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اإلـى ي�سوع امل�سيح

ُذوٌل ِمَن النَّا�ِس، َتَقٌر َوَمْ حُمْ
َزِن... َتِبُ احْلَ  َرُجُل اأَْوَجاٍع َوُمْ

ُروباً ِمَن اهلِل َوَمْذُل�ًل.  َوَنْحُن َح�ِضْبَناُه ُم�َضاباً َم�ضْ
يَنا، ُروٌح لأَْجِل َمَعا�ضِ َوُهَ� َمْ

َم�ْضُح�ٌق لأَْجِل اآَثاِمَنا،
ِه �ُضِفيَنا. َتاأِْديُب �َضاَلِمَنا َعلَْيِه، َوِبُحُبِ

َنا َكَغَنٍم �َضلَْلَنا. ُكلُّ
 ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد اإِىَل َطِريِقِه،

بُّ َو�َضَع َعلَْيِه اإِْثَم َجِميِعَنا.  َوالرَّ

َل، ا ُهَ� َفَتَذلَّ ُظِلَم اأَمَّ
َوَلْ َيْفَتْح َفاُه.

ْبِح، ىَل الذَّ  َك�َضاٍة ُت�َضاُق اإِ
اِمَتٍة اأََماَم َجازِّيَها،  َوَكَنْعَجٍة �ضَ

 َفلَْم َيْفَتْح َفاُه...

ُقِطَع ِمْن اأَْر�ِس الأَْحَياِء...
ِرَب ِمْن اأَْجِل َذْنِب �َضْعِبي... �ضُ

َعلَى اأَنَُّه َلْ َيْعَمْل ُظْلماً،
.  َوَلْ َيُكْن ِف َفِمِه ِغ�سٌّ

بُّ َف�ُضرَّ ِباأَْن َي�ْضَحَقُه ا الرَّ اأَمَّ
َزِن.  ِباحْلَ

النبيُّ اإ�ضعياء
الأ�ضحاح 53، الآيات 3- 10
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مة ُمقدَّ

بون املسيح واملضطَهدون امُلعذَّ

اأهم �سوؤال يف القرن احلادي والع�سرين هو: ملاذا جاء امل�سيح ِلَيموت؟ والإدراك هذه 
ة. فاجلواب االأق�سى عن ال�سوؤال  االأهميَّة، يجب اأن ننظر اإىل ما وراء االأ�سباب الب�سريَّ
»َمن َقَتَل امل�سيح؟« هو: اهلل قتَله. وهذه ِفكرة ُمرِبكة ُمذِهلة. اإذ اإنَّ امل�سيح هو ابن اهلل! 

ي اإىل هذا اال�ستنتاج. �ص بكاملها توؤدِّ اإالَّ اأنَّ ر�سالة الكتاب املقدَّ

اهلل ق�سد به اخلري 

ْن  ِباأَ َف�ُسرَّ  بُّ  ال��رَّ ��ا  »اأَمَّ امل�سيح:  جميء  من  قرون  قبل  اإ�سعياء،  القدمي  النبيُّ  قال 
َزِن« )اإ�سعياء 53: 10(. ويقول كتاب العهد اجلديد عن اهلل اإنَّه »َلْ ُي�ْسِفْق  َي�ْسَحَقُه ِباحْلَ
م امل�سيح لُي�سفَك  َعَلى اْبِنِه، َبْل َبَذَلُه الأَْجِلَنا اأَْجَمِعنَي« )رومية 8: 32(. واأي�سًا اإنَّ اهلل قدَّ

دُمه حتَّى نقبَل عمله التَّعوي�سيَّ باالإميان )راجع رومية 3: 25(.
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ارتكبها  التي  عة  املروِّ االأثيمة  االأفعال  مع  االإلهيُّ  الِفعُل  هذا  يرتابط  كيف  ولكْن 
ٌ عنه يف �سالٍة  �ص ُمعربَّ مه الكتاب املقدَّ اأُولئك الذين قتلوا امل�سيح؟ اإنَّ اجلواب الذي ُيقدِّ
و�ِص َي�ُسوَع... ِهرُيوُد�ُص َوِبياَلُط�ُص اْلُبْنِطيُّ َمَع  ِقيَقِة اْجَتَمَع َعَلى َفَتاَك اْلُقدُّ قدمية: »ِباحْلَ
َنْت َيُدَك َوَم�ُسوَرُتَك اأَْن َيُكوَن« )اأعمال  اأَُمٍ َو�ُسُعوِب اإِ�ْسَراِئيَل،  ِلَيْفَعُلوا ُكلَّ َما �َسَبَقْت َفَعيَّ
4: 27 و28(. فمدى هذه الَهيمنة االإلهيَّة يجعل اأنفا�سنا َتنقِطع. ولكنَّ ذلك اأي�سًا ِمفتاُح 
ذه باأيدي اأُنا�ص اأَثَمة. وبا�ستعارِة عبارٍة ورَدت  خال�سنا. اإذ اإنَّ اهلل و�سع امل�سروع ثمَّ نفَّ

يف التَّوراة: ُهم ق�سدوا بذلك �سّرًا، ولكنَّ اهلل ق�سد به اخلري )تكوين 50: 20(.
االأ�سباَب  باأنظارنا  ى  نتخطَّ اأن  ينبغي  امل�سيح،  مبوت  اخلري  ق�سد  اهلل   اأنَّ  ومبا 
بل  ال�سبب،  لي�ست  امل�سيح  موت  يف  اجلوهريَّة  فامل�ساألة  االإلهّي.  الق�سد  اإىل  ة  الب�سريَّ
امل�سيح من  الإزاحة  اأ�سباُبها  ة  الب�سريَّ الكائنات  عند  كان  املعنى. رمبا  اأو  الق�سد،  هي 
م ذلك الأجل خري العاَل. ويف الواقع اأنَّ مقا�سد  الطريق. ولكنَّ اهلل وحده يقدر اأن ُي�سمِّ
اهلل من جهة العال يف موت امل�سيح ال ُي�سرب َغوُرها. و�ساأُحاِول اأن اأ�سف خم�سني منها، 
�ص يتكلَّم، اإذ ُهنا  ا �سيكون هناك دائمًا َمزيٌد ُيقال. فهديف هو اأن اأدع الكتاب املقدَّ اإنَّ
رات على ُمبا�سرة م�سًعى لكي تعرف اأكرَث  زك هذه املوؤ�سِّ ن�سمع كلمة اهلل. واأرجو اأن حتفِّ

ة اهلل العظيمة يف موت ابنه احلبيب. فاأكرث ب�ساأن ُخطَّ

موت امل�سيح كان فريدًا فرادًة ُمطَلقة

اليَّة؟ لقد ُحوِكَم وُحِكَم عليه كُمطاِلب بعر�ص روما  ملاذا كان موت امل�سيح كلِّيَّ الفعَّ
ٍة جتعل االإن�سان  دوَن حّق. ولكْن يف غ�سون القرون الثالثة التالية اأطلق موُته ِعناَن قوَّ
ل العال.  ة وما تزال حتَّى اليوم ُت�سكِّ ة الرومانيَّ ت االإمرباطوريَّ ، غريَّ يحتمل االآالم وُيِحبُّ
اجلواب هو اأنَّ موت امل�سيح كان فريدًا فرادًة ُمطَلقة. ُثمَّ اإنَّ قيامته حّيًا من بني االأموات 

يف اليوم الثالث كانت ِفعاًل اأجراه اهلل لكي ُيثِبَت ما اأجنزه موُته.



11

فاإنَّه، كما يقول   . اأقلَّ ب�سريٍّ ال  ِد  اأكرث من جُمرَّ الأنَّه هو كان  لقد كان موته فريدًا 
«. وهذه هي �سهادة الذين عرفوه  قانون االإميان النيقياويَّ القدمي، »اإلٌه حقٌّ من اإلٍه حقٍّ
»الكلمة«  امل�سيح ب�سفته  اإىل  اأ�سار  ا  يوحنَّ فالر�سول  ته.  ُهويَّ روا  ُيف�سِّ باأن  اإليهم  واأوحى 
اَر  وكتب: »يِف اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد اهلِل، َوَكاَن اْلَكِلَمُة اهلَل... َواْلَكِلَمُة �سَ

ا 1: 1 و2، 14(. َج�َسدًا َوَحلَّ َبْيَنَنا« )يوحنَّ

ه. لي�ص فقط بريئًا من تهمة التَّجديف اأو الُكفر،  ُثمَّ اإنَّه كان بريئًا اإىل التمام يف تاأملُّ
ًة، َواَل ُوِجَد  ة اأي�سًا. وقد قال واحد من اأقرب تالميذه: »َلْ َيْفَعْل َخِطيَّ بل من كلِّ خطيَّ
ل موته ب�ُسلطاٍن ُمطلق. وكان  ف اإىل هذا اأنَّه تقبَّ يِف َفِمِه َمْكٌر« )1بطر�ص 2: 22(. اأ�سِ
ُع َنْف�ِسي  ح بها امل�سيح يتعلَّق مبوته وقيامته: »الأَنِّ اأَ�سَ اأحد التَّ�سريحات املذهلة التي �سرَّ
َعَها  �سَ ُعَها اأََنا ِمْن َذاِتي. ِل �ُسْلَطاٌن اأَْن اأَ �سَ ي، َبْل اأَ ُخُذَها ِمنِّ الآُخَذَها اأَْي�سًا. َلْي�َص اأََحٌد َياأْ
َوِل �ُسْلَطاٌن اأَْن اآُخَذَها اأَْي�سًا« )يوحنا 10: 17 و18(. فاجِلدال ب�ساأِن اأيُّ َب�َسٍر قتلوا امل�سيح 

له. قَا. وهو تقبَّ ماويُّ ق�سى بذلك ُم�سبَّ . لقِد اختار هو اأن ميوت. واأبوه ال�سَّ هاِم�سيٌّ

مق�سد موته اأثبَتتُه قيامُته

د جميع  وليوؤيِّ كان على حقٍّ  اأنَّه  لُيبنيِّ  االأم��وات  ًا من بني  امل�سيح حيَّ اأقام اهلل  لقد 
ت�سريحاته. وقد حدثت القيامة يف اليوم الثالث بعد موته. ففي يوم االأحد باكرًا نه�ص 
ات الأْتباعه، على مدى اأربعني يومًا، قبَل �سعوده اإىل  ة مرَّ ًا من بني االأموات. وظهر عدَّ حيَّ

ال�سماء )اأعمال 1: 3(.

جًا  كان تالميذ امل�سيح ُمبطئني يف ت�سديق حدوث القيامة فعاًل. فهم ل يكونوا �ُسذَّ
ُيخَدعون ب�سهولة، بل كانوا ِحَرفيِّني عمليِّني، وقد علموا اأنَّ النا�ص ال يقومون اأحياًء من 
مك لُيربِهن لهم اأنَّه لي�ص �سبحًا )لوقا  ة اأ�سرَّ امل�سيح على اأكل ال�سَّ بني االأموات. وذاَت مرَّ
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24: 39- 43(. فلم يُكن هذا اإنعا�ص ج�سٍد هامد. اإنَّه كان قيامة اهلل ��� االإن�سان اإىل حياٍة 
ل عهدها ربَّ ال�سماء واالأر�ص. فاإنَّه  ة اأوَّ جديدة ال ُتفَنى. وقد نادت به اجلماعُة امل�سيحيَّ
اكتفى  اأنَّ اهلل  الرُبهان على  قيامته  يعمله، وقد كانت  اأن  كلَّفه اهلل  الذي  العمل  اأكمل 

ا اأجنزه موت امل�سيح للعال. وارت�سى. وهذا الكتاب هو عمَّ

موت امل�سيح وعذاُب امل�سطَهدين

ِقَبل  وُعنفًا من  ِعداًء  اأنتجت حينًا  امل�سيح  واِقعة موت  اأنَّ  ة  املاأ�ساويَّ املفارقات  من 
املنَت�ِسبني اإليه نحو بع�ص االأقوام االأُخرى. فيقينًا اأنَّ اأُولئك امل�سطِهدين با�سم امل�سيح 
ة ال�سحيحة - وهي ُمتِلفة جذرّيًا  فوا بوحٍي من روح امل�سيح. غري اأنَّ امل�سيحيَّ ل يت�سرَّ
قال  فقد  ين.  الدِّ ن�سر  اإىل  �سبياًل  الُعنف  اإىل  اللجوء  تدين   - الغربيَّة  احل�سارة  عن 
اِمي  ، َلَكاَن ُخدَّ َلَكِتي ِمْن هَذا اْلَعاَلِ . َلْو َكاَنْت َمْ َلَكِتي َلْي�َسْت ِمْن هَذا اْلَعاَلِ امل�سيح: »َمْ
. فاملوؤمنون بامل�سيح  ُيَجاِهُدوَن...« )يوحنا 18: 36(. اإنَّ طريق ال�سليب هي طريق التاألُّ

نوا للعال كيف اأحبَّهم امل�سيح. مدعوُّون الأْن ميوتوا، ال الأن مُييتوا، لكي ُيبيِّ

م امل�سيح، باتِّ�ساٍع وُجراأة، ومهما كلَّف االأمر، اإىل  ة امل�سيحية االأ�سيلة ُتقدِّ اإنَّ املحبَّ
ي اإىل اهلل. فقد قال امل�سيح:  جميع ال�سعوب باعتباره الطريَق اخلال�سيَّ الوحيد املوؤدِّ
َياُة. َلْي�َص اأََحٌد َياأِْتي اإِىَل االآِب اإِالَّ ِبي« )يوحنا 14: 6(. ولكْن  قُّ َواحْلَ ِريُق َواحْلَ »اأََنا ُهَو الطَّ
اأو  االإذالل  اإىل  اللجوُء  �سيٍء  يف  امل�سيحيَّة  من  لي�ص  اأنَّه  ال�سم�ص  و�سوَح  وا�سحًا  ليُكن 
فاإنَّ كلَّ  نوٍع كان.  اأيِّ  الدمويِّ من  الُعنف  اأو  املتغطِر�ص  بالقمع  اأو اال�سطهاد  االحتقار 
�سلوٍك من هذا القبيل، بكلِّ ب�ساطة وعلى نحٍو بغي�ص، هو ع�سيان للم�سيح. وال نن�َساأنَّه، 
ني اأتباعًا له، �سلَّى من على ال�سليب: »َيااأََبَتاُه، اْغِفْر َلُهْم،  على ِخالف كثريين من امل�َسمَّ

ُهْم اَل َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلوَن« )لوقا 23: 34(. الأَنَّ



13

حّقًا اإنَّ موت امل�سيح هو اأهمُّ َحَدث يف التاريخ. ولكنَّ بع�سًا ُينِكرون �سلب امل�سيح 
اأنَّه موؤامرة ُمَكَمة للح�سول على العطف  د. ويرى بع�ٌص  اأن يوؤكَّ اأ�سدُّ ترويعًا من  ه  الأنَّ
امل�سيح فعاًل  اإنَّ  اإذ  تاريخّي.  اأحالٍم  يعي�سون يف عاَل  املنِكرين  اأنَّ  ق�سرًا. غري  الدينيِّ 

عانى اآالمًا ال تو�سف ومات موتًا رهيبًا.

غوا  �سوَّ التاريخ،  يف  نرى  كما  ة،  امل�سيحيَّ اأْتباع  بع�ص  اأنَّ  الَعَجب  اإىل  يدعو  ا  ومَّ
فاع عن امل�سيحيَّة. فاأُولئك الذين فعلوا ذلك  تعذيب االآخرين وا�سطهادهم بذريعة الدِّ
َوَقاُلوا  َوَطَرُدوُكْم  وُكْم  ُ َعريَّ اإَِذا  َلُكْم  »ُطوَب�ى  قال:  امل�سيح، حيُث  لتعليم  فوا ِخالفًا  ت�سرَّ
يَرٍة، ِمْن اأَْجِل�ي، َكاِذِبنَي... اأَِحبُّوا اأَْعَداَءُكْم. َباِرُكوا اَلِعِنيُكْم. اأَْح�ِسُنوا  َعَلْيُكْم ُكلَّ َكِلَمٍة �ِسرِّ
ِذيَن ُي�ِسيُئوَن اإَِلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم« )متَّى 5: 11، 11(. كما  لُّوا الأَْجِل الَّ يُكْم، َو�سَ اإِىَل ُمْبِغ�سِ
لني لالآالم واال�سطهاد والعذاب من اأجل  ف ُيناِق�ص تقبُّل امل�سيحيِّني االأوَّ اأنَّ ذلك الت�سرُّ
ْن ُيَهاُنوا ِمْن اأَْجِل ا�ْسِمِه« )اأعمال 5: 41(. فاملوؤمنون  ا�سم امل�سيح، اإذ »ُح�ِسُبوا ُم�ْسَتاأِْهِلنَي اأَ
بامل�سيح حّقًا يكونون هم الذين ُي�سطهدون، ال الذين َي�سطِهدون. والتاريخ حاِفل باأخبار 
هداء الذين الَقوا املوت ب�سجاعة و�ُسرور فتوَّجوا حياَة �سهادِتهم للم�سيح مبوتهم من  ال�سُّ

اأجل االإميان به.

اأُولئك الذين اأذاقوا غريهم اال�سطهاد  ين »م�سيحيِّني«،  اإنِّ اأعَلم يقينًا اأنَّ املدعوِّ
ِلَب ومات.  �سُ اجُللُجثة، حيُث  امل�سيح نحو  التي دفَعت  ة  املحبَّ َقطُّ  يعرفوا  والعذاب، ل 
اإنَّهم ل يعرفوا َقطُّ امل�سيح الذي بداًل من اأن َيقتل الإنقاذ ح�سارٍة ما، مات الأجل خال�ص 
العاَل. ولكنَّ املوؤمنني بامل�سيح حّقًا قد اأدركوا معنى موت امل�سيح، فحمَلتهم اآالُمه على 

االتِّ�ساع والراأفة والتَّ�سحية لالإتيان باالآخرين اإىل االإميان به. 

لقد �سارك يف �سلب امل�سيح اأُنا�ٌص ينتمون اإىل اأكرَث من جماعة قوميَّة يف فل�سطني، 
ا  لِبه. اإنَّ واء، وحاول اأُنا�ٌص من كلِّ جماعة اأن يحولوا دون �سَ ومان على ال�سَّ اليهود والرُّ
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لي�ص«  االأ�سا�سيُّ  فال�سوؤال  ابنه احلبيب. وعليه،  الرئي�سيَّ يف موت  الفاعَل  كان اهلل هو 
ة اأو  ة فئة ِعرقيَّ بوا موَت امل�سيح؟« بل »ماذا �سبَّب موُت امل�سيح للَب�َسر، اإىل اأيَّ اأيُّ َب�َسٍر �سبَّ

ة انتَموا، اأي جلميع النا�ص يف كلِّ مكان؟« ة اأو الدينيَّ ة اأو دينيَّ قوميَّ

ومهما قيل اأو ُعِمل، فاإنَّ ال�سوؤال االأكرث ح�سمًا هو: ملاذا؟ ملاذا جاء امل�سيح ليموت؟ 
لي�ص ملاذا مبعنى ال�ضبب، بل ملاذا مبعنى الق�ضد. ماذا اأجنز امل�سيح مبوته؟ ملاذا كان 

عليه اأن يتاألَّ اإىل اأق�سى حّد؟ اأيُّ اأمٍر عظيم كان جاريًا يف اجُللُجثة الأجل العاَل؟

ذلك هو مو�سوع هذا الكتاب. فقد جمعُت من كتاب العهد اجلديد خم�سني �سببًا 
من اأجلها جاء امل�سيح ليموت. ال خم�سني علَّة، بل خم�سني غاية. فاأهمُّ اإىل ما النهاية 

ن قتل امل�سيح هو ال�سوؤال: ماذا اأجنز اهلل خُلطاٍة مثلنا باإر�ساله ابَنه كي ميوت؟  مَّ



مخسون سببًا 
من أجلها جاء املسيح ليموت
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1ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ب غضب اهلل ِلَيَتشرَّ

اَر يُح �ْفتََد�نَا ِمْن لَْعنَِة �لنَّاُمو�ِس، �إِْذ �صَ �َْلَ�صِ

لَْعنًَة لأَْجِلنَا، لأَنَُّه َمْكتُوٌب:

»َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخ�َصبٍَة«.

غالطية 3: 13
اَرًة ِبالإِميَاِن ِبَدِمِه، َمُه �هللُ َكفَّ �لَِّذي َقدَّ

ْفِح ِه، ِمْن �أَْجِل �ل�صَّ  لإِْظَهاِر ِبرِّ

اِلَفِة ِباإِْمَهاِل �هلِل.  َعِن �ْلََطايَا �ل�صَّ

رومية 3: 25
ِف هَذ� ِهَي �ْلََحبَُّة: لَْي�َس �أَنَّنَا نَْحُن �أَْحبَْبنَا �هللَ،

اَرًة ِلََطايَانَا.  بَْل �أَنَُّه ُهَو �أََحبَّنَا، َو�أَْر�َصَل �بْنَُه َكفَّ

1يوحنا 4: 10
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ّبًا،  لو ل يكن اهلل عادًل، مَلَا كان من داٍع الأن يتاألَّ ابُنه وميوت. ولو ل يُكن اهلل ُمِ
بٌّ معًا. ولذلك، فاإنَّ  مَلَا كان لدى ابنه ا�ضتعداٌد الأْن يتاألَّ وميوت. ولكنَّ اهلل عادٌل وُمِ

ته على ا�ستعداٍد الأْن تفَي مبطاِلب عدالته. مبَّ

بَّ اإِلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْف�ِسَك َوِمْن  بُّ الرَّ لقد طالَبت �سريعُة اهلل بهذا: »حُتِ
نا كلَّنا اأحببنا اأ�سياَء اأُخرى اأكرث. وهذه هي ماهيَّة اخلطيَّة:  ِتَك« )تثنية 6: 5(. ولكنَّ ُكلِّ ُقوَّ
الت. لذلك يقول  اإهانُة اهلل بتف�سيل اأ�سياء اأُخرى عليه، والت�سرُّف مبوجب تلك املف�سَّ
روا عن متجيده )رومية  ُد اهلِل،« اأي ق�سَّ ِميُع اأَْخَطاأُوا َواأَْعَوَزُهْم جَمْ �ص: »اجْلَ الكتاب املقدَّ

. ولي�ص ذلك هو اهلل. د ما ن�ستمتع به اأكرَث الُكلِّ 3: 23(. فنحن ُنجِّ

د �سغري. وج�سامُة اإهانٍة  ة لي�ست ب�سيطة، الأنَّها لي�ست �سدَّ �سيِّ ومن َثمَّ فاإنَّ اخلطيَّ
ا تعُظم بقْدر كرامة املهان. فخاِلق الكون ُم�ستحقٌّ بال حدٍّ وال قيا�ص لالحرتام واالإكبار  مَّ
ته لي�ص اأمرًا ب�سيطًا، بل هو خيانة ُعظمى. اإنَّه  واالإخال�ص. وعليه، فاإنَّ االإخفاق يف مبَّ

ر �سعادة االإن�سان. يفرتي على اهلل وُيدمِّ

بغ�سب  ي�سعر  اإنَّه  الكون.  بِخرقة  ال مي�سح هذه اجلرائم  فهو  عادل،  اهلل  انَّ  ومبا 
ِة  ِطيَّ ْجَرَة اخْلَ ها. فهي ت�ستحقُّ اأن ُتعاَقب، وهو قد اأو�سح هذا جلّيًا: »الأَنَّ اأُ �ص �سدَّ ُمقدَّ

وُت« )حزقيال 18: 4(.  ِتي ُتْخِطُئ ِهَي مَتُ ْف�ُص الَّ ِهَي َمْوٌت« )رومية 6: 23(. »َالنَّ

اإذ  للعدل،  خرقًا  يكون  املعاَقبة  فعَدم  خطيَّة.  كلِّ  فوق  تتدىلَّ  �سة  مقدَّ لعنة  هناك 
اهلل:  يقول  لذلك  احلقيقة.  لبِّ  يف  ِكذبٌة  وت�سود  اهلل،  قْدر  من  للحطِّ  ت�سديقًا  ل  ُي�سكِّ
اُمو�ِص ِلَيْعَمَل ِبِه« )غالطية  »َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن اَل َيْثُبُت يِف َجِميِع َما ُهَو َمْكُتوٌب يِف ِكَتاِب النَّ

3: 10؛ تثنية 27: 26(.

اأجمعني.  اخلاطئني  الب�سر  فوق  املعلَّقة  اللَّعنة  بوجود  ت�سرتيح  ال  اهلل  مبة  ولكنَّ 
ب  �سًا. ولذلك اأر�سل اهلل ابنه احلبيب ليت�سرَّ اإنَّه ال ُي�َسرُّ باإبداء الغ�سب، مهما كان ُمقدَّ
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اُمو�ِص، اإِْذ  ل اللَّعنة عن جميع الذين يِثقون به. »َامْلَ�ِسيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة النَّ غ�سَبه ويتحمَّ
اَر َلْعَنًة الأَْجِلَنا« )غالطية 3: 13(. �سَ

ارة« يف االآية املقتَب�سة اأعاله )رومية 3: 25(. فهي تدلُّ  هذا هو معنى الكلمة »كفَّ
ال  امل�سيح،  اأي  فالبديل،  نف�سه.  اهلل  هّياأه  والبديل  بديل.  بتوفرِي  اهلل  غ�سب  رفع  على 
ا اإىل ذاته. ذلك اأنَّ غ�سب اهلل عادل، وقد  له عنَّ ُبه وُيحوِّ ُيلغي الغ�سب فح�ْسب، بل يت�سرَّ

�ُسِكب، ال ُحِجب وال �ُسِحب. 

كوننا  ِرح��اب  يف  ُمتهيِّبني  اأب��دًا  نِقَف  فلن  ته!  مبحبَّ ن�ستخفَّ  وال  ب��اهلل،  ن�ستِهن  ال 
تنا وعدالَة غ�سبه علينا. ولكْن  مبوبني عنده اإالَّ اإذا اأخذنا يف احل�سبان ج�سامَة خطيَّ
ه، بنعمة اهلل، اإىل عدم ا�ستحقاقنا، عندئٍذ ميكننا اأن ننظر اإىل اآالم امل�سيح  عندما نتنبَّ
َنا، َواأَْر�َسَل  ُه ُهَو اأََحبَّ َنا َنْحُن اأَْحَبْبَنا اهلَل، َبْل اأَنَّ ُة: َلْي�َص اأَنَّ وموته ونقول: »يِف هَذا ِهَي امْلََحبَّ

بًة عنا الغ�سب[« )1يوحنا 4: 10(. َطاَياَنا ]ُمت�سرِّ اَرًة خِلَ اْبَنُه َكفَّ
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2ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيِسرَّ أباه السماويَّ

�أَمَّا �لرَّبُّ َف�ُسَّ ِباأَْن يَ�ْصَحَقُه

 ِباْلََزِن.
اإ�سعياء 53: 10

ْجِلنَا، يُح �أَيْ�صاً َو�أَ�ْصَلَم نَْف�َصُه لأَ �أََحبَّنَا �ْلَ�صِ

 ُقْربَاناً َوَذِبيَحًة هلِل َر�ِئَحًة َطيِّبًَة.
اأف�ُس�ص 5: 2

ل ُي�سارع امل�سيح اأباه الغا�سب على حلبة ال�سماء وينتِزِع الِكرباج من يده. ول ُيرِغمه 
�ص هلل كي يراأف باخُلطاة. ال،  على اأن يكون رحيمًا نحو الب�سر. ول يُكن موته اإذعانًا على َم�سَ
ًة رائعة، متَّ ت�سوُّرها  ا تاألَّ ومات كان ِفكرة االآب. وقد كانت تلك ُخطَّ بل اإنَّ ما فعله امل�سيح ل�مَّ
�ص عن »الق�سد  ط تاريخ العال. لذلك يتكلَّم الكتاب املقدَّ حتَّى قبلَ اخَللق، اإذ راأى اهلل وخطَّ

عمة التي اأُعطيت لنا يف امل�سيح ي�سوع« يف االأزل قبل بدء االأزمنة )2تيموثاو�ص 1: 9(. والنِّ
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النبيَّ  فاإنَّ  القدمي.  العهد  كتاب  يف  حّقًا  ف  تتك�سَّ بداأت  قد  االإلهيَّة  ة  اخُلطَّ وكانت 
اأ باآالم امل�سيح املنتظر الذي �سوف ياأخذ مكان اخلطاة. وقد قال اإ�سعياء اإنَّ  اإ�سعياء تنبَّ

ا. امل�سيح �سيكون »م�سروبًا من اهلل« بداًل منَّ
َح�ِسْبَناُه  َوَنْحُن  َلَها.  مَّ حَتَ َواأَْوَجاَعَنا  َحَمَلَها،  اأَْحَزاَنَنا  »لِكنَّ 
ْج��ِل  الأَ ���ُروٌح  جَمْ َوُه���َو  َوَم���ْذُل���واًل.  اهلِل  ِم��َن  ُروبًا  َم�سْ ابًا  ُم�سَ
َلْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ  يَنا، َم�ْسُحوٌق الأَْجِل اآَثاِمَنا... ُكلَُّنا َكَغَنٍم �سَ َمَعا�سِ

َع َعَلْيِه اإِْثَم َجِميِعَنا«  بُّ َو�سَ َواِحٍد اإىَِل َطِريِقِه، َوالرَّ
)اإ�سعياء 53: 4- 6(.

ة امل�سيح هذه عن اخلطاة اأنَّها كانت ِفكرة اهلل. فامل�سيح  ولكنَّ االأ�سدَّ اإذهااًل يف َبَدليَّ
ط له اأن يكون فيها. كما قال النبيُّ  ة اهلل ملعاقبة اخلطاة، بل اهلل خطَّ ل على ُخطَّ ل يتطفَّ

َزِن« )اإ�سعياء 53: 10(. بُّ َف�ُسرَّ ِباأَْن َي�ْسَحَقُه ِباحْلَ ا الرَّ املذكور، يف العهد القدمي: »اأَمَّ
تاألُّ  كان  جهة،  فمن  اجلديد.  العهد  كتاُب  نها  يت�سمَّ التي  املفارقة  ر  ُيف�سِّ وهذا 
امل�سيح ان�سكابًا للغ�سب االإلهيِّ ب�سبب اخلطيَّة. ولكْن من جهٍة اأُخرى، كان تاألُّ امل�سيح 
ِفعَل خ�سوع وطاعة جمياًل مل�سيئة االآب. وهكذا �سرخ امل�سيح من على ال�سليب: »اإِلِهي، 
�ص اإنَّ تاألُّ امل�سيح  مِلَاَذا َتَرْكَتِني؟« )متَّى 27: 46(. ومع ذلك يقول الكتاب املقدَّ اإِلِهي، 
هلِل   ِ َوَذِبيَحًة  ُقْرَبانًا  الأَْجِلَنا،  َنْف�َسُه  َواأَ�ْسَلَم  اأَْي�سًا  امْلَ�ِسيُح  َنا  »اأََحبَّ هلل.  َعِطرًا  عبريًا  كان 

َبًة« )اأف�ُس�ص 5: 2(. َراِئَحًة َطيِّ
د عاطفة عابرة،  ته الرائعة العجيبة جّدًا! فهي لي�ست جمرَّ ْد هلل من اأجل مبَّ فلنتعبَّ
وال هي اأمرًا ب�سيطًا. اإذ اإنَّ اهلل الأجلنا عمل امل�ستحيل: �سكب غ�سَبه على ابنه احلبيب، 
فاإنَّ  ذلك،  ومع  الغ�سب.  ذلك  ى  يتلقَّ اأن  اأب��دًا  ُم�ستحقٍّ  جعَله خ�سوُعه غري  الذي  هذا 
الغ�سب كان  َي  ُمتلقِّ اإنَّ  اه كان ثمينًا جّدًا يف نظر اهلل.  يتلقَّ الأْن  التامَّ  امل�سيح  ا�ستعداد 

ًة بال حدوٍد البتَّة. مبوبًا مبَّ
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3ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ل ليتعلَّم الطاعة وُيكمَّ

َ ِبِه. اَعَة ِمَّا تَاأَلَّ َمَع َكْوِنِه �بْناً تََعلََّم �لطَّ
عربانيني 5: 8

، لأَنَُّه َلَق ِبَذ�َك �لَِّذي ِمْن �أَْجِلِه �لُْكلُّ َوِبِه �لُْكلُّ

 َوُهَو �آٍت ِباأَبْنَاٍء َكِثرِييَن �إَِل �ْلَْجِد،

ِهْم ِبالآَلِم. َل َرِئي�َس َخاَل�صِ  �أَْن يَُكمِّ
عربانيني 2: 10

، واإنَّه  �ص ذاك الذي يقول اإنَّ امل�سيح »تعلَّم الطاعة« عرْبَ التاألُّ اإنَّ �ِسفَر الكتاب املقدَّ
ٌب يِف ُكلِّ  رَّ ة« اأي�سًا. فامل�سيح »جُمَ ، هو نف�ُسه يقول اإنَّه كان »بال خطيَّ ل« عرْبَ التاألُّ »ُكمِّ

ٍة« )عربانيني 4: 15(. �َسْيٍء ِمْثُلَنا، ِباَل َخِطيَّ
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�ص: اأنَّ امل�سيح كان ِبال خطيَّة. فمع  هذا هو التعليم املتما�ِسك دائمًا يف الكتاب املقدَّ
لنا من جتارب  لكلِّ ما  �سًا  ُمعرَّ اأي�سًا،  اإن�سانًا كاماًل  ، فقد كان  االأزلَّ ابَن اهلل  اأنَّه كان 
ورغبات و�سعف ب�سرّي. اإِذ اخترب اجلوع )متَّى 21: 18( والغ�سب واحُلزن )مرق�ص 3: 5( 
ف دائمًا بدافع  ة كاملة مع اهلل، وقد ت�سرَّ واالأَل )متَّى 17: 12(. ولكنَّ قلبه كان يف مبَّ

ًة، َواَل ُوِجَد يِف َفِمِه َمْكٌر« )1بطر�ص 2: 22(. ة: »َلْ َيْفَعْل َخِطيَّ تلك املحبَّ

ال  به«،  تاألَّ  ا  مَّ الطاعة  »تعلَّم  امل�سيح  اإنَّ  �ص  املقدَّ الكتاب  يقول  فعندما  ولذلك، 
يعني اأنَّه تعلَّم الكفَّ عن عدم الطاعة. اإنَّه يعني اأنَّ امل�سيح، مع كلِّ اختباٍر جديد، تعلَّم 
ل... ِباالآاَلِم.«، ال يعني اأنَّه  عملّيًا – وباالأل – ما معنى الطاعة. وعندما يقول اإنَّه »ُكمِّ
م �سيئًا ف�سيئًا برَّ اهلل  كان يتخلَّ�ص من العيوب �سيئًا ف�سيئًا. اإنَّه يعني اأنَّ امل�سيح كان ُيتمِّ

الكامل الذي وَجَب اأن يحوزه لكي ُيخلِّ�سنا.

ه  د الأنَّه كان خاطئًا. ولكنَّ ته. فهو ل يُكن ُم�سطّرًا الأْن يتعمَّ ذلك هو ما قاله عند معموديَّ
َل ُكلَّ ِبّر« )متَّى 3: 15(. ا املعمدان: »هَكَذا َيِليُق ِبَنا اأَْن ُنَكمِّ ر االأمر ليوحنَّ باالأحرى ف�سَّ

د اإىل ال�سليب دون حياِة  فهذا هو بيت الق�سيد: لو اأنَّ ابن اهلل م�سى من التَّج�سُّ
تاألُّ  اإنَّ  ال�ساقط.  لالإن�سان  ُمالئمًا  ُملِّ�سًا  كان  ملا  ته،  ومبَّ ه  برِّ الإثباِت  واأَل  ُمعاناٍة 
نه من اأن  ته احلقيقيَّة ومكَّ ق اأي�سًا اإن�سانيَّ امل�سيح ل ميت�صَّ غ�سب اهلل فح�ْسب، بل حقَّ

يدعَونا اإخوًة واأخوات )عربانيِّني 2: 17(.
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4ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيِتمَّ قيامته من بني األموات

اَلِم �لَِّذي �أََقاَم ِمَن �لأَْمَو�ِت َو�إِلُه �ل�صَّ

َر�ِف �لَْعِظيَم، َربَّنَا  َر�ِعَي �ْلِ

 ،  يَ�ُصوَع، ِبَدِم �لَْعْهِد �لأَبَِديِّ

يئَتَُه. نَُعو� َم�صِ اِلٍح ِلتَ�صْ ْلُكْم ِف ُكلِّ َعَمل �صَ ِليَُكمِّ
عربانيِّني 13: 20 و21

اأي�سًا هو الثمن الذي به نالها.  اإنَّ موت امل�سيح ل ي�سبق قيامَته فح�ْسب، بل كان 
لذلك تقول االآية يف عربانيِّني 13: 20 اإنَّ اهلل اأقامه حّيًا من بني االأموات »ِبَدِم اْلَعْهِد 

.» االأََبِديِّ

ولي�ص »دم العهد« �سوى دم امل�سيح. كما قال هو نف�سه: »هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي ِلْلَعْهِد...« 
�ص عن دم امل�سيح، يتكلَّم عن موته. فما من  )متَّى 26: 28(. وعندما يتكلَّم الكتاب املقدَّ
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املــ�ت هو ما يجعل  حتَّى  اإنَّ نزف دمه  اإذ  امل�سيح.  د نزف دٍم من  ُينَجز مبجرَّ خال�ٍص 
�سفك دمه حا�سمًا.

�ص اإنَّه  واالآن، ما هي العالقة بني �سْفك دم امل�سيح هذا وقيامته؟ يقول الكتاب املقدَّ
اأُقيم حّيًا لي�ص بعد �سْفك دمه فح�ْسب، بل ب�ا�ضطته اأي�سًا. وهذا يعني اأنَّ ما اأجنزه موُت 
امل�سيح كان كاماًل وتاّمًا على وجه االإطالق بحيُث كانت القيامة هي املكافاأة والإثبات 

الإجناز امل�سيح يف موته.

اخلطيَّة  على  �سة  املقدَّ فاللَّعنة  وموته.  امل�سيح  بتاألُّ  ه  حقَّ ا�ستوفى  اهلل  غ�سب  اإنَّ 
ُدِفع  الُغفران  وثمن  االأق�سى.  احلدِّ  اإىل  َلت  ُكمِّ امل�سيح  وطاعة  التمام.  اإىل  ت  امُت�سَّ
ى كلِّّيًا. فكان كلُّ ما بقي واجبًا اإمتاُمه هو الت�سريح، اإذ اأقام امل�سيح  كاماًل. وِبرُّ اهلل تزكَّ

حّيًا من بني االأموات.

اأَْنُتْم  اإِمَياُنُكْم.  َفَباِطٌل  َقاَم،  َقْد  امْلَ�ِسيُح  َيُكِن  َلْ  »اإِْن  �ص:  وعندما يقول الكتاب املقدَّ
َبْعُد يِف َخَطاَياُكْم!« )1كورنثو�ص 15: 17(، فلي�ص املق�سود اأنَّ القيامة هي الثمن املدفوع 
لقاء خطايانا؛ بِل املق�سوُد اأنَّ موت امل�سيح هو الثمن الكلِّيُّ الكفاية. فلو اأنَّ امل�سيح ل 
ى اإجنازه يف حْمل اخلطيَّة،  يُقم من بني االأموات، لكان موُته اإخفاقًا، وما كان اهلل زكَّ

ا ما نزال يف خطايانا. ولُكنَّ

فاإنَّ  االآِب« )رومية 6: 4(.  ْجِد  مِبَ االأَْم��َواِت،  ِمَن  اأُِقيَم...   « امل�سيح باحلقيقة  ولكنَّ 
ا ن�سع ثقتنا يف امل�سيح، فال نبقى بعُد يف خطايانا.  جناح اآالمه وموته قد اأُثِبت. واإن كنَّ
«، اأُقيم راعي اخلراف العظيم حّيًا من بني االأموات، وهو حيٌّ اإىل  الأْن »ِبَدِماْلَعْهِداالأََبِديِّ

االأبد.
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5ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيبنينِّ ِغنى حمبَّة اهلل ونعمته للُخطاة

َفاإِنَُّه ِباْلَْهِد مَيُوُت �أََحٌد لأَْجِل بَاّر.

اِلِح يَْج�ُسُ �أََحٌد �أَيْ�صاً �أَْن مَيُوَت.  َا لأَْجِل �ل�صَّ  ُربَّ

َ َمَبَّتَُه لَنَا، لأَنَُّه َونَْحُن بَْعُد ُخَطاٌة  َولِكنَّ �هللَ بَيَّ

يُح لأَْجِلنَا. َماَت �ْلَ�صِ
رومية5: 7 و8

لأَنَُّه هَكَذ� �أََحبَّ �هللُ �لَْعاَلَ َحتَّى بََذَل �بْنَُه �لَْوِحيَد، 

ِلَكْي َل يَْهِلَك ُكلُّ َمْن يُوؤِْمُن ِبِه، بَْل تَُكوُن لَُه �ْلَيَاُة �لأَبَِديَُّة.
ا 3: 16 يوحنَّ
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�لَِّذي ِفيِه لَنَا �لِْفَد�ُء ِبَدِمِه، 

ُغْفَر�ُن �ْلََطايَا،

 َح�َصَب ِغنَى ِنْعَمِتِه.
اأف�ُس�ص 1: 7

ل هو مدى ت�سحيتة يف تخلي�سنا من عقوبة  يظهر مقدار مبة اهلل لنا باأمرين. االأوَّ
ا خلَّ�سنا.  خطايانا. والثان هو مدى عدم اال�ستحقاق الذي كان لنا ل�مَّ

اْل���َوِح���ي���َد«  اْب���َن���ُه  »َب�����َذَل  ال��ك��ل��م��ات  يف  ت�سحيته  م��ق��دار  ن�سمع  اأن  و���س��ع��ن��ا  يف 

 

ة للكلمة  )يوحنا 3: 16(. ونحن ن�سمُعه اأي�سًا يف كلمة امل�ضيح. فهذه هي الرتجمة العربيَّ
اليوناّن  اللفظ  وح�سب  »م�ِسَيح«  ة  الِعربيَّ )يف  »املم�سوح«،  اأي  خري�ضت��س،  ة  اليونانيَّ
امل�سيح  يكوَن  اأن  منتظرًا  كان  وقد  اهلل.  من  املعنيَّ  املنتظر  املخلِّ�ص  مبعنى  ا«(،  »َم�ِسيَّ
اأر�سله  خ�ص الذي  الم واالأمن. وعليه، فاإنَّ ال�سَّ ومان وُيِحلَّ ال�سَّ ة، فيهزَم الرُّ َمِلَك االأُمَّ
ة املم�سوح، املعنيَّ  ، ابَنه الوحيد، ومِلَك االأُمَّ اهلل لتخلي�ص اخُلطاة كان هو ابَنه االأزلَّ

واملختار، بل باحلقيقة َمِلك العاَل كلِّه )اإ�سعياء 9: 6 و7(.

َع الذي احتمله امل�سيح، ُي�سِبح  لِب املروِّ وعندما ُن�سيف اإىل هذه الفكرة موَت ال�سَّ
وا�سحًا اأنَّ الت�سحية التي قام بها االآب واالبن كانت عظيمة على نحٍو ال يو�سف، بل غرَي 
 . مدودة اأبدًا، عندما ننظر بعني االعتبار اإىل التباُعد بني ما هو اإلهيٌّ وما هو ب�سريٌّ

ولكنَّ اهلل اختار اأن يقوم بهذه الت�سحية لكي ُيخلِّ�سنا.

ا الأَْجِل  َ ر يف عدم ا�ستحقاقنا. »ُرمبَّ ويت�ساعف جّدًا قيا�ص مبة اهلل لنا بعُد حني ُنفكِّ
ُه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة  َتُه َلَنا، الأَنَّ بَّ َ َمَ وَت. َولِكنَّ اهلَل َبنيَّ ْي�سًا اأَْن مَيُ اِلِح َيْج�ُسُر اأََحٌد اأَ ال�سَّ
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ا ن�ستحقُّ العقوبة االإلهيَّة، ال التَّ�سحية  امْلَ�ِسيُح الأَْجِلَنا« )رومية 5: 7 و8(. فقد كنَّ َماَت 
االإلهية.

