — تمــرد  ــا معــه. يصــف الكتــاب المقــدس تلــك الحالــة بشــ�ت جميًع

روحــي، عمــى، مــرض، عبوديــة، ومــوت.

ــا  ــاء روحيًّ ــا ل ضعف ــقوط، رصن ــة الس ــوم؟ نتيج ــا الي ــذا علين ــر ه ــف يؤث وكي

ــا. لســنا ضعفــاء فحســب؛ لكننــا ل نملــك قــوة  فحســب، بــل عاجزيــن روحًي

ــا، وعــن  ــا أجنبيــون عــن خالقن ــة نطيــع بهــا نامــوس هللا ونمجــده. فإنن فطري

ي هــذه الحالــة مــن الشــلل الروحــي، 
بعضنــا البعــض، وعــن ســائر الخليقــة. �ز

نحــن عاجــزون عــن طاعــة نامــوس هللا، ل فقــط بالفعــل وبالقــول، بــل حــ�ت 

ــْن  ــَدُع ِم ــُب أَْخ : »اَْلَقْل ي بأفكارنــا، وتوجهاتنــا، ودوافعنــا. كمــا يقــول إرميــا النــ�ب

، نحــن منفصلــون  ٍء َوُهــَو نَِجيــٌس، َمــْن يَْعِرُفــُه؟ )إرميــا 17: 9(. وبالتــاىلي ْ ي َ ُكلِّ �ش

ز أمامــه. لــه القــدوس، إلــه الســماء والأرض، وُمذنبــ�ي عــن الإ

ي هــذا محبًطــا للغايــة؛ لكــن هــذه ليســت نهايــة القصة، 
نــا �ز قطًعــا، يعــد تفك�ي

نجيــل  ي خلفيــة بشــارة الإ
ء الكامــن �ز بــل مجــرد البدايــة. هــذا هــو الخــ�ب الــ�ي

ي تجلــب الحيــاة والرجــاء. فمــع أننــا عاجــزون عــن حفــظ ناموس 
المذهلــة، الــ�ت

هللا عــ� نحــٍو كامــٍل، لكــن قــد حفــظ واحــٌد النامــوَس عنــا عــ� نحــٍو كامــٍل. 

فقــد أطــاع يســوُع الآَب بأمانــة، حــ�ت المــوت عــ� الصليــب، لكيال نحيــا، نحن 

َمــن نؤمــن بــه وحــده، بعــد تحــت ذنــب الخطيــة، وســطوتها، وعبوديتهــا، بــل 
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َرُكــْم ٱِلٱبـْـُن َفِباْلَحِقيَقــِة تَُكونـُـوَن أَْحــَراًرا« )يوحنا  نتحــرر. قــال يســوع: »َفــِإْن َحرَّ

ز  ي آدم، لكننــا أُِقمنــا مــع المســيح. ونحــن عــ� يق�ي
8: 36(. ومــع أننــا ســقطنا �ز

ي لطــف ومحبــة، ولــن 
لــه الــذي أقــام يســوع مــن الأمــوات عامــٌل فينــا �ز بــأن الإ

ي المجــد، حيث 
ه الأبــدي �ز نــا فيــه إىل محرصز ِ يتخــ�َّ عنــا إىل اليــوم الــذي يُحرصز

، وتــام، وبكامــل حريتنــا،  ي
لــن نصــارع بعــد. وهنــاك، ســنطيع عــ� نحــو نهــا�أ

ذاك الــذي خلقنــا وافتدانا.

 صالة:

ى ع� ناموســك  اتنــا ولأنفســنا، فإننــا نتعدَّ لــه القــدوس، إن تُركنــا لتدب�ي أيهــا الإ

ف  . ليــس لدينــا مــا ندافــع بــه عــن أنفســنا، لكننــا نعــ�ت ٍ
ز ي كلِّ وقــٍت وكلِّ حــ�ي

�ز

ي عــ� أي ادعــاٍء 
بذنبنــا أمــام عــرش دينونتــك. فــإن ناموســك يديننــا، ويقــ�ز

. ز ي حاجــة ماســة إىل مخلِّــص. آمــ�ي
بأننــا أبــرار، مقنًعــا إيّانــا بأننــا �ز
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السؤال الرابع عشر

 هل خلقنا اهلل عاجزين
عن حفِظ ناموسه؟

ــة  ــارت الخليق ــواء، ص ، آدم وح ف ــ�ي ل وَّ
ــا الأ ــان أبوين ــبب عصي ــن بس ل، لك

ي طبيعتنــا، 
ي الخطيــة والذنــب، فاســدين �ز

كلُّهــا ســاقطة؛ فإننــا جميًعــا نوَلــد �ز

وعاجزيــن عــن حفــظ نامــوس هللا.

 رومية 5: 12

ــِة  ــُة ِإىَل ٱْلَعاَلــِم، َوِبٱْلَخِطيَّ ِمــْن أَْجــِل َذِلــَك َكأَنََّمــا ِبِإنَْســاٍن َواِحــٍد َدَخَلــِت ٱْلَخِطيَّ

ــاِس، ِإْذ أَْخَطــأَ ٱْلَجِميــُع. ٱْلَمــْوُت، َوَهَكــَذا ٱْجَتــاَز ٱْلَمــْوُت ِإىَل َجِميــِع ٱلنَّ

 تعليق:

أبراهام بوث

ــم آخــر  ــكل ســاكنيها. ث ــق هللا الســماوات والأرض، ب ــدء خل ي الب
ــه �ز ــن أن أؤم

ي عملتها قوتــه القديرة 
ع الــ�ت ز الأعمال شــديدة التنــوُّ الــكل، والأبــرز نُبــاًل من بــ�ي

نســان، وأقامــه ســيًدا عــ� هــذا العالــم.  ومهارتــه غــ�ي المحــدودة ... خلــق الإ

ًســا؛ قــادًرا  ، عــ� صورتــه وكشــبهه: مســتقيًما، وبريًئــا، ومقدَّ خلقــه ذكــًرا وأنــ�ش
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ــان، وتمجيــده. عــ� عبــادة خالقــه المنَّ

ي هــذه 
ــاًل �ز ــث طوي ــم يَلَب نســان ل ــأن الإ ــن ب عــ� هــذا الأســاس نفســه، أؤم

ى عــ� الناموس  ســة والهانئــة. لكنــه، إذ تـُـرك لحريــة إرادتــه، تعدَّ الحالــة المقدَّ

ي حالــة مــن الذنــب، 
الُمعَطــى لــه ِمــن خالقــه وســيده. ونتيجــة لهــذا، ســقط �ز

ز أخطــأ — إذ لــم يكــن فقط الــرأس الطبيعي لنســله  والفســاد، والخــراب. وحــ�ي

الــذي لــم يوَلــد بعــد، بــل أيًضــا رأســهم التحــادي وممثِّلهــم — أخطــأ فيــه 

كلُّ نســله أيًضــا، وســقطوا معــه، واحُتســب ذنــب خطيتــه الأوىل عــ� جميــع 

ون منــه الطبيعــة الفاســدة. ومن هنــا صار  َمــن يُوَلــدون منــه بالجســد، ويَشــتقُّ

ز كل مــا هــو صالــح روحًيــا،  جميــع البــ�ش بالطبيعــة أبنــاء الغضــب، مبِغضــ�ي

ز  ، وممقوتــ�ي ي الخطايــا، تحــت لعنــة نامــوس الــ�ب
ــا �ز ، أمواتً ز إىل الــ�ش الــ�ي وميَّ

د  لهيــة. ول خــالص أو نجــاة ِمــن هــذه الحالة مــن البــؤس المعقَّ مــن النقمــة الإ
20. ي

ســوى بيســوع المســيح، آدم الثــا�ز

دافيد بيسجروف

ــال  ــ� ح ــا ع ــ� مرصاعيه ــة ع ــذة مفتوح ــا ناف ــا أو أًم ــون أبً ــك أن تك ــح ل يُتي

ي الصغــار، 
ــر أبنــا�أ َّ باســتمرار أن أَُذكِّ . عــ� ســبيل المثــال، يتحتــم عــ�ي البــ�ش

ــك«، و«شــكًرا«، وكي يتشــاركوا  ــن فضل ــوا »م ــم كي يقول وأشــجعهم، وأداهنه

ي ل أضطــر البتــة أن أشــجعهم عــ� قــول »هذا 
بأشــيائهم مــع الآخريــن. لكنــ�ز

ي ليســت لهــم، أو عــ� إخفــاء الألعــاب من 
!« أو عــ� اختطــاف الأشــياء الــ�ت ىلي

بعضهــم البعــض.

ي 
ي مركزهــا الــذات؟ يفيدنا الكتــاب المقدس �ز

عــة ال�ت ز ي هذه ال�ز
مــن أيــن إذن تــأ�ت

20 Abraham Booth, “Confession of Faith” in Works of Abraham Booth: Late 
Pastor of the Baptist Church, vol. 1 )London: Button, 1813(, xxxi–xxxii.
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ِّ بها عــن الســبب الــذي لأجله  هــذا الأمــر لأنــه يقــدم لنــا مفــردات لغويــة نعــ�ب

ز خلــق  ي مركزهــا الــذات. فإننــا نقــرأ أنــه حــ�ي
عــة الــ�ت ز يبــدو أننــا نوَلــد بهــذه ال�ز

ز معــاٍن أخــرى،  ي هــذا، مــن بــ�ي
هللا آدم وحــواء، خلقهمــا عــ� صورتــه. يعــ�ز

ز نظــر إىل خليقتــه،  ــد هللا عــ� هــذا حــ�ي أنهمــا كانــا يَعِكســان صالحــه. وقــد أكَّ

ومنهــا آدم وحــواء، وقــال إنهــا كانــت »حســنة جــًدا«. وهكــذا، كان آدم وحــواء 

ــاه ويطيعــاه  يتمتعــان بعالقــة مثالّيــة مــع هللا. فقــد كانــا قادَريــن عــ� أن يحبَّ

عــ� نحــو كامــل. لكــن بعــد هــذا، نقــرأ أن إبليــس أغواهمــا بكذبة بــأن هللا غ�ي 

صالــح، وغــ�ي جديــر بالثقــة، وأن الحريــة الحقيقــة توَجــد بمعزل عــن هللا وعن 

ق آدم هــذا، وتــرصَّف بنــاَء عــ� تلــك الكذبــة،  ز صــدَّ ، حــ�ي يعتــه. وبالتــاىلي �ش

ي الأصحــاح الخامــس مــن رســالة روميــة، دخلــت الخطيــة 
نــا بولــس �ز كمــا يُخ�بِ

ي  وس جســم إنســان، لتصيــب كل الجنــس البــ�ش إىل العالــم كمــا يصيــب فــ�ي

ي 
ز فصاعــًدا. ولهــذا الســبب، منــذ أيامــي الأوىل، وأيــام أبنــا�أ مــن ذلــك الحــ�ي

.» ي المســتقبل، منــذ أيــام أبنائهــم الأوىل، نقــول جميًعــا »هــذا ىلي
الأوىل، و�ز

ي هــذا أن البــ�ش مجــرَّدون ومعَدمــون مــن كل صــالح. فإننــا مخلوقــون 
ل يعــ�ز

، ل زلنــا قادريــن عــ� فعــل أمــور صالحــة وجيــدة.  عــ� صــورة هللا، وبالتــاىلي

لكــن الخطيــة قــد أفســدت قدرتنــا عــ� أن نحــبَّ هللا ونطيَعــه مــن كل قلبنــا، 

وقدرتنــا، وفكرنــا. فقــد أفســدت الخطيــة كلَّ جانب فينا، حــ�ت أننا نوَلــد جميًعا 

ي طبيعتنــا، وعاجزيــن عــن حفــظ نامــوس هللا.
ثــم، فاســدين �ز ي الخطيــة والإ

�ز

ــل معــي أســًدا جائًعا، ُوضــع أمامه وعــاءان مــن الطعام —  لنتنــاول مثــاًل. تخيَّ

اء المطبوخــة  ء، والآخــر وعــاء مــن الفاصوليــاء الخــرصز ي
الأول وعــاء مــن لحــم �ز

بطريقــة رائعــة. يمكــن لالأســد اختيــار أيـًـا مــن الوعاءيــن، لكــن بســبب طبيعته، 

هــو دائًمــا ســيختار اللحم.
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ــا مســتعَبدة  ــا، صــارت طبيعتن َلن ــاره ممثِّ ز أخطــأ آدم باعتب هكــذا أيًضــا، حــ�ي

ز جــاء المســيح، كان  للخطيــة، بحيــث لــم نعــد نريــد هللا أو نطلبــه. لكــن حــ�ي

. وحيــث جلب آدم  ي
؛ وحيــث أخفــق آدم الأول، نجــح آدم الثا�ز ي

هــو آدم الثــا�ز

، يســوع المســيح،  ي
الأول المــوت مــن خــالل عصيانــه وأنانيتــه، جلــب آدم الثا�ز

الحيــاة، مــن خــالل طاعتــه وبذلــه لنفســه عــ� الصليــب.

 صالة:

ي طبيعتنــا. نحن أبنــاء وبنــات آدم الأول، 
أيهــا الــربُّ الرحيــُم، نحــن فاســدون �ز

ي 
الذيــن يرغبــون فيمــا تنَهاهــم عنــه. هبنــا طبيعــة جديــدة بــولدة جديــدة �ز

ــروح  ــوة ال ــك بق ــظ ناموس ــن أن نحف ــ�ي قادري ، كي نص ي
ــا�ز ــيح، آدم الث المس

. ز القــدس. آمــ�ي
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السؤال الخامس عشر

 بما أنَّه ال أحد يستطيع
 حفظ الناموس، فما
هو الغرض منه؟

ــة  ــا الخاطئ ــة قلوبن ــة، وطبيع س ــيئة هللا المقدَّ ــة ومش ــرف طبيع ــ�ي نع ل

وعصيانهــا؛ وحينئــٍذ ندرك حاجتنــا إىل مخلِّــص. يَُعلِّمنا الناموس أيًضــا، ويحثنا 

عــ� أن نحيــا حيــاة تليــق بُمخلِّصنــا.

 رومية 3: 20

ِة. اُموِس َمْعِرَفَة ٱْلَخِطيَّ َنَّ ِبٱلنَّ
ُر أََماَمُه. ِلأ َّ َ اُموِس ُكلُّ ِذي َجَسٍد َل يََت�ب َنَُّه ِبأَْعَماِل ٱلنَّ

ِلأ

 تعليق:

تشارلز سايمون

نجيــل دون الكــرازة  ز أنهــم يســتطيعون الكــرازة بالإ يَُظــن هــؤلء المســاك�ي

ــرزوا  ــوس، إل إن أرادوا أل يك ــرزوا بالنام ــد أن يك ــم ل ب ــول إنه ــوس. أق بالنام

ــُة. وأقــول لكــم نــادوا بهــذا  َ اْلَخِطيَّ ُ
ْ تَْكــ�ش نجيــل. فقــد دخــل النامــوس ِلــَكي بالإ
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ــم  ــوا اصواتك ــة؛ ارفع ــتكم الأثم ــاء كنيس ز أعض ــ�ي ــرض ب ــذا الغ ــوس له النام

ًا  ــ�ي ــ�ش كث ــدوا أك ــ�ت تمجِّ ــم، ح ــم وتعدياته ــاس بآثامه وا الن ــ�ب ــواق، وأخ كالأب

ــه  ــدود لخالص ــ�ي المح ــلء غ ــ�ز والم ــادون بالغ ز تن ــ�ي ــرَّم، ح ــيدكم المك س

العظيــم. اكــرزوا بالنامــوس لَمــن آمنــوا، بأنــه قــد أُكِمــل، وأُبطل، ومــات لأجل 

ي يــده النازفة، قائــاًل لهم: 
هوهــم نحــو عمانوئيــل الممســك به �ز خالصهــم. وجِّ

ــاَي«.21 ــوا َوَصايَ ي َفاْحَفُظ ِ
ــ�ز ونَ ــْم تُِحبُّ »ِإْن ُكْنُت

ليجون دانكان

يســاعدنا نامــوس هللا كي نعــرف هللا، ونعرف أنفســنا، ونعرف احتياجنــا، ونخت�ب 

حيــاة الســالم والنعيــم. فإنــه يســاعدنا كي نعــرف هللا لأنــه يعلــن لنــا بصــورة 

خاصــة طبيعتــه وصفاتــه، ومشــيئته المقدســة، وَمــن هو.

ي الأصحاح الأول من رســالة رومية أن الجميــع يعرفون الصواب 
نــا بولــس �ز يخ�ب

ــه  ــا نامــوس هللا بصــورة خاصــة طبيعــة هللا وصفات والخطــأ. لكــن يكشــف لن

ــا هللا  ــة. ل يوصين ــفّية اعتباطّي ــة ليســت تعسُّ ــادئ الأخالقي ــة. فــإن المب الأدبي

ــفّية. كمــا ل يطالبنــا بــأن نعمــل أشــياًء هــو نفســه غــ�ي  بــأن نعمــل أشــياء تعسُّ

ي طبيعــة 
ــة متأّصلــة �ز ، جميــع المبــادئ الأخالقّي مســتعد أن يعملهــا. وبالتــاىلي

ز نــدرس النامــوس، نــرى اســتعالنًا لطبيعــة هللا. هللا. وحــ�ي

أيًضــا نامــوس هللا يكشــف لنــا أنفســنا، ول ســيما طبيعتنــا الخاطئــة وعصياننــا، 

ــع الشــاب  ز تحــدث يســوع م ــال، حــ�ي ــة. عــ� ســبيل المث ــا إىل الخطي وميَلن

، قــال له: »اْذَهْب َوِبــْع أَْماَلَكَك َوأَْعــِط ٱْلُفَقَراَء« )مــ�ت 19: 21(. كان جوهر  ي
الغــ�ز

ي عــ� يســوع هــو: »ل أســتطيع«، ومــ�ز حزيًنــا. مــاذا 
جــواب الشــاب الغــ�ز

21 Memoirs of the Life of the Rev. Charles Simeon )London: Hatchard and 
Son, 1847(, 661–62.



73

ي هــذه القصــة؟ هــل كان يســوع يُلِزمنــا جميًعــا ببيــع كل أمالكنــا؟ ل. 
يحــدث �ز

، يكشــف لــه مــن خــالل نامــوس هللا  ي
ي حالــة الشــاب الغــ�ز

لكــن كان يســوع، �ز

الطبيعــة الخاصــة لخطيتــه الشــخصية. مــا هــي الوصيــة الأوىل؟ ل يَُكــن لــك 

: »أيهمــا  ي
آلهــة أخــرى أمامــي. وهنــا، كان هللا المتجســد يقــول للشــاب الغــ�ز

ي شــيًئا 
ســتختار؟ أموالــك وممتلكاتــك، أم أنــا، أي هللا؟« واختــار الشــاب الغــ�ز

آخــر غــ�ي هللا، أي آلهــة أخــرى أمــام هللا.

ء الثالث الذي يســاعدنا فيــه الناموس. يســاعدنا الناموس  ي
يقودنــا هــذا إىل ال�ش

ز نعرف َمن هــو هللا، ونعرف أننا دون مســتوى مقياس  كي نفهــم احتياجنــا. حــ�ي

ز نَعَلــم َمن نحــن، ونـُـدِرك الميــول الخاطئة  مبادئــه الأخالقّيــة وطبيعتــه؛ وحــ�ي

ي حاجــة إىل مخلِّــص. وقد 
لقلوبنــا، يَدَفعنــا هــذا نحــو يســوع، علًمــا منــا بأننــا �ز

ــن  د ثم ــدَّ ــل، وس ــو كام ــ� نح ــه ع ــوس، إذ أطاع ــك النام ــص ذل ــل المخل أكم

ــص.  هنــا نحــو المخلِّ العقوبــة المســتَحقة علينــا منــه. يدفعنــا النامــوس، ويجِّ

ــا إىل المخلِّص. ويصطحبن

ون  ــر كث�ي ز يفكِّ قطًعــا، يُظِهــر لنــا النامــوس أيًضــا حيــاة الســالم والنعيــم. حــ�ي

ــا مضطــر لهــذا؟ هــل  ي الطاعــة، يفكــرون عــ� الفــور هكــذا: »هــل أن
ــا �ز من

ه  ينبغــي أن أعمــال أعمــاًل صالحــة؟ هــل ينبغــي أن أطيــع؟« لم يكن هــذا توجُّ

ًا ما قــال لتالميذه:  ي الحقيقة، كثــ�ي
يســوع مــن نحــو وصايــا هللا ومشــيئته. بــل �ز

« )يوحنــا 4: 34(. بمعــ�ز آخــر، كان  ي ِ
ــِذي أَرَْســَل�ز »َطَعاِمــي أَْن أَْعَمــَل َمِشــيَئَة ٱلَّ

يقــول إن قدرتــه عــ� طاعــة نامــوس هللا ومشــيئته يشــبه وضــع وليمــة ضخمــة 

أمامــه. بمجــرد نوالنــا الفــداء، وإيماننــا بيســوع المســيح وحــده للخــالص، كمــا 

نجيــل، يصــ�ي النامــوس ل شــيًئا يوجهنــا إىل المســيح فحســب،  ي الإ
قــدم لنــا �ز

بــل أيًضــا شــيًئا يُظِهــر لنــا كيــف نحيــا حيــاة الســالم والنعيــم.
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ــك  ــة، أعطاهــم تل ي البداي
ــة �ز ي الجن

ــاه لآدم وحــواء �ز ز أعطــى هللا وصاي حــ�ي

اطات لمحبتــه. فقــد أحبهمــا بالفعــل  كاٍت. فهــي لــم تكــن اشــ�ت ــا كــ�ب الوصاي

ــه  ــذي بداخل ــال ال ــي المج ــاه ه ــا لوصاي ــت طاعتهم ــة. وكان ي الجن
ــا �ز وباركهم

ز نَخُلــص بواســطة المســيح، ونتحــد بــه، نتمكــن  تمتَّعــا بذلــك النعيــم. وحــ�ي

نجيــل. علينــا أن نســلك بحســب مــا يشــابه الــرب  مــن الســلوك كمــا يليــق بالإ

، يُظِهــر لنــا نامــوس هللا  يســوع المســيح. فهــو قــد تلــذذ بطاعــة هللا؛ وبالتــاىلي

شــكل حيــاة الســالم والنعيــم هــذه. ويُظِهــر لنــا كيــف يصــ�ي ســلوكنا، بمجــرد 

نجيــل. إيماننــا بيســوع المســيح، ســلوًكا يليــق بالإ

 صالة:

. ومــع أنــه يديننــا،  َّ يــا واهــَب كلِّ عطيــة صالحــة، إن ناموســك يكشــف لنــا الــ�ب

لكننــا بــه نـُـدِرك عظمة قداســتك، وكمــال ابنك. ومــع أننــا نَخيب ونُخفــق، لكن 

. ز ليتنــا دائًمــا نشــكرك ونســبحك لأجل ناموســك، ونبتهــج بأنَّ لنــا مخلًصــا. آم�ي
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السؤال السادس عشر

ما هي الخطية؟

ي العالــم الــذي خلقــه؛ والتمــرد عليــه 
الخطيــة هــي رفــض هللا أو تجاهلــه �ف

ي ناموســه — مما 
بالحيــاة بمعــزٍل عنــه؛ وأل نكــون أو نفعــل مــا يطالبنا بــه �ف

يَنُتــج عنــه موتنــا، وانحــالل وفســاد كل الخليقة.

 1 يوحنا 3: 4

ي. َعدِّ ُة ِهَي ٱلتَّ َي أَيًْضا. َوٱْلَخِطيَّ َعدِّ َة يَْفَعُل ٱلتَّ ُكلُّ َمْن يَْفَعُل ٱْلَخِطيَّ

 تعليق:

أوزوالد تشامربز

الخطيــة هــي عالقــة جوهريــة؛ فهــي ليســت فعــل خطيــة، بــل حالــة خاطئــة، 

ء عــ�  ي
ــس الديانــة المســيحية كل �ش ــد وقاطــٌع عــن هللا. تؤسِّ واســتقالل متعمَّ

الطبيعــة القاطعــة والجذرية للخطيــة. تتعامــل الديانات الأخرى مــع الخطايا، 

ء الأول الــذي  ي
لكــن وحــده الكتــاب المقــدس يتعامــل مــع الخطيــة. كان الــ�ش

ي الب�ش هو وراثة الخطيــة. ولأننا تجاهلنا 
واجهه يســوع المســيح وتعامل معــه �ز
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نجيل وخزتهــا وقوتهــا المؤثرة.22 نجيــل، فقــدت رســالة الإ ي تقديمنــا لالإ
هــذا �ز

جون لني

أحــد الطــرق شــديدة الأهمية لفهــم الخطية هــي أن الخطية تمــرُّد ع� ناموس 

هللا. فهــي عــدم تنفيــذ مــا يطالبنــا هللا بــه، وعــدم الحيــاة كمــا دعانــا كي نحيا، 

طــالق. إن الخطية هي  ، ل نكــون مــا خلقنــا هللا كي نكــون عليــه عــ� الإ وبالتــاىلي

ي ل 
ي ترســم حياتنــا، والــ�ت

الحيــاة بمعــزل عــن هللا، ودون اعتبــاره الحقيقــة الــ�ت

ز ل نحيــا بحســب طبيعــة هللا، ننتهــك  بــد لــكلِّ حياتنــا أن تتمركــز حولهــا. حــ�ي

ي أتاحهــا لنــا 
رشــادات الصالحــة، والُمِحبــة، والحاميــة الــ�ت ناموســه وجميــع الإ

كي نحيــا بأفضــل صــورة وعــ� أكمــل وجــه عــ� الإطالق.

ــاًل:  ــة منحــدر قائ ــن حاف ــز م ــة. إن أردَت أن تقف ــذه الطريق ــر به ي الأم
ــر �ز َفكِّ

ي أن أحيا بحســب 
»لســُت مضطــًرا أن أحيا بحســب قانــون الجاذبية، بــل يمكن�ز

ًدا وواضًحــا  ي الخاصــة«. فإنــك، مــن ناحيــة، تخالــف قانونـًـا وأمــًرا محــدَّ
قوانيــ�ز

للغايــة؛ وهــو، »ل تقفــز مــن حافــة منحــدر«. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، أنــَت 

تحيــا دون رجــوٍع لقانــون الجاذبيــة وبمعــزل عنــه. تحيــا كمــا لــو أن الجاذبيــة 

ي حياتــك. ل يمكــن أن نقــول إن قانــون الجاذبيــة 
ليــس لهــا تأثــ�ي أو أهميــة �ز

اعتباطــي تعســفي، أو إن وجــوب طاعتــه أمــر غــ�ي منطقــي. ل يمكــن أن نقــول 

ي رجــوٍع لــه. قطًعــا هناك 
ء لبــد أن نحيــا �ز ي

ذلــك، لأننــا نــدرك أن الجاذبيــة �ش

مهــا وحــدود ل بــد أن نقــر بهــا. فإنــك تعلــم جيــًدا عاقبــة القفز  إرشــادات نح�ت

مــن حافــة منحــدر صخــري ومحاولة ك� قانــون الجاذبيــة: المــوت والنحالل.

ي 
ز نكــ� ناموســه الُمِحــب، ونخفــق �ز ز ل نحيــا بحســب طبيعــة هللا، وحــ�ي حــ�ي

22 Oswald Chambers, entry for October 7, My Utmost for His Highest: 
Selections for Every Day )Uhrichsville, Ohio: Barbour, 1992(, 207.
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ي هذا 
إكــرام شــخصه، ونقــول أو نوحــي بترصفاتنــا إن ليس لــه تأث�ي أو أهميــة �ز

ي أن نكــون بالكامــل الأنــاس 
الجانــب أو ذاك مــن حياتنــا، فإننــا حينئــذ نخفــق �ز

الذيــن خلقنــا هللا لنكونهــم. ويــؤدي هــذا إىل المــوت والنحالل.

ز  ي تناغــم حــ�ي
ربمــا يفيدنــا هــذا المثــال التوضيحــي. يوجــد نظامنــا الشــم�ي �ز

تــدور جميــع الكواكــب حــول المركــز ذاتــه، وهــو الشــمس. ولكــن إن اختــارت 

كافــة الكواكــب مــن ذاتهــا المــدار الــذي تريــد الــدوران حولــه، أو إن اختــارت 

ء، فماذا ســيحدث؟ المــوت والنحالل.  ي
بعــض الكواكــب أل تــدور حــول أي �ش

ــدر الكواكــب حــول  ــم ت ســينحل وينهــار النظــام الشــم�ي كمــا نعرفــه إذا ل

ء  ي
، كل �ش المركــز الصحيــح. فهــي حينئذ تســلك دون رجــوع للشــمس. وبالتــاىلي

ســيتحطم وينهــار.

إن حياتنــا بمعــزل عــن هلل يــؤدي ل إىل موتنــا وانحاللنــا الشــخ�ي فحســب، بل 

هــذا هــو ســبب تعــرُّض الكــون بــأ�ه للمــوت والنحــالل. فقــد خلــق هللا آدم 

ــاج الخليقــة. وعندمــا أخطــآ، لــم تكــن لعصيانهمــا  ــا مركــز وت وحــواء كي يكون

ٌ عــ� حياتهمــا وحدهمــا، بــل امتــدت عواقبــه  عــ� النامــوس المِحــب هلل تأثــ�ي

أيًضــا إىل الكــون بــأ�ه.

ــِة ِهَي َمــْوٌت« )روميــة 6: 23(. تــؤدي الخطية إىل  كتــب بولــس أن »أُْجــرََة اْلَخِطيَّ

نجيــل إن يســوع المســيح قــد ذاق الموت  المــوت. ومــع هــذا، تقــول رســالة الإ

َّ لنــا نحــن أن نحيــا. فإنــه، بشــكٍل مــا، انحلَّ عــ� الصليــب، وتمزق  حــ�ت يتســ�ز

. فقــد مــات مــن أجــل خطايانــا، لكيما  ز ــا، حــ�ت نصــ�ي نحــن كاملــ�ي وانهــار روحيًّ

نحيــا نحــن. وقــد ذاق المــوت والنحــالل، وســدد ثمــن عقوبــة خطايانــا، حــ�ت 

ل نضطــر نحن أن نســدده.
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 صالة:

ز نســلك  يــا ربَّ الكــون، إن كلَّ طرقــك صالحــة. نحــن نتبــع طــرق المــوت حــ�ي

بحســب قوانيننــا الخاصــة. ســاعدنا حــ�ت نــري الخطيــة كمــا هــي بالحقيقــة، 

ــا، وليــس روح التعــدي  ــا وحياتن ا. دع ناموســك هــو الــذي يُشــّكل أذهانن ُســمًّ

. ز والفجــور. آمــ�ي
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السؤال السابع عشر

ما هي الوثنّية؟

الوثنّيــة هــي التِّــكال عــى الأشــياء المخلوقــة دون الخالــق، لأجــل رجاِئنــا 
وســعادتنا، وقيمتنــا وأماننــا.

 رومية1: 21، 25

ي أَْفَكاِرِهْم،  ِ
ــُدوُه أَْو يَْشــُكُروُه َكِإلــٍه، بـَـْل َحِمُقــوا �ز ــا َعرَُفــوا هللاَ َلــْم يَُمجِّ َنَُّهــْم َلمَّ

لأ

... الَِّذيــَن اْســَتْبَدُلوا َحــقَّ هللاِ ِباْلَكــِذِب، َواتََّقــْوا َوَعَبــُدوا  ُّ ي َوأَْظَلــَم َقْلُبُهــُم اْلَغــ�بِ

اْلَمْخُلــوَق ُدوَن اْلَخاِلــِق...

 تعليق:

مارتن لوثر 

مــا الــذي يعنيــه أن يكــون لــك إلــٌه؟ أو، مــا هو إلــه المــرء؟ الجــواب: المقصود 

ء صالــح، أو كملجأ  ي
بكلمــة »إلــه« أنــه هو مــا نتطلــع إليه للحصــول عــ� أي �ش

ون أن لديهــم هللا وكلَّ مــا يحتاجونه،  ي وقــت الحاجــة ... يتصــور كثــ�ي
ومــالذ �ز

ز تجدهــم  هــن هــذا حــ�ي يطــة أن يكــون لديهــم المــال والممتلــكات... ويت�ب �ش

ــكات، ولكنهــم يصابــون  ــن بســبب هــذه الممتل ز ومتفاخري ز وآمنــ�ي متعجرفــ�ي
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ز يفتقــرون إليهــا أو يفقدونهــا. أكــرر، أن يكــون لــك إلــٌه  باليــأس والإحبــاط حــ�ي

ء يعتمــد عليــه قلبــه اعتمــاًدا كامــاًل. ي
ي أن يكــون للمــرء �ش

يعــ�ز

اختــ�ب قلبــك واستكشــفه بدقــة، وحينئــذ ستكتشــف إن كان يعتنــق هللا وحــده 

ي قلبــك أل تتوقــع شــيًئا مــن الخــ�ي ســوى مــن هللا، ول 
أم ل. هــل وضعــَت �ز

ء  ي
ي ضيــق أو عــوز؟ وهــل يتنــازل قلبــك ويتخــ�َّ عــن كل �ش

ز تكــون �ز ســيما حــ�ي

لــه الواحــد الحقيقــي. مــن ناحية  ي هــذه الحالــة الإ
ليــس هــو هللا؟ لديــك إذن �ز

ًا  ــى أن تنــال منــه خــ�ي جَّ ء آخــر، ت�ت ي
أخــرى، هــل يتعلــق قلبــك ويتــكل عــ� �ش

ــرام، هــل تهــرب  ــا ي ــور عــ� م ز ل تســ�ي الأم ــ�ش مــن هللا؟ وحــ�ي ــة أك ومعون
مــن هللا بــدلً مــن أن تهــرب إليــه؟ لديــك إذن إلــه آخــر، إلــه زائــف، أو وثــن.23

تيموثي كيلر 

ي هــذا الدليــل أنَّ الخطيــة هــي رفــض هللا، 
ــة الســابقة �ز ــا الإجاب أوضحــت لن

وتجاهلــه، والتمــرُّد عليــه، وعــدم معاملتــه بحســب طبيعتــه، وعــدم منحــه 

ًا إىل خطيــة عبــادة  ي الكتــاب المقــدس، أُشــ�ي كثــ�ي
كــرام الــذي يســتحقه. �ز الإ

الأوثــان كوســيلة يفعــل بهــا البــ�ش هــذا. فــإن الوثنّية هــي أن نحــبَّ شــيًئا أك�ش 

ــة مــن يســوع  ــ�ب أشــياًء أكــ�ش أهمي ــة هــي أن تعت مــن يســوع المســيح. الوثني

ي حياتــك، أو ســعادتك، أو أمانــك ورجائــك، أو مــن 
المســيح مــن جهــة معــ�ز

جهــة قيمتــك الذاتيــة. وثمــة أهميــة شــديدة أن نفهــم جيــًدا خطيــة الوثنيــة، 

ي جانٍب من حياتــك لمدة طويلــة، متعمقة بشــدة دون 
لأنهــا ربمــا تظــل تنمــو �ز

أن تــؤدي عــ� الفــور إىل انتهــاكات واضحــة ومنظــورة وملحوظــة لنامــوس هللا. 

ــا  ة المهنيــة قــد حظي ف أو المســ�ي ، عــ� ســبيل المثــال، إن كان الــ�ت وبالتــاىلي

لديــك بأهميــة زائــدة عــن الحــد، فقــد صــارت هــذه أوثانـًـا، يمكــن أن تقــودك 

23 Martin Luther, Luther’s Large Catechism, trans. F. Samuel Janzow )St. Louis, 
MO: Concordia, 1978(, 13–17.
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اف الشــديد. وســيقودك هذا  ز رهــاق والســت�ز ي العمــل الشــاق، والإ
فــراط �ز إىل الإ

إىل أن تصبــح متحجــر القلــب، إذ قــد يمنــع نمــوَّ قلــب محــب ونمو ثمــر الروح 

بداخلــك. كمــا يمكن لهذا أن يقلِّل مــن عالقاتك ويُضِعفهــا، وأن يرصز بعالقاتك 

العائلّيــة، وصداقاتــك. قــد يســتمر كل هــذا لمــدة طويلــة قبــل أن يــؤدي إىلي 

مثــال رصيــح وحقيقــي مــن كــذب أو غــش أو زنــا، لأن الوثنيــة تــؤدي إىل هــذه.

يرة،  لذلــك علينــا أن نســتوعب هــذا: الخطيــة ليســت مجــرد ارتــكاب أفعــال �ش

بــل هــي تحويــل الأشــياء الصالحــة إىل أشــياء مطلقــة وأساســية، ممــا يخــرب 

ز هللا.    النفــس، ويدمــر المجتمــع، ويهــ�ي

 صالة:

ي خلقَتهــا. ينبغــي أل نجعــل 
يــا هللا الخالــق، اغفــر لنــا لأننــا نعبــد الأشــياء الــ�ت

ي الوجود 
ء مصــدر رجائنــا أو موضــع ثقتنا. أنــت وحــدك ذا�ت ي

مــن شــخص أو �ش

. ز ي الــكل لنــا. آم�ي
وكاٍف تماًمــا. لتكــن أنــَت الــكل �ز
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السؤال الثامن عشر

 هل سيسمح اهلل
 لعصياننا ووثنيتنا أن
تُمرَّ دون عقاب؟

ــد  ــه، وض ــته، وصالح ــيادة هللا، وقداس ــد س ــي ض ــة ه ــإن كل خطي ل، ف
ــه  ــا، وســُيعاقبها بقضائ ــار. وهللا غاضــب بعــدٍل عــى خطايان ناموســه الب

ــة. ــاة الآتي ي الحي
ــاة و�ف ــذه الحي ي ه

ــادل �ف الع

 أفسس 5: 6-5

ــِذي ُهــَو َعاِبــٌد ِلالأَْوثـَـاِن  ــاٍع الَّ َفِإنَُّكــْم تَْعَلُمــوَن هــَذا أَنَّ ُكلَّ َزاٍن أَْو نَِجــٍس أَْو َطمَّ

َنَُّه 
ُكــْم أََحــٌد ِبــَكالٍَم بَاِطــل، لأ ي َمَلُكــوِت اْلَمِســيِح َوهللاِ. لَ يَُغرَّ ِ

َاٌث �ز َلْيــَس َلــُه ِمــ�ي

ي َغَضــُب هللاِ َعــَ� أَبَْنــاِء اْلَمْعِصَيــِة. ِ
ِبَســَبِب هــِذِه الأُُمــوِر يـَـأْ�ت

 تعليق:
تشارلز هادون سربجن

يء.  ــد عــدم معاقبــة المذنــب بمثابــة اغتصــاب قصــاص الألــم مــن الــ�ب يَُع

ي 
ــاء �ز ي مــدي الأذى والظلــم الــذي قــد يقــع عــ� جميــع الرجــال الأمن

ــر �ز َفكِّ
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لنــدن لــو لــم يُعاَقــب اللصــوص قط لأجــل احتيالهــم. فــإذا ســمحَت للمذنب 

، ل بــد هلل، ل بدافــع  يء يتألــم. وبالتــاىلي فــالت، فإنــك بهــذا تجعــل الــ�ب بالإ
ورة العــدل، أن يعاقبنــا لأننــا أخطأنا.24 قــرار تعســفي اعتباطــي، بل بدافــع رصز

أليسرت بيج 

ــكار  ــالث أف ي ث
ــه �ز ــت كرازت ــاَل تمثَّل ــس وُدُروسِّ ــام فيلك ــس أم ــرز بول ــا ك عندم

، والتعفــف، والدينونــة العتيــدة )أعمــال الرســل 24(. لــم  جوهريــة وهــي: الــ�ب

ــاَل بولس عن التحــدث بوضوح  ز فيلكــس وُدُروسِّ عيــة ب�ي تمَنــع العالقــة غ�ي ال�ش

ز عــ� 
َّ شــديد عــن عــدل هللا. لقــد كان هــذا، إن جــاز القــول، الطابــع الممــ�ي

ء نفســه:  ي
ي أثينــا، قــال الــ�ش

ي ختــام حديــث بولــس �ز
الأغلــب لكرازتــه. أيًضــا �ز

َنَّــُه ]أي هللا[ أََقــاَم يَْوًمــا ُهَو ِفيِه ُمزِْمــٌع أَْن يَِديَن اْلَمْســُكونََة ِباْلَعــْدِل« )أعمال 
»لأ

الرســل 17: 31(. ويوضــح الكتــاب المقــدس أننــا لــن نفلــت مــن الفحــص، أو 

دانــة، أو الُحكــم علينــا إىل الأبــد. ســيكون هنــاك يــوٌم للحســاب. الإ

ي غايــة اللطــف 
ي الكتــاب المقــدس لفكــرة أن هللا �ز

ــا أساًســا �ز لســنا نجــد فعلًي

ي النهايــة ســيذهبون إىل الســماء. 
حــ�ت أنــه لــن يديــن الخطيــة، وأن الجميــع �ز

ًهــا إىل مــن  ي الأصحــاح الخامــس مــن رســالة أفســس موجَّ
كان تحذيــر بولــس �ز

ضــون  فــوا بالفعــل بإيمانهــم بيســوع، بــأل يلقــوا بــاًل لَمــن يف�ت كانــوا قــد اع�ت

شــيًئا غــ�ي مــا َعلَّمهــم إيـّـاه؛ أل وهــو أن هــذا اليــوم آٍت — وهــو يــوم أقامــه 

ــه  ــادر في ــم الص ــيكون الحك ــق، وس ــدل المطل ــه الع ــيتحقق في ــا س هللا، يوًم

ــا بصــورة مطلقــة. حكًمــا نهائيًّ

24 C. H. Spurgeon, “Hope for the Worst Backsliders,” sermon 2452 in The 
Complete Works of C. H. Spurgeon, vol. 42 (Morrisville, PA: Delmarva 
Publications, 2013(. Also available at Bible Bulletin Board, http://www.
biblebb.com/files/spurgeon/2452.htm.  

http://www.biblebb.com/files/spurgeon/2452.htm.  
http://www.biblebb.com/files/spurgeon/2452.htm
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 صالة:    

أيهــا الــرب البــار، إذا كنــا نظن أننا صالحــون، فإننا نُِضل أنفســنا. نحن نســتحق 

غضبــك؛ فقــد ك�نــا وصايــاك ولــم نحبــك مــن كل قلوبنــا وأفكارنــا وقدرتنــا. 

ي التماســنا هــذا إىل بــر المســيح، ونطلــب منــك 
ليــس بوســعنا ســوى أن نلجــأ �ز

. ز أن تــدع عقوبتنــا تقــع عليــه. آم�ي
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السؤال التاسع عشر   

 هل هناك أية
 وسيلة للنجاة من
 العقاب والرجوع مرة
أخرى إلى الرضا اإللهي؟

ــرَّدة،  ــة الُمج ــع الرحم ــه، وبداف ي عدل
�ف ــ�ت ــه، كي يس ــإن هللا نفس ــم، ف نع

يصالحنــا لنفســه، ويخلِّصنا من الخطيــة ومن عقوبة الخطية، بواســطة فاٍد.

 إشعياء 53: 10 -11

ا الرَّبُّ َفُ�َّ ِبأَْن يَْسَحَقُه ِباْلَحَزِن.  أَمَّ

ِإْن َجَعَل نَْفَسُه َذِبيَحَة ِإثٍْم 

يََرى نَْسالً تَُطوُل أَيَّاُمُه، 

َوَمَ�َُّة الرَّبِّ ِبَيِدِه تَْنَجُح. 

ِمْن تََعِب نَْفِسِه يََرى َويَْشَبُع، 

َوَعْبِدي اْلَبارُّ ِبَمْعِرَفِتِه 
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يَن،  ِ ُر َكِث�ي ِّ َ يُ�ب

َوآثَاُمُهْم ُهَو يَْحِمُلَها.

 تعليق:

جوناثان إدواردز

ي الســماء أو ع� الأرض قــد يجده المؤمنــون جديًرا بأن 
ٍء �ز ي

ولكــن، هــل ِمــن �ش

اقــة، ورجائهم  يكــون موضــوع إعجابهــم ومحبتهــم، ورغباتهم المخِلصــة والتوَّ

ي إنجيــل 
مــة لنــا �ز وابتهاجهــم، وحماســهم المتقــد، غــ�ي تلــك الأشــياء المقدَّ

ح بهــا فيــه ليســت فقــط جديــرة بشــدة  يســوع المســيح؟ فــإن الأفــكار المــرصَّ

ًا. فإن مجــد وجمال  مــة أيًضــا بأكــ�ش الأســاليب تأثــ�ي بالتأثــ�ي فينــا، بــل هــي مقدَّ

ي ذاتــه أن يكــون موضــوع إعجابنــا ومحبتنا، 
يهــوه المبــاَرك، الأكــ�ش اســتحقاًقا �ز

ًا؛ إذ يبدو  رهــا تأثــ�ي ي يمكــن تصوُّ
نجيــل بأكــ�ش الأســاليب الــ�ت ي هــذا الإ

ز �ز مــ�ي مقدَّ

ــع،  ــه، ودي ي محبت
ي وجــه فــاٍد متجســد، غــ�ي محــدود �ز

ــكلِّ بريقــه، �ز ــا ب ًِق
م�ش

؛ فــاٍد يمــوت. جميــع فضائــل َحَمــل هللا — كاتضاعــه، وطــول أناتــه،  ز ومتحــ�ز

ووداعتــه، وخضوعــه، وطاعتــه، ومحبتــه ورأفتــه — ظاهــرة أمــام أعيننــا بأكــ�ش 

ء آخــر يمكــن تخيلــه.  ي
الأســاليب ميــاًل إىل تحريــك عواطفنــا، أكــ�ش مــن أيِّ �ش

فقــد وقعــت أعظــم تجربــة وأســمى ممارســة لهــذه الفضائــل، وبالتــاىلي ألمــع 

ز اجتاز  ًا، بل وحــ�ي ي أشــد الظــروف تأث�ي
ز اجتاز هذا الحمل �ز اســتعالن لهــا، حــ�ي

ي قاســاها 
ي ل توَصــف والمنقطعــة النظــ�ي الــ�ت

ة، تلــك الآلم الــ�ت آلمــه الأخــ�ي

نجيــل أيًضا، تَظَهــر الطبيعة  ي هذا الإ
بدافــع محبتــه المتحننة وشــفقته علينــا. �ز

عة من  ًا؛ إذ نــرى آثارهــا المروِّ البغيضــة لخطايانــا بأشــد الأســاليب الممكنــة تأث�ي

ز تــوىلَّ مهمــة تســديد الحســاب  خــالل مــا قاســاه فادينــا ِمــن آلم بســببها، حــ�ي

ًا لبغضــة هللا للخطيــة، وغضبــه  عنــا. وفيــه أيًضــا نجــد الســتعالن الأشــد تأثــ�ي
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ي قســوة ورصامــة هــذا العقــاب، وغضبــه 
ي معاقبتهــا؛ إذ نــرى عدلــه �ز

وعدلــه �ز

ي شــخٍص، كان محبوبـًـا إىل قلبــه 
عــة لخطايانــا �ز ي معاقبتــه المروِّ

ي بشــاعته، و�ز
�ز

ي شــأن فدائنا، 
عــ� نحــو غــ�ي محــدود، وكان ُمِحًبا لنــا. هكذا دبــر هللا الأمــور �ز

ء كان مدبَّــًرا  ي
نجيــل، كمــا لــو أنَّ كل �ش ي الإ

ه المجيــدة المعَلنــة لنــا �ز ي تدابــ�ي
و�ز

ي أكــ�ش أجزائهــا رقــة وحساســية بأفضــل طريقــة 
ق قلوبنــا �ز عــن عمــد كي يخــ�ت

ممكنــة، وكي يحــرِّك عواطفنــا بأشــد وعــي وقــوة. يــا لــه مــن ســبب عظيــم إذن 
نجيــل!25 اب لأجــل عــدم تأثُّرنــا بهــذا الإ ي الــ�ت

يدعونــا أن نتذلــل �ز

ميكا إدموندسون

ي هــي نفســها بــدون إطفــاء الأنــوار. 
ل تبــدو تجربــة مشــاهدة فيلــم ســينما�أ

 Star :ز ثانيــة الأوىلي مــن فيلــم وقــد تعلَّمــُت هــذا بشــكل مبــا�ش بعــد الثالثــ�ي

ي قاعــة 
ي �ز

ــرَ�ز ــدأ عرضــه عــ� نحــو َع ــذي ب Wars: The Force Awakens، ال

ــم  ــوا طاق ي الغضــب، وطالب
عجــون �ز ز ــة رجــال م�ز ز انفجــر ثالث ــة، حــ�ي مضيئ

ي مقابــل الصــورة 
ــا، تضيــف الخلفيــة المظلمــة �ز العمــل بإطفــاء الأنــوار. حًق

. ــة ككلٍّ ًا للتجرب ــ�ي ــا وتأث المضيئــة وزنً

ــم بهــذه الطريقــة نفســها أيًضــا. فإن  نســتطيع أن نقــول إن هــذا الدليــل مصمَّ

ق  ي ي�ش
دينونــة هللا العادلــة والبــارة عــ� خطايانــا تمثــل الخلفيــة المظلمــة الــ�ت

ي نحــن فيها، 
نجيــل. فبعــد أن أدركنــا عمــق المحنة والبليــة ال�ت مقابلهــا مجــد الإ

نقاذنا. نســتطيع حينئــذ أن نُقــّدر بشــكل أفضــل القيمة الحقيقيــة لخطــة هللا لإ

ــه  ــا، بإرادت ــة عن ــه نياب ــب عدل ــد أو�ز مطال ــأن هللا ق ــل ب ــذا الدلي ــا ه ن يُخ�بِ

ز مــن  ي الأصحــاح الثالــث والخمســ�ي
ــه. وبحســب مــا جــاء �ز ي رحمت

الحــرة، و�ز

25 Jonathan Edwards, A Treatise Concerning Religious Affections )Philadelphia: 
James Crissy, 1821(, 48–49.
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م هللا حيــاة عبــده )يســوع المســيح( البــارة ذبيحــة بدليــة  ســفر إشــعياء، قــدَّ

ي كان 
عــن الأثمــة. وطاعــًة مــن يســوع المســيح لمشــيئة الآب، عــاش الحياة الــ�ت

ل بــد أن نعيشــها، مســتوفًيا بهــذا المطالــب العادلــة لنامــوس هللا نيابــة عنــا. 

