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 .1أبونا
األهميَّة:
عندما اقترب أتباع يسوع منه ،طلبوا منه طلبا في غاية
ِ
ضعٍ ،لَ َّما فَ َر َ
ِي
اربُّ َ ،
صلِي فِي َم ْو ِ
عل ِْمنَا أ َ ْن نُ َ
لوقا َ 1 :11و ِإ ْذ َكانَ يُ َ
غ ،قَا َل َواحِ دٌ مِ ْن تَالَمِ ي ِذهَِ « :ي َ
صل َ
علَّ َم يُو َحنَّا أَيْضا تَالَمِ يذَهُ».
َك َما َ

يوضح لنا أه َّم أمر نحتاج إلى ْ
أن نعرفه عن هللاَّ .
إن فعل الصالة
والجواب الذي قدَّمه يسوع ِ
ي إلى التحدُّث مع هللا والتواصل معهَّ .
إن االسم الذي استخدمه يسوع كنقطة مرجعيَّة
هو سع ٌ
عبر عن جوهر طبيعة هللا و َمن يكون .هكذا أخبرنا يسوع أن نتحدَّث إلى هللا عندما
أولى ي ِ
نصلي:
ت.» ...
س َم َاوا ِ
صلَّ ْيت ُ ْم فَقُولُوا :أَبَانَا الَّذِي فِي ال َّ
لوقا  2 :11فَقَا َل لَ ُه ْمَ « :مت َى َ

نفكر فيه بخصوص هللاَّ ،
فإن هللا َّأوال وقبل ك ِل
«أبانا» .بصرف النظر عن أي ِ أمر آخر قد ِ
َّ
كل
شيء هو أب .هذا الوصف البسيط يخبرنا الكثير عن هللا .يخبرنا أن هللا يهت َّم بالعالقات قبل ِ
شيء .وهو يريدنا ْ
أن نتحدَّث معه ِمن هذا المنطلقَّ .
إن مصطلح اآلب ال يعبِر فقط عن القدرة
والقوة ،ولكنَّه يعبِر أيضا عن عالقته بالكون واتِصاله به .إنَّه اآلب أو مصدر جميع األشياء.
َّ
ب يكون هللا؟
أ
ي
إذا أ ُّ ٍ
طلب موسى ِمن هللا ْ
أن يُظ ِهر له مجده أو صفته األكثر خصوصيَّة .فاستجاب هللا
مرة
ذات َّ
َ
هكذا:
الربُّ
ب .فَاجْ ت َازَ َّ
ف ِع ْندَهُ ُهنَاكَ َونَادَى بِاس ِْم َّ
الخروج  6 ،5 :43فَنَزَ َل َّ
الر ِ
الربُّ فِي ال َّس َحا ِ
ب ،فَ َو َق َ
ْ
َ
ٌ
ان َو ْال َوفَاءِ ».
س
اإل
ِير
ث
ك
و
ب
ض
غ
َ
ال
ء
ي
ب
،
ُوف
ؤ
ر
و
م
ي
ر
ه
ل
إ
الربُّ َّ « :
قُدَّا َمهَُ ،ونَادَى َّ
ٌ َطِ ُ
الربُّ ِ َ حِ ٌ َ َ
َ ِ َ ُ ِ حْ َ ِ

الحظوا ما أظهره هللا لموسى .لقد تحدَّث عن صفاته .وهذا أعظم ما في هللا ــ صفاته .إنَّه رحيم،
ِ
َ
ُ
الخصال نادرة جدا في العالم الذي نعيش فيه،
كريم ،صبور ،يفيض بالخير والصدق .تعَدُّ هذه ِ
َّ
ص الرسول يوحناَّ
ْ
ولكن عندما نجدها في اآلخرينَّ ،
فإن معظمنا يشعر بالتقدير العميق .لخ َ
صفات هللا بالقول:
 1يوحنَّا َ 8 :3و َم ْن الَ يُحِ بُّ َل ْم يَ ْع ِرفِ هللاَ ،أل َ َّن هللاَ َم َحبَّةٌ.

َّ
بكل خالقئقه .فما مدى اتِساع خليقته؟ يخبرنا الكتاب المقدَّس
إن هللا أبٌ ُم ِحب يهت ُّم اهتماما عميقا ِ
كل ما في السماء واألرض.
أنَّه اآلب ل ِ
س َّمى ُك ُّل
ي َلدَى أ َ ِبي َر ِبنَا يَ ُ
سو َ
سبَ ِ
ع ْال َمسِيحَِّ ،الذِي مِ ْنهُ ت ُ َ
أفسس ِ 15 ،13 :4ب َ
ب هذَا أَحْ نِي ُر ْكبَت َ َّ
َ
َ
ض.
س َم َاوا ِ
ِيرةٍ فِي ال َّ
على األ ْر ِ
ت َو َ
َ
عش َ
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َّ
إن الكون بأسره هو ُم ْلكٌ ألبينا السماوي ،وجميع َمن في هذا الكون هو جزء ِمن عاقئلته .وبما
أن هللا ال يقدر ْ
أن هناك الكثير ِمن الناس ،فقد نسقط في تجربة االعتقاد ب َّ
َّ
أن يعتني بالجميع،
ولهذا َّ
جيدا ما قاله يسوع عن هذا.
فإن هللا سينسى البعض ويغفل عنهم ،لكن اسمعوا ِ
لوقا  7 ،6 :12أَلَ ْي َس ْ
ام هللاِ؟ َب ْل ُ
ور
شع ُ ُ
سةُ َ
ت خ َْم َ
ع َ
صاف َ
ِير ت ُ َباعُ ِبف َْل َسي ِْنَ ،و َواحِ دٌ مِ ْن َها لَي َ
ْس َم ْن ِسيًّا أ َ َم َ
َ
َ
ْ
ُ
ِير ٍة!
ض ُل مِ ْن َ
صاةٌ .فَالَ تَخَافوا! أ ْنت ُ ْم أف َ
ع َ
ُرؤُو ِس ُك ْم أَيْضا َجمِ يعُ َها ُمحْ َ
ِير َكث َ
صاف َ