لقد �سمعُت قواًل ُيقال: »اهلل ل مُيت من اأجل ال�سفادع. ولذلك فهو كان ُم�ستجيبًا 
عمة راأ�سًا على عِقب. فنحن اأ�سواأ بكثرٍي جّدًا  لقيمتنا بو�سفنا َب�َسرًا.« ولكنَّ هذا يقلب النِّ
 . دَن وُيعاِملَن اهلل باحتقار تهمي�سه يف حياتهنَّ من ال�سفادع. فاإنَّهنَّ ل ُيخطئن. ول يتمرَّ
ا  وما كان اهلل ُم�سطّرًا الأن ميوت من اأجل ال�سفادع. اإنهنَّ ل�سن رديئاٍت اإىل اأبعد حّد. اأمَّ

نحن فاأردياء حّقًا. فَديُننا عظيٌم جّدًا بحيث ال ميكن اأن ُتوِفَيه اإالَّ ت�سحيٌة اإلهيَّة.

وهنالك فقط تف�سري واحد لت�سحية اهلل من اأجلنا. فلي�ص هو نحن، بل هو »ِغَنى 
ان. فهو لي�ص ا�ستجابًة لقيمتنا. اإنَّه في�ُص قيمته  ِنْعَمِتِه«  )اأف�ُس�ص 1: 7(. واالأمر كلُّه جمَّ
ة االإلهيَّة يف نهاية املطاف: �سغٌف باأن  ة املحبَّ الالمدودة. وباحلقيقة اأنَّ تلك هي ماهيَّ
ني، لقاء ثمٍن غاٍل، مبا �سيجعُلنا �ُسَعداء اأ�سمى �سعادة اإىل  ُيفَت اخُلطاة غرُي امل�ستحقِّ

االأبد؛ اأال وهو جماُله االإلهيُّ الال مدود.
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6ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ة لنا لُيبنينِّ حمبَّته اخلاصَّ

ْجِلنَا، يُح... َو�أَ�ْصَلَم نَْف�َصُه لأَ �أََحبَّنَا �ْلَ�صِ

 ُقْربَاناً َوَذِبيَحًة ِ هلِل َر�ِئَحًة َطيِّبًَة.
اأف�س�ص5: 2

�ْصَلَم نَْف�َصُه لأَْجِلَها« يُح... �لَْكِني�َصَة َو�أَ �أََحبَّ �ْلَ�صِ
اأف�ُس�ص5: 25

»�أََحبَِّني َو�أَ�ْصَلَم نَْف�َصُه لأَْجِلي.
غالطية 2: 20

ة اهلل )يوحنا 3: 16(، بل هو اأي�سًا التعبري االأ�سمى  لي�ص موت امل�سيح فقط ُبرهان مبَّ
لني الذين  هود االأوَّ ة جلميع الذين يقبلونها كنزًا لهم. فاإنَّ ال�سُّ عن حمبَّة امل�ضيح اخلا�ضَّ
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ِني  »اأََحبَّ امل�سيح  اأنَّ  احلقيقة:  هذه  اأ�سَرتهم  بامل�سيح  موؤمنني  لكونهم  االآالم  اأق�سى  عاَنوا 
ْجِلي« )غالطية 2: 20(. لقد اعتربوا ِفعَل بْذل الذات يف ت�سحية امل�سيح  َواأَ�ْسَلَم َنْف�َسُه الأَ

من منظوٍر �سخ�سيٍّ للغاية، فقالوا: »اأحبَّني امل�سيح واأ�سلم نف�سه لأجلي«.

ويقينًا اأنَّ هذه هي الطريقة التي بها ينبغي اأن نفهم اآالم امل�سيح وموته. اإذ اإنَّ لها 
ة امل�سيح ل �سخ�سّيًا. فخطيَّتي هي التي تف�سلني  عالقًة وثيقة بي اأنا. وهي تخ�صُّ مبَّ
ان من قْدر  عن اهلل، ال اخلطيَّة عمومًا. وق�ساوُة قلبي وبالدتي الروحيَّة هما اللتان حتطَّ
امل�سيح. واأنا �سالٌّ وهالك. ففي ما يتعلَّق باخلال�ص، ُحِرمُت كلَّ حقٍّ يف العدل. وكلُّ ما 

حمة. اأ�ستطيع اأن اأفعله هو اأن األتم�ص الرَّ

ًا ومائتًا. الأجل َمن؟ تقول كلمُة اهلل: »اأََحبَّ امْلَ�ِسيُح...اْلَكِني�َضَة  ُثمَّ اأرى امل�سيح متاأملِّ
َع اأََحٌد  ْجِلَها« )اأف�ُس�ص 5: 25(. »َلْي�َص الأََحٍد ُحبٌّ اأَْعَظُم ِمْن هَذا: اأَْن َي�سَ َواأَ�ْسَلَم َنْف�َسُه الأَ
ِت ِلُيْخَدَم َبْل ِلَيْخِدَم،  اِئِه« )يوحنا 15: 13(. »َكَما اأَنَّ اْبَن االإِْن�َساِن َلْ َياأْ َنْف�َسُه الأَْجِل اأَِحبَّ
اإىل  اإ�سارة  االإن�سان«  ]التعبري »ابن  َكِثرِييَن« )متَّى 20: 28(.  َعْن  ِفْدَيًة  َنْف�َسُه  َوِلَيْبِذَل 
ه  طبيعة امل�سيح االإن�سانيَّة، واأي�سًا اإىل �سيادته يف ُملكه امل�ستقبليِّ بحيث ي�سحُّ اأن ُيقال اإنَّ

د الب�سر«، كما اأنَّ التعبري »ابن اهلل« ُي�سري اإىل طبيعته االإلهيَّة[. »�سيِّ

ائه«؟ وهل ل اأن  ُثمَّ اأ�ساأُل: اأاأنا بني ال�� »كثريين«؟ اأمُيِكنني اأن اأكون واحدًا من »اأحبَّ
»اآِمن بالربِّ ي�سوع امل�سيح، فتخل�ص« )اأعمال  اإىل »الكني�سة«؟ فاأ�سمع اجلواب:  اأنتمَي 
بِّ َيْخُل�ُص« )رومية 10: 13(. اإنَّ » ُكلَّ َمْن ُيوؤِْمُن  16: 31(. »الأَنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعو ِبا�ْسِم الرَّ
َفاأَْعَطاُهْم  َقِبُلوُه  ِذيَن  الَّ ُكلُّ  ا  مَّ »َواأَ َطاَيا« )اأعمال 10: 43(.  اخْلَ ُغْفَراَن  ِبا�ْسِمِه  َيَناُل  ِبِه 
ا 1: 12(. »ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكلُّ  رُيوا اأَْواَلَد اهلِل، اأَِي امْلُوؤِْمُنوَن ِبا�ْسِمِه« )يوحنَّ �ُسْلَطانًا اأَْن َي�سِ

ا 3: 16(. ُة« )يوحنَّ َياُة االأََبِديَّ َمْن ُيوؤِْمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه احْلَ
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ق اإىل قلبي هذه  عندئٍذ ينعطف قلبي، واأتقبَّل جماَل امل�سيح وُجوَده كنزًا ل. فتتدفَّ
لني:  االأوَّ هود  ال�سُّ اأُولئك  مع  اأقول  وهكذا  ل.  هي  امل�سيح  مبة  اأنَّ  العظيمة:  احلقيقة 

ْجِلي.« ِني َواأَ�ْسَلَم َنْف�َسُه الأَ »اأََحبَّ

وماذا اأعني؟ اإنَّني اأعني اأنَّه دفع اأغلى ثمن مكن لُيعطَيني اأعظم عطيَّة مكنة. 
ة التي الأجلها �سلَّى ُقبيَل موته: »اأَيَُّها االآُب اأُِريُد اأَنَّ هوؤُاَلِء الَِّذيَن  وما هي تلك؟ اإنَّها العطيَّ
اآالمه  ِدي« )يوحنا 17: 24(. ففي  ِلَيْنُظُروا جَمْ َنا،  اأَ اأَُكوُن  َحْيُث  َمِعي  َيُكوُنوَن  اأَْعَطْيَتِني 
ُلوءًا ِنْعَمًة َوَحّقًا« )يوحنا 1: 14(.  دًا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن االآِب، َمْ َدُه، جَمْ وموته »َراأَْيَنا جَمْ
ته. ولكنَّ االأف�سل اآٍت بعد. اإنَّه مات لي�سمن لنا  لقد راأينا ما يكفي الأْن نوؤ�َسر الأجل ق�سيَّ

ة امل�سيح. هذا. تلك هي مبَّ
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7ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
نا رعيَّة ضدَّ لُيلغَي مطالب الناموس الشَّ

َو�إِْذ ُكْنتُْم �أَْمَو�تاً ِف �ْلََطايَا...

 �أَْحيَاُكْم ]�هلل[ َمَعُه،

ُم�َصاِماً لَُكْم ِبَجِميِع �ْلََطايَا، �إِْذ 

كَّ �لَِّذي َعَلْينَا ِف �لَْفَر�ِئ�ِس، َمَا �ل�صَّ

ّد�ً لَنَا، َوَقْد َرَفَعُه ِمَن �لَْو�َصِط  �لَِّذي َكاَن �صِ

ِليِب. ر�ً �إِيَّاُه ِبال�صَّ  ُم�َصمِّ
كولو�سي 2: 13 و14

اأعمالنا  يوم  ذاَت  وزنًا  تفوُق  قد  احل�سنة  اأعمالنا  اأنَّ  نعتقد  اأن  حماقة  من  لها  يا 
اأعمالنا ال�ساحلة  اأنَّ هذا لي�س �ضحيحاً. حتَّى  ُلهما  اأوَّ ئة! وهذه حماقٌة ل�سببني.  ال�سيِّ
كاٍل  نا ال ُنكِرم اهلل كما ُنكِرم تلك االأعمال. فهل نعمل اأعمالنا احل�سنة باتِّ ناق�سة، الأنَّ
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باأن  ة  االأْوجيَّ ة  الو�سيَّ م  ُنتمِّ وهل  ال�سامية؟  ته  اأهميَّ اإعالن  على  ونظُرنا  اهلل  على  َفِرٍح 
امْلَ�ِسيِح«  ِبَي�ُسوَع  �َسْيٍء  ُكلِّ  يِف  اهلُل  َد  َيَتَمجَّ ِلَكْي  اهلُل،  َنُحَها  »مَيْ التي  ة  بالقوَّ النا�ص  نخدم 

)1بطر�ص 4: 11(؟
ٌة« )رومية  فماذا ع�سانا نقول رّدًا على كلمة اهلل:«ُكلُّ َما َلْي�َص ِمَن االإِمَياِن َفُهَو َخِطيَّ
اُمو�ُص َفُهَو ُيَكلُِّم ِبِه...ِلَكْي َي�ْسَتدَّ  نا لن نقول �سيئًا. »ُكلَّ َما َيُقوُلُه النَّ 14: 23(؟ اأعتقد اأنَّ
ُكلُّ َفٍم« )رومية 3: 19(. فلن نقول اأيَّ �سيء. واإنَّها حَلماقٌة اأن نعتقد اأنَّ اأعمالنا احل�سنة 
د للم�سيح، لن تدلَّ  ئة اأمام اهلل. فبمعزل عن االإميان املمجِّ �سوف تفوق وزنًا اأعماَلنا ال�سيِّ

اأعماُلنا اإالَّ على ِع�سياننا.
ا ثان �سبب لكون االأمل باالأعمال ال�ساحلة حماقًة فهو اأنَّ هذا لي�س طريق اهلل  اأمَّ
ئة، فلن يكوَن ذلك الأنَّها اأخفُّ  ا �سُنخلَّ�ص من عواقب اأعمالنا ال�سيِّ للخال�س. واإذا ُكنَّ
َر على  ماء قد �ُسمِّ وزنًا من اأعمالنا احل�سنة. بل �سيكون ذلك الأنَّ »�ِسِجلَّ َديِننا« يف ال�سَّ
�سليب امل�سيح. فاإنَّ لدى اهلل طريقًة لتخلي�ص اخُلطاة ُمتلفًة كلِّّيًا عن وزن اأعمالهم 

ال�ساحلة. وال رجاَء يف اأعمالنا، بِل الرجاُء الوحيد يف اآالم امل�سيح وموته فح�ْسب.
ا اخلال�ص هو فقط باإلغاء ديوننا.  تنا يف امليزان. اإنَّ لي�ص من خال�ص بو�سع �ِسجالَّ
نًا اأعمالنا احل�سنة الناق�سة(، مع العقوبات العادلة  ئة )ُمت�سمِّ فاإنَّ �ِسجلَّ اأعمالنا ال�سيِّ
تاألَّ امل�سيح  ُي��واَزن. وهذا هو ما  اأن  اأن مُيحى، ال  ها كلُّ عمٍل منها، يجب  التي ي�ستحقُّ

ومات لكي ُينِجزه.
ِليِب« )كولو�سي 2:  ِبال�سَّ اُه  اإِيَّ رًا  »ُم�َسمِّ اأعمالنا  �ِسجلَّ  اأزاح اهلل  ا  ل�مَّ االإلغاء  لقد ح�سل 
ر بال�سليب،  قَّ املكتوب ل ُي�سمَّ ر ذلك ال�ِسجلُّ اجلاِلب ِللَّعنة بال�سليب؟ اإنَّ الرَّ 14(. فكيف �ُسمِّ
ئة  ِعِن امل�ستمل على االأعمال ال�سيِّ ر به. وهكذا �سار امل�سيُح حامَل �ِسجلِّي الالَّ بل امل�سيح �ُسمِّ
را�سخة  قاعدة  على  خال�سي  و�سع  وهو  ي.  عنِّ ِعَو�سًا  اللَّعنة  ُحكم  كابَد  فهو  )واحل�سنة(. 

ُمتلفة متامًا. فهو رجائي الوحيد. واالإمياُن به هو طريقي الوحيد اإىل اهلل.
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8ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ليصري فديًة عن كثريين

لأَنَّ �بَْن �لإِنْ�َصاِن �أَيْ�صاً َلْ يَاأِْت ِليُْخَدَم

 بَْل ِليَْخِدَم َوِليَْبِذَل نَْف�َصُه ِفْديًَة َعْن َكِثرِييَن.
مرق�ص 10: 45

يَدَع  واٍف كي  ثمٌن  يطان  لل�سَّ ُيدفع  اأن  وَجَب  باأنَّه  فكٍر  اأيُّ  �ص  املقدَّ الِكتاب  لي�ص يف 
يطان ملا مات امل�سيح ل يُكن دفعًا، بل كان هزمية. وقد  اخلطاة ُيخلَّ�سون. فما حدث لل�سَّ
�سار ابن اهلل ب�سرًا  »ِلَكْي ُيِبيَد ِبامْلَْوِت َذاَك الَِّذي َلُه �ُسْلَطاُن امْلَْوِت، اأَْي اإِْبِلي�َص« )عربانيِّني 

2: 14(. فلم يح�سل اأيُّ تفاُو�ص.

فع.  ى الدَّ حني يقول امل�سيح اإنَّه جاء »ليبذل نف�سه فدية«، لي�ص الرتكيز على َمن يتلقَّ
ته يف اأن يخدم بَدَل اأن ُيخدم، وعلى  يَّ ا الرتكيز هو على دفعِه حياَته ذاَتها، وعلى حرِّ اإنَّ

يها. فعة التي يوؤدِّ ال�� “كثريين” الذين �سوف ي�ستفيدون من الدَّ
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�ص اأنَّه اهلل يقينًا.  ى الفدية؟ فال بدَّ اأن يكون جواب الكتاب املقدَّ واإذا �ساأْلنا، َمن تلقَّ
واإنَّه  ُقْرَبانًا...هلِل« )اأف�س�ص 5: 2(.  ْجِلَنا،  َنْف�َسُه الأَ “اأَ�ْسَلَم  اإنَّ امل�سيح  فاإنَّ الكتاب يقول 
ة اإىل بديل ميوت عو�سًا  َم َنْف�َسُهِ هلِل ِباَل َعْيٍب« )عربانيني 9: 14(. فاحلاجة الكلِّيَّ »َقدَّ
رنا عن متجيد اهلل )رومية 3: 23(. وب�سبب اخلطيَّة،  عنا الأننا قد اأخطاأنا اإىل اهلل وق�سَّ
م امل�سيح  ا قدَّ ا�ٍص ِمَن اهلِل« )رومية 3: 19(. وهكذا، فلمَّ َت ِق�سَ قد �سار »ُكلُّ اْلَعاَلِ حَتْ
اَل  »اإِذًا   . االإلهيِّ الدينونة  ُحكم  رنا من  ُحرِّ نا  اإنَّ �ص  املقدَّ الكتاب  يقول  حياته فديًة عنا، 
ِذيَن ُهْم يِف امْلَ�ِسيِح َي�ُسوَع« )رومية 8: 1(. فاالأ�ْسر االأق�سى  ْيُنوَنِة االآَن َعَلى الَّ �َسْيَء ِمَن الدَّ

ر منه هو »دينونة اهلل« )رومية 2: 2؛ روؤيا 14: 7(. الذي نحتاج الأْن ُنحرَّ

اإنَّ ثمن الفدية لهذا االإعفاء من دينونة اهلل هو حياة امل�سيح. ال حياته اإذ عا�سها 
فقط، بل باالأحرى حياُته اإذ بذلها باملوت.

ا�ِص َفَيْقُتُلوَنُه«  وقد قال امل�سيح لتالميذه تكرارًا: »اإِنَّ اْبَن االإِْن�َساِن ُي�َسلَُّم اإِىَل اأَْيِدي النَّ
ان  امل�سيح  اأحبَّ  اأجلها  التي من  االأ�سباب  واحدًا من  اأنَّ  وباحلقيقة  )مرق�ص 9: 31(. 
ة يف االأناجيل االأربعة( كان اأنَّ هذا  يدعو نف�سه »ابن االإن�سان« )فوَق خم�ٍص و�ستِّني مرَّ
يُكن  اإذ ل  اإن�سانًا.  اأن ي�سري  بدَّ  ولذلك كان ال  فالنا�ص ميوتون.  املوت.  ُة  رنَّ له  اللَّقب 

مكنًا اأن َيدفع الِفديَة اإالَّ ابُن االإن�سان، الأنَّ الفدية كانت حياة ُتبَذل باملوت. 

ُثمَّ اإنَّ الثمن ل يوؤخذ منه ق�سرًا. ذلك هو املق�سود بالقول: »الأَنَّ اْبَن االإِْن�َساِن اأَْي�سًا 
اإذ كان هو املعطي، ال  ا.  اأيَّة خدمة منَّ يُكن يحتاج  ِلَيْخِدَم«. فهو ل  َبْل  ِلُيْخَدَم  َياأِْت  َلْ 
ُعَها اأََنا ِمْن َذاِتي« )يوحنا  �سَ ي، َبْل اأَ االآخذ. وقد قال عن حياته: »َلْي�َص اأََحٌد َياأُْخُذَها ِمنِّ
ة  10: 18(. فالثمن ُدِفع طوعًا، ول ُي�ستوَف ق�سرًا. وهذا ياأتي بنا من جديد اإىل مبَّ

امل�سيح. فاإنَّه اختار مبح�ص اإرادته اأن ُينِقذنا دافعًا حياته ثمنًا لذلك. 
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كم من النا�ص فعاًل فَدى امل�سيح من اخلطيَّة؟ لقد قال اإنَّه جاء »ِلَيْبِذَل َنْف�َسُه ِفْدَيًة 
هي الأجل  التَّقدمة  اأنَّ  اإالَّ  َكِثرِييَن.« ومع ذلك لن ُيفدى اجلميع من غ�سب اهلل.  َعْن 

ا�ِص: االإِْن�َساُن َي�ُسوُع امْلَ�ِسيُح،   اجلميع. »ُيوَجُد اإِلٌه َواِحٌد َوَو�ِسيٌط َواِحٌد َبنْيَ اهلِل َوالنَّ
ِميِع« )1تيموثاو�ص 2: 5 و6(. فال اأحد ُم�ستثًنى من هذا  الَِّذي َبَذَل َنْف�َسُه ِفْدَيًة لأَْجِل اجْلَ

اخلال�ص اإذا قِبَل كنز امل�سيح املفتدي.
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9ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ألجل غفران خطايانا

�لَِّذي ِفيِه لَنَا �لِْفَد�ُء ِبَدِمِه،

 ُغْفَر�ُن �ْلََطايَا.
اأف�س�ص1: 7

هَذ� ُهَو َدِمي �لَِّذي ِلْلَعْهِد �ْلَِديِد،

 �لَِّذي يُ�ْصَفُك ِمْن �أَْجِل

 َكِثرِييَن ِلَْغِفَرِة �ْلََطايَا.
متَّى 26: 28

عندما ُن�ساِمح بَدين اأو اإ�ساءة اأو اإ�سابة، ال نطلب تعوي�سًا لت�سوية االأمر. واإالَّ، كان 
اإىل  تدعو احلاجة  ال  ما خ�سرناه،  اأجل  لنا من  �سيٌء  ُدِف��َع  ف��اإذا  الغفران.  ذلك عك�ص 

نا. الُغفران. اإذ نكون قد ا�ستوَفينا حقَّ
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عمة عن االأمر. وال اأُقا�سيك،  عمة. فاإذا اآذيَتني، ت�سفح النِّ اإنَّ الُغفران يقت�سي النِّ
ه. ولذلك ترتبط املغفرة بالعطاء. فهي  عمة ُتعطي املرء ما ال ي�ستحقُّ بل اأغفر لك. اإنَّ النِّ

لي�ست »اأخذ« الثاأر، بل التَّخلِّي عن حقِّ االنتقام.

َيَناُل  ِبِه  ُيوؤِْمُن  َمْن  ُكلَّ  »اأَنَّ  امل�سيح:  على  ل  نتوكَّ عندما  لنا  اهلل  يفعله  ما  هو  ذلك 
ُيبقي  اهلل  يعود  ال  بامل�سيح،  ا  اآمنَّ ف��اإذا   .)43  :10 )اأعمال  َطاَيا«  اخْلَ ُغ��ْف��َراَن  ِبا�ْسِمِه 
ُهَو  اأََنا  »اأََنا  �ص:  املقدَّ الكتاب  نف�ِسه يف  خطايانا م�سوبًة علينا. وهذه هي �سهادة اهلل 
ا  َعنَّ اأَْبَعَد  امْلَْغِرِب  ِمَن  امْلَ�ْسِرِق  »َكُبْعِد   .)25  :43 )اإ�سعياء  َنْف�ِسي«  الأَْجِل  ُذُنوَبَك  امْلَاِحي 

َيَنا« )املزمور 103: 12(.  َمَعا�سِ

فح ال يكفي. ولعلَّنا فقط نرى  اأنَّ ال�سَّ ُيثري م�سكلة. فنحن جميعًا نعلم  ولكنَّ هذا 
ي ج�سيمًا، كالقتل اأو االغت�ساب مثاًل. فال املجتمع وال  ذلك بو�سوح عندما يكون التعدِّ
ب: »اأاأنت اآ�ِسف؟ ال  العاَل ميكن اأن يتما�سك اإذا قال الُق�ساة )اأو اهلل( لكلِّ قاتل ومغت�سِ
ك. يف و�سعك اأن مت�سَي يف �سبيلك.« ففي حاالت كهذه نرى اأنَّ  باأ�ص! اإنَّ الدولة ُت�ساِمُ

فوح. ة ُروٌح �سَ حيَّ ولة ال ميكن اأن تتخلَّى عن العدالة، حتَّى لو كان لدى ال�سَّ الدَّ

هكذا احلاُل مع عدل اهلل. فُكلُّ خطيَّة هي خطرية، الأنَّها �سدَّ اهلل )راِجع الف�سل 
ف عليه. فَلن تَدَعه  ل(. اإنَّه هو َمن ُيهاُن جمُده عندما نتجاهُله اأو َنع�سيه اأو جُندِّ االأوَّ
يون التي  عدالُته ُيطِلقنا اأحرارًا هكذا، كما ال ي�ستطيع قا�ٍص ب�سرٌي اأن ُيلغَي جميع الدُّ
تنا يجب اأن ُيعوَّ�ص عنها حتَّى  على املجِرمني للمجتمع. اإنَّ االإ�ساءة اإىل جمد اهلل بخطيَّ
يتجلَّى جمده يف العدل اأكرث بهاًء. واإذا كان لنا نحن املذِنبني اأن ن�سَي اأحرارًا ومغفورًا 
اأُطلق  لو  حتَّى  َم�سونة  اهلل  كرامة  اأنَّ  ُيبنيِّ  دراماتيكيٌّ  اإثباٌت  يح�سل  اأن  فيجب  لنا، 

فون �سابقون اأحرارًا. جُمدِّ
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َطاَيا« )اأف�س�ص1: 7(.  لذلك تاألَّ امل�سيح ومات. »ِفيِه َلَنا اْلِفَداُء ِبَدِمِه، ُغْفَراُن اخْلَ
اإنَّ الُغفران ال ُيكلِّفنا اأيَّ �سيء. وطاعُتنا الغالية هي كلُّها َثَمُر كوِننا مغفوري اخلطايا، ال 
اأ�سُله. ولذلك ندعو هذا نعمة. غري اأنَّه كلَّف امل�سيح حياته. ولذلك ندعوه عداًل. حّقًا، 
ما اأثمن اخلرب باأنَّ اهلل ال ُيبقي خطايانا م�سوبًة علينا! وما اأجمل امل�سيح الذي جعل 

اهلل على حقٍّ باأن يفعل هذا!
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10ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيِعدَّ األساس لتربيرنا

نَْحُن ُمتََبُِّروَن �لآَن ِبَدِمِه.
رومية5: 9

]�سنا[ ُمتََبِِّريَن َمَّاناً ِبِنْعَمِتِه،

يِح.  ِبالِْفَد�ِء �لَِّذي ِبيَ�ُصوَع �ْلَ�صِ
رومية3: 24

ُب �أَنَّ �لإِنْ�َصاَن يَتََبَُّر نَْح�صِ

 ِبالإِميَاِن ِبُدوِن �أَْعَماِل �لنَّاُمو�ِس.
رومية3: 28

رًا اأمام اهلل واأن يكون مغفور اخلطايا من ِقَبل اهلل لي�سا اأمَرين  اأن يكون االإن�سان مربَّ
ر املرء يف قاعة مكمة لي�ص هو نف�َسه اأن ُيغَفر له. فَكون ُم�ساَمًا  ُمتماِثَلني. واأن يتربَّ
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رًا يعني �سمنًا اأنَّ ُحوِكمُت  . وكون ُمربَّ يعني �سمنًا اأنَّني ُمذِنب واأنَّ ذنبي ال ُيح�َسب عليَّ
، وقد ثبتت براءتي، والقا�ضي يقول: »غرُي ُمذِنب«. وُوِجدُت بريئًا. اإنَّ دعواي حقٌّ

. اإنَّه ُحكم. وُحكم التربير ال يجعل االإن�سان باّرًا، بل  اإنَّ التَّربير فعٌل ق�سائيٌّ �سرعيٌّ
�ص على كون املرء باّرًا فعاًل. ونرى هذا باأق�سى و�سوح  ُيعِلن اأنَّ االإن�سان باّر. فهو موؤ�سَّ
ُروا اهلَل« )لوقا 7: 29(. فهذا ال يعني اأنَّهم  عب »َبرَّ �ص اإنَّ ال�سَّ حيث يقول لنا الكتاب املقدَّ

جعل�ا اهلل باّرًا )مبا اأنَّه بارٌّ دائمًا اأبدًا(، بل يعني اأنَّهم اأعلنوا اأنَّ اهلل بارٌّ.

هو  امل�سيح  ثقتنا يف  ن�سع  لنا عندما  الذي يجري  اخُللقيُّ  اأو  االأدب��يُّ  التغيري  لي�ص 
�ساحلني.  �سريورتنا  عمليَّة  التقدي�ص:  ع��ادًة  ذلك  يدعو  �ص  املقدَّ والكتاب  التربير. 
اإنَّه اإعالٌن يتمُّ يف  ة على االإطالق.  اإنَّه لي�ص عمليَّة م�ستمرَّ ة.  فالتربير لي�ص تلك العمليَّ

! حلظة واحدة. اإنَّه ُحكم: عادل! بارٌّ
تلك  ويف  القانون.  اإطاعة  هي  ا  مَّ ة  ب�سريَّ مكمٍة  يف  للتربير  املاألوفة  الطريقة  اإنَّ 
َثمَّ  اأنَّك راعيَت القانون. ومن  احلالة يعلن املحلَّفون والقا�سي ما هو �سحيٌح ب�ساأنك: 
ريعة. ولذلك فاإنَّ التربير على  رونك. ولكْن يف قاعة مكمة اهلل، نحن ل ُنراِع ال�سَّ ُيربِّ
ُئ امْلُْذِنب...  �ص يقول: »ُمرَبِّ االأ�سا�ص املاألوف اأمٌر ُم�ستحيٌل متامًا. حتَّى اإنَّ الكتاب املقدَّ
يقول  امل�سيح  بف�سل  ��ه  اأنَّ ذلك،  رغم  املذِهل،  ��ا  اإنَّ  .)15  :17 )اأمثال   » بِّ ال��رَّ َمْكَرَهُة 
ُر اْلَفاِجَر« الذي يلجاأ اإىل نعمته )رومية 4: 5(. اإنَّ اهلل يفعل ما يبدو  اأي�سًا اإنَّ اهلل »ُيرَبِّ

مكروهًا!
�ص: كيف ميكن اأن »َيُكوَن اهلل َباّرًا  فلماذا لي�ص ذلك مكروهًا؟ اأو بتعبري الكتاب املقدَّ
ِبَي�ُسوَع؟« )رومية 3: 26(. لي�ص مكروهًا  ]ذوي[ االإِمَياِن  ]بب�ساطة![ ِمن  ُهَو  َمْن  َر  َوُيرَبِّ
ل هو اأنَّ امل�ضيح �ضفك دمه  ل عليه واثقًا ل�سَبَبني. االأوَّ ر الفاجر الذي يتوكَّ عند اهلل اأن ُيربِّ
)رومية  ِبَدِمِه«  االآَن  ُروَن  »ُمَترَبِّ نا  اإنَّ الكتاب  لإعفائنا من ذنب جرميتنا. وهكذا يقول 
اأبرارًا. فاإلغاء اإخفاقاتنا يف  ُيعِلُننا  اإنَّه ال  ْنب فح�ْسب.  اإزالة الذَّ 5: 9(. ولكنَّ ذلك هو 
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ا من  ُمراعاة ال�سريعة لي�ص اأبدًا هو نف�ُسه اإعالَننا ُمراِعنَي لل�سريعة. فعندما ُيلغي معلِّم مَّ
جلِّ امتحانًا نال عالمَة ر�ُسوب، ال يكون ذلك نف�سه اإعطاء عالمة جناح كاملة. واإذا  ال�سِّ
يون املقيَّدة على ح�سابي، فلن يكون ذلك نف�سه اإعالنًا اأنَّني غنّي.  �سامني البنك بالدُّ
االإلغاء.  اأن يح�سل  ُبدَّ  اأبرارًا. ال  اإعالَننا  نف�سه  اإلغاء خطايانا هو  لي�ص  اأي�سًا،  وهكذا 
فهذا جوهريٌّ بالن�سبة اإىل التربير. ولكنَّ هنالك ما هو اأكرث من هذا. فاإنَّ هنالك �سببًا 
ه  ر الفاجر باالإميان اأمرًا غري مكروه. والأجل ذلك ال�سبب، نتوجَّ اآخر وراء كون اهلل ُيربِّ

اإىل الف�سل التال.
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11ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
نا لُيكِمل الطاعة اليت تصري برَّ

َع نَْف�َصُه َو�إِْذ ُوِجَد ِف �لَْهْيئَِة َكاإِنْ�َصاٍن، َو�صَ

ِليِب.  َو�أََطاَع َحتَّى �ْلَْوَت َمْوَت �ل�صَّ
ي 2: 8 فيلبِّ

يَِة �لإِنْ�َصاِن �لَْو�ِحِد ُجِعَل �لَْكِثرُيوَن لأَنَُّه َكَما ِبَْع�صِ

 ُخَطاًة، هَكَذ� �أَيْ�صاً ِباإَِطاَعِة �لَْو�ِحِد �َصيُْجَعُل �لَْكِثرُيوَن �أَبَْر�ر�ً.
رومية 5: 19

لأَنَُّه  ]�هلل[َجَعَل �لَِّذي َلْ يَْعِرْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة لأَْجِلنَا، 

رَي نَْحُن ِبرَّ �هلِل ِفيِه. ِلنَ�صِ
2كورنثو�ص 5: 21
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ي �لَِّذي ِمَن �لنَّاُمو�ِس،  ...لَْي�َس ِل ِبرِّ

يِح. بَِل �لَِّذي ِباإِميَاِن �ْلَ�صِ
ي3: 9 فيلبِّ

ه اأي�سًا ح�سبان برِّ امل�سيح ل. فلي�ص ل برٌّ يجعلني  َد اإلغاِء اإثمي. اإنَّ لي�ص التربير جمرَّ
اُمو�ِص، َبِل  ي الَِّذي ِمَن النَّ مقبواًل عند اهلل. وت�سريحي اأمام اهلل هو هذا: »َلْي�َص ِل ِبرِّ

ي 3: 9(. الَِّذي ِباإِمَياِن امْلَ�ِسيِح« )فيلبِّ

. ذلك يعني اأنَّ امل�سيح اأكمل كلَّ برٍّ اإىل التمام،  هذا هو برُّ امل�سيح. وهو من�سوٌب اإلَّ
ا وِثقُت بامل�سيح. لقد ُح�ِسبُت باّرًا. اإنَّ اهلل نظر اإىل برِّ امل�سيح  ُثمَّ ُح�ِسب ذلك الربُّ ل ل�مَّ

الكامل، واأعلن اأنَّني بارٌّ برِبِّ امل�سيح.

الفاجر  ر  يربِّ اأن  اهلل  عند  مكروهًا  لي�ص  اأجلهما  من  �سبَبني  هنالك  ف��اإنَّ  وهكذا، 
ل اأنَّ موت امل�سيح دفع َدين اإثِمنا)راجع الف�سل ال�سابق(. والثان  )رومية 4: 5(. االأوَّ
ر يف مكمة اهلل. فمطالب اهلل  ا نحتاج اإليه لُنربَّ َرت الربَّ الذي كنَّ اأنَّ طاعة امل�سيح وفَّ
اأن  اأي�سًا  يقت�سي  بل  اإثُمنا،  ا  عنَّ ُيرَفع  اأن  على  تقت�سر  ال  ة  االأبديَّ احلياة  اإىل  للدخول 

نا الكامل. َخ برُّ ُير�سَّ

ه  ه هو التاألُّ الذي ا�ستحقَّ ثمَّ اإنَّ اآالم امل�سيح وموته هما اأ�سا�ص ِكال االأمرين. فتاأملُّ
اآالمه  ولكنَّ  اآَثاِمَنا« )اإ�سعياء 53: 5(.  الأَْجِل  َم�ْسُحوٌق  يَنا،  َمَعا�سِ الأَْجِل  ُروٌح  »جَمْ اإثمنا. 
َطاَع  »اأَ فاإنَّه  تربيرنا.  اأ�سا�َص  �سارت  التي  للطاعة  واالإكمال  ة  الِقمَّ اأي�سًا  كانا  وموته 
ما  وهذا هو  ُذروَة طاعِته.  موته  كان  لقد   .)8  :2 ي  )فيلبِّ ِليِب«  ال�سَّ َم��ْوَت  امْلَ��ْوَت  َحتَّى 
اأَْب��َرارًا«  اْلَكِثرُيوَن  �َسُيْجَعُل  اْلَواِحِد  »ِباإَِطاَعِة  يقول:  حيث  �ص  املقدَّ الكتاب  اإليه  ُي�سري 

 

)رومية 5: 19(.
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وعليه، فاإنَّ موت امل�سيح �سار اأ�سا�َص م�سامتنا وكمالنا. اإذ اإنَّ اهلل الأجلنا »َجَعَل 
رَي َنْحُن ِبرَّ اهلِل ِفيِه.« )2كورنثو�ص 5: 21(.  ًة الأَْجِلَنا، ِلَن�سِ ًة، َخِطيَّ الَِّذي َلْ َيْعِرْف َخِطيَّ
تنا ُن�ِسَبت اإليه  فما معنى اأنَّ اهلل جعل امل�سيح الربيَء من اخلطيَّة خطيَّة؟ معناه اأنَّ خطيَّ
وُح�ِسَبت عليه، وهكذا �سار هو ُغفراَننا. وما معنى اأننا )نحن اخلطاة( ن�سري برَّ اهلل 

يف امل�سيح؟ معناه، بامِلثل، اأنَّ برَّ امل�سيح ُن�ِسَب وُح�ِسَب لنا، وهكذا �سار هو كماَلنا.

اآالمه وموته! �سواٌء كان عمُله يف  اأجل كامل اإجنازه يف  لتُكن الكرامة للم�سيح من 
خْره كنزًا لنا ونِثْق به من اأجل  نا. فلُنعَجب به وندَّ غفران خطايانا اأم عمُله يف اإعداد برِّ

هذا االإجناز العظيم.
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12ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لريفَع عنَّا ُحكم الدينونة

يُح ُهَو �لَِّذي َماَت، َمْن ُهَو �لَِّذي يَِديُن؟ �َْلَ�صِ
 بَْل ِباْلَِريِّ َقاَم �أَيْ�صاً، �لَِّذي ُهَو �أَيْ�صاً

 َعْن مَيِِي �هلِل، �لَِّذي �أَيْ�صاً يَ�ْصَفُع ِفينَا.
رومية8: 34

ْيُنوَنِة االآَن َعَلى  اإنَّ النتيجة العظيمة الآالم امل�سيح وموته هي هذه: »اَل �َسْيَء ِمَن الدَّ
ِذيَن ُهْم يِف امْلَ�ِسيِح َي�ُسوَع« )رومية 8: 1(. واأن يكون املرء »يف امل�سيح« يعني اأن تكون  الَّ
دنا معه بحيُث ُي�سِبح موُته موَتنا، وكماُله  له عالقٌة به باالإميان. فاالإميان بامل�سيح يوحِّ
ال  )ال��ذي  وكماَلنا  نحملها(  اأن  علينا  لي�ص  )التي  عقوبتنا  ي�سري  امل�سيح  اإنَّ  كمالنا. 

ن�ستطيع اأن ُنحِرَزه(.
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ا االإميان  لي�ص االإميان هو اأ�سا�َص قبولنا عند اهلل، بِل االأ�سا�ص هو امل�سيح وحَده. اإنَّ
ِباأَْعَماِل  ُر  َيَترَبَّ اَل  االإِْن�َساَن  اأَنَّ  َنْعَلُم  »اإِْذ  لنا.  بّرًا  ه  برُّ ُيح�َسب  بحيُث  امل�سيح  مع  دنا  يوحِّ
َر ِباإِمَياِن َي�ُسوَع  ا َنْحُن اأَْي�سًا ِبَي�ُسوَع امْلَ�ِسيِح، ِلَنَترَبَّ اُمو�ِص، َبْل ِباإِمَياِن َي�ُسوَع امْلَ�ِسيِح، اآَمنَّ النَّ
َما )غالطية 2: 16(. فاأن  َج�َسٌد  ُر  َيَترَبَّ اَل  اُمو�ِص  النَّ ِباأَْعَماِل  ُه  الأَنَّ اُمو�ِص.  النَّ ِباأَْعَماِل  اَل 
ر يف امل�سيح« )غالطية 2: 17( تعبريان متوازيان. ذلك  َر ِباإِمَياِن َي�ُسوَع« واأن »نتربَّ »َنَترَبَّ

رون. اأنَّنا يف امل�سيح باالإميان، ولذلك نحن ُمربَّ

ُيعَلن  ُثمَّ  اأح��د!  ال   : بديهيٌّ فاجلواب  يدين؟«  الذي  هو  »َمن  ال�سوؤال:  ُيطرح  وحني 
االأ�سا�ص: »امل�سيح هو الذي مات!« فاإنَّ موت امل�سيح ي�سمن اإعفاءنا من ُحكم الدينونة. 
َة كوِن امل�سيح قد مات. ولي�ص يف مكمة اهلل  وكوُننا ال ميكن اأن ُندان هو يقينيٌّ يقينيَّ
نف�ِسها.  املعا�سي  اأجل  من  تني  مرَّ اأبدًا  علينا  ُيحَكم  فلن  باملتََّهم.  ُيحيق  مزدوج  َخَطر 
ًة واحدة من اأجل خطايانا. فلن ُندان نحُن عليها. لقد وىلَّ ُحكم  وقد مات امل�سيح مرَّ

ذ. الدينونة، ال الأنَّه لي�ص من ُحكم، بل الأنَّ احلكم �سبق اأن ُنفِّ

ولكْن ماذا نقول عن االإدانة من ِقَبل العاَل؟ األي�ست تلك اإجابًة عن ال�سوؤال: »من 
ِقَبل العاَل؟ لقد �سقط كثري من  األي�ص املوؤمنون بامل�سيح ُمدانني من  هو الذي يدين؟« 
ولكْن  بُتَهم،  يوؤتى  اأن  بنجاح. ميكن  َيديننا  اأن  ي�ستطيع  اأحد  ال  اأنَّه  اجلواب  َهداء!  ال�سُّ
ُر«  َتاِري اهلِل؟ َاهلُل ُهَو الَِّذي ُيرَبِّ ة واحدة منها اأخريًا. »َمْن �َسَي�ْسَتِكي َعَلى ُمْ لن تثبَت اأيَّ
ِة  بَّ َمَ َعْن  ُلَنا  �َسَيْف�سِ »َمْن  �ص:  املقدَّ الكتاب  �سوؤال  نظرُي  متامًا  هذا   .)33  :8 )رومية 
اأَْم �َسْيٌف؟« )رومية 8:  اأَْم َخَطٌر  اأَْم ُعْرٌي  ْم ُجوٌع  اأَ ِطَهاٌد  اأَِم ا�سْ ْيٌق  اأَْم �سَ ٌة  اأَ�ِسدَّ امْلَ�ِسيِح؟ 
35(. فلي�ص اجلواب اأنَّ هذه االأُمور ال حتدث للموؤمنني بامل�سيح؛ بِل اجلواب: »يِف هِذِه 

َنا« )رومية 8: 37(. اُرَنا ِبالَِّذي اأََحبَّ َجِميِعَها َيْعُظُم اْنِت�سَ
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نعلم  نا  ولكنَّ �سيَفهم وراءها.  اإنَّ بع�سًا �سي�سعون  باإدانته. حتَّى  العال  ياأتي  �سوف 
اأنَّ املحكمة العليا قد اأ�سدرت اأ�ساًل ُحكمها مل�سلحتنا. »اإِْن َكاَن اهلُل َمَعَنا، َفَمْن َعَلْيَنا؟« 
نا. فاإذا رف�سونا، يقبُلنا امل�سيح. واإذا  )رومية 8: 31(. لن ينجح اأحد يف الوقوف �سدَّ
ينا بالنار.  بونا، فهو ُينقِّ ر اأرواحنا. واإذا عذَّ اأبغ�سونا، فهو يحبُّنا. واإذا حب�سونا، فهو يحرِّ
واإذا قتلونا، فهو يجعل ذلك عبورًا اإىل الِفرَدو�ص. اإنَّهم ال ي�ستطيعون اأن يهزمونا. لقد 
يُقوَن  دِّ ا ال�سِّ مات امل�سيح ثمَّ قام من بني االأموات حّيًا. ونحن اأحياٌء فيه. ونحن اأبرار. »اأَمَّ

َفَك�ِسْبل َثِبيٍت« )اأمثال 28: 1(. حّقًا اإنَّ االأبرار ج�سورون ك�ِسبٍل را�سخ االأقدام!
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13ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
قوس لُيبِطل اخلتان ومجيع الطُّ

باعتبارها أساَس اخلالص

ا �أَنَا �أَيَُّها �لإِْخَوُة َفاإِْن َو�أَمَّ

تَاِن... �إِذ�ً َعْثَُة ُكْنُت بَْعُد �أَْكِرُز ِباْلِ

ِليِب َقْد بََطَلْت.  �ل�صَّ
غالطية 5: 11

َجِميُع �لَِّذيَن يُِريُدوَن �أَْن يَْعَمُلو� َمْنَظر�ً

 َح�َصناً ِف �ْلَ�َصِد، هوؤَُلِء يُْلِزُمونَُكْم �أَْن تَْختَِتنُو�،

يِح َفَقْط. ِليِب �ْلَ�صِ َطَهُدو� لأَْجِل �صَ  ِلئاَلَّ يُ�صْ
غالطية 6: 12
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وقد  عهدها.  َل  اأوَّ ة  امل�سيحيَّ اجلماعة  يف  كثري  جدال  ع  مو�سِ اخلتان  منزلة  كانت 
 :17 تكوين  يف  به  اهلل  اأو�سى  اأن  منذ  ُمرَتمة  العهد  قدمية  توراتيَّة  منزلٌة  له  كانت 
10. فامل�سيح كان يهوديَّ االأ�سل. وتالميذه االثنا ع�سر كلُّهم كانوا من اليهود. وُمعظم 
ة. واأ�سفار العهد القدمي  لني اإىل االإميان امل�سيحي ِّ كانوا ذوي خلفيَّة يهوديَّ املهتدين االأوَّ
اأن  �ص يف الكني�سة امل�سيحيَّة. فلي�ص مفاجئًا  كانت )وما تزال( جزءًا من الكتاب املقدَّ

قو�ص املتواَرثة اإىل داخل الكني�سة. تعرب الطُّ

وقد عرَبت فعاًل، وانطلق حولها اجلدال. وكانت ر�سالة امل�سيح تنت�سر اإىل ُمدن خارج 
ة. واأخذ اأُنا�ص من غري اليهود يوؤمنون بامل�سيح. ف�سار  وريَّ فل�سطني، كمدينة انطاكية ال�سُّ
كاخِلتان؟  االإجنيل اجلوهريُّ مع مار�ساٍت طق�سيَّة  يرتابط حقُّ  كيف  ال�سوؤال:  ُملِّحًا 
ر  قو�ص باإجنيل امل�سيح: الب�سارة باأنَّك اإن اآمنَت به ُتغَفر خطاياك وتتربَّ كيف ترتابط الطُّ

اأمام اهلل؟ اإنَّ اهلل معك، ولك حياٌة اأبديَّة!