رنــا لغــة إشــعياء  ي كان ل بــد أن نموتهــا نحــن. وتَُذكِّ
بــل وأيًضــا مــات الميتــة الــ�ت

ــا  ــَزِن« )إشــعياء 53: 10( بثمــن خطايان التصويريــة عــن »ســحق« العبــد »ِباْلَح

الباهــظ. عــ� الصليــب، حمــل يســوع كامــل ثقــل لعنــة هللا عــ� الخطيــة، 

مســتوفًيا بهــذا بالكامــل مطالــب دينونــة هللا العادلــة عــ� الخطيــة. وهكــذا، 

�ز مــوت كفــاري عــدل هللا عنــا.  ضت حيــاة بــارة عــدل هللا عنــا، واســ�ت اســ�ت

نجيــل نفســه. هــذه المبادلــة العظيمــة هــي ُلــبُّ الإ

« بعقــد هذه  ي لغــة إشــعياء هــو أن هللا »ُ�َّ
ربمــا يَُعــد الجانــب الأكــ�ش إذهــاًل �ز

يء لالســتهزاء، والمعاملة  المبادلة. فبشــكل ما، ُ�َّ الربُّ حًقا بأن يســلِّم ابنه ال�ب

الوحشــية، والصلــب. هــذه حقيقــة يــكاد يكــون من المســتحيل ســ�ب غورهــا، إىل 

أن نــدرك لمــاذا ُ�َّ هللا بذلــك. قطًعــا، لــم يـُـ� هللا بخطيــة يهوذا الذي أســلم 

ز الذيــن أبغضــوه، أو بخطيــة بيالطــس الــذي  يســوع، أو بخطيــة القــادة الدينيــ�ي

ــا، أو بخطيــة الجمــوع المضلَّلــة الذيــن رفضــوه. بــل ُ�َّ هللا  حكــم عليــه ظلًم

يجابّيــة والســلبّية )ســلبية مــن خــالل الألــم(، الــذي ظــل متــكاًل  بطاعــة ابنــه الإ

ــا لخاصتــه بغــض النظــر عــن التكلفــة. وقــد ُ�َ هللا بــأن يضــع  عــ� هللا، وُمِحبًّ

دينونتــه عــ� البــن كي يخلِّص شــعبه الخاطئ، لأنــه من خالل الصليب ســيتمجد 

لهي، وسُتســتعَلن محبة  �ز العــدل الإ ابن هللا، وســيخُلص شــعب هللا، وسُيســ�ت

هللا. لــم يكــن الصليــب حادثـًـا مأســاويًا، بــل كان مشــيئة هللا وخطتــه كي يخلِّــص 

َ ِنْعَمِتــِه اْلَفاِئَق. شــعبه مــن خــالل عمــل الفــادي، وكي يظِهــر ِغــ�ز

ــذا  ــرص ه ــه. ح ي رحمت
ــرة، و�ز ــه الح ــة بإرادت ــذه المبادل ــد هللا ه ًا، عق ــ�ي وأخ

شــارة إىل ســبب معاقبــة هللا ليســوع كي ينقذنــا، وهــي »الرحمــة  الدليــل عــ� الإ
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ــزل  ــة بمع ــا، أي النعم ــة وحده ــرَّدة« النعم ــة المج ي »الرحم
ــ�ز ــرَّدة«. تع الُمج

جن، الواعــظ العظيــم: إن الخــالص  عــن أيــة اعتبــارات أخــري. كمــا كتــب ســ�ب

هــو »كلــه بالنعمــة«. مــع أنَّ هــذه النعمــة تعلِّمنــا أن نتجنــب وننكــر الفجــور، 

ي خطايانا 
ز نفكــر �ز لكنهــا ل تعتمــد عــ� طاعتنــا بــأي شــكل مــن الأشــكال. وحــ�ي

ي حياتنــا، نجــد أننــا ينبغــي أن 
ي الضعفــات المســتمرة �ز

العتياديــة والمزمنــة، و�ز

نجيــل. لــم يبــذل هللا ابنــه الحبيب  نتعلــق بجانــب »النعمــة المجــرَّدة« مــن الإ

ي ضــوء مــا كان مــن شــأنه أن يســتفيد بــه مــن حياتنــا، بــل فقــط لأنــه يحبنــا. 
�ز

حًقــا هــذه هــي البشــارة الســارة!

 صالة:

يــا أيهــا الُمصاِلــح، نشــكرك لأنــك أعــددَت لنا منفــًذا وطريًقــا. فقد كنــَت كامالً، 

ي 
ي كلٍّ مــن عدلــك ورحمتــك. ونحــن نقبــل الخــالص الــذي ل نســتحقه. ونــأ�ت

�ز

ز عــ� اســتحقاقاته،  ي اســم يســوع المســيح، ابنــك الحبيــب، متكلــ�ي
أمامــك �ز

. ز وليــس اســتحقاقاتنا. آمــ�ي
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السؤال العشرون

َمن هو الفادي؟

الفــادي الوحيــد هــو الــرب يســوع المســيح، البــن الأزىلي هلل، الــذي فيــه 
صــار هللا إنســانًا، وحمــل عقوبــة الخطيــة بنفســه.

 1 تيموثاوس 2: 5

نَْساُن يَُسوُع اْلَمِسيُح. اِس: الإِ َ هللاِ َوالنَّ ز ْ َنَُّه يُوَجُد ِإلٌه َواِحٌد َوَوِسيٌط َواِحٌد بَ�ي
لأ

 تعليق:

يوحنا ذهبي الفم

البــن اْلَوِحيــد مــن الآب؛ الــذي هــو قبــل كلِّ الدهــور، الــذي ل يمكــن لمســه 

أو إدراكــه، الــذي هــو بســيط، دون جســد؛ هــذا قــد لبــس جســدي، المنظــور 

ي وســطنا يعلِّمنــا؛ وإذ يعلِّمنــا، يقودنا 
والقابــل للفســاد. ولمــاذا؟ كيمــا بحلولــه �ز

. إذ يعتقــد البــ�ش أن العيــون  ز بــ�ش ي لــم ترهــا عــ�ي
مــن أيدينــا إىل الأشــياء الــ�ت

، تنازل هللا  جديــرة بالثقــة أك�ش من الآذان، يشــككون إذن فيما ل يرونــه؛ وبالتاىلي

ي حضــور جســدي، حــ�ت يمحــو كلِّ الشــكوك ... صــار القديــم 
كي يُظِهــر ذاتــه �ز

الأيــام طفــالً رضيًعــا. ذاك الجالــس ع� العــرش الســماوي والرفيــع، اضطجع 
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ي مــذود. وذاك الــذي ل يمكــن لمســه، الــذي هــو بســيط، دون تعقيــد، والــال 
�ز

. ذاك الــذي كــ� قيــود الخطاة، صــار الآن  مــادي، صــار عرضــة لأيــادي البــ�ش

ــ�ي  ــة، وأن يكت َ أن يصــ�ي العــار كرام ــه قــ�ز ــع. ولكن ــا بأقمطــة الرُضَّ ًط ُمقمَّ

الخــزي بالمجــد، وأن يصــ�ي التضــاع التــام مقيــاس صالحــه.

لهــذا أخــذ جســدي، حــ�ت أصــ�ي قــادًرا عــ� طاعــة كلمتــه. فــإذ أخــذ جســدي، 

ز الحيــاة. يأخــذ جســدي  ي روحــه؛ هــو يَهــب وأنــا أنــال. فهــو يُِعــد ىلي كــ�ز
أعطــا�ز

26. ي
ي روحــه كي يخلِّص�ز

، ويعطيــ�ز ي
ســ�ز كي يقدِّ

مارك ديفري 

الفــادي هــو يســوع المســيح، البــن الأزىلي هلل. صــار البــن الأزىلي هلل إنســانًا، 

ي 
ز عاًمــا، �ز يــة حقيقيــة كحياتنــا. ولمــا يزيــد قليــاًل عــن ثالثــ�ي وعــاش حيــاة ب�ش

نســان مث�ي ومثلــك. لكن الفــارق الوحيد  القــرن الأول الميــالدي، عــاش هــذا الإ

ي 
، إن فكــرَت �ز ي هللا، واتــكل عليــه بالتمام. وبالتــاىلي

كان أنــه وضــع ثقتــه دائًمــا �ز

ي هللا ولــم تفعــل، 
ي كان عليــك فيهــا بالأمــس ومــا قبلــه أن تثــق �ز

النواحــي الــ�ت

ي تلــك المواقــف نفســها أطــاع يســوع هللا. فقــد آمــن بــأنَّ مــا يعرفــه هللا كان 
�ز

أفضــل، وأن عليــه أن يتبــع مشــيئة أبيــه.

ي لــم أســلك هكــذا. ولكــن الفــادي؛ 
، أعلــم أنــ�ز ي

ز أعــود لأنظــر إىل حيــا�ت حــ�ي

ى الفــادي لأنــه »يعيــد تقديــر«  يســوع المســيح، قــد ســلك كذلــك. وهــو يُســمَّ

د قيمتنــا.  شــعبه. فهــو يســ�ت

ء مــن متجــر، فإنــك تســلِّمه وتحصــل عــ� بعــض المال  ي
د قيمــة �ش ز تســ�ت حــ�ي

اء، وكنــا ندخرهــا ثــم  مقابلــه. عندمــا كنــُت طفــالً، كانــت لدينــا إشــعارات �ش

26 John Chrysostom, “Christmas Morning” in The Sunday Sermons of the 
Great Fathers, vol. 1 )Swedesboro, NJ: Preservation Press, 1996(, 110–115.
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د قيمتنــا، وهــو من  ي الواقــع، إن يســوع هــو مــن يحــدِّ
ء آخــر. �ز ي

نســتبدلها بــ�ش

دها. فهــو قــد بــذل حياتــه عــ� الصليــب لأجــل جميــع  يعيــد تقديرهــا ويســ�ت

َمــن يتوبــون عــن خطاياهــم ويؤمنــون بــه. هــو فادينــا. وهو َمــن أعطانــا قيمة، 

ي أبينــا الســماوي، ولــم 
ز لــم نضــع ثقتنــا �ز مــع أننــا طرحنــا حياتنــا أرًضــا حــ�ي

يمان،  نطعــه، ولــم نََخفــه. فقــد جــاء فعلًيــا وبــذل حياته عنــا. وعــاش حيــاة الإ

ومــات ميتــة لــم يكــن مضطــًرا أن يموتهــا، ولكنــه ماتهــا بســبب محبتــه لنــا. 

فقــد بــذل نفســه بالكامــل لأجلنــا حــ�ت يمكنــه، كمــا يقــول الكتــاب المقــدس، 

أن يكــون فادينــا، أي ذاك الــذي ينجينــا.

ي إنقــاذ هللا لشــعبه مــن أرض مرص، 
ي العهــد القديــم �ز

تمثلــت صــورة الفــداء �ز

ي العهــد الجديد، 
ي كانــت عبودية حرفيــة. و�ز

منتشــاًل إياهــم مــن العبودية، الــ�ت

ــن  ــة، وم ــة للخطي ــن عبودي ــة م ــا الطبيعي ــن حالتن ــادي م ــوع الف ــا يس ينقذن

ــه  ــل ابن ــة أرس ــه العظيم ي محبت
ــن هللا �ز ــرة. ولك ــرق مدم ــنا بط ــا لأنفس عبادتن

الوحيــد، الــذي عــاش حيــاة كاملــة ومثاليــة، ومــات عــ� الصليــب، ثــم قــام 

ز نقــول إن  نــا إليــه، ويفتدينــا. وهــذا هــو مــا نعنيــه حــ�ي ِ مــن المــوت كي يُحرصز

يســوع المســيح هــو فادينــا.

 صالة:

، أنــت أحببَتنــا مــن قبــل تأســيس العالــم. فقــد تخليــَت عــن  يــا فادينــا الغــاىلي

ء حــ�ت  ي
ي كل �ش

ــدت أبيــك بطاعتــك لــه �ز مجــدك كي تحمــل خزينــا وعارنــا. ومجَّ

. ز الصليــب. أنَت تســتحق حمدنا، وشــكرنا، وســجودنا. ل رجاء لنــا إل فيك. آم�ي
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القسم الثاني

المسيح،
الفداء،
النعمة
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السؤال الحادي والعشرون

ما نوع الفادي الذي نحتاج إليه 
لكي ُيعيدنا إلى اهلل؟

ينبغي أن يكون هذا الفادي حًقا إنسان وأيًضا حًقا هللا.

 إشعياء 9: 6

َنَُّه يُوَلُد َلَنا َوَلٌد 
ِلأ

َونُْعَطى ٱبًْنا، 

يَاَسُة َعَ� َكِتِفِه،  َوتَُكوُن ٱلرِّ

َويُْدَعى ٱْسُمُه 

ًا، ِإَلًها َقِديًرا،  َعِجيًبا، ُمِش�ي

اَلِم أَبًا أَبَِديًّا، رَِئيَس ٱلسَّ

 تعليق:

أوغسطينوس، أسقف هيبو

ي هــذه 
ذاك الــذي كان موجــوًدا قبــل كل الدهــور كابــٍن هلل، بــال بدايــة، تنــازل �ز
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نســان. وقــد فعــل هــذا مــع أنــه، بالرغم من  ة، صائــًرا ابــن الإ الســنوات الأخــ�ي

ًا، ومــع أننا 
ور العظيمــة لأجلنــا، لــم يفعل هــو نفســه �ش خضوعــه لهــذه الــ�ش

ة مــن يديــه، لــم نفعــل شــيًئا كي  ات الكثــ�ي نحــن، الذيــن اســتقبلنا هــذه الخــ�ي

نســتحق هــذه المزايــا. وقــد ُولد مــن الآب، ولــم يُخَلق منــه؛ لكنه ُجعل إنســانًا 

ي هــو نفســه قــد خلقهــا، حــ�ت يتواجــد هنــا لبعــض الوقــت، 
ي رحــم الأم الــ�ت

�ز
ي أيِّ مــكان ســوى بقوته.27

وأ�ت منهــا، ذاك الــذي لــم يكــن ممكًنــا أن يوجــد �ز

برايان تشابل

لمــاذا نحتــاج إىل فــاٍد يكــون حًقــا إنســان؟ أحــد أســباب هذا هــو أن يَشــعر بنا. 

ز  انيــ�ي ــٍة« )ع�ب ٍء ِمْثُلَنــا، ِبــاَل َخِطيَّ ْ ي َ ي ُكلِّ �ش ِ
يقــول الكتــاب المقــدس إنــه »ُمَجــرٌَّب �ز

، هــو يتفهــم مــا نجتــاز فيــه. فهــو رئيس  4: 15(. فقــد اجتــاز تجاربنــا، وبالتــاىلي

كهنتنــا، ويــدرك مقــدار معاناتنــا. فإننــا نــدرك أن هللا يمكنــه أن يتَّحــد بنــا وأن 

يشــعر بنــا، لكــن قــد كان اتحــاده بنــا — بــأن عــاش حيــاة قاســية، وذاق الــذل، 

ــة أبيــه،  ي محب
ي طاعــة كاملــة، دون أن يتشــكك �ز

ــا وضيعــة — �ز ــاز ظروًف واجت

عــزع أو يحيــد عــن طريــق أبيــه. ز ودون أن ي�ت

، لكــن  ي هــذا فقــط أن يســوع يســتطيع أن يشــعر بمــا نجتــاز فيــه كبــ�ش
ل يعــ�ز

ي منفصــل عن هللا 
ي أيًضــا أنــه اســتطاع أن يصــ�ي البديــل الكامــل عنــا. فإنــ�ز

يعــ�ز

ي خطايــاي. فهــو قــدوٌس؛ وأنا لســُت كذلك. وبســبب عدل هللا وقداســته، فهو 
�ز

. بــل كان عــ� هللا أن يدبــر وســيلة لوضــع  ي
ل يمكنــه أن يتســاهل مــع خطيــ�ت

ي صورة 
، �ز ي شــبه البــ�ش

ي �ز
ي عــ� آخــر. وقــد كان هذا بــأن جعــل ابنه يــأ�ت

خطيــ�ت

يـّـة، لكــن أن يحيــا حيــاة كاملــة حــ�ت يمكــن أن يصــ�ي البديــل عــن خطاياي. ب�ش

27 St. Augustine, Sermons on the Liturgical Seasons, sermon 191, in The 
Fathers of the Church, trans. Sister Mary Sarah Muldowney )Washington, 
D.C., Catholic University of America Press, 1959), 28–29.



96

ــن  ــة ع ــا العقوب ــا� طوًع ز ق ــ�ي ــو إذن ح ــة، فه ــاة كامل ــوع حي ــاش يس وإذ ع

خطايــاي عــ� الصليــب، كانــت هــذه ذبيحــة بدليــة ســليمة، وكافيــة، وكاملــة 

عــن خطايــاي وخطايــاك. كان بإمــكان يســوع أن يتفهــم مــا نجتــاز فيــه، لكــن 

لأنــه عــاش حيــاة طاعــة كاملــة، صــار أيًضــا البديــل الكامــل عــن خطايانــا. وإذ 

ز قــام مــن القــ�ب وصعــد  أخــذ خطايانــا عــ� عاتقــه، واتحــد بنــا، صــار، حــ�ي

إىل أبيــه، الشــفيع الكامــل عنــا. فهــو يَعَلــم مواطــن القــوة ومواطــن الضعــف 

لهيــة، فهو  يــة، ويَعَمــل بحســب طبيعته الإ فينــا. ولأنــه محتفــٌظ بســماته الب�ش

يــة، ويَعَلــم تماًمــا مــا نحتــاج إليــه. اتنــا الب�ش ليــزال يتفهــم كلَّ خ�ب

ــم المقاصــد  لكنــه أيًضــا هــو هللا. ولأن يســوع هــو هللا، فهــو يســتطيع أن يتمَّ

، أن يَحُكــم عالمنــا  ي الوقــت الحــارصز
ي جــاء لأجلهــا. فهــو يســتطيع، حــ�ت �ز

الــ�ت

ز أُســلم للموت،  بحيــث يتــم كل مــا يريــده هللا لحياتنــا. وإذ كان هــو هللا، فح�ي

لــم يكتــِف بتســديد الثمــن الكامــل لذبيحــة خطايانــا، ودفــع الديــن الــذي كان 

. فقــد عجز الموت عــن هزيمته.  علينــا، لكنــه اســتطاع أيًضا أن يقــوم من الق�ب

، ولأنــه صاحــب الســيادة، ولأنــه هــو هللا وقــد ارتفــع إىل هللا،  ولأن يســوع حــيٌّ

فهــو يظــل يشــفع فينــا. لكنــه أكــ�ش مــن مجــرد شــفيع، بــل هــو يتمــم مقاصــد 

لــه الــذي يتمــم كلَّ مــا نحتــاج إليــه، تماًمــا كمــا أنــه هــو  ي حياتنــا. فهــو الإ
هللا �ز

نســان الــذي يتفهــم ويدبِّــر كلَّ مــا نحتــاج إليه. الإ

ي حاجــة 
نســان الكامــل، هــو الفــادي الــذي كنــا �ز لــه الكامــل، والإ إن يســوع، الإ

يتنــا، وتنفيــذ مــا كان ينبغــي  إليــه؛ وهــو قــد أتــمَّ كل مــا يلــزم باتحــاده بب�ش

عــ� هللا أن يعملــه كي يخلِّصنــا.

 صالة:
نســان، لأجيــال طويلــة تنبــأ عنــك الأنبيــاء. الوحيــد الــذي  يــا ابــن هللا وابــن الإ
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ي طاعــة كاملــة، 
ي آن واحــد هــو َمــن كان بإمكانــه أن يســلك �ز

هــو إلــٌه وإنســاٌن �ز

. ز ي إىل هللا إل بــك. آمــ�ي
وأن يكــون ذبيحــة لئقــة نيابــة عنــا. وليــس أحــد يــأ�ت
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السؤال الثاني والعشرون

 لماذا ينبغي أن يكون

الفادي حًقا إنسان؟

يــة، أن يطيــع النامــوس كلَّه بشــكل كامل  ي طبيعتــه البرش
َّ لــه، �ف حــىت يتســىف

؛ وأيًضــا حــ�ت يمكنــه أن  نيابــة عنــا، وأن يقــا�ي العقوبــة عــن خطايــا البــرش

ي لضعفاتنا.
ــر�ش ي

 عرباني�ني 2: 17

ْ يَُكــوَن رَِحيًمــا، َورَِئيــَس  ٍء، ِلــَكي ْ ي َ ي ُكلِّ �ش ِ
ِمــْن ثَــمَّ َكاَن يَْنَبِغــي أَْن يُْشــِبَه ِإْخَوتَــُه �ز

ــْعِب. ــَر َخَطايَــا ٱلشَّ َّ يَُكفِّ ي َمــا ِللــِه َحــ�ت ِ
َكَهَنــٍة أَِميًنــا �ز

 تعليق:

أثناسيوس أسقف اإلسكندرية

إذ َعَلــم أقنــوم الكلمــة أنــه لــم تكــن هنــاك وســيلة أخــرى للقضــاء عــ� فســاد 

، وإذ كان مــن المســتحيل أن يقــا�ي أقنــوم  ٍّ ٍط أســا�ي البــ�ش غــ�ي المــوت كــ�ش

الكلمــة المــوت، إذ هــو غــ�ي مائــٍت، وابــن الآب؛ اتخــذ البــن لنفســه، لتحقيــق 
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هــذه الغايــة، جســًدا قابــاًل للمــوت يمكنــه، عن طريــق التحــاد بأقنــوم الكلمة 

الــذي يفــوق الــكل، أن يص�ي جديــًرا بالمــوت نيابة عــن الجميع، ويمكنــه أيًضا، 

بســبب أقنــوم الكلمــة الــذي جــاء ليحــلَّ فيــه، أن يظــل غــ�ي قابــل للفســاد؛ 

ز فصاعــًدا، يُرَفع الفســاد عن الجميــع بنعمــة القيامة من  ، مــن ذلــك الحــ�ي حــ�ت

الأمــوات. وبهــذا، إذ بــذل الكلمــة للمــوت ذلك الجســد الــذي اتَّخــذه، كتقدمة 

ي الحــال عــن جميــع نظرائــه مــن 
وذبيحــة خاليــة مــن كلِّ عيــب، رََفــع المــوت �ز

، فــإذ قــدم هيكلــه  . ولأن كلمــة هللا يفــوق الــكلَّ أ ، بتقديــم بديــل مــكا�ز البــ�ش

يــَن بموتــه. وهكــذا،  د بالطبيعــة الدَّ وأداتــه الجســدية عــن حيــاة الجميــع، ســدَّ

إذ اتحــد ابــن هللا عديــم الفســاد بالجميــع مــن خــالل طبيعــة مشــابهة لهــم، 

ألبــس الجميــع بالطبيعــة عــدم الفســاد بوعــد القيامــة مــن الأمــوات.28 

ثابيتي أنيوبوايل

نحــن البــ�ش ســاقطون جــًدا، منــذ زمــان طويــل، حــ�ت أننــا نظــن فعلًيــا أننــا 

ًا. هــذا أمــٌر صــادم. فإننــا نقــول أشــياًء 
نمثِّــل مقيــاس مــا يعنيــه أن تكــون بــ�ش

ية  ي تعريــف الب�ش
«. وإننا بالتــاىلي نبــدأ عفويًا �ز مــن قبيــل: »الخطأ شــيمة البــ�ش

بمفردات هذا الســقوط، وبمفردات انكســارها، ونقائصهــا. لكن إن قمنا بتعريف 

يــة عــ� هــذا النحــو، فمــاذا عســانا أن نفعــل مــن جهــة يســوع؟ مــاذا  الب�ش

يتنــا، ولكنــه،  عســانا أن نفعــل مــن جهــة يســوع الــذي أخــذ عــ� عاتقــه ب�ش

نــا الكتــاب المقــدس، كان بــال خطيــة، أي لــم يخطــئ؟ كمــا يخ�ب

ي حياتــه وخدمتــه 
ي تجســده، و�ز

يــة الحقيقيــة. ونــرى �ز ي يســوع الب�ش
إننــا نــرى �ز

ــق آدم  ــا ُخل ، وم ــ�ش ــه الب ــون علي َض أن يك ــ�ت ــن المف ــا كان م ــ� الأرض، م ع

28 Athanasius, “On the Incarnation of the Word,” in Athanasius: Select Works 
and Letters, vol. 4 of The Nicene and Post-Nicene Fathers, Series 2, ed. Philip 
Schaff and Henry Wace )Peabody, MA: Hendrickson, 1999(, 40–41.
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، كمــا يعلِّمنــا الأصحــاح  كي يكونــه، لكنــه أفســده بخطيتــه وســقوطه. وبالتــاىلي

ــل  ــه دخ ــان الأول، وبخطيت نس ــأ آدم الإ ــة، أخط ــالة رومي ــن رس ــس م الخام

المــوت إىل العالــم. لكــن هــا قــد أ�ت آدم ثــاٍن، آدم حقيقــي، المســيح، الــذي 

ًا  ز يتــه عــن كونــه ممــ�ي ي ب�ش
. ول يقــل مــا فعلــه المســيح �ز هــو إنســاٌن حقيقــيٌّ

يتــه وطاعتــه  ي ب�ش
يتــه، كل مــا نَديــن لــه بــه. و�ز ي ب�ش

د هلل، �ز وبــارًزا. فقــد ســدَّ

ي نرفــض تقديمهــا لــه )بــل ونعجــز 
الكاملــة لوصايــا هللا، قــدم لــه الطاعــة الــ�ت

عــن ذلــك( بســبب طبيعتنــا الســاقطة، والخاطئــة. 

َّ نيابة  ي المســيح بــًرا كامــاًل، لأنــه يتيــح هذا الــ�ب
ورة مطلقــة أن نــرى �ز توجــد رصز

ي ابــن هللا الــذي أخذ 
طــالق هــو �ز عنــا. فــإن كلَّ الــ�ب الــذي نحتــاج إليــه عــ� الإ

يــة. لكــن ل يتوقــف الأمــر عنــد  عــ� عاتقــه جســدنا، وشــبهنا، وطبيعتنــا الب�ش

ــا، لكــن أيًضــا قــد مــات مخلِّصنــا عــ� الصليب، وســدد  كونــه يتيــح الــ�ب إيجابيًّ

يــة َمدينــة بهــا. فهــو مــات عوًضــا عنــا. ونحــن لســنا  ي كانــت الب�ش
العقوبــة الــ�ت

، رصنــا نديــن لــه  ، لكــن لأننــا لــم نقــدم لــه ذلــك الــ�ب ز هلل بالــ�ب فقــط مدينــ�ي

أيًضــا بحياتنــا، وبموتنــا، وبدمنــا. وقــد أخــذ المســيح مكاننــا، وقــدم هلل نيابــة 

ــار  ، وأيًضــا عزمــه الب ي مطالــب هللا مــن جهــة الــ�ب
ي تســتو�ز

ــا الذبيحــة الــ�ت عن

عــ� معاقبــة الخطيــة.

، كي يصــ�ي يســوع لأجلنــا رئيــس كهنــة كامــاًل، وتقدمــة كاملــة، كان عليه  وبالتــاىلي

ــك الطبيعــة  ي تل
ــا، و�ز ــد أن يأخــذ عــ� عاتقــه طبيعتن ــا. كان ل ب أن يتَّحــد بن

َض أن تكــون عليه — بــارة أمام هللا،  يــة، وما كان مــن المف�ت يُظهــر معــ�ز الب�ش

ء، وتحبــه محبــة كاملــة. بــل ويُظِهــر أيًضــا مــا  ي
ي كل �ش

وطائعــة لــه، وتعبــده �ز

ية، بتســديد عقوبــة خطايانا فوق صليــب الجلجثــة. وهكذا، إذ  تَديــن بــه الب�ش

ي لنــا، ويدرك آلمنــا، ويعلــم إخفاقاتنا، 
هــو كذلــك، أي رئيــس كهنة كامــٌل، ير�ش

ي جســدنا، فهــو 
وضيقاتنــا، عــ� نحــو وثيــق وعميــق وجيــد لأنــه اجتــاز فيهــا �ز



101

. ز ي تعاطــف وشــفقة، وأن يقدمهــم هلل كاملــ�ي
يســتطيع أن ينظــر إىل البــ�ش �ز

ء، لكن بال خطية. ي
ي كل �ش

وهكذا، كان ل بد أن يشبهنا �ز

 صالة:
ء مثلنــا، ولكنــك بقيــت كامــاًل  ي

ي كل �ش
، أنــت مجــرَّب �ز ز يــا رئيــس الكهنــة الأمــ�ي

ر إثمنــا أو ننكره.  ي طاعتــك. نشــكرك لأنــك تعلــم ضعفنــا. ل تســمح لنا أن نــ�ب
�ز

. ز إننــا نَقَبــل مبادلتــك بفــرٍح. آم�ي
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السؤال الثالث والعشرون

 لماذا ينبغي أن
يكون الفادي حًقا اهلل؟

لهيــة تصــ�ي طاعتــه وآلمــه كاملــة وفّعالــة؛ وأيًضــا  حــىت بســبب طبيعتــه الإ

لهــي العــادل ضــد الخطيــة، ومــع ذلــك  ــن مــن تحمــل الغضــب الإ حــ�ت يتمكَّ

يهــزم المــوت.

 أعمال الرسل 2: 24

الَِّذي أََقاَمُه ٱهللُ نَاِقًضا أَْوَجاَع ٱْلَمْوِت، ِإْذ َلْم يَُكْن ُمْمِكًنا أَْن يُْمَسَك ِمْنُه.

 تعليق:

يوحنا ذهبي الفم

. ل يََخــف أحــٌد  ق الغفــران مــن داخــل القــ�ب ل يَُنــح أحــٌد عــ� آثامــه، فقــد أ�ش

ز ســباه المــوت، أبطلــه  ــص أحــراًرا. فحــ�ي المــوت، فقــد أطلَقنــا مــوت المخلِّ

ز  وأبــاده. وإذ نــزل إىل الجحيــم، ســ�ب الجحيــم، فاشــتعل الجحيــم غضًبــا ح�ي

ٌَّة  ز َ ي نبوتــه قائــاًل: »اَْلَهاِويَــُة ِمــْن أَْســَفُل ُمْهــ�ت
ذاق جســده. وقــد رصخ إشــعياء �ز

زت الهاويــة واشــتعلت  َلــَك ]اشــتعلت غضًبــا[، ِلْســِتْقَباِل ُقُدوِمــَك«. فقــد اهــ�ت
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ي عليها. واشــتعلت غضًبا إذ تعرضت لالســتهزاء. واشــتعلت 
غضًبــا، إذ قــد ُقــ�ز

ي سالســل. فقــد 
لــت �ز ــا، إذ ُكبِّ ــة. واشــتعلت غضًب ــت قتيل ــا، إذ قــد أردي غضًب

أخــذت جســًدا، ووقفــت أمــام هللا وجًهــا لوجــه. أمســكت بــالأرض، ووقفــت 

ــت عــ� غــ�ي المنظــور. أَيـْـَن َشــْوَكُتَك  أمــام الســماء. أخــذت المنظــور، وانقضَّ

يـَـا َمــْوُت؟ أَيـْـَن َغَلَبُتــِك يـَـا َهاِويـَـُة؟ المســيح قــام مــن الأمــوات، فأطيــح بكمــا. 

. المســيح قام مــن الأموات،  ز المســيح قــام من الأمــوات، فســقطت الشــياط�ي
فابتهجــت المالئكــة. المســيح قــام مــن الأمــوات، فملكــت الحيــاة.29

ليو تشاسرت

ــة ليســوع، ومــن  ي ــب عــادة أن نســلِّط الضــوء عــ� الجوانــب الب�ش نحــن نُِح

الهــام أن نتذكــر أن يســوع كان إنســانًا كامــاًل. لكنــه أيًضــا كان إلًهــا كامــاًل. ومــا 

المقصــود بأنــه كان إلًهــا كامــاًل؟ ومــا أهميــة أن يكــون فادينــا إلًهــا بالحقيقــة؟

ي الجســد. 
له الأزىلي الظاهر �ز يبــدأ الرســول يوحنــا إنجيله معِلًنا أن يســوع هو الإ

ي ٱْلَبــْدِء َكاَن ٱْلَكِلَمــُة، َوٱْلَكِلَمــُة َكاَن ِعْنــَد ٱهللِ، َوَكاَن ٱْلَكِلَمــُة  ِ
ح هــذا قائــاًل: »�ز ويــ�ش

ــا َمْجــَدُه، َمْجــًدا َكَمــا ِلَوِحيــٍد  ــا، َوَرأَيَْن ٱهللَ ... َوٱْلَكِلَمــُة َصــاَر َجَســًدا َوَحــلَّ بَْيَنَن

ي رســالة بولــس الرســول إىل أهــل 
ــا« )1: 1، 14(. و�ز ِمــَن ٱْلآِب، َمْمُلــوًءا ِنْعَمــًة َوَحقًّ

ُهوِت َجَســِديًّا« )كولــو�ي 2: 9(. ، كتــب: »َفِإنَّــُه ِفيــِه يَِحلُّ ُكلُّ ِمــْلِء ٱلالَّ كولــو�ي

هكــذا أيًضــأ أكــد يســوع مــرات عديــدة عــ� لهوتــه، وعــ� كونــه واحــًدا مــع 

ح بــه، وحاولوا  ي إحــدى المــرات، فهــم بعــض مســتمعيه مــا كان يــرصِّ
الآب. و�ز

يــن هــذا بأنهــم كانــوا يرجمونــه ل لأي عمــل حســٍن، بــل لأجــل  رجمــه، مف�ِّ

تجديــف: »َفِإنَّــَك َوأَنـْـَت ِإنَْســاٌن تَْجَعــُل نَْفَســَك ِإَلًهــا« )يوحنــا 10: 33(. ويصــف 
29 John Chrysostom, “Easter Sermon by John Chrysostom” in Service Book of 
the Holy Orthodox-Catholic Apostolic (Greco-Russian) Church, trans. Isabel 
Florence Hapgood )New York: Riverside Press, 1906(, 235–36.



104

ســفر رؤيــا يوحنــا يســوع بأنــه الألــف واليــاء، ذاك » ٱْلَكاِئــُن َوٱلَّــِذي َكاَن َوٱلَّــِذي 

« )1: 8(. نعــم، هــو ليــس مجــرد إنســاٍن، بــل هــو هللا بالحقيقــة. ي ِ
يـَـأْ�ت

ومــا أهميــة أن يكــون يســوع فادينــا هــو هللا بالحقيقــة؟ لقــد ارتُكبــت خطيتنــا 

ي حقــه. 
ــا صــدر �ز ي حــق هللا. وهللا وحــده هــو َمــن يســتطيع أن يغفــر تعديً

�ز

ز قال  ي أيام يســوع بالذعر حــ�ي
ز �ز ولهــذا الســبب أصيــب بعض القــادة الدينيــ�ي

نســان  ــن فيمــا قالــه. كيــف لإ إنــه يغفــر الخطايــا. فقــد فهمــوا المعــ�ز المتضمَّ

نســان عــادي  ي حــق هللا؟ ل يمكــن لإ
ي ارتكبناهــا �ز

عــادي أن يغفــر الخطايــا الــ�ت

أن يفعــل هــذا، لكــنَّ هللا يســتطيع. 

كان يلــزم أن يكــون يســوع إنســانًا كامــاًل كي يكــون بديــاًل عنــا، لكــن كان يلــزم 

َ عــدل  �ز أيًضــا أن يكــون إلًهــا كامــاًل كي تكــون طاعتــه وآلمــه كاملــة، وكي يُســ�ت

هللا بالكامــل وإىل الأبــد.

 صالة:
يــا هللا البــن، لــم يكــن بإمكاننــا، بســبب خطايانــا، أن نتحمــل قــط غضب هللا، 

أو أن نغِلــب المــوت. أنــَت وحــدك، أيهــا القــدوس، قــد اســتطعَت أن تقــا�ي 

العقوبــة العادلــة عــن الخطايــا، وأن تغِلــب المــوت. نشــكرك لأنــك كرســت لنــا 

. ز طريًقــا إىل هللا، كي نتمتــع بــه إىل الأبــد. آمــ�ي
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السؤال الرابع والعشرون

 لماذا كان ينبغي أن
يموت المسيح الفادي؟

بمــا أنَّ المــوت هــو عقوبــة الخطيــة، فقــد مــات المســيح طوًعــا بــدًل عّنــا 

حــىت يُنقذنــا مــن قــوة الخطيــة ومــن عقوبتهــا، ويُعيدنــا إىل هللا. وبموتــه 

البــدىلي الكفــاري، هــو وحــده يفدينــا مــن الجحيــم، ويربح لنــا غفــران الخطايا، 

، والحيــاة الأبديــة. والــ�ب

 كولوسي 1: 22-21

يــرَِة، َقــْد  ِّ ِّ ي ٱْلأَْعَمــاِل ٱل�ش ِ
ي ٱْلِفْكــِر، �ز ِ

َ َوأَْعــَداًء �ز ز ــ�ي َوأَنُْتــُم ٱلَِّذيــَن ُكْنُتــْم َقْبــاًل أَْجَنِبيِّ

َ َوِبــاَل َلــْوٍم َوَل  ز يِســ�ي ُكــْم ِقدِّ َ ِ يَِّتــِه ِبٱْلَمــْوِت، ِلُيْحرصز ِ َ ي ِجْســِم بَ�ش ِ
َصاَلَحُكــُم ٱْلآَن �ز

ــْكَوى أََماَمُه. َش

 تعليق:

أثناسيوس أسقف اإلسكندرية

وهكــذا، إذ اتخــذ جســًدا مماثــاًل لأجســادنا، وإذ كانــت كلُّ أجســادنا خاضعــة 

لفســاد المــوت، بــذل جســده للمــوت عوًضــا عــن الجميــع، وقّدمــه إىل الآب. 
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، ح�ت بموتــه يمــوت الجميــع، فُيبِطل  هــذا فعلــه مــن أجــل محبة كاملــة للبــ�ش

ز نامــوس المــوت لأجله، 
ِّ ي جســده ما ُعــ�ي

بهــذا نامــوس المــوت، لأنــه، إذ أتــم �ز

. وهــذا فعلــه كي يعيــد مــرة  لــم يعــد لهــذا النامــوس إذن ســلطان عــ� البــ�ش

أخــرى إىل عــدم الفســاد أولئــك البــ�ش الذيــن ذهبــوا إىل الفســاد، وكي يحييهــم 

بالمــوت بتقديــم جســده، وبنعمــة قيامتــه. وبهــذا، يبيــد المــوت عنهــم تماًمــا 
ي النــار.30

كمــا يَبيد القــش �ز

مارك ديفري

. ل أعلــم إن  لمــاذا كان ينبغــي أن يمــوت المســيح الفــادي؟ هــذا ســؤال خطــ�ي

كانــت هنــاك أســئلة أكــ�ش خطــورة وصعوبــة مــن هــذا. عــاش المســيح حيــاة 

ي كان ل بــد أن نحياهــا أنــا وأنــت. فقــد عــاش حيــاة 
كاملــة، تلــك الحيــاة الــ�ت

مــن المحبــة، والخدمــة. عــاش حيــاة مذهلــة مــن التــكال عــ� أبيه الســماوي. 

وهكــذا، يلــح هــذا الســؤال علينــا: لمــاذا َلــزَم أن يمــوت إنســاٌن كهــذا؟ لمــاذا 

ورة أدبيــة؟ كان هــذا رصز

ي يســوع 
رنــا �ز ي الواقــع، لــم يكــن ينبغــي أن يمــوت لأجــل نفســه. فإننــا إن فكَّ

�ز

ورة للصليــب. لكنــه قــد مــات ليكــون الفــادي. كانــت  وحــده، لــن نجــد أيــة رصز

مشــيئته، وأيًضــا مشــيئة أبيــه الســماوي، أن يفدينــا. فقد شــاء أن يضع نفســه، 

ــا  ي كن
ــ�ت ــة ال ــن العقوب ــا م ــب، حــ�ت ينجين ــوت عــ� الصلي ــه بالم ــذل ذات ويب

نَّ هللا صالح، ســيعاقب الخطية. فإن ذلك الخطأ الــذي ارتكبناه 
نســتحقها. فــالأ

ي الخفــاء — يعلمــه هللا. فــإن هللا حقيقــة، وليــس مجــرد فكــرة. هــو 
أنــا وأنــت �ز

ٌم تماًمــا بمــا هــو صالــح  ز لــه ملــ�ت ليــس مجــرد إلــٍه مــن نســج خيالنــا. هــذا الإ

30 Athanasius, “On the Incarnation of the Word” in Athanasius: Select Works 
and Letters, vol. 4 of The Nicene and Post-Nicene Fathers, Series 2, ed. Philip 
Schaff and Henry Wace )Peabody, MA: Hendrickson, 1999(, 40.
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َر  ي دور يســوع. قــرَّ
ومســتقيم، حــ�ت أن كل خطيــة ل بــد أن تُعاَقــب. وهنــا يــأ�ت

يســوع أن يكــون فادينــا. واقتضــت مشــيئة أبيــه أن يبــذل نفســه ذبيحــة بدليــة. 

ي أنــا وأنــت. 
هــذه كلمــة شــائعة الســتخدام — بديــل، بــدًل مــن، عوًضــا عــ�ز

لنــا عنهــا، ووضعنــا ثقتنــا فيه. يصــ�ي يســوع بديلنــا إن تبنــا عــن خطايانــا، وتحوَّ

لمــاذا إذن كان ينبغــي أن يمــوت الفــادي؟ لأن هــذه هــي الوســيلة الوحيــدة كي 

نحيــا أنــت وأنــا.

 صالة:
اجع، بــل ثابرت وصمــدت طوال  أيهــا المخلــص بالكفــارة، نشــكرك لأنك لــم ت�ت

الطريــق حــ�ت المــوت فــوق الصليب، ومــا بعد هذا. وبســبب موتك، نســتطيع 

ــا بشــجاعة،  ــد. وإذ نعــرف هــذا، ســاعدنا حــ�ت نواجــه موتن ــا إىل الأب أن نحي

. ز وإيمــان، ورجــاء. آم�ي
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السؤال الخامس والعشرون

 هل يعني موُت المسيح أنَّه
يمكن غفران جميع خطايانا؟

نعــم، فــإذ ســدد موت المســيح عى الصليــب العقوبــة كاملًة عــن خطايانا، 
، ول يَذُكــر  ي نعمتــه بــرَّ المســيح، وكأنّــه برُّنــا الشــخصي

يحتســب لنــا هللا �ف
ــا فيمــا بعد. خطايان

 2 كورنثوس 5: 21

َ نَْحُن ِبرَّ ٱهللِ ِفيِه. ًة ِلأَْجِلَنا، ِلَنِص�ي ًة، َخِطيَّ َنَُّه َجَعَل ٱلَِّذي َلْم يَْعِرْف َخِطيَّ
ِلأ

 تعليق:

ريتشارد سايبس

يقاع الدينونــة، إل أن الهبة المجانية للنعمة  مــع أنَّ خطيــة واحدة كانت كافية لإ

ــد،  يــِر. ولدينــا لهــذا أســاس مؤكَّ ِ ْ ٍَة ِللتَّ�ب ي المســيح هــي ِمــْن َجــرَّى َخَطايـَـا َكِثــ�ي
�ز

، حــ�ت يظل  أن بــرَّ المســيح هــو بــر هللا، وبالتــاىلي ل بــد أن يمجــد هللا هــذا ال�ب

يمــان عــ� خطاياهــم اليوميــة، إىل أن نتوقــف فجــأة  نافًعــا لمــن يطبِّقونــه بالإ

عــن الحيــاة وعــن ارتــكاب الخطيــة. لهــذه الغايــة نفســها ُجعــل ابــن هللا طوًعــا 



109

ي ُوضعت 
خطيــة، حــ�ت نُعَتــق نحــن منها. وإذ لــم تســتطع جميــع خطايانا الــ�ت

عــ� المســيح أن تُبِعــد محبــة هللا عنــه، فهــل ســُتبِعد جميــع خطايانــا محبــة 

ــر نفوســنا بــدم المســيح منهــا؟ يــا لعظــم هــذه الرحمــة،  ز تتطهَّ هللا عنــا، حــ�ي

ي أمامهــا يقــف جميع 
أن ... يتعطــف هللا كي ... يجعلنــا لــه بهــذه الوســيلة، الــ�ت

؛ وأل يكتفــي ابنــه بأخــذ طبيعتنــا وحالتنــا البائســة،  ز مالئكــة الســماء مذهولــ�ي

بــل أخــذ أيًضــا خطايانــا عليــه، حــ�ت إذا ُمحيــت تلــك الخطايــا، تكــون لنــا ثقــة 

ي الســماء يَظَهــر أمام وجه 
وجــرأة لــدى هللا بواســطة المســيح، الذي هــو الآن �ز

منــا إىل أبيــه إىل الأبــد!31 نــا إىل موطننــا لنفســه، ويقدِّ ِ هللا لأجلنــا، إىل أن يُحرصز

منــذ بضعــة ســنوات، تــم تشــخي�ي بمــرض ال�طــان، وكان همــي الأكــ�ب هو 

ي ىلي بالحقيقة 
ي يعــ�ز

ي اســتئصاله كامــاًل. لــم يكــن عــالج جــز�أ
أن ينجــح الجــرَّاح �ز

شــيًئا. هكــذا أيًضــا مــن جهــة حمــل يســوع لخطايانــا، إذ يكُمــن لغــز وعجــب 

ي كونــه يتــوىل أمرهــا جميًعــا. فــإن ذاك الــذي هــو مطلق الكمــال قد 
نجيــل �ز الإ

ز  ــاًل مســؤولية عقوبتنا. وح�ي ي إثمنا، ومتحمِّ
مــات بــدًل عن الخطــاة، متِّحًدا بنــا �ز

هم بأن هللا ل يحســب لهــم خطاياهم،  كتــب بولــس إىل أهــل كورنثــوس، أخ�ب

ي هــذا هــو أنــه يحســبها عليــه. لــم يمــت يســوع كشــهيد، بــل 
وكان الســبب �ز

ز الغفــران فقــط  نجيــل للجميــع، لكــن يُعَطــى يقــ�ي م دعــوة الإ كبديــل. وتقــدَّ

ي المســيح، الذيــن احُتســبت خطاياهــم عليــه.
لَمــن هــم �ز

ز كتب الكلمات التالية: أدرك أغسطس توبالدي هذا الضمان ح�ي

، يا صخر الدهور المذبوح لأج�ي

أ فيك؛ ي أخت�ب
دع�ز

ليكن الماء والدم،

31 Richard Sibbes, “Of Confirming this Trust in God” in The Soul’s Conflict 
and Victory over Itself by Faith )London: Pickering, 1837(, 325–26.