َّ
ونفكر فيه .في الحقيقة
كل أحوالنا ،ويعتني بحياتنا وبما نفعله
ِ
إن هللا ال ينسى أحدا .وهو عا ِل ٌم ب ِ
إنَّه ال يتوقَّف أبدا عن التفكير فينا.
َاركَ مِ ْن ِج َهتِنَا .الَ تُقَ َّو ُم لَدَيْكَ .
مزمور َ 5 :34كثِيرا َما َج َع ْلتَ أ َ ْنتَ أَيُّ َها َّ
الربُّ ِإل ِهي َ
ع َجاقئِبَكَ َوأ َ ْفك َ
أل ُ ْخبِ َر َّن َوأَتَكَلَّ َم َّن بِ َها .زَ ادَ ْ
ع ْن أ َ ْن تُعَدَّ.
ت َ

صة بمستقبلنا وما يمكن ْ
أن نكون عليه في الغد.
ولديه خطط وتطلُّعات خا َّ
سالَ ٍم الَ شَر،
ع ْن ُك ْم ،يَقُو ُل َّ
َار الَّتِي أَنَا ُم ْفتَك ٌِر ِب َها َ
إرميا  11 :22ألَنِي َ
َار َ
الربُّ  ،أ َ ْفك َ
ع َر ْفتُ األ َ ْفك َ
ألُعْطِ يَ ُك ْم آخِ َرة َو َر َجاء.

َّ
إن ك َّل ما لدينا ِمن خير يأتي ِمن عنده.
َازلَةٌ مِ ْن ِع ْن ِد أ َ ِبي األ َ ْن َو ِار،
يعقوب ُ 17 :1ك ُّل َ
عطِ يَّ ٍة َ
ِي مِ ْن فَ ْوقُ  ،ن ِ
صا ِل َح ٍة َو ُك ُّل َم ْو ِهبَ ٍة ت َا َّم ٍة ه َ
ان.
ْس ِع ْندَهُ ت َ ْغيِ ٌ
ير َوالَ ظِ ُّل دَ َو َر ٍ
الَّذِي لَي َ

َّ
إن أجمل مشهد يُظهر محبَّة هللا لنا نجده في معموديَّة ابنه الوحيد يسوع ،وهذا ما قاله:
س ِر ْرتُ ».
س َم َاوا ِ
ص ْوتٌ مِ نَ ال َّ
ت قَاقئِال «:هذَا ه َُو ابْني ْال َح ِبيبُ الَّذِي ِب ِه ُ
مت َّى َ 17 :4و َ

س َّر به سرورا عظيما .وأعظم ما في هذا األمر هو أنَّنا
لقد أحبَّ هللا ابنَه باعتباره إنسانا ،و ُ
ُ
نحن أيضا يمكننا ْ
َّ
درك أن يسوع هو ابن هللا.
أن نكون مقبولين أيضا بنفس الطريقة عندما ن ِ
ب.
علَ ْينَا فِي ْال َمحْ بُو ِ
أفسس ِ 6 :1ل َمدْحِ َمجْ ِد نِ ْع َمتِ ِه الَّتِي أ َ ْنعَ َم بِ َها َ

سوف نكتشف الكثير عن دور يسوع ولماذا جاء إلى األرض ولماذا نحتاج إلى ْ
أن نكون مقبولين
ولكن النقطة األساسيَّة التي نحتاج إلى التأكيد عليها هنا هي َّ
َّ
أن هللا أبٌ ُم ِحب رحي ٌم
ِمن خالله.
بكل جانب ِمن جوانب حياتنا.
يهت ُّم بنا اهتماما عميقا ويعتني ِ
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كل
 .2ال َم ِلك على ال ِ
ال َح ْ
ظنا في الفصل السابق َّ
يفكر بنا باستمرار ،ولديه خطط وتطلُّعات لمستقبلنا.
أن هللا أبٌ ُم ِحب ِ
ال َح ْ
أن ننظر إلى السمات التي تتيح هلل ْ
ظنا أيضا أنَّه أب الكون بأسره .في هذا القسم ،نريد ْ
أن
يكون في هذا الموقف ْ
وأن يقوم بما يقوم به.
َّأول ما يُخبرنا به الكتاب ال ُمقدَّس هو َّ
كل شيء.
أن هللا هو سيِد ِ
 1كورنثوس  6 :8لك ِْن لَنَا إِلهٌ َواحِ دٌ :اآلبُ الَّذِي مِ ْنهُ َجمِ ي ُع األ َ ْشيَاءِ ...
اإللهُ ْال َحكِي ُم َوحْ دَهُ ،لَهُ ْالك ََرا َمةُ َو ْال َمجْ دُ
 1تيموثاوس َ 17 :1و َم ِلكُ الدُّه ِ
ُور الَّذِي الَ يَ ْفنَى َوالَ ي َُرىِ ،
ُور .آمِ ينَ .
ِإلَى دَ ْه ِر الدُّه ِ
الربُّ ِإل ُهنَا َرب َواحِ دٌ.
تثنية  3 :6اِ ْس َم ْع َيا ِإس َْراقئِيلَُّ :