رون بغفران اخلطايا  م�سى ُر�ُسل امل�سيح يف جميع اأنحاء العاَل غري اليهوديِّ ُيب�سِّ
نَّ  والتربير بوا�سطة االإميان وحده. فبطر�ص نادى باأنَّه للم�سيح »َي�ْسَهُد َجِميُع االأَْنِبَياِء اأَ
ر قائاًل:  َطاَيا« )اأعمال 10: 43(. وبول�ص ب�سَّ اخْلَ ُغْفَراَن  ِبا�ْسِمِه  َيَناُل  ِبِه  ُيوؤِْمُن  َمْن  ُكلَّ 
ُر ُكلُّ َمْن ُيوؤِْمُن  ُه... ِبهَذا ]ال�سخ�ص[ َيَترَبَّ َجاُل االإِْخَوُة، اأَنَّ »َفْلَيُكْن َمْعُلومًا ِعْنَدُكْم اأَيَُّها الرِّ

ُروا ِمْنُه ِبَناُمو�ِص ُمو�َسى« )اأعمال 13: 38 و39(. ِمْن ُكلِّ َما َلْ َتْقِدُروا اأَْن َتَترَبَّ

 . هم يف مدينة الُقد�ص اأنَّه ُعن�سر جوهريٌّ ولكْن ما القول يف اخِلتان؟ اعتقد بع�سُ
ِة، َوَجَعُلوا  ثمَّ اأ�سبَحت اأنطاكية مقرَّ �سرارة اجِلدال. »اْنَحَدَر َقْوٌم ِمن ]منطقة[ اْلَيُهوِديَّ
وا«!« )اأعمال 15: 1(. ومن َثمَّ  ِكُنُكْم اأَْن َتْخُل�سُ ُه »اإِْن َلْ َتْخَتِتُنوا... اَل مُيْ ُيَعلُِّموَن االإِْخَوَة اأَنَّ

ُعِقَد جممع، ونوِق�َست امل�ساألة.
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ِباأَْن  ْوا  َوُيو�سَ ُيْخَتُنوا،  اأَْن  َيْنَبِغي  ��ُه  »اإِنَّ َوَقاُلوا:  اأَُنا�ٌص...  »َقاَم 
ِلَيْنُظُروا  َوامْلَ�َسايُخ  �ُسُل  الرُّ َفاْجَتَمَع  ُمو�َسى«.  َناُمو�َص  َيْحَفُظوا 
ُبْطُر�ُص  َقاَم  َكِثرَيٌة  ُمَباَحَثٌة  َلْت  َح�سَ َما  َفَبْعَد  االأَْم��ِر.  هَذا  يِف 
ُه... اْخَتاَر اهلُل  َجاُل االإِْخَوُة، اأَْنُتْم َتْعَلُموَن اأَنَّ َوَقاَل َلُهْم:»اأَيَُّها الرِّ
مِلَاَذا  َوُيوؤِْمُنوَن...  يِل  االإجِْنِ َكِلَمَة  االأَُمُ  َي�ْسَمُع  ِبَفِمي  ُه  اأَنَّ َبْيَنَنا 
اآَباوؤَُنا  َي�ْسَتِطْع  ِع ِنرٍي َعَلى ُعُنِق التَّاَلِميِذ َلْ  ِبَو�سْ ُبوَن اهلَل  رِّ جُتَ
بِّ َي�ُسوَع امْلَ�ِسيِح ُنوؤِْمُن اأَْن  َواَل َنْحُن اأَْن َنْحِمَلُه؟ لِكْن ِبِنْعَمِة الرَّ

ْمُهوُر ُكلُُّه«  ْي�سًا«. َف�َسَكَت اجْلُ َنْخُل�َص َكَما اأُولِئَك اأَ
)اأعمال 15: 5- 12(.

ا نفذ الر�سول بول�ص. فاإنَّ معنى  ول ينفذ اأحٌد بب�سره اإىل قعر امل�ساألة باأجلى مَّ
اآالم امل�سيح وموته كان على امِلَحّك. اأكان االإميان بامل�سيح كافيًا جلعلنا يف مقام �سليم 
اأمام اهلل؟ اأم كان االخِتتان �سرورّيًا اأي�سًا؟ لقد كان اجلواب وا�سحًا متامًا. فلو كَرز 
ِليِب َقْد َبَطَلْت« )غالطية 5: 11(. اإنَّ ال�سليب يعني  ُة ال�سَّ بول�ص باخلتان، لكانت »َعرْثَ
َرَنا امْلَ�ِسيُح ِبَها، َواَل  ِتي َقْد َحرَّ ِة الَّ يَّ رِّ احلريَّة من اال�سِتعباد للطقو�ص. »َفاْثُبُتوا اإِذًا يِف احْلُ

ٍة« )غالطية 5: 1(. َتْرَتِبُكوا اأَْي�سًا ِبِنرِي ُعُبوِديَّ
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14ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ليأتَي بنا إىل اإلميان

 وُيبقَينا ُأَمناء

هَذ� ُهَو َدِمي �لَِّذي ِلْلَعْهِد �ْلَِديِد، 

�لَِّذي يُ�ْصَفُك ِمْن �أَْجِل َكِثرِييَن.
مرق�ص 14: 24

َو�أَْقَطُع لَُهْم َعْهد�ً �أَبَِديّاً...  َو�أَْجَعُل َمَاَفِتي ف

ُقُلوِبِهْم َفاَل يَِحيُدوَن َعنِّي.
اإرميا 32: 40

اإىل  ُت�سري  عهد  والكلمة  جديد«.  »عهد  و  قدمي«  »عهد  عن  �ص  املقدَّ الكتاب  يتكلَّم 
زة بَق�َسم. ففي  َرفني معزَّ دات لِكال الطَّ ن تعهُّ فاقيَّة جليلة ُملِزمة بني فريقني، تت�سمَّ اتِّ
د  �ص، العهود التي يقطعها اهلل مع االإن�سان ُيباِدُر هو نف�سه اإليها. وهو ُيحدِّ الكتاب املقدَّ

دها مقا�سُده. داته فُتحدِّ ا تعهُّ البنود. اأمَّ



53

ة القدمية يف نامو�ص  االأُمَّ اإىل الرتتيب الذي و�سعه اهلل مع  ُي�سري »العهد القدمي« 
مو�سى. وكانت نقطة �سعفه اأنَّه ل يُكن م�سحوبًا بالتغيري الروحيِّ ال�سامل. ولذلك ل 
ُيَطع ول ُيعِط حياًة. وقد ُكِتَب بُحروف على حجر، ال بالروح الُقد�ص على القلب. ووَعَد 
ْرَف  وِح. الأَنَّ احْلَ ْرِف َبِل الرُّ االأنبياُء »بعهد جديد« �سيكون ُمتِلفًا. فاإنَّه لن يكون من »احْلَ

وَح ُيْحِيي« )2كورنثو�ص 3: 6(. َيْقُتُل َولِكنَّ الرُّ
ة اأكرث من القدمي. فقد �ُسنَّ على اأ�سا�ص اآالم امل�سيح  اٌل ب�سورة جذريَّ اإنَّ العهد اجلديد فعَّ
وموته. »ُهَو َو�ِسيُط َعْهٍد َجِديٍد« )عربانيني 9: 15(. وقد قال امل�سيح عن دمه اإنَّه الدم »الَِّذي 
اأنَّ دم امل�سيح  اأَْجِل َكِثرِييَن« )مرق�ص 14: 24(. وهذا يعني  ُي�ْسَفُك ِمْن  ِديِد، الَِّذي  ِلْلَعْهِد اجْلَ
اٌل اإىل اأ�سمى درجة الأنَّ امل�سيح مات ليجَعله هكذا. ة العهد اجلديد ووعوَده. فهو فعَّ ا�سرتى قوَّ

اإرميا  النبيُّ  اإذًا، ما هي بنود العهد الذي �سِمَنه دم امل�سيح بنجاٍح ثابت؟ ي�سف 
بع�سًا منها: »اأَْقَطُع... َعْهدًا َجِديدًا... هَذا ُهَو اْلَعْهُد الَِّذي اأَْقَطُعُه... اأَْجَعُل �َسِريَعِتي يِف 
َتُهْم َبْعُد« )اإرميا  َفُح َعْن اإِْثِمِهْم، َواَل اأَْذُكُر َخِطيَّ َداِخِلِهْم َواأَْكُتُبَها َعَلى ُقُلوِبِهْم... الأَنِّ اأَ�سْ
31: 31- 34(. اإنَّ اآالم امل�سيح وموته ت�سمن التغيري الداخليَّ ل�سعبه )ال�سريعة مكتوبة 

على قلوبهم( وُغفران خطاياهم.
�سعبه  لدى  االإمي��ان  خْلق  مببادرة  يقوُم  العهد،  هذا  يخيَب  اأالَّ  امل�سيح  ي�سمَن  ولكي 
على  ال�سريعة  بكتابة  ال  جديد  عهٍد  ب�سعِب  ال��وج��ود  اإىل  ياأتي  ��ه  اإنَّ اأمانتهم.  و�سماِن 
اإنَّ  يقول  احلَجر،  على  »احل��رف«  مع  وباملباينة  القلب.  على  باالأحرى  بل  فقط،  احلَجر 

 

امْلَ�ِسيِح«  َمَع  ]اهلل[  ْحَياَنا  اأَ َطاَيا  ِباخْلَ اأَْم��َواٌت  »َوَنْحُن   .)6  :3 )2كورنثو�ص  ُيحيي«  »الروح 
ننا من اأن نرى جمد امل�سيح ونوؤمن به.  ة التي مُتكِّ )اأف�س�ص 2: 5(. هذه هي احلياة الروحيَّ

دة الأنَّ امل�سيح ا�سرتاها بدمه. وهذه املعجزة تخلق �سعب العهد اجلديد. وهي اأكيدة وموؤكَّ
َلُهْم  »َواأَْقَطُع  اأمانتنا.  اأي�سًا �سماُن  اإمياننا فقط، بل هي  ولي�ست املعجزة هي خْلَق 
ا مات  ي« )اإرميا 32: 40(. فلمَّ اَفِتي يِف ُقُلوِبِهْم َفاَل َيِحيُدوَن َعنِّ ْجَعُل َمَ َعْهدًا اأََبِدّيًا... َواأَ
لن  اإنَّه  جديَدين.  واأمانًا  �سمانًا  اأي�سًا  بل  جديدة،  قلوبًا  فقط  ال  ل�سعبه  �سِمَن  امل�سيح 
يَدَعهم َيحيدون عنه. اإنَّه �سيحفظهم. وهم �سيثبتون وُيثاِبرون. فدُم العهد ي�سمُن هذا. 
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15ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ليجعلنا قدنِّيسني

 وِبال لوم وكاملني

لأَنَُّه ِبُقْربَاٍن َو�ِحٍد َقْد
�ِصَي. �أَْكَمَل �إَِل �لأَبَِد �ْلَُقدَّ

عربانيني 10: 14

يَِّتِه اَلَُكُم �لآَن ِف ِج�ْصِم بَ�َسِ َقْد �صَ
َي َوِباَل لَْوٍم ي�صِ َُكْم ِقدِّ ِباْلَْوِت، ِليُْح�سِ

َوَل �َصْكَوى �أََماَمُه.
كولو�سي1: 21 و22

�إِذ�ً نَقُّو� ِمْنُكُم �ْلَِمرَيَة �لَْعِتيَقَة،
 ِلَكْي تَُكونُو� َعِجيناً َجِديد�ً َكَما �أَنْتُْم َفِطريٌ.
يَح َقْد ُذبَح لأَْجِلنَا. َحنَا �أَيْ�صاً �ْلَ�صِ لأَنَّ ِف�صْ

1كورنثو�ص 5: 7
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ه من  الأْن نحبَّ ن�سعى  نا. فنحن  ِ تغريُّ امل�سيحيَّة بطُء  االأحزان يف احلياة  اأعظم  من 
ًة اإىل تلك  كلِّ قلبنا وكلِّ نف�ِسنا وفكرنا وُقدرتنا )مرق�ص 12: 30(. ولكْن هل نرتقي مرَّ
نا ن�سرخ دائمًا مع الر�سول بول�ص: »َوْيِحي اأََنا االإِْن�َساُن  ة والتكري�ص؟ اإنَّ موليَّة يف املحبَّ ال�سُّ
! َمْن ُيْنِقُذِن ِمْن َج�َسِد هَذا امْلَْوِت؟« )رومية 7: 24(. ونحن نئنُّ حتَّى فيما نعقد  ِقيُّ ال�سَّ
َلَعلِّي  اأَ�ْسَعى  ي  َولِكنِّ َكاِماًل،  ْرُت  �سِ اأَْو  ِنْلُت  َقْد  نِّ  اأَ »َلْي�َص  جديدة:  ت�ساميم  على  العزم 

ي 3: 12(. اأُْدِرُك الَِّذي الأَْجِلِه اأَْدَرَكِني اأَْي�سًا امْلَ�ِسيُح َي�ُسوُع« )فيلبِّ

ًة له، هي مفتاح  تلك العبارة بعينها: »اأَْدَرَكِني اأَْي�سًا امْلَ�ِسيُح َي�ُسوُع«، اإذ جعلني خا�سَّ
اأنتمي اإىل امل�سيح )فهذا قد  الثبات والفرح. فكلُّ �سعيي وا�ستياقي وجهادي لي�ص لكي 

ح�سل فعاًل(، بل لكي اأُكِمل ما نق�ص من ُم�سابهتي له.

يف  باأنَّنا  ِعلُمنا  بامل�سيح  املوؤمن  اإىل  بالن�سبة  والثبات  الفرح  م�سادر  اأعظم  ومن 
ُه  لني فعاًل، وباأنَّ ذلك هو بف�سل اآالم امل�سيح وموته. »الأَنَّ منا قد ُجِعلنا ُمكمَّ ُنق�سان تقدُّ
�ِسنَي« )عربانيني 10: 14(. وهذا  ِبُقْرَباٍن َواِحٍد ]اأال وهو ذاُته![ َقْد اأَْكَمَل اإِىَل االأََبِد امْلَُقدَّ
ة  لعمليَّ با�ستمرار  ]اأي خا�سعني  �سني«  »مقدَّ بكوننا  نو�سف  نف�سها  ُمذِهل! ففي اجلملة 

التقدي�ص[ وباأنَّ امل�سيح قد اأكملنا فعاًل. 

�سائرون  نا  اإنَّ جم��راه.  ج��اٍر  تقدي�َسنا  واأنَّ  كاملني  غري  اأنَّنا  يعني  �ص  ُنقدَّ فكوننا 
التحديد، هوؤالء - وهوؤالء  التمام. وعلى وجه  اإىل  ي�سني  بعُد قدِّ ل�سنا  نا  ولكنَّ ي�سني،  قدِّ
اأُكملوا حّقًا. فالت�سجيع املبِهج هنا هو اأنَّ الدليل على كمالنا  وحَدهم - هم الذين قد 
. والُب�سرى هي اأنَّ كوننا على  ُمنا امل�ستمرُّ اأمام اهلل لي�ص هو كماَلنا املخترَب، بل هو تقدُّ

الطريق هو برهاٌن على اأنَّنا قد و�سلنا.

�ص اأي�سًا عن هذه احلقيقة ِبُلغة العجني واخلمري القدمية. ففي  ويعربِّ الكتاب املقدَّ
وا  ير. ونحُن العجنُي الطازج. ويقول الكتاب: »اإِذًا َنقُّ ورة البيانيَّة، اخلمري عن�سٌر �سرِّ ال�سُّ
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ِحَنا  ِمرَيَة اْلَعِتيَقَة، ِلَكْي َتُكوُنوا َعِجينًا َجِديدًا َكَما اأَْنُتْم َفِطرٌي. الأَنَّ ]خروَف[ ِف�سْ ِمْنُكُم اخْلَ
اأَْي�سًا امْلَ�ِسيَح َقْد ُذبَح« )1كورنثو�ص 5: 7(. فاملوؤمنون بامل�سيح »فطري« من حيُث مقاُمهم 
َي  لون. ولهذا ال�سبب ينبغي لنا اأن ُننقِّ نا ُمكمَّ . ذلك اأنَّ اأمام اهلل، حيُث ال خمرَي، اأي ال �سرَّ
ا »اخلمرية العتيقة«. فنحُن ُجِعلنا فطريًا يف امل�سيح. وهكذا ينبغي لنا االآن اأن ن�سري  منَّ

ِبال خمرٍي عملّيًا يف املمار�سة. وبعبارة اأُخرى: ينبغي لنا اأن ن�سري ما نحن باحلقيقة.

اآالم امل�سيح  ُذِبح.« فاإنَّ  اأي�سًا، امل�سيح، قد  اأ�سا�ص هذا كلِّه؟ »الأنَّ ف�سحنا  وما هو 
واقعة. وعليه، فنحن  االآن حقيقٌة  را�سخًا بحيُث هو  تاّمًا  وموته ت�سمن كماَلنا �سمانًا 
نا كامل�ن حّقًا. وموت امل�سيح هو  تنا لي�ص لكي ن�ضري كاملني متامًا، بل الأنَّ ُنقاِوم خطيَّ

املفتاح لدحر نقائ�سنا على اأ�سا�ص كمالنا الرا�سخ. 
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16ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيعطَينا ضمريًا نقّيًا

يِح، َفَكْم ِباْلَِريِّ يَُكوُن َدُم �ْلَ�صِ

َم نَْف�َصُهِ هلِل ِباَل َعْيٍب،  �لَِّذي ِبُروٍح �أََزِلٍّ َقدَّ

َماِئَرُكْم ِمْن �أَْعَمال َميِّتٍَة ِلتَْخِدُمو� ُر �صَ يَُطهِّ

! �هللَ �ْلَيَّ
عربانيني 9: 14

اإن  اء. فما  اآدم وحوَّ ِقَدَم  َقِذر قدميٌة  اأبدًا. وم�سكلُة �سمرٍي  تتغريَّ  االأ�سياء ال  بع�ص 
ر عالقتهما  رًا. فقد دمَّ نب ُمدمِّ اأخطاأا، حتَّى تدنَّ�ص �سمرُيهما. اإذ كان �سعورهما بالذَّ
ر �سالمهما مع  هما  ببع�ص، فاأطلقا اللَّوم. ودمَّ ر عالقتهما بع�سِ باهلل، فاختباأا منه! ودمَّ

ة راأيا اأنُف�َسهما و�سعرا باخلجل. ل مرَّ اأنُف�ِسهما، فاأوَّ

اأنَّ  غري  جوهريَّة.  م�ساألًة  ال�سمري  كان  القدمي،  العهد  كتاب  من  ع  مو�سِ كلِّ  ويف 
ُم َقَراِبنُي َوَذَباِئُح،  مري. اإذ كانت »ُتَقدَّ ر ال�سَّ ة التَّعوي�سيَّة ل تقدر اأن ُتطهِّ الذبائَح احليوانيَّ
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ْطِعَمٍة  ِباأَ َقاِئَمٌة  َوِه��َي  العاِبَد[،  ]اأي  َيْخِدُم  ��ِذي  الَّ َل  ُتَكمِّ اأَْن  ِمرِي  ال�سَّ ِجَهِة  ِمْن  ِكُن  مُيْ اَل 

 

اَلِح«  االإِ�سْ َوْق��ِت  اإِىَل  وَعٍة  َمْو�سُ َفَقْط،  ٍة  َج�َسِديَّ َوَفَراِئ�َص  َتِلَفٍة  ُمْ َوَغ�َساَلٍت  َواأَ�ْسِرَبٍة 
قة عن امل�سيح االآتي، اعترب اهلل دم احليوانات  ُم�سبَّ )عربانيني 9: 9 و10(. فك�سورة 

ا لي�ص ال�سمري. ة، اإنَّ كافيًا لتطهري اجل�َسِد، اأِي النجا�سِة الطق�سيَّ

ر ال�سمري. وقد عَرَف الُقدامى ذلك )راجع اإ�سعياء  ما من دٍم حيوانٍّ اأمكن اأن ُيطهِّ
53 واملزمور 51(. ونحن نعرف ذلك. وهكذا جاء كاِهٌن اأعلى جديد ��� ي�سوُع ابُن اهلل 
ِبُروٍح  الَِّذي  امْلَ�ِسيِح،  َدُم  َيُكوُن  ِريِّ  ِباحْلَ »َفَكْم  ات.  بالذَّ �سخ�سِه  اأي  ُف�سلى،  بذبيحٍة   ���
َتٍة ِلَتْخِدُموا ]تعبدوا[ اهلَل  ُر �َضَماِئَرُكْم ِمْن اأَْعَمال َميِّ َم َنْف�َسُهِ هلِل ِباَل َعْيٍب، ُيَطهِّ اأََزِلٍّ َقدَّ
ٌة لذبيحة ابن  ورٌة �سْبقيَّ ة التَّعوي�سيَّة �سُ !« )عربانيني 9: 14(. فالذبائح احليوانيَّ يَّ احْلَ
عب يف فرتة العهد القدمي،  اهلل، وموت االبن ذو مفعوٍل رجعيٍّ ِب�َسرْتِ جميع خطايا ال�سَّ
وذو مفعوٍل ُم�ستقبليٍّ ِب�َسرِت جميع خطايا �سعب اهلل ��� املوؤمنني بامل�سيح ��� يف فرتة العهد 

اجلديد.

��� ع�سر العلوم واالإنرتَنت وازِدراِع االأع�ساء  وهكذا نحن ُهنا يف الع�سر احلديث 
اها كما يف كلِّ  ة – وما زاَلت م�سكلتنا جوهرّيًا هي اإيَّ ا�ُسل االآنِّ والهواتف اخَلَلويَّ والرتَّ
م اإىل  حني: اأنَّ �سمرينا يتَّهمنا ويديُننا. ونحن ال ن�سعر باأننا �ساحلون كفايًة الأْن نتقدَّ
الأْن  كفايًة  �ساحلون  اأنَّنا  ثابتة:  احلقيقة  فهذه  ُمف�َسدًة،  �سمائُرنا  كانت  ومهما  اهلل. 

م اإليه. نتقدَّ

ع مبليون  اأو نتربَّ �ص،  هر املقدَّ النَّ اأوالدنا يف  اأن نطرَح  اأنُف�َسنا،  َح  اأن جُنرِّ يف و�سعنا 
ة، اأو  انيَّ ة الُكربى، اأو نخدَم يف اأحد مطاعم الُفقراء املجَّ �سات اخلرييَّ دوالر الإحدى املوؤ�سَّ
ات على �سبيل التعوي�ص، ولكنَّ  ة اأو اإنزال االأذى بالذَّ ي مئة �سكل من العقوبة الذاتيَّ نوؤدِّ
نا  ع بانتظارنا. اإنَّ مري، و�سيبقى املوُت املروِّ اها: لن يزوَل َدَن�ُص ال�سَّ النتيجة �ستكون هي اإيَّ
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م. وقد قال  اأكِل حلٍم ُمرَّ اأو  ٍة  ُجثَّ باأموٍر خارجيَّة كم�صِّ  ُمدنَّ�سة، ال  اأنَّ �سمائرنا  نعلم 
ا لي�ص هو ما يدخل جوَفه بل ما يخرج منه )مرق�ص 7:  �ص �سخ�سًا مَّ امل�سيح اإنَّ ما ُينجِّ
هوة واحل�َسد والَغرية  �سون بالكربياء ورثاء الذات واملرارة وال�سَّ 15- 23(. فنحُن ُمنجَّ
واجل�َسع واال�ستهاء والالُمباالة واخلوف، وباالأفعال التي ُتنِتجها هذه كلُّها. وهذه جميعًا 
تة«. فال حياَة روحيَّة فيها. وهي ال ت�سدر من احلياة اجلديدة، بل ت�سدر من  »اأعمال ميِّ

ي. لذلك جتعُلنا ن�سعر بالياأ�ص والبوؤ�ص يف �سمائرنا. املوت، واإىل املوت توؤدِّ

اإنَّ احللَّ يف هذه االأزمنة احلديثة، كما يف جميع االأزمنة االأُخرى، هو دُم امل�سيح. 
نا نلجاأ اإىل امل�سيح. نلجاأ اإىل اآالم امل�سيح  فحني يقوُم �سمرينا ويديُننا، فاإىل اأين نلجاأ؟ اإنَّ
ر الوحيد الذي ميكن اأن ُيعطَي  ر املطهِّ وموته، اإىل دِم امل�سيح. فهذا هو يف الكون الُعن�سُ

ال�سمري فَرجًا وراحة يف احلياة و�سالمًا واطمئنانًا عنَد املوت.
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17ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ل لنا كلَّ ما هو خلرينا لُيحصنِّ

�َلَِّذي َلْ يُ�ْصِفْق َعَلى �بِْنِه، بَْل بََذلَُه لأَْجِلنَا

�أَْجَمِعَي، َكْيَف َل يََهبُنَا �أَيْ�صاً َمَعُه ُكلَّ �َصْيٍء؟
رومية 8: 32

ُت�َسدَّ  اأن  ُيعجُبني املنِطق يف هذه االآية. لي�ص الأنَّني اأهوى املنطق، بل الأنَّه يروُقني 
احتياجاتي. فبنَي ِن�سَفي رومية 8: 32 تراُبٌط منطقيٌّ مهمٌّ على نحو ُمذِهل. وقد يفوُتنا 
االنتباه اإىل هذا االأمر، الأنَّ النِّ�سف الثان �سوؤال: »كيف ال َيِهُبنا اأي�سًا معه كلَّ �سيء؟« 
نها، ننتبه اإىل ذلك: »َالَِّذي َلْ  ة التي يت�سمَّ لنا ال�سوؤال اإىل اجلملة اخلربيَّ ولكْن اإذا حوَّ

ُي�ْسِفْق َعَلى اْبِنِه، َبْل َبَذَلُه الأَْجِلَنا اأَْجَمِعنَي، ل ُبدَّ اأن َيَهبنا يقيناً معه اأي�سًا كلَّ �سيء«.

وبكلماٍت اأُخرى، اإنَّ الرتاُبط بني النِّ�سفني مق�سوٌد به اأن يجعل النِّ�سف الثان يقينّيًا 
ه اأ�سلم ابنه  اأنَّ مئًة يف املئة. فما دام اهلل قد فعل اأ�سعب �سيٍء على االإطالق - اأال وهو 
هل ن�سبّيًا، اأال وهو اأن ُيعطَينا ُمنِعمًا  د اإذًا اأنَّه �سيفعل االأمر ال�سَّ للتاألُّ واملوت - فمن املوؤكَّ
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ًة من ت�سحيته بابنه.  كلَّ �سيء معه. اإنَّ التزام اهلل التامَّ اأن ُيعطَينا كلَّ �سيء هو اأكرث يقينيَّ
لقد بذل ابنه »الأجلنا اأجمعني«. واإذ فعَل ذلك، فهل ميكن اأن يكفَّ عن كونه معنا؟

اأمانًا من  وال حتَّى  نة.  ليِّ نًة  هيِّ راحٍة  �سيء«؟ ال حياَة  كلَّ  »يهبنا...  ما معنى  ولكْن 
ُكلَّ  ��اُت  ُنَ اأَْجِلَك  »ِمْن  اآي��ات:  اأربع  بعَد  �ص  املقدَّ الكتاب  يقوله  ا  نعلم هذا مَّ االأع��داء. 
ْبِح« )رومية 8: 36(. وكثريون من املوؤمنني بامل�سيح، حتَّى  َهاِر. َقْد ُح�ِسْبَنا ِمْثَل َغَنٍم ِللذَّ النَّ
ُلَنا َعْن  �ص: »َمْن �َسَيْف�سِ وع من اال�سطهاد. فحني يقول الكتاب املقدَّ اليوَم، يعانون هذا النَّ
ْم �َسْيٌف؟« )رومية  ِطَهاٌد اأَْم ُجوٌع اأَْم ُعْرٌي اأَْم َخَطٌر اأَ ْيٌق اأَِم ا�سْ ٌة اأَْم �سَ ِة امْلَ�ِسيِح؟ اأَ�ِسدَّ بَّ َمَ
8: 35(، فاجلواب هو: ال �سيء. لي�ص الأنَّ هذه االأُمور ال حت�سل للموؤمنني بامل�سيح، بل 

َنا« )رومية 8: 37(.  اُرَنا ِبالَِّذي اأََحبَّ الأنَّه »يِف هِذِه َجِميِعَها َيْعُظُم اْنِت�سَ
اأنَّ اهلل، ب�سبب موت امل�سيح الأجلنا، �سيَهُبنا معه يقينًا »كلَّ �سيء«؟  اإذًا، ما معنى 
معناه اأنَّه �سيهبنا كلَّ ما هو خلرينا: كلَّ ما نحتاج اإليه حّقًا لكي نكون ُم�سابهني �سورة 

ابنه )رومية 8: 29(؛ كلَّ ما نحتاج اإليه لكي نحظى بالفرح االأبدّي.
ُكلَّ  »اإِل��ِه��ي  �سيمالأ  �ص:  املقدَّ الكتاب  يف  ال��وارد  االآخ��ر  للوعد  متامًا  ُماِثل  ه��ذا 
ح  ي 4: 19(. وهذا الوعد مو�سَّ اْحِتَياِجُكْم ِبَح�َسِب ِغَناُه يِف امْلَْجِد يِف امْلَ�ِسيِح َي�ُسوَع« )فيلبِّ
ُج�َع، َواأَْن  ْن اأَ ْبُت اأَْن اأَ�ْسَبَع َواأَ يف الكلمات ال�سابقة: »يِف ُكلِّ �َسْيٍء َويِف َجِميِع االأَ�ْسَياِء َقْد َتَدرَّ
ي 4: 12 و13(. يِني« )فيلبِّ �ْسَتِطيُع ُكلَّ �َضْيٍء يِف امْلَ�ِسيِح الَِّذي ُيَقوِّ َل َواأَْن اأَْنُق�َس. اأَ اأَ�ْسَتْف�سِ

ا الِحظ اأنَّ »كلَّ �سيء« ي�سمل  نا ن�ستطيع »كلَّ �سيء« يف امل�سيح. اإنَّ اإنَّ يقول الكتاب 
ي كلَّ احتياج حقيقّي، مبا يف ذلك القدرُة على االبتهاج  اجل�ع والنُّق�ضان. فاإنَّ اهلل �سُيلبِّ
ي كلَّ احتياج حقيقّي،  و�سط املعاناة حني ال ُتلبَّى احتياجاٌت ملمو�سة كثرية. اإنَّ اهلل �سُيلبِّ
مبا يف ذلك االحتياُج اإىل نعمة اجلوع حني ال ُتلبَّى احلاجة امللمو�سة اإىل الطعام. حّقًا اإنَّ 
اآالم امل�سيح وموته ت�سمن اأنَّ اهلل �سُيعطينا كلَّ �سيء نحتاج اإليه لنعمَل مب�سيئته وُنعطَيه 

املجد ونحظى بالفرح االأبدّي.
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18ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لَيشفَينا من املرض األدبينِّ واجلسدينِّ

تَاأِْديُب �َصاَلِمنَا َعَلْيِه،

ِه �ُصِفينَا. َوِبُحُبِ

�إ�صعياء 53: 5

ى �َصَفاُهْم، َجِميَع �ْلَْر�صَ

ِلَكْي يَِتمَّ َما ِقيَل ِباإِ�َصْعيَاَء �لنَِّبــيِّ �لَْقاِئِل:

نَا«. »ُهَو �أََخَذ �أَ�ْصَقاَمنَا َوَحَمَل �أَْمَر��صَ
متى 8: 16 و17

لقد تاألَّ امل�سيح ومات لكي ُيباد املر�ص متامًا ذات يوم. فاملر�ص واملوت ل يكونا 
�سبة اإىل العال. اإنَّهما دخال مع اخلطيَّة كُجزء من  ُجزءًا من م�سروع اهلل االأ�سليِّ بالنِّ
َلْي�َص   - ِلْلُبْطِل  ِليَقُة  اخْلَ َعِت  اأُْخ�سِ »اإِْذ  �ص:  املقدَّ الكتاب  يقول  اإذ  للخليقة.  اهلل  دينونة 
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اأخ�سع  فاإنَّ اهلل  َجاِء« )رومية 8: 20(.  الرَّ َعَلى   - َعَها  اأَْخ�سَ الَِّذي  اأَْجِل  ِمْن  َبْل  َطْوعًا، 
. رِّ االأدبيِّ العاَل لُبطل االأَل اجل�سديِّ الإظهار هول ال�سَّ

ِة امْلَْوُت«  ِطيَّ ، َوِباخْلَ ُة اإِىَل اْلَعاَلِ ِطيَّ هذا الُبطل ي�سمل املوت. »ِباإِْن�َساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اخْلَ
»َبْل  تئنُّ  وحَدها  اخلليقة  فلي�ست  كلَّه.  املر�ِص  اأننَي  ذلك  �سمل  وقد   .)12  :5 )رومية 
َي ِفَداَء  َبنِّ ِعنَي التَّ وِح، َنْحُن اأَْنُف�ُسَنا اأَْي�سًا َنِئنُّ يِف اأَْنُف�ِسَنا، ُمَتَوقِّ ِذيَن َلَنا َباُكوَرُة الرُّ َنْحُن الَّ

اأَْج�َساِدَنا« )رومية 8: 23(.

االأَل  يعود  ال  فيه  زم��اٍن  اإىل  ن�سبو  فنحن   . وقتيٌّ كلَّه  هذا  املر�ِص  بوؤ�َص  اأنَّ  غري 
اجل�سديُّ موجودًا. اإذ اإنَّ اإخ�ساع اخلليقة للُبطل ل يكن ليدوَم اإىل االأبد. فمنذ بداءة 
جاء. اإذ كان ق�سَده  �ص اإنَّ اهلل ا�ستهدف الرَّ ، يقول الكتاب املقدَّ ُحكم الدينونة االإلهيِّ
ِد  ِة جَمْ يَّ ىَل ُحرِّ اإِ اْلَف�َساِد  ِة  اأَْي�سًا �َسُتْعَتُق ِمْن ُعُبوِديَّ َنْف�َسَها  ِليَقَة  «اخْلَ اأنَّ النهائيَّ هو هذا: 

اأَْواَلِد اهلِل” )رومية 8: 21(.

َر اإىل  . وقد اأ�سَّ ة الإجناز هذا الفداء الكونِّ ا جاء امل�سيح اإىل العال، كان يف َمهمَّ ل�مَّ
مقا�سده ب�سفائه كثريين يف اأثناء حياته على االأر�ص. اإذ كانت ُمنا�َسباٌت فيها احت�سَدت 
قة  اجلموع وهو �سفى “جميع املر�سى” )متى 8: 16؛ لوقا 6: 19(. فكان ذلك ملحًة م�سبَّ
ا �سوف يح�سل عند نهاية التاريخ، حنَي “�َسَيْم�َسُح اهلُل ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِهْم، َوامْلَْوُت  عمَّ

َراٌخ َواَل َوَجٌع يِف َما َبْعُد” )روؤيا 21: 4(. اَل َيُكوُن يِف َما َبْعُد، َواَل َيُكوُن ُحْزٌن َواَل �سُ

نف�ُسه  هو  حملهما  ب��اأْن  كانت  واملر�ص  امل��وت  امل�سيح  ه��زم  بها  التي  الطريقة  اإنَّ 
ملا  امل�سيح  قا�ساها  املر�ص  التي جلَبت  ة  فدينونة اهلل على اخلطيَّ القرب.  اإىل  واأخذهما 
الأَْجِل  ��ُروٌح  جَمْ “َوُهَو  الكلمات:  بهذه  امل�سيح  موت  اإ�سعياء  النبيُّ  ر  ف�سَّ وقد  ومات.  تاألَّ 
ِه �ُضِفيَنا« )اإ�سعياء 53: 5(.  يَنا، َم�ْسُحوٌق الأَْجِل اآَثاِمَنا. َتاأِْديُب �َساَلِمَنا َعَلْيِه، َوِبُحُبِ َمَعا�سِ

فاجَللدات الرهيبة على ظهر امل�سيح، وجراُحه الدائمة االأَثر، ا�سرَتت عامَلًا بال َمَر�ص.
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ذاَت يوم �سوف ُيطَرد كلُّ مر�ص من خليقة اهلل ال�ُمفتداة. ف�ستكون اأر�ٌص جديدة. 
54؛   :15 )1كورنثو�ص  امل��وَت  ��ة  االأب��ديَّ احلياُة  و�ستبتلع  جديدة.  اأج�ساٌد  لنا  و�سيكون 
ْبَ َكاْلَبَقِر« )اإ�سعياء  َياأُْكُل التِّ َيْرَعَياِن َمعًا، َواالأَ�َسُد  َمُل  ْئُب َواحْلَ 2كورنثو�ص 5: 4(. »الذِّ
65: 25(. وجميع الذين يحبُّون امل�سيح �سوف ُين�ِسدون ت�سابيح احلمد للَحَمل الذي ُذِبَح 

رنا بالفداء من اخلطيَّة واملوت واملر�ص. لُيحرِّ
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19ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيعطَي كلَّ َمن يؤمن به احلياَة األبديَّة

لأَنَُّه هَكَذ� �أََحبَّ �هللُ �لَْعاَلَ 

َحتَّى بََذَل �بْنَُه �لَْوِحيَد، ِلَكْي َل يَْهِلَك ُكلُّ َمْن يُوؤِْمُن ِبِه،

 بَْل تَُكوُن لَُه �ْلَيَاُة �لأَبَِديَُّة.
يوحنا 3: 16

ي املوت ين�ساأ فقط حني تبدو االآالم  ا متنِّ يف اأ�سعد اأوقاتنا، نحن ال نريد املوت. اإنَّ
ال ُتطاق. وما نريده حّقًا يف تلك االأوقات لي�ص املوت، بل الفَرج والراحة. فمن �ساأننا اأن 
نتمنَّى عودة االأوقات الهانئة؛ واأن نتمنَّى زوال االأل؛ واأن نتمنَّى رجوع فقيدنا العزيز من 

نا نريد احلياة وال�سعادة. القرب. اإنَّ
نحن نخدع اأنُف�َسنا عندما ُن�سفي على املوت ِفكرًة رومنطيقيَّة باعتباره ُذروة حياٍة 
ات الرائعة يف هذه احلياة.  . اإنَّه يقطعنا عن جميع امل�سرَّ ِعي�َست ح�سنًا. فما املوت اإالَّ عدوٌّ
ُيطِلق  د الذي  رور. فاجلالَّ ال�سُّ اأهَون  باأ�سماٍء عذبة، فقط باعتباره  ي املوت  ُن�سمِّ ونحن 
حمة« يف ُمعاناتنا لي�ص اإمتام اال�ستياق، بل نهاية الرجاء. اإذ اإنَّ ا�ستياق  »ر�سا�سة الرَّ

القلب الب�سريِّ هو اأن يعي�ص االإن�سان واأن يكون �سعيدًا.
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لقد خلقنا اهلل هكذا. فهو »جعل االأبدية يف قلب االإن�سان« )جامعة 3: 11(. ذلك 
ِنعنا لكي  باأنَّنا ملوقون على �سورة اهلل، واهلل يحبُّ احلياة ويحيا اإىل االأبد. ونحن �سُ
م.  ة لي�ص الَفناء، بل هو جهنَّ ا نقي�ص احلياة االأبديَّ نحيا اإىل االأبد. وَل�سوف نحيا. اإنَّ
ة  وقد تكلَّم امل�سيح عنها اأكرث من اأيِّ �سخ�ص اآخر، وبنيَّ بو�سوح اأنَّ رف�ص احلياة االأبديَّ
وال بل اإىل ُمكابدة غ�سب اهلل: »الَِّذي ُيوؤِْمُن ِباالْبِن َلُه َحَياٌة  ي  اإىل الزَّ مها لن يوؤدِّ التي قدَّ
ُب اهلِل« )يوحنا 3: 36(.  ُكُث َعَلْيِه َغ�سَ ٌة، َوالَِّذي اَل ُيوؤِْمُن ِباالْبِن َلْن َيَرى َحَياًة َبْل مَيْ اأََبِديَّ
��ي هوؤُاَلِء اإِىَل َعَذاٍب اأََبِديٍّ َواالأَْبَراُر  �سِ ُثمَّ يبقى ماكثًا عليه اإىل االأبد. فقد قال امل�سيح: »مَيْ
ف ُتبنيِّ ال�سرَّ الالنهائيَّ يف ُمعاملة  ٍة« )متى 25: 46(. وهذه حقيقة ال تو�سَ اإِىَل َحَياٍة اأََبِديَّ
َخرْيٌ  َفاْقَلْعَها.  َعْيُنَك  ْتَك  اأَْعرَثَ »اإِْن  ُينِذر امل�سيح قائاًل:  اأو ازدراء. لذلك  اهلل بالُمباالة 

اِر.   َم النَّ َلَك اأَْن َتْدُخَل َمَلُكوَت اهلِل اأَْعَوَر ِمْن اأَْن َتُكوَن َلَك َعْيَناِن َوُتْطَرَح يِف َجَهنَّ
اُر اَل ُتْطَفاأُ« )مرق�ص 9: 47 و48(. وُت َوالنَّ َحْيُث ُدوُدُهْم اَل مَيُ

د امتداد لهذه احلياة مبا يخاِلطها من اأَل  ة لي�ست جمرَّ وهكذا، فاإنَّ احلياة االأبديَّ
و�سرور. فكما اأنَّ جهنَّم هي اأ�سواأ نتيجة لهذه احلياة، كذلك »احلياة االأبدية« هي اأح�سن 
نتيجة لها. اإنَّها �سعادٌة فائقة وُمتزايدة دائمًا اأبدًا، حيث تكون كلُّ خطيَّة وكلُّ حزن قد 
يٌر وموؤٍذ يف هذه اخلليقة ال�ساقطة �سوف ُيزال. وكلُّ ما هو خريِّ  م�سيا. فكلُّ ما هو �سرِّ