110

اللذان فاضا من جنبك المطعون،

دواًء مزدوًجا للخطية؛
ي من ذنبها وِمن سطوتها.32

ر�ز يطهِّ

أليسرت بيج

ي الحقيقــة أن تطَّلــع عــ� هــذا )1 بطرس 
نــا بطــرس بــأن المالئكــة تشــتهي �ز يخ�ب

1: 12(. ومــا رآه هــؤلء مــن بعيــد، يَعَلمــه المؤمــن علًمــا كاماًل.

ي كــون عصياننــا قــد ُســ�ت تماًمــا بطاعــة الــرب يســوع — 
تَكُمــن روعــة كل هــذا �ز

وتــم القضــاء عــ� جميــع خطايانــا إىل الأبــد.

 صالة:
ِّ المســيح، ل تعود تذكــر خطايانا. فقد أبعدَت  َ ب�ب ز نُســ�ت أيهــا الآب الغافر، ح�ي

ي غفرانــك، أو 
ِق ِمــَن ٱْلَمْغــِرِب. ســاعدنا لئــال نتشــكك �ز ِ ْ معاصينــا َكُبْعــِد ٱْلَمــ�ش

. ز ي ثقــة وجــرأة كأبنائك الأحبــاء. آم�ي
ي إليــك �ز

رحمتــك، أو محبتــك، بــل أن نــأ�ت

32 Augustus Toplady, “Rock of Ages,” 1763.
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السؤال السادس والعشرون

 ماذا يفتدي
موت المسيح أيًضا؟

إن مــوت المســيح هــو بداية فــداء وتجديد كل جــزء من الخليقة الســاقطة، 
إذ هــو يُوّجــه بقــوة كلَّ الأشــياء لأجل مجده وخــ�ي الخليقة.

 كولوسي 1: 20-19

ْلَح  َنَّــُه ِفيــِه ُ�َّ أَْن يَِحــلَّ ُكلُّ ٱْلِمــْلِء، َوأَْن يَُصاِلــَح ِبــِه ٱْلــُكلَّ ِلَنْفِســِه، َعاِمــاًل ٱلصُّ
ِلأ

ــَماَواِت. ي ٱلسَّ ِ
ِبــَدِم َصِليِبــِه، ِبَواِســَطِتِه، َســَواٌء َكاَن: َمــا َعــَ� ٱْلأَرِْض، أَْم َمــا �ز

 تعليق:

جون بنيان

ــل هــذا العمــل،  ــم كي يَعَم ــاٍد، هــذا اســمه؛ فقــد جــاء إىل العال إن يســوع ف

وهــو أن يفــدي شــعبه مــن كلِّ إثم )تيطــس 2: 14(، ومــن هذا العالــم الحارصز 

ينا؛ فإننــا قــد  ز كي يشــ�ت تنا الباطلــة. فقــد ســفك دمــه الثمــ�ي يــر، ومــن ســ�ي ال�ش

ينا  ُ ينا بثمــن )1 كورنثــوس 6: 20(. نحــن لســنا لأنفســنا، بــل لــه، قــد اشــ�ت ُ اشــ�ت

انا بدفــع ثمــن  نــا بشــدة، إذ أنــه اشــ�ت بدمــه؛ ويمكننــا أن نتيقــن مــن أنــه يحبُّ
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ــا )غالطيــة  ــا بشــدة، لمــا أســَلم نفســه لأجلن ــو لــم يكــن قــد أحبن باهــظ؛ ول

ــَلَنا ِمــْن  َنــا، َوَقــْد َغسَّ 2: 20(. كانــت هــذه أســمى شــهادة عــن محبتــه؛ فهــو أََحبَّ
33. ي

ــِه )رؤيــا يوحنــا 1: 5(. وســيفدينا مــن الغضــب الآ�ت ــا ِبَدِم َخَطايَانَ

فريمون بي�ري

الُتقطــت الكثــ�ي مــن الصور لالأخــدود العظيــم )جرانــد كانيون(. لكــن لم توفه 

ي ينبغــي 
ــه. فــإن الأخــدود العظيــم هــو أحــد تلــك الأشــياء الــ�ت أيٌّ منهــا حقَّ

ه عــ� وجــوه النــاس،  ومــن الأفضــل رؤيتهــا شــخصًيا. تســتطيع أن تــرى تأثــ�ي

ــن  فيمــا يصعــدون إىل الحافــة، ويلقــون نظــرة للمــرة الأوىل عــ� الأخــدود ِم

هــذا الرتفــاع. فــال يســعهم ســوى أن يصابــوا عــ� الفــور بصدمــة مــن جــراء 

ضخامتــه وجمالــه الفريــد. فهــو بالحقيقــة مشــهد مبهــر ومهيــب.

ومــع ذلــك، حــ�ت وأنــت واقــف هنــاك، عنــد الحافــة، تتطلَّــع إىل الأخــدود، لــن 

ل بالحقيقــة إىل داخــل الأخــدود،  ز ز تــ�ز ة كاملــة بالمــكان. بــل حــ�ي تكتســب خــ�ب

ي رؤيــة أنــه أكــ�ب وأعمــق، بــل وأمجــد ممــا رأيتــه أوًل. فــإن رؤيــة 
حينئــذ تبــدأ �ز

ــم  ــ�ب وأعظ ــة أك ــة لرؤي ــوى بداي ــت س ــة ليس ــن الحاف ــم م ــدود العظي الأخ

ها بمجــرد الســ�ي بداخلــه. ســتخت�ب

ز نخطــو صعــوًدا لأول مرة  نجيــل. فحــ�ي هكــذا الأمــر أيًضــا مــن جهــة رســالة الإ

ــرى مشــهًدا مــن أروع وأهيــب مــا يمكــن — خــالص الخطــاة.  ــل، ن نجي إىل الإ

وبالأخــص، أن هللا قد عمل بنعمته بواســطة يســوع المســيح كي يخلِّص لنفســه 

ي 
خطــاة. نــال هــؤلء فــداًء مــن الخطية، وصــاروا خليقــة جديــدة، وأبنــاًء بالتب�ز

ي بيــت هللا.
إىل الأبــد �ز

33 John Bunyan, Heart’s-Ease in Heart-Trouble )London: John Baxter, 1804(, 60.
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ــه،  ي الآن ذات
ــن، �ز ــق. لك ــن التصدي ــدة ع ــة، ورائعــة، وبعي ــا رســالة مذهل إنه

ز ننتقــل إىل  ليســت هــذه ســوى بدايــة خــالص هللا، وفدائــه، وتجديــده. فحــ�ي

ز صــورة أمجد وأكــ�ش اكتمــاًل. فإننــا نُدِرك  ُ نجيــل، تــ�ب مســتوى أعمــق داخــل الإ

ــداد إىل خــالص أعمــق،  ــن خــالص الخطــاة لطالمــا كان المت أن غــرض هللا ِم

وأشــمل، وأوســع نطاًقــا، للخليقــة بأكملهــا.

نجيــل. فهــو الَمنبــع. ومن هــذا المنبع  ي ُلــبِّ رســالة الإ
يَكُمــن خــالص الخطــاة �ز

ء بقــوة فدائيــة وشــافية لكل جــزء مــن الكون. يخــرج نهــر عظيــم، مــ�ي

ي 
كيــف يمكــن هــذا؟ »ِبــَدِم َصِليِبــِه« )كولــو�ي 1: 20(. فقــد ســقطت الخليقــة �ز

نســان، وصــارت محتَجــزة وراء أبــواب الجحيــم.  العبوديــة بســبب ســقوط الإ

ــت هــذه  لكــن قــد تحــرَّك هللا صوبنــا، وبصليــب يســوع المســيح، حطــم وفتَّ

الأبــواب! ومــن خــالل جهــود هللا بالنعمــة، أُعتــق البــ�ش بــل والخليقــة كاملــة. 

ي موضــع مــن الفــداء التــام والتجديــد الكامــل.
ي ملكــوت البــن، �ز

وهــم الآن �ز

كل هذا يؤدي إىل أمرين:

ي كل مــكان مــن حولنــا مظاهــر 
ي المســتقبل. فإننــا نــرى �ز

1- يعطينــا رجــاًء �ز

ي 
ي أشــياء مثــل الأنظمــة الجتماعيــة الظالمــة، والنحــدار الأخــال�ت

الســقوط، �ز

ي صورتها 
نجيــل �ز للمجتمــع، والآلم الرهيبــة، والمــوت. لكــن توصينــا رســالة الإ

ي بأنــه يوًمــا مــا ســتباد كلُّ 
الكاملــة أل نيــأس، بــل نتحــ�َّ برجــاء راســخ ويقيــ�ز

هــذه الأشــياء، وتســتبَدل بالســالم والتناغم، مع »ِشــَفاِء ٱْلأَُمــِم« )رؤيا 22: 2(.

ين  ٌج بتحذير. فــال زالت الخليقة الســاقطة تحــوي كث�ي ز إل أن هــذا الرجــاء ممــ�ت

ــن ل زالــوا يقاومــون هللا، ويرُفضــون حكمه وحكم يســوع، ذاك الذي أرســله  ممَّ

ي ذلــك َمــن يقاومــون الــرب، 
ء، بمــا �ز ي

نجيــل أن كلَّ �ش ي فــداء الإ
لَيمُلــك. يعــ�ز
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ــل  ــو ه ــوم ه ــان الي ــه كل إنس ــذي يواجه ــؤال ال ــة. والس ي النهاي
ــُيخَضع �ز س

ي رصيــر أســنان موجــع؟
ي هيبــة فِرحــة، أم �ز

ي �ز
ســيخت�ب هــذا العمــل الفــدا�أ

. فإن هللا لم يتخــلَّ عن الخليقة،  ي الوقــت الحارصز
2- يعطينــا هــذا حافًزا �ز

ي النهاية ســتصبح 
ي المقابــل، بواســطة يســوع، قد ردها واســتصلحها، و�ز

لكنــه �ز

ــا. ســتصبح خليقــة تتَّســم بالتناغــم والســالم، وتتمتــع بعالقــة  جديــدة تماًم

ــرة لهذه  . وإن الكنيســة اليــوم هي بؤرة اســتيطانية مبكِّ ســليمة مــع هللا والبــ�ش

ي ســبيل إيجاد هــذه الخليقــة الجديدة.
ليــة �ز الخليقــة الجديــدة، ووســيلة أوَّ

ي العالــم. كمــا أنها ليســت 
ي هــذا إذن أن الكنيســة ليســت متفرًجــا ســلبًيا �ز

يعــ�ز

ي العالــم، فقــط تنتظــر الفرصــة حــ�ت تنجــو من 
عابــر ســبيل معــرَّض للخطــر �ز

، مرَســٌل  ي المقابــل، الكنيســة هــي مجتمــٌع مــن البــ�ش
الخليقــة الغارقــة. لكــن �ز

ي العالــم اليــوم، إذ ينــادون بقوة 
مــن هللا، هنــاك أهميــة لجهودهــم الأمينــة �ز

دة، ويجســدونها. نجيــل المفتديــة والمجدِّ الإ

 صالة:
 ّ ز يــا فــادي الخليقــة، لــن يبقــى العالــم إىل الأبــد كمــا هــو اليــوم، ســاقًطا، يــ�أ

ء جديــًدا.  ي
ي النهايــة كلَّ �ش

مشــتاًقا إىل مــلء ملكوتــك. نشــكرك لأنــك ســتصنع �ز

. ز فإننــا نفــرح لأن فــداءك ممتــدٌّ ليشــمل كلَّ العالــم الــذي خلقَتــه. آمــ�ي
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السؤال السابع والعشرون

 هــل جميع النــاس، مثلما
 ضّلـــــوا بواسطـــة آدم،
يخلصون بواسطة المسيح؟

يمان.  ل، ســيخُلص فقــط المختارون مــن هللا، والذين اتَّحدوا بالمســيح بالإ

ي رحمتــه نعمــة عامــة تجــاه غــ�ي المختاريــن أيًضــا، عــن طريق 
لكــنَّ يُبــدي هللا �ز

نســان. ات الخطيــة، وتعزيز الأعمــال الحضاريــة لأجل خ�ي الإ كبــح تأثــ�ي

 رومية 5: 17

ًا ٱلَِّذيــَن  ــِة ٱْلَواِحــِد َقــْد َمَلــَك ٱْلَمــْوُت ِبٱْلَواِحــِد، َفِبــٱْلأَْوىَل َكِثــ�ي َنَّــُه ِإْن َكاَن ِبَخِطيَّ
ِلأ

ي ٱْلَحَياِة ِبٱْلَواِحِد يَُســوَع ٱْلَمِســيِح! ِ
، َســَيْمِلُكوَن �ز ِّ َة ٱْل�بِ ْعَمِة َوَعِطيَّ يََناُلوَن َفْيَض ٱلنِّ

 تعليق:

دافيد مارتن لويد جونز

ي 
كات العامــة الــ�ت النعمــة العامــة هــي المصطلــح الــذي ينطبــق عــ� تلــك الــ�ب

، بحســب م�َّتــه، وليــس فقــط  ز يمنحهــا هللا لجميــع الرجــال والنســاء دون تميــ�ي
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ي 
ــا، تعــ�ز ــع الرجــال والنســاء، بحســب مشــيئته. أو، أيًض ــن لجمي ــه، لك لخاصت

ي مــن خاللها يمــاِرس، 
النعمــة العامــة تلــك الأعمــال العامــة للــروح القــدس، الــ�ت

ي 
ًا أدبًيــا يكبــح بــه الخطيــة، ويحافــظ عــ� النظــام �ز دون تجديــٍد للقلــب، تأثــ�ي

. هــذا هــو التعريــف العــام. فلطالمــا  ي
َّ المــد�ز الحيــاة الجتماعيــة، ويعــزز الــ�ب

ــره عــ�  ه وأث ــ�ي ــا تأث ــدء، ممارًس ــذ الب ــم من ي هــذا العال
ــروح القــدس �ز عمــل ال

ي 
، الذيــن ذهبــوا إىل الهــالك. فبينمــا كانــوا �ز ز الرجــال والنســاء مــن غــ�ي المؤمنــ�ي

ي هــذا العالــم، تعرَّضــوا لهــذه الأعمــال العامــة غــ�ي المخلِّصــة 
هــذه الحيــاة و�ز

ــا، لكنــه جزٌء مــن قصد هللا  ًا ُمخلًِّصــا أو فدائيًّ للــروح القــدس ... ليــس هــذا تأثــ�ي

ي الرجــال والنســاء بهــذه الكيفيــة العامــة، 
... فلــو لــم يَعَمــل الــروح القــدس �ز

ي غياهــب النســيان 
، نتيجــة للســقوط والخطيــة، وصــاروا �ز لتفاقــم حــال البــ�ش

ء يُطَلــق عليــه بوجه عام اســم  ي
منــذ زمــان طويــل ... إىل جانــب هــذا، يوجــد �ش

ي الفنون والعلــوم، والهتمامات الفكرية، والأدب، 
الحضــارة. وبهذا الســم، أع�ز

ي 
والعمــارة، والنحــت، والموســيقى، والرســم. ل يوجــد أد�ز شــك عــ� الإطالق �ز

ــن مــن حــال  كــون الهتمــام بالفنــون أمــًرا جيــًدا. فهــو ليــس فدائًيــا، لكنــه يحسِّ

ي جميــع هــذه الأشــياء؟ وكيــف 
، ويجعــل حياتهــم أفضــل. مــن أيــن تــأ�ت البــ�ش

ي الإجابــة 
يمكــن أن تفــ� وجــود أشــخاص مثــل شيكســب�ي أو مايــكل أنجلــو؟ تــأ�ت

نــوا مــن  مــن الكتــاب المقــدس، وهــي أنَّ جميــع هــؤلء قــد نالــوا مواهــب، وتمكَّ
ممارســتها نتيجــة لعمــل النعمــة العامــة، أي التأثــ�ي العــام للــروح القــدس.34

تيموثي كيلر

تَصنــع إجابــة الدليــل هــذه بشــكل خــاص توازنـًـا نافًعــا للغايــة. فمــن ناحيــة، 

نَعــِرف أنَّ ليــس جميــع البــ�ش ســَيخُلصون. نجــد هــذا التعليم بوضوح شــديد 

34 Martyn Lloyd-Jones, “Creation and Common Grace” in God the Holy Spirit, 
vol. 2 of Great Doctrines of the Bible )Wheaton: Crossway, 2003(, 24–25.
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ة جــًدا، ح�ت أنه يســتحيل أن نــ�د جميع  ي مواضــع كثــ�ي
ي الكتــاب المقــدس �ز

�ز

ز منها. ــ�ي ي ألفــت انتباهكــم إىل نصَّ
النصــوص. لكــن دعــو�ز

ي الأصحــاح الســادس مــن إنجيــل يوحنــا، يقــول يســوع: »َوَهــِذِه َمِشــيَئُة ٱْلآِب 
�ز

ــْوِم  ي ٱْلَي ِ
ــُه �ز ــْل أُِقيُم ــْيًئا، بَ ــُه َش ــُف ِمْن ي َل أُتِْل ِ

ــا�ز ــا أَْعَط : أَنَّ ُكلَّ َم ي ِ
ــَل�ز ــِذي أَرَْس ٱلَّ

ــًدا  د ج ــدَّ ــدد مح ــل ع ــه لأج ــن مجيئ ــوع ع ــدث يس ــدد 39(. يتح « )ع ِ ــ�ي ٱْلأَِخ

. إذن، لــن يُقــام  ي اليــوم الأخــ�ي
مــن الأشــخاص، قــد أخذهــم، وســيقيمهم �ز

. ي اليــوم الأخــ�ي
الجميــع �ز

 : ز ي العــدد الثالثــ�ي
ــم نــص روميــة 8: 28-30 أمــًرا مماثــاًل. يقــول بولــس �ز ويعلِّ

ــُؤَلِء  ــْم، َفَه ــَن َدَعاُه ــا. َوٱلَِّذي ــْم أَيًْض ــُؤَلِء َدَعاُه ــْم، َفَه َنُه ــَبَق َفَعيَّ ــَن َس »َوٱلَِّذي

ي 
َدُهــْم أَيًْضــا«. لحــظ أن بولــس �ز رَُهــْم، َفَهــُؤَلِء َمجَّ رَُهــْم أَيًْضــا. َوٱلَِّذيــَن بَرَّ بَرَّ

هــذه الجملــة يتحــدث عــن العــدد نفســه مــن الأشــخاص طــوال الوقــت. فهــو 

ر البعــض ممــن دعاهــم، وكأن عــدًدا معيًنــا يُدَعــى وعــدًدا  لــم يقــل إن هللا بــرَّ

ر. ل، بــل جميــع — وفقــط جميــع — الذيــن دعاهــم هللا، فهــؤلء  ّ آخــر يتــ�ب

بررهــم. وجميــع — وفقــط جميــع — الذيــن بّررهــم هللا فهــؤلء مّجدهــم. إنه 

د، إذ لــن يخُلــص الجميــع. عــدد محــدَّ

مــن ناحيــة أخرى، تشــ�ي إجابة الدليــل إىل النعمة العامــة. يَُعرِّف ريتشــارد موو 

ي كتابــه الــذي يــدور حول هــذا الموضوع، 
)Richard Mouw( هــذه النعمــة �ز

قائــاًل: »هــل توجــد نعمة غــ�ي ُمخلِّصة تعمل ع� النطاق الأوســع مــن التفاعل 

ي، وهــي نعمــة تُظِهــر رغبــة مــن جانــب هللا لســكب بــركات  الحضــاري البــ�ش

، مختاريــن أو غــ�ي مختاريــن عــ� حــد ســواء، وهــي  نــة عــ� جميــع البــ�ش معيَّ
ز والتعلُّــم منهم؟«35 ز مع غــ�ي المؤمنــ�ي بــركات تشــكِّل أســاس تعــاُون المؤمنــ�ي

35 Richard Mouw, He Shines in All That’s Fair )Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
2001(, 14.
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ــل الأصحــاح الأول  ي مواضــع مث
ــاب المقــدس عــ� هــذا، �ز ــة الكت ي إجاب

ــأ�ت وت

ي مــن رســالة روميــة، بنعــم. فمــع أنَّ ليــس الجميــع ســَيخُلصون، لكــن 
والثــا�ز

ــن  . وم ي ككلٍّ ــ�ش ــس الب ة للجن ــ�ي ــة وبص ــن حكم ــاه م ــب عطاي ــزال هللا يه لي

ــد، وأشــياء أخــرى، يجعــل  ــم الجي ــوم، ونظــام الُحك ــون، والعل خــالل الفن

ًا ممــا لــو امتلــك المؤمنــون وحدهــم هذه  هللا هــذا العالــم مكانـًـا أفضــل كثــ�ي

، مــرة أخــرى، إليكــم هــذا التــوازن النافــع للغايــة الــذي  المواهــب. وبالتــاىلي

ل بــد أن نصنعــه. مــن ناحيــة، بالحقيقــة لــن يخُلــص الجميــع. فــال يحُصــل 

الجميــع عــ� النعمــة المخلِّصــة ليســوع المســيح. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، ل 

ي بوجــه  ي يعطيهــا هللا للجنــس البــ�ش
ر قيمــة النعمــة العامــة الــ�ت بــد أن نقــدِّ

ين  عــام. ل بــد أن نــدرك أن هللا يقــدم لنــا وللعالم المســاعدة عن طريــق كث�ي

ز لهــم،  ر قيمــة هــؤلء، وأن نكــون ممتنــ�ي . نحتــاج أن نقــدِّ ز مــن غــ�ي المؤمنــ�ي

مهــم. هــذا هــو التــوازن الــذي ل بــد أن نصنعــه. ونح�ت

 صالة:
أيهــا المخلِّــص صاحــب الســيادة، ل خــالَص إل فيــك، وإنــك تخلِّــص كلَّ مــن 

ــن  ــا م ــد نقلتن ــن ق ــم تك ــو ل ــط ل ــدُع باســمك ق ــن لن ــم نك ــو باســمك. ل يدع

ف بأننا  المــوت إىل الحيــاة. لســنا نفهــم محبتــك المختــارة بالكامــل، لكننا نعــ�ت

. ز ل نســتحقها، بــل ول يســتحقها أيُّ إنســان آخــر. آمــ�ي
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السؤال الثامن والعشرون

 ماذا يحدث بعد الموت
 ألولئك الذين لم يتَّحدوا
بالمسيح باإليمان؟

ي يــوم القضــاء الحكــم المرعــب ولكنــه العــادل بالدينونــة 
ســوف ينالــون �ف

الصــادرة ضدهــم. ســوف يُطــرَدون خــارج إحســان محــرصز هللا، إىل الجحيم، 

لــكي ينالــوا العقــاب العــادل والمؤلــم، إىل الأبــد.

 يوحنا 3: 18-16، 36

ْ َل يَْهِلــَك ُكلُّ َمــْن  َّ بـَـَذَل ٱبَْنــُه ٱْلَوِحيــَد، ِلــَكي َنَّــُه َهَكــَذا أََحــبَّ ٱهللُ ٱْلَعاَلــَم َحــ�ت
ِلأ

َنَّــُه َلــْم يُرِْســِل ٱهللُ ٱبَْنــُه ِإىَل ٱْلَعاَلــِم 
يُْؤِمــُن ِبــِه، بـَـْل تَُكــوُن َلــُه ٱْلَحَيــاُة ٱْلأَبَِديَّــُة. ِلأ

ــِذي  ــَداُن، َوٱلَّ ــِه َل يُ ــِذي يُْؤِمــُن ِب ــُم. اَلَّ ــِه ٱْلَعاَل ــْل ِلَيْخُلــَص ِب ــَم، بَ ِلَيِديــَن ٱْلَعاَل

ــُن  ــِذي يُْؤِم ــِن ٱهللِ ٱْلَوِحيــِد ... ٱلَّ ــْن ِبٱْســِم ٱبْ ــْم يُْؤِم ــُه َل َنَّ
ــْد ِديــَن، ِلأ ــُن َق َل يُْؤِم

ــُث  ــْل يَْمُك ــاًة بَ ــَرى َحَي ــْن يَ ــِن َل بْ
ــُن ِبٱِلٱ ــِذي َل يُْؤِم ــٌة، َوٱلَّ ــاٌة أَبَِديَّ ــُه َحَي ــِن َل بْ

ِبٱِلٱ

ــِه َغَضــُب ٱهللِ. َعَلْي
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 تعليق:

جي. سي. رايل

ي ل أجــرؤ، ول أســتطيع، 
بقــدر كــون موضــوع الجحيــم موضوًعــا مؤلًمــا، لكنــ�ز

ي الحديــث عــن 
ــن قــد يرغــب �ز زم الصمــت بشــأنه. فَم ــ�ت بــل ول ينبغــي أن أل

ان الجحيــم لــو لــم يكــن هللا نفســه قــد تحــدث عنهــا؟ وإذ قــد تحــدث  نــ�ي

زم الصمــت دون أن  هللا عنهــا بوضــوح ورصاحــة شــديدة، َمــن يســتطيع أن يلــ�ت

يــؤدي هــذا بــه إىل خســارة؟

طــالق بوجــود الجحيم. فهــم يظنون  ... أعلــم أن البعــض ل يؤمنــون عــ� الإ

أنــه مــن المســتحيل أن يوجــد موضــع كهــذا. ويقولــون إن هــذا يتناقــض مــع 

ي غايــة البشــاعة حــ�ت أنهــا ل يمكــن أن تكــون بالفعــل 
رحمــة هللا، وإنهــا فكــرة �ز

ي ملكوتــه. 
صحيحــة. قطًعــا يفــرح إبليــس بــآراء هــؤلء، إذ يســاهمون بشــدة �ز

لــة القديمــة: »لــن تموتــا«. ... فإنهــم بهــذا يكــرزون بعقيدتــه المفضَّ

ق  ل يســعنا ســوى أن نحســم فكــرة واحــدة: »ماذا تقــول كلمة هللا؟« هــل تصدِّ

. فهــو حــق  الكتــاب المقــدس؟ إذن اســتند عليــه، فــإن الجحيــم حقيقــيٌّ وحــقٌّ

يمــان — ومثل حقيقة موت المســيح  يــر بالإ مثــل الســماوات — وحــق مثــل الت�ب

ي الجحيــم، لــن 
عــ� الصليــب — ومثــل حقيقــة البحــر الميــت. فــإن شــككَت �ز

وع أن تشــك بهــا. ارفــض  ــى حقيقــة أو عقيــدة ل يمكنــك عــ� نحــو مــ�ش تتبقَّ

ي الكتــاب 
يمــان بالجحيــم، وســتكون بهــذا تفــكِّك، وتزعــزع، وتفســد كلَّ مــا �ز الإ

ي الحــال. فمن 
المقــدس. حــريٌّ بــك حينئــذ أن تطــرح كتابــك المقــدس جانًبــا �ز

»ل جحيــم« إىل »ليــس إلــه« ل توجــد ســوى بضــع خطــوات فاصلة.36

36 J. C. Ryle, Consider Your Ways )London: Hunt & Son, 1849(, 23–24.
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جون لني

ًا مــا يُســاء فهمهــا هــي  ي كثــ�ي
أحــد أصعــب تعاليــم الكتــاب المقــدس، والــ�ت

ــم هــذا. فــإن  ي تفهُّ
كــون الجحيــم عقوبــة حقيقيــة، وواعيــة، وأبديــة. يمكنــ�ز

ان،  بيننــا جميًعــا أنــاٌس ل يعرفــون المســيح — أصدقــاء، وأفــراد عائــالت، وج�ي

ي حقيقــة 
ــل أّل نفكــر بــأن الجحيــم قــد يكــون مســتقبلهم. و�ز وزمــالء — نفضِّ

الأمــر، لطالمــا انزعــج النــاس عــ�ب التاريــخ مــن فكــرة الجحيــم، لأنــه ظاهريًّــا 

ي الكتــاب المقــدس عــن رحمــة هللا ومحبتــه. 
يبــدو متناقًضــا مــع كل مــا نقــرأه �ز

ومــع ذلــك، ليــس ممكًنــا تَجنُّب تعليــم الكتاب المقــدس عن الجحيــم باعتباره 

ي الحقيقــة، دون وجــود الجحيــم، يصــ�ي الكثــ�ي 
معانــاة واعيــة وأبديــة. بــل �ز

ممــا نعرفــه عــن محبــة هللا موضــع شــك.

طــالق،  ــا عــ� الإ أوًل، تحــدث يســوع نفســه، أكــ�ش إنســان ُمِحــب عــاش يوًم

ــاب الآخريــن  عــن الجحيــم بصــورة متكــررة ورصيحــة، أكــ�ش مــن جميــع الكّت

. ووصفــه باســم »جهنــم«، الــذي كان عبــارة  ز ي الكتــاب المقــدس مجتمعــ�ي
�ز

عــن كومــة مــن النفايــات حيــث تشــتعل الحرائــق باســتمرار، أو باســم »الظلمة 

ي رواها عن 
ي القصــة الــ�ت

الخارجيــة«، حيــث ل نــور، بــل فقــط بــؤس وشــقاء. و�ز

ر يســوع  ي ولعــازر، نجــد الجحيــم موضــَع ألــم واٍع وحقيقــي. كمــا حــذَّ
الغــ�ز

مــراًرا وتكــراًرا مــن الجحيم )مــ�ت 13: 41-42؛ مرقــس 9: 42-49؛ لوقــا 16: 31-19(.

ــة. فمــن ناحيــة،  ــا، يســاعدنا وجــود الجحيــم عــ� فهــم عواقــب الخطي ثانًي

ــا لمــا لطالمــا أردنــاه كخطــاة: اســتقالل عــن هللا. فإننــا  يَُعــد الجحيــم تطبيًق

ي 
، �ز ي الجحيــم ننفصــل إذن عــن هللا وعــن كل مــا يمــت لــه بصلــة. وبالتــاىلي

�ز

الجحيــم، ل توجــد محبــة، أو صداقــة، أو فــرح، أو راحــة، لأن هــذه جميعهــا 

أشــياء ل توجــد إل حيــث حضــور هللا.
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ــن  طــالق هــو أننــا إىل أن نقــرَّ بحقيقــة الجحيــم، لــن نتمكَّ لكــن الأهــم عــ� الإ

مــن إدراك معــ�ز الصليــب بالحقيقــة. بكلمــات أخــرى، لــن نتمكــن مــن إدراك 

ز نــدرك حقيقــة غضبه. فإن غضــب هللا هو معارَضتــه الثابتة  محبــة هللا إل حــ�ي

ــر موضوع محبته. يَنُبــع غضب هللا إذن  ء يدمِّ ي
والمنضبطــة، وبغضتــه، لــكل �ش

مــن محبتــه للخليقــة، ومــن عدلــه. فهــو يغضب مــن الطمــع، ومركزيـّـة الذات، 

ــرة ومخربــة. ولن يتســاهل هللا مع أي  ، لأن هــذه الأشــياء مدمِّ والظلــم، والــ�ش

ء أو مــع أي إنســان مســؤول عــن تخريــب الخليقــة والبــ�ش الذيــن يحبهم. ي
�ش

ي لأنه قــد يتخ�َّ عن 
ي الأمــر هكــذا. يختلــف قولــك: »أعلــم أنَّ هللا يحبــ�ز

فكــر �ز

ي لأنــه تخــ�َّ بالفعــل 
ًا عــن قولــك: »أعلــم أن هللا يحبــ�ز «، كثــ�ي ء لأجــ�ي ي

كل �ش

«. فــإن الأول عاطفــة محبــة، والآخــر فعــل محبــة. وبينمــا  ء لأجــ�ي ي
عــن كل �ش

نحــاول جعــل هللا أكــ�ش محبــة بالنتقاص من حقيقــة الجحيــم وحقيقة غضبه، 

فــإن كلَّ مــا نفعلــه حًقــا هــو النتقــاص مــن محبتــه. دون جحيــم حقيقــي، ل 

ــا. ودون ثمــن  يمكــن إدراك الثمــن الحقيقــي الــذي دفعــه يســوع عــن خطايان

حقيقــي تــم تســديده، ل توجــد محبــة حقيقيــة، ول نعمــة حقيقيــة، ول مــدح 

حقيقــي لمــا فعله.

ــة كــم يحبــك يســوع، وكــم يقــدر  ــدرك البت ــن ت ــم تؤمــن بالجحيــم، ل مــا ل

ــاز يســوع بنفســه الجحيــم عــ� الصليــب، وانفصــل عــن  قيمتــك. فقــد اجت

؟« )مــ�ت 27: 46(.  ي ِ
أبيــه. وعــ� الصليــب، رصخ: »ِإَلِهــي، ِإَلِهــي، ِلَمــاَذا تََرْكَتــ�ز

ي كــرٍب، وانهيــار، وعزلــة 
ز فقــد يســوع المحبــة ال�مديـّـة لــالآب، اجتــاز �ز فحــ�ي

ي الجحيــم إىل الأبــد. فقــد أخــذ 
ه أي إنســان منــا �ز أعظــم مــن كل مــا قــد يختــ�ب

عــ� عاتقــه العزلــة والنهيــار الــذي نســتحقه نحــن. ومــا لــم تؤمــن بالجحيم، 

وتــدرك مــا احتملــه يســوع لأجلــك، لــن تعــرف البتــة مــدى محبتــه لــك.
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ــه محــب أن يســمح بوجــود  ل ــن لإ ــف يمك ــة هــي كي ــة الحقيقي ليســت القضي

جحيــم. بــل القضيــة هــي إن كان يمكــن ليســوع المســيح أن يجتــاز الجحيــم 

، فبالحقيقــة إذن، ل بــد أن يكــون إلًهــا محًبــا. ليــس الأمــر هــو »كيــف  لأجــ�ي

يمكــن هلل أن يســمح بالجحيــم؟«، بــل هــو »كيف يمكــن هلل أن يجتــاز الجحيم 

؟« لكنــه قــد فعــل هــذا بالفعــل. لأجــ�ي

 صالة:
ي تنتظــر جميــع َمن 

ي الدينونــة الــ�ت
ز نفكــر �ز يــا ديَّــان كل الأرض، إننــا نرتعــد حــ�ي

هــم خــارج عهــدك. وقبــل أن يفــوت الأوان، ليــَت أحباؤنــا يتصالحــون معــك 

ي هــي مــن نصيبهــم، وكان مــن الممكــن أن تكــون 
ــ�ت ــة ال لئــال يقاســوا العقوب

. ز مــن نصيبنــا، لــولك. آمــ�ي
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السؤال التاسع والعشرون

كيف ُيمِكن أن َنخُلص؟

يمــان بيســوع المســيح، وبموتــه الَبــَدىلي الكفــاري عــى الصليــب؛  فقــط بالإ

، إل أن هللا،  ، مــع أننــا مذنبــون بعصياننا هلل، ول زلنــا نميــل إىل كل �ش وبالتــاىلي

َّ الكامــل  دون أد�ز اســتحقاق فينــا، لكــن فقــط بنعمــة بحتــة، يَحتســب لنــا الــ�ب

ز نتــوب ونؤمــن بــه. للمســيح، حــ�ي

 أفسس 2: 9-8

ــُة ٱهللِ.  ــَو َعِطيَّ ــْم. ُه ــَس ِمْنُك ــَك َلْي ــاِن، َوَذِل يَم ــِة ُمَخلَُّصــوَن، ِبٱْلإِ ْعَم ــْم ِبٱلنِّ َنَُّك
ِلأ

ــٌد. ــاَل يَْفَتِخــَر أََح ــَس ِمــْن أَْعَمــاٍل َكْي َلْي

 تعليق:

تشارلز هادون سربجن

نــا يَشــتكي علينــا.  يمــان، لنــا ســالٌم مــع هللا. لــم يَُعــد ضم�ي رنــا بالإ َّ إذ قــد ت�ب

فــإن الُحكــم الآن يَصــُدر لصالــح الخاطــئ وليــس ضــده. ربمــا تتطلَّــع الذاكــرة 

ي حــزٍن عميــق عــ� الخطايــا، لكــن مــع هــذا دون أي 
إىل الخطايــا الســالفة، �ز

خــوف مــن أيــة عقوبــة آتيــة، إذ قــد ســّدد المســيح ديــن شــعبه إىل آخــر ذرة، 
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طــالق مــات  ، لــن تُطــَرح أيــة نفــس عــ� الإ لهــي. وبالتــاىلي يصــال الإ واســتلم الإ

ي الجحيــم، إل لــو كان هللا ظالًمــا بشــدة حــ�ت يطاِلــب 
يســوع لأجلهــا كبديــٍل �ز

بثمــن مضاعــف عــن ديــٍن واحــد. يبــدو أن أحــد أفكارنــا الفطريــة هــي أنَّ هللا 

ــة.  ي البداي
ــا �ز ــك؛ وهــذا يرعبن ــون كذل ــد أن يك ــه ل ب ــا نشــعر بأن ــادل. فإنن ع

لكــن أليــس عجيًبــا أن يصــ�ي هــذا العتقــاد نفســه بــأن هللا عــادل فيمــا بعــد 

ي كخاطــي، وحــدي ودون بديل، 
َة يقيننــا وســالمنا! إن كان هللا عــادًل، فإنــ�ز ز ركــ�ي

. والآن، إن  ي
، ونــال العقــاب عــ�ز ي

ينبغــي أن أعاَقــب؛ لكــن يســوع قــد أخذ مــكا�ز

ي المســيح، ل يمكــن أن أعاَقــب البتــة. عــ� 
ي كخاطــئ، �ز

كان هللا عــادًل، فإنــ�ز

ِّ طبيعتــه كي تقــا�ي نفــٌس واحــدة، كان يســوع بديــاًل عنهــا، ســوط  هللا أن يغــ�ي

، إذ أخذ يســوع مكان المؤمن، وســدد  النامــوس بأيــة صورة مــن الصور. وبالتاىلي

لهــي ثمــن كلِّ مــا كان ينبغــي أن يقاســيه شــعبه كنتيجــة للخطيــة  للغضــب الإ

ي غلبــة مجيــدة: »َمــْن َسَيْشــَتِكي َعــَ� 
كامــاًل، يســتطيع المؤمــن الآن أن يهتــف �ز

ــِذي  ر؛ وليــس المســيح، لأنــه ُهــَو ٱلَّ ُمْخَتــاِري ٱهللِ؟ ليــس هللا، لأن ٱهللُ قــد بــرَّ

ي لســت خاطًئــا، بــل 
ي حــيٌّ ل لأنــ�ز

َمــاَت، »بـَـْل ِبٱْلَحــِريِّ َقــاَم أَيًْضــا«. فــإن رجــا�أ

ي 
ي كو�ز

ي قديًســا، بــل �ز
ي كــو�ز

ي �ز
ي خاطــئ مــات المســيح عنــه؛ ول تكمن ثقــ�ت

لأنــ�ز

ة، أو ع� ما  ي الحــارصز
ي عــ� حالــ�ت

نجًســا، والمســيح هــو بــري. ل يســتند إيمــا�ز

ســأكونه، أو مــا أشــعر بــه، أو أعرفــه، بــل عــ� طبيعــة المســيح، ومــا فعلــه، 
. فــإن أســد العــدل تمتطيــه ِجنيــة الرجــاء كملكــة.37 ومــا يفعلــه الآن لأجــ�ي

كيفني ديانج

ي 
ي الأصحــاح الســادس عــ�ش مــن ســفر أعمــال الرســل، كان بولــس وســيال �ز

�ز

ــتيقظ  ــون، اس ــجناء يهرب ــا كان الس ــف. وبينم ــزال عني ــع زل ز وق ــ�ي ــجن، ح الس

37 C. H. Spurgeon, entry for September 25 morning, in Morning by Morning 
)New York: Sheldon and Company, 1866(, 269.
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ــك  ــ� وش ــع. وإذ كان ع ــروب الجمي ــراء ه ــن ج ــدة م ــب بش ــجان، وارتع الس

قتــل نفســه، أوقفــه بولــس. ثــم طــرح الســجان هــذا الســؤال الشــه�ي للغايــة: 

ْ أَْخُلــَص؟« )عــدد 30(. وحينئــذ أجابــه  ، َمــاَذا يَْنَبِغــي أَْن أَْفَعــَل ِلــَكي َديَّ »يـَـا َســيِّ

، ومطَلق الروعــة: »آِمْن ِبٱلرَّبِّ يَُســوَع  ي بولــس ذلك الجــواب المختــرص، والكتــا�ب

ٱْلَمِســيِح َفَتْخُلــَص أَنْــَت َوأَْهــُل بَْيِتــَك« )عــدد 31(.

ي الحيــاة 
ي هــذه الحيــاة أو �ز

ْ أَْخُلــَص؟« ل يوجــد �ز »َمــاَذا يَْنَبِغــي أَْن أَْفَعــَل ِلــَكي

نــا جواب هــذا الدليــل بموجــز رائع  الآتيــة مــا هــو أهــم من هــذا الســؤال. يمدُّ

ــص —  يمــان الــذي يخلِّ لمــا يعنيــه أن نؤمــن بالمســيح — ذلــك النــوع مــن الإ

. الكلمــة  ز ز مفتاحيتــ�ي يمــان. يحــوي هــذا الموجــز كلمتــ�ي وكيــف يخلِّــص هللا بالإ

يمــان بيســوع المســيح. نعَلــم جيــًدا أن الحديــث عــن  الأوىل: فقــط. فقــط بالإ

ء  ي
يمــان بــ�ش ــا بشــكل رهيــب. فــإن البــ�ش يميلــون إىل الإ يمــان ليــس جدلًي الإ

ء  ي
يمــان ومعــه �ش يمــان، وليــس بالإ ي فقــط بالإ

وتصديقــه. إل أنَّ الخــالص يــأ�ت

 ، يمــان مضاًفــا إليــه خلفيتــك، أو مضاًفــا إليــه أصلــك العائــ�ي آخــر. ليــس بالإ

ــة  ــق العدال ــل تحقي ــا لأج ــك فعله ي يمكن
ــ�ت ــة ال ة الصالح ــ�ي ــياء الكث أو الأش

يمــان  يمــان، الإ ي فيهــا. لكــن فقــط الإ ي تصــ�ِّ
الجتماعيــة، أو عــدد المــرات الــ�ت

يمــان لــه موضــوع. بيســوع المســيح — فــإن الإ

ــا رجــل  : »أن ز ــ�ي ــاد، قائل ــان والعتق يم ــادة حــول موضــوع الإ ون ع ــ�ي ــر كث ث ي�ش

ي حــد ذاتــه شــيًئا، بــل 
يمــان �ز ي الإ

إيمــان«، أو »ينبغــي أن تؤمــن«. لكــن ل يعــ�ز

 َّ يمــان. فإننــا لســنا نَخُلــص لأننــا نتبــ�ز ء الــذي يخلِّصنــا هــو موضــوع الإ ي
الــ�ش

ي 
معتقدات ســليمة، أو لأجــل جديتنا وإخالصنا، أو لأجــل اعتقاد عميق و�ي �ز

يمان بيســوع المســيح. فإنه هــو موضوع  الأمــور الروحيــة. بــل إننــا نَخُلــص بالإ

يمــان ســوى أداة. فهــو  يمــان. إن مــا يخلِّصنــا هــو موضــوع إيماننــا. ليــس الإ الإ

ليــس العمــل الصالــح الوحيــد الــذي يــراه هللا فيقــول: »حســًنا، لســت تملــك 
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ي الحقيقــة 
ي تشــهد لصالحــك، لكــن لديــك إيمــان، و�ز

الكثــ�ي مــن المزايــا الــ�ت

يمــان هــو الــذي يربطنــا بالمســيح، ثم المســيح هو  ي هــذا«. ل، بــل الإ
يعجبــ�ز

يمــان هــو الــذي يشــكل أهميــة.  َمــن يخلِّصنــا. فــإن موضــوع الإ

حلــق  ز ًا مــا كنــُت أمــارس رياضــة ال�ت ي منطقــة بــاردة مــن البــالد، كثــ�ي
إذ نشــأُت �ز

ن، كنــت أســ�ي  ز كانــت أوىل طبقــات الجليــد تتكــوَّ . وحــ�ي عــ� الجليــد، والهــوكي

عــ� أطــراف أصابعــي فوقهــا، وأتســاءل بشــكل مــا: »هــل هــذا الجليد ســميٌك 

ي الآن ذاتــه، ربمــا يندفــع شــخص آخــر ب�عة فــوق الجليد 
بمــا يكفــي؟« لكــن �ز

ي إيمــان شــديد منه بالجليــد، بينما أظل أســ�ي بحذر 
حلًقــا بحريــة شــديدة، �ز ز م�ت

يمــان مــا يكفــي فقــط للوقــوف  شــديد عــ� أطــراف اصابعــي، ولــديَّ مــن الإ

فــوق الجليــد. لكــن مــا هــو مصــدر أمــان كل منــا؟ ليــس المصــدر هو مســتوى 

يمــان الــذي  ي أرغــب أن يكــون ىلي هــذا النــوع القــوي مــن الإ
إيماننــا، مــع أنــ�ز

ز هو ُســمك الجليد. ي أندفــع ب�عــة فــوق الجليد، لكــن مــا يبقينا آمنــ�ي
يجعلــ�ز

ــوع  ــو يس ــذا ه ــك. وه ــذي يخلَّص ــو ال ــه ه ــتند علي ــذي تس ــوع ال إن الموض

ــه. ــان ب يم ــط بالإ ــالص فق ، الخ ــاىلي ــيح. وبالت المس

نجيــل  ي الإ
وري �ز ء رصز ي

الكلمــة الأخــرى المحوريــة هنــا هــي يَحتســب. إنــه لــ�ش

ي 
ي عاشــها المســيح لنــا. يعــ�ز

يمــان المســيحي أن تُحتَســب حيــاة الــ�ب الــ�ت والإ

ي حســابنا، أي تُحســب لنــا. يشــبه هــذا نوًعــا مــن التحويــل 
هــذا أن توَضــع �ز

ز بــرٍّ متأصــل فينــا، أي مغــروس فينا، وهــو نوع  البنــكي لنقــود. هنــاك فــارق بــ�ي

«. ليــس هذا  ي أصنــع الــ�ب
، أنــا بــار. فإنــ�ز َّ الــ�ب الــذي يقــول: »حســًنا، تطلــع إىلي

مــا يتعلــق بــه الأمــر، لكنــه يتعلــق بــ�ب المســيح الــذي ليــس فينــا بــل خارجنــا. 

يمــان، يُحتَســب هــذا الــ�ب لنــا وكأنــه برنــا نحــن،  لكــن لأننــا اتحدنــا بيســوع بالإ

ار. ي الآن ذاتــه الأ�ش
ر �ز ليكــون هللا بــاًرا ويــ�ب
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ــة،  ــالة رومي ــن رس ــث م ــاح الثال ي الأصح
ــا �ز ي نجده

ــ�ت ــكلة ال ــي المش ــذه ه ه

ي 
رنــا ونحــن بعــد خطــاة. وهــو بــاٌر �ز نجيــل — أن هللا ي�ب وهــذه هــي بشــارة الإ

هــذا، ل لأنــه يحــل الأمــر بحركــة ســحرية، أو يقــول إن الخطيــة ليســت بهــذه 

ر نحــن، بســبب انتمائنــا إىل  الخطــورة؛ لكــن أمكــن أن يظــل هللا بــاًرا، وأن نتــ�ب

المســيح، فيصــ�ي بــرُّه هــو برنــا.