اآلب هو اإلله الوحيد الذي منه يأتي ك ُّل شيءَّ .
إن هللا لم يأخذ قدرته أو حكمته أو معرفته ِمن
أي ِ أحد .ك ُّل ما نراه يأتي ِمن عنده.
عهُ ت َحْ ُك ُم لَهُ .ه َُوذَا أُجْ َرتُهُ َمعَهُ َوع ُْملَتُهُ
الربُّ بِقُ َّوةٍ َيأْتِي َوذ َِرا ُ
إشعياء  14 :34ــ ...« 15ه َُوذَا السَّيِدُ َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ت».
ر
م
ال
ُ
د
و
ق
ي
و
ا،
ه
ل
ي
ه
ن
ض
ِي
ف
و
،
ال
م
ح
ال
ع
ْ
ض َعا ِ
حْ
نَ
عى قَطِ ي َعهُِ .بذ َِرا ِع ِه َيجْ َم ُ ُ ْ
َ حِ ِ ِ َ مِ َ َ َ
ُْ ِ
قُدَّا َمهُ .ك ََراعٍ َي ْر َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّان،
ت بِ ِ
س َم َاوا ِ
اس ال َّ
اب األ ْر ِ
الشب ِْرَ ،وكَا َل بِال َك ْي ِل ت ُ َر َ
َم ْن كَا َل بِك َِف ِه ْالمِ يَاهََ ،وقَ َ
ضَ ،و َوزَ نَ ال ِجبَا َل بِال َقب ِ
علَّ َمهُ فِي َ
ق
اس ُرو َح َّ
بَ ،و َم ْن ُمش ُ
الر ِ
َارهُ فَأ َ ْف َه َمهُ َو َ
ِيرهُ يُ َع ِل ُمهُ؟ َم ِن ا ْستَش َ
ان؟ َم ْن قَ َ
ط ِري ِ
َام ِب ْالمِ يزَ ِ
َواآلك َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
سبُ .
ت
ان
يزَ
ال
ار
ب
غ
ك
و
،
و
ل
د
ن
ة
ط
ق
ن
ك
م
م
األ
ا
ذ
ُو
ه
؟
م
ه
ف
ال
ل
ي
ب
س
ُ
ه
ف
ر
ع
و
ة
ف
ر
ع
م
ُ
ه
م
ل
ع
و
ٍ
قَّ َ َ ِ ْ َ َ َ َ ،
َِ َ ِْ
مِ َ ٍ َ َ ِ مِ ِ حْ َ
َُ
ْال َح ِ
َ
ْ
َّ
ه َُوذَا ال َجزَ اقئ ُِر يَ ْرفَعُ َها َكدُق ٍة!
س ِم
مزمور  7 :46ــ َ 2ما أ َ ْك َر َم َرحْ َمتَكَ يَا اَهللُ .فَ َبنُو ْال َبش َِر فِي ظِ ِل َجنَا َحيْكَ يَحْ ت َ ُمونَ  .يَ ْر َو ْونَ مِ ْن دَ َ
وركَ ن ََرى نُورا.
َب ْيتِكَ َ ،ومِ ْن نَ ْه ِر نِ َعمِ كَ ت َ ْسقِي ِه ْم .أل َ َّن ِع ْندَكَ َي ْنبُو َ
ع ْال َح َيا ِةِ .بنُ ِ