 

ل. ر وُيفعَّ ة واالأبديَّة - �سُي�سان وُيطهَّ - كلُّ ما �سيجلب ال�سعادة احلقيقيَّ
مكنًا  يُكن  ل  ال�سعادة  من  اأبعاٍد  اختبار  على  قادرين  نكون  بحيث  ُنغريَّ  و�سوف 
َباِل  َعَلى  َيْخُطْر  َوَلْ  اأُُذٌن،  َت�ْسَمْع  َوَلْ   ، َعنْيٌ َتَر  َلْ  »َما  ت�سوُُّرها عندنا يف هذه احلياة. 
من  حلظة  كلِّ  يف  وال�سحيح   .)9  :2 )1كورنثو�ص  ُيِحبُّوَنُه«  ِللَِّذيَن  اهلُل  ُه  اإِْن�َساٍن...اأََعدَّ
�سبة الأُولئك الذين يوؤمنون واثقني بامل�سيح االأف�سُل اآٍت َبعد.  احلياة، االآن ودائمًا، اأنَّه بالنِّ
ُة: اأَْن َيْعِرُفوَك اأَْنَت االإِلَه  َياُة االأََبِديَّ ف�سوف نرى جمَد اهلل الكلِّيَّ االإ�سباع. »َوهِذِه ِهَي احْلَ
ِقيِقيَّ َوْحَدَك َوَي�ُسوَع امْلَ�ِسيَح الَِّذي اأَْر�َسْلَتُه« )يوحنا 17: 3(. من اأجل هذا تاألَّ امل�سيح  احْلَ

خره كنزًا وحيدًا لنا، فنحيا؟ ومات. فلماذا ال نتَّخُذه وندَّ
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20ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُينِقذنا من العاَل احلاضر الشنِّرنِّير

]�ل�صيح[ �لَِّذي بََذَل نَْف�َصُه لأَْجِل َخَطايَانَا، 

ِّيِر ِ �ل�سِّ ِليُْنِقَذنَا ِمَن �لَْعاَلِ �ْلَا�سِ

َح�َصَب �إَِر�َدِة �هلِل َو�أَِبينَا.
غالطية 1: 4

هر »احلا�سر  اإىل اأن نوت، اأو اإىل اأن يرجع امل�سيح وُيقيَم ملكوته، نحن نعي�ص يف الدَّ
ا �ص اإنَّ امل�سيح بذل نف�سه »ِلُيْنِقَذَناِمَناْلَعامَلِاحْلَ ير«. ولذا، فحني يقول الكتاب املقدَّ ال�سرِّ
رِّ فيه.  رنا من �ُسلطة ال�سَّ يِر«، ال يعني اأنَّه �سُيخِرجنا من العال، بل اأنَّه �سُيحرِّ رِّ ِرال�سِّ �سِ
َفَظُهْم ِمَن  فقد �سلَّى امل�سيح الأجلنا هكذا: »َل�ْسُت اأَ�ْساأَُل اأَْن َتاأُْخَذُهْم ِمَن اْلَعاَلِ َبْل اأَْن حَتْ

يِر« )يوحنا 17: 15(. رِّ ال�سِّ
هر »احلا�سر  ير« فهو اأنَّ الدَّ ا �سبب كون امل�سيح ُي�سلِّي الأجل االإنقاذ من »ال�سرِّ اأمَّ
لَّ وُيهِلك. اإذ يقول الكتاب  ة كي ُي�سِ هر الذي فيه اأُعطَي ال�سيطان احلريَّ ير« هو الدَّ ال�سرِّ
ير ُيدَعى »اإله  رِّ يِر« )1يوحنا 5: 19(. هذا ال�سِّ رِّ َع يِف ال�سِّ �ص اإنَّ »اْلَعاَلَ ُكلَُّه َقْد ُو�سِ املقدَّ
ْعَمى  اأَ َقْد  ْهِر  الدَّ هَذا  »اإِل��ُه  احلّق.  عن  النا�ص  ُيعِمَي  اأن  الرئي�سيُّ  وهدُفه  هر«  الدَّ هذا 
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ِد امْلَ�ِسيِح« )2كورنثو�ص 4: 4(. يِل جَمْ يَء َلُهْم اإَِناَرُة اإِجْنِ اأَْذَهاَن َغرْيِ امْلُوؤِْمِننَي، ِلَئالَّ ُت�سِ
»العال  �ُسلطة  حتت  نعي�ُص  املظِلمة،  الروحيَّة  حالتنا  فُندِرَك  ن�ستيقَظ  اأن  ف��اإىل 
، َح�َسَب َرِئي�ِص �ُسْلَطاِن  ير« ورئي�سه. »�َسَلْكُتْم...  َقْباًل َح�َسَب َدْهِر هَذا اْلَعاَلِ رِّ احلا�سر ال�سِّ
َيِة« )اأف�س�ص 2: 2(. فعلى غري  ير[ الَِّذي َيْعَمُل االآَن يِف اأَْبَناِء امْلَْع�سِ رِّ وِح ]ال�سِّ اْلَهَواِء، الرُّ
ة. ويتكلَّم الكتاب  ٌة كان عبوديَّ يَّ ا التابعني اخلانعني الإبلي�ص. وما بدا كاأنَّه حرِّ ا، ُكنَّ ِعلٍم منَّ
�ص ُمبا�سرًة اإىل �سرعات القرن احلادي والع�سرين ومالهيه واإدماناته، حني يقول:  املقدَّ
اأَْنُف�ُسُهْم َعِبيُد اْلَف�َساِد. الأَنَّ َما اْنَغَلَب ِمْنُه اأََحٌد، َفُهَو َلُه  ِة، َوُهْم  يَّ رِّ اُهْم ِباحْلُ »َواِعِديَن اإِيَّ

ُم�ْسَتْعَبٌد اأَْي�سًا!« )2بطر�ص 2: 19(.
َبْل  ْهَر،  الدَّ هَذا  ُت�َساِكُلوا  »اَل  هي:  �ص  املقدَّ الكتاب  يف  يَة  املدوِّ ة  يَّ احلرِّ �سرخة  اإنَّ 
اأُخرى: كونوا اأحرارًا.  اأَْذَهاِنُكْم« )رومية 12: 2(. وبِعبارة  ِبَتْجِديِد  وا َعْن �َسْكِلُكْم  ُ َتَغريَّ

 

هر املعتربين. فهم ُهنا اليوم، ولكْن غدًا ال يكونون. وها هي  ال تنخِدعوا مُبعلِّمي هذا الدَّ
�سرعة ُم�ستعِبدة تلي االأُخرى. فبعد ثالثني �سنة من االآن، لن تكون و�سوُم اليوم عالماِت 

رات ال ُتزال بامل�ساكلة، اأي امل�سابهة اأو املجاورة. يَّة، بل ُمذكِّ حرِّ
ة. »اَل َيْخَدَعنَّ اأََحٌد َنْف�َسُه. اإِْن َكاَن  هر جهالٌة بالنظر اإىل االأبديَّ كما اأنَّ حكمة هذا الدَّ
رَي َحِكيمًا! الأَنَّ ِحْكَمَة  ْر َجاِهاًل ِلَكْي َي�سِ ْهِر، َفْلَي�سِ ُه َحِكيٌم َبْيَنُكْم يِف هَذا الدَّ اأََحٌد َيُظنُّ اأَنَّ
ِعْنَد  ِليِب  ال�سَّ َكِلَمَة  »َفاإِنَّ  اهلِل« )1كورنثو�ص 3: 18 و19(.  ِعْنَد  َجَهاَلٌة  ِهَي  اْلَعاَلِ  هَذا 
اْلَهاِلِكنَي َجَهاَلٌة« )1كورنثو�ص 1: 18(. اإذًا، ما هي حكمة اهلل يف هذا العاَل؟ اإنَّها موت 
ُلوبًا...  لون: »َنْحُن َنْكِرُز ِبامْلَ�ِسيِح َم�سْ ر العجيب. وقد قال اأْتباع امل�سيح االأوَّ امل�سيح املحرِّ

ِة اهلِل َوِحْكَمِة اهلِل« )1كورنثو�ص 1: 23 و24(. ُقوَّ
ر ماليني االأ�سرى. لقد نَزَع القناع عن احتيال  ا ذهب امل�سيح اإىل ال�سليب، حرَّ ل�مَّ
لب، ملا قال: »َاالآَن ُيْطَرُح َرِئي�ُص هَذا  ة ال�سَّ اإبلي�ص وك�َسَر �سوكته. ذلك هو ما َعناه ع�سيَّ
اْلَعاَلِ َخاِرجًا« )يوحنا 12: 31(. فال تتبْع عدّوًا مهزومًا، بِل اتبع امل�سيح. اإنَّ ذلك غاٍل. 

اإذ اإنَّك �ستكون غريبًا يف هذا العال. ولكنَّك �ستكون ُحّرًا!
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21ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
نا مع اهلل لُيصاحلَ

نَا  وِلْ »لأَنَُّه �إِْن ُكنَّا َونَْحُن �أَْعَد�ٌء َقْد �صُ

اَلُوَن َمَع �هلِل ِبَْوِت �بِْنِه، َفِبالأَْوَل َكِثري�ً َونَْحُن ُم�صَ

نَْخُل�ُس ِبَحيَاِتِه!
رومية 5: 10

اهني. فموقفنا  امل�ساحلة التي ينبغي اأن تتمَّ بني االإن�سان االأثيم واهلل جتري يف اجتِّ
ل  ي اإىل االإميان. وموقف اهلل نحونا يجب اأن يتبدَّ ل من التَّحدِّ جتاه اهلل يجب اأن يتبدَّ
من الغ�سب اإىل الرحمة. ولكنَّ االأمرين لي�سا ُمتماِثَلني متامًا. فاأنا اأحتاج اإىل معونة اهلل 
ا  للتغيري، ولكنَّ اهلل ال يحتاج اإىل معونتي. اإذ يجب اأن يتمَّ تغيريي من خارج ذاتي، اأمَّ
ًا يف اهلل  ة. وهذا يعني اأنَّ االأمر بُجملته لي�ص تغريُّ تغيري اهلل فينطلق من طبيعته اخلا�سَّ

ي والبدء بكونه معي. ه للتوقُّف عن كونه �سدِّ اأبدًا. اإنَّه ِفعُل اهلل الذاتيُّ املوجَّ
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َنا َمَع  وحِلْ ا يف هذه احلالة »�سُ تان كلِّيًا هما »َوَنْحُن اأَْعَداٌء«. فاإذ ُكنَّ والكلمتان املهمَّ
اأَْعــَداٌء«. وبعبارة اأخرى: كان »التغيري«  اْبِنِه« )رومية 5: 10(. نعم، »َوَنْحُن  ْوِت  مِبَ اهلِل 
�سالكني  ا،  منَّ بوعٍي  ا،  كنَّ نا  اأنَّ لي�ص  اأع��داء.  نزال  ما  ا  كنَّ ا. فنحن  منَّ ل من اهلل، ال  االأوَّ
ا تتجلَّى العداوة  �سبيل احلرب. فمعظم النا�ص ال ي�سعرون بعداوة ُمدَركة نحو اهلل. اإنَّ
»الأَنَّ  هكذا:  ذلك  �ص  املقدَّ الكتاب  وي�سف  هادَئني.  والُمباالة  بِع�سيان  اأده��ى  جتلِّيًا 
ُه اأَْي�سًا اَل َي�ْسَتِطيُع«  عًا ِلَناُمو�ِص اهلِل، الأَنَّ �َسِد ُهَو َعَداَوٌةِ هلِل، اإِْذ َلْي�َص ُهَو َخا�سِ اْهِتَماَم اجْلَ

 

)رومية 8: 7(.

م اهلل امل�سيح كي يحمل خطايانا امل�سِرمة  ا ما نزال على هذه احلال، قدَّ بينما ُكنَّ
ل فعل من اهلل يف م�ساحلتنا  حمة وحدها. فكان اأوَّ للغ�سب االإلهيِّ وُيتيَح هلل اأن ُيعاِمَلنا بالرَّ
لنف�سه اأن يرفع العائق الذي جعله ال ُي�ساَلح، اأال وهو ذْنب خطايانا امل�ستخفُّ باهلل. »اإِنَّ 
َلُهْم َخَطاَياُهْم« )2كورنثو�ص  َغرْيَ َحا�ِسٍب  ِلَنْف�ِسِه،  اْلَعاَلَ  احِلًا  امْلَ�ِسيِح ُم�سَ َكاَن يِف  اهلَل 

.)19 :5

وعندما يحمل �ُسَفراء امل�سيح هذه الر�سالة اإىل العال، يقولون: »َنْطُلُب ]اإليكم نيابًة[ 
وا موقفكم  وا َمَع اهلِل« )2كورنثو�ص 5: 20(.فهل يعنون فقط: غريِّ احَلُ َعِن امْلَ�ِسيِح: َت�سَ

من اهلل؟ ال، بل يعنون اأي�سًا: اقبلوا عمل اهلل املنَجز يف امل�سيح ليت�سالح معكم.

ْمَت  َقدَّ »َف��اإِْن  امل�سيح:  قال  فقد  النا�ص.  بني  امل�ساحلة  من  امل�سابهة  هذه  ل يف  تاأمَّ
اَم  ْرَت اأَنَّ الأَِخيَك �َسْيئًا َعَلْيَك، َفاْتُرْك ُهَناَك ُقْرَباَنَك ُقدَّ ُقْرَباَنَك اإِىَل امْلَْذَبِح، َوُهَناَك َتَذكَّ
ْم ُقْرَباَنَك« )متَّى 5: 23 و24(.  َطِلْح َمَع اأَِخيَك، َوِحيَنِئٍذ َتَعاَل َوَقدِّ اًل ا�سْ امْلَْذَبِح، َواْذَهْب اأَوَّ
َطِلْح َمَع اأَِخيَك« الِحظ اأنَّ االأخ هو َمن يجب اأن يرفع اإدانته. فاالأخ  وعندما يقول: »ا�سْ
َطِلْح َمَع  هو الذي ُيقال عنه اأنَّ له »�َسْيئًا َعَلْيَك«، متامًا كما اأنَّ هلل �سيئًا علينا. وقوُله »ا�سْ

اأَِخيَك« يعني: افعل ما يجب عليك لكي ُترَفع عنك اإدانُة اأخيك لك.
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خطا  لقد  ذلك:  فعل  اأن  �سبق  قد  اهلل  اأنَّ  جند  امل�سيح،  ب�سارة  ن�سمع  حني  ولكْن 
اإنَّه  ة.  االإلهيَّ دينونته  ا  عنَّ يرفع  كي  نحن  نخطَوها  اأن  مكنًا  يُكن  ل  التي  اخلطواِت 
ت »ونحن اأعداء«. وما امل�ساحلة  ا. فامل�ساحلة احلا�سمة متَّ اأر�سل امل�سيح ليتاألَّ بداًل منَّ
ة ثمينة ثمنًا فائقًا بال  من جانبنا اإالَّ اأن نقبل ما قد اأجنزه اهلل فعاًل، كما نقبل هديَّ

حدود.
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22ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيقرنِّبنا إىل اهلل

ًة َو�ِحَدًة ِمْن �أَْجِل �ْلََطايَا، �لْبَارُّ َ َمرَّ يَح �أَيْ�صاً تَاأَلَّ َفاإِنَّ �ْلَ�صِ

بَنَا �إَِل �هلِل  ِمْن �أَْجِل �لأَثََمِة، ِلَكْي يَُقرِّ
1بطر�ص 3: 18

يِح يَ�ُصوَع، �أَنْتُُم �لَِّذيَن ُكْنتُْم َقْباًل بَِعيِديَن، َولِكِن �لآَن ِف �ْلَ�صِ

يِح. ُْتْ َقِريِبَي ِبَدِم �ْلَ�صِ  �سِ
اأف�س�ص 2: 13

اإنَّه هو اهلل. فالكلمة »اإجنيل«  زة، نقول  اأردنا التعبري عن االإجنيل بكلمة مركَّ اإذا 
اًل الهوتيَّات، بل هي ُب�سرى. كما لو  ة لي�ست اأوَّ «. وامل�سيحيَّ معناها »ب�سارة« اأو »خرٌب �سارٌّ
اأنَّ اأ�سرى حرب ي�سمعون بوا�سطة راديو ُمّباأ اأنَّ احللفاء قد و�سلوا واأنَّ االإنقاذ لي�ص اإالَّ 

ا�ص فيت�ساءلون عن �سبب االبتهاج كلِّه. ا احُلرَّ م�ساألة وقت. اأمَّ
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لكْن ما هو اخلرب االأ�سمى يف الب�سارة؟ هو اأنَّها بُجملتها توؤول اإىل ُنقطة واحدة، اإىل 
اهلل نف�سه. فجميع كالم االإجنيل يدلُّ عليه، واإالَّ فلي�ص ب�سارة. مثاًل، ال يكون اخلال�ص 
اإذا  ب�سارًة  الُغفران  يكون  وال  اهلل.  اإىل  نا  يردَّ ول  فقط  م  خلَّ�سنا من جهنَّ اإذا  ب�سارًة 
ْنب فقط ول يفتح لنا الطريق اإىل اهلل. وال يكون التربير ب�سارًة اإذا جعلنا  اأراحنا من الذَّ
�سة[. وال يكون  ِركة مع اهلل ]يف ِع�سرة مقدَّ ق لنا ال�سَّ مقبولني عند اهلل �سرعّيًا ول ُيحقِّ
ي ب�سارًة  ة فقط ول ياأِت بنا اإىل اهلل. وال يكون التَّبنِّ رنا من العبوديَّ الِفداء ب�سارًة اإذا حرَّ

اإذا جعَلنا داخل عائلة اهلل ول يجعلنا يف اأح�سانه.

لوا اهلل.  لون الب�سارة دون اأن يتقبَّ يَّة حا�سمة. اإذ يبدو اأنَّ كثريين يتقبَّ اإنَّ هذا ذو اأهمِّ
م. فتلك رغبٌة  نا نريد اأن ننجو من جهنَّ ولي�ص من دليل اأكيد على اأنَّ لنا قلبًا جديدًا الأنَّ
ة الناجمة  طبيعيَّة، ال فائقٌة للطبيعة. اإذ ال ُيعِوُزنا قلٌب جديد كي ُنريد الراحَة النف�سيَّ
ا، اأو وْرَث ملكوِت اهلل. فهذه كلُّها ميكن فهُمها دون  عن الُغفران، اأو رْفَع غ�سب اهلل عنَّ
فحتَّى  االأُم��ور.  ُتريد هذه  التي  ال��والدة اجلديدة  اإىل  بحاجٍة  ول�سَت  روح��ّي.  تغيري  اأيِّ 

ال�سياطنُي يريدونها.

ليل على  لي�ص من اخلطاإ اأن ُتريدها. وباحلقيقة اأنَّها حماقٌة اأالَّ ُتريدها. غري اأنَّ الدَّ
نا ُنريد هذه االأُمور الأنَّها تاأتي بنا اإىل ِرحاب التمتُّع بح�سرة اهلل.  نا هو اأنَّ نا قد تغريَّ اأنَّ
ًة َواِحَدًة  َ َمرَّ نَّ امْلَ�ِسيَح اأَْي�سًا َتاأَلَّ وهذا هو االأمُر االأعظم الذي من اأجله مات امل�سيح. »َفاإِ

َبَنا اإِىَل اهلِل« )1بطر�ص 3: 18(.  َطاَيا، اْلَبارُّ ِمْن اأَْجِل االأََثَمِة، ِلَكْي ُيَقرِّ ِمْن اأَْجِل اخْلَ

روؤية  من  ودائمة  ة  تامَّ �سعادًة  نخترب  ُجِعلنا  نا  الأنَّ الب�سارة؟  جوَهر  هذا  ُيَعدُّ  وملاذا 
، نكون عَبَدة اأ�سنام  جمد اهلل واال�ستمتاع به. فاإذا جاء فَرُحنا االأف�سل من اأيِّ �سيٍء اأقلَّ
وُيهان اهلل. اإذ اإنَّه قد خلقنا بحيُث يتجلَّى جمُده من خالل فرحنا به. فاإجنيل امل�سيح 
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هو الب�سارة باأنَّ اهلل، لقاَء كلفة حياة ابنه احلبيب، قد فعل كلَّ ما هو �سروريٌّ لُيبِهجَنا 
مبا يجعُلنا �ُسَعداء اإىل االأبد وعلى نحٍو ُمتعاِظم، اأي بذاته.

والدائم:  التامِّ  رور  لل�سُّ ذاَته م�سدرًا  اأعلن اهلل  بزمان طويل،  امل�سيح  قبل جميء 
 :16 )املزمور  االأََب��ِد«  اإِىَل  ِنَعٌم  يِنَك  مَيِ يِف  �ُسُروٍر.  �ِسَبُع  اأََماَمَك  َياِة.  احْلَ �َسِبيَل  ُفِني  »ُتَعرِّ
ه اأر�سل امل�سيح لكي  بنا اإىل اهلل«. وهذا يعني اأنَّ 11(. ُثمَّ اأر�سل امل�سيح ليتاألَّ »لكي يقرِّ
عوة:  ياأتي بنا اإىل الفرح االأعمق واالأبقى الذي ميكن اأن يكون لكائٍن ب�سرّي. فا�سمع الدَّ
عم  والنِّ رور  ال�سُّ اإىل  وتعال  ِة« )عربانيني 11: 25(.  ِطيَّ ِباخْلَ َوْقِتيٌّ  تٌُّع  »مَتَ ا هو  ْل عمَّ حتوَّ

الباقية »اإىل االأبد«. تعال اإىل امل�سيح!
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23ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
َته لنكون خاصَّ

يِح،  �إِذ�ً يَا �إِْخَوِتي �أَنْتُْم �أَيْ�صاً َقْد ُمتُّْم ِللنَّاُمو�ِس ِبَج�َصِد �ْلَ�صِ

رُيو� لآَخَر، ِلَكْي تَ�صِ

 ِللَِّذي َقْد �أُِقيَم ِمَن �لأَْمَو�ِت ِلنُْثِمَرِ هلِل.
رومية 7: 4

ُكْم، لَ�ْصتُْم لأَنُْف�صِ

يتُْم ِبثََمٍن. لأَنَُّكْم َقِد ��ْصُتِ
1كورنثو�ص 6: 19 و20

َعْو� َكِني�َصَة �هلِل ِلَتْ

�لَِّتي �ْقتَنَاَها ِبَدِمِه.
اأعمال 20: 28



76

اإنَّ ال�سوؤال اجلوهريَّ لي�ص »َمن اأنت؟« بل هو »مِلَن اأنت؟«. ال �سكَّ اأنَّ كثريين يعتقدون 
ة ِقنديُل  يَّ اأنَّهم لي�سوا عبيَد اأحد. اإنَّهم يحلمون باال�ستقالل التاّم... مثلما ي�سعر باحلرِّ

نقيالت العالقة بال�سخور.  ة الرَبَ بحٍر جترُفه االأمواج، الأنَّه لي�ص ُمقيَّدًا بعبوديَّ

لهم:  قال  فقد  النَّحو.  ذلك  على  روا  فكَّ الأ�سخا�ص  َكِلمة  عنده  كانت  امل�سيح  ولكنَّ 
َكْيَف   ! َقطُّ الأََحٍد  ُن�ْسَتْعَبْد  َلْ  َنا...  اإِنَّ اأََجابوا:  هم  ولكنَّ ُرُكْم.  ُيَحرِّ قُّ  َواحْلَ  ، قَّ احْلَ »َتْعِرُفوَن 
قَّ اأَُقوُل َلُكْم: اإِنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل  قَّ احْلَ رُيوَن اأَْحَرارًا؟اأََجاَبُهْم َي�ُسوُع: احْلَ ُكْم َت�سِ َتُقوُل اأَْنَت: اإِنَّ

ِة!« )يوحنا 8: 32- 34(. َة ُهَو َعْبٌد ِلْلَخِطيَّ ِطيَّ اخْلَ

�ص حقيقًة على الب�سر ال�ساقطني الذين يزعمون اأنَّهم اأحرار  ال ُي�سفي الكتاب املقدَّ
ا خا�سعني  االإرادة. فلي�ص من ُحكٍم ذاتيٍّ ُم�ستقلٍّ يف العال ال�ساقط. وال بدَّ اأن نكون اإمَّ
ُكْنُتْم  مَلَّا  ُتِطيُعوَنُه...  ِللَِّذي  َعِبيٌد  »اأَْنُتْم  اهلل:  ل�سيطرة  ا خا�سعني  واإمَّ ة  ل�سيطرة اخلطيَّ
ْرمُتْ  ِة، َو�سِ ِطيَّ ا االآَن ]فقد[ اأُْعِتْقُتْم ِمَن اخْلَ ... َواأَمَّ ِة، ُكْنُتْم اأَْحَرارًا ِمَن اْلرِبِّ ِطيَّ َعِبيَد اخْلَ

َعِبيدًاِ هلِل« )رومية 6: 16، 20، 22(. 

ُنريد ما  اأح��رارًا لكي  نا ل�سنا  اأحراٌر لكي نفعل ما نريُد. ولكنَّ معظَم الوقت، نحن 
ُقدرة  هي  والُقدرة  اإلهّي.  �ِسراء  على  �سة  موؤ�سَّ جديدة  قدرة  اإىل  نحتاج  لذلك  ينبغي. 
ُكْم اأََطْعُتْم  ِة، َولِكنَّ ُكْم ُكْنُتْم َعِبيدًا ِلْلَخِطيَّ �ص: »�ُسْكرًا ِهلِل، اأَنَّ اهلل. لذا يقول الكتاب املقدَّ
 ، قِّ ِمَن اْلَقْلِب« )رومية 6: 17(. فاإنَّ اهلل هو من ميكن »اأَْن ُيْعِطَيُهُم... َتْوَبًة مِلَْعِرَفِة احْلَ

ُهْم الإَِراَدِتِه« )2تيموثاو�ص 2: 25 و26(. ْذ َقِد اْقَتَن�سَ َفَي�ْسَتِفيُقوا ِمْن َفخِّ اإِْبِلي�َص اإِ

راء الذي ُيطِلُق ِعناَن هذه الُقدرة قد متَّ مبوت امل�سيح. »َل�ْسُتْم الأَْنُف�ِسُكْم  ُثمَّ اإنَّ ال�سِّ
الذين  امل�سيح عن  واأيَّ ثمن دفع  ِبَثَمٍن« )1كورنثو�ص 6: 19 و20(.  يُتْم  ا�ْسرُتِ َقِد  ُكْم  الأَنَّ
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)اأعمال  »بدمه«  به  املوؤمنني  اقُتِنَيت جماعُة  اإِذ  امل�سيح،  دُم  اإنَّه  واثقني؟  عليه  لون  يتوكَّ
.)28 :20

فاالآن، نحن اأحرار حّقًا. ال لكي نحكم اأنُف�َسنا باأنُف�ِسنا، بل لكي نريد ما هو �سالح. 
فاإنَّ �سبيَل حياٍة جديدًا متامًا ينفتح لنا حني ي�سري موُت امل�سيح هو موَت ذاِتنا القدمية. 
ة  ة االإثمار حتلُّ ملَّ عبوديَّ يَّ يادة والقيادة. وحرِّ ل ال�سِّ ذلك اأنَّ العالقة بامل�سيح احليِّ ُتبدِّ
رُيوا لآَخَر، ِللَِّذي َقْد  اُمو�ِص ِبَج�َسِد امْلَ�ِسيِح، ِلَكْي َت�ضِ ْي�سًا َقْد ُمتُّْم ِللنَّ النامو�ص. »اأَْنُتْم اأَ

اأُِقيَم ِمَن االأَْمَواِت، ِلُنْثِمَرِ هلِل« )رومية 7: 4(.

ته. ها ُهنا  ر من النامو�ص واخلطيَّة، ونكون خا�سَّ لقد تاألَّ امل�سيح ومات لكي ُنحرَّ
ر اأنك ل�سَت ِملكًا لذاتك. فِلَمن  ة االإثمار. تذكَّ يَّ ال تعود الطاعة عبئًا ثقياًل، وت�سرُي حرِّ

�ستكون؟ اإذا كان للم�سيح، فهُلمَّ وانتِم اإليه!
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24ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
خول لُيعطينا ثقة الدُّ

 إىل األقداس

ُخوِل �إَِل »�لأَْقَد��ِس« لَنَا... ِثَقٌة ِبالدُّ

 ِبَدِم يَ�ُصوَع
عربانيني 10: 19

متثَّل اأحد اأ�سرار العهد القدمي الُكربى يف معنى خيمة العبادة التي ا�ستخدمها بنو 
ح  رِّ اإملاعًا، اإالَّ اأنَّه ل ُيو�سَ َيت »خيمة االجتماع«. وقد اأُمِلَع اإىل ذلك ال�سِّ اإ�سرائيل والتي �ُسمِّ
ا خرج بنو اإ�سرائيل من م�سر وو�سلوا اإىل جبل �سيناء، اأعطى اهلل مو�سى  بجالء. فلمَّ
ة اإن�ساء خيمة العبادة املنقولة هذه بكلِّ اأجزائها واأثاثها.  لة ب�ساأن كيفيَّ توجيهات مف�سَّ
َنْعَها َعَلى ِمَثاِلَها الَِّذي اأُْظِهَر َلَك  ة: »اْنُظْر َفا�سْ وكان االأمر العجيب ب�ساأنها هذه الو�سيَّ

َبِل« )خروج 25: 40(.  يِف اجْلَ
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وملا جاء امل�سيح اإىل العال بعد 1400 �سنة، جتلَّى على نحٍو اأكمل اأنَّ هذا »النموذج« 
اخليمة  فاإنَّ  ال�سماء.  يف  التي  احلقائق  عن  »�سورة«  اأو  »ُن�سخة«  كان  القدمية  للخيمة 
كانت رمزًا اأر�سّيًا اإىل حقيقة �سماويَّة. وهكذا نقراأ يف كتاب العهد اجلديد اأنَّ الَكَهنة 
َنَع  َي�سْ اأَْن  ُمْزِمٌع  َوُهَو  ُمو�َسى  اإِىَل  اأُوِحَي  َكَما  َوِظلََّها،  اِت  َماِويَّ ال�سَّ �ِسْبَه  »َيْخِدُموَن  كانوا 
يِف  َلَك  اأُْظِهَر  الَِّذي  امْلَِثاِل  َح�َسَب  �َسْيٍء  ُكلَّ  َنَع  َت�سْ اأَْن  »اْنُظْر  ]اهلل[:  َقاَل  ُه  الأَنَّ امْلَ�ْسَكَن. 

َبِل«!« )عربانيني 8: 5(. اجْلَ

ًة.  وعليه فاإنَّ جميع ُمار�سات العبادة يف العهد القدمي ُت�سرُي نحو �سيٍء اأكرَث حقيقيَّ
�ستان، حيث كان الكاهن يدخل تكرارًا بدم الذبائح  فكما كان يف اخليمة ُغرفتان مقدَّ
ة وُيقاِبل اهلل، هكذا متامًا ُتوَجد »اأقدا�ص« ُعليا على نحٍو النهائيٍّ يف  ة التَّعوي�سيَّ احليوانيَّ
ًة واإىل  ، ال تكرارًا بل مرَّ ماء – اإن �سحَّ التَّعبري – حيُث دخل امل�سيح بدمه اخلا�صِّ ال�سَّ

االأبد.

ُنوِع  ا امْلَ�ِسيُح، َوُهَو َقْد َجاَء َرِئي�َص َكَهَنٍة... َفِبامْلَ�ْسَكِن االأَْعَظِم َواالأَْكَمِل، َغرْيِ امْلَ�سْ »اأَمَّ
ًة  ِليَقِة، َوَلْي�َص ِبَدِم ُتُيو�ٍص َوُعُجول، َبْل ِبَدِم َنْف�ِسِه، َدَخَل َمرَّ ِبَيٍد، اأَِي الَِّذي َلْي�َص ِمْن هِذِه اخْلَ

َواِحَدًة اإِىَل االأَْقَدا�ِص، َفَوَجَد ِفَداًء اأََبِدّيًا« )عربانيني 9: 11 و12(.

منيَّ بالن�سبة اإلينا هو اأنَّ الطريق االآن مفتوٌح لنا كي ندخل مع  اإنَّ مدلوَل هذا ال�سِّ
امل�سيح اإىل جميع اأقدا�ص ح�سرة اهلل. ففي ما م�سى، كان الَكَهنة العربانيُّون وحدهم 
ي�ستطيعون اأن يدخلوا »�ِسبَه« تلك االأقدا�ص و«ظلَّها«. وكان رئي�ص الَكَهنة وحده ي�ستطيع 
نة اإىل ُقد�ص االأقدا�ص، حيث يظهر جمد اهلل )عربانيني  ًة واحدة يف ال�سَّ اأن يدخل مرَّ
ه  اإنَّ �ص  املقدَّ الكتاب  لنا  ويقول  املجد.  َع  مانعة حتمي مو�سِ �ِستارٌة  ُوِج��َدت  وقد   .)7 :9
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 ، اْثَننْيِ اإِىَل  اْن�َسقَّ  َقِد  اْلَهْيَكِل  ِحَجاُب  »َواإَِذا  َنَف�َسه االأخري على ال�سليب  امل�سيح  ملا لفَظ 
َقْت« )متَّى 27: 51(. ]وقد كان  ُخوُر َت�َسقَّ َتَزْلَزَلْت، َوال�سُّ اأَ�ْسَفُل. َواالأَْر�ُص  اإِىَل  َفْوُق  ِمْن 
حجاب الهيكل �ِستارًة ُماِثلة لتلك التي ف�سلت قدميًا يف خيمة االجتماع بني الُقد�ص 

وُقد�ص االأقدا�ص[.

اإِىَل  ُخوِل  ِبالدُّ ِثَقٌة  »َل��َن��ا...  الكلمات:  هذه  يف  م  ُمقدَّ التف�سري  ذل��ك؟  عنى  فماذا 
َجاِب، اأَْي َج�َسِدِه« )عربانيني  �َسُه َلَنا َحِديثًا َحّيًا، ِباحْلِ »االأَْقَدا�ِص« ِبَدِم َي�ُسوَع،  َطِريقًا َكرَّ
ا. اإذ اإنَّ اهلل كان �سُيهان،  10: 19 و20(. فمن دون امل�سيح، وجَب اأن مُتَنع قدا�سُة اهلل عنَّ
م وُنتِّع قلوبنا  ا االآن، بف�سل امل�سيح، فلنا اأن نتقدَّ تنا. اأمَّ ا �سنهلك ب�سبب خطيَّ ونحن كنَّ
ج. فاإنَّ اهلل لن ُيهان، ونحُن لن نهلك، بل بف�سل  ج املتوهِّ مبلء جمال قدا�سة اهلل املتاأجِّ
اأن  تخف  ال  لذلك،  دائمة.  رهبة  نحن يف  و�سنقف  اهلل  �سُيكَرم  الكلِّيِّ احلماية  امل�سيح 

م عرْبَ امل�سيح.  م، بل تقدَّ تتقدَّ
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25ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ليصرَي هو لنا املكاَن الذي

 فيه نقابل اهلل

و� هَذ� �لَْهْيَكَل، َوِف ثاََلثَِة �أََجاَب يَ�ُصوُع َوَقاَل لَُهْم:»�نُْق�صُ

 �أَيَّاٍم �أُِقيُمُه«. َفَقاَل �لْيَُهوُد:

»ِف �ِصتٍّ َو�أَْربَِعَي �َصنًَة بُِنَي هَذ� �لَْهْيَكُل،

�أََفاأَنَْت ِف ثاََلثَِة �أَيَّاٍم تُِقيُمُه؟« 

َو�أَمَّا ُهَو َفَكاَن يَُقوُل َعْن َهْيَكِل َج�َصِدِه.
يوحنا 2: 19- 21

»اقُتلون، فاأ�سرَي مكاَن التقاُبِل الكونَّ مع اهلل.« على هذا النَّحو اأُعربِّ عن يوحنا

 

 2: 19- 21. لقد ظنُّوا اأنَّ امل�سيح كان ُي�سري اإىل الهيكل املركزيِّ يف مدينة الُقد�ص اإذ قال: 
. ا هو فكان يق�سد ج�َسَده اخلا�صَّ اٍم اأُِقيُمُه.« اأمَّ وا هَذا اْلَهْيَكَل، َويِف َثاَلَثِة اأَيَّ »اْنُق�سُ
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؟ الأنَّه جاء ليحلَّ ملَّ  ملاذا اأقام امل�سيح الرتاُبط بني هيكل الِعبادة وج�َسِده اخلا�صِّ
، كان ال بدَّ  التقاُبل مع اهلل. فبمجيء ابن اهلل يف ج�سٍم ب�سريٍّ الهيكل باعتباره مكان 
قو�ص والعبادة اأن تخ�سع كلُّها لتغيري جذرّي. اإذ اإنَّ امل�سيح نف�َسه قد �سار هو حَمَل  للطُّ
وهو  كلُّها م�ست،  فهذه   . هائيَّ النِّ والهيكَل   ، النهائيَّ االأعلى  والكاهَن   ، النهائيَّ الِف�سح 

وحَده يبقى.

نف�سه، قال:  اإىل  امل�سيح  اأ�سار  فاإذ  اإىل ما النهاية.  اأف�سل  يكون  اأن  ُبدَّ  بقَي ال  وما 
»اأَُقوُل َلُكْم: اإِنَّ هُهَنا اأَْعَظَم ِمَن اْلَهْيَكِل!« )متَّى 12: 6(. لقد اأ�سبح الهيكل م�سكن اهلل 
�ص يقول اإنَّه  ا عن امل�سيح، فالكتاب املقدَّ ا مالأ جمُد الربِّ الُقد�ص. اأمَّ يف اأوقاٍت نادرة، ل�مَّ
ُهوِت َج�َسِدّيًا” )كولو�سي 2: 9(. اإنَّ ح�سرة اهلل ال تاأتي  يف امل�سيح “َيِحلُّ ُكلُّ ِمْلِء الالَّ

على امل�سيح ُثمَّ مت�سي. فهو اهلل. وحيُث ُنقاِبُله، ُنقاِبل اهلل. 

ا  اأمَّ ناق�سني.  كثريين  ب�سريِّني  ُو�َسطاء  بوا�سطة  الهيكل  يف  عب  ال�سَّ اهلل  قابل  لقد 
َي�ُسوُع  االإِْن�َساُن  ا�ِص:  َوالنَّ اهلِل  َبنْيَ  َواِح��ٌد  »َو�ِسيٌط  يوجد  اإنَّه  امل�سيح  عن  قيل  فقد  االآن، 
امْلَ�ِسيُح« )1تيموثاو�ص 2: 5(. فاإن اأردنا اأن ُنقاِبَل اهلل يف الِعبادة، فُهنالك مكان واحد 
يجب اأن نذهب اإليه: اإىل ي�سوع امل�سيح. اإنَّ امل�سيحيَّة لي�ص فيها مركٌز ُجغرايفٌّ كبع�ص 

يانات االأُخرى. الدِّ

يِف  �َسَجُدوا  »اآَباوؤَُنا  و�ساأَلت:  املو�سوع  ت  َ غريَّ بِزناها،  امراأًة  ًة  مرَّ امل�سيح  واجه  ا  ل�مَّ
َع الَِّذي َيْنَبِغي اأَْن ُي�ْسَجَد ِفيِه«. فلحق بها  َبِل، َواأَْنُتْم َتُقوُلوَن اإِنَّ يِف اأُوُر�َسِليَم امْلَْو�سِ هَذا اجْلَ
]فيها[، اَل يِف هَذا  ِتي �َساَعٌة  َتاأْ ُه  اأَنَّ ِقيِني  دِّ امل�سيح عند املنعَطف، اإذ قال: »َيا اْمَراأَُة، �سَ
َبِل، َواَل يِف اأُوُر�َسِليَم َت�ْسُجُدوَن ِلالآِب.” لي�ست اجلغرافيا هي امل�ساألة. فما هي اإذًا؟  اجْلَ
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ِقيِقيُّوَن َي�ْسُجُدوَن  اِجُدوَن احْلَ لقد اأردف امل�سيح قائاًل: »َتاأِْتي �َساَعٌة، َوِهَي االآَن، ِحنَي ال�سَّ
ا 4: 20- 23(. « )يوحنَّ قِّ وِح َواحْلَ ِلالآِب ِبالرُّ

بل  املدينة،  تلك  يف  وال  اجلبل  هذا  يف  ال  بُجملتها.  الت�سنيفات  ُيغريِّ  امل�سيح  اإنَّ 
. لقد جاء اإىل العال لكي ين�سف احلدود اجِلغرافيَّة. فال هيكَل االآن.  وح وباحلقِّ بالرُّ

يقول  اهلل؟  ُنعاين  اأن  ُنريد  فهل  املركز.  هو  امل�سيح  بل  املركز،  هي  اأُور�سليم  ولي�ست 
يقول  نقبل اهلل؟  اأن  ُنريد  االآَب« )يوحنا 14: 9(. وهل  ى  َراأَ َفَقْد  َراآِن  ��ِذي  »َالَّ امل�سيح: 
امل�سيح: »َمْن َيْقَبُلن�ِ��ي َيْقَبُل الَِّذي اأَْر�َسَلِن��ي« )متَّى 10: 40(. وهل ُنريد اأن َننعم بح�سرة 
اأَْي�سًا« )1يوحنا 2: 23(.  َفَلُه االآُب  ِباالْبِن  ُف  َيْعرَتِ اهلل يف العبادة؟ يقول امل�سيح: »َمْن 
وهل ُنريد اأن ُنكِرم االآب؟ يقول امل�سيح: »َمْن اَل ُيْكِرُم االْبَن اَل ُيْكِرُم االآَب الَِّذي اأَْر�َسَلُه« 

ا 5: 23(. )يوحنَّ

ا مات امل�سيح ُثمَّ قام حّيًا، اأُِحلَّ ملَّ الهيكل القدمي امل�سيُح الذي مُيِكُن الو�سول  ل�مَّ
ك �ساكنًا.  اإليه يف اأيِّ مكان من الُكَرة االأر�سيَّة. ففي و�سعك اأن تاأتَي اإليه دون اأن حُترِّ

اإنَّه قريٌب ُقرَب االإميان.
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26ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُينهَي كهنوت العهد القديم

 ويصرَي هو رئيَس الكهنة األبديَّ

اُرو� َكَهنًَة َكِثرِييَن من �أَجِل َمْنِعِهْم ِباْلَْوِت َعِن �لْبََقاِء،  �أُولِئَك َقْد �صَ

َو�أَمَّا هَذ� َفِمْن �أَْجِل �أَنَُّه يَْبَقى �إَِل �لأَبَِد، لَُه َكَهنُوٌت َل يَُزوُل.