 صالة:
ي ذواتنــا، 

يائنــا وجميــع ادعاءاتنــا بأننــا أبــراٌر �ز أيهــا الرحيــم، إننــا نتخــ�َّ عــن ك�ب

ي توبــة وإيمــان. نثــق أن موتــك يهبنــا حيــاة. ونحمــدك لأجــل هبة 
ي إليــك �ز

ونــأ�ت

. ز ــالص. آم�ي الخ
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السؤال الثالثون

 ما هو اإليمان
بيسوع المسيح؟

ي كلمتــه، 
قــرار بصــدق كلِّ مــا أعلنــه هللا �ف يمــان بيســوع المســيح هــو الإ الإ

ي المســيح، وقبولــه والتــكال عليــه وحــده للخــالص، كمــا 
ووضــع الثقــة �ف

نجيــل. ي رســالة الإ
هــو ُمقــّدم لنــا �ف

 غالطية 2: 20

ــاُه ٱْلآَن  ــا أَْحَي َّ. َفَم ي ِ
ــا �ز ــيُح يَْحَي ــِل ٱْلَمِس ــا، بَ ــا َل أَنَ ــُت، َفأَْحَي ــيِح ُصِلْب ــَع ٱْلَمِس َم

ــَلَم  ي َوأَْس ِ
ــ�ز ــِذي أََحبَّ ــِن ٱهللِ، ٱلَّ ــاِن ٱبْ ــاِن، ِإيَم يَم ي ٱْلإِ ِ

ــاُه �ز ــا أَْحَي ــِد، َفِإنََّم ي ٱْلَجَس ِ
�ز

. ــِ�ي ــُه ِلأَْج نَْفَس

 تعليق:

جوناثان إدواردز

ي يمكن 
ر، الــ�ت ِّ يمــان الُم�ب ز أصح، وأفضــل، وأوضــح، وأدق تعريفــات الإ مــن بــ�ي

هــا توافًقــا مــع الكتــاب المقــدس، هــو هــذا التعريف:  التفكــ�ي فيهــا، بــل وأك�ش

عــالن عــن يســوع المســيح مخلًِّصــا  يمــان هــو قبــول النفــس بشــكل تــام لالإ الإ
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ًا مــن  ي أعتقــد أنــه أوضــح كثــ�ي
ــا، لكنــ�ز ًا بالغيًّ لنــا. تَُعــد كلمــة »قبــول« تعبــ�ي

ى التصديــق، لأن التصديــق هــو أول فعــل  أي تعبــ�ي صحيــح آخــر؛ وهــو يســمَّ

ــق القبــول  ز يتعّل ي عمليــة قبولهــا لقصــة أو إعــالن؛ وحــ�ي
تقــوم بــه النفــس �ز

ى تصديق،  ء، فمــن المناســب أكــ�ش أن يســمَّ ي
ء أو بترصيــح بــ�ش ي

بإعــالن عــن �ش

ى  وليــس محبــة أو اختيــار. أما إن كان يتعلق بشــخص، فمن المناســب أن يســمَّ

محبــة. وإن كان يتعلــق بهبــة، أو إرث، أو مكافــأة، ربمــا يكــون مــن المناســب 

ى نــوال أو قبــول. أكــ�ش أن يســمَّ

يمــان هــو اللتصــاق  ي هــذه الكلمــات: الإ
ربمــا يمكــن التعبــ�ي عــن التعريــف �ز

عــالن عــن يســوع المســيح مخلًصــا لنــا — أو إذن:  ذعــان لالإ التــام للنفــس والإ

ــن يســوع  ــن ع ــذي يعل ــي، ال له ــك الحــق الإ ــول النفــس لذل ــان هــو قب يم الإ

ذعــان التــام للنفــس، والتــكال عــ�  يمــان هــو الإ المســيح مخلًصــا لنــا — أو الإ

لهــي الــذي يعلــن عــن المســيح مخلًصــا لنــا. الحــق الإ

فإنــه قبــول النفــس التــام وموافقتهــا عــ� الحــق. هنــاك تســليم تــام للذهــن 

ضافــة إىل تصديــق، وميل،  اب منــه، والتصــاق بــه، بالإ عــالن، واقــ�ت والقلــب لالإ
وعاطفة.38

جون ياتس

ــه أن  ــذي يعني ــا ال ــالص. م ــة الخ ــم كلم ــدرك حج ــا ن ــا إن كن ــاءل أحيانً أتس

ــالص؟ ــ�ز الخ ــا مع ــص. وم نَخُل

ي 
. ويع�ز ي ِّ

ي تبــ�ز
ي غفــران. ويعــ�ز

ي أيًضا شــفاء. ويعــ�ز
ي أمــان. لكنــه يعــ�ز

إنــه يعــ�ز

ي أن نســتعيد عالقتنــا 
أن أصــ�ي صحيًحــا وكامــاًل. هــو كلمــة ضخمــة. فهــو يعــ�ز

38  Jonathan Edwards, The Works of Jonathan Edwards, ed. Edward Hickman 
)London: Ball, Arnold, and Co., 1840(, 2:580.
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بــاهلل. فإننــا الآن قــد ُوهبنــا حيــاة مــع هللا، وُوهبنــا أيًضا عطيــة الحيــاة الأبدية 

ي الســماء إىل الأبــد. وبالتــاىلي فــإن الخــالص أمــر ضخــم. الخــالص 
مــع هللا �ز

ون يشــعرون  عطيــة هللا. هــو ليس شــيًئا يمكن أن نناله بأنفســنا، وإن كان الكث�ي

ء ل بــد أن  ي
ء نســتطيع الوصــول إليــه بأنفســنا، بــل �ش ي

أنــه كذلــك. ول هــو �ش

نســتقبله. ونحتــاج أن نــدرك هــذا جيــًدا منــذ البداية.

ز دخل يســوع بيته.  ي لحظــة، كمــا حــدث مــع زكا حــ�ي
ي �ز

يمكــن للخــالص أن يــأ�ت

فقــد قــال يســوع: »ٱْلَيــْوَم َحَصــَل َخــاَلٌص ِلَهــَذا ٱْلَبْيــِت« )لوقــا 19: 9(. فهو قد 

ء يعيشــه المــرء طــوال العمــر. تَحــكي  ي
ي لحظــة إدراك وإيمــان. لكنــه �ش

ي �ز
يــأ�ت

ي شــارع مــن شــوارع 
ي العمــر، كان يســ�ي �ز

ي متقــدم �ز
قصــة عــن أســقف بريطــا�ز

ز ســأله مبــ�ش واقــف عــ� جانــب الطريــق: »يــا ســيدي، هــل نلــت  لنــدن، حــ�ي

الخــالص؟« كانــت إجابــة هــذا الشــيخ هامــة ومؤثــرة. فبحســب القصــة، توقف 

الشــيخ، وفكــر قليــاًل، ثــم بأســلوب لطيــف للغايــة، قــال: »نعــم، قــد نلــُت 

الخــالص، وأنــا ل زلــت أخُلص، وســوف أخُلص«. مــاذا كان يقصــد؟ كان يقصد 

ز آمــن بالمســيح، والتفــت  ي حــ�ي
أنــه كان بإمكانــه أن يتذكــر لحظــة مــن المــا�ز

ي إيمــان ورجــاء، فاختــ�ب الخــالص. لكنــه كان يقصــد أيًضــا أن الخــالص 
إليــه �ز

ه عــ� نحــو  ء ســيخت�ب ي
ء يعيــش ويختــ�ب المزيــد منــه يومًيــا. وهــو �ش ي

هــو �ش

ي الحيــاة الآتيــة.
ي ليكــون مــع الــرب �ز

ز يمــ�ز أكــ�ش اكتمــاًل حــ�ي

ي اســتيعاب مــدى حاجتنــا إىل 
ز يفتــح هللا أعيننــا كي نبــدأ �ز يبــدأ الخــالص حــ�ي

ــص أنفســنا بأنفســنا، فــإن  المســيح. وطالمــا كنــا نظــن أننــا نســتطيع أن نُخلِّ

الطريــَق مســدود. يمكننــا تشــبيه الخــالص بتعــرُّض أحدهــم للغــرق، مــدرًكا 

نقــاذه، وحينئــذ  ي شــخٌص آخــر لإ
عجــزه عــن إنقــاذ نفســه، وأنــه ينبغــي أن يــأ�ت

خي، ويســمح لــه بإنقــاذه، لأن الأمــر يفــوق قدرتــه،  ليــس عليــه ســوى أن يســ�ت

ء  ي
وهــو عاجــز عــن الســباحة، وســيغرق إن لــم ينقــذه هــذا الشــخص. الــ�ش
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ي الخاطئــة. فــإن 
ي خــال�ي هــو طبيعــ�ت

ي أن أســاهم بــه �ز
الوحيــد الــذي يمكنــ�ز

ي وعــي بحاجتنــا المتَّضعــة — أي المجــيء إليه 
الخــالص هــو المجــيء إىل هللا �ز

ز أمــام هللا وعينــا بحاجتنــا إليه. هذه  ز عــن خطايانــا، وواضعــ�ي ي إيمــان، تائبــ�ي
�ز

هــي بدايــة الخــالص.

ي الأصحــاح العــا�ش مــن رســالة روميــة أن كلَّ مــن يدعــو باســم 
يقــول بولــس �ز

يمــان  ورة الإ ون فكــرة رصز ي زمــن يرفــض فيــه كثــ�ي
الــرب يخلــص. نحــن نعيــش �ز

بالمســيح كي تصــ�ي ابًنــا هلل ووارثـًـا للحيــاة الأبديــة. ولكــن قــد قــال يســوع: »أَنَا 

«. هــو وحــده  ي ي ِإىَل ٱْلآِب ِإلَّ �بِ ِ
ــأْ�ت ــٌد يَ ــَس أََح ــاُة. َلْي ــُق َوٱْلَحــقُّ َوٱْلَحَي ــَو ٱلطَِّري ُه

طريقنــا إىل الخــالص.

ي الأصحــاح الرابع من ســفر 
كانــت هــذه هــي رســالة الرســل، كمــا كــرز بطــرس �ز

 َ ز ْ ــَماِء، َقــْد أُْعِطــَي بَــ�ي أعمــال الرســل قائــاًل: »ِلأَْن َلْيــَس ٱْســٌم آَخــُر تَْحــَت ٱلسَّ

ي الخــالص إذن بواســطة يســوع المســيح.
ــاِس، ِبــِه يَْنَبِغــي أَْن نَْخُلــَص«. يــأ�ت ٱلنَّ

 صالة:
يــا رئيــس إيماننــا، نؤمــن بالحقيقــة بمــا تقولــه عــن نفســك. فــإن كالمــك هــو 

ق  ي الخــالص. نحــن نصــدِّ
، وهــو يعلــن عنــك باعتبــارك رجاءنــا الوحيــد �ز حــقٌّ

. ز يمــان، ل بالعيــان. آمــ�ي وعــودك، ونَســُلك بالإ
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السؤال الحادي والثالثون

 ما هو موضوع
اإليمان الحقيقي؟

ــان الرســل  ــون إيم ِّ قان ــ�ب ــل. يَُع نجي ــالة الإ ي رس
ــا �ف م لن ــدَّ ء مق ي

ــو كلُّ �ش ه

ء، خالــق  ي
ــا نؤمــن بــه بهــذه الكلمــات: نؤمــن بــاهلل الآب القــادر عــ� كل �ش عمَّ

الســماء والأرض؛ وبيســوع المســيح ابنــه الوحيــد ربّنــا، الــذي ُحِبــَل بــه بالروح 

، وُصِلِب،  ي عهــد بيالطس الُبنطــيِّ
القــدس، وُوِلــَد مــن مريم العــذراء، وتألَّم �ز

ــوات.  ــن الأم ــام م ــث ق ــوم الثال ي الي
ــم. و�ز ــزل إىل الجحي . ون َ ــ�بِ ــات، وُق وم

ء؛  ي
ز هللا الآب القــادر عــ� كل �ش وصعــد إىل الســماء، وهــو جالــس عــن يمــ�ي

ي مــن هنــاك ليديــن الأحيــاء والأمــوات. نؤمن بالــروح القدس، وبكنيســة 
وســيأ�ت

، وبغفــران الخطايــا، وبقيامــة الأجســاد،  ز كــة القديســ�ي ســة، وب�ش جامعــة مقدَّ

وبالحيــاة الأبديــة.

 يهوذا 3

يَمــاِن ٱْلُمَســلَِّم َمــرًَّة  ٱْضُطــِررُْت أَْن أَْكُتــَب ِإَلْيُكــْم َواِعًظــا أَْن تَْجَتِهــُدوا ِلأَْجــِل ٱْلإِ

. َ ز يِســ�ي ِلْلِقدِّ
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 تعليق:

جون ويسلي

يمــان؟ هــو ليــس رأيًــا، تماًمــا كمــا أنــه ليــس صياغــة لبعــض  لكــن مــا هــو الإ

الكلمــات؛ ول هــو مجموعــة مــن الآراء ُوضعــت مًعــا، حــ�ت وإن كانــت صحيحة 

يمــان المســيحي، تماًمــا كمــا أن  تماًمــا. فــإن سلســلة مــن الآراء ليســت هــي الإ

سلســلة مــن الخــرزات39 ليســت هــي القداســة المســيحية. وهــو ليــس اتفاًقــا 

ــة مجموعــة مــن الآراء. قــد يتفــق أحدهــم مــع ثالثــة  مــع رأي مــا، أو مــع أيّ

يــن قانــون إيمــان. وقــد يتفــق أحُدهم مع  ز إيمــان،40 أو مــع ثالثــة وع�ش قوانــ�ي

كلِّ العهــد القديــم والعهــد الجديــد )عــ� الأقــل، بقــدر فهمــه لهمــا(، ومــع 

طــالق. ذلــك، ليــس لــه إيمــاٌن مســيحيٌّ عــ� الإ

يمــان المســيحي ... هــو شــهادة أو قناعــة إلهّيــة تُولَّــد داخــل القلــب، بــأن  ... الإ

هللا قــد تصالــح معــي بواســطة ابنه. وهــي متصلة دون انفصــام بثقة فيــه، كأٍب 

ء، ول ســيما الأمــور الصالحــة غــ�ي المنظورة  ي
منِعــٍم وُمصاَلــٍح، مــن جهــة كل �ش

ي نــور الأبديــة؛ 
والأبديــة. أن أؤمــن )بالمعــ�ز المســيحي(، إذن، هــو أن أســلك �ز

، الــذي تصالــح معــي بواســطة ابــن محبته، وأثــق فيه.41 َّ وأن أرى بوضــوح العــ�ي

دي. أ. كارسون

ء، خالــق الســماء والأرض«؛ هكــذا يبــدأ  ي
»نؤمــن بــاهلل الآب القــادر عــ� كل �ش

مــا يُطَلــق عليــه بوجــه عــام قانــون إيمــان الرســل. وكي نتحــرَّى الدقة، لــم يكن 

39 المترجم: أي المسبحة التي كانت تستخدم إلحصاء الصلوات.

40 المترجــم: قوانيــن اإليمــان الثالثــة الرئيســية هــي قانــون إيمــان الرســل، وقانــون إيمــان نيقيــة، 

وقانــون إيمــان أثناســيوس.

41  John Wesley, “Letter to the Rev. Dr. Middleton” in The Works of the Reverend 
John Wesley, vol. 5 )New York: Emory & Waugh, 1831(, 757.
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. لكنــه  ي
ي القــرن الثــا�ز

الرســل هــم مــن صاغــوا هــذا القانــون، بــل قــد ُوضــع �ز

م فيه يعكــس تعليم الرســل،  ى قانــون إيمــان الرســل لأن ُمجَمــل مــا يقــدَّ يســمَّ

ي صــورة موجــزة. فهــو إقــرار إيمــان مســيحي قديم. 
وتعليــم العهــد الجديــد �ز

لكنــه قديــٌم جــًدا، وكان مســتخَدًما عــ� نطــاق واســع للغايــة عــ�ب الطوائــف 

ي 
ي كل أنحــاء العالــم، حــ�ت أنــه يَُعــد واحــًدا مــن أنــدر الأشــياء ال�ت

المســيحية �ز

ك. ي إيمــان مشــ�ت
ز �ز ز جميــع المؤمنــ�ي ــد بــ�ي توحِّ

ى ِذكــًرا رصيًحا لالآب  ، ســ�ت ي حــرٍص وتــروٍّ
ي هــذا القانــون �ز

إن أمعنــَت القــراءة �ز

ــيح،  ــيء المس ــذراوي، ومج ــالد الع ــق، والمي ــدس، وللخل ــروح الق ــن وال والب

، ومــا يعنيــه أن يعمل الــروح القدس  ز وقيامتــه مــن الأمــوات، وهويـّـة المؤمنــ�ي

ــا  ــا يحفظه ــات إم ي كلم
ــًدا، �ز ة ج ــ�ي ــاحة صغ ي مس

ــذا �ز ــذا. كلُّ ه ــا، وهك فين

ي أيــام الآحــاد، 
ز عــن ظهــر قلــب، أو يرددونهــا �ز ز مــن المؤمنــ�ي ز وماليــ�ي ماليــ�ي

أو يســتخدمونها أحيانًــا كجــزء مــن تأمالتهــم الشــخصية.

ــا، من خالل  يمــان تتشــكَّل، عــ� الأقل جزئيًّ ز الإ ثمــة أهميــة أن نتذكــر أن قوانــ�ي

، بل لأن الأســئلة  ي توَضــع فيهــا، ليــس لأن الكتــاب المقدس يتغــ�ي
الحقبــة الــ�ت

ي نطرحهــا عــن الكتــاب المقــدس تتغــ�ي بدرجــة قليلــة مــن زمــان إىل آخــر. 
الــ�ت

ي 
ي صيغــت �ز

يمانيــة الأخــرى، الــ�ت عــ� ســبيل المثــال، بعــض الترصيحــات الإ

، تســأل وتجيــب عــن أســئلة مختلفــة  ي القــرن الســادس عــ�ش
ة الإصــالح �ز فــ�ت

ي كل 
ز �ز اختالًفــا طفيًفــا. أمــا مــن جهــة قانــون إيمــان الرســل، فــإن المســيحي�ي

ي وقــت مبكــر للغايــة، حــ�ت 
أنحــاء العالــم يرددونــه بشــكل دائــم، لأنــه ُكتــب �ز

ى الالحقة.  أنــه اســُتخدم قبــل ظهــور الكث�ي مــن النقســامات العقائديــة الكــ�ب

ي 
نجيــل فقــط �ز اعــة شــديدة رســالة الإ طــار، يوِجــز القانــون ب�ب وداخــل هــذا الإ

ي القــرن 
بضعــة جمــل. مــن ناحيــة مــا، يَُعــد هــذا نوًعــا مــن محاولــة جــرت �ز

ي الأعــداد الأوىل من الأصحــاح الخامس 
عــادة صياغــة مــا نقرأه، مثــاًل، �ز ي لإ

الثــا�ز
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ي هــي نفســها قانــون إيمان بســيط جًدا. 
عــ�ش مــن رســالة كورنثــوس الأوىل، الــ�ت

ــِل  ــْن أَْج ــاَت ِم ــيَح َم ي الواقــع، أوًل، ٱْلَمِس
ــل؟ �ز نجي ــا هــو الإ ــس: م يســأل بول

ة مختلفــة، إىل أن  َخَطايَانـَـا َحَســَب ٱْلُكُتــِب، ثــم أضيفــت وأضيفــت أشــياء كثــ�ي

ي مــلء الزمــان 
ــص للبشــارة العظيمــة ولمحتواهــا — أن هللا �ز أصبــح لدينــا ملخَّ

ِ لنفســه  أرســل ابنــه كي يمــوت عــ� الصليــب، ويقــوم مــن الأمــوات، ويُحــرصز

نســان الجديــد.  ، يدعوهــم بولــس الإ عــدًدا ضخًمــا مــن البــ�ش

ي يوم الرب، وتــرددون قانون 
ز تجتمعــون للعبادة الجماعيــة �ز وهكــذا إذن، حــ�ي

ــروا أن وراء الكلمــات البســيطة المكتوبــة عــ� الــورق ألفــي عــام  يمــان، تََذكَّ الإ

ز  ز المؤمنــ�ي ي الربــط مــا بــ�ي
يمــان �ز مــن التاريــخ المســيحي. يســاهم قانــون الإ

ــاهلل  ــا: نؤمــن ب ــون مًع ز يقول عــ�ب الثقافــات واللغــات والمــكان والزمــان، حــ�ي

ء، خالــق الســماء والأرض. ي
الآب القــادر عــ� كل �ش

 صالة:
يــا خالَق الســماء والأرض، لتكن ترصيحــات إيماننا المذهلة حّية فينا. ل تســمح 

ي الزمــان والمكان. 
ي عــن تاريــخ خالصنا، الــذي وقــع �ز

أن نفصــل الحــق الالهــو�ت

ي عــدم إيمــان، بــل لتســتند حياتنــا عــ� الحــق القائــل إنــك 
ل تدعنــا نرتــاب �ز

. ز تقيــم الأمــوات. آم�ي
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السؤال الثاني والثالثون

 ما معنى
التبرير والتقديس؟

ــوت  ــا بم ــح ممكًن ــذي أصب ــام هللا، ال ــه أم ــرَّح ب ــا الُم ــر برُّن ي ي الت�ب
ــىف يع

ايــد، الــذي  ز ي التقديــس برُّنــا التدريجــي، الم�ت
المســيح وقيامتــه لأجلنــا. ويعــ�ز

ــا بعمــل الــروح القــدس فينــا. أصبــح ممكًن

 1 بطرس 1: 2-1

وِح  ي تَْقِديــِس ٱلــرُّ ِ
ــاِبِق، �ز َ ِعْلــِم ٱهللِ ٱْلآِب ٱلسَّ َ ... ٱْلُمْخَتاِريــَن ِبُمْقَتــ�ز ز ِبــ�ي ٱْلُمَتَغرِّ

ــاَلُم. ْعَمــُة َوٱلسَّ ْ َلُكــُم ٱلنِّ َ
ِللطَّاَعــِة، َورَشِّ َدِم يَُســوَع ٱْلَمِســيِح: ِلُتْكــ�ش

 تعليق:

أبراهام بوث

ــر والتقديــس كليهمــا بــركات النعمــة، ومــع أنهمــا ل ينفصــالن،  ي مــع أن الت�ب

ــواٍح مختلفــة، فــرٌق  ــاك، مــن ن لكنهمــا أفعــال مختلفــة يقــوم بهــا هللا؛ وهن

نســان  ير بالإ : يتعلــق الت�ب شاســٌع بينهمــا. يمكــن التعبــ�ي عن هــذا الفــرق كالتاىلي

، وهو  ي مــن الناحيــة القانونّيــة؛ وهــو فعــل نعمــة واحــٌد، وينتهــي بتغيــ�ي نســ�ب
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نســان  ي الحيــاة. أمــا التقديــس، فيتعلــق بهــذا الإ
حريــة مــن العقوبــة، وحــٌق �ز

مــن الناحيــة الفعليــة. وهــو فعــل نعمــة مســتمر، وينتهــي بتغي�ي حقيقــي، من 

جهــة جــودة كلٍّ مــن العــادات والأفعــال. الأول يحــدث مــن خــالل بــرٍّ خارجنا؛ 

ــا. يســبق الأول كســبب،  بينمــا يحــدث الأخــ�ي مــن خــالل قداســة تُجــَرى فين

يــر مــن خــالل المســيح ككاهــن، ويتعلــق  ويليــه الآخــر كنتيجــة. يحــدث الت�ب

ــق  ــك، ويتعل ــه كمل ــن خالل ــس م ــم التقدي ــا يت ــة؛ بينم ــب الخطي ــة وذن بتهم

بســطوة الخطيــة. الأول يرفــع عنــا قوة دينونــة الخطيــة، والأخ�ي قوة تســّلطها. 

ي جميــع مــن يخضعــون لــه؛ بينمــا التقديــس تدريجــي 
يــر لحظــي وتــام �ز الت�ب

ــل عــ� درجــات.42 ومكمِّ

جون بايرب

ــون، أو  يق ــرار، أو ِصدِّ ــا أب ــن أنن ــه يُعِل ــه هللا، ب ــوم ب ــٌل يق ــو فع ــر ه ي الت�ب

ــذي هــو كامــل،  يمــان وحــده بيســوع المســيح، ال ــا بالإ ــا اتحدن ــون، لأنن كامل

ٌّ أمــام هللا، ينشــأ بســبب  ي
يــر هــو موقــٌف قانــو�ز ، الت�ب يــق. وبالتــاىلي وبــار، وِصدِّ

يمان وحــده. لســَت تعمل  اتحــاد روحــي بيســوع، الــذي ينشــأ بــدروه بســبب الإ

مــن تلقــاء نفســك، أو تشــق طريقــك بنفســك كي تصــل إىل هــذا الموقــف أمام 

هللا؛ بــل هللا هــو َمــن يعلــن أنــك كامــل بســبب اتحــادك بالمســيح، وهــذا يتم 

يمــان وحــده. بالإ

أمــا التقديــس فهــو فعــٌل يقــوم بــه هللا، يجعلــك مــن خاللــه، بواســطة روحــه 

ة — صــورة ابنــه. وبهــذا،  ي خطــوات كبــ�ي
وكلمتــه، تشــابه رويــًدا رويــًدا — أو �ز

ي تقديســنا.
ي ســلوكنا، ونتغلــب بالفعــل عــ� النقائــص �ز

نصــ�ي أبــراًرا فعلًيــا �ز

42 Abraham Booth, The Reign of Grace: From Its Rise to Its Consummation 
)Glasgow: Collins, 1827(, 247–48.
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ز هذيــن؟ النص  ي تربــط ب�ي
إليــك الآن هــذا الســؤال المفتاحــي: مــا العالقــة الــ�ت

َنَّــُه ِبُقْربـَـاٍن َواِحــٍد َقــْد أَْكَمَل ]المســيح[ 
ز 10: 14، »ِلأ انيــ�ي المفتاحــي لهــذا هــو ع�ب

ــر معــي فيمــا يقولــه هــذا النــص. َمــن هــم الذيــن  «.43 َفكِّ َ ز ِســ�ي ِإىَل ٱْلأَبـَـِد ٱْلُمَقدَّ

ــل — إىل  ــم بالفع ــد ت ــٌر ق ي — أي أم
ــا�ز ي الم

ــوا �ز ل ــد؟ أي تكمَّ ــوا إىل الأب ل تَكمَّ

، أي  ي الوقــت الحــاىلي
ــن يتقدســون �ز ، أي الذي ز ســ�ي ــد. هــؤلء هــم المقدَّ الأب

ــم  ــن؟ أنت ــل؛ م ز بالكام ــم المســيح قديســ�ي ــد جعلك . فق ز يصبحــون قديســ�ي

ز  ز أو كاملــ�ي ي هــذا أن برهــان وقوفكــم قديســ�ي
. يعــ�ز ز ون قديســ�ي الذيــن تصــ�ي

. أعلم أن هــذا يبدو  ز ون قديســ�ي يمــان تصــ�ي أو أبــراًرا أمــام هللا هــو أنكــم بالإ

نوًعــا مــن المفارقــة، لكنــه مفتــاح الحيــاة المســيحية.

ا حــ�ت تتغلب  ي تجاهد بهــا يوميًّ
يمكــن قــول هــذا بطريقة أخــرى: إن القــوة الــ�ت

ز بأنــك كامــٌل بالفعــل. إن عكســَت الأمــر،  ي حياتــك هــي اليقــ�ي
عــ� النقائــص �ز

 ، ي ســلوكي
َّ أن أصــ�ي كامــاًل �ز ــرت هكــذا: »حســًنا، يطالــب هللا بالكمــال. عــ�ي وفكَّ

َّ ويقــول: هــو يبــ�ي بــالًء حســًنا جــًدا، ســنجعله كامــاًل  وحينئــذ ســينظر هللا إىلي

أو سنحســبه كامــاًل«. ل، بــل الأمــر عــ� النقيــض تماًما. فإننا بســبب المســيح، 

نؤمــن بــه وبمــا عملــه عــ� الصليــب، وبحياته الكاملــة. فإننــا نؤمن به، وبســبب 

، يُحتســب كماله لنــا. وإن برهان  دنــا هللا بالمســيح. وبالتــاىلي يمــان، يوحِّ هــذا الإ

ي المســيح هــو أننــا نبغــض خطايانا، ونجاهــد، يومًيــا، بإيمان 
ز �ز لــ�ي وقوفنــا مكمَّ

ي وعــوده، للتغلــب عــ� النقائــص الموجودة.
�ز

، أحثكــم ببســاطة عــ� أل تفهمــوا الأمر بطريقة عكســية. فــإن العالم  وبالتــاىلي

كلــه يفهمــه بطريقــة عكســية. والديانات الأخــرى تفهمــه بطريقة عكســية تماًما، 

ز عند  ي تجعلنــا مرضيــ�ي
بــأن أعمالنــا وجهودنــا للتغلــب عــ� النقائــص هــي الــ�ت

هللا. ل يســعك البتــة الوصــول إىل رضــا هللا بهــذه الطريقــة. فــإن هللا يحســبنا 

43 المترجم: أولئك الذين يتقدسون.
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ي عمرنا 
، نقــ�ز ، ويجعلنــا أبنــاء لــه، ويحســبنا أبراًرا؛ وبســبب هــذا ال�ب ز مقبولــ�ي

بأكملنــا كي نصــ�ي مــا نحــن عليــه بالفعل.

 صالة:
يرنــا، وقد ابتــدأت عمل تقديســنا،  يــا مخلِّصنــا وربَّنــا، أنــت قد أكملــت عمل ت�ب

نــا يوًمــا فيــوم إىل صورتــك وشــبهك،  ِّ ونثــق بأنــك ســتدعمنا حــ�ت اكتمالــه. َغ�ي

. ز جاعــاًل إيّانــا نشــاكل طرقــك. آم�ي
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السؤال الثالث والثالثون

 هل ينبغي على َمن
 يؤمنون بالمسيح أن
 يسعوا لخالصهم بأعمالهم،
أو بأية طريقة أخرى؟

ي المســيح. فالســعي الخالص 
ل، ل ينبغي، لأن كلَّ ما يَلزَم للخالص موجوٌد �ف

بواســطة الأعمال الصالحة هو إنكار أن المســيح هو الفــادي والمخلِّص الوحيد.

 غالطية 2: 16

اُمــوِس، بـَـْل ِبِإيَمــاِن يَُســوَع ٱْلَمِســيِح،  ُر ِبأَْعَمــاِل ٱلنَّ َّ َ نَْســاَن َل يََتــ�ب ِإْذ نَْعَلــُم أَنَّ ٱْلإِ

اُمــوِس.  َر ِبِإيَمــاِن يَُســوَع َل ِبأَْعَمــاِل ٱلنَّ َّ َ ــا نَْحــُن أَيًْضــا ِبَيُســوَع ٱْلَمِســيِح، ِلَنَتــ�ب آَمنَّ

ُر َجَســٌد َمــا. َّ َ اُمــوِس َل يََتــ�ب َنَّــُه ِبأَْعَمــاِل ٱلنَّ
ِلأ

 تعليق:

جون كالفن

نســان، فإنه  ي يعملهــا الإ
إننــا نـُـرِصُّ عــ� أنه بغــض النظر عــن نــوع الأعمال الــ�ت
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يُحَســب بــاًرا أمــام هللا فقــط عــ� أســاس الرحمــة المجانيــة. فــإن هللا، دون 

ي المســيح، عــن طريــق احتســاب 
ــاه مجانـًـا �ز نســان، يتبنَّ أد�ز اعتبــار لأعمــال الإ

يمــان؛  . هــذا هــو مــا نطلــق عليــه بــرَّ الإ بــر المســيح لــه وكأنــه بــره الشــخ�ي

ي أعمالــه، بقناعــة بأنَّ 
َف مــن كل ثقــة �ز ز ز يشــعر إنســان، فارٌغ ومســت�ز وهــو حــ�ي

ٌَض مــن المســيح.  الأســاس الوحيــد لقبولــه أمــام هللا هــو بــر ليــس فيــه، مقــ�ت

ي كل 
ــا �ز ــم )وهــذا الضــالل قــد ســاد تقريًب ــل فيهــا العال ي يَِض

ــ�ت إن الفكــرة ال

نســان، مهمــا كان َمعيًبــا جزئًيــا، ل يــزال بدرجــة مــا  ر أن الإ عــرص(، هــي تََصــوُّ

يســتحق رضــا هللا بأعمالــه ... لكــن يصالحنــا هللا لنفســه، ل بالنظــر إىل أعمالنا 

ي يجعلنــا أبنــاًء لــه، 
ٍ مجــا�ز

ز بــل بالنظــر إىل المســيح وحــده؛ وعــن طريــق تــ�ب

بــدًل مــن أبنــاء الغضــب. وطالمــا نظــر هللا إىل أعمالنــا، لــن يجــد ما يدعــوه إىل 

نــا. ولهــذا، يلــزَم أن يدفــن خطايانــا، ويحتســب لنــا طاعــة المســيح —  أن يحبَّ

الــذي وحــده يســتطيع أن يصمــد أمــام عينــه الفاحصــة — ويتبنانــا كأبــرار مــن 

ــد للكتــاب المقــدس،  خــالل اســتحقاقاته. هــذا هــو التعليــم الواضــح والموحَّ
اُمــوِس َوٱْلأَنِْبَيــاِء« )روميــة 3: 21(.44 الــذي كمــا قــال بولس: »َمْشــُهوًدا َلُه ِمــَن ٱلنَّ

تيموثي كيلر

يمــان بالأعمــال؛ وإن قلــت: »نعــم، ل بــد أن أؤمــن بمــا فعلــه  إن مزجــَت الإ

َّ أيًضــا أن أضيــف هــذا أو ذاك، وإل لــن أخُلــص«،  ، لكــن عــ�ي يســوع لأجــ�ي

فإنــك حينئــذ تقــول إن مــا يخلِّصــك فعلًيــا ليــس هــو مــا فعلــه المســيح، بــل 

مــا تضيفــه أنــت. وهــذا يجعــل منــك مخلًِّصــا لنفســك.

ربمــا يســاعدك هــذا المثــال التوضيحــي. طلب الســيد أ من الســيد ب أن يصنع 

44 John Calvin, “The Necessity of Reforming the Church” in Theological 
Treatises, ed. and trans. J. K. S. Reid, The Library of Christian Classics 
(Louisville: WJKP, 1954), 199.
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ــا. كان الســيد ب  لــه خزانــة خشــبية، لأن الســيد ب كان صانــع خزانــات عظيًم

ي أن أُحِسن  ي نفســه: »حسًنا، حريٌّ �ب
، وبالتاىلي قال الســيد ب �ز ز والســيد أ صديق�ي

ي جهــد كثــ�ي عــ� الخزانة إىل 
صناعــة الخزانــة ... لتصــ�ي كاملــة«. ولهــذا عمــل �ز

أن وصــل بهــا إىل الصقــل والتلميــع فصــارت كاملــة. ثم جاء بالســيد أ إىل ورشــة 

ي فقط 
العمــل كي يراهــا، فالتقــط الســيد أ قطعــة مــن ورق الزجــاج وقال: »دعــ�ز

ًا«. فقــال لــه الســيد ب: »ل! قــد أُكِمــل العمــل. هــو كامــل  أضيــف شــيًئا صغــ�ي

ء إليــه دون أن تنتقــص بهــذا منه«. ي
ضافــة �ش الآن. ول مجــال لإ

ز مــات يســوع، قال:  هكــذا الأمــر أيًضــا مــن جهــة عمــل يســوع المســيح. فحــ�ي

ء آخــر يمكــن أن يضــاف إىل العمــل. هــو كامــٌل بالفعــل.  ي
»قــد أُكمــل«. ل �ش

وإن أضفــَت إليــه، فإنــك تنتقــص منــه. وإن قلــت: »هــو فعــل هــذا، لكــن ل 

ء تضيفــه يص�ي الأســاس الفعــ�ي لخالصك،  ي
بــد أن أضيــف هــذا«، فــإن أي �ش

ويجعــل منــك مخلًِّصــا لنفســك.

ــزج  ــتحالة م ــ� اس ــة ع ــة متين ــا كتابّي ــتانت ُحجًج وتس ــون ال�ب ــدم الُمصِلح ق

يمــان وحــده. لن  يــر والــ�ب والخــالص هــو بالإ يمــان بالأعمــال، وعــ� أن الت�ب الإ

 ، ٍّ م هنــا المزيــد مــن هــذه الحجــج، فقــط ســأقول هــذا: بشــكل شــخ�ي أقــدِّ

لــم يكــن مــن الممكــن أن أحيــا إن لــم يكــن الأمــر هكــذا. ليــس ىلي أي رجــاء 

مــا لــم أســتيقظ كلَّ يــوم وأقــف راســًخا فــوق هــذه المعرفــة الأساســية بــأن:

ٌّ ع� ما ل يقل  ي
ي مب�ز

رجا�أ

عن دم يسوع وبرِّه

ل أجرؤ ع� الستناد ع� أفضل الأسس
بل أستند بالكامل ع� اسم يسوع.45

45 Edward Mote, “My Hope Is Built on Nothing Less,” 1834.
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ي الوحيد.
هذا هو رجا�أ

 صالة:
ــكل عــ� أعمالنــا الصالحــة، أو نســلك  لــه الواحــد والوحيــد، ل تدعنــا نتَّ أيهــا الإ

ــد نعمتــك بــأن نســتند عليهــا  ض بأنهــا أســاس خالصنــا. دعنــا نمجِّ وكأننــا نفــ�ت

ــه  ــا ونهايت ــة خالصن ــك بداي ــل إن ــد القائ ي الوع
ــا �ز ــق تماًم ــا، ونث ــا فين ــكل م ب

. ز وغايتــه. آمــ�ي
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السؤال الرابع والثالثون

 بما أننا ننال الفداء
 بالنعمة وحدها، من
 خالل المسيح وحده،
 فهل مع هذا يجب
 أن نعمل أعماًلا صالحة
ونطيع كلمة اهلل؟

دنا أيًضــا بروحه القدوس؛  نَّ المســيح، بعد أن افتدانا بدمــه، يجدِّ
نعــم، لأ

ــا هلل؛ وحــ�ت نتيقــن مــن إيماننــا مــن خــالل  حــ�ت تُظِهــر حياتنــا محبــة وامتنانً

الثمــار؛ وحــ�ت يُربـَـح آخــرون للمســيح مــن خــالل ســلوكنا بالتقــوى.

 1 بطرس 2: 12-9

 ْ َســٌة، َشــْعُب ٱْقِتَنــاٍء، ِلَكي ــٌة ُمَقدَّ ، أُمَّ ٌّ ــا أَنُْتــْم َفِجْنــٌس ُمْخَتــاٌر، َوَكَهُنــوٌت ُمُلــوِكي َوأَمَّ

ــاًل  ــِذي َدَعاُكــْم ِمــَن ٱلظُّْلَمــِة ِإىَل نُــوِرِه ٱْلَعِجيــِب. ٱلَِّذيــَن َقْب ــِل ٱلَّ وا ِبَفَضاِئ ُ تُْخــ�بِ

 ، َ ز َ َمرُْحوِمــ�ي ْ ــا ٱْلآَن َفأَنُْتــْم َشــْعُب ٱهللِ. ٱلَِّذيــَن ُكْنُتــْم َغــ�ي َلــْم تَُكونـُـوا َشــْعًبا، َوأَمَّ
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ــاُء، أَْطُلــُب ِإَلْيُكــْم َكُغَربـَـاَء َونـُـَزَلَء، أَْن تَْمَتِنُعوا  َِحبَّ
ــا ٱْلآَن َفَمرُْحوُمــوَن. أَيَُّهــا ٱْلأ َوأَمَّ

َ ٱْلأَُمِم  ز ْ َتُُكْم بـَـ�ي ْفــَس، َوأَْن تَُكــوَن ِســ�ي ي تَُحــاِرُب ٱلنَّ ِ
ــَهَواِت ٱْلَجَســِديَِّة ٱلَّــ�ت َعــِن ٱلشَّ

ي يـَـْوِم  ِ
ــُدوَن ٱهللَ �ز ، يَُمجِّ ٍّ َ وَن َعَلْيُكــْم َكَفاِعــِ�ي �ش ُ َ

ي َمــا يَْفــ�ت ِ
ْ يَُكونـُـوا، �ز َحَســَنًة، ِلــَكي

ي ياَُلِحُظونََها. ِ
ٱِلٱْفِتَقــاِد، ِمــْن أَْجــِل أَْعَماِلُكــُم ٱْلَحَســَنِة ٱلَّــ�ت

 تعليق:

تشارلز هادون سربجن

ي المؤمــن. 
هكــذا إذن أيهــا الأحبــاء، ل بــد أن توجــد هــذه الأعمــال الصالحــة �ز

هــي ليســت جــذور خالصــه، لكنها ثماره. وهي ليســت وســيلة خــالص المؤمن؛ 

ــدة،  ــة الجي ــجرة بالصح ــع ش ز تتمت ــ�ي ــالص. ح ــق الخ ي طري
ته �ز ــ�ي ــا مس لكنه

ســتصنع ثمــًرا بحســب جنســها؛ هكــذا أيًضــا، إن كان هللا قــد جعــل طبيعتنــا 

صالحــة، فــإن الثمــر ســيكون جيــًدا. لكــن إن كان الثمر رديًّــا، فهذا لأن الشــجرة 

ز مــن  ــة. فــإن المخلوقــ�ي ــه — شــجرة رديَّ ــت علي ــا لطالمــا كان هــي بالفعــل م

ي المســيح يشــتهون أن يتخلصــوا مــن كل خطيــة. نعــم، نحــن نخطــئ 
جديــد �ز

ــة  ــيطر الخطي ــا، تس ــا، ولحزنن ــة. وأحيانً ــب الخطي ــنا نح ــا لس ــل، لكنن بالفع

علينــا، لكــن شــعورنا بأننــا مارســناها هــو مــوٌت بالنســبة لنــا؛ ولكنهــا مــع هــذا 

، فإننــا  لــن تســودنا، لأننــا لســنا تحــت النامــوس بــل تحــت النعمــة؛ وبالتــاىلي
ســنغلبها، وننتــرص عليهــا.46

ليجون دانكان

ي المســيح وحده 
يمــان وحــده، �ز إن كان الخــالص بالنعمــة وحدهــا، بواســطة الإ

46 C. H. Spurgeon, “The Agreement of Salvation by Grace with Walking 
in Good Works” sermon 2210 in The Complete Works of C. H. Spurgeon, 
vol. 37 (Morrisville, PA: Delmarva Publications, 2015). Also available at 
Bible Bulletin Board, http:// www.biblebb .com /files /spurgeon /2210 .htm.

http://www.biblebb.com/files/spurgeon/2210.htm
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— وإن كنــا نَخُلــص، وننــال الغفــران، ونُقَبــل ل بُنــاًء عــ� أعمالنــا الصالحــة، 

ول بنــاء عــ� اســتحقاقنا، بــل بســبب مــا فعلــه يســوع لأجلنــا — فهــل ل يــزال 

ي الحياة المســيحية؟ يجيــب الكتاب 
هنــاك مجــال لالأعمــال الصالحة والطاعــة �ز

المقــدس بنعــم قاطعــة عن هــذا الســؤال.

ي الخــالص، نَخُلــص ل من عقوبة 
أوًل، هنــاك مجــال لالأعمــال الصالحــة لأننا، �ز

ي الخالص، بواســطة عمل 
الخطيــة فحســب، بــل أيًضا مــن قوتها وســلطانها. و�ز

. فإننــا  يســوع المســيح، لســنا نجــد الغفــران فحســب، بــل نجــد أيًضــا التغيــ�ي

ي يســوع المســيح. وهــو يعتقنــا مــن ســيادة الخطيــة 
نصــ�ي خالئــق جديــدة �ز

ٌء  ي
ي الخــالص بالنعمــة أن التغيــ�ي أو النمــو �ش

، ل يعــ�ز عــ� حياتنــا. وبالتــاىلي

ي أن التغيــ�ي والنمو قد صــارا الآن 
ي الحيــاة المســيحية، بــل يعــ�ز

وري �ز غــ�ي رصز

ز مــن خــالل هللا بواســطة روحــه القــدوس العامــل فينــا. ممكنــ�ي

ــاة المســيحية؟ المتنــان،  ي الحي
مــا هــو إذن دور طاعــة كلمــة هللا وناموســه �ز

، والشــهادة. ز واليقــ�ي

ي أظهرها 
ي الحيــاة المســيحية تَُعــد طاعتنــا فعــل امتنــان هلل، عــ� النعمة الــ�ت

�ز

ْعَمــِة  َنَُّكــْم ِبٱلنِّ
ي أفســس 2: »ِلأ

ــر مــا قالــه بولــس �ز ي يســوع المســيح. تَذكَّ
لنــا �ز

ــُة ٱهللِ. َلْيــَس ِمــْن أَْعَمــاٍل  يَمــاِن، َوَذِلــَك َلْيــَس ِمْنُكــْم. ُهــَو َعِطيَّ ُمَخلَُّصــوَن، ِبٱْلإِ

ــاٍل  ــوَع ِلأَْعَم ــيِح يَُس ي ٱْلَمِس ِ
َ �ز ز ــ�ي ــُه، َمْخُلوِق ــُن َعَمُل ــا نَْح َنََّن

ــٌد. ِلأ ــَر أََح ــاَل يَْفَتِخ َكْي

َصاِلَحــٍة« )عــدد 8-10(. هــل ســمعت إذن مــا قالــه بولــس هنــا؟ لــم يقــل إننــا 

ي حقيقــة الأمــر قــد اســتبعد 
قــد خُلصنــا بواســطة الأعمــال الصالحــة؛ لكنــه �ز

هــذا بوضــوح. لكنــه قــال إننــا قــد خُلصنــا لأعمــال صالحــة، أي لأجــل أعمــال 

ي الحياة المســيحية هــو أن تخلِّصنا، أو 
، ليــس دور الأعمــال �ز صالحــة. وبالتــاىلي

ٌ عن امتناننــا هلل لأجل ما ســبق فأظهره لنا  نــا، لكنهــا تعبــ�ي تدفــع هللا إىل أن يحبَّ
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ي يســوع 
ي يســوع المســيح، ولأجل الخــالص الذي قدمــه لنا مجانًا �ز

مــن محبــة �ز

ي الحيــاة المســيحية فعــَل امتنــاٍن.
المســيح. وبالتــاىلي تعــد طاعتنــا لكلمــة هللا �ز

. ففي رســالة  ز ي نعملهــا بإيمــان باليق�ي
ثانًيــا، أيًضــا تمدنــا الأعمــال الصالحــة ال�ت

، قــال لهــم إنــه يعلــم اختيارَهــم مــن هللا )1  بولــس الأوىل إىل أهــل تســالونيكي

تســالونيكي 1: 3-5(. هــذا قــول مذهٌل. كيــف لك أن تَعَلم أن أناًســا ما مختارون 

 ، ي العــدد الثالــث، يتحــدث بولــس عــن عمل إيمــان أهل تســالونيكي
مــن هللا؟ �ز

ي 
ي الأســاس: »إنــ�ز

وتعــب محبتهــم، وصــ�ب رجائهــم. إذن، كان بولــس يقــول �ز

ي أعلم أنكــم أبناء 
ي حياتكــم، وهــذا هــو مــا يجعلــ�ز

أرى عمــل الــروح القــدس �ز

ي يقينهــم الشــخ�ي 
هللا«. ثــم يواصــل حديثــه موضًحــا كيــف يســاهم هــذا �ز

ز نــرى هللا عامــاًل فينا  ي الحيــاة المســيحية حــ�ي
ز �ز )عــدد 5(. فإننــا نتحــ�َّ باليقــ�ي

ي طاعتنــا لوصاياه.
َّ عنــه �ز نــا، ذلــك التغيــ�ي الــذي يعــ�ب لتغي�ي

المجــال الثالــث الــذي يعمــل فيــه النامــوس والأعمــال الصالحة وعمــل الطاعة 

ز نطيع كلمــة هللا، ونعمل أعماًل  ي الحيــاة المســيحية هو مجال الشــهادة. حــ�ي
�ز

ــد أبانــا الســماوي. وَمــن يروننــا يجــدون مــا يدعوهــم إىل  صالحــة، فإننــا نمجِّ

ز قــال إنــه يريدنــا أن نســلك  تمجيــد أبينــا الســماوي. أوضــح بطــرس هــذا حــ�ي

بالتقــوى أمــام العالــم ح�ت ينظــر العالــم إلينا ويمجــد أبانا الســماوي المحب 

الــذي قد خلَّصنــا بالنعمــة )1 بطــرس 2: 12(.