ي القدرة ،وهذا يعني َّ
َّ
القوة الكامنة في
أن قدرته ال حدود لها؛ ال نهاية لها .فمنه تنبع َّ
إن هللا كل ُّ
الذرات ،وهذه القدرة تفوق إدراك اإلنسان .و ِمن المستحيل ْ
علمه
أن نُ ِ
تريليونات وتريليونات َّ
بكل شيء ،ولهذا نقول َّ
ي ال ِعلم .فك ُّل الحكمة والمعرفة تصدر ِمنه.
أن هللا ِ
وهو العليم ِ
كل َّ
ومنه تتدفَّق هذه الحكمة والمعرفة كالنهر لتصل إلينا بواسطة روحه القدُّوس.
ع ْر ِش هللاِ
َارجا مِ ْن َ
صافِيا مِ ْن َماءِ َحيَا ٍة الَمِ عا َكبَلُّ ٍ
رؤيا يوح َّنا َ 1 :22وأ َ َرانِي نَ ْهرا َ
ور ،خ ِ
َو ْالخ َُروفِ .
ع.
سطِ َها فَلَ ْن تَت َزَ عْزَ َ
ساك ِِن ْالعَلِي ِ .هللاُ فِي َو َ
س َم َ
مزمور  5 ،3 :36نَ ْه ٌر َ
س َواقِي ِه تُف َِر ُح َمدِينَةَ هللاَِ ،م ْقدَ َ
ْح.
يُعِينُ َها هللاُ ِع ْندَ ِإ ْق َبا ِل ال ُّ
صب ِ
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إن هللا يقدر ْ
َّ
كل مكان في الوقت ذاته ،وذلك بواسطة روحه ،ولهذا نقول
أن َيحضر في ِ
ي الوجود .نُعيد فنقول َّ
الحظوا ما يقوله
أن األمر يفوق قدرتنا على الفهم ،لكن ِ
أنَّه ِ
كل ُّ
الكتاب المقدَّس:
ص ِعدْتُ ِإلَى
مزمور  7 :142ــ  14أَيْنَ أ َ ْذهَبُ مِ ْن ُروحِ كَ ؟ َومِ ْن َوجْ ِهكَ أَيْنَ أ َ ْه ُربُ ؟ ِإ ْن َ
س َك ْنتُ فِي
س َم َاوا ِ
ال َّ
ت فَأ َ ْنتَ ُهنَاكَ َ ،وإِ ْن فَ َر ْشتُ فِي ْال َها ِويَ ِة فَ َها أَ ْنتَ  .إِ ْن أ َ َخ ْذتُ َجنَا َحي ِ ال ُّ
ْحَ ،و َ
صب ِ
اصي ْال َبحْ ِر ،فَ ُهنَاكَ أَيْضا ت َ ْهدِينِي َيدُكَ َوت ُ ْم ِس ُكنِي يَمِ ينُكَ .
أَقَ ِ

مكونات الحياة تأتي ِمن الروح ،وروحه الواهب
هذا النهر هو نهر الحياة ،وجميع ِ
للحياة الذي يسكن فينا هو الذي يُبقينا أحياء ،ويبقي قلوبنا تنبض بالحياة.
اإللهُ َّالذِي َخلَقَ ْالعَالَ َم َو ُك َّل َما فِيهِ ،هذَا ،إِ ْذ ه َُو َربُّ ال َّ
س َماءِ
أعمال الرسل  23 :17ــ ِ 28
اس َكأ َ َّنهُ ُمحْ ت َا ٌج ِإلَى
ض ،الَ َي ْس ُكنُ فِي َهيَا ِك َل َم ْ
ع ٍة ِباألَيَادِيَ ،والَ ي ُْخدَ ُم ِبأَيَادِي النَّ ِ
َواأل َ ْر ِ
صنُو َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
ْ
َّ
َّ
اس
ش ْيءٍ ِ ،إذ ه َُو يُعْطِ ي ال َجمِ ي َع َحيَاة َونَفسا َوكل َ
َ
صنَ َع مِ ن دَ ٍم َواحِ ٍد كل أ َّم ٍة مِ نَ الن ِ
ش ْيءٍ َ .و َ
ت ْال ُمعَيَّنَ ِة َوبِ ُحدُو ِد َم ْس َكنِ ِه ْمِ ،ل َك ْي َي ْ
طلُبُوا هللاَ لَعَلَّ ُه ْم
ضَ ،و َحت ََم بِاأل َ ْوقَا ِ
علَى ُك ِل َوجْ ِه األ َ ْر ِ
يَ ْس ُكنُونَ َ
ْس َبعِيدا .أَنَّنَا ِب ِه نَحْ َيا َونَتَ َح َّركُ َونُو َجدَُ .ك َما قَا َل
َيتَلَ َّم ُ
سو َنهُ فَ َي ِجدُوهَُ ،م َع أَنَّهُ َ
ع ْن ُك ِل َواحِ ٍد مِ نَّا لَي َ
َ
َ
َ
ض ُ
شعَ َراقئِ ُك ْم أيْضا :ألنَّنَا أيْضا ذُ ِر َّيتُهُ.
بَ ْع ُ