ُموَن ِبِه �إَِل �هلِل، َفِمْن ثَمَّ يَْقِدُر �أَْن يَُخلِّ�َس �أَيْ�صاً �إَِل �لتََّماِم �لَِّذيَن يَتََقدَّ

ِطَر�ٌر ُكلَّ يَْوٍم  �إِْذ ُهَو َحيٌّ ِف ُكلِّ ِحٍي ِليَ�ْصَفَع ِفيِهْم...�لَِّذي لَْي�َس لَُه ��صْ

ِه  ًل َعْن َخَطايَا نَْف�صِ وَّ َم َذبَاِئَح �أَ ْن يَُقدِّ ِمْثُل ُروؤَ�َصاِء �لَْكَهنَِة �أَ

ًة َو�ِحَدًة، ْعِب، لأَنَُّه َفَعَل هَذ� َمرَّ ثُمَّ َعْن َخَطايَا �ل�صَّ

َم نَْف�َصُه.  �إِْذ َقدَّ
عربانيني 7: 23- 27

َماِء َعْيِنَها، ِليَْظَهَر يَح َلْ يَْدُخْل �إَِل �أَْقَد��ٍس... بَْل �إَِل �ل�صَّ لأَنَّ �ْلَ�صِ

َم نَْف�َصُه �لآَن �أََماَم َوْجِه �هلِل لأَْجِلنَا. َوَل ِليَُقدِّ
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 ِمَر�ر�ً َكِثرَيًة، َكَما يَْدُخُل َرِئي�ُس �لَْكَهنَِة �إَِل �لأَْقَد��ِس ُكلَّ �َصنٍَة

 َ ْن يَتَاأَلَّ ِبَدِم �آَخَر. َفاإِْذ َذ�َك َكاَن يَِجُب �أَ

ِمَر�ر�ً َكِثرَيًة ُمْنُذ تَاأْ�ِصي�ِس �لَْعاَلِ، َولِكنَُّه �لآَن

ِه. ُهوِر ِليُْبِطَل �ْلَِطيََّة ِبَذِبيَحِة نَْف�صِ اِء �لدُّ ًة ِعْنَد �نِْق�صَ  َقْد �أُْظِهَر َمرَّ
عربانيني 9: 24- 26

َوُكلُّ َكاِهٍن يَُقوُم ُكلَّ يَْوٍم يَْخِدُم 

بَاِئَح َعْينََها، ُم ِمَر�ر�ً َكِثرَيًة ِتْلَك �لذَّ َويَُقدِّ

 �لَِّتي َل تَ�ْصتَِطيُع �لْبَتََّة �أَْن تَْنِزَع �ْلَِطيََّة.

َم َعِن �ْلََطايَا َذِبيَحًة َو�ِحَدًة،  َو�أَمَّا هَذ� َفبَْعَدَما َقدَّ

َجَل�َس �إَِل �لأَبَِد َعْن مَيِِي �هلِل
عربانيني 10: 11 و12

ًة واحدة«. وهو ترجمة لكلمة يونانيَّة  اأحُد اأعظم التعابري عن احلقِّ امل�سيحيِّ هو »مرَّ
ًة واإىل االأبد«. ويدلُّ على اأنَّ اأمرًا حدث كان حا�سمًا. فاإنَّ  واحدة )اإپ�فاپ�اْك�ص( تعني »مرَّ
الفعل اأُجِنَز اإجنازًا تاّمًا بحيث ال تدعو احلاجة اأبدًا اإىل تكراره. واأيُّ جمهود الإعادته 

ًة واإىل االأبد«. ينزع الت�سديق عن االإجناز الذي ح�سل »مرَّ

الذبائح  تقدمي  اإىل  ون  ُم�سطرُّ العربانيِّني  الَكَهنة  اأنَّ  �سنة  بعد  �سنًة  كئيبًا  واقعًا  كان 
عب. ال اأعني اأنَّه ل حت�سل مغِفرة.  ة التَّعوي�سيَّة من اأجل خطاياهم وخطايا ال�سَّ احليوانيَّ
فقد رتَّب اهلل تلك الذبائح الأجل اإراحة �سعبه القدمي. اإْذ كانوا ُيخطئون ويحتاجون اإىل بديل 

هم. فكانت رحمًة من اهلل اأنَّه قِبَل خدمة َكَهنة خاطئني وحيوانات بديليَّة. يحمل ِق�سا�سَ
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�ص  ولكْن كان يف ذلك جاِنٌب ُمظِلم. اإذ وَجَب اأن ُيعَمل ِمرارًا وتكرارًا. فالكتاب املقدَّ
يقول اإنَّ تلك الذبائح فيها »ُكلَّ �َسَنٍة ِذْكُر َخَطاَيا« )عربانيني 10: 3(. وقد عِلَم ال�سعب 
ون  اأنَّهم ُكلَّما و�سعوا اأيدَيهم على راأ�ص َثوٍر لنقل خطاياهم اإىل ذلك احليوان �سُي�سطرُّ
ًة اأُخرى. فما من حيواٍن يكفي الأْن يتاألَّ عن خطايا َب�َسر. وكان  اإىل القيام بذلك كلِّه مرَّ
كان  كما  ة.  اخلا�سَّ خطاياهم  عن  تعوي�سًا  ذبائح  موا  ُيقدِّ اأن  اخلاطئني  الَكَهنة  على 
ُة حياة اأدبيَّة،  واجبًا اأن يحلَّ اآخرون ملَّ الكهنة املائتني. ول تُكن للثِّريان واملواِعز اأيَّ

 

ِكُن اأَنَّ َدَم ِثرَياٍن َوُتُيو�ٍص َيْرَفُع َخَطاَيا«  وال كان ُمِكنًا اأن حتمل ذْنب االإن�سان فعاًل. »اَل مُيْ
)عربانيني 10: 4(.

هذه  اهلل  اأكرم  فاإذا  هذه.  الكهنوتيِّ  النَّق�ص  َغمامَة  ة  يَّ ِف�سِّ حا�سيٌة  َقت  طوَّ ولكْن 
اًل الإمتام ما  االأ�سياء غري الوافية، فال ُبدَّ اأن يعني ذلك اأنَّه ذاَت يوم �سرُي�ِسل خادمًا موؤهَّ

ًة واإىل االأبد. عجز هوؤالء الكهنة عن اإجنازه: اأن ينِزع اخلطيَّة مرَّ

التَّعوي�سيَّة  والذبيحة  النهائيُّ  الكاهن  هو  �سار  فقد  امل�سيح.  ي�سوع  اإاّل  ذلك  وما 
غرُي مائت، فلم يُكن قطُّ  م ذبائح عن نف�سه. وهو  ُيقدِّ ِبال خطيَّة، فلم  ه  اإنَّ ة.  النهائيَّ
واجبًا اأن ُيخُلَفه اآخر. وهو اإن�ضان، فكان يف و�سعه اأن يحمل خطايا النا�ص. ولذلك ل 
م نف�سه ذبيحًة نهائيَّة. فلن تدعَو احلاجُة اأبدًا اإىل ذبيحة  م ذبائَح عن نف�سه، بل قدَّ ُيقدِّ
اأبدًا.  اآخر  اإىل  اإنَّ بيننا وبني اهلل و�سيطًا واِحدًا، كاهنًا واحدًا. ول�سنا بحاجة  اأُخرى. 

مون اإىل اهلل بوا�سطة امل�سيح وحَده! ولئك الذين يتقدَّ حّقًا، ما اأ�سعَد اأُ
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27ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ليصرَي كاهنًا رحيمًا وُمعينًا

لأَْن لَْي�َس لَنَا َرِئي�ُس َكَهنٍَة َغرْيُ َقاِدٍر �أَْن يَْرِثَي

ٌب ِف ُكلِّ �َصْيٍء  َعَفاِتنَا، بَْل ُمَرَّ ِل�صَ

ْم ِبِثَقٍة  ِمْثُلنَا، ِباَل َخِطيٍَّة. َفْلنَتََقدَّ

�إَِل َعْر�ِس �لنِّْعَمِة ِلَكْي نَنَاَل َرْحَمًة

َد ِنْعَمًة َعْوناً ِف ِحيِنِه.  َوَنِ
عربانيني4: 15 و16

اإنَّه   .)26  :9 )عربانيني  ال�سليب  على  نف�سه  بذبيحة  كاهَننا  امل�سيح  اأ�سبح  لقد 
اأبدًا.  اهلل  ه  ي��ردَّ لن  بحيُث  متامًا  كاملًة  واآالم��ه  طاعته  كانت  فقد  اهلل.  عند  و�سيُطنا 

نا اهلل خائبني نحن اأي�سًا. منا اإىل اهلل بوا�سطته، فَلن يردَّ ولذلك، فاإْن تقدَّ
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ب  ولكنَّ االأمر ي�سرُي اأف�سَل َبعد. فعلى الطريق اإىل ال�سليب، طوال ثالثني �سنة، ُجرِّ
نوا  . ولكنَّ اأُنا�سًا ُحَكماء بيَّ ب كلُّ كائن ب�سرّي. �سحيٌح اأنَّه ل ُيخطئ قطُّ امل�سيح كما ُيجرَّ
اأنَّ جتاِرَبه كانت اأقوى من جتاربنا، ال اأ�سعَف منها. فاإِن ا�ست�سلم �سخ�ٌص للتجربة، فهي 
ا  . اأمَّ ال تبلغ اأبدًا هجوَمها االأكمل واالأطول. ونحن ن�ست�سلم فيما ال�سغط ما يزال ي�ستدُّ
. وهكذا احتمل ال�سغط الكامل اإىل النهاية، ول يكفَّ قطُّ عن  امل�سيح فلم ي�ست�سلم قطُّ

ة الُق�سوى. ب املرء بالقوَّ املقاومة. فهو يعلم ما معنى اأن ُيجرَّ

َجُه ُظلٌم وعنف وَتَخلٍّ ُمذِهلة، اأعطت امل�سيح ُقدرًة ال مثيَل  اإنَّ ُعمرًا من التَّجارب، توَّ
ني. فما تاألَّ اأحٌد قطُّ اأكرث من ذلك. وال قا�سى  بني واملتاأملِّ لها على التعاُطف مع املجرَّ
. وال اأحَد على االإطالق ا�ستحقَّ اأقلَّ منه، اأو كان له حقٌّ اأكرُب باأن  اأحٌد ُعنفًا وُظلمًا اأ�سدَّ
َفِمِه  يِف  ُوِجَد  َواَل  ًة،  َخِطيَّ َيْفَعْل  »َلْ  قال عنه:  الر�سول بطر�ص  ولكنَّ  االأذى.  لردِّ  ُيقاِوم 
ي  َيْق�سِ مِلَْن  ُي�َسلُِّم  َكاَن  َبْل  ُد  ُيَهدِّ َيُكْن  َلْ   َ لَّ َتاأَ َواإِْذ  ِعَو�سًا،  َي�ْسِتُم  َيُكْن  َلْ  �ُسِتَم  َمْكٌر...اإِْذ 

ِبَعْدل ]اأي هلل[« )1بطر�ص 2: 22 و23(.

َعَفاِتَنا« )عربانيني 5: 15(.  �ص اإنَّ امل�سيح قادٌر »اأَْن َيْرِثَي ِل�سَ من َثمَّ يقول الكتاب املقدَّ
وهذا ُمذِهل. اإنَّ ابن اهلل املقام حّيًا من بني االأموات واجلال�َص عن ميني اهلل، والذي له كلُّ 
م اإليه ُمعاِننَي احُلزَن اأو االأل، اأو  �ُسلطان على الكون، ي�سعر مبا ن�سعر نحن به عندما نتقدَّ

ة االأثيمة. قلِقني ِحياَل وعود اللَّذَّ

�ص باإقامة تراُبط بني عطف امل�سيح وثقتنا يف  اأيَّ َفرٍق ُيحِدث هذا؟ ُيجيب الكتاب املقدَّ
ْم ِبِثَقٍة  َعَفاِتَنا... ]لذلك[ َفْلَنَتَقدَّ الة. فهو يقول اإنَّه مبا اأنَّ امل�سيح قادٌر »اأَْن َيْرِثَي ِل�سَ ال�سَّ

َد ِنْعَمًة َعْونًا يِف ِحيِنِه« )عربانيني 4: 15 و16(. ْعَمِة ِلَكْي َنَناَل َرْحَمًة َوجَنِ اإِىَل َعْر�ِص النِّ

ب  ُمرحَّ باأنَّه غرُي  ن�سعر  اأن  ح  ُيرجَّ النَّحو:  الفكرة جتري على هذا  اأنَّ  الوا�سح  من 
منا ب�سراعاتنا. اإذ ن�سعر بطهارة اهلل وكماله �سعورًا حاّدًا  بنا يف ح�سرة اهلل اإذا تقدَّ
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ر اأنَّ  َلة غرَي الئٍق بح�سرته. ولكْن ال نلبث اأن نتذكَّ جّدًا بحيث يبدو كلُّ ما ميتُّ اإلينا ِب�سِ
عنا على  ُي�سجِّ نوِّ امل�سيح  نا. وهذا الوعُي حِلُ �ضدَّ معنا، ال  ُيِح�صُّ  ه  اإنَّ امل�سيح »َيرثي« لنا. 
م بثقة حني ن�سعر  راَعنا. وهو ُينا�ِسدنا اأن نتقدَّ راَخنا. وقد ذاَق �سِ م. فهو يعرف �سُ التقدُّ

ر ترنيمة جان نيوُتن القدمية: بحاجتنا. اإذًا، لنتذكَّ

اإىل َمِلٍك عظيٍم اأنت َتقَدْم،

ْم. فِبْطلباٍت عظيمٍة تقدَّ

فلي�ست ِطلبُة اأحٍد ما اأعَظْم

َيها ِنعمُتُه من اأن ُتلبِّ

اأو اأن تقوى عليها قدرُتُه!
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28ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ليحررنا من عبودية اخلطية

َعاِلَِي �أَنَُّكُم �ْفتُِديتُْم 

ٍة �أَْو َذَهٍب،  َل ِباأَ�ْصيَاَء تَْفنَى، ِبِف�صَّ

ِمْن �ِصرَيِتُكُم �لْبَاِطَلِة �لَِّتي تََقلَّْدُتُوَها ِمَن �لآبَاِء، 

يِح. بَْل ِبَدٍم َكِرمٍي، َكَما ِمْن َحَمل ِباَل َعْيٍب َوَل َدنَ�ٍس، َدِم �ْلَ�صِ
1بطر�ص 1: 18 و19

ة اأم بني القبائل البدائيَّة  ة الَعلمانيَّ اإنَّ ُمعظم النا�ص، �سواٌء يف املجتمعات الع�سريَّ
املوؤمنة باالأرواح، يجمُعهم هذا االأمر امل�سرتك: اأّنَهم يوؤمنون باال�سِتعباد لالأجداد. وُهم 
وانتقال  االأ�سالف  اأرواح  بُلغِة  االأرواحيُّون  االأقوام  ث  يتحدَّ فقد  �ستَّى.  باأ�سماٍء  يدعونه 
بها  يت�سبَّب  التي  اجِلراح  اأو عِن  الِوراثيِّ  التاأثري  الَعلمانيُّون عن  ث  يتحدَّ وقد  اللَّعنات. 
ة  ا ي�سود يف ِكلتا احلاَلتني �سعوٌر باجَلرَبيَّ فان ُمتواِكالن، نائيان عاطفّيًا. اإنَّ اأبوان ُمتع�سِّ
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يبدو  حيث  �ُساللتِنا،  من  اجِل��راح  اأو  اللَّعنة  حاملني  نعي�ص  اأن  ُملَزمون  نا  باأنَّ القائلة 
عادة. امل�ستقبل عقيمًا وخاليًا من ال�سَّ

وَها ِمَن  ِتي َتَقلَّْدمُتُ �ص: »اْفُتِديُتْم...  ِمْن �ِسرَيِتُكُم اْلَباِطَلِة الَّ عندما يقول الكتاب املقدَّ
رية  االآَباِء«، ُي�سري اإىل نط حياة عقيم، عدمي املعنى، غري نافع. وهو يقول اإنَّ هذه ال�ضِّ
اأن  هي  احلا�سمة  النُّقطة  ا  اإنَّ ذلك.  كيف  يقول  ال  ا  اإنَّ باالأ�سالف.  ُمرتِبطة  الباطلة 

د مدى التحرير. ر حُتدِّ رنا من عبوديَّة هذا الُعقم. فاإنَّ قدرة املحرِّ ُنالِحظ كيف ُحرِّ
ة  َذَهٍب.« فالف�سَّ اأَْو  ٍة  ِبِف�سَّ َتْفَنى،  ِباأَ�ْسَياَء  »اَل  ة االأ�سالف متَّ  اإنَّ التحرير من عبوديَّ
نا جميعًا  هب مُيثِّالن اأثمن االأ�سياء التي كان مكنًا اأن ُتدفع من اأجل فدائنا. ولكنَّ والذَّ
نعلم اأنَّهما عدميا القيمة. فاأغنى النا�ص غالبًا ما يكونون االأكرث ا�سِتعبادًا للُعقم والُبطل. 
رئي�ٍص  وُربِّ  حياته.  على  اأ�سالٍف  ُرقيِة  من  اخلوُف  به  ُيعذِّ قد  غنيٍّ  قبيلة  رئي�ِص  فُربَّ 

ر زواَجه واأوالده. َعلمانٍّ ل�سِركة ناجحة قد تدفُعه ِقًوى الواعيٌة من ُميطِه ُتدمِّ
ر ما هو  ا اآالم امل�سيح وموُته توفِّ هب عاجزان عن االإعانة. اإنَّ ة والذَّ حّقًا اإنَّ الِف�سَّ
دم امل�ضيح، ذلك الدم الكرمي الذي �ُسِفَك »َكَما ِمْن  ة، بل  مطلوب: ال الذهب وال الف�سَّ
وبني  بيننا  العالقة  على  اهلل  عنُي  كانت  امل�سيح،  مات  ا  فلمَّ َدَن�ٍص«.  َواَل  َعْيٍب  ِباَل  َحَمل 
رنا من الُعقم الذي وِرثناه منهم. وذلك �سبٌب من االأ�سباب  اأ�سالفنا. اإذ ق�سد اأن يحرِّ

العظيمة التي من اأجلها مات امل�سيح.

ك، اإذا كانت خطاياك كلُّها مغفورة وُكنَت الِب�سًا ِبرَّ  ما من لعنة ميكن اأن تقوم �سدَّ
بب  امل�سيح، وُكنَت َمفدّيًا ومبوبًا من ِقَبل خالق الكون. فاإنَّ اآالم امل�سيح وموته هي ال�سَّ
�ص عن �سعب اهلل اإنَّه لي�ص عليهم »ِعَياَفٌة...  النهائيُّ الذي من اأجله يقول الكتاب املقدَّ
ا مات امل�سيح،  هم ُرقيُة �ِسحٍر اأو لعنة. فلمَّ َواَل ِعَراَفٌة« )عدد 23: 23(، اأي ال تقوم �سدَّ
لون عليه واثقني. وحني ُيباِرك اهلل، ال  ماء الأُولئك الذين يتوكَّ اقُتنَيت جميُع بركات ال�سَّ

ي�ستطيع اأحد اأن يلعن.
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به اأٌب اأو اأُمٌّ خارَج نطاق �سفاء امل�سيح. فاإنَّ ثمن الفداء  وال يوجد اأي�سًا اأيُّ ُجرٍح �سبَّ
الكلمة تعربِّ عن قيمة النهائيَّة.  فة »كرمٍي«. وهذه  بال�سِّ امل�سيح، مو�سوٌف  دَم  ايف،  ال�سَّ
ها.  �سدَّ ت�سمد  اأن  ميكن  عبودية  من  وما  قيود.  وال  ح��دود  بال  رٌة  ُم��رِّ اإذًا  فالِفدية 

هب، ونقبل هديَّة اهلل. ة والذَّ ْل اإذًا عن الِف�سَّ فلنتحوَّ
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29ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيحرنِّرنا من ُعقِم ُساللِتنا

َلنَا ِمْن َخَطايَانَا ِبَدِمِه،  �لَِّذي �أََحبَّنَا، َوَقْد َغ�صَّ

َوَجَعَلنَا ُمُلوكاً َوَكَهنًَة ِ هلِل �أَِبيِه،

ْلَطاُن �إَِل �أَبَِد �لآِبِديَن. �آِمَي. لَُه �ْلَْجُد َو�ل�صُّ
روؤيا 1: 5 و6

ِه، ْعَب ِبَدِم نَْف�صِ �َس �ل�صَّ يَ�ُصوُع �أَيْ�صاً، ِلَكْي يَُقدِّ

َ َخاِرَج �لْبَاِب.  تَاأَلَّ
عربانيني 13: 12

رنا بطريقتني. فهي جتعلنا ُمذنبني اأمام اهلل، االأمُر الذي ي�سُعنا  تنا تدمِّ اإنَّ خطيَّ
ه �سورة اهلل التي  حتت دينونته العادلة. كما اأنَّها جتعُلنا ِقباحًا يف �سلوكنا، بحيُث ُن�سوِّ
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ينونة من اأجل ذْنبنا، وهي جتعلنا عبيدًا  اإنَّها حتكُم علينا بالدَّ َد لنا اأن نعر�سها.  ُق�سِ
لعدم املحبوبيَّة.

رنا من ِكلتا هاتني التَّعا�سَتني. فهو يفي بحقوق ِبرِّ اهلل، بحيث  غري اأنَّ دم امل�سيح ُيحرِّ
لعدم  ت�ستعِبُدنا  التي  ة  ة اخلطيَّ قوَّ يقهر  وهو  نحٍو عادل.  ُتغَفر خطايانا على  اأن  ميكن 
ا  ا ذْنَبنا. اأمَّ ِب اهلل ويرفع عنَّ ى امل�سيح كاِمَل غ�سَ ة. وقد �سبق اأن راأينا كيف يتلقَّ املحبوبيَّ

رنا دم امل�سيح من عبوديَّة اخلطيَّة؟ االآن، فكيف ُيحرِّ
ر اأنُف�َسنا من االأنانيَّة. �سحيٌح  ه ُيلِهُمنا اأن ُنحرِّ الة لنا واأنَّ لي�ص اجلواب اأنَّه ُقدوٌة فعَّ
الة جّدًا! فقد ق�سد لنا بو�سوح اأن نقتدَي به:  اأن امل�سيح هو ُقدوُتنا. ويا لها من ُقدوة فعَّ
بُّوَن اأَْنُتْم اأَْي�سًا  َنا حُتِ ْحَبْبُتُكْم اأَ ُكْم َبْع�سًا. َكَما اأَ بُّوا َبْع�سُ ًة َجِديَدًة اأََنا اأُْعِطيُكْم: اأَْن حُتِ يَّ »َو�سِ
عوة اإىل االقتداء لي�ست هي الُقدرَة على  َبْع�سًا«. )يوحنا 13: 34(. ولكنَّ الدَّ ُكْم  َبْع�سُ

التحرير، بل يوجد �سيٌء اأعمق.
َرنا ُقدرُة اهلل، ال  ذلك اأنَّ اخلطيَّة لها ُنفوٌذ قويٌّ جّدًا يف حياتنا بحيُث يجب اأن حُترِّ
هة اأم اإىل  ُة اهلل ُموجَّ نا ُخطاة، ينبغي اأن ن�ساأل: اأاإىل حتريرنا ُقوَّ ُة االإرادة. ولكن مبا اأنَّ قوَّ
ا ُحكَم  ا مات امل�سيح على ال�سليب لريفع عنَّ ل اآالم امل�سيح. فلمَّ اإدانتنا؟ وها ُهنا تتدخَّ
ق الأجل حتريرنا  ارة، اإذا جاز التعبري، لكي تتدفَّ ماَم رحمة ال�سماء اجلبَّ ينونة فتح �سِ الدَّ

من �ُسلطة اخلطيَّة.
وبعبارة اأُخرى، فاإنَّ االإنقاذ من ذْنب اخلطيَّة وغ�سب اهلل وَجَب اأن ي�سبق االإنقاذ من 
�ص  �ُضلطة اخلطيَّة برحمة اهلل. والكلمتان احلا�سمتان اللتان ي�ستخدمهما الكتاب املقدَّ
للتعبري عن هذا ُهما: التَّبير الذي ي�سبق وي�سمن التقدي�س. وهاتان الكلمتان ُمتِلفتا 

. املدلول. فاالأوىل اإعالٌن فوريٌّ )غرُي ُمذِنب!(. والثانية تغيري م�ستمرٌّ

ُقدرُة اهلل يف خدمة غ�سبه اجلالب  لي�ست  بامل�سيح،  الواثقني  اإىل  �سبة  بالنِّ فاالآن، 
رة. وُيعطينا اهلل هذه الُقدرة على التغيري من خالل  ينونة، بل يف خدمة رحمته املحرِّ للدَّ
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ٌة َفَرٌح �َساَلٌم، ُطوُل اأََناٍة  بَّ د باأنَّه »َمَ و�ص. ولذلك فاإنَّ جماَل ما ُيحدَّ �سخ�صِ روحِه القدُّ
وح«. )غالطية 5: 22 و23(.  ٌف،« ُيقال عنه اإنَّه »ثمر الرُّ اَلٌح، اإِمَياٌن َوَداَعٌة َتَعفُّ ُلْطٌف �سَ
َة َلْن  ِطيَّ م هذا الوعد املدِه�ص: »َفاإِنَّ اخْلَ �ص اأن ُيقدِّ بب ي�ستطيع الكتاب املقدَّ ولهذا ال�سَّ
ْعَمِة« )رومية 6: 14(. فاأن يكون املرء  َت النِّ اُمو�ِص َبْل حَتْ َت النَّ ُكْم َل�ْسُتْم حَتْ َت�ُسوَدُكْم، الأَنَّ
تنا )ال ُدفعًة واحدة، بل �سيئًا  ن قدرة اهلل لتبديد عدم مبوبيَّ اأمٌر يوؤمِّ عمة«  »حتت النِّ
ر القدرة  نا اأي�سًا ال ن�ستطيع اأن نوفِّ تنا، غري اأنَّ ف�سيئًا(. ونحن ل�سنا خاملني يف دحر اأنانيَّ
احلا�سمة، بل نعمُة اهلل هي التي تفعل ذلك. من ُهنا قال الر�سول العظيم بول�ص: »َتِعْبُت 
اأَْكرَثَ ِمْنُهْم َجِميِعِهْم. َولِكْن اَل اأََنا، َبْل ِنْعَمُة اهلِل الَِّتي َمِعي« )1كورنثو�ص 15: 10(. فع�سى 

تها! رنا نعمُة اهلل – باالإميان بامل�سيح – من ِكال ذْنب اخلطيَّة وعبوديَّ اأن حُترِّ
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30ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لنموَت بالننِّسبة إىل اخلطيَّة 

 وحنيا ألجل الربنِّ

�لَِّذي َحَمَل ُهَو نَْف�ُصُه َخَطايَانَا ِف َج�َصِدِه َعَلى �ْلَ�َصبَِة،

ِلَكْي َنُوَت َعِن �ْلََطايَا َفنَْحيَا ِلْلِبِّ.
1بطر�ص 2: 24

نا نحن  ا ومن اأجل خطايانا يعني اأنَّ مهما بدا االأمر غريبًا، فاإنَّ موت امل�سيح بَداًل منَّ
ُمتنا. قد تعتقد اأنَّ موت بديٍل ِعَو�سًا عنك ال ُبدَّ اأن يعني اأنَّك تنجو من املوت. وال �سكَّ 
قاء واالنف�سال عن اهلل. فقد  نا ننجو فعاًل من املوت: املوِت الأبديِّ حيُث ال نهاية لل�سَّ اأنَّ
ىَل الأََبِد«  ًة، َوَلْن َتْهِلَك اإِ َبِديَّ قال امل�سيح عن ِخرافه، اأي املوؤمنني به: »اأََنا اأُْعِطيَها َحَياًة اأَ
�َت اإِىَل الأََبِد« )يوحنا  )يوحنا 10: 28(. وقال اأي�سًا: »ُكلُّ َمْن َكاَن َحّيًا َواآَمَن ِبي َفلَْن مَيُ
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َياُة  ه لن »َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيوؤِْمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه احْلَ 11: 26(. فموت امل�سيح يعني فعاًل اأنَّ
ُة« )يوحنا 3: 16(. االأََبِديَّ

اأجل  ومن  ا  منَّ ب��داًل  مات  امل�سيح  الأنَّ  حتديدًا  نوت  به  اآخ��ر  معًنى  هنالك  ولكنَّ 
وَت...« )1بطر�ص  ِلَكْي َنُ �َسَبِة،  َنْف�ُسُه َخَطاَياَنا يِف َج�َسِدِه َعَلى اخْلَ ُهَو  خطايانا. »َحَمَل 
املوؤمن  – اأنا  امل�سيح، متُّ  ا مات  2: 24(. لقد مات لكي نحيا، ومات لكي نوت. فلمَّ
َمْوِتِه«  ِب�ِسْبِه  َمَعُه  ْرَناُمتَِّحِديَن  »َقْد�سِ بو�سوح:  يقول  �ص  املقدَّ والكتاب  معه.  بامل�سيح– 
ِميُع اإِذًا َماُتوا« )2كورنثو�ص  ِميِع، َفاجْلَ )رومية 6: 5(. »اإِْن َكاَن َواِحٌد َقْد َماَت الأَْجِل اجْلَ

.)14 :5

اد بامل�سيح على هذا النَّحو العميق. ففي و�سع كل  ليل على االحتِّ اإنَّ االإميان هو الدَّ
ِلْبُت” )غالطية 2: 20(. واإذ نعود باأنظارنا اإىل موته،  موؤمن اأن يقول: “َمَع امْلَ�ِسيِح �سُ
ه  ا هناك. فاإنَّ خطايانا كانت عليه، واملوُت الذي ن�ستحقُّ ُكنَّ  ��� ��� يف فكر اهلل  نا  اأنَّ نعَلم 

 

ِلْلَمْوِت«  ــِة  ِبــامْلـَـْعــُمــ�ِديَّ َمَعُه  ا  »ُدِفنَّ امل��وت.  هذا  ر  ُت�سوِّ ة  واملعموديَّ فيه.  لنا  حا�ساًل  كان 

 

ا النُّهو�ص منه ف�سورة  )رومية 6: 4(. فاملاء ُي�سِبه قربًا، والَغط�ُص حتته �سورة للموت. اأمَّ
ِة،  للحياة اجلديدة. وهذا كلُّه �سورة ملا اهلل فاِعُله »باالإميان«. »َمْدُفوِننَي َمَعُه يِف امْلَْعُموِديَّ

ِتي ِفيَها اأُِقْمُتْم اأَْي�سًا َمَعُه ِباإِمَياِن َعَمِل اهلِل« )كولو�سي 2: 12(. الَّ

اأجل خطيَّتي.  ُمبا�سرًة مع موته من  ُمرتاِبطٌة  امل�سيح  اإنَّ حقيقة كون قد متُّ مع 
امل�سيح ب�سفته  اأقبل  اأنَّني حني  يعني  لكي من�ت.« وهذا  خطايانا...  نف�سه  »َحمَل هو 
ُملِّ�سي، اأقبُل موتي �سخ�سّيًا ب�سفتي خاطئًا. فاإنَّ خطيَّتي اأدَخلت امل�سيح اإىل القرب، 
ة باعتبارها قاتلة: اإذ قتَلت امل�سيح،  واأدخَلتني اإىل ُهناك معه. واالإميان ينظر اإىل اخلطيَّ

وقتَلتني اأي�سًا.
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التي  القدمية  فالذات  للخطيَّة.  املوَت  بامل�سيح  موؤمنًا  املرء  �سريورة  تعني  ولذلك 
ة ُت�سِبه فاجرًة ل تُعد تبدو جميلة. اإنَّها قاِتلُة  حتبُّ اخلطيَّة ماتت مع امل�سيح. واخلطيَّ
عليه  ُت�سيِطر  تُعد  اإىل اخلطيَّة، ل  بالن�سبة  ميِّت  املوؤمن  فاإنَّ  ثمَّ  ومن  وقاِتَلتي.  مليكي 
ة. َة بعُد للخطيَّة، للفاجرة التي قتَلت �سديقي. اإنَّها اأ�سبحت عدوَّ بجواذبها. فال جاذبيَّ

. »َحَمَل ُهَو َنْف�ُسُه َخَطاَياَنا يِف َج�َسِدِه  وها هي حياتي اجلديدة االآن حتت ُحكم الرِبّ
ني  « )1بطر�ص 2: 24(. اإنَّ جمال امل�سيح، الذي اأحبَّ �َسَبِة، ِلَكْي ... َنْحَيا ِلْلِبِّ َعَلى اخْلَ
ة التي اأُِحبُّ االآن  ي، هو ُمنيُة نف�سي. وجماُله هو برٌّ كامل. فالو�سيَّ وبذل نف�سه ِعَو�سًا عنِّ
ُموا َذَواِتُكْم ِ هلِل  اأن اأُطيَعها )واأدعوكم اإىل اال�سرتاك معي يف هذا االأمر( هي هذه: »َقدِّ

اَءُكْم اآاَلِت ِبّرِ هلِل« )رومية 6: 13(. ْع�سَ َكاأَْحَياٍء ِمَن االأَْمَواِت َواأَ
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31ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لنموَت بالنسبة إىل الناموس 

 ونصرَي ُمثِمرين ألجل اهلل

يِح، �أَنْتُْم �أَيْ�صاً َقْد ُمتُّْم ِللنَّاُمو�ِس ِبَج�َصِد �ْلَ�صِ

رُيو� لآَخَر، ِللَِّذي َقْد �أُِقيَم ِمَن �لأَْمَو�ِت، ِلَكْي تَ�صِ

ِلنُْثِمَرِ هلِل.
رومية 7: 4

ا مات امل�سيح من اأجلنا، ُمتنا معه. فقد نظر اهلل اإلينا، نحن املوؤمنني بامل�سيح،  ل�مَّ
الف�سل  )راج��ع  فيه.  موَتنا  خطايانا  اأج��ل  من  موُته  وك��ان  معه.  ُمتَِّحدين  باعتبارنا 
انا. فهكذا  واإيَّ التي قتَلت امل�سيح  اأنَّ اخلطيَّة ل تُكن احلقيقَة الوحيدة  ال�سابق.( غري 
فَعَل نامو�ُص اهلل. فحني نخرق ال�سريعة باالإخطاء، حتكم علينا ال�سريعة باملوت. ولو ل 
« )رومية 4:  تُكن ال�سريعة موجودة، ملا كان ِعقاب. »اإِْذ َحْيُث َلْي�َص َناُمو�ٌص َلْي�َص اأَْي�سًا َتَعدٍّ
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رَي  اُمو�ِص، ِلَكْي... َي�سِ ِذيَن ]حتت[ النَّ اُمو�ُص َفُهَو ُيَكلُِّم ِبِه الَّ 15(. ولكنَّ »ُكلَّ َما َيُقوُلُه النَّ
ا�ٍص ِمَن اهلِل« )رومية 3: 19(. َت ِق�سَ ُكلُّ اْلَعاَلِ حَتْ

ا مذِنبني. ول يكن  ما كانت ُتوجد جناٌة من لعنة النامو�ص. فهو كان عاداًل؛ ونحن كنَّ
ا. من اأجل  َي �سخ�ٌص ما الُعقوبة عنَّ اإالَّ �سبيٌل واحد فقط الإطالقنا اأحرارًا: يجُب اأن يوؤدِّ
َلْعَنًة الأَْجِلَنا« )غالطية  اَر  اإِْذ �سَ اُمو�ِص،  َلْعَنِة النَّ ذلك جاء امل�سيح: »َامْلَ�ِسيُح اْفَتَداَنا ِمْن 

.)13 :3

ا يف امل�سيح. فاإنَّ ُقدرتها على ال�سيادة  لذلك ال ميكن اأن تديننا �سريعُة اهلل اإذا كنَّ
ة  ا مطاِلَب ال�سريعة. واإطاعُته التامَّ علينا انك�َسَرت ُم�ساَعفًة. فمن ِجَهة، اأمتَّ امل�سيح عنَّ
ريعة حُت�َسب لنا نحن )راِجع الف�سل 11(. ومن جهة اأخرى، ُدِفَعت عقوبة ال�سريعة  لل�سَّ

بدم امل�سيح.

�ص بُكلِّ و�سوح اأنَّ حيازَة َو�سٍع �سليم اأمام اهلل لي�ست  لهذا ال�سبب ُيعلِّم الكتاب املقدَّ
ُر اأََماَمُه« )رومية  اُمو�ِص ُكلُّ ِذي َج�َسٍد اَل َيَترَبَّ موؤ�س�سًة على اإطاعة ال�سريعة. »ِباأَْعَماِل النَّ
اُمو�ِص، َبْل ِباإِمَياِن َي�ُسوَع امْلَ�ِسيِح،« اأي بوا�سطة  ُر ِباأَْعَماِل النَّ 3: 20(. اإنَّ »االإِْن�َساَن اَل َيَترَبَّ
باإطاعة  اهلل  اأم��ام  و�سِعنا  اإ�سالح  رج��اَء يف  فال   .)16  :2 بامل�سيح )غالطية  االإمي��ان 
ه الذي ي�سري لنا باالإميان. »اإِذًا َنْح�ِسُب  ا الرجاء الوحيد هو َدُم امل�سيح وِبرُّ النامو�ص. اإنَّ

اُمو�ِص« )رومية 3: 28(. ُر ِباالإِمَياِن ]مبعزل عن[ اأَْعَماِل النَّ اأَنَّ االإِْن�َساَن َيَترَبَّ

َدنا؟  يُعد �سيِّ اإىل نامو�سه الذي ل  �سبة  بالنِّ اأمواتًا  ا  ُكنَّ اإذا  اإذًا،  ُنر�سي اهلل  فكيف 
اإنَّ  12(؟   :7 )رومية  �سة  واملقدَّ ال�ساحلة  اهلل  م�سيئة  عن  التعبرَي  هو  النامو�ُص  األي�ص 
نا بداًل من االنتماء اإىل النامو�ص الذي ُيطاِلب وَيدين، ِبتنا  �ص هو اأنَّ جواب الكتاب املقدَّ
االآن ُمنتمني اإىل امل�سيح الذي ُيطاِلب وُيعطي. ف�سابقًا، كان الرِبُّ مطلوبًا من اخلارج يف 
ا االآن فالرِبُّ ينبع من داخلنا كا�ستياٍق يف عالقتنا بامل�سيح.  حروٍف مكتوبة على َحَجر. اأمَّ
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اإنَّ �سخ�سًا حّيًا حلَّ ملَّ الئحة  . وبروحه ُيعيننا يف �سعفنا.  ٌر وحقيقيٌّ فامل�سيح حا�سِ
]الُقُد�ص[ ُيْحِيي” )2كورنثو�ص 3: 6(. )راجع  وَح  َيْقُتُل َولِكنَّ الرُّ ْرَف  ُمهِلكة: “الأَنَّ احْلَ

الف�سل 14.(

�ص اإنَّ �سبيَل الطاعِة اجلديَد هو الإثمار، ال اإطاعُة النامو�ص،  لهذا يقول الكتاب املقدَّ
ِقيَم  رُيوا الآَخَر، ِللَِّذي َقْد اأُ اُمو�ِص ِبَج�َسِد امْلَ�ِسيِح، ِلَكْي َت�سِ اأو ال�سريعة. »اأَْنُتْم... َقْد ُمتُّْم ِللنَّ
�سبة اإىل اإطاعة النامو�ص لكي نحيا  ِمَن االأَْمَواِت ِلُنْثِمَر هلِِل.« )رومية 7: 4(. لقد ُمتنا بالنِّ
جرة  �سبة اإىل االإثمار. اإنَّ الثمر ينمو ب�سورة طبيعيَّة على �سجرٍة ما. فاإذا كانت ال�سَّ بالنِّ
ٌة بي�سوع  ٍة حيَّ دًا. وال�سجرة، يف هذه احلالة، هي عالقُة مبَّ دة، ف�سيكون الثَّمر جيِّ جيِّ
�سبة اإىل  امل�سيح. فمن اأجل هذا مات امل�سيح. وهو االآن ُينا�ِسُدنا اأْن«ِثقوا بي!« ُموتوا بالنِّ

ة.  النامو�ص، لكي ُتثِمروا َثمر املحبَّ
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32ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ننا من أن نعيش  لُيمكنِّ

 للمسيح ال ألنُفِسنا

ُهَو َماَت لأَْجِل �ْلَِميِع َكْي يَِعي�َس �لأَْحيَاُء

ِهْم، بَْل ِللَِّذي َماَت لأَْجِلِهْم َوَقاَم.  ِف ما بَْعُد َل لأَنُْف�صِ
2كورنثو�ص 5: 15

يف  االآية  ُع�سارَة  ا�ستخرجنا  فاإذا  امل�سيح.  د  لُيمجِّ مات  امل�سيح  اأنَّ  كثريين  ُيحريِّ 
وبعبارة  الأجله.  نعي�ص  لكي  الأجلنا  مات  امل�سيح  اإنَّ  جوهُرها  يقول   ،15  :5 2كورنثو�ص 
مات  امل�سيح  اأنَّ  العبارة  فب�سريح  تعظيم.  اأعظَم  َمُه  ُنعظِّ لكي  الأجلنا  مات  اإنَّه  اأُخرى: 

الأجل امل�سيح. 
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نا اأخفقنا  واالآن، هذا كالم �سريح. فهو لي�ص تعبريًا جمازّيًا. فجوهر اخلطيَّة هو اأنَّ
 .)23 :3 ابنه احلبيب )رومية  اإخفاقنا يف متجيد  ي�سمل  الذي  االأمر  يف متجيد اهلل، 
رنا منها. فهو اإذًا مات لكي يحمل العار  ة وُيحرِّ ولكنَّ امل�سيح مات لكي يحمل تلك اخلطيَّ
جمد  الأجل  مات  امل�سيح  اإنَّ  هذا.  ينُق�َص  لكي  مات  لقد  تنا.  بخطيَّ عليه  مناه  كوَّ الذي 

امل�سيح.

اأمرًا من  يبدو  ال  اإنَّه  عبثّيًا.  وْقعًا  له  اأنًّ  فهو  كثريين  الأُنا�ٍص  �سَبُب حتيرِي هذا  ا  اأمَّ
الكتاب  به  ي�سُفه  ما  عك�ص  اإىل  امل�سيح  ت��األُّ  ل  ُيحوِّ ��ه  اأنَّ يبدو  وهكذا  ُيفَعل.  اأن  ة  املحبَّ
ة االأ�سمى. غري اأنَّه باحلقيقة هذا وذاك معًا. فاإنَّ موَت  �ص، اأال وهو اأنَّه فعُل املحبَّ املقدَّ
ة لي�سا ِكالهما �ضحيَحني فقط، بل  امل�سيح الأجل جمده ال�سخ�سيِّ وموَته الإظهار املحبَّ

ُهما الأمُر نف�ُضه اأي�سًا. 