وهكــذا، مــع أننا نَخُلــص بالنعمة، لكننا نخلــص إىل حياة من الأعمــال الصالحة 

ي فــرٍح. وليــس هــذا حــ�ت ندفــع هللا إىل أن يحبنــا، بــل لأن هللا يحبنا 
والطاعــة �ز

بالفعــل، ولأننــا نريــد أن نتمثــل بابنــه، الــذي قــال: »َطَعاِمــي أَْن أَْعَمَل َمِشــيَئَة 

َم َعَمَلــُه« )يوحنا 4: 34(. ي َوأُتَمِّ ِ
ٱلَّــِذي أَرَْســَل�ز
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 صالة:
أيهــا الآب الســماوي، قــد خلَّصتنــا مــن الخطيــة. ل تدعنــا نبقــى فيهــا وكأننــا 

ل زلنــا مســتعَبدين لهــا. فقــد أعطيتنــا وصايــا هــي ســبيل الحيــاة. دعنــا نقــدر 

. ز قيمتهــا. وليــت جميــع مــن يعرفوننــا يــروا أعمالنــا الحســنة فيمجــدوك. آمــ�ي
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السؤال الخامس والثالثون

 بما أننا ننال الفداء
 بالنعمة وحدها، بواسطة
 اإليمان وحده، فِمن
أين يأتي هذا اإليمان؟

ي ننالهــا مــن المســيح ننالهــا بواســطة الــروح القــدس، 
إن كل العطايــا الــىت

يمــان نفســه. ي ذلــك الإ
بمــا �ف

 تيطس 3: 6-4

ي ِبــرٍّ َعِمْلَناَها نَْحُن،  ِ
َ َظَهَر ُلْطــُف ُمَخلِِّصَنا ٱهللِ َوِإْحَســانُُه -َل ِبأَْعَمــاٍل �ز ز َوَلِكــْن ِحــ�ي

وِح ٱْلُقــُدِس،  ي َوتَْجِديــِد ٱلــرُّ ِ
ــا�ز ــا ِبُغْســِل ٱْلِميــاَلِد ٱلثَّ َ رَْحَمِتِه-َخلََّصَن ــْل ِبُمْقَتــ�ز بَ

ً َعَلْيَنــا ِبَيُســوَع ٱْلَمِســيِح ُمَخلِِّصَنا. ٱلَّــِذي َســَكَبُه ِبِغــ�ز

 تعليق:

فرنسيس شيفر

ــة  ــا الديان ــم، لأنه ي العال
ــة �ز ــهل ديان ــي أس ــيحّية ه ــدرك أن المس ــا أن ن علين
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ي فيهــا يقــوم هللا الآب، والمســيح، والــروح القدس، بــكلِّ العمل. 
الوحيــدة الــ�ت

طــالق بوجودنــا، أو بوجود الأشــياء  هللا هــو الخالــق؛ فــإن ل عالقــة لنــا عــ� الإ

ن ونصيــغ الأشــياء الأخــرى، لكننــا ل نســتطيع تغي�ي  الأخــرى. نســتطيع أن نكــوِّ

ي خالصنــا، لأن المســيح عمــل كل 
حقيقــة الوجــود. كمــا أننــا ل نعمــل شــيًئا �ز

ي كل ديانــة أخــرى، ينبغــي أن نفعــل شــيًئا 
ء. ليــس علينــا أن نفعــل شــيًئا. �ز ي

�ش

ء: فقــد  ي
ي المســيحّية، فلســنا نعمــل شــيًئا؛ بــل عمــل هللا كل �ش

مــا ... أمــا �ز

خلقنــا، وأرســل ابنــه، الــذي مــات؛ ولأن هــذا البــن غــ�ي محــدود، فهــو بالتــاىلي 

ي حاجــة إىل حمــل آثامنــا بأنفســنا، بــل ول يلزمنــا 
قــد حمــل إثمنــا كامــاًل. لســنا �ز

، مــن ناحيــة مــا،  ء. وبالتــاىلي ي
أن نربــح اســتحقاق المســيح. هــو يعمــل كل �ش

ي العالــم.47
هــي أســهل ديانــة �ز

ميكا إدموندسون

 ، يمــان، وبالتــاىلي ي بهــا المؤمنــون إىل الإ
ي يــأ�ت

يتعلــق هــذا الســؤال بالكيفّيــة الــ�ت

اه المســيح. مــن الأفضــل أن يُطــَرح هــذا الســؤال  ينالــون الخــالص الــذي اشــ�ت

، فيمــا نراجــع حياتنــا الماضيــة ونســأل: »كيــف اســتطعُت  ي
بالنظــر إىل المــا�ز

ــح  ــم ينج ــا ل ــه، بينم ــن بإنجيل ــوع، وأؤم ــبَّ يس ــاقط أن أح ــئ الس ــا الخاط أن

ي هــذا؟«
ون آخــرون �ز كثــ�ي

َ َجَهاَلٌة«  ز ِليِب ِعْنَد ٱْلَهاِلِكــ�ي كي تفهــم ِعَظــم هذا، ل بــد أن تفهم أن »َكِلَمــَة ٱلصَّ

نجيــل عقلًيا، لكن دون  )1 كورنثــوس 1: 18(. ومــع أن بإمكاننــا أن ندرك حقائق الإ

رنــا دليــل الأســئلة  فضها باعتبارهــا جهالــة. لكــن يَُذكِّ ــل هللا بالنعمــة، ســ�ز تَدخُّ

والأجوبــة هــذا بــأن هللا يتدخــل بالحقيقــة. يََهــب الــروح القــدس الخطــاة حياة 

47 Francis A. Schaeffer, The God Who Is There in The Francis A. Schaeffer 
Trilogy: The Three Essential Books in One Volume )Wheaton: Crossway, 
1990(, 182–83.
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ز يُكَرز  نـُـوِب َوٱْلَخَطايـَـا« )أفســس 2: 1(. وحــ�ي جديــدة، دونهــا كانــوا »أَْمَواتـًـا ِبٱلذُّ

ي قلوبنــا، حــ�ت نَقَبــل المســيح القائــم 
أ الــروح القــدس إيمانـًـا �ز نجيــل، ينــ�ش بالإ

نجيــل. فــإن  م نفســه لنــا مــن خــالل الإ ز يقــدِّ مــن الأمــوات والــذي يَمُلــك، حــ�ي

نجيل( هــو عطيــة هللا بالنعمة. لهذا  ي طاعــة لالإ
يمــان نفســه )أي اســتجابتنا �ز الإ

ي ننظــر بهــا إىل خالصنــا، 
الحــق المذهــل تطبيقــات ضخمــة عــ� الكيفيــة الــ�ت

وحياتنــا المســيحية، وعبادتنا.

ــا  ــا هــو بالحقيقــة بالنعمــة. ل أحــد من أوًل، يؤكــد هــذا الحــق أن كلَّ خالصن

ي غالبيــة الخــالص الــذي 
يســتطيع أن يفتخــر بأنــه قــد َخُلــص لأنــه ســاهم �ز

ي  ُقــدم لــه. فإننــا قطًعــا ل نخلــص لأنــه كان لدينــا مــا يكفــي مــن الوعــي الأد�ب

نجيــل، أو لأننا قد تلقينــا تعليًما  ي ذواتنــا ومــن ذواتنــا ح�ت نؤمــن بالإ
والروحــي �ز

يمــان بالســؤال والجــواب بشــكل جيد جــًدا )عــ� الرغم من أهميــة هذا(.  ي الإ
�ز

ل، بــل إننــا نَخُلــص فقــط لأن المســيح القائم من الأمــوات قد أعطانــا، برحمته 

نجيــل. وبالروح القــدس، حرث  لهّيــة، البــرص الروحــي ح�ت نؤمــن بالإ ورأفتــه الإ

نجيــل، تصنــع  ز تُلَقــى عليهــا بــذار الإ يســوع أرض قلوبنــا المحجــرة، حــ�ت حــ�ي

ــه  ــد هللا لأن ــا أن نحم ــل، فعلين نجي ــن بالإ ــا نؤم ــة. إن كن ــان والتوب يم ــر الإ ثم

أعطانــا نعمــة حــ�ت نؤمــن بــه، لأنــه هــو الوحيــد الــذي شــكَّل الفــارق بالنســبة 

، ينبغــي أن تتســم الحيــاة المســيحّية بالمتنــان والتضــاع. فإننــا  لنــا. وبالتــاىلي

ء.  ي
ي �ش

ز �ز ي ذواتنــا ومــن ذواتنــا، لســنا أفضــل مــن الآخريــن غــ�ي المســيحي�ي
�ز

الفــارق الوحيــد هــو أن شــيًئا )أو بالأحــرى شــخًصا( رائًعــا بصــورة مطلقــة قــد 

ء. ي
َّ كل �ش دخــل إىل حياتنــا وغــ�ي

ــادة  ــا إىل العب ــن نظرتن ــن هللا م ــة م ــا عطي ــأن إيمانن ــا ب ِّ معرفتن ــ�ي ًا، تَُغ ــ�ي وأخ

م  نجيــل، يقدِّ نجيــل. فمــن خــالل المنــاداة بالإ الجماعّيــة، ول ســيما الكــرازة بالإ

ًا البــ�ش إىل الأبد.  ِّ المســيح القائــم مــن الأموات نفســه لنــا بقــوة مخلِّصة، مغــ�ي
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ــوم  ي الي
ــدأ �ز ــل هــي تب ــة، ب ي المســيح ثاني

ــأ�ت ز ي ــة حــ�ي ــاة الأبديّ ــدأ الحي ل تب

نجيــل، قــوة  الــذي فيــه يجلــب الــروح القــدس تلــك الحيــاة إلينــا بواســطة الإ

نجيــل،  ي مقاعدنــا بالكنيســة نســتمع إىل رســالة الإ
ز نجلــس �ز هللا للخــالص. حــ�ي

ي العالــم 
ة دينّيــة، بــل إن أعظــم قــوة �ز فإننــا لســنا نســتمع إىل مجــرد محــارصز

ي 
ز كي تجلــب حيــاة جديــدة إىل الخطــاة. فــإن الســماء تــأ�ت ي ذلــك الحــ�ي

تعمــل �ز

ق »ليــس بعــد« مجيــد مجــال »هنــا والآن«. فــإن العبــادة  إىل الأرض، ويخــ�ت

ز يَنظــره العالم.  ي المســيح ثانية حــ�ي
الجماعّيــة هــي مركــز فــداء هللا، إىل أن يــأ�ت

ز  يمــان، أســبوًعا بعــد الآخــر، حــ�ي ز ذلــك الوقــت، نحــن ننظــره بالإ وحــ�ت يحــ�ي

ــا باســمه لنعبــده ونســتمع إىل كلمتــه. وبواســطة الــروح القــدس،  نجتمــع مًع

نتغــ�ي تدريجًيــا عــ� نحــو يــدوم إىل الأبــد.

 صالة:
ــن  ــن ع ــا عاجزي ز كن ــا حــ�ي ــا وســعيَت وراءن ــت طلبَتن ــروح القــدس، أن ــا ال أيه

ــا.  ــا إيمانن ــن وهبتن ــا. أنــت َم ــا وخطايان ي ذنوبن
ــا �ز ــا أمواتً ــا كن أن نطلبــك، لأنن

ل القلــوب  ي بهــا تحــوِّ
لــم يكــن لأحــد مّنــا أن يؤمــن دون نعمــة التجديــد، الــ�ت

ي ضــوء رحمتــك 
ــي جانًبــا كلَّ افتخــار، �ز الحجريـّـة إىل قلــوب لحمّيــة. دعنــا ننحِّ

. ز ي لــم نكــن نســتحقها. آمــ�ي
الــ�ت
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القسم الثالث

الروح القدس،
االسترداد،
النمو في النعمة
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السؤال السادس والثالثون

 بماذا نؤمن عن
الروح القدس؟

ــكلِّ  ــه دون رجعــة ل ــه هــو هللا، رسمــديٌّ مــع الآب والبــن، وأن هللا يهب أن
مــن يؤمــن.

 يوحنا 14: 17-16

َبَــِد، ُروُح 
يًــا آَخــَر ِلَيْمُكــَث َمَعُكــْم ِإىَل ٱْلأ َوأَنَــا أَْطُلــُب ِمــَن ٱْلآِب َفُيْعِطيُكــْم ُمَعزِّ

ــا أَنُْتْم  َنَّــُه َل يـَـَراُه َوَل يَْعِرُفــُه، َوأَمَّ
ٱْلَحــقِّ ٱلَّــِذي َل يَْســَتِطيُع ٱْلَعاَلــُم أَْن يَْقَبَلــُه، ِلأ

َنَّــُه َماِكــٌث َمَعُكــْم َويَُكــوُن ِفيُكــْم.
َفَتْعِرُفونـَـُه ِلأ

 تعليق:

أوغسطينوس أسقف هيبو

وَح ٱْلُقــُدَس«،  ي تالميــذه، قائــاًل: »ٱْقَبُلــوا ٱلــرُّ
ز نفــخ ربُّنــا �ز مــن أجــل ذلــك، حــ�ي

فهــو بالتأكيــد كان يرجــو أن يُفَهــم مــن هــذا أن الــروح القــدس لــم يكــن فقــط 

روح الآب، بــل روح البــن الوحيــد نفســه. فــإن الــروح نفســه هــو بالحقيقــة 

روح الآب والبــن، الــذي يشــكِّل معهمــا ثالــوث الآب، والبــن، والــروح القدس؛ 
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وهــو ليــس مخلوًقــا، بــل الخالــق.48

سام ستورمز

ر هللا  ي التفكــ�ي عــن هللا بصفتــه الآب. كمــا أنَّ تصــوُّ
نــادًرا مــا يصــارع المؤمــن �ز

يــن. يَســُهل علينــا فهــم هــذه الأســماء  بأنــه البــن ل يمثِّــل مشــكلة لــدى الكث�ي

بــه مــع آبــاء وأبناء  الشــخصية، لأن حياتنــا وعالقاتنــا متشــابكة بمــا ل يمكــن تجنُّ

نــا  هنــا عــ� الأرض. لكــن يختلــف هــذا عــن هللا بصفتــه الــروح القــدس. يخ�ب

ي )Gordon Fee( عــن أحــد تالميــذه الــذي أبــدى هــذه المالحظــة: 
جــوردون �ز

ي أن أفهــم جيــًدا هللا البــن؛ 
، ويمكنــ�ز »إن هللا الآب منطقــي تماًمــا بالنســبة ىلي

أمــا الــروح القــدس فهــو منطقــة رماديــة ضبابيــة«.49

ي الكتــاب المقــدس! فإننــا فيــه نــرى أن 
ــا �ز كــم يختلــف هــذا عمــا نقــرأه فعليًّ

لهيــة، بــل هــو مســاٍو لــالآب  ي الــذات الإ
ي رتبتــه �ز

الــروح القــدس ليــس ثالًثــا �ز

ــة المســتَحقة  ي كل المجــد والكرام
ــة، و�ز ي ال�مديّ

ــا �ز ٌك معهم ــن، ومشــ�ت والب

ي واحــد. فــإن الــروح القــدس ليــس قــوة غــ�ي عاقلــة، أو طاقة 
لهنــا الثالــوث �ز لإ

. فإنه لديــه عقاًل،  ســماويّة مجــرَّدة. بــل هــو شــخٌص بــكل مــا للكلمة مــن معــ�ز

ــر )إشــعياء 11: 2؛ روميــة 8: 27(. وهــو قــادر ع� اختبار مشــاعر وعواطف  ويفكِّ

عميقــة )روميــة 8: 26؛ 15: 30(. كمــا أن للــروح القــدس إرادة، ويتَّخــذ قــرارات 

ــن بأفضــل صــورة )أعمــال  د الب ــق بالأفضــل لشــعب هللا، وبمــا ســيمجِّ تتعل

الرســل 16: 7؛ 1 كورنثــوس 2: 11(.

48 St. Augustine, The City of God, trans. Marcus Dods (Digireads, 2009), 
329–30.

49 Gordon D. Fee, “On Getting the Spirit Back into Spirituality,” in Life in 
the Spirit, ed. Jeffrey Greenman and George Kalantzis (Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press, 2010(, 43.
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ز  ي وصفــه بأنــه يحــزن حــ�ي
أيًضــا نــرى المزيــد ِمــن شــخصّية الــروح القــدس �ز

نخطــئ )أفســس 4: 30(. فــإن الــروح القــدس، الــذي هــو إذن ليــس أقــل مــن 

ــن  ــع الذي ــاة مــع جمي ــة ونابضــة بالحي ي عالقــة حميمي
ــن، يدخــل �ز الآب والب

ــس 13: 11؛  ــم )مرق ــدس يتكل ــروح الق ــوس 13: 14(. ال ــم )2 كورنث ــُكن فيه يَس

ع )أعمــال الرســل 9: 31(،  رؤيــا 2: 7(، ويشــهد )يوحنــا 15: 26؛ 16: 13(، ويشــجِّ

ي أوقــات الطــوارئ الروحّيــة 
ويشــّدد )أفســس 3: 16(؛ وهــو يعلِّمنــا، ول ســيما �ز

)لوقــا 12: 12(. كمــا نــرى أن الــروح القــدس شــخٌص مــن خــالل إمكانيــة الكــذب 

ز 10: 29(، بــل والتجديــف عليــه  انيــ�ي عليــه )أعمــال الرســل 5: 3(، وإهانتــه )ع�ب

)مــ�ت 12: 32-31(.

ء آخــر، الــروح القــدس هــو »روح المســيح« )روميــة 8: 9(.  ي
لكــن، فــوق كل �ش

فــإن دوره الرئيــ�ي فينــا، نحن هيكل هللا الذي يســكن فينا )أفســس 2: 22-21(، 

ــه انتباهنــا إىل شــخص المســيح، وكي  ــه نحــو الآخــر، إذ هــو يخــدم كي يوجِّ موجَّ

ــص، وتكريًســا لــه )يوحنــا 14: 26؛ 16:  يوقــظ فينــا عاطفــة قلبيــة تجــاه المخلِّ

12-15(. يتلــذذ الــروح القــدس بــأن يخــدم كمنــارة أكــ�ش مــن أيــة خدمــة أخــرى 

ــا  ــلِّط أفكارن ــا( كي يس ــكن فين ــد يس ــه بالتأكي ــع أن ــا )م ــف وراءن ــو يق ــه، إذ ه ل

وتأمالنــا عــ� جمــال المســيح، وعــ� كل مــا يمثلــه هللا لنــا فيــه ومــن خاللــه.

ي شــخص الروح القــدس، وعمله، ونشــكر لأجــل حضوره 
ز �ز ز نتأمــل ُمَصلِّــ�ي حــ�ي

ي حياتنــا، فإننــا نفعــل حســًنا إن انتبهنــا إىل كلمــات تومــاس تورانــس 
القــوي �ز

ء  ي
ــرد �ش ــس مج ــدس لي ــروح الق ــأن »ال ــا ب رن ي تَُذكِّ

ــ�ت )Thomas Torrance(، ال

ء قريــب الصلــة مــن هللا، ينبعث منــه، أو فعاًل مــا بعيًدا  ي
ســماوي إلهــي، أو �ش

عنــه، أو هبــة مــن نــوع مــا يمكــن أن تنفصــل عــن ذاتــه؛ ففــي الــروح القــدس 

ز يمنحنــا الــروح القــدس، فهــو  ة فينــا؛ وحــ�ي يعمــل هللا بنفســه بصــورة مبــا�ش
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يمنحنــا شــيًئا ل يقــل عــن ذاتــه نفســها«.50

 صالة:
يــا هللا معيننــا، نشــكرك لأنك أرســلت روحــك القدوس كي يَســُكن فينا. ونشــكرك 

يمــان بقوته هو،  دنا ويعزينــا. دعنــا نحيــا حيــاة الإ لأنــه يهّذبنــا ويؤّدبنــا، ويشــدِّ

. ز ز مــن فرحــه. آم�ي وليــس بقوتنــا. دعنــا نســلك ســبيل الطاعــة، مملوئ�ي

50 Thomas F. Torrance, The Trinitarian Faith )London: T & T Clark, 1991(, 191.
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السؤال السابع والثالثون

 كيف يعيننا
الروح القدس؟

يُبّكتنــا الــروح القدس عــى خطايانــا، ويُعزينا، ويرشــدنا، ويعطينــا مواهب 

ننا مــن أن نص�ي وأن نفهــم كلمة هللا. ي طاعــة هللا؛ وهو يمكِّ
روحيــة، ورغبــة �ف

 أفسس 6: 18-17

ــُكلِّ  َ ِب ز ــ�ي ــُة ٱهللِ. ُمَصلِّ ــَو َكِلَم ــِذي ُه وِح ٱلَّ ــرُّ ــْيَف ٱل َوُخــُذوا ُخــوَذَة ٱْلَخــاَلِص، َوَس

وِح، َوَســاِهِريَن ِلَهــَذا ِبَعْيِنِه ِبــُكلِّ ُمواَظَبــٍة َوِطْلَبٍة،  ي ٱلــرُّ ِ
َصــاَلٍة َوِطْلَبــٍة ُكلَّ َوْقــٍت �ز

. َ ز يِســ�ي ِلأَْجــِل َجِميــِع ٱْلِقدِّ

 تعليق:

جون أوي�ن

ي الأســاس، 
رشــاد. فهــو �ز م لنــا الــروح القــدس الســاكن فينــا التوجيــه والإ يقــدِّ

ق فينــا، وينقلنــا مــن  ِ
ي المعتــاد، ينــ�ي أذهاننــا، ويهبنــا عيونـًـا، وإدراًكا، ويـُـ�ش

و�ز

ــة  ــا، ومعرف ــة طريقن ــن رؤي ــن م ــه نتمك ــذي ب ــب، ال ــور العجي ــة إىل الن الظلم

ز أمــور هللا ... وهــو يَهــب نــوًرا وفهًمــا جديــًدا، به نتمكــن، بوجه  ســبلنا، وتميــ�ي



160

ي القــوة أيًضا 
، وإدراك، واســتقبال الأمــور الروحيــة«. ... تــأ�ت ز عــام، مــن »تميــ�ي

كمــا النــور، مــن خــالل انســكاب الــروح القــدس فينــا؛ فإننا ننــال قوة لســتقبال 

وممارســة جميــع مــا نكتشــفه بالنعمة ... وبســك�ز الــروح القــدس، نحصل ع� 

التأييــد والدعــم. فــإن قلوبنــا عــ� اســتعداد كبــ�ي للغــرق والســقوط والإخفاق 

ي 
ء يمكن أن يتســبب �ز ي

بســهولة تحــت ثقــل تجاربنــا وضيقاتنا؛ بــل وإن أقــل �ش

هــذا. فــإن الجســد، والقلــب، وكل مــا فينا، عــ� اســتعداد للســقوط والإخفاق 

، ويتحمــل ذلــك العجــز والضعــف الــذي  ز �يًعــا ... إن الــروح القــدس يعــ�ي
يُسِقطنا بســهولة.51

ليو تشاسرت

ي َل تَْقــِدُروَن أَْن تَْفَعُلوا  ِ
َنَُّكْم ِبــُدو�ز

: »ِلأ ي
لطالمــا كانت كلمات يســوع هــذه تُذهل�ز

َشــْيًئا«. فهــي تذِكــرة منعشــة، وتجعلنــا نتضــع، بــأن احتياجنــا، مــن البدايــة إىل 

النهايــة، ليــس جزئًيــا، بــل كامــاًل. فــإن المســيح، بمنحــه إيَّانــا الــروح القــدس، 

، مــن الأول وإىل الآخر. يعطينا الــروح القدس  قــد أعطانــا كلَّ مــا نحتاجه وأكــ�ش

هنــا نحــو ذاك الــذي هو الحيــاة. فهــو يعطينا حياة  حيــاة، ويمــالأ حياتنــا، ويوجِّ

ي الخطايا. 
لأن نقطــة انطالقنــا ليســت أننــا فقــط معــوزون روحًيا، بــل أمــواٌت �ز

دنــا الــروح القــدس، معطًيــا إيّانــا حيــاة  ز يجدِّ فــإن حياتنــا الروحيــة تبــدأ حــ�ي

ل الــروح قلوبنــا الحجريــة إىل قلــوب لحميــة، يجعــل حق  ز يحــوِّ جديــدة. وحــ�ي

ي 
م لنــا �ز كلمــة هللا واقًعــا بالنســبة لنــا، فَنقَبــل المســيح بإرادتنــا كمــا هــو مقــدَّ

رنــا هــذا بــأن إيماننــا ليــس هــو أن نكــون أشــخاًصا أفضــل، بــل  نجيــل. يذكِّ الإ

يمــان وحده. أشــخاًصا جــدًدا، بنعمــة هللا وحدهــا، وبواســطة الإ

51 John Owen, “The Indwelling of the Spirit,” in The Doctrine of the Saints’ 
Perseverance Explained and Confirmed, vol. 11 of The Works of John Owen, 
ed. William Goold )New York: Robert Carter & Brothers, 1853(, 343–61.
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ز  أيًضــا ل يكتفــي الــروح القــدس بمنحنــا حيــاة، لكنــه أيًضــا يمــالأ حياتنــا. حــ�ي

ي الــروح 
. يــأ�ت ي

انــا هللا الآب أبنــاًء لــه، ويعطينــا روح التبــ�ز ، يتبنَّ ز نصــ�ي مؤمنــ�ي

ًتــا إيّانــا عــ�  ٍ — داعًمــا إيّانــا، ومبكِّ ليســكن فينــا ويمالأنــا، وبهــذا يرشــدنا كمشــ�ي

ي الطريــق الــذي ل بد أن 
ًعا إيّانــا �ز ي المســيح، ومشــجِّ

ًدا إيّانــا �ز خطايانــا، ومشــدِّ

ز نكــون أضعــف مــن  ، بــل ويصــ�ي عنــا حــ�ي نســلك فيــه، ومعيًنــا لنــا كي نصــ�ي

ي كل هــذا، ينمينــا الــروح كي نشــابه صــورة المســيح، 
أن نفعــل هــذا بأنفســنا. �ز

ًنــا إيّانــا مــن فعــل أعمــال صالحــة، قــد ســبق هللا فأعدهــا كي نســلك فيها.  ممكِّ

ي بنيان جســد المســيح، 
وهو يعطينا مواهب خاصة كي نســتخدمها للمســاهمة �ز

وكي نحــب هللا، ونخدمــه، ونطيعــه.

ًا، يوجهنــا الــروح  وهكــذا، يعطينــا الــروح القــدس حيــاة، ويمــالأ حياتنــا. وأخــ�ي

َنَُّه 
، ِلأ ي ِ

ــُد�ز نحــو ذاك الــذي هو الحيــاة. قال يســوع: »َذاَك ]الروح القــدس[ يَُمجِّ

ُكــْم« )يوحنــا 16: 14(. إن الــروح القــدس هو روح المســيح؛  ُ ــا ىِلي َويُْخ�بِ يَأُْخــُذ ِممَّ

ــد يســوع، ويعطينا نعمــة كي نفعل  وهــو ل يجــذب النتبــاه إىل نفســه، بل يمجِّ

ء ذاتــه أيًضــا، جاعــاًل مــن ذاك الذي هــو الحياة حياتنــا ومحبتنــا. وهكذا،  ي
الــ�ش

ــا روحــه كي  ــة، قــد أعطان ــة والنهاي ــاء، البداي فــإن ذاك الــذي هــو الألــف والي

يســدد كل احتياجنــا مــن الأول وإىل الآخــر. فهــو يعطينــا حيــاة، ويمــالأ حياتنــا، 

ويوجهنــا نحــو ذاك الــذي هــو الحيــاة.

 صالة:
ــا  ــورك عــ� الخطاي ق بن ــا تشــاء. أ�ش ــا كم ــل فين ــروح القــدس، اعم ــا هللا ال ي

ي هــي أضخــم وأكــ�ب منــا. لتكــن 
زنــا للمهــام الــ�ت لنــا وجهِّ ي قلوبنــا. أهِّ

ال�يــة �ز

م�تنــا فيمــا يرضيــك. اشــفع فينــا وافتــح عيوننــا كي نفهــم كلمــة الحــق فهًمــا 

. ز صحيًحــا. آمــ�ي
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السؤال الثامن والثالثون

ماهي الصالة؟

اف بالخطايــا،  ع، واعــ�ت ُّ
ي حمــد، وتــرف

الصــالة هــي أن نَســُكب قلوبنــا هلل �ف
وشــكٍر.

 مزمور 62: 8

اَمُه ُقُلوبَُكْم. ٱهللُ َمْلَجأٌ َلَنا. ٍ يَا َقْوُم. ٱْسُكُبوا ُقدَّ
ز ي ُكلِّ ِح�ي ِ

تََوكَُّلوا َعَلْيِه �ز

 تعليق:

أبراهام بوث

إذ أن أعــداء نفوســكم مســتحَكمون، وماهــرون، وأقويــاء؛ وإذ أنَّ حالتكــم 

ــك  ــتمر لتل ــر مس ي تََذكُّ
ــلكوا �ز ــًدا أن تس وري ج ــرصز ــن ال ــة، فم ــة متقلب الروحي

وري جــًدا لكــم أكــ�ش من  ء المستحَســن، والــرصز ي
هــة. مــا هــو الــ�ش الأفــكار المنبِّ

ي تجربــة؟ ل بد لوعيكم 
ي حــذر؛ أي أن تســهروا وتصلُّوا لئــال تدخلوا �ز

الســلوك �ز

ي ســلوككم. وإذ 
بضعفكــم وقصوركــم أن يــالزم أذهانكــم دائًمــا، وأن يَظهــر �ز

فســاد الطبيعــة عــدوٌّ قريــب منكــم دائًمــا، وفيكــم دائًمــا، طالمــا أنتــم عــ� 

ي مــن الخــارج؛ 
الأرض؛ وإذ يميــل بقــوة شــديدة إىل تأييــد ودعــم كلِّ تجربــة تــأ�ت
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ــٍظ ٱْحَفــْظ َقْلَبــَك«. اســهروا، اســهروا باجتهــاد، وراقبــوا كلَّ  إذن »َفــْوَق ُكلِّ تََحفُّ

ء  ي
تصــورات قلوبكــم، وإشــاراته، وميولــه. انظــروا مــن أيــن تنشــأ، وإىل أي �ش

ــه. فــإن خــداع  ن في ي تتكــوَّ
ــ�ت ــا مــن المخططــات ال تميــل، قبــل أن تنفــذوا أيًّ

ــِكُل َعَ� َقْلِبــِه ُهَو َجاِهــٌل«؛ جاهل  ي مفرط بشــدة، حــ�ت أن »اَْلُمتَّ القلــب البــ�ش

بالخطــر الــذي يهــدده، وغافــٌل عــن منفعتــه الأفضــل. عــ� هــذه الفكــرة أن 

عــة، بأقــ� مــا عنده مــن تكــرار، واتضاع،  ي ركًبــا مترصز
تجعــل كلَّ ابــن هلل يحــ�ز

ــاك إىل أن يصــ�ي  َح مــن هن ــ�ب ــد عــرش النعمــة، ول ي ــا عن وحــرارة؛ أي أن يحي

بعيــًدا عــن مرَمــى الخطــر. بالتأكيــد كلمــا رأينا مــن قــوة خصومنا والخطــر الذي 

ي صالة حــارة. أيمكنــك أيها المؤمــن أن تكون 
دنــا بســببهم، اجتهدنــا أكــ�ش �ز يهدِّ

ث، وبليــًدا ومهمــاًل، بينمــا العالــم، والجســد، وإبليــس هم  متبّلــًدا وغــ�ي مكــ�ت
أعــداؤك المتصلبــون، الذيــن ل يعرفــون الكلــل؟52

جون بايرب

ي بهــا 
ي بهــا تســلك بالــروح. وهــي الوســيلة الــ�ت

إن الصــالة هــي الوســيلة الــ�ت

يمــان. بمعــ�ز آخــر، هــي أنفــاس الحيــاة المســيحية طــوال اليــوم.  تســلك بالإ

ي تحيــا بهــا.
. وهــي الوســيلة الــ�ت هــي الشــهيق، والزفــ�ي

ي أوضــح لــك هــذا بأربعــة عنــارص للصــالة مــن هــذا الســؤال والجــواب: 
دعــ�ز

ع، والحمد، والشــكر. أشــ�ي عليك بأنــك كلما واجهــت موقًفا  اف، والتــرصز العــ�ت

تشــعر فيــه بحاجــة إىل المســاعدة، أن تطلــب المســاعدة بالصــالة مســتخدًما 

هــذه العنــارص الأربعــة.

ي أن أعظ أمــام مجموعة، وكنُت أشــعر بالتوتــر )يمكنك 
ض أنــه ُطلــب مــ�ز لنفــ�ت

52 Abraham Booth, “The Reign of Grace” in Booth’s Select Works )London: 
Chidley, 1839(, 187–88.
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ب اللحظــة،  ــا(. وفيمــا تقــ�ت ــا خاًص ــك تحديً ــل ل ــذي يمث ء ال ي
ــار الــ�ش أن تخت

: »هــل ســأتمكن مــن فعــل هــذا؟ وهــل ســأتذكر مــا ل بــد  ي داخــ�ي
تســاءلُت �ز

ف  ي تلــك اللحظــة، أعــ�ت
أن أقولــه؟ وهــل ســأجعل مــن نفــ�ي أضحوكــة؟« و�ز

ي خاطــئ، ولســُت أســتحق معونتــك، 
ــا رب، إنــ�ز ي إىل هللا. فأقــول: »ي

بحاجــ�ت

ــك ل أقــدر أن أفعــل شــيًئا«. هــذه هــي خطــوة  ــاج إليهــا. فبدون ي أحت
ــ�ز لكن

ي الصــالة.
اف �ز العــ�ت

ــاج  ي أرجــوك. أحت
ــا رب، ســاعد�ز ع: »ي ي إىل تــرصز

ا�ز ل اعــ�ت ثــم بعــد هــذا أحــوِّ

، والــروح المســتقيمة، والتضــاع. أحتــاج أن  إىل الذاكــرة، وإىل حســن التعبــ�ي

. أحتــاج إىل كل هــذا. أريــد أن أكــون نافًعا لمن  أواجــه مســتمعيَّ بشــكل مبــا�ش

ي القــدرة عــ� أن أكــون كلَّ مــا يحتاجونه. 
ي ذا�ت

. لكــن ليســت لــديَّ �ز ي
يســمعون�ز

ي الصالة. فهــي رصخة لطلــب المعونة. 
ع �ز «. هــذه هــي خطــوة التــرصز ي

ســاعد�ز

ء عــن هللا يكــون جديــًرا  ي
ثــم بعــد هــذا أحتــاج إىل أن أمــدَّ يــدي، وأمســك بــ�ش

 ِ
ز . مثــل أن يقــول هللا: »َقــْد أَيَّْدتـُـَك َوأََعْنُتــَك َوَعَضْدتـُـَك ِبَيِمــ�ي ي

بحمــدي وبثقــ�ت

ِبــرِّي« )انظــر إشــعياء 41: 10(. ثم أمســك بهذا الوعــد، وبتلك القــوة، والمحبة، 

والرحمــة، وأتمســك جيــًدا. ثــم أثــق بــاهلل وأحمــده. »أيهــا الــرب، أنــَت تقــدر 

ــد،  ــه الــذي يري ل ي معونتــك. وأحمــدك لأنــك أنــت هــو الإ
. أثــق �ز ي

أن تعينــ�ز

ي الصــالة.
!« هــذه هــي خطــوة الثقــة والحمــد �ز ي

والقــادر أن يعينــ�ز

ــا كان  ز أنتهــي، مهم ــه. وحــ�ي ي في
ــا ثقــ�ت ــم بعــد هــذا ألقــي العظــة، واضًع ث

ي وثقــُت بــه مــن جهــة معونتــه، أؤمــن 
مــا حــدث، ل بــد أن أشــكره. فبمــا أنــ�ز

ي أبليتــه. 
أنــه سيســتخدم جهــدي، بغــض النظــر عــن البــالء الــذي أعتقــد أنــ�ز

ي الصــالة.
»أشــكرك يــا رب!« هــذه هــي خطــوة الشــكر �ز

ي هذا الدليل.
ي نجدها �ز

ها هي الكلمات المفتاحية الأربعة ال�ت
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ف باستمرار بحاجتك إىل الرب. »أحتاجك«. أوًل، اع�ت

.» ي ِّ
ع: »أع�ز ي ترف

ثانًيا، ارصخ �ز

ي ثقة وحمد لأجل قدرته ع� الوفاء بها.
ثالًثا، تمسك بوعود هللا �ز

ز يعينك، انطرح ع� وجهك، وقل له: »أشكرك«. ثم ح�ي

هذا هو إيقاع الحياة المسيحية وأنفاسها.

 صالة:
يــا ملجأنــا العظيــم، نشــكرك لأنــك تدعونــا إىل الصــالة. أنــَت لســَت بعيــًدا، 

ــا قدامــك دون  ــا نســكب قلوبن . دعن ز نصــ�ي بــل إنــك قريــب، وتســمعنا حــ�ي

ِ ذواتنــا الحقيقيــة أمــام  ي دون مكــر أو خــداع، بــل نُحــرصز توقــف. دعنــا نصــ�ِّ

. ز عــرش نعمتــك. آمــ�ي
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السؤال التاسع والثالثون

ه ال بد  بأي توجُّ
أن ُنصّلي؟

ــه،  ز أن ي خضــوع مّتضــع لمشــيئة هللا، عالمــ�ي
ــان؛ �ز ــرة، وامتن ــة، ومثاب بمحب

ــا. ــا صلواتن لأجــل المســيح، يســمع دائًم

 فيلبي 4: 6

ــْكِر، ِلُتْعَلْم ِطْلَباتُُكْم  َعاِء َمَع ٱلشُّ ــاَلِة َوٱلدُّ ٍء ِبٱلصَّ ْ ي َ ي ُكلِّ �ش ِ
ٍء، بـَـْل �ز ْ ي َ ــوا ِبــ�ش َل تَْهَتمُّ

َلَدى ٱهللِ.

 تعليق:

جون بنيان

ــي  ــا ه ــئلة: م ــذه الأس ــك ه ــأل نفس ــالة، اس ــدع الص ــل إىل مخ ــل أن تدخ قب

ز مــع  ز إىل هــذا المــكان؟ هــل ســتتحدث�ي ي لأجلهــا تأتــ�ي
، الــ�ت الغايــة، يــا نفــ�ي

ي الصــالة؟ هــل هــو موجــود، وهــل سيســمعك؟ هــل هــو رحيــم، وهل 
الــرب �ز

ي 
ك؟ مــا هــي الكلمــات الــ�ت ســيعينك؟ هــل هــذا العمــل تافــه، ول يتعلــق بخــ�ي

ي أنك 
ــر �ز شــفاق عليــك؟ وكي تكمل اســتعدادك، فكِّ ستســتخدمينها لدفعــه إىل الإ
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لــه العظيــم، أبــو ربنا يســوع المســيح،  لســت ســوى تــراب ورمــاد، وأنــه هــو الإ

ي أنــك 
ي أنــك خاطــئ نجــس، وهــو إلــه قــدوس؛ و�ز

المت�بــل بالنــور كثــوب؛ و�ز

ي كلِّ صلواتك ل 
ُّ القــدرة. �ز لســت ســوى دودة زاحفة مســكينة، وهــو الخالــق ك�ي

ز تصلُّــون، الأفضــل أن تكــون قلوبكم  تنــَس أن تشــكر الــرب عــ� مراحمــه. حــ�ي

نســان  بــال كلمــات، عــن أن تكــون كلماتكم بــال قلــوب. فإما أن تجعــل الصالة الإ
نســان للتوقف عــن الصالة.53 يتوقــف عــن ارتــكاب الخطية، أو تغــوي الخطية الإ

ثابيتي أنيوبوايل

ي ريــاء هــي مفارقــة؛ فــإن الريــاء والصــالة ل يجتمعــان مًعــا. فــإن 
إن الصــالة �ز

ــا  ــاء. يعلِّمن كلَّ مــا نطلــق عليــه صــالة بالحقيقــة ينبغــي أن ينفصــل عــن الري

ــن يصلــون كي يســمعهم النــاس؛ أي  ز يتحــدث عمَّ ي الأناجيــل حــ�ي
الــرب هــذا �ز

َمــن الصــالة بالنســبة لهم مجــرد مظاهــر. وإن كنتم تمارســون بالفعــل الصالة 

ي حاجــة إىل جمهور كي 
ة مــن الوقــت، فإنكــم ســتعلمون أنكــم لســتم �ز لأي فــ�ت

 ، تكــون صالتهــم تظاهــًرا. أحيانـًـا نكــون نحــن َمــن نراقــب أنفســنا ونحــن نص�ي

، تتحــول صلواتنا من  نــا. وبالتــاىلي ز بفصاحــة مناشــدتنا، وبطريقــة تعب�ي معجبــ�ي

يــاء. كــة مــع هللا إىل تعبــ�ي عــن الك�ب كونهــا فعــل �ش

ٌ عن محبة، وعن مثابرة، وعن امتنان. لكن الصالة الحقيقية هي تعب�ي

كة مــع هللا الآب، وهللا البن، وهللا  ي �ش
ي الصالة ندخــل �ز

لمــاذا المحبــة؟ لأننــا �ز

الــروح القــدس. فإننــا نصــ�ي إىل الآب باســم البــن وبواســطة الــروح القــدس. 

كة  ي �ش
َض أن نتمتــع بهــم، ونعرفهــم، وندخــل �ز ي فعــل الصــالة هــذا، يُفــ�ت

و�ز

كــة دون محبة؟ معهــم. وكيــف يمكــن للصــالة أن تكــون �ش

53 “Mr. John Bunyan’s Dying Saying: Of Prayer” in The Works of That Eminent 
Servant of Christ John Bunyan, vol. 1 )Philadelphia: John Ball, 1850(, 47.
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ي الصــالة يجــب أن تكــون هنــاك مثابــرة، وثبات، وســعٌي، وقرٌع مســتمر 
أيًضــا �ز

وريـّـة كي نســود ع� جســدنا ونتغلب عليــه. فإن  عــ� البــاب. هــذه المثابــرة رصز

وًدا للذهن  ، �ش ز نصــ�ي الجســد يقــاوم ضــد الــروح. ألســنا نختــ�ب أحيانـًـا، حــ�ي

، هشاشــتنا، وضعفنــا، وإعياءنــا؟  ز نصــ�ي وتشــتًتا؟ وألســنا نــدرك أحيانـًـا، حــ�ي

ي 
ًا وأنــا أصــ�ي تماًمــا كمــا حــدث مــع رســل الــرب �ز ي النعــاس كثــ�ي

فقــد غلبــ�ز

ي أمور هللا، وإىل 
. وهكــذا، نحتاج إىل المثابــرة، وإىل الســعي �ز ي

بســتان جثســيما�ز

كــة  أن ندفــع عنــا مشــتِّتات العالــم، ونصلــب الجســد، أيًضــا، حــ�ت نتمتــع ب�ش

أفضــل مــع الــرب.

ــا نحــ�ي بــركات  ًا عــن المتنــان. دعون ًا، ل بــد أن تكــون الصــالة تعبــ�ي وأخــ�ي

ي 
لهيــة ال�ت اتــه. دعونــا نرصد التدخــالت الإ الــرب، ونالحــظ أعمــال عنايتــه وتدب�ي

ي المســيح؛ 
ء �ز ي

قــت حياتنــا، وجعلتنــا ننــال ل المســيح وحــده، بــل كل �ش اخ�ت

ي أوقــات 
ز والمناســب، �ز

َّ ي الوقــت المعــ�ي
ــة، �ز ــ�ب هــذا بطــرق مذهل ــل ونخت ب

ــا كنــا نرجــو أو نفتكــر. ينبغــي لتدخــالت هللا، أي بركاته وتوزيــع لطفه  أقــرب ممَّ

ِّ عــن ذلــك المتنــان،  ــ�ب ــا أن تَُع ــا المتنــان. عــ� صلواتن أ فين ــا، أن تنــ�ش علين

بحيــث نكــون عــ� وعــي بلطــف الــرب وصالحــه.

ي الوقــت الــذي نعجــز فيه عن رؤيــة يد هللا، كمــا يقول المثل، نســتطيع 
بــل و�ز

ي قلبــه لأننــا نعلــم أنــه صالــح، ونحــن ممتنُّون لأجــل صالحه. 
أن نضــع ثقتنــا �ز

ي محبــة إىل 
ي مثابرتنــا، ويجعلنــا نلتفــت مــرة أخــرى �ز

ي صالتنــا و�ز
يحفزنــا هــذا �ز

المســيح مخلصنــا، وإىل هللا أبينــا، وإىل الروح القــدس معزينا.