وباختصار ،فإنَّنا نرى َّ
كل
أن هناك إلها واحدا قديرا ،ال حدود ل ِعلمه ،وهو حاضر في ِ
مكان بروحه .وله ك ُّل القدرة والسلطان ،وهو يعطيها لمن يشاء.
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 .3حكمة هللا
ي القدرة والحكمة يمكن ْ
سيكون ِمن المفاجئ تماما ْ
نظن َّ
أن َّ
أن يكون في وضع يمنعه
أن كاقئنا ِ
كل َّ
ومن دونه لن يكون ِمن الممكن ْ
يؤسس هللا
أمر ما .هذا األمر في غاية
أن ِ
األهميَّةِ ،
ِ
ِمن القيام ب ٍ
اآلب مملكته.
عندما ننظر في اآلثار األعمق المترتِبة على حقيقة َّ
أن ك َّل الحياة والقدرة والحكمة تأتي ِمن عند
َّ
هللا ،ندرك أنَّه ِمن غير الممكن ْ
أن يقوم هللا بخلق الماليين ِمن السكان في الكون ويمنحهم قاقئمة
ِمن األوامر ،ث َّم يخبرهم ْ
يتصرفوا بموجبهاَّ .
إن القدرة على الخضوع هلل والثقة به واحترام
بأن
َّ
ُّ
َّ
طريقته في القيام باألمور ،كلها كان ال بدَّ ْ
أن تصير جزءا ِمن النهر الذي يتدفق ِمن عرش هللا.
أن هللا ال يخضع ألحد ،وال يحتاج إلى أ ْن يقدِم فروض الطاعة ألحد أو ْ
المشكلة هي َّ
أن يتبع
طريقة أحدهم في القيام باألمور ،لذلك لم يكن بمقدوره ْ
أن يضمن تحقُّق هذه األمور .ولهذا،
فاهلل ،في حكمته العظيمة ،سمح ْ
بأن يُولد له ابن يخرج منه ويكون في صورته بالتمام ،وأعطى
ك َّل ما لديه البنه ،ث َّم خلق بواسطته ك َّل شيء .انظروا في اآليات التالية:
عبرانيين  1 :1ــ  5اَهللُ ،بَ ْعدَ َما ك ََّل َم اآلبَا َء ِباأل َ ْن ِبيَاءِ قَدِيماِ ،بأ َ ْن َواعٍ َو ُ
ِيرةٍَ ،كلَّ َمنَا
الرسالة إلى ال
ط ُرق َكث َ
ِ
ْ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
عمِ َل العَالمِ ينَ  ،الذِيَ ،وه َُو
َيءٍ  ،الذِي بِ ِه أيْضا َ
فِي ه ِذ ِه األَي َِّام األخِ َ
يرةِ فِي ا ْبنِهِ ،الذِي َج َعلهُ َو ِارثا ِلك ِل ش ْ
ْ
َ
ص َن َع بِنَ ْف ِس ِه ت َط ِهيرا ِل َخ َ
طايَانَا،
بَ َها ُء َمجْ ِدهَِ ،و َر ْس ُم َج ْوه َِرهَِ ،و َحامِ ٌل ُك َّل األ ْشيَاءِ بِ َك ِل َم ِة قُد َْر ِتهِ ،بَ ْعدَ َما َ
َ
ْ
صاقئِرا أ َ ْع َ
ين ْال َع َ
ثَ
ض َل مِ ْن ُه ْم .ألَنَّهُ
ف
أ
ا
ْم
س
ا
ر
و
َ
ظ َم ِة فِي األ َ َ
عا ِليَ ،
ظ َم مِ نَ ْال َمالَقئِ َك ِة ِبمِ ْقدَ ِار َما َ ِ
َجلَ َ
س فِي يَمِ ِ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِي ابْنا»؟
ِل َم ْن مِ نَ ال َمالَقئِ َك ِة قَا َل قَط«:أ ْنتَ ا ْبنِي أنَا اليَ ْو َم َول ْدتُكَ »؟ َوأيْضا«:أنَا أ ُكونُ لهُ أبا َوه َُو يَ ُكونُ ل َ
اآلب لَهُ َحيَاة ٌ فِي ذَاتِهِ ،كَذلِكَ أ َ ْع َ
طى االبْنَ أَيْضا أ َ ْن ت َ ُكونَ لَهُ َحيَاة ٌ فِي ذَاتِ ِه.
يوحنَّا  26 :5أ َ َّنهُ َك َما أ َ َّن
َ
شيْئا
سوعُ َوقَا َل لَ ُه ُمْ «:ال َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ يَ ْقد ُِر االبْنُ أ َ ْن يَ ْع َم َل مِ ْن نَ ْف ِس ِه َ
اب يَ ُ
يوحنَّا  12 :5فَأ َ َج َ
ِإالَّ َما يَ ْن ُ
عمِ َل ذَاكَ فَهذَا يَ ْع َملُهُ االبْنُ كَذلِكَ ».
ظ ُر
اآلب يَ ْع َملُ .أل َ ْن َم ْه َما َ
َ
ين أ َ ْف َع ُل َما
يوحنَّا َ ...« 22 :8و َّالذِي أ َ ْر َ
سلَنِي ه َُو َمعِيَ ،و َل ْم يَتْ ُر ْكنِي اآلبُ َوحْ دِي ،ألَنِي فِي ُك ِل حِ ٍ
ضي ِه».
ي ُْر ِ
سوعُ«:لَ ْو َكانَ هللاُ أَبَا ُك ْم لَ ُك ْنت ُ ْم تُحِ بُّونَنِي ،ألَنِي خ ََرجْ تُ مِ ْن قِبَ ِل هللاِ َوأَتَيْتُ  .ألَنِي
يوحنَّا  32 :8فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
س َلنِي».
لَ ْم آ ِ
ت مِ ْن نَ ْفسِي ،بَ ْل ذَاكَ أ َ ْر َ
كولوسي  8 :2ــ  14ا ُ ْن ُ
اس،
ب ت َ ْقلِي ِد ال َّن ِ
س َ
ور بَاطِ لَ ،ح َ
سفَ ِة َو ِبغُ ُر ٍ
ظ ُروا أ َ ْن الَ يَ ُكونَ أ َ َحدٌ يَ ْس ِبي ُك ْم ِبا ْلف َْل َ
ْ
َ
ُ
َّ
ْ
ُ
س ِديًّاَ .وأنت ُ ْم َم ْملوؤُونَ فِيهِ،
ب ال َمسِيحِ .فَإِنَّهُ فِي ِه يَحِ ُّل ك ُّل مِ ْلءِ الالهُو ِ
س َ
س َ
ت َج َ
ْس َح َ
َح َ
َان ْالعَالَ ِمَ ،ولَي َ
ب أ َ ْرك ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ان.
ط
ل
س
و
ة
س
ا
ي
ر
ل
ك
س
أ
ر
ُو
ه
ِي
الَّذ
ٍ
ُ
َ
ٍ
َ َ ُ ِ ِ َ َ