ويدعو  هكذا  ف  يت�سرَّ اأن  ي�ستطيع  �سواه  اأح��َد  فال  له.  مثيَل  ال  فريد،  امل�سيح  اإنَّ 
ة. فامل�سيح هو يف الكون كلِّه االإن�ساُن الوحيد الذي هو اهلل اأي�سًا، ومن َثمَّ  َفه مبَّ ت�سرُّ
فهو ذو قيمة النهائيَّة. وهو جميٌل النهائّيًا يف جميع كماالته االأدبيَّة. وهو النهائّيًا حكيم 
ِد اهلل، َوَر�ْسُم َجْوَهِرِه« )عربانيني 1: 3(. فاأن نراه  وعادل و�سالح وقوّي. اإنَّه«َبَهاُء جَمْ

مه. واأن نعرفه ُهما اأمران ُم�سِبعان اأكرث من حيازة كلِّ ما ت�ستطيع االأر�ص اأن ُتقدِّ

واأُولئك الذين عرفوه املعرفَة الُف�سلى، تكلَّموا على هذا النَّحو:

»َما َكاَن ِل ِرْبحًا، َفهَذا َقْد َح�ِسْبُتُه ِمْن اأَْجِل امْلَ�ِسيِح َخ�َساَرًة. 
ِل َمْعِرَفِة  ْجِل َف�سْ َبْل اإِنِّ اأَْح�ِسُب ُكلَّ �َسْيٍء اأَْي�سًا َخ�َساَرًة ِمْن اأَ
االأَ�ْسَياِء،  ُك��لَّ  َخ�ِسْرُت  اأَْج��ِل��ِه  ِم��ْن  ��ِذي  الَّ ��ي،  َربِّ َي�ُسوَع  امْلَ�ِسيِح 

ي 3: 7 و8(. َواأََنااأَح�ِسُبَها ُنَفاَيًة ِلَكْي اأَْرَبَح امْلَ�ِسيَح« )فيلبِّ
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اإنَّ كون امل�سيح »قد مات لكي نعي�ص له« ال يعني »لكي ُن�ضاِعَده«. فاإنَّ اهلل »اَل ُيْخَدُم 
»الأَنَّ  اأي�سًا  امل�سيح  وكذلك   .)25  :17 )اأعمال  �َسْيٍء«  اإِىَل  َتاٌج  ُمْ ُه  نَّ َكاأَ ا�ِص  النَّ ِباأََياِدي 
اْبَن االإِْن�َساِن اأَْي�سًا َلْ َياأِْت ِلُيْخَدَم َبْل ِلَيْخِدَم َوِلَيْبِذَل َنْف�َسُه ِفْدَيًة َعْن َكِثرِييَن« )مرق�ص

 

10: 45(. فما مات امل�سيح الأجله لي�ص لكي ُن�ساِعَده، بل لكي نراه ونتمتَّع به باعتباره ذا 
ات جماله. بهذه  ة وُيبِهَجنا مب�سرَّ امَّ ات ال�سَّ قيمة النهائيَّة. لقد مات لكي يفِطمنا عن اللَّذَّ

د هو. ولي�ص هذان هدَفني ُمت�ساِرَبني، بل ُهما اأمٌر واحد. الطريقة ُنَحبُّ نحن ويتمجَّ

وَح  قال امل�سيح لتالميذه اإنَّه وَجَب اأن يرحل عنهم حتَّى ي�سري مكنًا اأن ُير�ِسَل الرُّ
»َذاَك  املعني عندما يجيء:  اأخربهم مبا �سيفعُله  ُثمَّ  القد�ص، املعني )يوحنا 16: 7(. 
مه. وهذه اأعظم  ُدِن« )يوحنا 16: 14(. لقد مات امل�سيح وقام حّيًا لكي نراه وُنعظِّ جِّ مُيَ
على  امل�سيح  ه  �سالَّ ما  بني  ُحّبًا  االأك��رث  وال�سالة  ة.  املحبَّ هي  ه��ذه  الكون.  يف  معونة 
ِذيَن اأَْعَطْيَتِني َيُكوُنوَن َمِعي َحْيُث اأَُكوُن  االإطالق كانت هذه: »اأَيَُّها االآُب اأُِريُد اأَنَّ هوؤُاَلِء الَّ
ُه  ة: تاأملُّ ِدي« )يوحنا 17: 24(. الأجل هذا مات امل�سيح. وهذه هي املحبَّ اأََنا، ِلَيْنُظُروا جَمْ

ه نف�ُسه. لكي ُيعطَينا متتُّعًا اأبدّيًا، اأال وهو �سخ�سُ
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33ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ليجعل صليبه أساَس 

 افِتخاِرنا كلنِّه

ِليِب لَّ ِب�صَ َحا�َصا ِل �أَْن �أَْفتَِخَر �إِ

ِلَب �لَْعاَلُ يِح، �لَِّذي ِبِه َقْد �صُ َربِّنَا يَ�ُصوَع �ْلَ�صِ

ِل َو�أَنَا ِلْلَعاَلِ.
غالطية 6: 14

هل  حّقًا؟  فقط!  امل�سيح  ب�سليب  االفتخار  ُمبالغة.  على  ينطوي  اأم��رًا  هذا  يبدو 
ث عن اأمور اأُخرى  �ص يتحدَّ املق�سود فعاًل االفتخار بال�سليب فقط؟ حتَّى الكتاب املقدَّ
نفتخر بها. كاأْن نفتِخر مبجد اهلل )رومية 5: 2(.اأو نفتِخر ب�سيقاتنا )رومية 5: 3(. اأو 
نفتِخر ب�سعفاتنا )2كورنثو�ص 12: 9(. اأو نفتِخر ب�سعب امل�سيح )1ت�سالونيكي 2: 19(. 

فما معنى عدم االفتخار »اإالَّ« ب�سليب امل�سيح هنا؟
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معناه اأنَّ كلَّ افتخار اآخر ينبغي اأن يكوَن َبعُد افتخارًا بال�سليب. فاإذا افتخرنا برجاء 
املجد، ينبغي اأن يكون ذلك االفتخار عيُنه افتخارًا ب�سليب امل�سيح. واإذا افتخرنا ب�سعب 
بال�سليب  فاالفتخار  ليب.  بال�سَّ افتخارًا  عيُنه  االفتخار  ذلك  يكون  اأن  ينبغي  امل�سيح، 
ننا من كلِّ افتخار �سحيح اآخر، وكلَّ افتخار �سحيح  وحَده يعني اأنَّ ال�سليب وحده مُيكِّ

ينبغي بالتال اأن ُيكِرَم ال�سليب.

َله  له اهلل للخري - قد ح�سَّ ملاذا؟ الأنَّ كلَّ اأمٍر �سالح - بل باحلقيقة كلَّ اأمٍر �سيِّئ يحوِّ
فقط.  ينونة  الدَّ اإالَّ  اخُلطاة  ينال  ال  بامل�سيح،  االإميان  عن  فبمعزل  امل�سيح.  �سليُب  لنا 
�ص ُيعلِّم اأنَّه حتَّى  ة كثرية ُتوايف غري املوؤمنني. ولكنَّ الكتاب املقدِّ �سحيٌح اأنَّ اأُمورًا ُم�ِسرَّ
ة دينونة اهلل يف النهاية، اإن كانت  ُة هذه �سوف ُت�ساِعُف فقط حدَّ َبَركاُت احلياِة الطبيعيَّ

كر على اأ�سا�ص اآالم امل�سيح )رومية 2: 4 و5(. ال ُتقَبل بال�سُّ

وهكذا، فاإنَّ كلَّ ما نتمتَّع به، نحن الواِثقني بامل�سيح، هو بف�سل موته. اإنَّ اآالَمه وموته 
ها اخُلطاة املذِنبون، وا�سرَتت كلَّ اخلري الذي يتمتَّع  بت كامل الدينونة التي ا�ستحقَّ ت�سرَّ
به اخلطاة امل�ساَمون. ولذلك فاإنَّ كامل افتخارنا بهذه االأ�سياء ينبغي اأن يكون افتخارًا 
نا ال  رين لل�سليب كما ينبغي، الأنَّ زين على امل�سيح ومقدِّ ب�سليب امل�سيح. ونحن ل�سنا ُمركِّ
له اهلل للخري، قد اقُتِنَي  ر ملّيًا يف حقيقة كوِن كلِّ �سيء �سالح، وكلِّ �سيء طالح يحوِّ ُنفكِّ

باآالم امل�سيح وموته.

ه اإىل  ورة اجلذريَّة؟ يجب اأن نتنبَّ زين على ال�سليب بتلك ال�سُّ ُثمَّ كيف ن�سري ُمركِّ
ا ح�سل هذا  ا مات امل�سيح على ال�سليب )راجع الف�سل 31(. ول�مَّ حقيقة كوننا ُمتنا ل�مَّ
« )غالطية 6: 14(. هذا هو مفتاح  ِلَب اْلَعاَلُ ِل َواأََنا ِلْلَعاَلِ �سول بول�ص، قال: »َقْد �سُ للرَّ

ز على امل�سيح. ليب، املركَّ االفتخار بال�سَّ
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ُجثٌَّة هامدة  فاأنت  الطاغيُة.  العاَل  ُة  تنك�سر جاذبيَّ امل�سيح،  عندما ت�سع ثقتك يف 
�سبة اإليك. اأو بتعبرٍي اإيجابّي: اأنت »َخِليَقُة  �سبة اإىل العاَل، والعاَل ُجثٌَّة هامدة بالنِّ بالنِّ
َجِديَدة« )غالطية 6: 15(. فذاُتك القدمية َمْيتة. وها هي ذاٌت جديدة حيَّة، ذاُتك التي 
اأ�سمى من كلِّ  امل�سيح كنزًا  ِخر  يدَّ اأنَّه  االإميان هو  ز هذا  مُييِّ بامل�سيح. وما  االإميان  من 

تك له. د اإليك والفوز مبحبَّ �سيٍء يف العال. لقد ماتت ُقدرُة العاَل على التودُّ

ٍة َحالٍل يف العاَل ُت�سِبح َدلياًل  �سبة اإىل العاَل يعني اأنَّ كلَّ َم�سرَّ اأن تكون َمْيتًا بالنِّ
بال�سليب. فعندما جتري قلوُبنا  وُمنا�َسبًة لالفتخار  امل�سيح  ة  م على مبَّ بالدَّ ُم�سرًتى 
كِة َمْيتًة،  َة الرَبَ ُد ُدنيويَّ كة اإىل م�سدرها يف ال�سليب، عندئٍذ جَنِ ة الرَبَ ُرجوعًا على اأ�ِسعَّ

. ويكوُن امل�سيُح امل�سلوب هو الُكلَّ بالُكلِّ



108

34ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ننا من أن حنيا   لُيمكنِّ

 يف اإلميان به

ِلْبُت، َفاأَْحيَا َل �أَنَا،  يِح �صُ َمَع �ْلَ�صِ

. َفَما �أَْحيَاُه �لآَن ِف �ْلَ�َصِد، يُح يَْحيَا ِفَّ بَِل �ْلَ�صِ

َا �أَْحيَاُه ِف �لإِميَاِن، �إِميَاِن �بِْن �هلِل، �لَِّذي �أََحبَِّني   َفاإِنَّ

َو�أَ�ْصَلَم نَْف�َصُه لأَْجِلي.
غالطية 2: 20

اأنَّك قد  اإالَّ  »اأَْحَيا... االآن«.  ِلْبُت«، ولكْن  يف هذه االآية تناُق�ٌص ظاهريٌّ وا�سح. »�سُ
اًل، متُّ مع امل�سيح، ُثمَّ اأُِقمُت معه حّيًا، واأنا  تقول: »لي�ص هذا تناُق�سًا، بل هو تعاُقب. فاأوَّ
اأحيا االآن.« �سحيح! ولكْن ماذا تقول يف هذه الكلمات االأكرِث تناُق�سًا َبعد: »اأحيا ال اأنا«، 

ومع ذلك »اأحيا... االآن«؟ اأفاأحيا اأم ال؟
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ُهنالك  كان  اأنَّه  بول�ص  فما عناه  تبدو كذلك.  بل هي  تناُق�ساٍت،  املفاَرقات  لي�ست 
م�سيحّيًا  املرء  ي�سري  اأن  يعنيه  ما  هو  يحيا. ذلك  ُمتِلٌف  »اأنا«  االآن  وُهنا  مات،  »اأنا« 
ًة. »اإِْن َكاَن اأََحٌد يِف امْلَ�ِسيِح  حقيقّيًا: ذات قدميٌة متوت؛ وذاٌت جديدة ُتخلَق اأو ُتقاُم حيًّ
َمَع  ]اهلل[  ْحَياَنا  اأَ َطاَيا  ِباخْلَ اأَْم��َواٌت  »َوَنْحُن   .)17 :5 َجِديَدٌة« )2كورنثو�ص  َخِليَقٌة  َفُهَو 

امْلَ�ِسيِح...َواأََقاَمَنا َمَعُه« )اأف�س�ص 2: 5 و6(.

لقد كان هدف موت امل�سيح اأن ياأخذ »ذاتنا القدمية« معه اإىل القرب وي�سع لها حّدًا 
ِة« )رومية 6:  ِطيَّ ِلَب َمَعُه ِلُيْبَطَل َج�َسُد اخْلَ نهائّيًا. »َعامِلِنَي هَذا: اأَنَّ اإِْن�َضاَنَنا اْلَعِتيَق َقْد �سُ
6(. فاإن وِثقنا بامل�سيح، ُن�سبُح ُمتَِّحدين معه، ويح�ُسُب اهلل اأنَّ ذاَتنا القدمية قد ماتت 

ًة. مع امل�سيح. وكان الَغَر�ص اأن ُتقام ذاٌت جديدٌة حيَّ

اتني؟ اأما ِزلُت اأنا  اإذًا، َمن هو »االإن�سان« اجلديد؟ وما هو املختِلف بني هاَتني الذَّ
ف الذاَت اجلديدة بطريقَتني: اإحداهما  ر هذا الف�سل ت�سِ اإيَّاي؟ اإنَّ االآية التي تت�سدَّ
اًل، تقول اإنَّ االإن�سان اجلديد هو امل�سيُح حّيًا  ر؛ واالأُخرى وا�سحة. فهي، اأوَّ ال تكاُد ُتَت�سوَّ
ُدها  ات اجلديدة ُيحدِّ .« واأنا اأفهم هذا مبعنى اأنَّ الذَّ : »اأَْحَيا اَل اأََنا، َبِل امْلَ�ِسيُح َيْحَيا يِفَّ يفَّ
على  يني  ُيقوِّ دائمًا  وهو   . يفَّ احلياة  يبثُّ  دائمًا  فهو  حني.  كلَّ  ومعونُته  امل�سيح  ح�سوُر 
امْلَ�ِسيِح  يِف  �َسْيٍء  ُكلَّ  »اأَ�ْسَتِطيُع  �ص:  املقدَّ الكتاب  يقول  لهذا  به.  القيام  اإىل  يدعون  ما 
ٍة«  ِبُقوَّ َيْعَمُل يِفَّ  َعَمِلِه الَِّذي  ِبَح�َسِب  اِهدًا،  ي 4: 13(. »اأَْتَعُب... جُمَ يِني« )فيلبِّ ُيَقوِّ الَِّذي 
)كولو�سي 1: 29(. وهكذا، فمتى ِقيَل وُعِمَل كلُّ �سيء، تقول الذاُت اجلديدة: »اَل اأَْج�ُسُر 

ا َلْ َيْفَعْلُه امْلَ�ِسيُح ِبَوا�ِسَطِتي« )رومية 15: 18(. اأَْن اأََتَكلََّم َعْن �َسْيٍء ِمَّ

تلك هي الطريقة االأُوىل التي بها تتكلَّم االآية يف غالطية 2: 20 عن الذات اجلديدة: 
يه. ذلك هو ما مات امل�سيح لكي ُيحِدَثه. وذلك هو جوهُر  »اأنا« ي�سكُنه امل�سيح وُيعيُله وُيقوِّ
ا الطريقة االأُخرى التي بها تتكلَّم االآية عن الذات اجلديدة فهي  . اأمَّ امل�سيحيِّ احلقيقيِّ
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كال الواثق على امل�سيح حلظًة فلحظة. »ما اأحياه االآن يف اجل�سد،  هذه: اأنَّها حتيا باالتِّ
ني واأ�سلم نف�سه الأجلي.« ا اأحياه يف االإميان، اإميان ابن اهلل الذي اأحبَّ فاإنَّ

ا هو دوُرنا يف اختبار  ا ت�ساءلنا عمَّ ات اجلديدة، َلُرمبَّ وَلوال هذا الو�سُف الثان للذَّ
، امل�سيح حيٌّ  ة. فاالآن لدينا اجلواب: االإميان. فمن اجلانب االإلهيِّ معونة امل�سيح اليوميَّ
ا من جانبنا،  اأمَّ عمُله.  العمَل  اإن  نحيا.  اأن  هو  ُيعلِّمنا  كما  نحيا  اأن  على  ينا  وُمقوِّ فينا 
ا  كال عليه حلظًة فلحظة واثقني باأنَّه مَعنا وُمعيُننا. اإنَّ فنحن نخترب هذه احلياة باالتِّ
الرُبهان على اأنَّه �سيكون معنا و�سُيعيُننا على القيام بهذا هو حقيقُة كونِه قد تاألَّ ومات 

لكي يجعل هذا يحُدث.
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35ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيضفَي على الزواج  

 معناه األعمق

َجاُل، �أَِحبُّو� ِن�َصاَءُكْم �أَيَُّها �لرِّ

يُح �أَيْ�صاً �لَْكِني�َصَة  َكَما �أََحبَّ �ْلَ�صِ

ْجِلَها.  َو�أَ�ْصَلَم نَْف�َصُه لأَ
اأف�س�ص 5: 25

اأحبَّ  كما  زوجته  بًا  ُمِ وَج  ال��زَّ ر  ُي�سوِّ �ص  املقدَّ الكتاب  يف  واج  للزَّ اهلل  ت�سميم  اإنَّ 
وجَة ُم�ستجيبًة لزوجها كما ينبغي اأن ي�ستجيب �سعُب امل�سيح له. وقد  امل�سيُح �سعَبه، والزَّ
الأجل  امل�سيح جاء  فاإنَّ  العاَل.  اإىل  امل�سيح  اأر�سل  ا  ل�مَّ ِفكر اهلل  ورة يف  ال�سُّ كانت هذه 

واج اأن يكون عليها. َد للزَّ عرو�ِسه ومات من اأجلها لُيبنيِّ الطريقة التي ُق�سِ
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وا على اأيدي زوجاتهم.  ، لي�ص بيُت الق�سيد يف امل�ساَبهة اأنَّ االأزواج ينبغي اأن يتاأملَّ كالَّ
ياأتَي  تاألَّ ومات لكي  للم�سيح مبعًنى من املعان. فهو قد  اأنَّ ذلك حدث فعاًل  �سحيٌح 
بوا اآالَمه. وقد  ب�َسعب - بعرو�ص - اإىل الوجود، وهوؤالء الَقوم اأنف�ُسهم كانوا بني الذين �سبَّ
كان ِق�سٌم كبري من اأ�ساه ب�سبب ترك تالميذه له )متَّى 26: 56(. ولكنَّ بيت الق�سيد يف 

امل�سابَهة هو كيف اأحبَّهم امل�سيح حتَّى املوَت ول ينبْذهم.

اء وجميَء امل�سيح. ونحن نعَلم هذا  اَد اآدم وحوَّ واج �سبقت احتِّ اإنَّ فكرة اهلل ب�ساأن الزَّ
�ص واقتب�ص  اكرة اإىل بداءة الكتاب املقدَّ واج، عاد بالذَّ ر ر�سوُل امل�سيح ُكْنَه الزَّ ا ف�سَّ ه ل�مَّ الأنَّ
ُق ِباْمَراأَِتِه َوَيُكوَناِن َج�َسدًا  ُه َوَيْلَت�سِ ُجُل اأََباُه َواأُمَّ ُك الرَّ االآية املذكورة يف تكوين 2: 24 »َيرْتُ
ِني  رُّ َعِظيٌم، َولِكنَّ ر االآية التالية ما اقتب�سه تّوًا: »هَذا ال�سِّ َواِحدًا« )تكوين 2: 24(. ُثمَّ ف�سَّ

اأََنا اأَُقوُل ِمْن َنْحِو امْلَ�ِسيِح َواْلَكِني�َسِة« )اأف�س�ص 5: 31 و32(.

واج يف البدء لكي ُيبنيِّ عالقة امل�سيح ب�سعبه.  م الزَّ مِّ ذلك يعني اأنَّه يف ِفكر اهلل �سُ
واج ل ُيعَلن بو�سوح  ه �ضرٌّ فهو اأنَّ هذا الَهَدف للزَّ واج على اأنَّ ا �سبُب االإ�سارة اإىل الزَّ اأمَّ
ل�سعبه  امل�سيح  ة  يجعل مبَّ اأن  له  َد  ُق�سِ واج  ال��زَّ اأنَّ  نعِرف  واالآن  امل�سيح.  حتَّى جميء 

منظورًة يف العال ب�سورٍة اأجلى.

ا واجه  ومبا اأنَّ هذا كان يف ِفكر اهلل منذ الَبدء، فقد كان اأي�سًا يف ِفكر امل�سيح ل�مَّ
املوت. فقد َعِلَم اأنَّه بنَي النتائج الكثرية الآالمه وموته كانت هذه: اأن ُيظِهر بجالٍء معنى 
ة اإىل االأزواج: هذه  َد بها اأن تكون ر�سالًة خ�سو�سيَّ واِج االأعمَق. اإنَّ جميع اآالمه ُق�سِ الزَّ

هي الطريقة التي بها ينبغي لكلِّ زوج اأن يحبَّ زوجته.

هكذا.  منها  فكثرٌي  بائ�سة،  تكون  اأن  يجات  للزِّ البدء،  يف  يهِدف،  ل  اهلل  اأنَّ  مع 
وجات  وذلك هو ما تفعله اخلطيَّة. وقد تاألَّ امل�سيح ومات لُيغريِّ هذا الواقع. وعلى الزَّ
ة. ولهذا  ًة خا�سَّ ُتُهنَّ يف هذا التغيري. غري اأنَّ امل�سيح ُيلقي على االأزواج م�سوؤوليَّ م�سوؤوليَّ
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اْلَكِني�َسَة  اأَْي�سًا  امْلَ�ِسيُح  اأََحبَّ  َكَما  ِن�َساَءُكْم  اأَِحبُّوا  َجاُل،  الرِّ »اأَيَُّها  �ص:  املقدَّ الكتاب  يقول 
ْجِلَها« )اأف�س�ص 5: 25(. َواأَ�ْسَلَم َنْف�َسُه الأَ

هم مدعوُّون الأْن يكونوا مثله. ووجُه امل�ساَبهِة اخلا�صُّ  لي�ص االأزواج ُهُم امل�سيح. ولكنَّ
هو ا�ستعداد الزوج الأْن يتاألَّ الأجل خري زوجته دون تهديدها اأو اإ�ساءة ُمعاَملِتها. وهذا 
ة قًوى خارجيَّة، ف�ساًل عن ُمعاناة اخليبات اأو اإ�ساءات  ي�سمل التاألُّ الأجل حمايتها من اأيَّ
الأجل  مات  امل�سيح  الأنَّ  فقط  ُمِكٌن  احُلبِّ  من  وع  النَّ فهذا  جانبها.  من  اأي�سًا  املعاَملة 
اأيٌّ  واء. فال ُموِجَب الأْن يجعل  اإنَّ خطاياُهما مغفورة على ال�سَّ ِكَليهما.  وجة  وج والزَّ الزَّ
ل امل�سيح تلك املعاناة. واالآن، ب�سفتنا  منهما االآخر ُيعان من اأجل اخلطايا. لقد حتمَّ

ّر. ني خاطَئني وُم�ساَمني، ميكننا اأن نردَّ اخلري بداًل من ال�سَّ �سخ�سَ
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36ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ليخلق شعبًا متحمنِّسًا  

 لألعمال الصاحلة

بََذَل نَْف�َصُه لأَْجِلنَا، ِلَكْي يَْفِديَنَا 

اً َغيُور�ً ِه �َصْعباً َخا�صّ َر ِلنَْف�صِ ِمْن ُكلِّ �إِثٍْم، َويَُطهِّ

 ِف �أَْعَمال َح�َصنٍَة.
تيط�ص2: 14

نا  ني ومقبولني عند اهلل، ال الأنَّ تكُمُن يف ُلبِّ االإميان امل�سيحيِّ حقيقُة كوننا ُم�ساَمِ
�ص يقول  �سني لها. فالكتاب املقدَّ عملنا اأعمااًل �ساحلة، بل لُنجَعل قادرين عليها ومتحمِّ
ى اأَْعَماِلَنا« )2تيموثاو�ص 1: 9(. فاالأعمال ال�ساحلة لي�ست  ْقَت�سَ َنا...اَل مِبُ اإنَّ اهلل »َخلَّ�سَ
منا له اأعمااًل �ساحلة، بل  نا قدَّ اأ�ضا�َس قبولنا، بل هي ثَمُره. وقد تاألَّ امل�سيح ومات ال الأنَّ

ًا َغُيورًا يِف اأَْعَمال َح�َسَنٍة« )تيط�ص 2: 14(. َر ِلَنْف�ِسِه �َسْعبًا َخا�سّ مات لكي »ُيَطهِّ
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عمة. فلي�ص يف و�سعنا اأن نح�سل على مقام �سليم اأمام اهلل ب�سب  هذا هو معنى النِّ
اأن نقبله باالإميان،  انيَّة. ويف و�سعنا فقط  اأن يكون هذا عطيَّة جمَّ ا يجب  اإنَّ اأعمالنا. 
اأنُتم  ْعَمِة  »ِبالنِّ �ص:  املقدَّ الكتاب  يقول  لهذا  حوزتنا.  يف  كنز  كاأعظم  ��اه  اإيَّ رين  ُمقدِّ
َيْفَتِخَر  َكْياَل  اأَْعَمال  ِمْن  اهلِل.َلْي�َص  ُة  َعِطيَّ ُهَو  ِمْنُكْم.  َلْي�َص  َوذِلَك  ِباالإِمَياِن،  وَن  لَّ�سُ ُمَ
ال�ساحلة هي  االأعماُل  تكون  لكي  ومات  امل�سيح  تاألَّ  فقد  و9(.   8  :2 )اأف�س�ص  اأََح��ٌد.« 

نتيجَة ُقبولنا، ال �سَبَبه. 

ُلوِقنَي يِف امْلَ�ِسيِح َي�ُسوَع  َنا َنْحُن َعَمُلُه، َمْ فال عَجَب اإذًا اأن تقول االآية التالية: »الأَنَّ
ال�ساحلة،  االأعمال  لأجــل  ُملَّ�سون  نا  اأنَّ ذلك   .)10  :2 )اأف�س�ص  ٍة«  احِلَ �سَ الأَْعَمال 
بتلك  القيام  على  الــُقــدرة  د  جم��رَّ امل�سيح  هدف  ولي�ص  ال�ساحلة.  االأعمال  بف�ضل  ال 
�ص الكلمة »َغي�راً«.  �ص للقيام بها اأي�سًا. لذلك ي�ستخدم الكتاب املقدَّ االأعمال، بل التَّحمُّ
�ص،  التَّحمُّ تعني  والَغرية  �ساحلة«.  »اأعمال  لتاأدية  َغــيــارى  ليجعلنا  مات  امل�سيح  ف��اإنَّ 

 

ال�ساحلة ُمِكنًة فقط، وال الإحداث  االأعمال  لكي يجعل  َغف. فامل�سيح ل مُيت  ال�سَّ اأو 
�َضَغفاً وحما�ضًة لالأعمال ال�ساحلة. فالطهارة  اإنَّه مات لكي ُيحِدَث فينا  م�سًعى فاتر. 

، بل هي اأي�سًا طلُب اخلري والقياُم به دائمًا. رِّ َد جتنُِّب ال�سَّ ة لي�ست جُمرَّ امل�سيحيَّ

باالأعمال  �سَغِفنا  الإح��داث  ال��الم��دود  الثَّمَن  امل�سيِح  دْف��ع  وراء  اأ�سباٌب  ُهنالك 
ُنوُرُكْم  ��ْئ  »َفْلُي�سِ الكلمات:  بهذه  الرئي�سيَّ  ال�سبَب  د  وقد حدَّ لها.  ال�ساحلة وحما�سَتنا 
َماَواِت.«  اأََباُكُم الَِّذي يِف ال�سَّ ُدوا  جِّ �َسَنَة، َومُيَ اأَْعَماَلُكُم احْلَ َيَرْوا  ِلَكْي  ا�ِص،  اَم النَّ هَكَذا ُقدَّ
يها املوؤمنون  )متَّى 5: 16(. فاإنَّ اهلل ُيظَهر جميدًا بوا�سطة االأعمال ال�ساحلة التي يوؤدِّ

بامل�سيح. والأجل ذلك املجد تاألَّ امل�سيح ومات.

انا من اخلوف والِكربياء واجَل�َسع، ُملئنا حما�سًة  رنا ُغفراُن اهلل لنا وقبوُله اإيَّ ملا حرَّ
نا اآِمنون يف امل�سيح.  لُنِحبَّ االآخرين مثلما اأُحِببنا. فنحن ُنخاِطر باأمالكنا وحياتنا الأنَّ
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ات واحِلفاظ  وعندما نحبُّ االآخرين على هذا النَّحو، يكون �سلوُكنا ُمناِق�سًا لتعزيز الذَّ
ين للحياة، اأال وُهما  َ ات الب�سريَّني. وهكذا ُيلَفُت االنِتباه اإىل كنزنا واأماننا املغريِّ على الذَّ

اهلل.

الكتاب  اأو احل�سنة؟ دوَن حتديد مداها، يعني  الأعمال ال�ضاحلة  ُثمَّ ما هي تلك 
الذين  اأُولئك  ة، خ�سو�سًا  املِلحَّ النا�ص عند احلاجة  ُم�ساعدة  ة  رئي�سيَّ �ص ب�سورة  املقدَّ
�ص: »ْلَيَتَعلَّْم َمْن َلَنا  ميلكون اأقلَّ االأ�سياء وُيعانون اأق�سى ُمعاناة. مثاًل يقول الكتاب املقدَّ
ِة« لدى االآخرين ُخ�سو�سًا )تيط�ص  ُروِريَّ اِر�ُسوا اأَْعَمااًل َح�َسَنًة ِلْلَحاَجاِت ال�سَّ ْن مُيَ اأَْي�سًا اأَ
الفقراء  مل�ساعدة  �سني  ُمتحمِّ وع،  النَّ هذا  من  �سعبًا  ليجعلنا  امل�سيح  مات  لقد   .)14  :3
ينالون  فُهم  العاَل:  هذا  يف  ذلك  كلََّفنا  مهما  الُف�سلى،  احلياة  هي  وهذه  والهالكني. 

الَعون، ونحن ننال الفرح، واهلل ينال املجد.
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37ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لَيدعَونا إىل االقتداء به   

 يف االتنِّضاع واحملبَّة الغالية املضحنِّية

ِمرٍي نَْحَو �هلِل، ْجِل �صَ ٌل، �إِْن َكاَن �أََحٌد ِمْن �أَ لأَنَّ هَذ� َف�صْ

ْلِم...لأَنَُّكْم ِلهَذ� ُدِعيتُْم. اً ِبالظُّ يَْحتَِمُل �أَْحَز�ناً ُمتَاأَلِّ

َ لأَْجِلنَا، تَاِركاً لَنَا ِمثَاًل يَح �أَيْ�صاً تَاأَلَّ َفاإِنَّ �ْلَ�صِ

ِلَكْي تَتَِّبُعو� ُخُطَو�ِتِه.
1بطر�ص2: 19- 21

ُرو� ِف �لَِّذي �ْحتََمَل ِمَن �ْلَُطاِة َفتََفكَّ

ِه ِمْثَل هِذِه ِلئاَلَّ تَِكلُّو� َوتَُخوُرو� ِف نُُفو�ِصُكْم.  ُمَقاَوَمًة ِلنَْف�صِ

دَّ �ْلَِطيَِّة. ِم ُمَاِهِديَن �صِ َلْ تَُقاِوُمو� بَْعُد َحتَّى �لدَّ
عربانيني 12: 3 و4
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يِح يَ�ُصوَع �أَيْ�صاً: َفْليَُكْن ِفيُكْم هَذ� �لِْفْكُر �لَِّذي ِف �ْلَ�صِ

وَرِة �هلِل،   �لَِّذي �إِْذ َكاَن ِف �صُ

ْب ُخْل�َصًة �أَْن يَُكوَن ُمَعاِدًلِ هلِل. َلْ يَْح�صِ

وَرَة َعْبٍد،  لِكنَُّه �أَْخَلى نَْف�َصُه، �آِخذ�ً �صُ

اِئر�ً ِف �ِصْبِه �لنَّا�ِس.  �صَ

َو�إِْذ ُوِجَد ِف �لَْهْيئَِة َكاإِنْ�َصاٍن،

ِليِب. َع نَْف�َصُه َو�أََطاَع َحتَّى �ْلَْوَت، َمْوَت �ل�صَّ  َو�صَ

ي2: 5- 8 فيلبِّ

اًل  م لنا اأوَّ لي�ص االقتداء هو اخلال�ص. ولكنَّ اخلال�ص يجلب االقتداء. فامل�سيح ال ُيقدَّ
اًل،  فُح امل�سيح اأوَّ ب�سفته ُقدوًة اأو ِمثااًل، بل ب�سفته املخلِّ�ص. ويف اختبار املوؤمن، ياأتي �سَ
ا يف اختبار امل�سيح نف�ِسه، فهما يح�سالن معًا: املعاناة التي ت�سفح  ُثمَّ ُقدوة امل�سيح. اأمَّ

ة.  ر لنا ُقدوَتنا يف املحبَّ عن خطايانا هي عيُنها توفِّ
ا يبدو هذا  وباحلقيقة اأنَّه عندما نخترب �سفح امل�سيح ميكن اأن ي�سري قدوًة لنا. اإنَّ
خاطئًا الأنَّ اآالمه فريدٌة يف نوعها. فال ميكن اأن ُيقتدى بها. اإذ ال ي�ستطيع اأحٌد �سوى ابن 
اهلل اأن يتاألَّ »الأجلنا« كما تاألَّ امل�سيح. فهو حَمَل خطايانا بطريقٍة ل يُكن اأحٌد �سواه 
ًا بدياًل. وال ميكن اأبدًا اأن نتاألَّ ِمثَل اآالمه متامًا. اإذ كان ذلك  ي�ستطيُعها. لقد كان متاأملِّ
ال  اخلطاة  اأجل  من  االإلهيَّة  ة  يابيَّ النِّ فاالآالم  االأَثَمة«.  اأجل  من  »البارُّ  االأبد:  واإىل  ًة  مرَّ

ميكن االقتداء بها اأبدًا، لكونها اأمرًا فّذًا ال ُي�ساهى.

ُلهم اإىل اأُنا�ص  فح عن اخلطاة وتربيرهم ُيحوِّ غري اأنَّ هذا التاألُّ الفريد، بعَد ال�سَّ
ة. ِمثَله يف التاألُّ من اأجل فعل  فون مثَل امل�سيح، ال ِمثَله يف املغِفرة بل ِمثَله يف املحبَّ يت�سرَّ
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ة.  اخلري لالآخرين. ِمثَله يف االتِّ�ساع واحِلْلم. ِمثَله يف االحتمال ب�سرب. ِمثَله يف اخلاِدميَّ
ة. ة املحبَّ ًا فريدًا، حتَّى نتاألَّ معه يف �سبيل ق�سيَّ لقد تاألَّ امل�سيح الأجلنا تاأملُّ

اأن يناَل ن�سيبه من برِّ امل�سيح  اًل  اأوَّ اإنَّ ُطموَحه كان  اإنَّ بول�ص، ر�سوَل امل�سيح، قال 
بوا�سطة االإميان، ُثمَّ اأن ي�سرِتَك معه يف اآالمه يف �سبيل اخلدمة. لكي »اأُوَجَد ِفيِه، َوَلْي�َص 
 ] اأخترِبَ لكي  بامل�سيح...  االإميان  ياأتي من  الَِّذي  ]الربُّ  َبِل  اُمو�ِص،  النَّ ِمَن  الَِّذي  ي  ِبرِّ ِل 
ويجعله  االقِتداء  ي�سبق  التَّربير  اإنَّ  و10(.   9  :3 ي  )فيلبِّ ْوِتِه«  مِبَ هًا  ُمَت�َسبِّ اآاَلِم��ِه،  �َسِرَكَة 
نا الأجل االخرين ال يرفع عنهم غ�سب اهلل. اإنَّه ُيبنيِّ قيمة رْفع غ�سب  ُمِكنًا. فاإنَّ تاأملُّ

اهلل باآالم امل�سيح وموته. اإنَّه يدلُّ النا�ص على امل�سيح.

ِلَكْي  امْلُْخَتاِريَن،  الأَْج��ِل  �َسْيٍء  ُكلِّ  »َعَلى  ن�سرب  الأْن  �ص  املقدَّ الكتاب  يدعونا  عندما 
اَل�ِص الَِّذي يِف امْلَ�ِسيِح َي�ُسوَع« )2تيموثاو�ص 2: 10(، يعني اأنَّ  ُلوا ُهْم اأَْي�سًا َعَلى اخْلَ َيْح�سُ
 ، َنا مهمٌّ ه النا�ص اإليه، وهو وحَده الذي ي�ستطيع اأن ُيخلِّ�ص. فاإنَّ تاأملُّ اقِتداءنا بامل�سيح يوجِّ

ولكنَّ تاألُّ امل�سيح وحَده ُيخلِّ�ص. اإذًا، فلنقتِد به، ولكْن ال ناأُخْذ مكانه!
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38ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيوِجَد مجاعًة   

من األْتباع املصلوبني

ِتَي َوَر�ِئي، َحٌد �أَْن يَاأْ �إِْن �أََر�َد �أَ

ِليبَُه ُكلَّ يَْوٍم،  َفْليُْنِكْر نَْف�َصُه َويَْحِمْل �صَ

 َويَْتبَْعِني.
لوقا 9: 23

ـِــي ِليبَُه َويَْتبَُعن َوَمْن َل يَاأُْخُذ �صَ

ِنـي.  َفاَل يَ�ْصتَِحقُّ
متَّى 10: 38
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لقد مات امل�سيح لُيوِجد ُرفَقاء له على طريق اجُللُجثة. واجُللُجثة هو ا�سم التَّلِّ الذي 
ي به اإىل ُهناك اأخريًا. وباحلقيقة  ِلَب امل�سيح. فاإنَّه عِلَم اأنَّ �سبيل حياته �سيوؤدِّ عليه �سُ
ته باأن  َت َوْجَهُه« ُمنطِلقًا اإىل ُهناك )لوقا 9: 51(. فما كان اأيُّ �سيء لُيعيق َمهمَّ اأنَّه »َثبَّ
كان يف  اإذ  هم،  بع�سُ هه  نبَّ ا  ول�مَّ االأم��ر.  ذلك  يتمَّ  اأن  وَجَب  ومتى  اأين  عِلَم  وقد  ميوت. 
الطريق اإىل اأُور�سليم، اإىل اأنَّه ُعر�سٌة للخطر من ِقَبل امللك هريوُد�ص، ا�ستخفَّ بالفكرة 
ْعَلِب: ›َها اأََنا  وا َوُقوُلوا ِلهَذا الثَّ ة اهلل. »اْم�سُ القائلة باأنَّ يف و�سع هريود�ص اأن ُيعرِقل ُخطَّ
)لوقا  ُل ]اأي اأُنهي �َسوطي[‹!«  اِلِث اأَُكمَّ �ْسِفي اْلَيْوَم َوَغدًا، َويِف اْلَيْوِم الثَّ اأُْخِرُج �َسَياِطنَي، َواأَ
هاية اأخريًا واعتقَله  ا جاءت النِّ ة. ُثمَّ ل�مَّ 13: 32(. فاإنَّ كلَّ �سيء كان يجري ح�سَب اخُلطَّ
َل ُكُتُب االأَْنِبَياِء«، اأي ليتمَّ  ا هَذا ُكلُُّه َفَقْد َكاَن ِلَكْي ُتَكمَّ عاُع ع�سيَّة موته، قال لهم: »اأَمَّ الرَّ

اأ به االأنبياء يف ُكُتِبهم )متَّى 26: 56(. ما تنبَّ

ومبعًنى ما، طريُق اجُللُجثة هي املكان الذي فيه ُيقاِبُل كلُّ �سخ�صٍ امل�سيَح. �سحيٌح 
اأنَّه قد م�سى الطريق اأ�ساًل، ومات ُثمَّ قام حّيًا، وهو االآن ميلك يف ال�سماء اإىل اأن يعود. 
اجُللُجثة.  على طريق  دائمًا  ذلك  يكون  اليوم،  ما  �سخ�سًا  امل�سيُح  ُيقاِبل  عندما  ولكْن 
َفْلُيْنِكْر  ِتَي َوَراِئي،  َياأْ اأَْن  َحٌد  اأَ اأََراَد  وكلَّما قابل �سخ�سًا على طريق اجُللُجثة، يقول: »اإِْن 
ليب،  ا ذهب امل�سيح اإىل ال�سَّ ِليَبُه ُكلَّ َيْوٍم، َوَيْتَبْعِني« )لوقا 9: 23(. فلمَّ َنْف�َسُه َوَيْحِمْل �سَ

ري وراءه.  كان هدُفه اأن يدعو جماعًة كبرية من املوؤمنني اإىل ال�سَّ

لي�ص �سبُب ذلك اأنَّ امل�سيح يجب اأن ميوت ثانيًة اليوم، بل اأننا نحن يجب اأن نوت. 
فعندما ياأُمرنا امل�سيح بَحْمل �سليبنا، يعني اأن تعاَلوا وموتوا. اإذ اإنَّ ال�سليب كان مكان 
ينة. اإذ كان  ام امل�سيح اأن ُيحَمل ال�سليب كُجزٍء من الزِّ اإعداٍم رهيب. فما كان واردًا يف اأيَّ
َرين. فال ُبدَّ اأنَّه كان  من �ساأن ذلك اأن يكون اأ�سبه بَحْمل ِم�سَنقة اأو ُكر�سيٍّ كهربائيٍّ ُم�سغَّ

ِن�ي« )متَّى 10: 38(. ِليَبُه َوَيْتَبُعن�ِ��ي َفاَل َي�ْسَتِحقُّ ع: »َمْن اَل َياأُْخُذ �سَ لكلماته وْقٌع ُمروِّ
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يٌة اليوم. فهي تعني على االأقلِّ اأنَّه حني اأتْبُع امل�سيح  حِّ وهكذا فاإنَّ هذه الكلمات ُم�سَ
الذاتيَّة  اإرادت��ه  يطُلب  الذي  القدمُي  اإن�سان  ُي�سَلَب  اأن  يجب   ، وربيِّ ُملِّ�سي  ب�سفته 
َميتًا عن اخلطيَّة  اأح�ِسَب نف�سي  اأن  يوم  ال�سخ�سيَّة. يجب عليَّ كلَّ  �سوؤونه  وينهمك يف 
َنا«  َربِّ َي�ُسوَع  ِبامْلَ�ِسيِح  اأَْحَياًءهلِل  َولِكْن  ِة،  ِطيَّ اخْلَ َعِن  اأَْمَواتًا  اأَْنُف�َسُكْم  »اْح�ِسُبوا  هلل.  وحّيًا 

)رومية 6: 11(.