 صالة:
ي الصالة، 

ي إليك باســم ابنك المحبــوب. َهبنا المثابــرة �ز
أيهــا الآب المحــب، نــأ�ت

ز ل نــرى اســتجابات وإجابــات فوريــة. دعنــا نؤمــن بأنــك لــن تمنــع  حــ�ت حــ�ي
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ــا  ي نطلبه
ــ�ت ــك الأشــياء ال ــا تل ــك ســتمنع عن ــق بأن ، ونث ــن الخــ�ي ــا شــيًئا م عن

ر. إن طرقــك أعــ� مــن طرقنــا، ونحــن نــودع ِطلباتنــا  ي ستســبب لنــا الــرصز
والــ�ت

. ز للطفــك وســيادتك. آمــ�ي
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السؤال األربعون

 ماذا ينبغي أن
نقول في الصالة؟

ي الصالة، ويشــمل 
ترشــدنا كلمــة هللا بكاملهــا، وتُلهمنا بما ينبغــي أن نقوله �ف

ي علَّمنا إيّاها يســوع نفســه.
هــذا الصالة الــىت

 أفسس 3: 21-14

ى  ــُه تَُســمَّ ــِذي ِمْن ــا يَُســوَع ٱْلَمِســيِح، ٱلَّ ي َربَِّن ــَدى أَ�بِ َّ َل ي َ
ــ�ت ي ُرْكَب ِ

ِبَســَبِب َهــَذا أَْحــ�ز

ــِدِه،  َ َمْج ــ�ز ــْم ِبَحَســِب ِغ ْ يُْعِطَيُك ــَكي ــَ� ٱْلأَرِْض. ِل ــَماَواِت َوَع ي ٱلسَّ ِ
ٍَة �ز ُكلُّ َعِشــ�ي

ي  ِ
ــاِن �ز يَم ــيُح ِبٱْلإِ ــلَّ ٱْلَمِس ــِن، ِلَيِح ــاِن ٱْلَباِط نَْس ي ٱْلإِ ِ

ــِه �ز ِة ِبُروِح ــوَّ ــُدوا ِبٱْلُق أَْن تََتأَيَّ

َّ تَْســَتِطيُعوا أَْن تُْدِرُكوا  ــِة، َحــ�ت ي ٱْلَمَحبَّ ِ
ُســوَن �ز ُلــوَن َوُمَتأَسِّ ُقُلوِبُكــْم، َوأَنُْتــْم ُمَتأَصِّ

ــُو، َوتَْعِرُفــوا  ــوُل َوٱْلُعْمــُق َوٱْلُعْل ــا ُهــَو ٱْلَعــرُْض َوٱلطُّ ، َم َ ز يِســ�ي ــَع َجِميــِع ٱْلِقدِّ َم

ــْلِء ٱهللِ.  ــوا ِإىَل ُكلِّ ِم ْ تَْمَتِلُئ ــَكي ــِة، ِل ــَة ٱْلَمْعِرَف ــَة ٱْلَمِســيِح ٱْلَفاِئَق َمَحبَّ

ــا نَْطُلــُب أَْو نَْفَتِكــُر، ِبَحَســِب  ا ِممَّ َ ِجــدًّ َ
ٍء، أَْكــ�ش ْ ي َ َوٱْلَقــاِدُر أَْن يَْفَعــَل َفــْوَق ُكلِّ �ش

ي ٱْلَمِســيِح يَُســوَع ِإىَل َجِميــِع  ِ
ي ٱْلَكِنيَســِة �ز ِ

ي تَْعَمــُل ِفيَنــا، َلــُه ٱْلَمْجــُد �ز ِ
ــ�ت ِة ٱلَّ ٱْلُقــوَّ

َ ز ُهــوِر. آِمــ�ي أَْجَيــاِل َدْهــِر ٱلدُّ
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 تعليق:

يوحنا ذهبي الفم

ه مــن الكتــاب المقــدس، وكــم  مــا أعظــم المكســب الــذي يمكــن أن نســتمدَّ

َنَّ ُكلَّ َما َســَبَق 
ز قــال: »ِلأ تســد مســاعدته كلَّ احتيــاج. أشــار بولــس إىل هذا حــ�ي

ي ٱْلُكُتــِب يَُكــوُن َلَنــا  ِ
ْعِزيـَـِة ِبَمــا �ز ِ َوٱلتَّ ْ ــ�ب َّ ِبٱلصَّ َفُكِتــَب ُكِتــَب ِلأَْجــِل تَْعِليِمَنــا، َحــ�ت

لهية هي  رََجــاٌء« )روميــة 15: 4؛ انظــر 1 كورنثــوس الأوىل 10: 11(. فإن الكلمــات الإ

ٌ يحــوي كافــة أنــواع العالجــات، ســواء احتــاج المــرء إىل القضــاء عــ�  ز حًقــا كــ�ز

يــاء الأحمــق، أو إخمــاد نــار الشــهوة الجنســّية، أو الــدوس فــوق محبــة  الك�ب

المــال، أو الزدراء بالألــم، أو زرع البهجــة واكتســاب الصــ�ب — ففيهــا يمكــن 
للمــرء أن يجــد بوفــرة الوســائل لفعــل هــذا.54

أليسرت بيج

ــاب  ــا إىل الكت ــه غريزيً ــه، نتَّج ــ�ي لأجل ــي أن نص ــذي ينبغ ــا ال ــأل م ز نس ــ�ي ح

هنــا. وهكــذا، فــإن الكتــاب المقــدس  المقــدس؛ لأنــه هــو الــذي يلهمنــا ويوجِّ

رنا  هــو الــذي يبقينــا عــ� المســار الصحيــح، ســواء من خــالل يســوع الــذي يذكِّ

ي  ــر أهــل فيلــ�ب ز ول نمــل، أو بولــس الــذي يُذكِّ بأننــا ينبغــي أن نصــ�ي كلَّ حــ�ي

 ، ز نصــ�ي ء أن يتَّجهــوا إىل هللا بالصــالة. حــ�ي ي
ي كل �ش

ــل �ز ء ب ي
ــ�ش أل يهتمــوا ب

ي تمــاٍش مــع 
ي الحقيقــة نطلــب أن يجعــل هللا حياتنــا وحيــاة الآخريــن �ز

فإننــا �ز

ز نصــ�ي هكــذا، نكــون قادريــن عــ� أن نصــ�ي بثقــة. مقاصــده. وحــ�ي

نجيل.  ، يمكــن أن نصــ�ي لأجــل عالمنا، حــ�ت يؤمن الرجــال والنســاء بالإ وبالتــاىلي

54 John Chrysostom, “Homily 37: On John” in Commentary on Saint John 
the Apostle and Evangelist, Homilies 1–47, vol. 33 of The Fathers of the 
Church, trans. Sister Thomas Aquinas Goggin (Washington, D.C., Catholic 
University Press, 1957(, 359.
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كمــا يمكــن أن نصــ�ي لأجــل إرســال فعلــة إىل الحصاد، كمــا قال يســوع. ويمكن 

ز  ــ�ي ز وفرح ــ�ي ــ�ي قديس ــ�ت نص ــا، ح ي حياتن
ــل �ز نجي ــل الإ ــل عم ــ�ي لأج أن نص

ي أن يباركنا 
ز نفعــل كل هــذا، نحتــاج أن نتذكــر أن هللا يرغــب �ز وشــاكرين. وحــ�ي

ي قضــاء وقــت كي نطلــب منــه.
ًا مــن رغبتنــا نحــن �ز أكــ�ش كثــ�ي

ــْم  ــوا أَْوَلَدُك ــوَن أَْن تُْعُط َاٌر تَْعِرُف ْ ــْم أَ�ش ــْم َوأَنُْت ــِإْن ُكْنُت ــوع: »َف ــال يس ــا ق كم

َاٍت ِللَِّذيَن  ْ ــَماَواِت، يََهــُب َخــ�ي ي ٱلسَّ ِ
ــَدًة، َفَكــْم ِبٱْلَحــِريِّ أَبُوُكــُم ٱلَّــِذي �ز َعَطايـَـا َجيِّ

ــأَُلونَُه!« )مــ�ت 7: 11(. يَْس

 صالة:
لــه الذي يســمع ويســتجيب، دع كلمتــك الحية تشــكِّل رغباتنــا وصلواتنا.  أيهــا الإ

ليتهــا تتحدانــا حــ�ت نصــ�ي لأجــل أشــياء ل تبــدو ممكنــة. وليتهــا تصيــغ نظرتنــا 

يــن  ز مقرِّ ــاء. ليتهــا تُســقطنا راكعــ�ي ب إليــك كأبنــاء وبنــات أحبَّ عنــك، فيمــا نقــ�ت

. ز بحاجتنــا إليــك. آم�ي
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السؤال الحادي واألربعون

ما هي الصالة الربَّانّية؟

ِس ٱْســُمَك. ِلَيــأِْت َمَلُكوتَُك. ِلَتُكْن َمِشــيَئُتَك  ــَماَواِت، ِلَيَتَقــدَّ ي ٱلسَّ ِ
أَبَانـَـا ٱلَّــِذي �ف

َنَــا َكَفاَفَنــا أَْعِطَنــا ٱْلَيــْوَم. َوٱْغِفــْر َلَنــا  ز ْ ــَماِء َكَذِلــَك َعــَى ٱْلأَرِْض. ُخ�ب ي ٱلسَّ ِ
َكَمــا �ف

َنا  ي تَْجِربـَـٍة، َلِكــْن نَجِّ ِ
َ ِإَلْيَنــا. َوَل تُْدِخْلَنــا �ز ز ُذنُوبََنــا َكَمــا نَْغِفــُر نَْحــُن أَيًْضــا ِلْلُمْذِنِبــ�ي

يِر. ِّ ِّ ــَن ٱل�ش ِم

 متى 6: 9

ِس ٱْسُمَك ...« َماَواِت، ِلَيَتَقدَّ ي ٱلسَّ ِ
َفَصلُّوا أَنُْتْم َهَكَذا: أَبَانَا ٱلَِّذي �ز

 تعليق:

مارتن لوثر

لكــن، هــل تشــعر بالضعــف والخــوف؟ إنَّ اللحــم والــدم دائًمــا مــا يعيقــان 

ي 
؛ أم أنــك تشــك �ز ي يمــان، وكـــأنك لســَت جديــًرا أو أهــاًل، جديًّــا، بــأن تصــ�ِّ الإ

ي خاطــئ 
ــك إذن بالكلمــة وقــل: مــع أنــ�ز اســتماع هللا إليــك لأنــك خاطــئ؟ تَمسَّ

، وعنــدي وعــٌد منــه بأنــه  ول أســتحق، لكــن عنــدي وصيــة مــن هللا بــأن أصــ�ي

، بل لأجل المســيح الرب.  ي
سيســمع ويســتجيب ىلي بنعمته، ل بســبب اســتحقا�ت
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 ، ي ي ابتهــاج وتص�ِّ
بهــذه الوســيلة تســتطيع أن تطــرد الأفكار والشــكوك، وتركــع �ز

ي 
دون اعتبــاٍر لســتحقاقك مــن عدمــه، بــل ناظــًرا إىل حاجتــك، وإىل كلمتــه الــ�ت

ي فمــك الكلمــات 
يوصيــك بالســتناد عليهــا؛ ول ســيما أنــه قــد وضــع أمامــك و�ز

ــذه  ــرح ه ــد بف ــ�ت تُصِع ، ح ــ�ي ــي أن تص ــاذا ينبغ ــل م ــف ولأج ــة كي ــن جه م

ــه، حــ�ت يضعهــا هــو  ز ذراعي ــ�ي ــوات بواســطته، وتتمكــن مــن وضعهــا ب الصل
باســتحقاقه الشــخ�ي أمــام الآب.55

جوان سانشيز

ز طلــب التالميــذ مــن يســوع أن يعلِّمهــم كيــف يصلُّــون، قدم لهم يســوع  حــ�ي

ي 
نموذًجــا للصــالة. نطلــق عــ� هــذا النمــوذج اســم الصــالة الربانيــة، لكنهــا �ز

ــم بهــا  ي علَّ
الحقيقــة نمــوذج الصــالة الــذي قدمــه الــرب. فهــي الوســيلة الــ�ت

يســوع تالميــذه كيــف يصلــون.

لــه الــذي خلــق الكون هو نفســه أبونــا الذي  ز نقــول: »أبانــا«، نتذكــر أن الإ حــ�ي

ي الســماوات. فهــو الأب الــذي يعــول ويدبــر. وهــو الأب الــذي يدعــم. وهــو 
�ز

رنــا الصــالة بأننــا قــادرون عــ� الركــوض إىل أبينــا كي  الأب الــذي يحمــي. وتَُذكِّ

ــه باحتياجاتنا. نُعِلم

رنــا يســوع أيًضــا بأنــه ليــس أبانــا فحســب، بــل أيًضــا ملكنــا. ولهــذا،  لكــن يَُذكِّ

ــو  ــا ه ــذا أن أبان ــدرك به ــيَئُتَك«، ن ــْن َمِش ــَك. ِلَتُك ــأِْت َمَلُكوتُ ــول: »ِلَي ز نق ــ�ي ح

ــه الســلطان  ــذي ل ــك الكــون، وال ــذي هــو مل ــا، ال ي إىل أبين
ــأ�ت ــا ن ــك. فإنن المل

ي المقــام الأول عــ� 
نــا أن يكــون �ز ز ك�ي ء. ل بــد ل�ت ي

التــام والكامــل عــ� كل �ش

ه أولده هــو أن يتقدس اســمه،  أبينــا، الــذي هــو ملــٌك. وإن أعظم فــرح يختــ�ب

55 Martin Luther, Commentary on the Sermon on the Mount, trans. Charles 
A. Hay )Philadelphia: Lutheran Publication Society, 1892(, 246.
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: »يــا هللا، عــرِّف باســمك  ز ، علينــا أن نصــ�ي قائلــ�ي أي يُعــرَف ويُعَلــن. وبالتــاىلي

ي كلمــة 
ــر�ز ــة: تذكَّ ــة هــي أيًضــا صــالة جماعي ــه«. كمــا أنَّ الصــالة الرباني وأعلن

ي لســُت ابًنــا وحيــًدا. وإن رغبتنــا هــي أن نحــرص عــ� أن يتقــدس 
»أبانــا« بأنــ�ز

ي كل الأرض. ففــي النهايــة، ليــس هــذا العالــم هــو موطننــا، بــل نحــن 
اســمه �ز

ز هــذا،  ــن إىل أن يحــ�ي ــام. لك ــا وبشــكل ت ــه نهائًي ــوق إىل أن يتأســس ملكوت نت

ز نخــذل أبانــا، وملكنــا،  رنــا يســوع بأننــا نســتطيع الذهــاب إىل أبينــا. وحــ�ي ذكَّ

نســتطيع أن نطلــب الغفــران.

تعلمنــا نمــوذج الصــالة الــذي قدمــه الــرب أننــا معتمــدون تماًمــا عــ� أبينا من 

ي العــرص الحديــث يميلون إىل 
جهــة كل احتياجاتنــا اليوميــة. أعتقــد أن النــاس �ز

َنـَـا َكَفاَفَنــا أَْعِطَنــا ٱْلَيْوَم«.  ز ْ نســيان هــذا. لكــن قال يســوع أن نصــ�ي هكــذا: »ُخ�ب

هــذا يــؤدي بشــدة إىل التضاع.

ي معركــة 
ــا متورطــون �ز ــدرك أنن ــاج أن ن ي ملكــوت هللا، نحت

ــأ�ت ًا، إىل أن ي وأخــ�ي

ي 
ــل �ز ــا. ب ــا أن يحمين ــن ملكن ــب م ــا نطل ــة. فإنن ــاج إىل الحماي ــة، ونحت روحي

ي هــذه الحــرب الروحيــة ل نلبــس 
رنــا الرســول بولــس بأننــا �ز حقيقــة الأمــر، يُذكِّ

ســالحنا، بــل ســالح هللا )أفســس 6: 10-18(. فإننــا نلبــس ســالح ملكنــا، وســالح 

، مــن الصــواب والجيــد لنــا — مهمــا كانــت  أبينــا، ونحــارب بقــوة أبينــا. وبالتــاىلي

ــة،  ــة بلحظ ــا، لحظ ــدون تماًم ــا معتم ــر أنن ــا — أن نتذك ــا أو ظروفن احتياجاتن

ونََفًســا وراء نََفــس، عــ� أبينــا الملــك، وأننــا نســتطيع أن نركض إليه. نســتطيع 

ي نحتاجهــا.
م إليــه، ونطلــب منــه الأشــياء الــ�ت أن نتقــدَّ

ز اســمه،  ســ�ي ز اســم الملــك، ومقدِّ ــٌس، لنســلك معلنــ�ي وطالمــا بقــي فينــا نََف

ز إىل مجــيء ملكوتــه. دعونــا نتــوق  ز أفــراًدا، مشــتاق�ي ككنيســة وأيًضــا كمؤمنــ�ي

ي ذلــك اليــوم، ســيصفح 
إىل مجــيء يســوع ثانيــة؛ لكــن لنعَلــم أنــه، إىل أن يــأ�ت
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يــر. نــا اليومــي، ويحمينــا مــن ال�ش ز عــن خطايانــا، ويدبــر خ�ب

 صالة:
ــا  ــا، احمن ــا إياه ي علَّمتن

ــ�ت ــالة ال ي الص ــ�ِّ ز نص ــ�ي ــماوات، ح ي الس
ــذي �ز ــا ال أبان

عــات هــي رصخــات قلوبنــا. ليــأِت  مــن ترديــد كلمــات فارغــة. لتكــن هــذه الترصز

. ز ملكوتــك عــ� الأرض إلينــا ومــن خاللنــا لأجــل اســمك العظيــم. آمــ�ي
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السؤال الثاني واألربعون

 كيف ينبغي قراءة
كلمة اهلل واالستماع إليها؟

باجتهــاد، واســتعداد، وصالة؛ حــ�ت نســتطيع أن نقبلها بإيمــان، وأن نحفظها 

ي حياتنا.
ي قلوبنــا، ونطبقهــا �ز

�ز

 2 تيموثاوس 3: 17-16

ــِم  ْقِوي ــِخ، ِللتَّ ْوِبي ــِم َوٱلتَّ ْعِلي ــٌع ِللتَّ ــَن ٱهللِ، َونَاِف ــِه ِم ــى ِب ــَو ُموًح ــاِب ُه ُكلُّ ٱْلِكَت

ًبا ِلُكلِّ َعَمــٍل َصاِلٍح. ْ يَُكوَن ِإنَْســاُن ٱهللِ َكاِمــاًل، ُمَتأَهِّ ، ِلــَكي ِّ ي ٱْلــ�بِ ِ
أِْديــِب ٱلَّــِذي �ز َوٱلتَّ

 تعليق:

توماس كرانمر

مــن أجــل ذلــك، أشــ�ي عليكــم جميًعــا يــا َمــن تُقبلــون عــ� قــراءة هــذا الكتاب 

أو الســتماع إليــه — ذلــك الكتاب الذي هــو كلمة هللا، أثمــن الجواهر، وأقدس 

الآثــار الباقيــة عــ� الأرض — أن تجلبــوا معكــم مخافــة هللا، وأن تفعلــوا هــذا 

اعات  ز بــكل التبجيــل الواجــب؛ وأن تســتخدموا معرفتكم بهــا، ل لأجل مجــد ال�ز
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ــان أنفســكم  ــة، وبني ــاد الفضيل ــل لأجــل مجــد هللا، وازدي التافهــة الباطــل، ب
ــن أيًضا.56 والآخري

كيفني ديانج

ب  ليــس الكتــاب المقــدس مجــرد كتاٍب ضمــن كتٍب أخــرى، ولهذا ل بــد أن نق�ت

منــه بطريقــة فريــدة. فــإن الكتــاب المقــدس هــو الأنفــاس الخارجــة مــن هللا: 

»ُكلُّ ٱْلِكَتــاِب ُهــَو ُموًحــى ِبــِه ِمــَن ٱهللِ« )2 تيموثــاوس 3: 16(.57 ُهــَو ُموًحــى ِبــِه. 

ي هــذا أن الكتــاب المقــدس ملِهــٌم. نعــم حًقــا هــو ملِهــٌم. لكــن ســواء 
ل يعــ�ز

ي العالــم عــ� إلهــام مــن الكتــاب المقــدس أو ل، يظــل 
حصــل أي شــخص �ز

الكتــاب المقــدس نفســه موًحــى بــه. هو كلمــة هللا لنا. هــو زفــ�ي هللا، أي فتحه 

، هــذه الكلمــة هــي كلمــة هللا،  لشــفتيه الأشــد قداســة، والتكلُّــم إلينــا. وبالتــاىلي

ي الأســفار المقدســة.
ن �ز وهــي مــا أراد هللا تماًمــا أن يــدوَّ

ســة بتبجيــٍل خــاص،  ب مــن هــذه الكلمــة المقدَّ ي هــذا أننــا ل بــد أن نقــ�ت
يعــ�ز

ي حــرٍص شــديد، ويجــب 
ي إىل الكتــاب المقــدس �ز

وباهتمــاٍم خــاص. فإننــا نــأ�ت

ز ومســتعدين. كمــا ينبغــي أن نأخــذه  أن نكــون جاديــن ومجتهديــن، ومتأهبــ�ي

ي تبجيــٍل خــاص، لأن 
ي إىل هــذا الكتــاب �ز

عــ� محمــِل الجــد. أيًضــا نحــن نــأ�ت

ي يمكــن أن نفكــر 
ــا. وأحــد طــرق الخضــوع للكلمــة الــ�ت هللا نفســه يتكلــم إلين

بهــا هــي أن نتوقــف عــن أن نُمــ�ي عــ� هللا مــا ينبغــي أن يفعلــه. يتكلــم هللا 

ي 
ز ذات مــرة إنــك كي تكــون مؤمًنــا فهــذا يعــ�ز الآن إلينــا. قــال أحــد الالهوتيــ�ي

ي هــذا أل يســعنا البتــة أن 
زم الصمــت. ل يعــ�ز أن تضــع يــدك عــ� فمــك وتلــ�ت

56 Thomas Cranmer, “Thomas Cranmer’s Preface to the Great Bible” in 
Miscellaneous Writings and Letters of Thomas Cranmer, ed. J. E. Cox 
)Cambridge: Cambridge University Press, 1846(, 122.

.)breathed out) »57 المترجم: عبارة »موحى به« تعني »أنفاس خارجة« أو »ُمتَنَفٌَّس به



179

ي أن 
نــرصخ إىل هللا. قطًعــا تعــج المزامــ�ي بمثــل هــذا الــرصاخ. لكــن هــذا يعــ�ز

ز  ز أن نســمع مــن هللا، خاضعــ�ي ي تبجيــل، راغبــ�ي
ســة �ز ب مــن الكلمــة المقدَّ نقــ�ت

بالكامــل لكلمتــه.

ز نتقــدم إىل الكتاب المقــدس، فإن هدفنا ليس فقط الحصــول ع� معلومات.  حــ�ي

لــم يكــن هــذا الكتــاب قــط أقــلَّ مــن أن يكــون مصــدر معلومــات — فإننــا لســنا 

ضــد المعلومــات، بــل إن هللا يســتخدمها. لكــن الأمــر أكــ�ش مــن مجــرد معلومــات 

نحــاول الحصــول عليهــا مــن الكتــاب المقــدس. فإننــا نريــد إيمانـًـا. وهذا مــا يريده 

هللا، أن نقبــل الكلمــة بإيمــان، وبتلــذذ حقيقــي، واشــتهاٍء لهــا، واتــكاٍل عليها.

 ، ي
ي قلوبنا. قال جون بنيــان: »إن وخزتَ�ز

ز نَقَبــل كلمة هللا بإيمان، نحفظهــا �ز حــ�ي

ســأنزف دًمــا كتابًيــا«. فقــد امتــالأ بشــدة من الكلمــة المقدســة ح�ت أنهــا خرجت 

منــه. هــذا مــا نريــده، ولهذا نحفــظ ونخــزِّن الكلمة.

، ســتنتابكم  ي
ثــم بعــد هــذا، نطّبــق الكلمة. هل قال يســوع: »إن كنتــم تحبون�ز

ي قلوبكــم«؟ ل، لــم يقــل هــذا، مــع أنَّ هــذا رائــع. 
أحاســيس وخــز ورعشــة �ز

ي َفٱْحَفُظــوا َوَصايـَـاَي« )يوحنــا 14: 15(. وهكــذا،  ِ
لكنــه قــال: »ِإْن ُكْنُتــْم تُِحبُّونـَـ�ز

إن كنــا جاديــن بشــأن محبتنــا هلل، ينبغــي أن نتحــ�َّ بالجديــة الشــديدة بشــأن 

َّ بالكلمة، ونقبلهــا بإيمان،  طاعــة هللا وطاعــة كلمتــه. هذا هو الهــدف: أن نتغــ�ي

ونســجد عنــد قدميه.

ي إىل كلمــة هللا بالتوجــه نفســه الــذي بــه 
حًقــا، بأبســط الكلمــات، علينــا أن نــأ�ت

ي 
ي إىل هللا نفســه. إن تكلــم هللا إليــك — وهــذا هــو مــا يقــوم بــه بالفعــل �ز

نــأ�ت

الكتــاب المقــدس — وإن فتــح فمــه لــك، فكيف ســتتعامل معــه؟ حًقــا، أعتقد 

ي توقــع وانتظــار. وســتصغي 
أنــك ســتصغي بانتبــاه، وبجديــة، وبخضــوع، و�ز

بهــدف أن تحبــه وتطيعــه.
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 صالة:
ز ونحتفــظ بكلمتــك المقدســة، بصفتهــا  يــا واهــَب الكلمــة، ســاعدنا حــ�ت نعــ�ت

ِّ مــن فكرنــا،  ي أذهاننــا وعــ� شــفاهنا. ليتهــا تُغــ�ي
أثمــن مقتنياتنــا. ليتهــا تكــون �ز

ــك  ز لكلمت ــ�ي ــا مخِلص ، وُخداًم ز ــ�ي ــذ يقظ ــا تالمي ــلوكنا. اجعلن ــن س ــح م وتُصِل

. ز الكاملــة. آمــ�ي
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السؤال الثالث واألربعون

 ما هي األسرار
سة أو الفرائض؟ المقدَّ

سها المسيح،  ي أسَّ
ســة أو الفرائض، الُمعطاة من هللا، والىت إن الأرسار المقدَّ

أي المعموديــة وعشــاء الــرب، هــي عالمــات منظــورة وأختــاٌم عــى اتحادنا 

ــن لنــا الــروح  يمــان بموتــه وقيامتــه. وبممارســتنا لهــا، يُعِل مًعــا كجماعــة الإ

نجيــل ويختــم عليهــا بشــكل كامل. القــدس وعــود الإ

 رومية 6: 4

ــَواِت،  ــَن ٱْلأَْم ــيُح ِم ــَم ٱْلَمِس ــا أُِقي َّ َكَم ــ�ت ــْوِت، َح ــِة ِلْلَم ــُه ِبٱْلَمْعُموِديَّ ــا َمَع َفُدِفنَّ

ــاِة. ِة ٱْلَحَي ــدَّ ي ِج ِ
ــا �ز ــُن أَيًْض ــُلُك نَْح ــَذا نَْس ــِد ٱْلآِب، َهَك ِبَمْج

 لوقا 22: 20-19

ــَذُل  ــِذي يُْب ــَو َجَســِدي ٱلَّ ــَذا ُه ــاًل: َه َ َوأَْعَطاُهــْم َقاِئ ــَكَر َوَكــ�َّ ًا َوَش ز ْ ــَذ ُخــ�ب َوأََخ

َعْنُكــْم. ِاْصَنُعــوا َهــَذا ِلِذْكــِري. َوَكَذِلــَك ٱْلــَكأَْس أَيًْضــا بَْعــَد ٱْلَعَشــاِء َقاِئــاًل: َهِذِه 

ــِذي يُْســَفُك َعْنُكــْم. ٱْلــَكأُْس ِهــَي ٱْلَعْهــُد ٱْلَجِديــُد ِبَدِمــي ٱلَّ
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 تعليق:

تشارلز سايمون

ي حالة الممارســة الســليمة 
هــذا هــو مــا أقولــه عــن المعموديــة وعشــاء الــرب: �ز

ء  رنــا قيمتهمــا؛ لكــن، إن أ�ي ز إن قدَّ نــة لهمــا، ل يمكــن أن نكــون مبالغــ�ي المعيَّ

التعامــل مــع هــذه الفرائــض لأغــراض لــم تُعــَط لأجلهــا، وتــم اعتبارهــا تحوي 

ــس ...  ــذ تتدنَّ ــي حينئ ــان، فه نس ــالص لالإ ــا، الخ ــن ذاته ــب م ــا، وته ي ذاته
�ز

لنتعلــم مــن هــذا إذن كيــف نســتخدم فرائــض هللا — علينــا أن نكون شــاكرين 

مهــا، ونــرى هللا فيهــا، ونتوقــع منــه أن يعطينــا مــن خاللهــا  لأجلهــا، وأن نح�ت

لهــا، لكــن دون أن نعبدهــا؛ ول بــد أن تُســتخدم  نعمتــه وســالمه. ل بــد أن نَُبجِّ

كوســيلة، لكــن دون التــكال عليهــا كغايــة. ينبغــي أل يتصــور أحــٌد أنــه صــار 
أفضــل، لمجــرد أنــه مــارس أيًّــا مــن الفرائــض.58

تيموثي كيلر

ي تُجَرى مــرة واحدة 
هنــاك �َّان مقدســان أو فريضتــان. أوًل، المعموديــة، الــ�ت

فحســب. ثــم عشــاء الــرب، الــذي هــو ممارســة مســتمرة ومنتظمــة. نطلق ع� 

هذين اســم فرائــض )ordinances(، لأن يســوع المســيح أمرنا بأن نمارســهما. 

ــن  ــه م ــة )sacraments(، لأن ــم أ�اًرا مقدس ــا اس ــا أيًض ــق عليهم ــا نطل لكنن

ات  خاللهمــا تأتينــا بركــة هللا ونعمتــه بطــرق فريــدة. وهــي ليســت مجــرد خــ�ب

ــة وعشــاء  ــر المعمودي ي جماعــة، وتُظِه
ــا �ز ــا أعضــاء مًع ــة، لكنن شــخصية فردي

ز إىل يســوع.  الــرب أننــا ننتمــي إىل تلــك الجماعــة، جماعــة العهــد، أي المنتمــ�ي

58 Charles Simeon, “The Bible Standard of Religion” Horae Homilecticae: or 
Discourses (Principally in the Form of Skeletons) and Forming a Commentary 
upon Every Book of the Old and New Testament, vol. 3 )London: Holdsworth & 
Ball, 1832(, 542–43.



183

ــة.  ي الحقيقــة عالمــات وحــدود فاصل
ــد هــذه الفرائــض �ز ولهــذا الســبب، تَُع

ز أولئــك الذين  ًا ملحوًظــا بــ�ي ز يقــول إقــرار إيمــان وستمنســ�ت إنهــا تصنــع »تميــ�ي
ينتمــون للكنيســة، وبقّيــة العالــم«.59

هــي عالمــات وهــي أيًضــا أختــاٌم. فإننــا نطلــق عليهــا عالمــات )signs( لأنهــا 

ترمــز إىل بــركات الخــالص، وغفــران الخطايا، ونــوال الروح القــدس، وإىل القدرة 

ه. لكنهــا ليســت عالمــات  ي محــرصز
كــة مــع يســوع المســيح �ز عــ� التمتــع ب�ش

ي الحقيقــة 
ي هــذا أنهــا تجلــب إلينــا �ز

فحســب، بــل أيًضــا أختــام )seals(. يعــ�ز

يمــان هــو الــذي  ــز إيماننــا؛ وهــذا الإ ، وتحفِّ ز كات. فهــي تهبنــا اليقــ�ي هــذه الــ�ب

كات. يســتقبل تلــك الــ�ب

ي الكتــاب المقدس، مثل الأصحاح العا�ش من رســالة 
يبــدو أن بعــض المواضع �ز

كورنثــوس الأوىل، والأصحــاح الثالث من رســالة بطــرس الأوىل، تقــول إن الأ�ار 

ــركات الخــالص. لكــن الأ�ار المقدســة  ــا ب ي تســتقبل فعلًي
المقدســة هــي الــ�ت

كات فعلًيــا، ويخلِّصنــا.  يمــان هــو الــذي يســتقبل الــ�ب تحفــز إيماننــا، وهــذا الإ

، يصيــغ جــي. آي. باكــر الأمــر ع� هــذا النحو: »كمــا أن الكــرازة بالكلمة  وبالتــاىلي

نجيــل مســموًعا، هكــذا الأ�ار المقدســة تجعله منظــوًرا، ويحفز هللا  تجعــل الإ

�ار المقدســة بصفتهــا أحــد 
أ

، تعمــل ال «.60 وبالتــاىلي ز يمــان بكلتــا الوســيلت�ي الإ

يمــان. ــا إىل الإ وســائط النعمــة، بنــاء عــ� مبــدأ أن الرؤيــة تقــود حرفيًّ

 صالة:
نجيــل، أنــَت قــد أعطيَتنــا عالمــاٍت عــ� نعمتــك، يمكــن رؤيتهــا،  يــا واهــَب الإ

ل  ولمُســها، وتذوُقهــا. ســاعدنا حــ�ت نمارســها بحســب وصايــاك. وليتهــا تحــوِّ

59 Westminster Confession of Faith, 27.1.

60 J. I. Packer, Concise Theology )Wheaton, IL: Tyndale, 1993(, 210.
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ــد هــذه العالمــات  أعيننــا عــن أنفســنا إىل عملــك المخلِّــص. ل تســمح أن نمجِّ

. ز بأيــة طريقــة تلهينــا عــن المخلِّــص المشــار إليــه مــن خاللهــا. آمــ�ي
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السؤال الرابع واألربعون

ما هي المعمودية؟

المعموديــة هــي الُغســل بالمــاء باســم الآب، والبــن، والــروح القــدس؛ 

امنــا  ز نــا مــن الخطيــة، وال�ت ي المســيح، وتطه�ي
ينــا �ز وهــي تدّلــل وتختــم عــ� تبنِّ

بالنتمــاء إىل الــرب وإىل كنيســته.

 متى 28: 19

وِح ٱْلُقُدِس ... ُدوُهْم ِبٱْسِم ٱْلآِب َوٱِلٱبِْن َوٱلرُّ َفٱْذَهُبوا َوتَْلِمُذوا َجِميَع ٱْلأَُمِم َوَعمِّ

 تعليق:

جورج هريبرت

كما أن َمن يرى بستانًا مظلًما وظلياًل،

ل يتوقف عنده، بل ينظر إىل ما فوقه إىل السماء.

ز أرى خطاياي، تنظر عيناي  هكذا، ح�ي

إىل ما ورائها، إىل تلك المياه،

ي منبعها ومصدرها، 
ي فوق السماوات، ال�ت

ال�ت
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الجنب المطعون لفاديَّ العزيز.

ز أيتها الجداول الُمباَركة! أنِت إما تمنع�ي

ين لخطايانا لئال تسمن وتتسع، وتتصدِّ

ز تنمو. غراقها ح�ي ز دموًعا لإ أو تهب�ي

فيِك، يغطي الفداء كلَّ عمري،

ويضع ضمادة تعادل الجرم:

أنَت قد عرَّفت سفر الحياة باسمي، ح�ت 

مهما كانت خطاياي المستقبلية،
61. ينال عمُلك الأول من الكلِّ

كولني هانسن

م ىلي  ي الكنيســة، قــدَّ
ي أن أصــ�ي عضــًوا �ز

ي �ز
ي برغبــ�ت

ُت راعــي كنيســ�ت ز أخــ�ب حــ�ي

ًحــا بســيًطا للســبب الــذي لأجلــه ينبغــي أن أطلــب نــوال المعموديــة: وهــو  �ش

ي نهــر الأردن، وطلب من 
أن يســوع قــد فعــل هــذا. ولكــن، لمــاذا نــزل يســوع �ز

ف  ي الميــاه؟ ففــي النهايــة، لــم تكــن لديــه خطايــا يعــ�ت
لــه �ز ِ

ز قريبــه يوحنــا أن يُ�ز

بهــا، ول حاجــة لــه إىل التوبــة.

ــال  ــب يســوع. فقــد ق ــا عــ� طل ــاب ليوحن ــردِّ المرت ــُت مــع ال ــا تعاطف لطالم

ــَك،  ــَد ِمْن ــاٌج أَْن أَْعَتِم ــا ُمْحَت ــام المســيح: »أَنَ ــق أم ــد الطري ــذي أع ــا، ال يوحن

ــ�ت 3: 14(. !« )م َّ ي ِإىَلي ِ
ــأْ�ت ــَت تَ َوأَنْ

« )م�ت 3: 15(. َل ُكلَّ ِبرٍّ أجابه يسوع: نعم، لأنه »َهَكَذا يَِليُق ِبَنا أَْن نَُكمِّ

61 “Holy Baptism (I)” in The Poems of George Herbert )London: Walter 
Scott, 1885(, 35–36.
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ي معموديــة يســوع، اتَّحــد بنــا جميًعــا، نحــن الذيــن بســبب الخطيــة ســنموت 
�ز

يوًمــا مــا نتيجــة لدينونــة هللا )تكويــن 3: 19(. لطالمــا كانــت الميــاه عالمــة عــ� 

ــا  ــل طوفانً ــان، وأرس نس َّ الإ
ز أدان هللا �ش ــ�ي ــن 6-7، ح ــذ تكوي ــة هللا من دينون

ليهلــك الجميــع، عــدا نــوح وأهــل بيتــه. ومــع أن يســوع لــم يخطــئ البتــة، 

لكنــه مــع هــذا كان عتيــًدا أن يمــوت عــ� أيــدي الخطــاة، ممتًصــا غضــب هللا 

عــ� العالــم الخاطــئ. 

وريٌّ للحيــاة. فقبــل أن يكــون نــور، كان روح هللا يــرف  أيًضــا المــاء قطًعــا رصز

ز يعــود يســوع، الــذي قــام  ــا مــا، حــ�ي عــ� وجــه الميــاه )تكويــن 2: 1(. ويوًم

مــن الأمــوات وصعد إىل الســماوات، لكي يؤســس الســماوات الجديــدة والأرض 

ي أورشــليم الجديدة 
الجديــدة، ســيفيض نهــر حيــاة مــن عــرش هللا والخــروف �ز

ي اللجــج كأعــداٍء هلل ســيخرجون منهــا 
)رؤيــا 22: 1-2(. وأولئــك الذيــن يتبعونــه �ز

اثــه الأبــدي. ي م�ي
أخــوة وأخــوات لبــن هللا، ورثــة معــه �ز

ي عائلة هللا. فقــد أحبَّ 
ي �ز

المعموديــة إذن عالمــة وختــم عــ� أننــا قــد نلنــا التبــ�ز

ي وحــدة كاملة قبــل الخلق، قبل 
الآب، والبــن، والــروح القــدس أحدهــم الآخر �ز

اب. وعنــد معموديــة يســوع، نالحــظ وجــود الأقانيم  أن يخلــق هللا آدم مــن الــ�ت

ز خــرج يســوع مــن المــاء، نــزل روح هللا مثــل حمامــة  الثالثــة جميعهــم. فحــ�ي

واســتقر عليــه )مــ�ت 3: 16(. وحــ�ت ل يخطــئ أحــد تفســ�ي معــ�ز الآيــة، تباهــى 

رُْت« )مــ�ت 3: 17(. ي ٱْلَحِبيــُب ٱلَِّذي ِبــِه ُ�ِ ِ
الآب مــن الســماء قائــاًل: »َهــَذا ُهَو ٱبـْـ�ز

ي مياه 
كة هذه. فقــد غاص يســوع �ز ، أســمع كلمــات ال�ب ي

كلمــا تذكــرُت معموديــ�ت

ي أًخــا، أســتطيع 
ب أنــا ميــاه الحيــاة الأبديــة. ولأنــه يدعــو�ز الدينونــة، حــ�ت أ�ش

الآن أن أدعــو هللا أبًــا. ولأن الــروح القــدس نــزل عليــه كحمامــة، صــار ىلي الآن 

ي قبــاًل عــدًوا لــه.
�ز ســالم مــع هللا، الــذي اعتــ�ب
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ســابًقا، كنــُت خــارج شــعب هللا، أجنبًيــا عــن هــذه العائلــة بســبب خطايــاي. 

ي باســم الآب، والبن، والروح القدس.  ي الآن أٌخ لجميع من اعتمدوا نظ�ي
لكنــ�ز

إن الكنيســة هــي بيتنــا، أي ذلــك الموضــع الــذي فيــه، بالرغــم مــن اختالفاتنــا 

ف بــأن لنــا ربٌّ واحــد وإيمــاٌن واحد )أفســس 4:  ونزاعاتنــا، نجتمــع مًعــا كي نعــ�ت

ي ُخَطــى يوحنــا، وندعــو الآخرين 
رســالية العظمــى كي نســ�ي �ز 5(. فقــد ُكلِّفنــا بالإ

ز إياهــم إىل يســوع، حمــل هللا الــذي يرفــع خطيــة العالــم  إىل التوبــة، موجهــ�ي

ــد الآخريــن حــ�ت يَعَلمــوا دائًمــا أنَّ هللا يحبهــم، وأنــه  )يوحنــا 1: 29(. وإننــا نعمِّ

مــ�وٌر بهــم لأنهــم الآن ينتمون إىل المســيح. 

 صالة:
ي إليك 

ــر، نحــن عاجــزون عــن أن ننقــي قلوبنا، ولهــذا ينبغــي أن نــأ�ت يــا مــن تطهِّ

ي ل تخلِّصنــا، لكــن 
حــ�ت تغســل خطايانــا. نشــكرك لأجــل معموديــة المــاء، الــ�ت

. ز . آم�ي ي
دنــا مًعــا كشــعب واحــد، أبنــاًء وبنات لــك بالتبــ�ز تمثِّــل خالصنــا، وتوحِّ
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السؤال الخامس واألربعون

 هل المعمودية بالماء
هي غسٌل للخطية ذاتها؟

ــن  ــا م رن ــن أن يطهِّ ــدس يمك ــروح الق ــد ال ــيح وتجدي ــده دم المس ل، فوح
ــة. الخطّي

 لوقا 3: 16

 ، ي ِّ
ي َمْن ُهَو أَْقــَوى ِم�ز ِ

ُدُكــْم ِبَمــاٍء، َوَلِكْن يـَـأْ�ت ــا ٱْلَجِميــَع َقاِئــاًل: أَنَا أَُعمِّ أََجــاَب يُوَحنَّ

وِح ٱْلُقــُدِس َونَاٍر. ُدُكْم ِبٱلرُّ ٱلَّــِذي َلْســُت أَْهاًل أَْن أَُحلَّ ُســُيوَر ِحَذاِئــِه. ُهَو َســُيَعمِّ

 تعليق:

جون كالفن

وِح ٱْلُقــُدِس َونـَـاٍر«. يُســأل هكــذا: »لمــاذا لم يقــل يوحنا  ُدُكْم ِبٱلــرُّ »ُهــَو َســُيَعمِّ

ــن يطهــر النفــوس بدمــه؟ الســبب هــو أن  ــك إن المســيح وحــده هــو َم كذل

هــذا التطهــ�ي نفســه يتــم بقــوة الــروح القــدس. وقــد رأى يوحنــا أنــه يكفــي أن 

ي كلمــة واحــدة: الــروح القــدس. ومعــ�ز 
يعــ�ب عــن التأثــ�ي الكامــل للمعموديــة �ز

ــا  لــة بالغًي هــذا واضــح، أن المســيح وحــده هــو الــذي يعطــي كلَّ نعمــة ممثَّ



190

« بدمــه. وهــو أيًضــا  ي المعموديــة الخارجيــة، لأنــه هــو الــذي »يــرش الضمــ�ي
�ز

نســان العتيق، ويهــب روح التجديــد. أضيفت كلمة نــار كلقب،  الــذي يميــت الإ
ينطبــق عــ� الــروح القــدس، لأنــه يزيــل أوســاخنا، كمــا تنقــي النــار الذهب.62

آر. كنت هيوز

ي 
ــن �ز ــة المؤم ــن معمودي ــدث ع ــذي يتح ــم ال ــيكي العظي ــص الكالس ــد الن نج

ــا  ــا ٱْعَتَمْدنَ ــٍد أَيًْض ــُروٍح َواِح ــا ِب ــا َجِميَعَن َنََّن
ــوس 12: 13 »ِلأ ي 1 كورنث

ــيح �ز المس

، َعِبيــًدا أَْم أَْحــَراًرا، َوَجِميُعَنــا ُســِقيَنا  َ ز ــ�ي ــا أَْم يُونَاِنيِّ ِإىَل َجَســٍد َواِحــٍد، يَُهــوًدا ُكنَّ

ُروًحــا َواِحــًدا«. يتحــدث هــذا النــص عــن ضــم الــروح القــدس إيّانــا إىل جســد 

ــم  . ل ــة عــ�ش ي عمــر الثاني
ــُت فقــط �ز ز كن المســيح. وقــد حــدث هــذا ىلي حــ�ي

ي اعتمدت 
طــالق، لكنــ�ز أكــن قــد ســمعت عــن معموديــة الــروح القدس عــ� الإ

بالحقيقــة بالــروح القدس. والآن، بعد مرور ســنوات، مــا كان حقيقة موضوعية 

. ي
ي حيــا�ت

قــد صــار واقًعــا ذاتًيــا �ز

ز اعتمــدُت بالــروح القــدس، تجــددُت، وُولــدت ثانية، مــن الــروح القدس،  حــ�ي

كمــا يقــول الأصحــاح الثالــث مــن إنجيــل يوحنا. يــا لها من صــورة بالغيــة رائعة 

تصــف الــولدة الثانيــة بأنهــا عمليــة توليــد إلهيــة، فيهــا انُتشــلُت مــن الظلمــة، 

ي إىل النــور، فبدأُت أرى الأشــياء. وجــيء �ب

ي الأصحاح 
ي الآن ذاته. يقــول يســوع �ز

ي الــروح القــدس �ز
ز تجــددُت، ســكن�ز حــ�ي

الرابــع عــ�ش مــن إنجيــل يوحنــا إن الــروح القــدس »َماِكــٌث َمَعُكــْم«، و«يَُكــوُن 

ي 
ــٌد �ز ي وحي

ــ�ز ــعور بأن ي ش
ــ�ز ، وكان ينتاب ي

ــ�ت ي طفول
ي �ز ــدُت أ�ب ــد فق ــْم«. فق ِفيُك

ي الــروح القدس، اســتوىل عــ� نف�ي شــعور بالأبوة، 
ز ســكن�ز العالــم. لكــن ح�ي

62 John Calvin, Calvin’s Bible Commentaries: Matthew, Mark and Luke, part 1, 
trans. John King (London: Forgotten Books, 2007), 187.



191

ي ُختمــت بالــروح القــدس، كمــا 
. لــم أكــن أعلــم أنــ�ز ي

ي ابــٌن بالتبــ�ز
شــعوٌر بأنــ�ز

ــَة  ــِمْعُتْم َكِلَم ــْم، ِإْذ َس ــا أَنُْت ــِه أَيًْض ــِذي ِفي ي أفســس 1: 13-14 »ٱلَّ
هــو مكتــوب �ز

ــِذي ِفيــِه أَيًْضــا ِإْذ آَمْنُتــْم ُخِتْمُتــْم ِبــُروِح ٱْلَمْوِعــِد  ، ِإنِْجيــَل َخاَلِصُكــُم، ٱلَّ ٱْلَحــقِّ

، ِلَمــْدِح َمْجــِدِه«. لكــن  َ ــَداِء ٱْلُمْقَتــ�ز ــا، ِلِف َاِثَن ــوُن ِم�ي ــِذي ُهــَو ُعْربُ وِس، ٱلَّ ٱْلُقــدُّ

ي هــذا بشــعوٍر بالحمايــة، وبحقيقة 
�ز ز اعتمــدت بالــروح القــدس، أمدَّ أيًضــا حــ�ي

ي ُختمــُت إىل الأبــد بالــروح القــدس.
أنــ�ز

. يقــول  ي لأجــ�ي ز اعتمــدُت بالــروح القــدس، أيًضــا رصُت أتمتــع بَمــن يصــ�ِّ حــ�ي

ــا  ــُم َم ــَنا نَْعَل ــا َلْس َنََّن
ــا، ِلأ ُ َضَعَفاِتَن ز ــ�ي ــا يُِع وُح أَيًْض ــرُّ ــَك ٱل ــة 8: 26 »َوَكَذِل رومي

ــِه َكَمــا يَْنَبِغــي«. يصــ�ي الــروح القــدس بأنَّــات ل يُنَطــق بهــا لأنــه  ي ِلأَْجِل نَُصــ�ِّ

ي قلوبنــا )روميــة 8: 26(.
يَعَلــم مــا �ز

ي رجعُت، 
ي الآن ذاتــه، حصلُت ع� اســتنارة. أســتطيع أن أتذكر أنــ�ز

ثــم أيًضــا، �ز

ي المقــدس، ووضعــُت  ي المعســكر، إىل كوخــي، وأخرجــُت كتــا�ب
كطفــل صغــ�ي �ز

الخطــوط فيــه، وأنَّ الكلمــة صــارت تنبــض بالحيــاة أمامــي، كمــا ظلــت تنبــض 

ُدُكْم  ز قــال يوحنــا المعمدان بوضــوح: »أَنـَـا أَُعمِّ . فح�ي ز بالحيــاة منــذ ذلك الحــ�ي

وِح ٱْلُقــُدِس َونـَـاٍر«، كان يتحدث  ُدُكْم ِبٱلــرُّ ِبَمــاٍء، َوَلِكــْن ... ُهــَو ]المســيح[ َســُيَعمِّ

عــن ســمو معموديــة يســوع. ل يمكــن للمــاء ســوى أن يطهــر الخارج فقــط، لكن 

، هــذا هــو الواقــع  الــروح القــدس والنــار يجــددان ويطهــران الداخــل. وبالتــاىلي

الدائــم العظيــم، والفــرح الدائــم العظيــم للمعمودية بالــروح القــدس والنار. 