القوة والحكمة والحياة ،بل حتَّى
وك ُّل ما هو الزم للكون الذي خلقه هللا قد َح َّل عندقئذ في ابنهَّ :
الثقة والطاعة واالعتراف بسلطان اآلب والشعور بمحبَّته ورضاهَّ .
إن االبن هو كمال هللا
واألساس المطلق لملكوته.
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فيلبِي  2 :2ــ  11لِذلِكَ َرفَّعَهُ هللاُ أَيْضاَ ،وأ َ ْع َ
ع ُك ُّل
طاهُ اسْما َف ْوقَ ُك ِل اس ٍْمِ .ل َك ْي ت َجْ ث ُ َو بِاس ِْم يَ ُ
سو َ
ع ْال َمسِي َح
ُر ْك َب ٍة مِ َّم ْن فِي ال َّ
ان أَ َّن َي ُ
سو َ
ض َو َم ْن ت َحْ تَ األ َ ْر ِ
علَى األ َ ْر ِ
س َماءِ َو َم ْن َ
ف ُك ُّل ِل َ
س ٍ
ضَ ،و َي ْعت َِر َ
ب.
ه َُو َرب ِل َمجْ ِد هللاِ اآل ِ

ولهذا ر َّف َع اآلبُ ابنَه ،وجعله القدرة اإللهيَّة والمثال للكون بأسره .وهللا سيحمل رو َح ابنه إلى
كل الخالقئق ليمنحها الحياة والنعمة ومعرفة الخضوع والطاعة الواثقة .بدون روح المسيحِ ،من
ِ
المستحيل ْ
الحظوا ما يقوله الكتاب المقدَّس.
أن نعرف كيف نخضع هلل ونطيعه ونثق فيهِ .
َارجا مِ ْن َع ْر ِش هللاِ َو ْالخ َُروفِ .
صافِيا مِ ْن َماءِ َحيَاةٍ الَمِ عا َكبَلُّ ٍ
رؤيا يوحنَّا َ 1 :22وأ َ َرانِي نَ ْهرا َ
ور ،خ ِ
ق ،الَّذِي مِ ْن ِع ْن ِد
سأ ُ ْر ِسلُهُ أَنَا ِإلَ ْي ُك ْم مِ نَ اآل ِ
يوحنَّا َ 26 :15و َمت َى َجا َء ْال ُم َع ِزي الَّذِي َ
بُ ،رو ُح ْال َح ِ
ب َي ْنبَ ِثقُ  ،فَ ُه َو َي ْش َهدُ لِي.
اآل ِ
ساكِنا فِي ُك ْمَ .ولك ِْن
س ِد َب ْل فِي ُّ
الروحِِ ،إ ْن َكانَ ُرو ُح هللاِ َ
رومية َ 14 ،2 :8وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم َفلَ ْست ُ ْم فِي ْال َج َ
ْ
ْ
ب
ْس لَهُ ُرو ُ
سبَ ِ
سدُ َميِتٌ بِ َ
ْس لَهَُ .وإِ ْن َكانَ ال َمسِي ُح فِي ُك ْم ،فَال َج َ
ح ْال َمسِيحِ ،فَذلِكَ لَي َ
إِ ْن َكانَ أ َ َحدٌ لَي َ
ب ْال ِب ِر.
ْالخَطِ َّيةَِ ،وأ َ َّما ُّ
س َب ِ
الرو ُح فَ َح َياة ٌ ِب َ

كل
ولهذا السبب يُدعى يسوع َّ
قوة هللا وحكمة هللا .وتنتقل شخصيَّة المسيح عبر الكون إلى ِ
مخلوق بواسطة روح هللاَّ .
تعلمنا كيف نحبُّ
إن حكمة المسيح التي تدخل في قلوبنا هي التي ِ
ُ
اآلب ونطيعه؛ وحياة المسيح هي التي تحيي ك َّل عصب و ِعرق في كياننا وتبقينا أحياء.
 1كورنثوس َ 23 :1وأ َ َّما ل ِْل َم ْدع ُِوينَ َ :ي ُهودا َويُونَانِيِينَ َ ،فبِ ْال َمسِيحِ قُ َّوةِ هللاِ َوحِ ْك َم ِة هللاِ.
سة َو ِفدَاء.
 1كورنثوس َ 44 :1ومِ ْنهُ أ َ ْنت ُ ْم بِ ْال َمسِيحِ َي ُ
سو َ
ار لَنَا حِ ْك َمة مِ نَ هللاِ َوبِ ًّرا َوقَدَا َ
ع ،الَّذِي َ
ص َ