فقة على طريق اجُللُجثة تعني اأكرث من ذلك. فهي تعني اأنَّ امل�سيح مات  غري اأنَّ الرِّ
َلْيِه  اإِ اإِذًا  َفْلَنْخُرْج  اْلَباِب...  َ َخاِرَج  َتاأَلَّ لنكون على ا�ستعداد الأْن نحمل عاَره. »َي�ُسوُع... 
ا لي�ص العار فقط،  َخاِرَج امْلََحلَِّة َحاِمِلنَي َعاَرُه« الذي عاناه )عربانيني 13: 12 و13(. اإنَّ
�ص بع�سًا من اأْتباع امل�سيح  ر الكتاب املقدَّ رورة. وُي�سوِّ بل اال�سِت�سهاَد اأي�سًا اإذا دَعت ال�سَّ
ُروِف َوِبَكِلَمِة �َسَهاَدِتِهْم، َوَلْ ُيِحبُّوا َحَياَتُهْم  على هذا النَّحو: »َوُهْم َغَلُبوا]اإبلي�ص[ ِبَدِم اخْلَ
ى لنا اأن نهزم اإبلي�ص  َحتَّى امْلَْوِت« )روؤيا 12: 11(. اإذًا، لقد �سفك حَمُل اهلل دَمه ليت�سنَّ
ري يف طريق اجُللُجثة. وهذه  ل على دمه و�سفك دمائنا. اإنَّ امل�سيح يدعونا اإىل ال�سَّ بالتوكُّ

ة و�ساحلة. فتعال! حياٌة �ساقَّ
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39ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيحرنِّرنا من عبوديَّة   

اخلوف من املوت

ِم َفاإِْذ َقْد تَ�َصاَرَك �لأَْوَلُد ِف �للَّْحِم َو�لدَّ

 ��ْصَتََك ُهَو �أَيْ�صاً َكذِلَك ِفيِهَما،

 ِلَكْي يُِبيَد ِباْلَْوِت َذ�َك �لَِّذي لَُه 

�ُصْلَطاُن �ْلَْوِت، �أَْي �إِبِْلي�َس، َويُْعِتَق �أُولِئَك �لَِّذيَن‑ 

َخْوفاً ِمَن �ْلَْوِت‑ َكانُو� َجِميعاً ُكلَّ َحيَاِتِهْم َتَْت �لُْعبُوِديَِّة.
عربانيني 2: 14و 15



124

يِف  َيْثُبْت  َوَلْ  اْلَبْدِء،  ِمَن  ا�ِص  ِللنَّ َقتَّااًل  َكاَن  »َذاَك  قتَّااًل.  ال�سيطان  ى  �سمَّ امل�سيح  اإنَّ 
اِب« اأو االأكاذيِب )يوحنا 8: 44(. ولكنَّ  اٌب َواأَُبو اْلَكذَّ ُه َكذَّ ُه َلْي�َص ِفيِه َحق... الأَنَّ قِّ الأَنَّ احْلَ
ل كثريًا اأن تكون الأْتباعه حياٌة  ل لي�ص القتل، بل اللَّْعن. فباحلقيقة اأنَّه يف�سِّ اهتمامه االأوَّ

ني ويحجب اأهوال جهنَّم. ي�سني املتاأملِّ طويلة وهانئة، لكي ي�سخر من القدِّ

التي  اخلطايا  يف  بل  ذات��ه،  يف  تكمن  ال  ة  الب�سريَّ الكائنات  َلْعن  على  ُقدرُته  ��ا  اإنَّ
بُحكم  اإن�سان  اأيَّ  يلعن  الذي  الوحيد  فال�سيء  بها.  ه  يتفوَّ التي  واالأكاذيب  بها  ُيغريهم 
والتَّعاويذ  قى  والرُّ حور  ال�سُّ من  �سيَء  وال  املغفورة.  غري  اخلطيَّة  هو  االأب��ديِّ  الدينونة 
حر االأ�سود واالأ�سباح واالأ�سوات، ال �سيَء من  واللَّعنات وال�سِّ وجل�سات حت�سري االأرواح 
الح  ال�سِّ ا  اإنَّ اراُته.  اإبلي�ص و�سفَّ اأجرا�ُص  م. فهذه كلُّها  اإن�سانًا يف جهنَّ هذه كلِّها يطرح 
املهِلك الوحيد بيد اإبلي�ص هو ُقدرُته على ِخداعنا. وِكذبُته الُكربى اأنَّ متجيد الذات يجب 
. فاإذا اأمكن نزُع ذلك  ل على الربِّ ة ُتف�سَّ اأن ُيطَلب بداًل من متجيد امل�سيح، واأنَّ اخلطيَّ

. الح من يده، ال تعود له القدرة على جرِّ النا�ص اإىل املوت االأبديِّ ال�سِّ

يطان. ولكي يفعل امل�سيح  الح من يد ال�سَّ ذلك هو ما جاء امل�سيح لكي يفعله: نْزع ال�سِّ
ا متَّ ذلك، ما عاد ُمِكنًا اأن  هذا، حَمَل هو نف�ُسه خطايانا وتاألَّ ومات من اأجلها. فلمَّ
بنا؟  ي�ستهزئ  واأن  نعم،  �ساخرًا؟  يوبِّخنا  اأن  و�سعه  اأيف  الإهالكنا.  اإبلي�ُص  ي�ستخدمها 
ا. ومهما حاول ال�سيطان، فلن  ا اأن يلعَننا، فما. لقد حمل امل�سيح اللَّعنة بداًل منَّ نعم. اأمَّ
ا. ورحمُته ُتر�ُسنا. وال مُيكن اأن ينجح  رنا. اإنَّ غ�سب اهلل قد ُرِفَع عنَّ ي�ستطيع اأبدًا اأن ُيدمِّ

نا.  ال�سيطان اأبدًا يف عمله �سدَّ

ال  دونها  الأنَّه من  ة،  ب�سريَّ يتَّخذ طبيعًة  اأن  وَجَب  االإنقاذ،  امل�سيح هذا  ُينِجَز  ولكي 
ميكن اأن يخترب املوت. فاإنَّ موت ابن اهلل وحَده اأمكن اأن ُيبيَد َمن كان له �ُسلطاُن املوت. 
َك ُهَو  ِم ا�ْسرَتَ �ص: »َفاإِْذ َقْد َت�َساَرَك االأَْواَلُد يِف اللَّْحِم َوالدَّ بب يقول الكتاب املقدَّ ولهذا ال�سَّ
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اأَْي�سًا َكذِلَك ِفيِهَما ]اتَّخذ طبيعة ب�سريَّة[، ِلَكْي ُيِبيَد ِبامْلَْوِت َذاَك الَِّذي َلُه �ُسْلَطاُن امْلَْوِت، 
اإبلي�ص  ا مات امل�سيح من اأجل اخلطايا، انتزع من  اإِْبِلي�َص« )عربانيني 2: 14(. فلمَّ اأَْي 

�ِسالَحه املهِلَك الوحيد، اأال وهو اخلطيَّة غري املغفورة.

»اأُولِئَك  ر  حرَّ فبموته  بهذا.  قيامه  يف  امل�سيح  هدف  كان  اخلوف  من  حتريرنا  اإنَّ 
ِة« )عربانيني 2: 15(.  َت اْلُعُبوِديَّ الَِّذيَن - َخْوفًا ِمَن امْلَْوِت - َكاُنوا َجِميعًا ُكلَّ َحَياِتِهْم حَتْ
اإنَّ اخلوف من املوت ي�ستعبد االإن�سان، فهو يجعلنا ُجَبناء وُبَلداء. وقد مات امل�سيح لكي 
اال�سِتعباد  انك�َسَر  بالذات،  ية  ُم�سحِّ ٍة  بفعل مبَّ املوت  د اخلوف من  تبدَّ ا  فلمَّ رنا.  ُيحرِّ
رنا لكي ُنِحبَّ على ِغرار امل�سيح، حتَّى لو كلَّفنا  حِلفظ الذات امل�سِجر املغرور. لقد ُحرِّ

ذلك حياَتنا.

ه ل يُعد قادرًا على قتل نفو�سنا. فهذه اآِمنٌة و�سامِلة  قد يقتل اإبلي�ص اأج�سادنا، ولكنَّ
يف امل�سيح. »اإن كاَن روُح الَِّذي اأََقاَم َي�ُسوَع ِمَن االأَْمَواِت �َساِكنًا ِفيُكْم، َفالَِّذي اأََقاَم امْلَ�ِسيَح 
ِفيُكْم«  اِكِن  ال�سَّ ِبُروِحِه  اأَْي�سًا  ]الفانية[  امْلَاِئَتَة  اأَْج�َساَدُكُم  �َسُيْحِيي  االأَْم��َواِت  ]بني[  ِمَن 
ٌح متامًا ب�ساأن غَر�ص  �ص وا�سِ ًة.  والكتاب املقدَّ يَّ نا اأكرُث النا�ص حرِّ اإنَّ )رومية 8: 11(. 
ًة  َة ُفْر�سَ يَّ رِّ وا احْلُ ُ ريِّ ُه اَل ُت�سَ ِة اأَيَُّها االإِْخَوُة. َغرْيَ اأَنَّ يَّ ا ُدِعيُتْم ِلْلُحرِّ َ ُكْم اإِنَّ ة: »َفاإِنَّ يَّ هذه احلرِّ

ُكْم َبْع�سًا« )غالطية 5: 13(.  ِة اْخِدُموا َبْع�سُ ِلْلَج�َسِد، َبْل ِبامْلََحبَّ
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40ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لنكوَن معه حااًل    

بعد املوت

ماَت ]�ل�صيح[ لأَْجِلنَا،

 َحتَّى �إَِذ� �َصِهْرنَا �أَْو ِنْنَا

 نَْحيَا َجِميعاً َمَعُه.

1ت�صالونيكي 5: 10

يُح َو�ْلَْوُت  لأَنَّ ِلَ �ْلَيَاَة ِهَي �ْلَ�صِ

: ِلَ ��ْصِتَهاٌء  وٌر ِمْن �لثْنَْيِ ُهَو ِربٌْح...َفاإِنِّ َمْ�صُ

ُل ِجّد�ً. يِح، َذ�َك �أَْف�صَ �أَْن �أَنَْطِلَق َو�أَُكوَن َمَع �ْلَ�صِ
ي 1: 21، 23 فيلبِّ
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َب َعِن َفنَِثُق َونُ�َسُّ ِبالأَْوَل �أَْن نَتََغرَّ

.  �ْلَ�َصِد َونَ�ْصتَْوِطَن ِعْنَد �لرَّبِّ
2كورنثو�ص 5: 8

ئة. فلي�ست امل�سيحيَّة مثَل بع�ِص  �ص اإىل اأج�سادنا باعتبارها �سيِّ ال ينظر الكتاب املقدَّ
! اإنَّ  ة القدمية التي عاملت اجل�َسد كِثقٍل ينبغي اأن ُيطَرح ب�ُسرور. كالَّ يانات اليونانيَّ الدِّ
املوت عدوٌّ. وعندما متوت اأج�ساُدنا، نفقد �سيئًا عزيزًا. فلي�ص امل�سيح �سدَّ اجل�َسد، بل 
بُّ  ، َوالرَّ بِّ َنا َبْل ِللرَّ �َسَد َلْي�َص ِللزِّ �ص وا�سح ب�ساأن هذا: »اجْلَ هو مع اجل�َسد. والكتاب املقدَّ

بُّ ِلْلَج�َسِد« )اأي معه(! ِلْلَج�َسِد« )1كورنثو�ص 6: 13(. فهذه ِعبارة عجيبة: »الرَّ

ف كثريًا بحيُث نقول اإنَّه مبعِزل عن اجل�َسد ال ميكن اأن تكون  ولكْن ال ينبغي اأن نتطرَّ
�ص ال ُيعلِّم هذا. ذلك اأنَّ امل�سيح ل مُيت ليفتدَي اجل�َسد  لنا حياٌة ووعي. فالكتاب املقدَّ
نا نكون معه، حتَّى دوَن  فح�ْسب، بل اأي�سًا لريبط النف�ص ب�سخ�سه ربطًا متينًا بحيُث اإنَّ
جاء.  اجل�سد. هذا عزاٌء عظيم يف احلياة واملوت. وقد مات امل�سيح لكي نتمتَّع بهذا الرَّ

�ص عن َفْقد اجل�َسد باملوت بو�سفه نوعًا من الُعرِي  ث الكتاب املقدَّ من ناحية، يتحدَّ
َنا يِف هِذِه ]اخليمة، اأي اجل�َسد[ اأَْي�سًا َنِئنُّ ُم�ْسَتاِقنَي اإِىَل اأَْن َنْلَب�َص َفْوَقَها...  ف�ص: »َفاإِنَّ للنَّ
ننتقل  اأن  ل  ُنف�سِّ اأخرى،  بِعبارة   .)4  :5 )2كورنثو�ص  ُع��َراًة«  ُنوَجُد  اَل  اَلِب�ِسنَي  ا  ُكنَّ َواإِْن 
القرب.  اأج�سادنا يف  تكون  ل حني  فا�سِ زَمٍن  دوَن  القيامة،  ج�َسد  اإىل  ُهنا  من  ُمبا�سرًة 

وهذا هو ما �سيختربه اأُولئك الذين يكونون اأحياًء عندما يرجع امل�سيح من ال�سماء.

تكون  حني  ل،  الفا�سِ َمن  بالزَّ �ص  املقدَّ الكتاب  ُي�سيد  االأُخ��رى،  الناحية  من  ولكْن 
ه جميد. اإذ  ، ولكنَّ ماء واأج�سادنا يف القرب. لي�ص هذا هو املجَد النهائيَّ نفو�ُسنا يف ال�سَّ
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ي 1: 21(. »ربح!« نعم، َفْقُد اجل�َسد  َياَة ِهَي امْلَ�ِسيُح َوامْلَْوُت ُهَو ِرْبٌح« )فيلبِّ نقراأ اأنَّ »ِلَ احْلَ
اإىل حني. ومبعًنى ما، يف حالة ُعرٍي. ولكنَّ هذا، اأكرث من اأيِّ �سيء اآخر، »ربح«! ملاذا؟ 
هاب اإىل الوطن عند امل�سيح. كما  �سبة اإىل املوؤمن بامل�سيح، �سيعني الذَّ الأنَّ املوت، بالنِّ
ي  ُل ِجّدًا« )فيلبِّ ْف�سَ ُكوَن َمَع امْلَ�ِسيِح، َذاَك اأَ ْن اأَْنَطِلَق َواأَ يقول الر�سول بول�ص: »ِلَ ا�ْسِتَهاٌء اأَ

 .)23 :1

ا لي�ص االأف�سَل من كلِّ وجٍه َبعد. فذلك �سيتمُّ عندما ُيقام اجل�َسد  ُل ِجّدًا«! اإنَّ »اأَْف�سَ
امل�سيح بطريقة  ِجّدًا« على كلِّ حال. ف�سوف نكون مع  ُل  »اأَْف�سَ ه  اأنَّ ة وجمد. غري  حَّ ب�سِ
لون:  نًا« )كمن ي�سرتيح يف بيته(. ومن َثمَّ قال امل�سيحيُّون االأوَّ ًة، اأكرث »توطُّ اأكرث حميميَّ
« )2كورنثو�ص 5: 8(.  بِّ الرَّ ِعْنَد  َوَن�ْسَتْوِطَن  �َسِد  اجْلَ َعِن  َب  َنَتَغرَّ اأَْن  ِباالأَْوىَل  َوُن�َسرُّ  »َنِثُق 
فنحن الذين نوؤمن بامل�سيح ال ننقطع عن الوجود حني نوت. وال ن�ستغرق يف نوٍع من 

ُل ِجّدًا«. اإنَّه »ِربح«. ف�ص«. اإنَّنا ن�سي لنكون مع امل�سيح. وذلك »اأَْف�سَ »ُرقاد النَّ

هذا واحٌد من االأ�سباب الَعظيمة التي من اأجلها تاألَّ امل�سيح ومات. فامل�سيح »َماَت 
َنا َنْحَيا َجِميعًا َمَعُه« )1ت�سالونيكي 5: 10(. ففي ما ُي�سِبه  الأَْجِلَنا، َحتَّى اإَِذا �َسِهْرَنا اأَْو ِنْ
ا لي�ص هذا  نا نحيا مع امل�سيح يف ال�سماء. اإنَّ النوم، يرقد اجل�َسد ُهناك يف القرب. ولكنَّ
نكون مع  اأْن  قبل ذلك احلني،  ولكْن  ُيقام.  �سوف  يوم  ذاَت  . فاجل�َسد  هائيَّ النِّ رجاءنا 

امل�سيح اأمٌر اأثمن من اأن ُيعربِّ عنه الكالم.
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41ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لَيضمَن قيامتنا من بنِي األموات    

ْنَا ُمتَِّحِديَن َمَعُه لأَنَُّه �إِْن ُكنَّا َقْد �سِ

رُي �أَيْ�صاً ِبِقيَاَمِتِه. ْبِه َمْوِتِه، نَ�صِ  ِب�صِ
رومية 6: 5

َو�إِْن َكاَن ُروُح �لَِّذي �أََقاَم يَ�ُصوَع ِمَن �لأَْمَو�ِت �َصاِكناً ِفيُكْم،

يَح ِمَن �لأَْمَو�ِت �َصيُْحِيي  َفالَِّذي �أََقاَم �ْلَ�صِ

اِكِن ِفيُكْم.  �أَْج�َصاَدُكُم �ْلَاِئتََة �أَيْ�صاً ِبُروِحِه �ل�صَّ
رومية 8: 11

�إِْن ُكنَّا َقْد ُمْتنَا َمَعُه

 َف�َصنَْحيَا �أَيْ�صاً َمَعُه.
2تيموثاو�ص 2: 11
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ة  مفاتيُح املوت ُعلَِّقت داِخَل قرب امل�سيح. فمن اخلارج، ا�ستطاع امل�سيح اأن ُيجري عدَّ
عجائب، بيَنها اإقامُة ابنِة اثنَتي ع�سرة �سنة ورُجَلني من بني االأموات، فقط ليموتوا ثانيًة 
)مرق�ص 5: 41 و42؛ لوقا 7: 14 و15؛ يوحنا 11: 43 و44(. واإذا كان ِلَقوٍم اأن ُيقاموا 
اأحياًء من بني االأموات وال ميوتوا ثانيًة اأبدًا، وَجَب اأن ميوَت امل�سيح من اأجلهم، ويدُخَل 

القرب، وياأخذ املفاتيح، ويفتح باب املوت من الداخل.

ُة اهلل وُبرهاُنه على اأنَّ موته جنح جناحًا تاّمًا يف َمِو  اإنَّ قيامة امل�سيح حّيًا هي عطيَّ
خطايا �سعبه ورْفع غ�سب اهلل عنهم. ويف و�سعك اأن ترى هذه يف الكلمة »لذلك«. فاإنَّ 
ي 2: 8 و9(. وِمن على  َعُه اهلُل« )فيلبِّ ِليِب. ِلذِلَك َرفَّ امل�سيح »اأََطاَع َحتَّى امْلَْوَت َمْوَت ال�سَّ
ليب، هَتَف ابُن اهلل: »َقْد اأُْكِمَل« )يوحنا 19: 30(. ُثمَّ بوا�سطة قيامة امل�سيح، يهتف  ال�سَّ
كاملًة،  اأُجرة اخلطيَّة  دفع  املتمثِّل يف  العظيم  العمل  فاإنَّ  حّقًا!«  اأُكِمَل  »«قد  االآب:  اهلل 

وتوفري تربيرنا، واإيفاء عدالة اهلل حقوَقها، قد مَتَّ يف �سليب امل�سيح.

الباب  ويفتح  املوت  مفاتيح  ياأخذ  الأْن  لطة  وال�سُّ احلقُّ  للم�سيح  كان  القرب،  يف  ُثمَّ 
ر،  جلميع الذين ُيقِبلون اإليه باالإميان. فما دامت اأُجرة اخلطيَّة قد ُدِفَعت، والرِبُّ قد ُوفِّ
والعدل قد اكتفى، فال �سيَء ي�ستطيع اأن ُيبقَي امل�سيَح اأو �سعَبه يف القرب. لذلك يهتف 
َوامْلَْوِت«  اْلَهاِوَيِة  َمَفاِتيُح  َوِل  اآِمنَي.  االآِبِديَن!  اأََبِد  اإِىَل  َحيٌّ  اأََنا  َوَها  َمْيتًا،  »ُكْنُت  امل�سيح: 

)روؤيا 1: 18(.

نا �سوف  اأنَّ يعني  امل�سيح  اإىل  االنتماء  �ص بكلِّ جالء حقيقَة كون  املقدَّ الكتاب  ُيعِلن 
اِقُدوَن  َوَقاَم، َفَكذِلَك الرَّ َي�ُسوَع َماَت  اأَنَّ  ُنوؤِْمُن  ا  ُكنَّ اإِْن  ُه  ُنقام من بني االأموات معه. »الأَنَّ
ْرَنا ُمتَِّحِديَن َمَعُه ب��ِ... َمْوِتِه ]على  ا َقْد �سِ اأَْي�سًا َمَعُه. »اإِْن ُكنَّ ُرُهُم اهلُل  ِبَي�ُسوَع، �َسُيْح�سِ
اأَنَّ  ُنوؤِْمُن  ا  ُكنَّ »اإِْن  ِبِقَياَمِتِه« )رومية 6: 5(.  اأَْي�سًا  َمَعُه[  ]ُمتَِّحِديَن  رُي  َن�سِ النَّحو[،  هذا 
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ُرُهُم اهلُل اأَْي�سًا َمَعُه« )1ت�سالونيكي  اِقُدوَن ِبَي�ُسوَع، �َسُيْح�سِ َي�ُسوَع َماَت َوَقاَم، َفَكذِلَك الرَّ
)1كورنثو�ص ِتِه«  ِبُقوَّ اأَْي�سًا  َنْحُن  َو�َسُيِقيُمَنا  ]ي�سوع[،  بَّ  ال��رَّ اأََق��اَم  َق��ْد  »اهلُل   .)14  :4 

.)14 :6 

ُة  ُة، َوُقوَّ ِطيَّ ا �َسْوَكُة امْلَْوِت َفِهَي اخْلَ ابُط بني موت امل�سيح وقيامتنا: »اأَمَّ وها ُهنا الرتَّ
اُمو�ُص« )1كورنثو�ص 15: 56(. فهذا يعني اأنَّنا جميعًا قد اأخطاأنا، واأنَّ  ِة ِهَي النَّ ِطيَّ اخْلَ
النامو�ص يحكم على اخُلطاة باملوت االأبدّي. غري اأنَّ النَّ�صَّ مي�سي فيقول: »�ُسْكرًاِ هلِل 
النامو�ص  اإنَّ مطلب  اأُخرى:  بعبارة  )ع 57(.  امْلَ�ِسيِح«  َي�ُسوَع  َنا  ِبَربِّ اْلَغَلَبَة  ُيْعِطيَنا  الَِّذي 
امل�سيح وقيامُته. لذلك، اخلطايا مغفورة. ولذلك، �سوكُة اخلطيَّة منزوعة.  وفاُه موُت 
، بل �سُيقامون  ولذلك، اأُولئك الذين يوؤمنون بامل�سيح لن ُيحَكم عليهم اأبدًا باملوت االأبديِّ
)1كورنثو�ص َغَلَبٍة«  اإِىَل  امْلَْوُت  »اْبُتِلَع  امْلَْكُتوَبُة:  اْلَكِلَمُة  رُي  َت�سِ ِحيَنِئٍذ  َف�َساٍد...  »َعِدمِيي 

 

َياُة.  15: 52، 54(. فاندِه�ْص واأقِبل اإىل امل�سيح. اإنَّه يدعوك قائاًل: اأََنا ُهَو اْلِقَياَمُة َواحْلَ
َمْن اآَمَن ِبي َوَلْو َماَت َف�َسَيْحَيا« )يوحنا 11: 25(.
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42ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لطات     لُيجرنِّد الرنِّئاسات والسُّ

 الشنِّرنِّيرة من سالحها

نا[... دَّ عوى �صِ كَّ ]ُخال�صة �لدَّ َمَا �ل�صَّ

ر�ً �إِيَّاُه َوَقْد َرَفَعُه ِمَن �لَْو�َصِط ُم�َصمِّ

اَلِطَي، يَا�َصاِت َو�ل�صَّ َد �لرِّ ِليِب، �إِْذ َجرَّ  ِبال�صَّ

 �أَ�ْصَهَرُهْم ِجَهار�ً، َظاِفر�ً ِبِهْم ِفيِه.
كولو�سي 2: 14 و15

لأَْجِل هَذ� �أُْظِهَر �بُْن �هلِل

بِْلي�َس.  ِلَكْي يَْنُق�َس �أَْعَماَل �إِ
1يوحنا3: 8
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ة.  الب�سريَّ احلكومات  اإىل  اَلِطنُي«  َوال�سَّ َيا�َساُت  »الرِّ ُت�سري  قد  �ص،  املقدَّ الكتاب  يف 
و«اأَ�ْسَهَرُهْم  اَلِطنَي«  َوال�سَّ َيا�َساِت  الرِّ َد  »َج��رَّ ال�سليب  على  امل�سيح  اأنَّ  نقراأ  حني  ولكْن 
ي  ة التي ُتَعنِّ ر يف القوى ال�سيطانيَّ ِجَهارًا« )اأخزاهم علنًا( وانت�سر عليهم، ينبغي اأن ُنفكِّ
اأف�س�ص  يرة ما جاء يف  رِّ ات ال�سِّ اأو�سح التَّ�سريحات عن هذه القوَّ ب العال. ومن  وُتعذِّ
ٍم،  6: 12. فهذه االآية تقول اإنَّ »ُم�سارعتنا«، نحن املوؤمنني بامل�سيح، »َلْي�َسْت َمَع َدٍم َوحَلْ
رِّ  ْهِر، َمَع اأَْجَناِد ال�سَّ اَلِطنِي، َمَع ُواَلِة اْلَعاَلِ َعَلى ُظْلَمِة هَذا الدَّ وؤَ�َضاِء، َمَع ال�ضَّ َبْل َمَع الرُّ

اِت«.  َماِويَّ ِة يِف ال�سَّ وِحيَّ الرُّ

من  يقرتب  امل�سيح  كان  ففيما  العاَل«.  هذا  »رئي�ص  يطان  ال�سَّ ُيدعى  ات  مرَّ ثالَث 
. َاالآَن ُيْطَرُح َرِئي�ُص هَذا  �ساعته االأخرية على هذه االأر�ص، قال: »َاالآَن َدْيُنوَنُة هَذا اْلَعاَلِ
الإبلي�ص،  احلا�سمة  الهزمية  ل  �سكَّ امل�سيح  موت  فاإنَّ   .)31  :12 )يوحنا  َخاِرجًا«  اْلَعاَلِ 
مالئكته  جميُع  اأي�سًا  مي�سي  هكذا  ال�سيطان،  مي�سي  وكما   .» اْل��َع��اَلِ ه��َذا  »َرِئي�ِص 

ا مات امل�سيح. وا �سربَة هزميٍة حا�سمًة ل�مَّ ال�ساقطني. فاإنَّهم اأجمعني تلقَّ

اأنَّهم  اأُزيلوا من الوجود. فنحن نت�سارع معهم االآن اأي�سًا. غري  اأنَّهم  ال يعني هذا 
نٌي هائٌل ُقِطَع راأ�ُسه وهو يتقلَّب  ا ِتنِّ . كاأنَّ عدوٌّ مهزوم. ونحن نعلم اأنَّ لنا النَّ�سر النهائيَّ
ه اإىل  ويتخبَّط اإىل اأن ينزف حتَّى املوت. فاملعركة مك�سوبة. ولكْن ما يزال علينا اأن نتنبَّ

رر الذي ميكن اأن ُيحِدثه. ال�سَّ

َعَلْيَنا يِف اْلَفَراِئ�ِص، الَِّذي َكاَن  كَّ الَِّذي  يف موت امل�سيح، َتوىلَّ اهلل اأن ميحَو »ال�سَّ
ِليِب« )كولو�سي 2: 14؛ راِجع  اُه ِبال�سَّ اإِيَّ رًا  ّدًا َلَنا« فهذا »َرَفَعُه اهلل ِمَن اْلَو�َسِط ُم�َسمِّ �سِ
الف�سل 7(. وبهذه الطريقة نزع �سالح »الرئا�سات وال�سالطني« و«اأخزاهم علنًا.« بعبارة 
اأُخرى: ما دام نامو�ُص اهلل ال َيديُننا َبعد، الأنَّ امل�سيح األغى ديَننا، فلي�ص لدى ال�سيطان اأيُّ 

اأ�سا�ٍص �سرعيٍّ لال�سِتكاء علينا.
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لقد كان اال�سِتكاء على �سعب اهلل هو عمَل اإبلي�ص العظيَم قبل جميء امل�سيح. ومعنى 
ا مات امل�سيح. وهذه  ا اأ�سِغ اإىل ما حدث ل�مَّ الكلمة �ضيطان ذاِتها »َخ�سٌم اأو ُم�سَتٍك«. اإنَّ
اَر َخاَل�ُص  َماِء:»االآَن �سَ ْوتًا َعِظيمًا َقاِئاًل يِف ال�سَّ هي كلمات يوحنا الر�سول: »�َسِمْعُت �سَ
)روؤيا اإِْخَ�ِتَنا!«  َعلَى  امْلُ�ْضَتِكي  ُطِرَح  َقْد  ��ُه  الأَنَّ َم�ِسيِحِه،  َو�ُسْلَطاُن  َوُمْلُكُه  َوُقْدَرُتُه  اإِلِهَنا 

 

ريرة وجتريُدها من �سالحها. لطات ال�سِّ 12: 10(. فهذه هي هزميُة الرئا�سات وال�سُّ

ُة �سكوى على �سعب اهلل. »َمْن �َسَي�ْسَتِكي َعَلى  واالآن، يف امل�سيح ال ميكن اأن تقوم اأيَّ
ُر« )رومية 8: 33(. فال اأيُّ اإن�سان وال ال�سيطان ي�ستطيع  َتاِري اهلِل؟ َاهلُل ُهَو الَِّذي ُيرَبِّ ُمْ
د  نا. وامل�ستكي علينا جُمرَّ ة ُمقَفلة. فامل�سيح برُّ عوى الق�سائيَّ اأن ي�سوَق ُتهمًة تثبت. اإنَّ الدَّ
ي اخِلزُي وجهه. حّقًا،  ماء، ف�سوف ُيغ�سِّ من �سالحه. واإذا حاول اأن يتكلَّم يف مكمة ال�سَّ
كم ينبغي اأن نكون �ُسجعانًا واأحرارًا يف هذا العاَل اإذ ن�سعى الأْن نخدم امل�سيح ونحبَّ 
ْل وجوَهنا عن جتاِرب  ينونة على الذين يف امل�سيح. اإذًا، لُنحوِّ النا�ص! فال �سيَء من الدَّ

دة من �سالحها.  اإبلي�ص. فوعوُده اأكاذيب، وُقدرُته جُمرَّ
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43ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيطِلَق الِعنان لقوَّة اهلل يف اإلنـجيل    

ِليِب ِعْنَد �لَْهاِلِكَي َجَهالٌَة،  َفاإِنَّ َكِلَمَة �ل�صَّ

ُة �هلِل. َي َفِهَي ُقوَّ ا ِعْنَدنَا نَْحُن �ْلَُخلَّ�صِ َو�أَمَّ
1كورنثو�ص 1: 18

يِح، لأَنَُّه يِل �ْلَ�صِ لَ�ْصُت �أَ�ْصتَِحي ِباإِْنِ

ُة �هلِل ِلْلَخاَل�ِس  ُقوَّ

ًل ثُمَّ ِلْليُونَاِنِّ.  ِلُكلِّ َمْن يُوؤِْمُن: ِلْليَُهوِديِّ �أَوَّ
رومية 1: 16
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. فهو َخرَبٌ قبل اأن يكون نظامًا الهوتّيًا. واخَلرَب  الإجنيل يعني الِب�سارة، اخَلرَب ال�سارَّ
ارُّ فهو االإعالن باأنَّ اأمرًا قد  ا اخَلرب ال�ضَّ هو الَبالغ باأنَّ اأمرًا عظيم ال�ساأن قد ح�سل. اأمَّ
ح�سل �سوف ُي�ِسرُّ النا�ص وُي�سِعدهم. فاالإجنيل هو اأف�سل َخرَب، الأنَّ ما ُيخربِّ به ي�ستطيع 

اأن ُي�سِعَد النا�ص اإىل االأبد.

�سة[،  يِل... اأَنَّ امْلَ�ِسيَح َماَت ِمْن اأَْجِل َخَطاَياَنا َح�َسَب اْلُكُتِب ]املقدَّ ُفُكْم... ِباالإِجْنِ اأَُعرِّ
ِمْن  الأَْك��رَثَ  َواِح��َدًة  َدْفَعًة  َظَهَر  ��ُه...  َواأَنَّ الثَّاِلِث...  اْلَيْوِم  يِف  ]حّيًا[  َقاَم  ��ُه  َواأَنَّ ُدِف��َن،  ��ُه  َواأَنَّ

ُهْم َباق اإِىَل االآَن« )1كورنثو�ص 15: 1- 7(. َخْم�ِسِمَئِة اأٍَخ، اأَْكرَثُ

ُه َقاَم...  َواأَنَّ ُه ُدِفَن،  َواأَنَّ اأَْجِل َخَطاَياَنا...  فاإنَّ ُلبَّ االإجنيل هو اأنَّ »امْلَ�ِسيَح َماَت ِمْن 
اإنَّ كثريين جّدًا من هوؤالء  يقول  كونِه  ٍخ«. وحقيقُة  اأَ َخْم�ِسِمَئِة  ِمْن  الأَْك��رَثَ  َظَهر...  ��ُه  َواأَنَّ
. فقد  ل ب م( ُتبنيِّ كم االإجنيُل حقيقيٌّ وواقعيٌّ هود ما زالوا اأحياًء )يف القرن االأوَّ ال�سُّ
ائه اأن يجدوا بع�سًا منهم وي�ساألوهم. اإذ اإنَّ االإجنيل ِب�سارٌة  ق�سد اأنَّه كان يف و�سع ُقرَّ
ملوت  ِعياٍن  �سهوُد  ُوِج��َد  فقد  احلقائق.  تلك  ُتفح�َص  اأن  مكنًا  وكان  واقعيَّة.  بحقائق 

امل�سيح ودفنه وقيامته.

الكثريين غباوة. فقد قال  تبدو يف نظر  الب�سارة  اأنَّ هذه  املاأ�ساويُّ هو  االأمُر  ا  اإنَّ
نَي  امْلَُخلَّ�سِ َنْحُن  ِعْنَدَنا  ا  مَّ َواأَ َجَهاَلٌة،  اْلَهاِلِكنَي  ِعْنَد  ِليِب  ال�سَّ َكِلَمَة  »اإِنَّ  بول�ص:  الر�سول 
ة التي مات امل�سيح لُيطِلَق ِعنانها.  ُة اهلِل« )1كورنثو�ص 1: 18(. وهذه هي القوَّ َفِهَي ُقوَّ

ُة اهلِل ِلْلَخاَل�ِص ِلُكلِّ َمْن ُيوؤِْمُن« )رمية 1: 16(. فاالإجنيل هو »ُقوَّ

قه.  ملاذا ال يرى كثريون موت امل�سيح ب�سارًة؟ يجب اأن نراه اأنَّه حقٌّ و�سارٌّ قبل اأن ُن�سدِّ
ُيعَطى  اآخرون كذلك؟  وهكذا، فال�سوؤال هو: ملاذا يراه بع�ٌص حّقًا و�ساّرًا، فيما ال يراه 
امْلُوؤِْمِننَي، ِلَئالَّ  اأَْذَهاَن َغرْيِ  اأَْعَمى  َقْد  ْهِر  جواٌب واحد يف 2كورنثو�ص 4: 4 »اإِلُه هَذا الدَّ
ف اإىل ذلك اأنَّ الطبيعة الب�سريَّة اخلاطئة  ِد امْلَ�ِسيِح.« اأ�سِ يِل جَمْ جْنِ اإَِناَرُة اإِ يَء َلُهْم  ُت�سِ
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ِبيِعيَّ اَل َيْقَبُل َما  ة ال�سادقة. اإنَّ »االإِْن�َساَن الطَّ تة بالن�سبة اإىل احلقيقة الروحيَّ نف�َسها ميِّ
ُه ِعْنَدُه َجَهاَلٌة« )1كورنثو�ص 2: 14(. ِلُروِح اهلِل الأَنَّ

ة اهلل على االإعماء  فاإذا كان الأحد اأن يرى االإجنيل حّقًا و�ساّرًا، يجب اأن تتغلَّب قوَّ
لو كان  اإنَّه حتَّى  �ص  املقدَّ الكتاب  يقول  ال�سبب  لهذا  الطبيعيَّة.  املوت  ال�سيطانِّ وحالة 
ِة اهلِل َوِحْكَمِة اهلِل«  ين« هو »ُقوَّ �سبة اإىل كثريين فاإنَّ امل�سيح »للمدعوِّ االإجنيل جهالًة بالنِّ
ع�ة هي ِفعُل رحمٍة من اهلل الإزالة حالة املوت الطبيعيَّة  )1كورنثو�ص 1: 24(. وهذه الدَّ
حمة هذا هو  . وِفعُل الرَّ ارَّ ، حتى نرى امل�سيح ب�سفته احلقَّ والربَّ ال�سَّ واالإعماء ال�سيطانِّ
رك اهلل  م. فانُظر اإىل امل�سيح، و�سلِّ طالبًا اأن ُيقدِّ ٌة من امل�سيح ُم�سرتاٌة بالدَّ نف�ُسه عطيَّ

على روؤية اإجنيل امل�سيح وقبوله. 
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44ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيبِطل العداوة بني األجناس    

َط �أَِي �لَْعَد�َوَة، يَاِج �ْلُتََو�صِّ نََق�َس َحاِئَط �ل�صِّ

ايَا ِف َفَر�ِئ�َس، ُمْبِطاًل ِبَج�َصِدِه نَاُمو�َس �لَْو�صَ

ِه �إِنْ�َصاناً َو�ِحد�ً َجِديد�ً، ِلَكْي يَْخُلَق �لثْنَْيِ ِف نَْف�صِ

اِلَح �لثْنَْيِ ِف َج�َصٍد َو�ِحٍد اِنعاً �َصاَلماً، َويُ�صَ �صَ

ِليِب، َقاِتاًل �لَْعَد�َوَة ِبِه. َمَع �هلِل ِبال�صَّ
اأف�س�ص 2: 14- 16

اإنَّ االرتياب والتحيُّز ومواِقف احَلطِّ من القيمة والكرامة بني اليهود واالأُم )غري 
ة  ة والقوميَّ اليهود( يف اأزمنة العهد اجلديد كانت َخِطرة، �ساأُنها �ساأُن العداوات العرقيَّ
امنا. ومن االأمثلة على العداوة ما جرى يف اأنطاكية بني بطر�ص وبول�ص. وها هو  اأيَّ يف 
ُه َكاَن َمُلومًا.  بول�ص يحكي َخرَب ذلك: »مَلَّا اأََتى ُبْطُر�ُص اإِىَل اأَْنَطاِكَيَة َقاَوْمُتُه ُمواَجَهًة، الأَنَّ
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ُر َوُيْفِرُز  ، َولِكْن مَلَّا اأََتْوا َكاَن ُيوؤَخِّ ُه َقْبَلَما اأََتى َقْوٌم ِمْن ِعْنِد َيْعُقوَب َكاَن َياأُْكُل َمَع االأَُمِ الأَنَّ
َتاِن« )غالطية 2: 11 و12(. ِذيَن ُهْم ِمَن اخْلِ َنْف�َسُه، َخاِئفًا ِمَن الَّ

كان  االأ�سل،  يهوديُّ  اأنَّه م�سيحيٌّ  فمع  امل�سيح.  ي�سوع  ة  يَّ كان بطر�ص عائ�سًا يف حرِّ
ياج الفا�سل، وُدِحَرت العداوة. وهذا  ياأكل مع م�سيحيِّني من االأُم. لقد ُهِدَم حائط ال�سِّ
دين اإىل اأنطاكية.  هو ما مات امل�سيح كي ُينِجَزه. ولكْن بعد ذلك جاء بع�ص اليهود املت�سدِّ

فُذِعَر بطر�ص. لقد َخ�ِسَي انتقاداتهم. وهكذا تراجَع عن ُماَلطِة غري اليهود.

على  اأُيحاِفظ  الواقع؟  االأمر  اأيخدم  يفعل؟  ع�ساه  فماذا  جاريًا.  ذلك  بول�ص  وراأى 
يف  رًا  حت��رُّ واالأك��رث  االأ�سل  ي  اليهوديِّ وامل�سيحيِّني  الزائرين  املحاِفظني  بني  الم  ال�سَّ
َي�ْسُلُكوَن  اَل  ُهْم  اأَنَّ »َراأَْي��ُت  الكلمات:  هذه  يف  جنده  بول�ص  ف  ت�سرُّ ِمفتاَح  اإنَّ  اأنطاكية؟ 
حا�سمة.  يَّة  اأهمِّ ذاُت  عبارٌة  فهذه   .)14  :2 )غالطية  يِل«  االإِجْنِ َحقِّ  َح�َسَب  ِبا�ْسِتَقاَمٍة 
اإنَّ خوف بطر�ص وانِكفاءه  اإذ  ًة مت�صُّ االإجنيل!  فالتَّمييز الِعرقيُّ والُعن�سريُّ بات ق�سيَّ
عن ُماَلطة االآخرين عرْبَ احلدود الِعرقيَّة ل يكونا »ح�سب حقِّ االإجنيل«. فاإنَّ امل�سيح 

قد مات لكي يهدم هذا اجِلداَر الفا�سل. فكان بطر�ص يحاول اأن يبنَيه من جديد.

ومن َثمَّ ل يخدم بول�ص الواقع القائم، ول ُيحاِفظ على �سالم ينكر االإجنيل. فواجه 
ّيًا اَل َيُهوِدّيًا،  َمِ ْنَت َيُهوِديٌّ َتِعي�ُص اأُ ِميِع:»اإِْن ُكْنَت َواأَ اَم اجْلَ بطر�َص علنًا. »ُقْلُت ِلُبْطُر�َص ُقدَّ
ُدوا؟« ]اأي يعي�سوا عي�سَة اليهود[« )غالطية 2: 14(. وبعبارة  َفِلَماَذا ُتْلِزُم االأَُمَ اأَْن َيَتَهوَّ
ِركة مع املوؤمنني بامل�سيح من غري اليهود بلََّغ ر�سالًة  اأُخرى، فاإنَّ تراُجَع بطر�ص عن ال�سَّ
ا كان هذا هو االأمَر عيَنه  قتَّالة: عليكم اأن ت�سريوا مثل اليهود لُتقَبلوا قبواًل تاّمًا. اإنَّ

الذي مات امل�سيح الإبطاله.
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قو�ص  ّيًا بها تت�سالح اأجنا�ُص النا�ص. فالطُّ لقد مات امل�سيح لُيوِجَد طريقًة جديدة كلِّ
اأكمل  ة البهيجة. ولكنَّ امل�سيح هو هذا االأ�سا�ص. فهو قد  اأ�سا�َص املعيَّ واالأجَنا�ص لي�ست 
ة اإىل التمام. وكلُّ ما كان فيها من َنواٍح ف�سَلت بع�َص النا�ص عن بع�ص  ريعة االإلهيَّ ال�سَّ
انتَهت كلُّها ما عدا واحدًة، اأال وهي اإجنيل ي�سوع امل�سيح. فمن امل�ستحيل اأن نن�سئ بني 
د باعتبارها �سحيحًة على  االأجنا�ص وحدًة دائمة بالقول اإنَّ جميع االأديان ميكن اأن تتوحَّ
ال�سواء. فاإنَّ ي�سوع امل�سيح هو ابُن اهلل احلبيب. وقد اأر�سله اهلل اإىل العاَل �سبياًل واحدًا 
وحيدًا خلال�ص اخُلطاة وم�ساحلة االأجنا�ص اإىل االأبد. فاإن اأنكْرنا هذا، نهدم االأ�سا�ص 
عوب. اإذ مبوته على ال�سليب اأُجِنز اأمٌر  جاء االأبديِّ والوحدة الدائمة بني ال�سُّ املتني للرَّ
هذا  االأجنا�ص  ُتدِرُك  وعندما  ت�ساحلا.  واالإن�سان  اهلل  فاإنَّ  طاق.  النِّ ، ال مدوُد  كونٌّ
االأبد.  اإىل  ببع�ص  هم  بع�سُ ويتمتَّعون  بع�سًا  هم  بع�سُ �سُيحبُّون  فقط  عندئٍذ  به،  وتتمتَّع 

فامل�سيح، بَدحِره العداوَة بيننا وبني اهلل، يدَحُرها بني االأجنا�ص. 
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45ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ليفتدَي مجاعًة من كلنِّ قبيلة    

ة  وُلَغة وشعب وُأمَّ

ْفَر ُم�ْصتَِحقٌّ �أَنَْت �أَْن تَاأُْخَذ �ل�صِّ

 َوتَْفتََح ُختُوَمُه، لأَنََّك ُذِبْحَت َو��ْصَتَيْتَنَا

هلِل ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ َقِبيَلٍة َوِل�َصاٍن

مٍَّة.  َو�َصْعٍب َو�أُ
روؤيا 5: 9

�سول يوحنا قد اأُعطَي ملحًة عن امل�ستقبل بيد  امل�سهد هو يف ال�سماء، حيُث كان الرَّ
ُتومًا  اِل�ِص َعَلى اْلَعْر�ِص �ِسْفرًا َمْكُتوبًا ِمْن َداِخل َوِمْن َوَراٍء، َمْ نِي اجْلَ اهلل. »َراأَْيُت َعَلى مَيِ
اإىل ك�سف  واملختوم(  امللفوف  ْرج  فر )الدَّ ال�سِّ َفتُح  وُي�سري  ُخُتوٍم« )روؤيا 5: 1(.  ِب�َسْبَعِة 
لَفتح  اأحٌد  م  يتقدَّ اأنَّه ل  اإذ بدا  الُبكاء  ا يف  امل�ستقبل. فا�سرت�سل يوحنَّ العال يف  تاريخ 
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ة: »اَل َتْبِك. ُهَوَذا َقْد َغَلَب االأَ�َسُد الَِّذي ِمْن  ماويَّ ْرج. ُثمَّ قال واحٌد من الكائنات ال�سَّ الدَّ
ْبَعَة.« )5: 5(. وهذه اإ�سارة اإىل  ْفَر َوَيُفكَّ ُخُتوَمُه ال�سَّ ُل َداُوَد، ِلَيْفَتَح ال�سِّ �ِسْبِط َيُهوَذا، اأَ�سْ
ي�سوع امل�سيح، املخلِّ�ص الذي كان منتظرًا ُثمَّ جاء. فهو قد غلب مبوته وقيامته. وما لِبَث 

ُه َمْذُبوٌح« )5: 6(.  نَّ يوحنا اأن راآه: »َوَراأَْيُت َفاإَِذا... َخُروٌف َقاِئٌم َكاأَ

ون  ة التي حول العر�ص �سجودًا للم�سيح. و�سرعوا ُيرنِّ ت الكائنات ال�سماويَّ ُثمَّ خرَّ
قًا اأن يفتح  ترنيمة جديدة. واملذِهل اأنَّ الرتنيمة ُتعِلن اأنَّ موت امل�سيح هو ما جعله ُم�ستحِّ
اهلل  مقا�سد  الإمتام  رورّيًا  �سَ كان  امل�سيح  موت  اأنَّ  هو  منيُّ  ال�سِّ فاملعنى  التاريخ.  دْرج 
ْفَر  وَن َتْرِنيَمًة َجِديَدًة َقاِئِلنَي:»ُم�ْسَتِحق اأَْنَت اأَْن َتاأُْخَذ ال�سِّ ُ نَّ الكونيَّة يف التاريخ. »َوُهْم َيرَتَ
ٍة!«  َواأُمَّ َو�َسْعٍب  َوِل�َساٍن  َقِبيَلٍة  ُكلِّ  ِمْن  ِبَدِمَك  ْيَتَناهلِل  َوا�ْسرَتَ ُذِبْحَت  َك  الأَنَّ ُخُتوَمُه،  َوَتْفَتَح 

 

.)9 :5(

ال  اخلطيَّة  ف��اإنَّ  ال�سعوب.  متلف  من  عظيمة  جماعًة  لُيخلِّ�ص  امل�سيح  مات  لقد 
يحتاجون  وح�سارة  ِجن�ٍص  كلِّ  فاأهُل  اأخطاأوا.  قد  ال�سعوب  وجميع  ُتراعي احل�سارات. 
راأى  اأي�سًا كوّن. وقد  فالِعالُج   ، َكونٌّ ة  اأنَّ مر�ص اخلطيَّ اأن يت�ساحلوا مع اهلل. وكما 
َنا اإِِن اْرَتَفْعُت  امل�سيح اأوجاَع املوت الرهيبَة ُمقِبلًة، وتكلَّم بُجراأٍة عن مدى مق�سِده: »َواأَ
ملوته،  ط  فاإذ خطَّ ِميَع« )يوحنا12: 32(.  اجْلَ اإَِلَّ  اأَْج��ِذُب  ال�سليب[  ]على  االأَْر���صِ  َعِن 

�سمل العاَل اأجمع.