نــا باســتمرار إىل صورة المســيح. ِّ ء جديــًدا، ويغ�ي ي
يصنــع الــروح القــدس كلَّ �ش

 صالة:
، بــل  ي

نــا الــذا�ت يــا حمــَل هللا، إن معموديتنــا عالمــة عــ� أننــا قــد خُلصنــا، ل ب�ب

لأننــا ُوهبنــا بــرَّ المســيح. ل تســمح أن نجعــل مــن المعموديــة موضــوَع ثقتنــا، 
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ــل  ي الــذي عملــه يســوع، الُممثَّ ي المقابــل إىل العمــل التطهــ�ي
ــع �ز بــل أن نتطلَّ

. ز ي المعموديــة. آمــ�ي
بشــكل رائــع �ز
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السؤال السادس واألربعون

ما هو عشاء الرب؟

ي 
بــوا مــن الــكأس �ف ف ويرش ف بــأن يأكلــوا ِمــن الخــ�ب أوَ� المســيح جميــع المؤمنــ�ي

ي وســطنا؛ 
ذكــرى لــه ولموته مع الشــكر. إن عشــاء الرب هو احتفــال بحضور هللا �ز

ي نفوســنا.  كــة مع هللا ومــع بعضنا البعض؛ حيــث يُطعم ويغذِّ ممــا يقتادنــا إىل �ش

ي ملكــوت أبيه.
ب مــع المســيح �ز كمــا يُنــذر أيًضــا باليــوم الــذي فيه ســنأكل ون�ش

 1 كورنثوس 26-11:23

ي أُْســِلَم  ِ
ْيَلِة ٱلَّ�ت ي ٱللَّ ِ

ي تََســلَّْمُت ِمــَن ٱلــرَّبِّ َمــا َســلَّْمُتُكْم أَيًْضــا: ِإنَّ ٱلــرَّبَّ يَُســوَع �ز ِ
َنَّــ�ز

ِلأ

، َوَقــاَل: »ُخــُذوا ُكُلــوا َهــَذا ُهــَو َجَســِدي ٱْلَمْكُســوُر  َ ًا َوَشــَكَر َفَكــ�َّ ز ْ ِفيَهــا، أََخــَذ ُخــ�ب

ــْوا، َقاِئــاًل: »َهِذِه  ِلأَْجِلُكــُم. ٱْصَنُعــوا َهــَذا ِلِذْكــِري«. َكَذِلَك ٱْلــَكأَْس أَيًْضا بَْعَدَما تََعشَّ

بُْتــْم ِلِذْكــِري«. َفِإنَُّكــْم  ِ َ ٱْلــَكأُْس ِهــَي ٱْلَعْهــُد ٱْلَجِديــُد ِبَدِمــي. ٱْصَنُعــوا َهــَذا ُكلََّمــا �ش

وَن ِبَمــْوِت ٱلــرَّبِّ ِإىَل أَْن يَِجيَء. ُ بُْتْم َهِذِه ٱْلــَكأَْس، تُْخ�بِ ِ َ َ َو�ش ز ْ ُكلََّمــا أََكْلُتــْم َهــَذا ٱْلُخــ�ب

 تعليق:

ريتشارد باكسرت

ي �ٍّ مقدٍس 
مة لنا هنــا �ز ي ل توَصــف، المقدَّ

يــا لهــذه الأ�ار وكنــوز الرحمــة ال�ت
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ه عــن  كــة مــع إلــٍه ُمصاَلــح، يُــؤ�ت بنــا إىل محــرصز واحــد! فإننــا فيــه نتمتــع ب�ش

كــة مع فادينــا المبــاَرك، المصلوب  طريــق الُمصاِلــح العظيــم. وفيــه نتمتع ب�ش

م لنــا، رأًســا محيًيــا، وحافًظــا، ومشــدًدا. كمــا أن فيــه نتمتع  ــد، والمقــدَّ والممجَّ

ــق عــ� نفوســنا مزايــا وبــركات الفــداء،  كــة مــع الــروح القــدس، الــذي يطبِّ ب�ش

مجتذبـًـا إيانــا إىل البــن، وناقــاًل منــه إلينــا النــور، والحيــاة، والقــوة؛ مزيــًدا مــن 

كــة مــع جســد المســيح،  ــه نتمتــع ب�ش اًل إياهــا. أيًضــا في ــا، ومشــغِّ ِنعمــه فين

ز يقــوم خــادم المســيح أو القــس، مــن  شــعبه المقــدس، ورثــة الحيــاة. حــ�ي

خــالل الســلطة الممنوحــة لــه، بتمثيــل المســيح المصلــوب أمــام أعيننــا، مــن 

ــٌل  ــه ماث ــا وكأن ــيح مصلوبً ــرى المس ــذا، ن ز له ــ�ي ن ــر المعيَّ ز والخم ــ�ب ــالل الخ خ

ي نفوســنا عــ� 
ــ�ز ــة العــالج، فنب ــدرك حقيق ــه، ون ــا ب ــا، فيتمســك إيمانن أمامن

ز يقــدم لنــا هــذا القــس، مــن خــالل الســلطة الممنوحــة  هــذه الصخــرة. وحــ�ي

لــه مــن المســيح، جســد المســيح ودمــه ومزايــاه، يكــون هــذا راســًخا وصالًحــا 

ز تقبلــه نفوســنا، بهــذا  لنــا، وكأنَّ فــم المســيح نفســه قــد قدمهمــا لنــا. وحــ�ي

اك حقيقًيــا كحقيقــة  يمــان الــذي ينشــئه الــروح القــدس فينــا، يكــون الشــ�ت الإ
ز والخمــر اللذيــن يمثالنــه.63 تنــاُول أجســادنا للخــ�ب

ليجون دانكان

ــل ويؤكــد لنــا  ي هــذا أنــه يمثِّ
إن عشــاء الــرب هــو عالمــة عهــد وختمــه. يعــ�ز

ز الــذي قطعــه هللا بأنه ســيكون، بواســطة يســوع المســيح، إلهنا،  الوعــد الثمــ�ي

ي عشــاء الــرب هنــاك تــذكاٌر، واحتفــاٌل بحضــور هللا، 
وســنكون نحــن شــعبه. �ز

. ي
ي الــربِّ نتطلع إىل المجــد الآ�ت

ينــا، و�ز كــة. أيًضــا فيــه نجد ما يغذِّ واختبــاٌر لل�ش

ي عشــاء الــرب نجــد تــذكاًرا. ففــي عشــاء الــرب، قال يســوع لتالميــذه إنهم 
أوًل، �ز

63 Richard Baxter, “A Saint or a Brute” in The Practical Works of Richard 
Baxter, vol. 10 )London: Paternoster, 1830(, 318–19.
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ز والخمــر، أي جســد المســيح ودمــه  ون بموتــه إىل أن يجــيء. فــإن الخــ�ب ســيب�ش

ي عشــاء الــرب، همــا صــورة لذبيحــة عهــد. يشــ�ي كال العنرصيــن إىل أن مــوت 
�ز

ــًدا مــن جانبــه. فقــد بــذل نفســه ذبيحة بــدًل منــا لغفران  يســوع كان فعــاًل متعمَّ

خطايانــا. وهكــذا، كلمــا نحتفــل بعشــاء الــرب، ينبغــي أن نتذكــر معــ�ز وأهميــة 

مــوت يســوع المســيح نيابة عنــا. ل بــد أن نتذكــره. »ِاْصَنُعوا َهــَذا ِلِذْكــِري« )لوقا 

22: 19(. فإننــا نحتفــل بعمــل الكفــارة المجيــد الذي أتمه يســوع المســيح لأجلنا.

ثانًيــا، عشــاء الــرب هــو أيًضــا احتفــاٌل بحضــور هللا. أليــس مــن المذهــل أننــا 

ــوء  ي ض
ــيما �ز ــل، ول س ــذا مذه ــدة هللا؟ ه ــ� مائ ــال ع ــوون إىل الحتف مدع

ي الأصحــاح الثالــث مــن ســفر التكويــن، قــال إبليــس لحــواء وآدم: 
ــا. �ز تمردن

»خــذا ُكال مــن هــذه الثمــرة«. وقــد أكال مــن الثمــرة عــ� خــالف وصيــة هللا، 

ومــاذا كانــت النتيجــة؟ هــل نتــج عــن هــذا شــبع واكتفــاء؟ ل، بــل نتج عــن هذا 

طــرٌد مــن محــرصز هللا. لكــن عــ� مائدة الــرب، يدعونــا الــرب نفســه إىل الرجوع 

ز قــال يســوع لتالميــذه: »خــذوا كلــوا«، كان يبطــل ويعكــس  ه. حــ�ي إىل محــرصز

ــر )Derek Kidner( هــذه  ي جنــة عــدن. كتــب ديريــك كيدن
كلمــات الحيــة �ز

الكلمــات الرائعــة: »ينبغــي أن يــذوق هللا الفقــر والمــوت، حــ�ت يصــ�ي ’خــذوا 

كلــوا‘ فعــ�ي الخــالص«.64 ونحــن نختــ�ب هــذا كلمــا تقدمنــا إىل مائــدة الــرب، 

وكلمــا ســمعنا القــس يقــول: »خذوا كلــوا، جميًعــا«. فهــو احتفال بجمع شــملنا 

كــة وثيقــة معــه. مــع هللا، وحضــوره معنــا، وتمتعنــا ب�ش

كة مــع هللا ومع شــعبه. فإننــا، بالنعمة،  كــة. فهــو �ش ثالًثــا، عشــاء الــرب هو �ش

كــة ليــس فقــط  ومــن خــالل مــا عملــه يســوع لأجلنــا عــ� الصليــب، نتمتــع ب�ش

ز نتحد  كــة بعضنــا مــع البعض. حــ�ي ي �ش
لــه الحــي، لكننــا ندخــل أيًضــا �ز مــع الإ

64 Derek Kidner, Genesis, Tyndale Old Testament Commentaries (Downer’s 
Grove, IL: IVP Academic(, 73.
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بالــرب يســوع المســيح، نتحــد بكل من هــو متحد بالرب يســوع المســيح. ولهذا 

وا جســد الــرب« )1 كورنثــوس  ز
ِّ يقــول بولــس لأهــل كورنثــوس: »ل بــد أن تمــ�ي

ي حاجــة إىل فهــم بعــض الأمــور 
هــم بأنهــم �ز 11: 29(. ولــم يكــن بهــذا يخ�ب

ــذي  ــرب. لكــن، مــا هــو الجســد ال ــة العميقــة عــن عنــارص عشــاء ال الروحاني

. ز كــة المؤمنــ�ي يتحــدث عنــه؟ هــو جســد المســيح، أي الكنيســة، و�ش

ًا، عشــاء الــرب هــو تغذيــة روحيــة. فهــو أحــد وســائط النعمــة. وهــو  وأخــ�ي

ي عينهــا هللا لبنياننــا وتغذيتنــا، وتثبيــت إيماننــا، وتشــديدنا 
أحــد الوســائل الــ�ت

. غســل يســوع أرجــل  ي
ــع إىل المجــد الآ�ت للنمــو. وعشــاء الــرب هــو أيًضــا تطلُّ

ي أســِلم فيهــا، وقــدم لهــم عنــارص عشــاء الــرب. ومــن 
ي الليلــة الــ�ت

تالميــذه �ز

ز تحــدث عــن عشــاء عــرس الخــروف عنــد اكتمــال  المثــ�ي لالهتمــام أنــه حــ�ي

ف بــه  ي النهايــة العظيمــة، ويعــ�ت
ز تــأ�ت ي المجــد، حــ�ي

الدهــور )لوقــا 12: 37(، �ز

ي ذلــك اليــوم أن نتــكأ جميًعا، كمــا اتكأ 
الجميــع ملــًكا، قــال إنــه ســيطلب منــا �ز

ي ليلــة عشــاء الــرب، وهــو نفســه ســيتمنطق ويخدمنــا.
التالميــذ �ز

ي عشــاء الــرب، نحــن ننتظــر ونتطلــع إىل عشــاء عــرس الخــروف، حيــث 
نعــم، �ز

ي المجــد، وســيقدم لنــا مخلصنــا مــرة أخــرى 
ســنجلس مــع بعضنــا البعــض �ز

كلَّ مــا نحتاجــه. يــا لفــرح أن نتقــدم إىل مائــدة الــرب.

 صالة:
ــد أن  ــرة. لســنا نري ي طاعــة ُموقَّ

ــاول عشــاء الــرب �ز ــاة، نحــن نتن َ الحي ز ــا خــ�ب ي

ــر  ــ�ت نغف ــاعدنا ح ــان. س ــة وإيم ي توب
ي �ز

ــأ�ت ــذا ن ــتحقاق، وله ــه دون اس نتناول

ز  ي الخ�ب
ك معهــم �ز ز الذي نشــ�ت ي حقنــا، ول ســيما المؤمن�ي

خطايــا مــن أخطــأوا �ز

ــص، وبحاجتنــا  ي هــذه الوليمــة يبــ�ش بموتــك المخلِّ
اكنا �ز والــكأس. ليــت اشــ�ت

. ز الماســة إليــه. آمــ�ي
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السؤال السابع واألربعون

 هل يضيف عشاء الرب شيًئا
إلى عمل المسيح الكّفاري؟

ل، فقــد مــات المســيح مــرًة واحــدة وإىل الأبــد. إن عشــاء الــرب هــو وليمــة 

ــا وســيلة لتشــديد  ــه أيًض ــا أن ــاري؛ كم العهــد لالحتفــال بعمــل المســيح الكّف

كون  ــا بينمــا ننظــر إليــه؛ وعربــون للوليمــة المســتقبلّية. لكــنَّ مــن يشــ�ت إيمانن

بــون دينونــة لأنفســهم. فيــه بقلــوب غــ�ي تائبــة يأكلــون وي�ش

 1 بطرس 3: 18

ــِل  ــْن أَْج ــارُّ ِم ــا، ٱْلَب ــِل ٱْلَخَطايَ ــْن أَْج ــَدًة ِم ــرًَّة َواِح ــَم َم ــا تَأَلَّ ــيَح أَيًْض ــِإنَّ ٱْلَمِس َف

ــا ِإىَل ٱهللِ ... بََن ْ يَُقرِّ ــَكي ــِة، ِل ٱْلأَثََم

 تعليق:

جي. سي. رايل

يــر أو  ي أذهاننــا بثبــات أنَّ عشــاء الــرب لــم يعــَط كوســيلٍة ســواء للت�ب
لنضــع �ز

للرجــوع إىل هللا. فلــم يكــن المــراد منــه قــط أن يعطــي نعمــة حيــث ل نعمــة 

بالفعــل، أو أن يقــدم غفرانـًـا حيــث ل يوجــد بالفعــل تمتــع بالغفــران. فهــو ل 
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يمان بالرب يســوع المســيح.  يمكن أن يمدَّ بما هو غائب، أي التوبة إىل هللا، والإ

ز —  ، ل لغــ�ي المؤمنــ�ي ز ز — وللمؤمنــ�ي ، ل لغــ�ي التائبــ�ي ز هــو فريضــة للتائبــ�ي

ولَمــن تجــددوا، ل لَمــن لــم يتجــددوا. َمن لــم يتجــّدد، ويتباهى بأنه يســتطيع 

إيجــاد طريــق مختــرَص إىل الســماء عــن طريــق تنــاول الــ� المقــدس، دون أن 

يمــان المعروفــة، سيكتشــف يوًمــا مــا لخســارته أنــه  يتَّخــذ خطــوات التوبــة والإ

ي 
مخــدوٌع تماًمــا. فقــد كان المــراد مــن عشــاء الــرب أن يزيــد مــن النعمــة الــ�ت

نســان بالفعــل، وأن يعينهــا، ل أن يعطــي نعمــة ليســت لــه. لم يكــن المراد  لالإ

ر، أو يجــدد. منــه قــط أن يصنــع ســالًما لنــا مــع هللا، أو أن يــ�ب

ي عشــاء الــرب 
ك �ز إن أبســط ترصيــح عــن المكســب الــذي يمكــن لــكل َمــن يشــ�ت

بقلــب صــادق أن يتوقــع نوالــه ... هــو تشــديد نفوســنا وإنعاشــها. فيمــا يــ�ي 

ي يمكــن للمؤمــن أن يتوقــع بثقــة الحصــول عليهــا 
بعــض العوائــد البــارزة الــ�ت

مــه إىل مائــدة الــرب: رؤيــة أوضــح للمســيح وكفارتــه، ورؤيــة أوضح  مقابــل تقدُّ

ي يشــغلها المســيح كوســيط وشــفيع لنــا، ورؤيــة أوضــح 
لجميــع الوظائــف الــ�ت

ي عــ� الصليب،  للفــداء الكامــل الــذي نالــه المســيح عنا مــن خالل موتــه النيــا�ب

ي المســيح أمــام هللا، وأســباب متجددة 
ورؤيــة أوضــح لقبولنــا التــام والكامــل �ز

يمان نابــض بالحياة، وأســباب  لتوبــة عميقــة عــن الخطايــا، وأســباب متجــددة لإ

ســة، ومكرَّســة، ومشــابهة للمســيح. فــإن َمــن  ي حيــاة مقدَّ
متجــددة للســلوك �ز

ب مــن الخمر بــروح مســتقيمة ســيجد نفســه منجذبًا إىل  ز ويــ�ش يــأكل مــن الخــ�ب

، ويفهمه بشــكل أفضل ... كــة أقرب مع المســيح، وسيشــعر أنــه يعرفه أكــ�ش �ش

ب مــن تلــك الــكأس، ســتتعمق توبــة هــذا  ز والــ�ش وعنــد الأكل مــن ذلــك الخــ�ب

ي القداســة. 
نســان، ويــزداد إيمانــه، وتتوســع معرفتــه، وتتقوى عادة ســلوكه �ز الإ

ي قلبه. وســيجعله الأكل 
داد إدراكــه عن »الحضور الحقيقي« للمســيح �ز ز كما ســ�ي

كــة أعمــق مــع جســد المســيح. وســيجعله  ز بإيمــان يشــعر ب�ش مــن هــذا الخــ�ب
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ي  كــة أعمق مع دم المســيح. وســ�ي ب مــن ذلــك الخمــر بإيمان يشــعر ب�ش الــ�ش

بأشــد وضــوح َمــن هــو المســيح بالنســبة لــه، وَمــن هــو بالنســبة للمســيح. كما 

ســيفهم بشــكل أفضــل كيــف يكــون »واحــًدا مــع المســيح، والمســيح واحــًدا 

ــة  ــل النعم ــة لنفســه، وبعم ــاة الروحي ــواء جــذور الحي معــه«. وسيشــعر بارت

م إىل الأمــام. ربمــا تبــدو جميــع  ي قلبــه، وبالبنيــان، والتقــدُّ
ســخ ويتثبــت �ز ي�ت

نســان الطبيعــي، لكنهــا بالنســبة للمؤمــن الحقيقــي  ــة لالإ هــذه الأشــياء جهال
نــور، وســالمة، وحيــاة، وســالم.65

ليو تشاسرت

رأيــت مؤخــًرا دعايــة إعالنية عــن مطعم مكتوب عليها ببســاطة اســم المطعم، 

ي أفضل 
ي هذا أتســاءل إن كان العشــاء، �ز

ثم هذه الكلمات: عشــاء روحي. جعل�ز

ي عشــاء الرب، 
ي هــذا أفكــر �ز

ة ماديــة. وجعلــ�ز صــوره، هــو أكــ�ش مــن مجــرد خــ�ب

ي حقيقــة 
تلــك الوليمــة الروحيــة الوحيــدة، ومــا يحققــه ومــا ل يحققــه. توجــد �ز

. ، ومســتقب�ي الأمــر ثالثــة أبعــاد لمــا يحققه عشــاء الرب: بعــٌد مــاٍض، وحارصز

ز أّســس يســوع عشــاء الرب، قــال لتالميــذه: »ِاْصَنُعــوا َهــَذا ِلِذْكــِري« )لوقا  حــ�ي

ء  ي
22: 19(، ويؤكــد هــذا أن مــا كان يحثهــم عــ� فعلــه سيشــ�ي رجوًعــا إىل �ش

ز نتذكــر مــا عملــه المســيح لأجلنــا، نؤســس حياتنــا عــ�  صنعــه لأجلهــم. فحــ�ي

عملــه المكتمــل. فــإن عشــاء الــرب ليــس وســيلة تربــح بهــا خالصــك، بــل هــو 

. فهــو ل يضيــف شــيًئا إىل العمــل المكتمــل لذبيحــة  ز عشــاء روحــي للمخلَّصــ�ي

دنا فيــه. فهو  مــت مــرة واحــدة وإىل الأبد، لكنــه يثبتنا ويشــدِّ ي ُقدِّ
المســيح، الــ�ت

ــم،  ــل، حيــث، كمــا يقــول كاتــب قدي نجي ــا مــن موجــٍز لرســالة الإ يصــ�ي نوًع

نجيــل إىل الأمام  ، يتقدم الإ نجيل؛ وبالتــاىلي نجيــل أوًل، ثــم نــذوق الإ نســمع الإ

65 J. C. Ryle, “Thoughts on the Supper of the Lord” in Principles for Churchmen 
)London: William Hunt, 1884(, 267–70.
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ي رســالة كورنثــوس الأوىل: »َفِإنَُّكــْم 
. كمــا قــال بولــس �ز ز ي حياتنــا عــ� قدمــ�ي

�ز

وَن ِبَمــْوِت ٱلــرَّبِّ ِإىَل أَْن  ُ بُْتــْم َهــِذِه ٱْلــَكأَْس، تُْخــ�بِ ِ َ َ َو�ش ز ْ ُكلََّمــا أََكْلُتــْم َهــَذا ٱْلُخــ�ب

ــر انتصــار المســيح.  ب كي نتذك ــ�ش ــأكل ون ز ن ــ�ي ــا كمؤمن ــيَء« )11: 26(. فإنن يَِج

. ي
هــذا هــو البعــد المــا�ز

ي رســالة كورنثــوس 
ز كتــب �ز أشــار بولــس إىل البعــد الحــارصز لعشــاء الــرب حــ�ي

ُ ٱلَِّذي  ز ْ َكَة َدِم ٱْلَمِســيِح؟ ٱْلُخ�ب ِ َ ي نَُباِرُكَهــا، أََلْيَســْت ِهَي �ش ِ
َكــِة ٱلَّــ�ت َ َ الأوىل: »َكأُْس ٱْل�ب

 )fellowship( »كة َكَة َجَســِد ٱْلَمِسيِح؟« )10: 16(. كلمة »�ش ِ َ نَْكِ�ُُه، أََلْيَس ُهَو �ش

اك« )participation(، ويمكــن ترجمتها أيًضا »مشــاركة«  يمكــن ترجمتهــا »اشــ�ت

ر فيما  )communion(. ومــن هنــا جاءنا لفــظ »مشــاركة« )communion(. َفكِّ

يعنيــه هــذا — ليــس عشــاء الــرب مجــرد تــذكار رمــزي لمــا عملــه يســوع لأجلنا، 

ة مــع بعضنــا البعض ومع يســوع.  كــة حــارصز لكنــه أيًضــا �ش

ــأي حــال مــن الأحــوال.  ان ب ز والخمــر ل يتغــ�ي ــر أن الخــ�ب ــر بالذك مــن الجدي

ًا بصــورة روحّيــة حيــث 
ًا بصــورة ماديـّـة، بــل حــارصز

فــإن يســوع ل يكــون حــارصز

ز  عزعــ�ي ز يمــان. ويعــد عشــاء الــرب، بالنســبة للم�ت يعلنــه الــروح القــدس لنــا بالإ

ز  ي الوليمة. فح�ي
كوا �ز ز روحًيــا، دعــوة كي ينالوا المســيح، ل كي يشــ�ت وغــ�ي الثابتــ�ي

عهم هــذا ع� أن يســمعوا صدى  ز وهــم يتناولونــه، يشــجِّ يشــاهدون المؤمنــ�ي

َّ َفــاَل يَُجــوُع، َوَمــْن  ُ ٱْلَحَيــاِة. َمــْن يُْقِبــْل ِإىَلي ز ْ دعــوة يســوع الُمِحبــة: »أَنـَـا ُهــَو ُخــ�ب

ــاول نحــن المؤمنــون  ز نتن ــا 6: 35(. وحــ�ي ــًدا« )يوحن ــُش أَبَ ــاَل يَْعَط ي َف ــْن �بِ يُْؤِم

كــة الفريضــة بإيمــان، يلتقي يســوع بنــا، موحــًدا إيانــا كجماعــة، ومغذيًا  مــن �ش

. إيانــا مــن ذاتــه، ومشــدًدا إيانــا كي نحبــه ونطيعــه. هــذا هــو البعــد الحــارصز

َُب ِمْن ِنَتــاِج ٱْلَكرَْمِة  ْ ِّي ِمــَن ٱْلآَن َل أَ�ش
ز أعطى يســوع الــكأس لتالميــذه، قــال: »ِإ�ز حــ�ي

« )مــ�ت 26: 29(.  ي ي َمَلُكــوِت أَ�بِ ِ
بـُـُه َمَعُكْم َجِديــًدا �ز َ ْ َهــَذا ِإىَل َذِلــَك ٱْلَيــْوِم ِحيَنَمــا أَ�ش
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ــاره  ــرب، باعتب ههــم يســوع إىل البعــد المســتقب�ي لعشــاء ال بهــذه الكلمــات، وجَّ

عالمــة تشــ�ي مســتقباًل إىل اليــوم العظيــم المنتَظــر. فهــو عربــون عشــاء عــرس 

ي المجــد. 
الخــروف، والعيــد الأبــدي الــذي ســيتمتع بــه المؤمنــون مــع المســيح �ز

نحــن الآن مخلوقــات منكــ�ة بســبب الخطيــة. لكــن مــن خــالل جســد المســيح 

ــاة  ي هــذه الحي
ــا نظــل �ز ز وأصحــاء مــرة أخــرى. ولكنن الــذي ُكــ�، نصــ�ي كاملــ�ي

نختــ�ب انكســار حالتنــا الســاقطة. ولهــذا، يوجهنــا البعــد المســتقب�ي لعشــاء الــرب 

ز وأصحــاء تماًما، وفيه ســنتمتع،  ي رجــاء إىل المســتقبل، إىل يــوم فيــه نصــ�ي كامل�ي
�ز

ي أفضــل صــوره. 
مــع مخلِّصنــا ومــع بعضنــا البعــض، بالعشــاء �ز

 صالة:
ز نتنــاول عشــاء الــرب، نحتفــل بعملــك المكتمــل. ليكن  يــا غالــَب المــوت، حــ�ي

، لكننــا اتحدنــا مًعــا  ز اف إيمــان، بأننــا وإن كنــا غــ�ي مســتحق�ي تناُولنــا هــذا اعــ�ت

ــا  ز عن ــة، طارحــ�ي ــوب تائب ــك بقل ــا نتقــدم إىل مائدت باســتحقاق المســيح. ليتن

. ز ي تقدمها لنــا. آم�ي
ز بالنعمــة المجانّية الــ�ت ، متمتعــ�ي ي

يــاء والكتفــاء الــذا�ت الك�ب
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السؤال الثامن واألربعون

ما هي الكنيسة؟

ــدة  ــة، ومّتح ــاة الأبدي ــاًرا للحي ــة ُمخت ــه بجماع ــظ لنفس ــار هللا ويحتف يخت

ــون هللا، ويتبعونــه، ويتعلمــون منــه، ويعبدونــه مًعــا.  يمــان، َمــن يحبُّ بالإ

ــن  ــَبقة ع ــورة ُمس ــم ص ــل، وتقدي نجي ــرازة بالإ ــة للك ــذه الجماع ــل هللا ه يُرِس

ملكــوت المســيح من خالل طبيعــة حياتهم مًعــا ومحبتهم لبعضهــم البعض.

 2 تسالونيكي 2: 13

ْخــَوُة ٱْلَمْحُبوبُوَن ِمَن  ٍ ِلأَْجِلُكْم أَيَُّها ٱْلإِ
ز ــا نَْحــُن َفَيْنَبِغي َلَنا أَْن نَْشــُكَر ٱهللَ ُكلَّ ِحــ�ي َوأَمَّ

. وِح َوتَْصِديِق ٱْلَحقِّ ، أَنَّ ٱهللَ ٱْخَتاَرُكــْم ِمَن ٱْلَبْدِء ِلْلَخاَلِص، ِبَتْقِديــِس ٱلرُّ ٱلــرَّبِّ

 تعليق:

تشارلز هادون سربجن

. تمثلوا به  ٍ
ز ي كلِّ حــ�ي

ي أقــول لكم هــذا: كونــوا مثــَل المســيح �ز
، دعــو�ز ي

يــا إخــو�ت

يــن منا مدعوون إىل  ي نوع ما مــن العالنية؛ فإن كث�ي
ي الَعَلــن. يعيــش غالبيتنــا �ز

�ز

العمــل أمــام الآخريــن يومًيــا. فإننــا مراَقبــون، وكلماتنــا تلفــت النتبــاه؛ وحياتنا 

يحها. فــإن العالم �يــع المالحظــة، ورقيب مدقق،  تحــت الفحــص، يتم ت�ش
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يالحــظ كل مــا نعملــه؛ وهنــاك نقــاد ثاقبــون فوقنــا. لنحيــا إذن حيــاة المســيح 

ي الَعَلــن. لنحــرص عــ� أن نُظِهــر ســيدنا، وليــس أنفســنا — حــ�ت يســعنا أن 
�ز

َّ«. انتبهــوا جيــًدا أن تحملــوا هــذا  ي ِ
نقــول: »َفأَْحَيــا َل أَنَــا، بَــِل ٱْلَمِســيُح يَْحَيــا �ز

ي الكنيســة. كــم منكــم ... يطلبون 
إىل الكنيســة أيًضــا ... كونــوا مثــَل المســيح �ز

ز والمكانــة العليــا؟ كــم منكــم يحاولــون أن ينالــوا كرامــة وســلطة عــ� 
ُّ التمــ�ي

، بــدًل مــن أن يتذكروا أن القاعدة الأساســية لجميع كنائســنا  ز إخوتهــم المؤمنــ�ي

هــي أن كل البــ�ش ســواء — أخــوة متســاوون، ينبغــي اعتبارهــم هكــذا. مارســوا 

ي كنائســكم، أينمــا كنتــم؛ ليقــل الأعضــاء الآخــرون عنكــم: 
إذن روح المســيح �ز

»هــذا كان مع يســوع«.66

ي العهــد الجديــد جماعــة العهــد 
ى �ز إن الكنيســة هــي عائلــة هللا، وهــي تُســمَّ

الجديــد. فهــي الجســد الــذي رأســه المســيح. وهــي عــروس المســيح. ونحــن 

ا. إن الكنيســة هــم أولئك  مدعــوون شــعًبا مقدًســا، أمة مقدســة، كهنوتـًـا ملوكيًّ

الــذي صــاروا أبنــاء هللا، وتبنَّاهــم هللا بيســوع المســيح. تتكــون الكنيســة مــن 

جميــع الثقافــات، ومــن جميــع الجماعــات العرقيــة، ومــن أنــاس عــ�ب العصور، 

جميــع َمــن عرفــوا يســوع المســيح ربـًـا.

ى »البنــود التســعة  ي تقليــدي، أي التقليــد الأســقفي، إقــرار إيمــان يســمَّ
لــديَّ �ز

: والثالثــون«. تصــف هــذه البنــود الكنيســة كالتــاىلي

إن كنيســة المســيح المحليــة المنظــورة هــي جماعــة مــن رجــال 

ــارَس الأ�ار  ــة، وتم ــَرز بكلمــة هللا النقي ــا يُك ــاء، فيه ونســاء أمن

ســة كمــا ينبغــي بحســب أمــر المســيح ... المقدَّ

66 Charles Haddon Spurgeon, “Christ’s People— Imitators of Him” in Sermons 
of the Rev. C. H. Spurgeon )New York: Sheldon, Blakeman & Co., 1858(, 
263–64.
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ــس  ــيح؛ ولي ــوٍع للمس ي خض
ــدا �ز ــلطان ع ــة أي س ــس للكنيس لي

ء يناقــض كلمة هللا المكتوبة؛  ي
وًعــا أن تفرض الكنيســة أي �ش م�ش

كمــا ينبغــي أل تفــ� جــزًءا مــن الكتــاب المقــدس بحيــث يكــون 
متناقًضــا مــع جــزء آخــر.67

جون ياتس

ــة  ــة جامع س ــدة مقدَّ ــا »واح ــة بأنه ــة الكنيس ــان القديم يم ز الإ ــ�ي ــف قوان تص

رســولّية«. فهــي واحــدة لأن الكنيســة جســد واحــد تحــت رأس واحــد. وهــي 

ي 
ســها، مرشــًدا أعضاء الكنيســة �ز ســة لأن الــروح القــدس يســكن فيهــا ويقدِّ مقدَّ

يمــان الرســوىلي  خدمــة هللا. وهــي جامعــة، أي عالمّيــة شــاملة، لأنهــا تنــادي بالإ

الكامــل لجميــع الب�ش حــ�ت نهاية الزمــان. وهي رســولّية، أي أننــا نواصل تعليم 

ي إرســالية مــن المســيح إىل جميــع النــاس.
كــة الرســل، ونُرَســل �ز الرســل، و�ش

ــا مــن  ــا كمــا أنَّ ل رأي لن ــن الــذي ســينضم إىل الكنيســة، تماًم ــار َم لســنا نخت

جهــة َمــن هــم إخوتنــا وأخواتنــا أو أبنــاء عمومتنــا. هللا هو مــن يختــار. وبغض 

ي قــد ينتمــي إليهــا شــعب هللا، 
النظــر عــن الطائفــة أو المجموعــة الخاصــة الــ�ت

هــم جــزء مــن الكنيســة، وهــم أخوتنــا وأخواتنــا.

ي كتبهــا تشــارلز 
نيمــة القديمــة الــ�ت ي هــذه ال�ت

يمكــن تلخيــص معــ�ز الكنيســة �ز

: ويســ�ي

الأساس الوحيد للكنيسة،

هو يسوع المسيح ربُّها؛

هي خليقته الجديدة،

67 Articles 19 and 20 of the Thirty-Nine Articles.
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بالماء والكلمة.

من السماء جاء وبحث عنها،

سة؛ لتكون عروسه المقدَّ

اها، وبدمه اش�ت

ولأجل حياتها قد مات.

مختارة من كل أمة،

ي كل الأرض؛
ومع هذا واحدة �ز

دستور خالصها هو،

رب واحد، وإيمان واحد، وولدة واحدة؛

اسًما واحًدا قدوًسا تبارك،

ك، س تش�ت ي طعام واحد مقدَّ
و�ز

وإىل رجاء واحد تسعى،
بكل نعمة ُوهبت لها.68

 صالة:
أيهــا الملــك عــ� الجميــع، أنــت قــد جمعَتنــا مًعــا أهــاًل لبيــت هللا. احفظنــا 

أمنــاء حــ�ت نعبــدك مًعــا، ونحــب بعضنــا البعــض، ونســدد احتياجــات بعضنا 

ي 
كتنــا مًعــا حقيقيــة، وســاعدنا كي نحفــز بعضنــا البعــض �ز البعــض. لتكــن �ش

. ز يمــان. آمــ�ي الإ

68 Samuel J. Stone, “The Church’s One Foundation,” 1866.
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السؤال التاسع واألربعون

أين هو المسيح اآلن؟

ي اليــوم الثالــث بعــد موته وهــو جالٌس 
قــام المســيح بالجســد مــن القــ�ب �ف

ي ثانيــة لَيدين 
ف الآب، يســود عــى ملكوتــه ويشــفع فينــا، إىل أن يــأ�ت عــن يمــ�ي

د العالــم كله. ويجــدِّ

 أفسس 1: 21-20

ــَماِويَّاِت، َفــْوَق ُكلِّ ِريَاَســٍة  ي ٱلسَّ ِ
ِإْذ أََقاَمــُه ِمــَن ٱْلأَْمــَواِت، َوأَْجَلَســُه َعــْن يَِميِنــِه �ز

ي  ِ
ْهــِر َفَقــْط بـَـْل �ز ي َهــَذا ٱلدَّ ِ

ى َلْيــَس �ز ٍة َوِســَياَدٍة، َوُكلِّ ٱْســٍم يَُســمَّ َوُســْلَطاٍن َوُقــوَّ

ٱْلُمْســَتْقَبِل أَيًْضــا.

 تعليق:

تشارلز ويسلي

هلِّلوا لذلك اليوم الذي شهده صاعًدا،

مأخوًذا عن أعيننا التائقة!

، المسيح، الذي ُوهب حيًنا للب�ش

صعد ثانية إىل السماء موطنه!
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هناك ينتظره موكب النرص الفخم:

، »ارفعَن أيتها الأبواب الدهرية رؤوسكنَّ

ي بقوة هذا المشهد المتوهج،
أعل�ز

وأدخ�ي ملك المجد!«

المحاط بقوات المالئكة،

ربَّهم الغالب، وربَّنا،

الذي غلب الموت والخطية،

أدخ�ي ملك المجد!

ذاك الذي السماء الأع� قبلته،

ي تركها؛
ل يزال يحب الأرض ال�ت

ومع أنه عاد إىل عرشه،

ل يزال يدعو الب�ش خاصته.

انظروا! هوذا يرفع يديه عالًيا!

انظروا! هوذا يُظِهر آثار المحبة!

أنصتوا! هوذا شفتاه الرقيقتان تغدقان

كات ع� كنيسته بالأسفل! بال�ب

ا بموته؛ ل زال يتوسل عنَّ

وإذ غلب، يَشَفع؛

يُِعد لنا مكاننا بقربه،
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ي. السابق للجنس الب�ش

يا سيد، )دوًما نقول هذا(،

يا من أُخذت من أمامنا اليوم؛

انظر عبيدك الأمناء، انظر!

هوذا يشخصون إليك دائًما.

َهبنا، مع أنك رحلَت عن أنظارنا،

عالًيا فوق السماء الزرقاء هناك،

أن ترتفع قلوبنا إىل هناك،

تابعة إيّاك فوق الجلد.

دعنا دوًما نتحرك إىل فوق

ز ع� أجنحة المحبة؛ محمول�ي

ي ربنا،
منتظرين يوَم يأ�ت

ز وراء الوطن. ، لهث�ي ز تواق�ي

هناك سنبقى معك،

ي ملكك الذي ل ينتهي؛
كاًء �ز �ش

ى وجهك مكشوًفا، هناك س�ز
وفيك نجد سماء سماواتنا!69

69 Charles Wesley, “Hail the Day That Sees Him Rise,” 1739.
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دافيد بيسجروف

ــد عــن  ، بعي ز ــد عــن العــ�ي ــة »البعي ــارة القائل ــك قــد ســمعَت العب ل شــك أن

القلــب«. فــإن َمــن ليــس متواجــًدا حولــك، وَمــن لــم تــره لمــدة طويلــة، ليــس 

نــا الكتــاب المقــدس بــأن  لــه تأثــ�ي كبــ�ي أو صلــة وثيقــة بحياتــك اليوميــة. يخ�ب

يســوع، بعــد قيامتــه، قــد صعــد إىل الســماء، واختفــى عــن الأنظــار، بعيــًدا 

ي حياتنــا 
َ أيًضــا بأننــا نســتطيع أن نتيقــن مــن تداخلــه �ز . لكننــا نُخــ�ب ز عــن العــ�ي

اليوميــة، بســبب الموضــع الــذي يقيــم فيــه الآن. 

ــارق  ــن أيَّ ف ز هللا الآب. لك ــن يمــ�ي ــس ع ــن هــو يســوع الآن؟ هــو جال إذن أي

رنــا هــذا بــأن يســوع يســود عــ� كل  ي حياتنــا اليوميــة؟ أوًل، يَُذكِّ
يحدثــه هــذا �ز

الخليقــة. يرســم المزمــور المئــة والعــا�ش صــورة رائعــة عــن كــون أعــداء هللا 

ز الآب. هــل يمكــن أن تــرى  موطــئ قــدم يســوع فيمــا هــو جالــس عــن يمــ�ي

ز تصــارع مــع الإحبــاط  ي حياتــك اليوميــة؟ حــ�ي
ك بهــا هــذا �ز ي يمــدُّ

التعزيــة الــ�ت

ز  ي تســ�ي بهــا حياتــك، أو حــ�ي
أو خيبــة الأمــل أو المــرارة بشــأن الطريقــة الــ�ت

ي العالــم، وتُغــوى، نظــ�ي داود 
تكــون محبًطــا وغاضًبــا مــن كل الظلــم والــ�ش �ز

ار  ــدو أن الأ�ش ــاذا يب ، بطــرح هــذا الســؤال: لم ز ــ�ي ــور الســابع والثالث ي المزم
�ز

ز هللا الآب. انظــر إليــه  ــر أيــن يوجــد يســوع الآن: هــو عــن يمــ�ي يزدهــرون؟ فكِّ

هنــاك، فــإن الأعــداء موطــئ قدميــه. ذاك الــذي غلب المــوت يســود الآن ع� 

العالــم. يقــول الأصحــاح الأول مــن رســالة أفســس إن يســوع قــد أُعِطــي كل 

، دع الموضع  ــد الهضــاب. وبالتــاىلي ي ثانيــة يوًمــا مــا ويمهِّ
الســلطان، وإنــه ســيأ�ت

الــذي يوجــد فيــه يســوع الآن يهبــك الرجــاء والشــجاعة حــ�ت تثــق فيــه وتتبعه.

لكــن هنــاك المزيــد أيًضــا. فــإن يســوع ليــس فقــط الملــك الــذي يســود، لكنــه 

ز  انيــ�ي نــا الأصحــاح العــا�ش مــن رســالة الع�ب أيًضــا الكاهــن الــذي يشــفع. يخ�ب

بــأن يســوع هــو رئيــس الكهنــة العظيــم، الــذي قــدم نفســه عــ� الصليــب 
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ي عنــا عــن  ذبيحــة تامــة ونهائيــة عــن الخطايــا. وهــو الآن يشــفع فينــا ويصــ�ِّ

ز الآب. هــو محامــي الدفــاع )advocate( عنــا بــكل مــا تحمله هــذه الكلمة  يمــ�ي

ز هللا كرئيــس كهنتنــا بأنــه  رنــا رؤيتنــا ليســوع عــن يمــ�ي ، تَُذكِّ . وبالتــاىلي مــن معــ�ز

ل دينونــة عــن خطايانــا، وبــأن يســوع بــذل نفســه ذبيحــة حــ�ت يتســ�ز لنــا أن 

نتحــد بــه. لدينــا إذن كامــل حقــوق أبنــاء هللا.

. فإننــا غــ�ي قادريــن أن نــراه بصــورة  ز إذن، بالحقيقــة يســوع بعيــد عــن العــ�ي

ز  ي هــذا العالــم، عــن يمــ�ي
ي حياتنــا اليوميــة، و�ز

ماديــة. لكنــه عامــل وفعــال �ز

ي ثانيــة، ليمســح 
هللا الآب، يســود كملــٍك، ويشــفع فينــا ككاهــٍن، منتظــًرا أن يــأ�ت

كل دمعــة، ويطبــع الســيوف ســكًكا، ويُغــِرق العالــم بطوفــان مجــده ونعمتــه.

 صالة:
أيهــا الــرب القائــم مــن الأمــوات والصاعــد إىل الســماء، مــع أنك لم تعد تســ�ي 

ــَك كلُّ ســلطان  ــا مــن عرشــك. في ــا عــ� هــذه الأرض، لكنــك تســود علين بينن

ي اليــوم الأخــ�ي حــ�ت نحيــا معك 
وقــوة. واســمك يعلــو فــوق كل اســٍم. أِقمنــا �ز

. ز ي ملكوتــك. آمــ�ي
�ز



211

السؤال الخمسون

 ماذا تعني قيامة
المسيح بالنسبة لنا؟

انتــر المســيح عــى الخطيــة والمــوت بقيامتــه بالجســد، ولذا فــإن كلَّ من 

ي 
ي هــذا العالــم وللحيــاة الأبديــة �ف

يَِثقــون بــه يُقامــون للحيــاة الجديــدة �ف

. وكمــا أننــا يوًمــا مــا ســُنقام مــن الأمــوات، هكــذا أيًضــا ســُيصَلح  ي
العالــم الآ�ت

هــذا العالــم يوًمــا مــا. لكنَّ َمــن ل يَِثقــون بالمســيح َســُيقامون للمــوت الأبدي.

 1 تسالونيكي 4: 14-13

 َ ز ْ َل تَْحزَنـُـوا َكٱْلَباِق�ي ْخــَوُة ِمْن ِجَهــِة ٱلرَّاِقِديَن، ِلــَكي ثـُـمَّ َل أُِريــُد أَْن تَْجَهُلــوا أَيَُّهــا ٱْلإِ

ــَك  ــاَم، َفَكَذِل ــاَت َوَق ــوَع َم ــُن أَنَّ يَُس ــا نُْؤِم ــُه ِإْن ُكنَّ َنَّ
ــْم. ِلأ ــاَء َلُه ــَن َل رََج ٱلَِّذي

ُُهُم ٱهللُ أَيًْضــا َمَعــُه. ِ ٱلرَّاِقــُدوَن ِبَيُســوَع، َســُيْحرصز

 تعليق:

دافيد مارتن لويد جونز

يَّــِة َمْجــِد أَْوَلِد  إن الخليقــة ككل ســُتعَتق مــن عبوديــة الفســاد، وســتتمتع »بُحرِّ

ــدو ىلي أن  ء، حــ�ت الطبيعــة نفســها. يب ي
ــة 8: 21(. ســيتمجد كل �ش ٱهللِ« )رومي
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ي عــن الحالــة الأبديــة: أنَّ مــا نطلــق عليــه ســماء هــو  هــذا هــو التعليــم الكتــا�ب

ز وضــع هللا  يــة. حــ�ي ي هــذا العالــم المثــاىلي الكامــل كمــا أراد هللا للب�ش
الحيــاة �ز

ي البــدء، ســقط آدم، وســقط الجميــع معه، لكن المــراد لنا 
ي جنــة عــدن �ز

آدم �ز

ي جســد ممجــد، 
هــو أن يعيــش الرجــال والنســاء بالجســد، وهــم سيعيشــون �ز

وســيكون هللا معهم.70

دي. أ. كارسون

تحمــل قيامــة يســوع المســيح مــن الأمــوات الكثــ�ي والكثــ�ي مــن التطبيقــات 

ئ ذمتــه. بمعــ�ز آخــر، ظن  ي يســوع وتــ�ب الرائعــة. التطبيــق الأول هــو أنهــا تــزكِّ

البعــض أن يســوع قــد مــات عــ� الصليــب لمجــرد لأنــه اســتحق هــذا. فقــد 

ي كمذنــب. ويــرص العهــد القديــم نفســه عــ� 
أُديــن مــن قبــل القضــاء الرومــا�ز

، لــم يَُمــت  ز
َّ أنَّ كل مــن ُعلــق عــ� خشــبة هــو تحــت لعنــة هللا. لكــن كمــا يتبــ�ي

ــا  ــه كان يَحمــل خطاي ــاه الشــخصية، لكن يســوع كرجــل ملعــون بســبب خطاي

آخريــن؛ وقــد أرضــت هــذه الذبيحــة هللا بشــدة حــ�ت أنــه أقامــه مــن الأمــوات. 

كيــة. فهــي دليــل إثبــات  ز ئــة وال�ت ، تَُعــد قيامتــه شــكاًل مــن أشــكال الت�ب وبالتــاىلي

ق هللا عــ� هذه  : »قــد أُكمــل«، صــدَّ ز قــال يســوع وهــو يحتــرصز عــ� أنــه حــ�ي

ق أبــوه عليــه. فقــد تــم عمــل الفــداء، وبــرَّأ الآب ذمــة يســوع  الكلمــات. صــدَّ

مــن خــالل القيامــة.

ي الجســد. بمعــ�ز آخر، 
نجيــل بوجــود البــ�ش �ز أيًضــا تُظِهــر القيامــة اهتمــام الإ

ي حالتنــا النهائّيــة كائنــات روحّيــة ســماويّة دون أيّة 
يظــن البعــض أننــا ســنكون �ز

صلــة بأجســاد. لكــن جــزًءا مــن الحــق المســيحي الأســا�ي والتأســي�ي هــو أن 

ي مســكن 
، �ز ي

ي الهدف النها�أ
ي الســماوات الجديدة والأرض الجديدة، �ز

وجودنا، �ز

70 Martyn Lloyd-Jones, “The Final Destiny” in The Church and the Last Things, 
vol. 3 of Great Doctrines of the Bible )Wheaton: Crossway, 2003(, 247–48.
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ــا ماديًّــا أيًضــا. فهــي ســماء جديدة  ، لــن يكــون ســماويًّا فحســب، بــل أرضيًّ الــ�ب

، ســتكون لنــا أجســاد مقامــة كجســد المســيح. هــذه  وأرض جديــدة؛ وبالتــاىلي

ي الأصحــاح الخامــس عــ�ش مــن رســالة 
ُحجــة مــن الحجــج العظيمــة الــواردة �ز

ي 
كورنثــوس الأوىل. يقــول بولــس إنــه إن كان المســيح قــد قــام مــن الأمــوات �ز

جســد القيامــة — الــذي، مــع أنــه كان جســًدا عجيًبــا من بعــض النواحــي ولفًتا 

مســاك بــه، والتحــدث إليــه، ورؤيتــه،  للنظــر، لكــن كان مــن الممكــن لمســه والإ

ي الحقيقــة أن يــأكل طعــام البــ�ش — فإننــا إذن، نحــن الذيــن 
بــل وكان يمكنــه �ز

ز نصــل إىل تلــك الحالــة النهائّية، ســتكون  ، حــ�ي ي اليــوم الأخــ�ي
ًا �ز ســُنقام أخــ�ي

 ، . وبالتــاىلي ي
نــا النهــا�أ لنــا أجســاد القيامــة نظــ�ي جســد قيامتــه. هــذا هــو مص�ي

ــة الزمــان.  ي نهاي
ى عــادة القيامــة العامــة �ز فــإن قيامتــه هــي باكــورة مــا يســمَّ

ســيقوم جميــع البــ�ش مــن الأمــوات، ســواء إىل الحيــاة أو إىل الدينونــة، لأننــا 

ي الأســاس أنــاس ذوو أجســاٌد.
�ز

ي ضــوء هــذا، نــدرك شــيًئا أيًضــا عــن حيــاة ووجــود ما بعــد هــذه الحياة. 
و�ز

ــا  ي حياتن
ينبغــي أل نظــن أن المســيحّية تكتفــي بحــل بعــض المشــكالت �ز

ز  ي المقابــل أبعــد مــن حــدود هــذه الحيــاة. ح�ي
ي �ز

هنــا، لكــن الهــدف النهــا�أ

ــا  ــض علين ــعرنا، وينق ــالت ش ــن خص ــد م ــد المزي ــر ونفق ي العم
ــدم �ز نتق

ــود  ــذ وج ــدأ حينئ ــرة، يب ــدان الذاك ي فق
ــوص �ز ــل، أو نغ ــاب المفاص الته

ي أن يبــدو لنــا حســًنا جــًدا بالحقيقــة، لأن رجاءنــا ليــس أن 
القيامــة فجــأة �ز

؛  ز ز أو حــ�ت التســع�ي ز أو الثمانــ�ي نظــل عــ� قيــد الحيــاة حــ�ت عمــر الســبع�ي

ي هــو جســد كجســد قيامــة المســيح. وإن قيامتــه هــي 
بــل إن رجاءنــا النهــا�أ

الباكــورة، وقيامتنــا قــد صــارت مضمونــة فيــه. ونحــن نتبعــه كي ننضــم إليــه 

ــدة  ــماء الجدي ي الس
ــة �ز ــاد كامل ــة بأجس ــود قيام ــة: أي وج ــود القيام ي وج

�ز

. ولهــذا الســبب يختتــم الأصحــاح الرابــع  والأرض الجديــدة، مســكن الــ�ب
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مــن رســالة تســالونيكي الأوىل، أصحــاح القيامــة العظيــم، بهــذه الكلمــات: 

»ِلَذِلــَك َعــزُّوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِبَهــَذا ٱْلــَكاَلِم«.