وبالتالي ،ف َّ
شخص ما ،تمنحه الحكمة ليقوم باألمور وليكون
إن روح المسيح عندما تح ُّل في
ٍ
صالحا و ُم ِحبا للخير .وسليمان تحدَّث عن هذا ،وذكر كيف تعمل الحكمة في الكون.
ض ال َّ
ش ِر.
ب بُ ْغ ُ
يرَ .مخَا َفةُ َّ
الر ِ
األمثال  12 :8ــ  21أَنَا ْالحِ ْك َمةُ أ َ ْس ُكنُ الذَّكَا َءَ ،وأ َ ِجدُ َم ْع ِر َفةَ التَّدَا ِب ِ
ْ
ْ
ْ
ْال ِكب ِْريَا َء َوالتَّعَ ُّ
َ
ظ َم َو َ
ط ِريقَ ال َّ
ي .أنَا الفَ ْه ُم .لِي القُد َْرة ُ.
ش ِر َوفَ َم األَكَاذِي ِ
ب أ َ ْب َغضْتُ  .لِي ْال َمش َ
ُورة ُ َوال َّرأ ُ
ضي ْال ُع َ
سا ُء َوال ُّ
ض .أَنَا أُحِ بُّ
س ُّ
ضا ِة األ َ ْر ِ
ش َرفَا ُءُ ،ك ُّل قُ َ
عدْالِ .بي تَت ََرأ َّ ُ
ظ َما ُء َ
ِبي ت َْم ِلكُ ْال ُملُوكُ َ ،وت َ ْق ِ
الر َؤ َ
ْ
ْ
ٌ
ُ
ي يَ ِجدُونَنِيِ .ع ْندِي ال ِغنَى َوالك ََرا َمةِ .ق ْنيَة فَاخِ َرة ٌ َو َحظ .ث َ َم ِري َخي ٌْر
الَّذِينَ يُحِ بُّو َننِيَ ،والَّذِينَ يُبَك ُِرونَ إِلَ َّ
َار ِة .فِي َ
ق ْال َع ْد ِل أَت َ َم َّ
سبُ ِل
يزَ ،وغَلَّتِي َخي ٌْر مِ نَ ْال ِف َّ
شى ،فِي َو َسطِ ُ
مِ نَ الذَّ َه ِ
ض ِة ْال ُم ْخت َ
اإلب ِْر ِ
ط ِري ِ
ب َومِ نَ ِ
ُ
َ
ق ،فَأ ُ َو ِر ُ
ي ِر ْزقا َوأ ْمأل خَزَ ا ِقئنَ ُه ْم.
ث ُمحِ بِ َّ
ْال َح ِ

ث َّم يمضي ليصف كيف َولدَ هللا ابنَه وأقامه وثبَّته.
ط ِري ِقهِ ،مِ ْن قَ ْب ِل أ َ ْع َما ِلهُِ ،م ْنذُ ْال ِقدَ ِمُ .م ْنذُ األَزَ ِل ُمسِحْ تُ ُ ،م ْنذُ
لربُّ قَنَانِي أ َ َّو َل َ
األمثال  22 :8ــ  41ا َ َّ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ت
ِيرة ُ المِ يَا ِه .مِ ْن َق ْب ِل أ ْن ت َ َق َّر َر ِ
ْالبَ ْدءِ ُ ،م ْنذُ أ َ َواقئِ ِل األ َ ْر ِ
ض .إِذ َل ْم يَ ُك ْن غ َْم ٌر أ ْب ِدقئْتُ  .إِذ َل ْم ت َ ُك ْن َينَابِي ُع َكث َ
َار ْال َم ْس ُكونَ ِة.
صنَ َع األ َ ْر َ
ْال ِج َبالَُ ،ق ْب َل التِالَ ِل أ ُ ْب ِد ْقئتُ ِ .إ ْذ َل ْم َي ُك ْن َق ْد َ
ي َوالَ أ َ َّو َل أ َ ْعف ِ
ض َب ْعدُ َوالَ ْال َب َر ِار َّ
ْ
ْ
َ
ب مِ ْن فَ ْوقُ  .لَ َّما
س َم َاوا ِ
لَ َّما ثَبَّتَ ال َّ
علَى َوجْ ِه الغ َْم ِر .لَ َّما أثبَتَ ال ُّس ُح َ
س َم دَاقئ َِرة َ
ت ُك ْنتُ ُهنَاكَ أَنَا .لَ َّما َر َ
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شدَّدَ ْ
ضُ ،ك ْنتُ
تَ َ
س َم أ ُ ُ
س األ َ ْر ِ
ت يَنَابِي ُع ْالغ َْم ِر .لَ َّما َو َ
ض َع ل ِْلبَحْ ِر َحدَّهُ فَالَ تَتَعَدَّى ْالمِ يَاهُ ت ُ ْخ َمهُ ،لَ َّما َر َ
س َ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
َ
تُ
ضهَِ ،ولَذَّاتِي َم َع َبنِي
ر
أ
ة
ن
َ
و
ك
س
م
ِي
ف
ة
ح
ر
ف
.
ُ
ه
م
َّا
د
ق
ا
ِم
قئ
ا
د
ة
ح
ر
ف
ُ،
ه
ت
ذ
ل
م
و
ي
ل
ك
ن
ك
و
ا،
ِع
ن
ا
ص
ه
د
ن
ْ
ِ َ َ
َْ ٍ
ِ ْ ِ
ِ َ
ِع َ ُ َ
َ
َ
َ
آدَ َم.