الغرب.  اإىل  ُكربى  نقلة  الُقرون، ح�سَلت  مرِّ  وعلى  رق.  ال�سَّ امل�سيحيَّة يف  انطلقت 
ولكْن على نحٍو ُمتزايٍد االآن، لي�ست امل�سيحيَّة ديانة غربيَّة. فهذا غري مفاجئ للم�سيح. 
ي االأَْر�ِص.  بِّ ُكلُّ اأََقا�سِ ىَل الرَّ اإذ �سبق العهُد القدمي فاأنباأ بتاأثريه الكوّن: »َتْذُكُر َوَتْرجُع اإِ
« )املزمور 67:  « )املزمور 22: 27(. »َتْفَرُح َوَتْبَتِهُج االأَُمُ اَمَك ُكلُّ َقَباِئِل االأَُمِ َوَت�ْسُجُد ُقدَّ
ته بجالء: »َكاَن  اأو�سح َمهمَّ ا قارَب امل�سيح نهاية خدمته على االأر�ص،  4(. وهكذا، ل�مَّ
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ْوَبِة  ِبالتَّ ِبا�ْسِمِه  ُيْكَرَز  َواأَْن  الثَّاِلِث،  اْلَيْوِم  يِف  االأَْمَواِت  ِمَن  َوَيُقوُم   ُ َيَتاأَلَّ امْلَ�ِسيَح  اأَنَّ  َيْنَبِغي 
« )لوقا 24: 46 و47(. كما انَّ اأمره لتالميذه كان وا�سحًا  ِميِع الأَُمِ َطاَيا جِلَ َوَمْغِفَرِة اخْلَ
« )متَّى 28: 19(. ]الِكرازة هي التب�سري، والتَّلمذة  متامًا: »َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع الأَُمِ

هي تعليم قاِبلي الكرازة جلعلهم تالميذ للم�سيح[.

لي�ص امل�سيح اإلهًا َقَبلّيًا. اإنَّه ال يخ�صُّ ح�سارًة واحدة، وال جماعًة ِعرقيَّة واحدة. اإنَّه 
” )يوحنا 1: 29(. »اَل َفْرَق َبنْيَ اْلَيُهوِديِّ َواْلُيوَناِنِّ  َة اْلَعاَلِ »َحَمُل اهلِل الَِّذي َيْرَفُع َخِطيَّ
ِذيَن َيْدُعوَن ِبِه. الأَنَّ »ُكلَّ  ِميِع الَّ ]اأو اأيَّة جماعة اأُخرى[؛ الأَنَّ َرّبًا َواِحدًا ِلْلَجِميِع، َغِنّيًا جِلَ
اإىل  وان�سمَّ  االآن،  اإليه  فادُع  و13(.   12  :10 )رومية  َيْخُل�ُص«.  بِّ  الرَّ ِبا�ْسِم  َيْدُعو  َمْن 

ة العظيمة. جماعة املفديِّني الكونيَّ
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46ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ليجَمع مجيَع ِخرافه     

 من أحناء العاَل كلنِّه

ِه، َوَلْ يَُقْل ]َقيافا[ هَذ� ِمْن نَْف�صِ
نَِة،   بَْل �إِْذ َكاَن َرِئي�صاً ِلْلَكَهنَِة ِف ِتْلَك �ل�صَّ
ِة،  تَنَبَّاأَ �أَنَّ يَ�ُصوَع ُمْزِمٌع �أَْن مَيُوَت َعِن �لأُمَّ
ِة َفَقْط، بَْل ِليَْجَمَع �أَبْنَاَء �هلِل َولَْي�َس َعِن �لأُمَّ

ِقَي �إَِل َو�ِحٍد.  �ْلُتََفرِّ
يوحنا 11: 51 و52

َوِل ِخَر�ٌف �أَُخُر لَْي�َصْت ِمْن هِذِه �ْلَِظرَيِة، 
ْوِتي، يْ�صاً َفتَ�ْصَمُع �صَ يَْنبَِغي �أَْن �آِتَي ِبِتْلَك �أَ

 َوتَُكوُن َرِعيٌَّة َو�ِحَدٌة َوَر�ٍع َو�ِحٌد.
يوحنا 10: 16
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ِعلٍم  22: 28(، على غري  بر�سالة من عند اهلل )عدد  نطَقت  اأتانًا  اأنَّ  ًة  مرَّ حدث 
ا ح�سل ذلك لواِعٍظ اأو رُجِل دين. وقد ح�سل لَقيافا الذي كان رئي�َص كهنة  منها. ورمبَّ
عند اليهود، يف اأثناء التَّ�ساُور ب�ساأن حياة امل�سيح. ذلك اأنَّ َقيافا، على غري علٍم منه، قال 
ُة ُكلَُّها« )يوحنا  ْعِب َواَل َتْهِلَك االأُمَّ وَت اإِْن�َساٌن َواِحٌد َعِن ال�سَّ ة: »َخرْيٌ َلَنا اأَْن مَيُ لقادة االأُمَّ
11: 50(. وقد كان لهذا القول َمعنيان. فاإنَّ َقيافا َعَنى هذا: اأن ميوت امل�سيح اأف�سُل من 
ا لدى اهلل معًنى اآخر. وهكذا  عب كلَّه. اإنَّ ة باخليانة وُيهِلكوا ال�سَّ ومان االأُمَّ اأن يتَّهم الرُّ
�ص:«َوَلْ َيُقْل ]َقيافا[ هَذا ِمْن َنْف�ِسِه، َبْل اإِْذ َكاَن َرِئي�سًا ِلْلَكَهَنِة يِف ِتْلَك  يقول الكتاب املقدَّ

َنِة،  ال�سَّ

ِة َفَقْط، َبْل ِلَيْجَمَع اأَْبَناَء اهلِل  ِة، َوَلْي�َص َعِن االأُمَّ وَت َعِن االأُمَّ اأَ اأَنَّ َي�ُسوَع ُمْزِمٌع اأَْن مَيُ َتَنبَّ
ِقنَي اإِىَل َواِحٍد«)يوحنا 11: 51 و52(. امْلَُتَفرِّ

ورة جمازيَّة ُمتلفة. فبداًل من التكلُّم  ا ب�سُ وقد قال امل�سيح نف�ُسه ذلك عيَنه، اإنَّ
ة: »َوِل ِخَراٌف اأَُخُر َلْي�َسْت  عن اأبناء متفرِّقني، تكلَّم عن خراف خارج احلظرية اليهوديَّ
ٌة َواِحَدٌة َوَراٍع  َوَتُكوُن َرِعيَّ ْوِتي،  اأَْي�سًا َفَت�ْسَمُع �سَ ِبِتْلَك  اآِتَي  اأَْن  َيْنَبِغي  ِظرَيِة،  ِمْن هِذِه احْلَ

َواِحٌد« )يوحنا 10: 16(.

وِكلتا هاتني الطريقتني يف التعبري عن احلقيقة ُمذِهلتان. فهما ُتعلِّمان اأنَّ يف جميع 
اأنحاء العال اأُنا�سًا اختارهم اهلل لُيبلَّغوا الب�سارة ويخل�سوا بوا�سطة امل�سيح. فاإنَّ هنالك 
]اليهوديَّة[«.   احلظرية  هذه  من  لي�ست  اأَُخ��ر  »ِخ��راٌف  وهنالك  قني«.  املتفرِّ اهلل  »اأبناء 
ة اإىل جمِع �سعٍب البنه. اإنَّه يدعو �سعبه ليذهبوا وُيتلِمذوا،  وهذا يعني اأن اهلل ُمباِدٌر بقوَّ
هناك.  اإىل  ُمر�َسليه  و�سول  قبَل  ُمتارين  اأُنا�سًا  له  فاإنَّ  اأمامهم.  يذهب  اأي�سًا  ه  ولكنَّ
ًة له ُثمَّ اأتى بهم اإىل امل�سيح. »ُكلُّ َما  وهكذا يتكلَّم امل�سيح عن ُمهتِدين جعلهم اهلل خا�سَّ
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َواأَْعَطْيَتُهْم ِل«  اأُْخِرْجُه َخاِرجًا...َكاُنوا َلَك  اإَِلَّ اَل  ُيْقِبْل  ُيْقِبُل، َوَمْن  َفاإَِلَّ  ُيْعِطيِني االآُب 
)يوحنا 6: 37؛ 17: 6(.

ي  اإنَّه الأمٌر ُيوِقع يف النف�ص رهبًة اأنَّ اهلل ينظر من َعُل اإىل جميع �سعوب العاَل وُي�سمِّ
ًة لنف�سه، ُثمَّ ُير�ِسل مبعوثني با�سم امل�سيح، ُثمَّ َيهدي ُمتاريه اإىل �سوت االإجنيل،  رعيَّ
�سالُّ مهمٌّ جّدًا.  الرِّ اأخرى. فالعمل  باأيَّة طريقة  اأن يخُل�سوا  ُيخلِّ�سهم. وال ميكن  ُثمَّ 
َتْتَبُعُه،  َراُف  ِباأَ�ْسَماٍء َوُيْخِرُجَها... َواخْلِ َة  ا�سَّ ْوَتُه، َفَيْدُعو ِخَراَفُه اخْلَ َراُف َت�ْسَمُع �سَ »اخْلِ
ْوَتُه« )يوحنا 10: 3 و4(.لقد تاألَّ امل�سيح ومات حتَّى ت�سمع اخِلراف �سوته  َها َتْعِرُف �سَ الأَنَّ
ة  وحتيا. ذلك هو ما قاله َقيافا دوَن اأن يدري: »اأنَّ ي�سوع ُمزِمٌع اأن ميوت... لي�ص عن االأُمَّ
بذل حياته كي يجمع اخلراف.  اإنَّه  واحد«.  اإىل  قني  املتفرِّ اأبناء اهلل  ليجمع  بل  فقط، 
ته. ف�سلِّ طالبًا اأن ُيبدَي لك اهلل  حمة التي جتعل �سوته جلّيًا خلا�سَّ فبدمه ا�سرتى الرَّ

حمة، لت�سمَع وحتيا.  تلك الرَّ
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47ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
ينونة األخرية      لُينجنَِّينا من الدَّ

ًة ِلَكْي يَْحِمَل َخَطايَا َكِثرِييَن، َم َمرَّ يُح... بَْعَدَما ُقدِّ �ْلَ�صِ

 �َصيَْظَهُر ثَاِنيًَة ِباَل َخِطيٍَّة

 ِلْلَخاَل�ِس ِللَِّذيَن يَْنتَِظُرونَُه.
عربانيني 9: 28

�ص  ة تتعلَّق باملا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل. فالكتاب املقدَّ اإنَّ فكرة اخلال�ص امل�سيحيَّ
اإنَّ  ويقول  )اأف�س�ص 2: 8(.  ِباالإِمَياِن«  ]قد خل�ستم[،  �َن  لَّ�ضُ ُمَ ْعَمِة  ِبالنِّ ُكْم  »الأَنَّ يقول: 
ُنخلَّ�س[« )1كورنثو�ص 1: 18(.  ]الذين  نَي  امْلَُخلَّ�سِ َنْحُن  »ِعْنَدَنا  ة اهلل  قوَّ االإجنيل هو 
ا« )رومية 13: 11(. فنحن ُخلِّ�سنا،  ا َكاَن ِحنَي اآَمنَّ َنا الآَن اأَْقَرُب ِمَّ ويقول اإنَّ »َخاَل�ضَ

ونخلَّ�ص، و�سوف ُنخلَّ�ص.
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ًة واإىل االأبد، دفع  ويف كلِّ مرحلة، نحن ُملَّ�سون مبوت امل�سيح. ففي املا�سي، مرَّ
موُت  ي�سمن  احلا�سر،  ويف  وح��ده.  باالإميان  رنا  وتربَّ خطايانا.  اأُج��رة  بنف�سه  امل�سيح 
ة وتدني�سها. ويف امل�ستقبل،  ة روح اهلل لتخلي�سنا تدريجّيًا من �سيادة اخلطيَّ امل�سيح قوَّ
ُلنا اإىل  �سيكون دم امل�سيح امل�سفوُك على ال�سليب هو ما يحمينا من غ�سب اهلل وُيو�سِ

الكمال والفرح. 

يٌف،  ُمِ َدْيُنوَنٍة  »ُقُبوُل  ف  يو�سَ �ص  املقدَّ الكتاب  ففي  اآتية.  ة  حقيقيَّ دينونة  هنالك 
يَن« )عربانيني 10: 27(. ويدعونا الكتاب الأن نعي�ص  ادِّ ُة َناٍر َعِتيَدٍة اأَْن َتاأُْكَل امْلُ�سَ َوَغرْيَ
ه يوحنا املعمدان  »ِبُخ�ُسوٍع َوَتْقَوى، الأَنَّ »اإِلَهَنا َناٌر اآِكَلٌة«.« )عربانيني 12: 28 و29(. وقد نبَّ
ب االآِتي« )متَّى 3: 7(. فاإنَّ امل�سيح نف�سه �سوف  اأهَل زمانِه اإىل وجوب التَّفادي »ِمَن اْلَغ�سَ
ِتِه، يِف َناِر َلِهيٍب، ُمْعِطيًا َنْقَمًة ِللَِّذيَن اَل َيْعِرُفوَن اهلَل،  َماِء َمَع َماَلِئَكِة ُقوَّ ُي�ستعَلن »ِمَن ال�سَّ
َوْجِه  ِمْن  اأََبِديٍّ  ِبَهاَلٍك  �َسُيَعاَقُبوَن  ِذيَن  الَّ امْلَ�ِسيِح،  َي�ُسوَع  َنا  َربِّ يَل  اإِجْنِ ُيِطيُعوَن  اَل  ِذيَن  َوالَّ

ِتِه« )2ت�سالونيكي 1: 7- 9(. ِد ُقوَّ بِّ َوِمْن جَمْ الرَّ

ا  ل فيها. ومَّ َور غ�سب اهلل االأخري هذا هي تقريبًا اأرَهُب من اأن نتاأمَّ اإنَّ بع�ص �سُ
ة«، هو َمن ُيعطينا عن اجلحيم اللَّمحات االأكرَث  يدعو اإىل الَعَجب اأنَّ يوحنا، »ر�سول املحبَّ
ِب  َخْمِر َغ�سَ ِمْن  م والَءه الآَخر »�َسَي�ْسَرُب  ًة. فاإنَّ كلَّ من يرف�ص امل�سيح وُيقدِّ وِدقَّ َنْب�سًا 
ي�ِسنَي  اْلِقدِّ امْلَاَلِئَكِة  اأََماَم  يٍت  َوِكرْبِ ِبَناٍر  ُب  َوُيَعذَّ ِبِه،  َغ�سَ َكاأْ�ِص  يِف  ْرفًا  �سِ ُبوِب  امْلَ�سْ اهلِل، 
َوَلْياًل«  َنَهارًا  َراَحٌة  َتُكوُن  َواَل  اأََبِد االآِبِديَن.  اإِىَل  َعُد ُدَخاُن َعَذاِبِهْم  َوَي�سْ ُروِف.  َواأََماَم اخْلَ

)روؤيا 14: 10 و11(.

وجه  على  فاإنَّنا   ، امل�ستقبليِّ اهلل  غ�سب  حيال  عب  الرُّ من  ب�سيٍء  ن�سعر  ل  وم��ا 
ل عمَل امل�سيِح اخلال�سيَّ  قت كني�سُة القرن االأوَّ االحتمال لن ُندِرَك العذوبة التي بها تذوَّ
َماِء، الَِّذي اأََقاَمُه ِمَن االأَْمَواِت، َي�ُسوَع، الَِّذي ُيْنِقُذَنا  يف امل�ستقبل: »]نْنَتِظر[ اْبَنُه ِمَن ال�سَّ
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ِب االآِتي« )1ت�سالونيكي 1: 10(. اإنَّ ي�سوع امل�سيح، وحَده دون �سواه، ي�ستطيع  ِمَن اْلَغ�سَ
اأن ُيخلِّ�سنا من الغ�سب االآتي. فلواله، لكان الغ�سب اكت�سَحنا اإىل االأبد.

ولكْن عندما ُيخلِّ�سنا يف النهاية، �سيكون ذلك على اأ�سا�ص دمه. »امْلَ�ِسيُح... َبْعَدَما 
ها[ - ِلْلَخاَل�ِص  ٍة ]ُيعاجِلُ ًة ِلَكْي َيْحِمَل َخَطاَيا َكِثرِييَن، �َسَيْظَهُر َثاِنَيًة - ِباَل َخِطيَّ َم َمرَّ ُقدِّ
ًة واإىل االأبد. فال حاجة  ِللَِّذيَن َيْنَتِظُروَنُه« )عربانيني 9: 28(. لقد ُعوجَلت اخلطيَّة مرَّ
ٌة كاآالم امل�سيح وموته  لذبيحة تعوي�سيَّة جديدة. وحمايُتنا من الغ�سب امل�ستقبليِّ يقينيَّ

عمة امل�ستقبليَّة! ا. فمن اأجل ال�سليب اإذًا، لنتهلَّْل بالنِّ نيابًة عنَّ
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48ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لَيكِسَب فَرَحه وفَرَحنا     

وِع �أََماَمُه، ُوِر �ْلَْو�صُ ِمْن �أَْجِل �ل�سُّ

ِليَب ُم�ْصتَِهيناً ِباِلْزِي،   �ْحتََمَل �ل�صَّ

َفَجَل�َس ِف مَيِِي َعْر�ِس �هلِل.
عربانيني 12: 2

على  �ساّقًا  كان  ��ه  اأنَّ كما  علينا،  �ساقٌّ  ��ه  اإنَّ  . �ساقٌّ طريٌق  الفرح  اإىل  ي  امل��وؤدِّ بيل  ال�سَّ
وِع  امْلَْو�سُ ُروِر  اأَْجِل ال�سُّ امل�سيح. لقد كلَّف امل�سيح حياته. وميكن اأن ُيكلِّفنا حياتنا. »ِمْن 
اًل اأوجاع ال�سليب، ُثمَّ بهجة ال�سماء. ول يُكن من طريقة  ِليَب«. فاأوَّ اأََماَمُه، اْحَتَمَل ال�سَّ

اأُخرى. 
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ْمل مع  ة ُم�ستويات. اإذ كان �ُسروَر اجتماع ال�سَّ رور املو�سوع اأمامه عدَّ وقد كان لل�سُّ
اإِىَل االأََبِد« )املزمور 16: 11(. وكان �ُسروَر  ِنَعٌم  يِنَك  االآب: »اأََماَمَك �ِسَبُع �ُسُروٍر. يِف مَيِ
نِي اْلَعَظَمِة  َطاَياَنا، َجَل�َص يِف مَيِ َنَع ِبَنْف�ِسِه َتْطِهريًا خِلَ ة: »َبْعَدَما �سَ االنت�سار على اخلطيَّ
َفَرٌح يِف  »َيُكوُن  ة:  االإلهيَّ ا�سرِتداد احلقوق  االأََع��اِل« )عربانيني 1: 3(. وكان �سرور  يِف 

َماِء بخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوُب«... فما باُلَك باملاليني )لوقا 15: 7(! ال�سَّ

! فقبَل موته، اأقام  واالآن، ماذا نقول عن حالنا؟ هل دخل الفَرح وترَكنا للبوؤ�ص؟ كالَّ
تراُبطًا بني فَرِحه وفَرِحنا. اإذ قال: »َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِلَكْي َيْثُبَت َفَرِحي ِفيُكْم َوُيْكَمَل َفَرُحُكْم« 
الذين  فنحن  ِفيُكْم«.  »َفَرِحي  وقال:  فَرحه،  �سيكون  ماذا  عِلَم  لقد   .)11 :15 )يوحنا 
لنا عليه واثقني �سوف نبتهج مبا ي�َسُعنا - نحن املخلوقاِت املحدودَة - اأن نختربه من  توكَّ

فَرح امل�سيح.

َلُكْم  �َسَيُكوُن  اْلَعاَلِ  »يِف  قال:  اإذ  امل�سيح  اأنذرنا  فقد  �ساّقًا.  �سيكون  الطريق  ولكنَّ 
َربَّ  ُبوا  َلقَّ َقْد  َكاُنوا  اإِْن  امْلَُعلِِّم...  ِمَن  َل  اأَْف�سَ ْلِميُذ  التِّ »َلْي�َص   .)33  :16 )يوحنا  يٌق«  �سِ
ِريِّ اأَْهَل َبْيِتِه!« )متَّى 10: 24 و25(. ]»َبْعَلَزُبول« ا�سٌم رمزيٌّ  اْلَبْيِت َبْعَلَزُبوَل، َفَكْم ِباحْلَ
نَي ِمَن  باب.[ »َوَيْقُتُلوَن ِمْنُكْم.  َوَتُكوُنوَن ُمْبَغ�سِ ُد الذُّ كنى اأو �سيِّ ُد ال�سُّ يطان معناه �سيِّ لل�سَّ
ِميِع ِمْن اأَْجِل ا�ْسِمي« )لوقا 21: 16 و17(. ذلك هو الطريق الذي �سار فيه امل�سيح،  اجْلَ
ن رجاُء  وذلك هو الطريق اإىل الَفَرح: فَرِحِه را�سخًا فينا، وفَرِحنا كاماًل فيه. ومثلما مكَّ
ينا رجاُء فَرِحنا على احتمال املعاناة معه. وقد  الفَرح امل�سيح من احتمال ال�سليب، ُيقوِّ
وُكْم َوَطَرُدوُكْم َوَقاُلوا َعَلْيُكْم  ُ نا امل�سيح لهذا االأمر بعينه ملا قال: »ُطوَب�ى َلُكْم اإَِذا َعريَّ اأعدَّ
َماَواِت«  يَرٍة، ِمْن اأَْجِل�ي، َكاِذِبنَي. ِاْفَرُحوا َوَتَهلَُّلوا، الأَنَّ اأَْجَرُكْم َعِظيٌم يِف ال�سَّ ُكلَّ َكِلَمٍة �ِسرِّ
الَفَرح عينه الذي كان البن  )متَّى 5: 11 و12(. فمكافاأُتنا �ستكون التمتُّع باهلل بذلك 

اهلل باأبيه.
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لو ل مُيت امل�سيح مبح�ِص اختياره، مَلَا كان هو وال نحن مكنًا اأن نفرح اإىل االأبد. 
ا هلكنا يف خطايانا. غري اأنَّ فَرَحه وفَرَحنا ُك�ِسبا يف ال�سليب.  مَلَا كان هو طائعًا، ولُكنَّ
ِر اَل ُتَقا�ُص ِبامْلَْجِد  ا�سِ َماِن احْلَ نا نح�ُسب »اأَنَّ اآاَلَم الزَّ ة. اإنَّ ونحن االآن نتبعه على درب املحبَّ
اآنذاك  ولكن  معه.  العار  نحمل  نحن  فاالآن   .)18  :8 )رومية  ِفيَنا«  ُي�ْسَتْعَلَن  اأَْن  اْلَعِتيِد 
ة  ة �سوف نحتملها. ال بقوَّ ُة ُماطرة تقت�سيها املحبَّ �سيكون فَرٌح كامٌل غرُي منقو�ص. فاأيَّ
َيِبيُت  امْلَ�َساِء  »ِعْنَد  واإن كان   ،» ٌ َتَرنُّ َباِح  ال�سَّ »يِف  باأنَّه �سيكون  ة رجائنا  بقوَّ ُبطوليَّة، بل 

اْلُبَكاُء« عنَدنا )املزمور 30: 5(.
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49ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
لُيكلََّل باجملد والكرامة     

يَ�ُصوع، نََر�ُه ُمَكلَّاًل ِباْلَْجِد

 َو�لَْكَر�َمِة، ِمْن �أَْجِل �أََلِ �ْلَْوِت.
عربانيني 2: 9

وَرَة َعْبٍد، لِكنَُّه �أَْخَلى نَْف�َصُه، �آِخذ�ً �صُ

نْ�َصاٍن،  ْذ ُوِجَد ِف �لَْهْيئَِة َكاإِ اِئر�ً ِف �ِصْبِه �لنَّا�ِس. َو�إِ  �صَ

ِليِب.  َع نَْف�َصُه َو�أََطاَع َحتَّى �ْلَْوَت، َمْوَت �ل�صَّ َو�صَ

ِلذِلَك َرفََّعُه �هللُ �أَيْ�صاً، َو�أَْعَطاُه ��ْصماً َفْوَق ُكلِّ ��ْصٍم.
ي 2: 7- 9 فيلبِّ
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ُم�ْصتَِحقٌّ ُهَو �ْلَرُوُف �ْلَْذبُوُح �أَْن

َة ْكَمَة َو�لُْقوَّ يَاأُْخَذ �لُْقْدَرَة َو�لِْغنَى َو�ْلِ

 َو�لَْكَر�َمَة َو�ْلَْجَد َو�لَْبََكَة!
روؤيا 5: 12

اأَيَُّها  اأَْن��َت  ��ْدِن  »جَمِّ قائاًل:  �سلَّى  عليه،  �سياأتي  عاِلٌ مبا  وهو  امل�سيح،  موت  َة  ع�سيَّ
« )يوحنا 17: 5(. وهكذا  االآُب ِعْنَد َذاِتَك ِبامْلَْجِد الَِّذي َكاَن ِل ِعْنَدَك َقْبَل َكْوِن اْلَعاَلِ
فمجُده   .)9  :2 )عربانيني  امْلَ��ْوِت«  َلِ  اأَ اأَْج��ِل  ِمْن  َواْلَكَراَمِة،  »ِبامْلَْجِد  ُكلِّل  لقد  ح�سل: 
 8 ي2:  )فيلبِّ اهلُل«  َعُه  َرفَّ امْلَْوَت...ِلذِلَك  َحتَّى  »اأََطاَع  ه  اإنَّ وموته.  اآالمه  مكافاأة  كان  هذا 
)روؤيا َوامْلَْجَد«  َياأُْخَذ...اْلَكَراَمَة  »اأَْن  ُم�ستحقٌّ  هو  ُذِبح،  قد  احَلَمل  الأنَّ  فتحديدًا   و9(. 
5: 12(. وهكذا، فاإنَّ اآالم امل�سيح ل ت�سبق االإكليل فقط، بل كانت الثمن، وكان االإكليل 

هو اجلائزة. لقد مات لكي ُيعطى االإكليل.

ّبًا؟  ُمِ يكون هذا  اأن  »كيف ميكن  يقولون:  اإنَّهم  يعرثون عند هذا احلّد.  كثريون 
كيف ميكن اأن ُيحَفز امل�سيح الإعطائنا الفرح اإذا كان مفوزًا لنوال جمده؟ منذ متى 
�ص.  د، وله جواب رائع من الكتاب املقدَّ كان االن�سغال بالذات ف�سيلة؟« هذا �سوؤال جيِّ
اأنَّ  ُمعتقدين  ُمعظُمنا  تربَّى  لقد  حّقًا.  العظيمة  ة  املحبَّ ة  ماهيَّ تعلُّم  يف  اجلواب  يكمن 
م. ويبدو اأنَّ عاملنا كلَّه مبنيٌّ على هذا االفرتا�ص. فاإن  كون املرء مبوبًا يعني اأن ُيعظَّ
ا روؤية  ُمك؛ اأُ�ساِعُدك كي ت�سعر بُح�سن احلال ن�سبًة اإىل نف�سك. وكاأنَّ كنُت اأُِحبُّك، اأُعظِّ

النف�ص هي �سرُّ الفرح.

�ص، نعلم اأنَّ احلال  نا نعلم ما هو اأف�سل. حتَّى قبَل رجوعنا اإىل الكتاب املقدَّ غري اأنَّ
اإنكار  اأوقات  اإ�سباع الذات، بل  اأوقات  تُكن  اأوقاِتنا ل  امِلنوال. فاأ�سعد  لي�ست على هذا 
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ب، اأو عند �سفح جبل عاٍل، اأو  ت بنا اأوقاٌت فيها وقفنا بجانب جبل خالَّ الذات. اإذ مرَّ
الَعَجب  بَفرح  �سعرنا  عابرة  حلظٍة  مدى  وعلى  ال�ساطئ،  عند  �ساحرًا  ُغروبًا  �ساهدنا 
�سيكون معِر�َص  بل  قاعَة مرايا،  يكون  لن  الِفرَدو�ص  فاإنَّ  ِنعنا.  �سُ لهذا  نا  اإنَّ اخلال�ص. 
َجالل. ولن يكون ذلك عائدًا لنا. اإذا كان هذا �سحيحًا، واإذا كان امل�سيح هو احلقيقَة 
اأعظم كثريًا جّدًا.  ُته لنا؟ يقينًا، لي�ص  االأكرث جالاًل يف الَكون كلِّه، فماذا �ستكون مبَّ
االأ�سمى  بال�سخ�ص  ونتمتَّع  اأن نرى  اإمكاننا، يجب  بقْدر  �ُسعَداء  اأن نكون  لنا  فاإذا كان 
ته  جمدًا على االإطالق، اأال وهو ي�سوع امل�سيح نف�ُسه. وهذا يعني اأنَّ امل�سيح، اإثباتًا ملحبَّ
ع�سيََّة  �سلَّى،  ال�سبب  لهذا  به.  نتمتَّع  لكي  لنا  مه  وُيقدِّ ملَء جمده  يطلب  اأن  ُبدَّ  ال  لنا، 
اأََنا،  اأَُكوُن  َحْيُث  َمِعي  َيُكوُنوَن  اأَْعَطْيَتِني  ِذيَن  الَّ هوؤُاَلِء  اأَنَّ  اأُِريُد  االآُب  »اأَيَُّها  قائاًل:  موته، 
مات  ا  فلمَّ »�ساأُريهم جمدي«.  ة.  املحبَّ كانت  تلك   .)24  :17 )يوحنا  ��ِدي«  جَمْ ِلَيْنُظُروا 
ة - مهما كان الثَّمن - اإالَّ اجلهُد  امل�سيح لي�سرتدَّ ملَء جمِده، ماَت الأجل فَرِحنا. وما املحبَّ
، اأال وهو الربُّ ي�سوع  الهادف اإىل م�ساعدة النا�ص على اأن ُيفَتنوا مبا �سُي�سِبُعهم اأكرَث الُكلِّ

امل�سيح. على هذا النَّحو اأحبَّ امل�سيح!
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50ملاذا جاء امل�سيح ليموت:
رَّ األسوأ      لُيبنينَِّ أنَّ الشَّ

 قد قصد اهلل به اخلري

و�ِس  ِباْلَِقيَقِة �ْجتََمَع َعَلى َفتَاَك �لُْقدُّ

يَ�ُصوَع، �لَِّذي َم�َصْحتَُه، ِهرُيوُد�ُس َوِبياَلُط�ُس �لْبُْنِطيُّ 

َمَع �أَُمٍ َو�ُصُعوِب �إِ�ْسَ�ِئيَل،  ِليَْفَعُلو� ُكلَّ

 َما �َصبََقْت َفَعيَّنَْت يَُدَك َوَم�ُصوَرتَُك �أَْن يَُكوَن.
اأعمال 4: 27 و28

ل  رِّ هو اأنَّ اهلل، بي�سوع امل�سيح، تدخَّ اإنَّ اأعمق �سيء ميكن اأن نقوله عن التاألُّ وال�سَّ
�ص ال يرجع  رِّ يكتنفه الغمو�ص. فالكتاب املقدَّ ا اأ�سُل ال�سَّ َلهما اإىل اخلري. اإنَّ فيهما وحوَّ
بِّ اإِلِهَنا«  َراِئُر ِللرَّ ه باالأحرى يقول: »ال�سَّ بنا بعيدًا اإىل حيُث قد نرغب يف الرجوع. ولكنَّ

)تثنية 29: 29(.
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ل اهلل  ، بل هو ُبرهان ُيبنيِّ كيف يتدخَّ رِّ �ص تف�سري م�سدر ال�سَّ لي�ص ُلبُّ الكتاب املقدَّ
نت اأ�سفار الكتاب على  له اإىل عك�سه متامًا: الرِبِّ والفرح االأبديَّني. فقد ت�سمَّ فيه وُيحوِّ
راٍت اإىل اأنَّ حال امل�سيح �ستكون على هذا املنوال. من ذلك اأنَّ يو�سف،  طول الطريق موؤ�سِّ
ابَن يعقوب، ِبيَع عبدًا يف م�سر. وبدا َمرتوكًا طيَلة �سبع ع�سرة �سنة. اإالَّ اأن يد اهلل كانت 
ى له يف اأثناء جماعة �سديدة اأن ُيخلِّ�ص  يف االأمر، حتَّى جعله اهلل حاِكمًا يف م�سر، ليت�سنَّ
�سة يف كلمة قالها يو�سف الإخوته: »اأَْنُتْم  ة ُملخَّ االأ�سخا�ص الذين باعوه اأنف�َسهم. والق�سَّ
ة لي�سوع  َد ِبِه َخرْيًا« )تكوين 50: 20(. وهذه �سورة �َسبقيَّ ا اهلُل َفَق�سَ ْدمُتْ ِل �َسّرًا، اأَمَّ َق�سَ

امل�سيح اإذ ُتِرك لكي ُيخلِّ�ص.

ة. غري  ْل يف اأ�سالف امل�سيح. فقد كان اهلل حينًا هو ال�َمِلَك الوحيد يف االأُمَّ اأو لنتاأمَّ
َمِلٌك« )1�سموئيل 8: 19(.  َعَلْيَنا  َيُكوُن  َبْل  »اَل  ب�سرّيًا:  َمِلكًا  دوا وطلبوا  عب مترَّ ال�سَّ اأنَّ 
ْفَنا اإِىَل َجِميِع َخَطاَياَنا �َسّرًا ِبَطَلِبَنا الأَْنُف�ِسَنا َمِلكًا«  ويف ما بعُد اعرتفوا قائلني: »َقْد اأَ�سَ
)1�سموئيل 12: 19(. ولكنَّ َيد اهلل كانت يف االأمر. فمن �ُساللة هوؤالء امللوك اأتى بامل�سيح 
ة، اإذ  اإىل العال. وكان االأ�سُل االأر�سيُّ للمخلِّ�ص الربيء من اخلطيَّة مرتبطًا باخلطيَّ

جاء لكي ُيخلِّ�ص اخُلطاة.

رَّ واالأَل كانا الطريق املعنيَّ للم�سيح يف �سبيل  غري اأنَّ االأمر االأكرث اإدها�سًا هو اأنَّ ال�سَّ
يرًا. ولكنَّ  رِّ واالأل. فكلُّ ِفعِل غْدر ووح�سيَّة �سدَّ امل�سيح كان اأثيمًا و�سرِّ االنت�سار على ال�سَّ
�ُسوَرِة اهلِل  �ُسلِّم للموت »مِبَ اإنَّ امل�سيح  �ص  اإذ يقول الكتاب املقدَّ يد اهلل كانت يف االأمر. 
وك على راأ�سه،  اِبِق« )اأعمال 2: 23(. فاإنَّ اجَلْلَد على ظهره، وال�سَّ امْلَْحُتوَمِة َوِعْلِمِه ال�سَّ
ام،  احُلكَّ وهزَء  جنبه،  يف  واحلربة  ورجَليه،  يَديه  يف  وامل�سامري  وجهه،  على  والَب�سق 
اأ�سدقائه، وهْجَر تالميذه له: هذه كلَّها كانت نتيجة اخلطيَّة، وقد ق�سى اهلل  وِخيانَة 
بها كلِّها لك�ْسر �سوكة اخلطيَّة. »اجتمع على... ي�سوع... ِهرُيوُد�ُص َوِبياَلُط�ُص اْلُبْنِطيُّ َمَع 
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َنْت َيُدَك َوَم�ُسوَرُتَك اأَْن َيُكوَن« )اأعمال  اأَُمٍ َو�ُسُعوِب اإِ�ْسَراِئيَل، ِلَيْفَعُلوا ُكلَّ َما �َسَبَقْت َفَعيَّ
4: 27 و28(.

ٌ اأعظم وال براءة  ة اأعظم من ُبغ�ِص ابن اهلل وقتلِه. ول يُكن قطُّ تاألُّ ما من خطيَّ
بُّ َف�ُسرَّ ِباأَْن  ا الرَّ اأعظم من تاألُّ امل�سيح وبراءته. غري اأنَّ يد اهلل كانت يف ذلك كلِّه. »اأَمَّ
رَّ  رِّ واالأل، اأن ُيبيَد ال�سَّ َزِن« )اإ�سعياء 53: 10(. وكان هدفه، من خالل ال�سَّ َي�ْسَحَقُه ِباحْلَ
ِه �ُسِفيَنا« )اإ�سعياء 53: 5(. فلهذا جاء امل�سيح ليموت. لقد ق�سد اهلل اأن  واالأَل. »ِبُحرُبِ
ُيبنيِّ للعال اأنَّه ما من خطيَّة وما من �سرٍّ اأعظم من اأالَّ يقوى اهلل على اأن ُيطِلع ِمنُهما 
بناه نحُن �سار هو رجاَء خال�سنا. »َيااأََبَتاُه، اْغِفْر  الرِبَّ والفرح االأبديَّني. فالتاألُّ الذي �سبَّ

ُهْم اَل َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلوَن« )لوقا 23: 34(. َلُهْم، الأَنَّ
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صــــــالة

د ما هو �سحيح يف هذا  ، با�ْسم امل�سيح اأطلب لُكلِّ قارئ اأن توؤيِّ اأيُّها االآب ال�سماويُّ
الكتاب، واأن ت�سُطَب ما قد يكون خاطئًا. واأطلب اأالَّ يعرُث اأحٌد بامل�سيح. ع�سى اأالَّ ي�سنَّ 
تة، اأو على اآالمه وموته املنقِطعة النظري. ع�سى اأالَّ يرف�ص اأحٌد  اأحٌد هجومًا على اأُلوهيَّ
�سبة اإىل كثريين، هذه االأمور جديدة.  االأ�سباب التي من اأجلها جاء امل�سيح ليموت. بالنِّ

فع�سى اأن يكونوا �سابرين كي ينظروا فيها بانتباه. وع�سى اأن تَهَبهم الفهم والب�سرية.

ماء  ة، واأن ُت�سِبَح حقيقُة ال�سَّ اأُ�سلِّي طالبًا اأن ُترَفع َغمامُة الالُمباالة باالأمور االأبديَّ
ًة، واأن ُيرى موُته  ة امل�سيح يف التاريخ جليَّ م وا�سحًة متامًا. اأطُلُب اأن تغدَو َمركزانيَّ وجهنَّ
ري على طول ُجرف  ال�سَّ ن من  نتمكَّ اأن  َهبنا  االإطالق.  َحَدٍث جرى على  اأهمَّ  باعتباره 

يح �سوَت احلقِّ النا�سع ال�ساطع. االأبديَّة، حيث حتمل الرِّ

واأُ�سلِّي طالبًا اأالَّ ُيحَرف انتباُهنا عن اأعَلويَّة مقا�سدك االإلهيَّة يف موت امل�سيح. ال 
ن قتلوا ابنك احلبيب. فكلُّنا  ت�سَمْح باأن ي�ستنِفَد طاقَتنا ال�سوؤاُل االأدنى الذي ُي�ساأل عمَّ
تان  طني. ولكْن لي�ست تلك هي امل�ساألة الرئي�سيَّة، بل امل�ساألتان الرئي�سيَّ ا َمعنيِّني ومتورِّ كنَّ
طَت  ُهما ت�سميُمك وتنفيذك. فيا اأبانا، افَتح عيوننا لرنى اأنَّك اأنت، ال اأيُّ اإن�سان، خطَّ
ملوت امل�سيح. ومن هذا املوقع املهيب، دْعنا ُن�سِرف باأنظارنا على كامل املنظر ال�سامل 

جاء. حمة والرَّ الالنهائيِّ ملقا�سدك املفعَمة بالرَّ
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ِلُيَخلِّ�َص  اْلَعاَلِ  ىَل  اإِ َجاَء  َي�ُسوَع  امْلَ�ِسيَح  »اأَنَّ  اأعلنَتها:  قد  ُمذِهلة  حقيقة  من  لها  يا 
اإنَّ  اأ�سا�سًا، ال بتعليمه، بل مبوته. حّقًا  َطاَة« )1تيموثاو�ص 1: 15(. وقد فعل ذلك  اخْلُ
ر�سالة  من  فهل   .)3  :15 )1كورنثو�ص  اْلُكُتِب«  َح�َسَب  َخَطاَياَنا  اأَْجِل  ِمْن  َماَت  »امْلَ�ِسيَح 
اأعجب من هذه اإىل اأُنا�ص مثِلنا نحن الذين نعلم اأنَّنا ال ن�ستطيع اأن نرتقي اإىل قيا�ص 

مطاِلِب �سمرينا، ف�ساًل عن مطالب قدا�ستك ال�سامية؟ 

ُيدركوا  اأن  الكتاب  هذا  يقراأون  الذين  جميع  متَنُح  اأَم��ا  حيم،  الرَّ االآب  اأيُّها  فيا 
اأُ�سلِّي طالبًا هذا من  اإنَّني  فيوؤمنوا؟  امل�سيح  الكامل يف موت  اإعدادك  ويَروا  حاجَتهم 
اْلَوِحيَد،  اْبَنُه  َبَذَل  َحتَّى  اْلَعاَلَ  اهلُل  اأََحبَّ  ُه هَكَذا  »الأَنَّ اإذ قال:  اأجل وعد ابنك احلبيب 
ُة« )يوحنا 3: 16(. ِبا�ْسم امل�سيح  َياُة االأََبِديَّ ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيوؤِْمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه احْلَ

الكرمي اأُ�سلِّي. اآمني!