 صالة:
هنــا إىل أن المــوت ليس هو النهايــة. خلِّصنا  لــه الُمقيــم مــن الأموات، نبِّ أيهــا الإ

ي مناشــدة الآخريــن أن يهربــوا 
ي نســتحقها، واجعلنــا أمنــاء �ز

مــن الدينونــة الــ�ت

ي رجــاء إىل الفــرح الــذي ســيكون مــن نصيبنا 
. نحــن نتطلــع �ز ي

مــن الغضــب الآ�ت

، إذ نخلــص مــن ذلــك الغضــب باســتحقاقات المســيح، نت�بــل بأجســاد  ز حــ�ي

. ز دة. آمــ�ي القيامــة، كي نملــك عــ� أرض مجــدَّ
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السؤال الحادي والخمسون

 ما الفائدة التي لنا
بصعود المسيح؟

ــا، تماًما كمــا جــاء إىل الأرض بالجســد من  صعــد المســيح بالجســد نيابــة عنَّ
ــا، وأيًضــا  ــا لن ــدُّ مكانً ي محــرف أبيــه، ويُِع

ــا �ف ــا، وهــو الآن يحامــي عنَّ أجلن
يرســل لنــا روحــه.

 رومية 8: 34

ــا،  ــاَم أَيًْض ــْل ِبٱْلَحــِريِّ َق ــاَت، بَ ــِذي َم ــَو ٱلَّ ــُن؟ اَْلَمِســيُح ُه ــِذي يَِدي ــَو ٱلَّ ــْن ُه َم

ــا. ــَفُع ِفيَن ــا يَْش ــِذي أَيًْض ِ ٱهللِ، ٱلَّ
ز ــ�ي ــْن يَِم ــا َع ــَو أَيًْض ــِذي ُه ٱلَّ

 تعليق:

تشارلز ويسلي

، قومي! تخلَّ�ي من مخاوف الذنب؛ قومي، يا نف�ي

ي ظاهرة.
إن الذبيحة النازفة نيابة ع�ز

؛ ي
أمام العرش يقف ضام�ز
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يه. اسمي منقوش ع� كفَّ

ي يشفع،
هو حي إىل الأبد هناك، ع�ز

. ز يتوسل بحق محبته الفادية، ودمه الثم�ي

ر دمه عن كلِّ جنسنا، قد كفَّ

وهو الآن مرشوش ع� عرش النعمة.

هو يحمل خمسة جراح نازفة، أصابته فوق الجلجثة؛

؛ ي
هي تسكب صلوات فعالة، وتتوسل بشدة ع�ز

»اغفر له، آه، اغفر!« هكذا ترصخ،

ل تدع هذا الخاطئ المفديَّ يموت«.

إن إلهي قد صولح؛ هوذا أسمع صوته الغافر.

أنا له ابٌن؛ لم أعد خائًفا.

ب، ي ثقة الآن أق�ت
�ز

وأرصخ: »أيها الآب، يا آبا الآب«.71

برايان تشابل

ز صعــد المســيح، أثبت  يَُعــد الصعــود تتويًجــا للمســيح َملــًكا عــ� الــكل. فحــ�ي

ســيادته عــ� المــوت، وأنــه ل يــزال يتــوىلَّ موضــع الســلطة عــ� كل العالــم. 

فــإن ذاك الــذي خلــق العالــم هو نفســه الــذي يظل يســود عليه بكلمــة قدرته.

ي صعــوده شــغل وظيفــة 
ز نقــول إن المســيح يســود، فإننــا نقصــد أنــه �ز حــ�ي

71  Charles Wesley, “Arise, My Soul, Arise,” 1742.
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ي إىل العالــم. فبينمــا كان عــ� هــذه الأرض، 
ي كانــت لــه قبــل أن يــأ�ت

الملــك الــ�ت

ي موتــه وقيامتــه. لكــن 
ء، ويتمــم جميــع مقاصــده، حــ�ت �ز ي

ظــل يحفــظ كل �ش

ي كل 
ــم �ز ــن يتحك ــو م ــكل. ه ــ� ال ــو الآن رب ع ــد، فه ــرب الصاع ــه ال بصفت

الأشــياء حــ�ت تعمــل مًعــا للخــ�ي للذيــن يحبونــه.

ز هللا. فهو  ي صعــوده، يشــفع فينا عــن يمــ�ي
لكنــه ليــس مجــرد ملــك، بل هــو، �ز

يظــل يتمــم أيًضــا وظيفــة الكاهــن، مدبــًرا مــا يلــزم لمرافعتــه وشــفاعته أمــام 

ز نتــوب عــن خطايانــا، ونصــ�ي إىل هللا، يحمــل ابــن هللا خطايانــا،  الآب. وحــ�ي

لأنــه يــؤدي نيابــة عنــا وظيفــة الكاهــن، الــذي يشــفع فينــا، حــ�ت يســتمع هللا 

إلينــا، ويعمــل نيابــة عنــا.

يــؤدي يســوع ليــس فقــط وظيفــة الملــك والكاهــن نيابــة عنــا، لكنــه أيًضــا يظل 

يرســل كلمتــه إىل قلوبنــا من خالل عمل روحــه القدوس. تََذكــر أن الروح القدس 

ينبغي أن يشــهد للمســيح. وســبب قدرتنا عــ� أن نفهم كلمــة هللا — ل منطقًيا 

فحســب، بــل نفهــم دللتهــا ومعناهــا — هــو أن الــروح القــدس الــذي أرســله 

ي مــن المســيح، وتعَطــى لنــا 
المســيح نفســه يفتــح قلوبنــا لهــا. فــإن الكلمــة تــأ�ت

ٍّ نيابــة عنــا، معطًيا  ي ي أن يســوع يظــل يعمــل كنــ�ب
بروحــه القــدوس، وهــذا يعــ�ز

إيانــا كلمــة هللا، حــ�ت نســتطيع أن نســ�ي معه، ونفهمــه، ونــدرك نعمته.

ي صعــوده يعمــل لأجــل منفعتنــا الحاليــة. فهــو 
ي كل هــذا أن المســيح �ز

يعــ�ز

ي ظروفنــا الحاليــة. وهــو يرســل 
افــع عنــا �ز ي ظروفنــا الحاليــة. وهــو ي�ت

يســود �ز

كلمتــه إىل قلوبنــا حــ�ت نتمكــن مــن التعامــل مــع ظروفنــا الحاليــة. لكــن هــذه 

ليســت نهايــة وظيفتــه.

ــإن كلَّ الأشــياء  ــد لأجــل مســتقبلنا. ف ــا يُِع ــك، أيًض ، وكاهــن، ومل ي ــ�ب ــه كن فإن

تــدار نحــو غايــة إلهيــة، أو ذروة، أو اكتمــاٍل لمجــد هللا، مــن ِقبــل ذاك الــذي 
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ــد  نهــا. فهــو، كملــك، يُِع ي عيَّ
يســود عــ� الــكل لأجــل تحقيــق المقاصــد الــ�ت

ز  يرنــا أمــام هللا، حــ�ي كــة عظيمــة مــن هللا. وككاهــٍن، يضمــن ت�ب ــا ك�ب لنــا مكانً

نقــف أمــام كــر�ي الُحكــم، مــن خــالل عمــل التطهــ�ي بدمــه. فــإن الطبيعــة 

ي أمــام حمــل 
الكهنوتّيــة للمســيح ســتخطو إىل الأمــام مــرة أخــرى فيمــا ننحــ�ز

ى بدمــه رجــالً ونســاًء هلل مــن كل قبيلة ولســان وشــعب وأمة.  هللا، الــذي اشــ�ت

ي فيمــا يُِعــد لنــا مســتقباًل. 
فــإن المســيح أيًضــا ســيتمم هــذا الــدور الكهنــو�ت

 ، ــن جميــع خاصتــه إىل النهايــة بروحــه القــدوس. وبالتــاىلي وهــو ســيحمي ويؤمِّ

ي 
، بــل أيًضــا �ز ي العالــم الحــارصز

يتمــم هللا بروحــه القــدوس مشــيئته ل فقــط �ز

الأبديــة. فهــو يكُفــل تحقيــق كل مــا يريــده بقــوة الــروح القــدس، ذاك الــروح 

المرَســل بحســب مقاصــد يســوع المســيح، وقوتــه، ومحبتــه المطلقــة.

ــا وملــًكا، يســود  ــا وكاهًن هــذا الــرب الصاعــد هــو الــذي، مــن خــالل كونــه نبًي

نــا، ويُِعــد لأجــل مســتقبلنا. عــ� حارصز

 صالة:
شــفاق ع� شــعبك.  ز والإ أيهــا المخلِّــص الشــفيع، أنــت لــم تتوقــف عن التحــ�ز

ــل  ز نُجــرَّب. تَوسَّ ء مثلنــا، وأنــت الآن تشــفع فينــا حــ�ي ي
ي كل �ش

بــت �ز فقــد ُجرِّ

. ز عنــا أمــام أبيــك، لأنــك أنــت المحامــي عنــا أمــام ديــان الأرض كلهــا. آمــ�ي
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السؤال الثاني والخمسون

 ما هو الرجاء الذي
تحمله لنا الحياة األبدّية؟

ء؛ فإننــا  ي
رنــا بــأن هــذا العالــم الحــا�ف الســاقط ليــس هــو كلَّ �ش إنَّهــا تَُذكِّ

ي الســماء 
ي المدينــة الجديــدة، �ز

قريًبــا ســنحيا مــع هللا ونتمتــع بــه إىل الأبــد �ز

الجديــدة والأرض الجديــدة، حيــث ســُنعَتق بالكامــل وإىل الأبد مــن كل خطية، 

دة. ي الخليقــة الُمصَلحــة والُمجــدَّ
َدة �ز وسنســكن أجســاد القيامــة الُمَجــدَّ

 رؤيا يوحنا 21: 4-1

ــَماَء ٱْلأُوىَل َوٱْلأَرَْض ٱْلأُوىَل  َنَّ ٱلسَّ
ثـُـمَّ َرأَيْــُت َســَماًء َجِديــَدًة َوأَرًْضــا َجِديــَدًة، ِلأ

َســَة  ــا َرأَيْــُت ٱْلَمِديَنــَة ٱْلُمَقدَّ ي َمــا بَْعــُد. َوأَنَــا يُوَحنَّ ِ
َمَضَتــا، َوٱْلَبْحــُر َل يُوَجــُد �ز

ــأًَة َكَعــُروٍس ُمَزيََّنــٍة  ــَماِء ِمــْن ِعْنــِد ٱهللِ ُمَهيَّ أُورَُشــِليَم ٱْلَجِديــَدَة نَاِزَلــًة ِمــَن ٱلسَّ

ــَماِء َقاِئــاًل: »ُهــَوَذا َمْســَكُن ٱهللِ َمــَع  ِلرَُجِلَهــا. َوَســِمْعُت َصْوتـًـا َعِظيًمــا ِمــَن ٱلسَّ

ــاِس، َوُهــَو َسَيْســُكُن َمَعُهــْم، َوُهــْم يَُكونـُـوَن َلــُه َشــْعًبا، َوٱهللُ نَْفُســُه يَُكوُن  ٱلنَّ

َمَعُهــْم ِإَلًهــا َلُهــْم. َوَسَيْمَســُح ٱهللُ ُكلَّ َدْمَعــٍة ِمــْن ُعُيوِنِهــْم، َوٱْلَمــْوُت َل يَُكوُن 

ــوَر  َنَّ ٱْلأُُم
ــُد، ِلأ ــا بَْع ي َم ِ

ــٌع �ز ــْزٌن َوَل رُصَاٌخ َوَل َوَج ــوُن ُح ــُد، َوَل يَُك ــا بَْع ي َم ِ
�ز

ٱْلأُوىَل َقــْد َمَضــْت«. 
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 تعليق:

جي. سي. رايل

ز  ي أذهاننــا، أوًل، أن الســعادة المســتقبلّية للمخلَّصــ�ي
دعونــا نرســخ هــذا إذن �ز

هــي ســعادة أبديــة. وإن كنــا ل نفهــم الكثــ�ي عــن هــذا، لكنهــا ســتكون شــيًئا 

: أي شــيًئا لــن يتوقــف البتــة، ولــن يعتــق، أو يضمحــل، أو يمــوت. فإن  ي
ل نهــا�أ

َبَــِد« )مزمــور 16: 11(. وبمجــرد اســتقرار قديــ�ي هللا 
ز هللا »ِنَعــٌم ِإىَل ٱْلأ ي يمــ�ي

�ز

َ َوَل يََتَدنَّــُس َوَل  اث »َل يَْفــ�ز ي الفــردوس، لــن يَخرجــوا منــه البتــة. فــإن المــ�ي
�ز

«؛ وهم ســينالون »ِإْكِليــَل ٱْلَمْجِد ٱلَِّذي َل يَْبــَ�« )1 بطرس 1: 4؛ 5: 4(.  يَْضَمِحــلُّ

. وهــم لــن  فــإن حربهــم قــد َكُملــت، ورصاعهــم قــد انتهــى، وعملهــم قــد وىلَّ

يجوعــوا أو يعطشــوا ثانيــة. فإنهــم يرتحلــون الآن صــوب »ِثَقــَل َمْجــٍد أَبَِديًّــا«، 

صــوب بيت لــن ينهدم البتــة، ولقاء دون فــراق، واجتماع عائــ�ي دون انفصال، 

. وهم  ز يمــان ســُيبَتَلع من العيــان، والرجــاء ِمن اليقــ�ي ونهــار دون ليــل. فــإن الإ

ٍ َمَع 
ز ســَينظرون كمــا نُظــر إليهــم، وســَيعرفون كما ُعرفــوا، وســيكونون »ُكلَّ ِحــ�ي

«. ل عجــب إذن أن يضيــف الرســول بولــس هــذه الكلمــات: »ِلَذِلــَك َعزُّوا  ٱلــرَّبِّ
بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِبَهَذا ٱْلــَكاَلِم« )1 تســالونيكي 4: 18-17(.72

تيموثي كيلر

ــد  ــن عــن المســتقبل المجي ــا بأمري ــة هن ــل الأســئلة والأجوب ــة دلي ــا إجاب ن تخ�ب

ــه آٍت. نجيــل أن ــا الإ الــذي يؤكــد لن

ي ذاته، فــإن الآب والبن والروح 
أوًل، ســنتمتع بــاهلل إىل الأبــد. لأن هللا ثالــوٌث �ز

ــدون أحدهــم الآخــر، ويتلــذذون بأحدهــم الآخــر،  القــدس لطالمــا كانــوا يمجِّ
72 J. C. Ryle, Practical Religion )Grand Rapids, MI: Baker, 1977(, 476. 
Available at Project Gutenberg, http://www.gutenberg.org/files/38162/38162-
h/38162-h.htm#XXI.

http://www.gutenberg.org/files/38162/38162-h/38162-h.htm#XXI
http://www.gutenberg.org/files/38162/38162-h/38162-h.htm#XXI.
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، يمتلــك هللا  ــاىلي ويعشــقون أحدهــم الآخــر، ويحبــون أحدهــم الآخــر. وبالت

ي هــذا الفــرح. قــد ُخلقنــا 
ك �ز ي ذاتــه فرًحــا غــ�ي محــدود. وقــد خلقنــا كي نشــ�ت

�ز

ــا، حــ�ت أقــوى  ي هــذا المجــد والفــرح. لكــن ل أحــد من
ك �ز ــده ونشــ�ت كي نمجِّ

ــ�ي  ، وغ ي
ــو�ز ــل، والك ــرح — الكام ــا هــذا الف ــ�ب يوًم ــد اخت ــوم، ق ز الي ــ�ي المؤمن

ايــد بــال نهايــة — لأن جميعنــا نعبــد ونعشــق أشــياء أخــرى.  ز المحــدود، والم�ت

لكــن يوًمــا مــا، ســُنعَتق مــن الخطيــة، وحينئــذ ســنعرف ونختــ�ب هــذا المجــد 

وهــذا الفــرح. وســنتمتع بــه إىل الأبــد.

ــدة،  ــليم الجدي ي أورش
ــدة، �ز ــة الجدي ي المدين

ــد �ز ــه إىل الأب ــنتمتع ب ــا، س ثانًي

ي ل 
ي الســماء الجديــدة والأرض الجديــدة. فإننــا ســنخت�ب هــذا الفــرح الكــو�ز

�ز

ــة مصَلحــة. ســتكون  ي خليقــة ماديّ
ــة، بــل ســنكون �ز ــة بحت ــة غــ�ي مادي ي حال

�ز

ي هــذا أن الجســد 
لنــا أجســاد مقامــة كجســد يســوع — أجســاد ماديّــة. ويعــ�ز

ــد؛  ــل إىل الأب ي تناغــم كام
ــا �ز ــادي والروحــي، ســيوجدان مًع والنفــس، أي الم

ــا المســيحّية، عــ� خــالف أيــة ديانــة أخــرى. فإننــا  وهــذا هــو مــا تصــوره لن

ــق،  ، ونعاِن ي
قص، ونمــ�ش ي الأنحــاء كأرواح دون أجســاد، بــل ســ�ز

لــن نطفــو �ز

ــواقنا  ــق أش ــذا أن أعم ي ه
ــ�ز ــوت هللا. يع ي ملك

ب �ز ــ�ش ــنأكل، ون ــق. وس ونعانَ

ــا ســُتبتَلع جميعهــا. ــا. وأشــد أحزانن ســتتحقق جميعه

ء أقل. ي
ماذا قد يكون أفضل من هذا؟ هذا هو ما لنا، ل �ش

 صالة:
لــه ال�مــدي، نحــن ننتظــر بلهفــة مــلء ملكوتــك. ونتــوق إىل أن تجــفَّ  أيهــا الإ

ز لأجــل اليــوم الــذي فيــه لــن نقــاوم بعــد ضــد الجســد. ليــت  كل دمعــة. ونــ�أ

ي الحيــاة الأبديــة يهبنا الشــجاعة حــ�ت نواجه تجــارب وضيقات 
ي �ز

الرجــاء اليقيــ�ز

، تعــال أيهــا الرب يســوع! ز هــذه الحيــاة. آمــ�ي
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الُمعلِّقون القداَمى

أثناسيوس أسقف اإلسكندرية )296-373 م(:

يمان المستقيم«،  ي »أبو الأرثوذكســّية أو الإ ي الكنيســة الأوىل، ُســمِّ
كان أســقًفا �ز

ي مجمع نيقّيــة الأول 
ك �ز لأنــه قــاد الــرصاع ضــد الهرطقة الأريوســّية. وقــد اشــ�ت

ــه خمــس مــرات، بســبب خالفــات  ــه وعــن خدمت ــي عــن موطن )325 م(. ونُف

ونزاعــات سياســّية ولهوتّية.

أوغسطينوس أسقف هيبو )354-430 م(:

ــة، وفيلســوًفا،  ــا الروماني ي مقاطعــة شــمال أفريقي
ــو �ز ــة هيب كان أســقًفا لمدين

ــد  ــذي يَُع ــس أوغســطينوس، ال ــات القدي اف ــه اع�ت ــب كتاب ــد كت ــا. وق ولهوتيًّ

ــا واحــًدا مــن أكــ�ش  ــه كان أيًض ــده. لكن ــه قصــة تجدي وي في ــ�ي ــه، ل أشــهر كتب

نتــاج مــن حيــث الأعمــال الباقيــة، ومنهــا المئــات  ز غزيــري الإ الكتــاب الالتينيــ�ي

ي تشــمل كتابــات دفاعّيــة، ونصوًصــا عــن 
مــن أنــواع الكتابــات المختلفــة )الــ�ت

ات(، وأكــ�ش مــن 350 عظــة باقيــة. العقيــدة المســيحّية، وتفســ�ي

ريتشارد باكسرت )1615-1691 م(:

ي جيــش أوليفر كرومويــل، وكراعي 
، خدم كقــسٍّ �ز ي

( بريطــا�ز ي
تطّهــري )بيوريتــا�ز

ي عن العــرش، تعرَّض 
ز أُطيــح بالملك جيمــس الثا�ز . وحــ�ي ي كيدرمنســ�ت

كنيســة �ز

باكســ�ت لالضطهــاد، وُســجن لمــدة ثمانيــة عــ�ش شــهًرا. وقــد ظلَّ يعــظ، وكتب 
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ي ســأعظ 
ي لــم أكــن متأكــًدا قــط مــن كــو�ز

ــا: »لقــد وعظــُت كمــا لــو أنــ�ز لحًق

ــه  ــة إىل كتابات ضاف ون«. وبالإ ــرصز ــا يحت ــب أناًس ــرصز يخاط ــٍل يحت ــة، وكرج ثاني

يمــان عــن  الالهوتّيــة، كتــب أيًضــا قصائــد، وتراتيــل، وكتــاب دليــل تعليــم الإ

ــا بعائلتــه. طريــق الســؤال والجــواب خاصًّ

أبراهام بوث )1734-1806 م(

ــة  يت، بمدين ــراٍع لكنيســة بريســكوت ســ�ت ، خــدم ك ي
ي بريطــا�ز

قــس معمــدا�ز

ــس أيًضــا مــا يُعــرَف  ز عاًمــا. كمــا أسَّ ي لنــدن، لمــدة خمســة وثالثــ�ي
وايتشــابل، �ز

ي أوكســفورد للتدريــب الرعــوي. ويشــتهر 
الآن باســم جامعــة ريجينتــس بــارك �ز

.»The Reign of Grace« ــه بكتاب

جون برادفورد )1510-1555 م(:

ــه  ــم تعيين ــدج، وت ي ي جامعــة كم�ب
ــا، درس �ز ــا بروتســتانتًيا بريطانًي كان مصِلًح

ــت مــاري تيــودور الكاثوليكيــة  ز تولَّ ــا للملــك إدوارد الســادس. وحــ�ي قًســا ملكًي

 )Latimer( ــر ز لتيم ــقف�ي ــ� الأس ــورد، وع ــ� برادف ــض ع ــم القب ــم، ت الُحك

ادفورد صيٌت  وريدىلي )Ridley(، ورئيس الأســاقفة كرانمر )Cranmer(. كان ل�ب

عظيــم كواعــظ، وحــرصز حشــد كبــ�ي حــدث تنفيــذ ُحكــم إعدامــه. ومــن أشــهر 

ترصيحاتــه: »لــول نعمة هللا لذهب جــون برادفورد أدراج الرياح«. وقد شــملت 

ــن الســجن — رســائل، وتحريضــات،  ــا م ــب البعــض منه ي ُكت
ــ�ت ــه — ال كتابات

وتســبحات، وتأمــالت، وعظــات، ومقــالت.

جون بنيان )1628-1688 م(:

ــار  ــل، وص ــد مذه ــار تجدي ــه اختب ــتو«. كان ل ــمكري إلس ــب »س ــتهر بلق اش

ز ازدادت شــعبيته، صار هدًفــا للقذف  ــا( بــارًزا. وحــ�ي واعًظــا تطهريًّــا )بيوريتانيًّ
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ــهر  ــف أش ي تألي
ــدأ �ز ــجن، ب ي الس

ــا كان �ز ــة. وبينم ي النهاي
ــجن �ز ، وُس ــه�ي والتش

ي عــام 1678 م.
كتــاٍب لــه بعنــوان ســياحة المســيحي، الــذي ُطبــع لأول مــرة �ز

جون كالفن )1509-1564 م(:

ي فرنســا مــن عائلــة رومانيــة 
، ومســؤول إداري، وراعــي كنيســة. ُولــد �ز ي

لهــو�ت

ي جينيف، وأدار ونظَّم الكنيســة 
كاثوليكيــة صارمــة. خدم كالفــن غالبية حياتــه �ز

الُمصَلحــة. كتــب كتاب أســس الدين المســيحي، ودليل أســئلة وأجوبة جينيف، 

ات الكتــاب المقدس. والعديــد مــن تفســ�ي

أوزوالد تشامربز )1874-1917 م(:

كان قًســا اســكوتلنديًّا. من أشــهر كتاباته الكتاب الكالســيكي للتأمــالت والقراءات 

ــس كلية لدراســة  اليومية بعنوان »My Utmost for His Highest« . وقد أسَّ

ي لنــدن، وخــدم كقــسٍّ لهيئــة YMCA )الهيئــة المســيحية 
الكتــاب المقــدس �ز

ي القاهــرة، 
ي مهمــة �ز

ي أثنــاء الحــرب العالميــة الأوىل. وبعــد وفاتــه �ز
للشــباب( �ز

قامــت أرملتــه بجمــع ونــ�ش كتــاب »My Utmost for His Highest«، بنــاء 

نتــه مــن عظاته. عــ� مــا دوَّ

يوحنا ذهبي الفم )347-407 م(:

ي الفم،  ي أنطاكية، وُمنح لقــب ذه�ب
ي القســطنطينية. ُولــد �ز

كان رئيــس أســاقفة �ز

اف بــه مــن ِقَبل الكنيســة الأرثوذكســية  بســبب وعظــه الفصيــح. وقــد تــم الع�ت

ي الفم  ي الكنيســة. اشــتهر ذه�ب
قيــة والكنيســة الكاثوليكية كقديٍس ومعلٍم �ز ال�ش

بكتابــه »Divine Liturgy of St. John Chrysostom«، وبعظاتــه المكتوبة 

ة، ومنهــا ســبع وســتون عظــة عــن ســفر التكويــن، وتســعون عظــة عــن  الوفــ�ي

ي وثمانــون عظــة عــن إنجيــل يوحنا.
، وثمــا�ز إنجيــل مــ�ت
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توماس كرانمر )1489-1556 م(:

ــة  ــت كنيس ز انفصل ــ�ي ــري، ح ب ــاقفة كان�ت ــس أس ــا، ورئي ــا بريطانًي كان مصِلًح

ي 
ي الثالث، عــن الطائفــة الكاثوليكيــة الرومانية. و�ز ي عهــد الملك هــ�ز

ا، �ز إنجلــ�ت

ي الكنيســة، ألَّــف كتــاب 
أثنــاء عملــه لأجــل إصــالح طقــس العبــادة الجماعيــة �ز

الصلــوات العامــة، الــذي ل يــزال بمثابــة أســاٍس للعبــادة الأســقفّية اليــوم.

جوناثان إدواردز )1703-1758 م(:

ــا، وفيلســوًفا. صــار إدواردز  ة الســتعمار، ولهوتًي ــ�ت ي ف
ــا �ز ــا أمريكًي كان واعًظ

ــد  ــام 1726 م. وق ي ع
ــتيس، �ز ــة ماساتشوس ــون، بولي ــة نورثامبت ــي كنيس راع

ز يــدي إلــه غاضب،  ي عنوانهــا: خطــاة ب�ي
اشــتهر عــ� نطــاق واســع بعظتــه الــ�ت

 The End for Which God Created« ة، ومنهــا ــ�ي ــه الكث ضافــة إىل كتب بالإ

ي 
the World«، و »A Treatise concerning Religious Affections«. تو�ز

إدواردز بســبب جرعــة تطعيــم ضــد مــرض الجــدري، بعــد وقــت قصــ�ي مــن 

ي صــار اســمها لحًقــا جامعــة برينســتون(.
�ي )الــ�ت توليــه رئاســة كليــة نيــو جــ�ي

جورج هريبرت )1593-1633 م(:

ي ويلــز. وصــار بعــد وفاتــه واحــًدا مــن أحــبِّ شــعراء 
كان قًســا أســقفًيا. ُولــد �ز

ي فــن الخطابــة كي 
ة مهنيــة بــارزة �ز . وقــد تخــ�َّ عــن مســ�ي القــرن الســابع عــ�ش

ة خدمتــه، كتــب شــعًرا تأملًيا، نـُـ�ش بعد  يصــ�ي راعــي كنيســة قرويــة. وعــ�ب فــ�ت

.»The Temple« ي مجموعــة بعنــوان
وفاتــه �ز

دافيد مارتن لويد جونز )1899-1981 م(: 

كان طبيًبــا مــن ويلــز، وقًســا بروتســتانتًيا. اشــتهر لويد جونــز بالوعــظ والتعليم 

ز عاًما. وقد كان يســتغرق  ي مدينــة لنــدن، طــوال ثالثــ�ي
، �ز ي كنيســة وستمنســ�ت

�ز
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ًحــا لأصحــاٍح واحــٍد مــن  م �ش عــدة أشــهر، بــل وعــدة ســنوات، كي يفــ�ِّ ويقــدِّ

 ،»Spiritual Depression« الكتاب المقدس آية بآية. من أشــهر كتاباته كتاب

ز جزًءا لتفســ�ي رســالة رومية. ضافــة إىل مجموعــة مــن أربعــ�ي بالإ

مارتن لوثر )1483-1546 م(:

ــا،  ــه أن يصــ�ي محامًي ي علــم الالهــوت. أرادت عائلت
ــا وأســتاًذا �ز ــا ألمانًي كان قًس

ــق لوثــر خمســة  ي 31 أكتوبــر مــن عــام 1517 م، علَّ
لكنــه انضــم إىل الرهبنــة. و�ز

ارة  ج، مشــعاًل بهــذا �ش ــ�ب ــة ويتن ي مدين
ــاب كنيســة �ز ز أطروحــة عــ� ب وتســع�ي

اجــع عــن كتاباته بناًء عــ� طلٍب من  ى رفضــه ال�ت . وقــد أدَّ ي
وتســتان�ت الإصــالح ال�ب

اطــور تشــارلز الخامــس إىل عزلــه وحرمانــه. كتــب لوثــر  م�ب البابــا ليــو العــا�ش والإ

يمــان عن طريق  ــع لتعليم الإ الكثــ�ي مــن الكتــب، منهــا الدليل المختــرَص والموسَّ

ي الكنائــس والجامعــات.
الســؤال والجــواب. كمــا ألقــى المئــات مــن العظــات �ز

جون أوي�ن )1616-1683 م(:

ي الثانيــة 
ــا( بريطانًيــا. َدرَس بجامعــة أوكســفورد �ز كان لهوتًيــا تطهريًّــا )بيوريتانيًّ

ي التاســعة ع�ش مــن عمره، 
ي الأدب �ز

عــ�ش مــن عمــره، وحصــل عــ� ماجســت�ي �ز

ين مــن عمره. وبعد ســنوات، تم تعيينــه عميًدا  ي الحاديــة والع�ش
وصــار قًســا �ز

ي اليــوم الــذي تــال إعــدام الملــك 
لمــان، �ز ي ال�ب

للجامعــة. وقــد ألقــى عظــًة �ز

ة عــن هــذا  ــا المهمــة دون أن يذكــر شــيًئا بصــورة مبــا�ش ًم تشــارلز الأول، متمِّ

الحــدث. وقــد كتــب كتًبــا عديــدة وضخمــة، تشــمل أبحاثـًـا بــارزة عــن الديانــة، 

وعــدة دراســات حــول الــروح القــدس.

جي. سي. رايل )1816-1900 م(:

ي الأول لمدينــة ليفربــول. وجاءت رســامة رايــل بناًء ع� 
كان الأســقف الأنجليــكا�ز
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ز ديــ�اىلي )Benjamin Disraeli(. بالإضافة  توصيــة من رئيس الــوزراء بنجام�ي

إىل كــون رايــل كاتًبــا وراعــي كنيســة، كان لعًبــا رياضًيــا، لعــب الكريكــت لصالح 

ز كنيســة. جامعــة أوكســفورد. كمــا كان مســؤوًل عــن بنــاء مــا يزيد عــن أربع�ي

فرنسيس شيفر )1912-1984 م(:

ــا، وفيلســوًفا. كانــت الكتابــة هــي أكــ�ش مــا اشــتهر به،  كان قًســا مشــيخًيا أمريكيًّ

ز  ي ســوي�ا. كتب اثن�ي
ضافــة إىل تأسيســه لجمعيــة »L‘Abri« )أي »الملجأ«( �ز بالإ

 Escape« و ،»The God Who Is There« يــن كتابـًـا، أشــهرها ثالثيــة وع�ش

from Reason«، و »He Is There and He Is Not Silent«، بالإضافة إىل 

.»A Christian Manifesto« كتاب

ريتشارد سايبس )1577-1635 م(:

، اشــتهر بلقب »ســايبس، العالمة والحكيم  ي
( بريطا�ز ي

ي تطهــري )بيوريتا�ز
لهــو�ت

ي جمعيــة »Gray’s Inn«، بمدينة لندن، ورئيًســا 
الســماوي«. وإذ كان واعًظــا �ز

ــب التأمــالت  ــن كت ــد م ــب العدي ــدج، كت ي ــن هــول بجامعــة كم�ب ــة كاثري لكلي

.»The Bruised Reed and Smoking Flax« اليوميــة، من أشــهرها

تشارلز سايمون )1759-1836 م(:

ز عاًمــا.  يــدج، لمــدة تســعة وأربعــ�ي ، بمدينــة كام�ب ي
كان راعًيــا لكنيســة ترينيــ�ت

ي 
ز ســايمون قائــًدا للكنيســة فيمــا كان يســتعد للتخــرج مــن الجامعــة. و�ز

ِّ ُعــ�ي

ــن  ــر م ــذي ظه ــه، ال ــن وعظ ــتياءهم م ــة اس ــاء الكنيس ــدى أعض ــة، أب البداي

ي 
ة لمقاعدهــم �ز خــالل الكثــ�ي مــن المقاطعــات لــه، وإغــالق الأبــواب الصغــ�ي

الكنيســة حــ�ت ل يســتطيع أحــد الجلــوس. من أشــهر كتابــات ســايمون الكتاب 

يــن جــزًءا بعنــوان »Horae Homilecticae«، وهو  ن مــن واحــد وع�ش المكــوَّ
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ز  ــت�ي ــتة والس ــفار الس ــن الأس ــات م ــعة لعظ ــات موسَّ ــن مخطَّط ــة م مجموع

جميعهــا للكتــاب المقــدس.

تشارلز هادون سربجن )1834-1892 م(:

ي 
ي لنــدن )ال�ت

يت �ز ، صــار قًســا لكنيســة نيو بــارك ســ�ت ي
ي بريطــا�ز

واعــظ معمــدا�ز

ين مــن عمره. وقد  ي الع�ش
وبوليتــان تابرنــاكل( وهــو �ز يت لحًقــا كنيســة مي�ت ُســمِّ

ي للصــوت. 
و�ز ة آلف شــخص، دون تضخيــم إلكــ�ت ًا لأكــ�ش مــن عــ�ش وعــظ كثــ�ي

نتــاج، وكتاباتــه المطبوعــة ضخمــة. وقــد ألقــى مــا  جن كاتًبــا غزيــر الإ كان ســ�ب

، وأقوال،  ز مجلــًدا يشــمل تفاســ�ي يقــرب مــن 3600 عظــة، ونــ�ش تســعة وأربعــ�ي

وتراتيــل، وتأمــالت يومية.

تشارلز ويسلي )1707-1788 م(:

 Christ« :اتيل المحبوبــة، ومنها ا، وكاتًبا للعديــد من ال�ت كان راعًيــا لكنيســة إنجل�ت

 ،»And Can It Be That I Should Gain?« و ،»The Lord Is Risen Today

و »Hark! The Herald Angels Sing«. وقــد كان، مــع أخيــه جون، من أوائل 

ــة الميثودية. قادة الحرك

جون ويسلي )1703-1791 م(:

ي تأســيس الحركــة 
. يُنســب لــه الفضــل بشــكل كبــ�ي �ز ي

ي بريطــا�ز
واعــظ ولهــو�ت

ــه  ــا عظات ــر حصــان، ملقًي ــوق ظه ــد كان يرتحــل ف ــة. وق يطاني ــة ال�ب الميثودي

ز ألــف عظــة.  ز أو ثــالث مــرات يومًيــا. ويقــال إنــه وعــظ أكــ�ش مــن أربعــ�ي مرتــ�ي

كمــا كان كاتــَب تراتيــل بــارًزا.
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المساهمون المعاصرون

ثابيتي أنيوبوايل:

ي واشــنطن العاصمــة. وقبــل ذلــك، خــدم 
راعــي كنيســة أناكوســتيا ريفــر �ز

ي جــزر جرانــد كايمان لمدة ســبع ســنوات. 
كــراٍع للكنيســة المعمدانيــة الأوىل �ز

ز  ــ�ي ــن ب ــل )TGC(. وم نجي ــالف الإ ــة ائت ي هيئ
ــس إدارة �ز ــو مجل ــو عض وه

 What Is a Healthy« و ،»Reviving the Black Church« كتبه، كتاب

»Church Member?

أليسرت بيج:

كبــ�ي رعــاة كنيســة باركســايد القريبــة مــن كليفالنــد، بوليــة أوهايــو. وهو عضو 

ــن  ــد م ــب العدي ــد كت ــل )TGC(. وق نجي ــالف الإ ــة ائت ي هيئ
ــس إدارة �ز مجل

 .»Lasting Love: How to Avoid Marital Failure« الكتــب، أحدثهــا

ــا وأســبوعًيا مــن خــالل برنامــج إذاعــي بعنــوان  يمكــن الســتماع إىل بيــج يومًي

.»Truth for Life«

دافيد بيسجروف:

ي ولية مانهاتن. 
هو كب�ي رعاة مجموعة ويستســايد بكنيســة الفادي المشــيخية، �ز

دارية للرعاية الصحية. دارة المالية والإ ي الإ
وقبــل أن يص�ي راعًيا، عمــل �ز
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دي. أ. كارسون:

ي مدينــة 
نجيليــة، �ز ي الإ

ي العهــد الجديــد بكليــة لهــوت ترينيــ�ت
أســتاذ البحــث �ز

 .)TGC( نجيــل ديرفيلــد، بوليــة إيلينــوي. وهــو أيًضــا رئيــس هيئــة ائتــالف الإ

 ،»The Intolerance of Tolerance« وقــد كتــب العديــد مــن الكتــب، منهــا

.»Christ and Culture Revisited« و ،»Exegetical Fallacies« و

برايان تشابل:

ي وليــة إيلينــوي. 
يــا، �ز هــو كبــ�ي رعــاة كنيســة النعمــة المشــيخية، بمدينــة ب�ي

ــا.  وقــد خــدم ســابًقا كرئيــس لكليــة لهــوت كوفنانــت لمــدة ســتة عــ�ش عاًم

كتــب تشــابل العديد مــن الكتــب منهــا »Christ-Centered Preaching«، و 

ي هيئــة ائتــالف 
»Christ-Centered Worship«. وهــو عضــو مجلــس إدارة �ز

.)TGC( نجيــل الإ

مارك ديفري:

ي واشــنطن العاصمــة، ورئيــس 
كبــ�ي رعــاة كنيســة كابيتــول هيــل المعمدانيــة، �ز

ي هيئــة ائتــالف 
ضافــة إىل كونــه عضــو مجلــس إدارة �ز لهيئــة »9Marks«، بالإ

ــاب 9 عالمــات  ــد مــن الكتــب منهــا كت نجيــل )TGC(. كتــب ديفــ�ي العدي الإ

للكنيســة الصحيحــة.

كيفني ديانج:

ــة  ي ولي
ــة إيســت لنســينج، �ز ــاة كنيســة الجامعــة المصَلحــة، بمدين ــ�ي رع كب

ز  نجيــل )TGC(. مــن بــ�ي ي هيئــة ائتــالف الإ
ميتشــيجان. وعضــو مجلــس إدارة �ز

 Taking God at« و ،»The Hole in Our Holiness« ة كتــاب كتبــه الكثــ�ي

.»His Word



231

ليجون دانكان:

 The« العميــد والمديــر التنفيــذي لكليــة الالهــوت الُمصَلحــة، ورئيــس هيئــة

ي هيئــة 
Alliance of Confessing Evangelicals«، وعضــو مجلــس إدارة �ز

ي كتابــة الكثــ�ي مــن الكتــب، 
نجيــل )TGC(. وقــد كتــب أو ســاهم �ز ائتــالف الإ

.»The Unadjusted Gospel« منهــا

ميكا إدموندسون:

ق مدينــة جرانــد  ي فيلوشــيب، بجنــوب �ش
الراعــي والمؤســس لكنيســة نيــو ســي�ت

ي الالهــوت النظامي، وكتب رســالة 
رابيــدز. وقــد حصــل ع� درجــة الدكتــوراه �ز

علميــة عــن لهــوت الألــم بحســب مارتــن لوثــر كينــج البن.

كولن هانسن:

ي 
نجيل )TGC(. وكان فيما ســبق محرًرا مســاعًدا �ز ي هيئة ائتالف الإ

مدير تحرير �ز

 Blind Spots: Becoming« ومن أحدث كتبه .»Christianity Today« هيئة

.»a Courageous, Compassionate, and Commissioned Church

آر. كنت هيوز:

ــا.  ــة فيالدلفي ي مدين
، �ز ــة لهــوت وستمنســ�ت ي الالهــوت العمــ�ي بكلي

أســتاذ �ز

نجيــل )TGC(. خــدم لمــدة ســبعة  ي هيئــة ائتــالف الإ
وعضــو مجلــس إدارة �ز

ي وليــة إلينوي. 
يــن عاًمــا ككبــ�ي رعــاة لكنيســة الجامعــة بمدينة ويتــون، �ز وع�ش

 Disciplines of a Godly« ــا ــا، منه ز كتابً ــ�ي ــن ثالث ــد ع ــا يزي ــب م ــد كت وق

 ،»Liberating Ministry from the Success Syndrome« و ،»Man

.»Preaching the Word« وهــو كبــ�ي المحرريــن لسلســلة التفاســ�ي بعنــوان
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تيموثي كيلر:

ــة  ــن، ونائــب رئيــس هيئ ــة مانهات ــ�ي رعــاة كنيســة الفــادي المشــيخية بولي كب

 The Reason« وقــد كتب العديــد من الكتب منهــا .)TGC( نجيــل ائتــالف الإ

.»The Meaning of Marriage« و ،»for God

جون لني:

ي وليــة مانهاتن. 
كبــ�ي رعــاة مجموعــة دوانتــاون، بكنيســة الفــادي المشــيخية، �ز

ي 
يــة �ز ز نجل�ي ي إىل هــذه الكنيســة، خــدم كــراٍع للخدمــة باللغــة الإ

وقبــل أن يــأ�ت

كنيســة كوريــة أمريكيــة.

فريمون بي�ري:

، بمدينة  ي
رســاليات بكنيســة روزفلــت كوميونيــ�ت ي مجــال الكــرازة والإ

كبــ�ي رعــاة �ز

ــل  نجي ــالف الإ ــة ائت ي هيئ
ــس إدارة �ز ــا. وعضــو مجل ــة أريزون ي ولي

فينيكــس، �ز

ــذي هــو جــزء  ــاب »The Gospel Shaped Living«، ال ــب كت )TGC(. كت

نجيــل. مــن منهــاج الكنيســة المشــكَّلة برســالة الإ

جون بايرب:

ــس لهيئــة »DesiringGod.org«، ومعلِّــم، وعميــد لكليــة لهــوت بيــت  مؤسِّ

ــراٍع لكنيســة  ــة مينيســوتا. وقــد خــدم ك ي ولي
ــة مينيابوليــس، �ز لحــم، بمدين

ز عاًمــا. وهــو عضــو مجلــس إدارة  بيــت لحــم المعمدانيــة لمــدة ثالثــة وثالثــ�ي

ز كتابـًـا منهــا كتاب  نجيــل )TGC(. وكتــب أكــ�ش مــن خمســ�ي ي هيئــة ائتــالف الإ
�ز

.»Desiring God« الشــتياق إىل هللا

جوان سانشيز:

ي ولية تكســاس، 
، �ز ز كبــ�ي رعاة كنيســة هــاي بوينت المعمدانيــة بمدينة أوســت�ي



233

نجيــل )TGC(. وهــو كاتــب كتــاب ــة ائتــالف الإ ي هيئ
 وعضــو مجلــس إدارة �ز

.»1 Peter for You«

ليو تشاسرت:

. وقــد خــدم ســابًقا ضمــن طاقــم  ز ، بمدينــة هيوســ�ت ي
كبــ�ي رعــاة كنيســة ســي�ت

ي وليــة مانهاتــن.
العمــل الرعــوي لكنيســة الفــادي المشــيخية �ز

سام ستورمز:

 . ي
ي أوكالهوما ســي�ت

ي مجــال الكــرازة والرؤية بكنيســة بريدجــواي، �ز
كبــ�ي الرعــاة �ز

ورئيس جمعية »Evangelical Theological Society«. وهو عضو مجلس 

نجيــل )TGC(، وكتــب العديــد مــن الكتــب، منهــا:  ي هيئــة ائتــالف الإ
إدارة �ز

.»Pleasures Evermore« و ،»Packer on the Christian Life«

ستيفن أوم:

ي ليــف المشــيخية، بمدينــة بوســطن. ومســاعد مديــر 
كبــ�ي رعــاة كنيســة ســي�ت

ي هيئة 
ي بهيئــة »Redeemer City to City«. وهو عضو مجلس إدارة �ز تدريــ�ب

ضافــة  نجيــل )TGC(، وكاتــب كتــاب »Why Cities Matter«؛ بالإ ائتــالف الإ

ي 
ي سلســلة »Preaching the Word« الــ�ت

إىل كتــاب »Corinthians 1«، �ز

تصدرهــا دار نــ�ش كروســواي.

جون ياتس:

جينيــا. وهو عضــو مجلس إدارة  راعــي كنيســة فولز الأســقفية، بولية شــمال ف�ي

ي حركــة التجديــد الأســقفية 
نجيــل )TGC(. وكان نشــًطا �ز ي هيئــة ائتــالف الإ

�ز

بالوليــات المتحــدة الأمريكية.
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شكر وتقدير

يمــان  كان الوصــول بكتــاب دليــل أســئلة وأجوبــة المدينــة الجديــدة لتعليــم الإ

المســيحي )NCC( إىل مرحلــة الطباعــة عمــاًل جماعًيــا اســتغرق عــدة ســنوات. 

ــيخية،  ــادي المش ــة الف ــاماس، وكنيس ــام ش ــر، وس ــم كيل ــل لتي ــود الفض يع

ز ســؤال وجواب  ز وخمســ�ي ي كتابــة الثنــ�ي
لأجــل مــا بـُـذل مــن جهــد لالســتعانة �ز

لدليــل أســئلة وأجوبــة المدينــة الجديــدة بدليــل جينيــف لكاتبــه كالفــن، ودليل 

ز  ف بــ�ي ج. وقــد أ�ش وستمنســ�ت الُموجــز والمفّصــل، وبالأخــص دليــل هيدلــ�ب

ي للدليل بصفته المديــر التنفيذي 
و�ز لكــ�ت صــدار الإ ز )Ben Peays( عــ� الإ بيــ�ي

وع محفــًزا لنــا. كانــت دار  نجيــل؛ ويظــل حماســه لهــذا المــ�ش لهيئــة ائتــالف الإ

ي هــذه المغامــرة لأجــل إحيــاء ممارســة التعليــم 
يــًكا أميًنــا �ز نــ�ش كروســواي �ش

ي كنائســنا وبيوتنــا. ودون الجهــد الفائــق الــذي 
عــن طريــق الســؤال والجــواب �ز

ي تشــيلدز هــوارد )Besty Childs Howard(، لــم نكــن لنتمكــن 
بذلتــه بيســ�ت

ــالت،  ــراًدا، وعائ ــدم أف ــو أن يخ ــذي نرج ــاب ال ــذا الكت ــدار ه ــن إص ــط م ق

وكنائــس لأجيــال قادمــة.

نهــدي هــذا الكتاب لالأمهات، ســواء الروحيــة أو العضوية، حــ�ت يقوم أولدهن 

ز يدعون باســم الــرب ليخُلصوا )رومية 10: 13(. بوهــن )أمثال 31: 28(، ح�ي ويطوِّ

— كولن هانسن، المحرر العام


	الغلاف
	صفحة عنوان الكتاب
	حقوق الطبع والنشر
	المحتويات
	مقدمة بقلم تيموثي كيلر
	القسم الأول: الله، الخليقة والسقوط، الناموس (الأسئلة ١-٢٠)
	القسم الثاني: المسيح، الفداء، النعمة (الأسئلة ٢١-٣٥)
	القسم الثالث: الروح القدس، الاسترداد، النمو في النعمة (الأسئلة ٣٦-٥٢)
	المُعلِّقون القدامَى
	المساهمون المعاصرون
	شكر وتقدير