اش ُكروا اآلب ألجل االبن ،فبدونه ال يمكن ْ
يستمر الكون ،ولن يسير شيء فيه بالشكل السليم.
أن
َّ
وهكذا نرى اآلن َّ
أن الالهوت قد اكتمل .وحده اآلب هو اإلله الحقيقي الذي هو مصدر كلَّ
ومن االبن تتدفَّق ك ُّل المكونات الالزمة إلدارة الكون.
األشياء .وقد َولَدَ ابنا أعطاه ك َّل شيءِ .
الخاضعةَّ .
بر
في االبن اقترنت القدرة والحكمة بالطاعة الواثقة
ِ
إن شخصيَّة االبن تفيض ع َ
بكل حكمة.
كل مكان .إنَّه نظام راقئع ،وهللا خلقه ِ
الكون ِمن خالل روح هللا الحاضر في ِ
لخص بولس هذه الحقيقة بشكل جميل عندما قال:
وقد ِ
 1كورنثوس  6 :8لك ِْن لَنَا إِلهٌ َواحِ دٌ :اآلبُ الَّذِي مِ ْنهُ َجمِ ي ُع األ َ ْشيَاءِ َ ،ونَحْ نُ َلهَُ .و َرب َواحِ دٌ:
سوعُ ْال َمسِي ُحَّ ،الذِي ِب ِه َجمِ ي ُع األ َ ْشيَاءِ َ ،ونَحْ نُ ِب ِه.
يَ ُ
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 .4المساواة
في الفصل السابق درسنا حكمة هللا المدهشة في إرساء أسس الكونَّ .
إن والدة االبن الذي ُوهِب
ك ُّل صفات اإلله جعلت ِمن الممكن ْ
ي إلى قلوب الخالقئق جميعها بواسطة
أن ينتقل الكمال اإلله َّ
روح هللا .األمر التالي الذي قام به هللا هو أنَّه قدَّم تعريفا أساسيَّا للمساواة أمام جميع الكاقئنات
غض النظر عن مكانتها في الخليقة.
ِب ِ
الحظوا بعناية َّ
أن مساواة االبن لم تنبع ِمن القدرة
لقد أعطى اآلبُ البنه سلطانا ليكون معا ِدال لهِ .
ُ
لمجرد
سلطة التي لآلب والبَركة التي منحها .فلو اعتبِر االبن معا ِدال ألبيه
الممنوحة له ،بل ِمن ال ُّ
َّ
أنَّه يمتلك قدرتهَّ ،
القوة .هذا
فإن تعريف المساواة سيكون مستندا إلى المساواة في القدرة و َّ
التعريف ِمن شأنه ْ
أن يضع االبن في موقف محتمل ،حيث يُثبت معادلته هلل ِمن خالل استعراض
ْ
طلب منه أن يقوم باستعراض
ي
َ
َّ
البريَّة؛ أ ْ
قوته .وهذا هو بالضبط ما طلبه الشيطان ِمن يسوع في ِ
َّ
َّ
لمباركة.
َّ
قوته ليُثبِت عالقته بأبيه .وحمدا هلل ،فإن االبن بقي مستريحا مطمئنا في كلمة اآلب ا َ
ْ
َّ
كل بساطة ،وليس عليه أن يثبت شيئا ألحد .أصبحت عالقة اآلب واالبن
إن االبن يثق بأبيه ب ِ
َّ
هي العالقة الفاصلة التي بها تحدَّد الكون .إن جميع العالقات القاقئمة بين الكاقئنات على اختالف
رتبها تكون بحسب العالقة القاقئمة بينها .لقد جعل اآلب ابنه مساويا له.
ورةِ هللاِ،
فيلبِي  6 ،5 :2فَ ْليَ ُك ْن فِي ُك ْم هذَا ْال ِف ْك ُر َّالذِي فِي ْال َمسِيحِ يَ ُ
سو َ
ع أَيْضا :الَّذِي إِ ْذ َكانَ فِي ُ
ص َ
سة أ َ ْن يَ ُكونَ ُم َعادِال ِهللِ.
لَ ْم يَحْ سِبْ ُخ ْل َ
اآلب الَ يَ ِدينُ أ َ َحدا ،بَ ْل قَ ْد أ َ ْع َ
طى ُك َّل الدَّ ْينُو َن ِة لِالب ِْنِ ،ل َك ْي يُ ْك ِر َم ْال َجمِ ي ُع
يوحنَّا  24 ،22 :5أل َ َّن
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
سلهُ.
اآلبَ .من ال يُك ِر ُم االبْنَ ال يُك ِر ُم
االبْنَ َك َما يُ ْك ِر ُمونَ
َ
َ
اآلب الذِي أ ْر َ

أن يبقى تعريف المساواة مبنيَّا على أساس العالقاتَّ ،
وقد ضمنت هذه الخطوة بحكمة ْ
وأال
يتعدَّى هذا النطاق .وبذلك نعني َّ
أن العالقة التي حدَّدها اآلب هي التي أدَّت إلى المساواة بينهما.
َّ
شكل جزءا ِمن
قوة وسلطان ،وبالتالي فهذا ال ي ِ
إن االبن قد ورث عن اآلب ك َّل ما تبقَّى ِمن َّ
َّ
تعريف المساواة .وهي أمور تتوقف عن ْ
أن تكون ذات قيمة في تلك المعادلة .لقد فعل هللا ذلك
ليضمن َّأال تقوم الكاقئنات التي خلقها بالمقارنة فيما بينها على أساس ما لديها ِمن مواهب
التعرف على اآلخر وفهمه.
كل منها على
ُّ
وقدرات ،بل ِمن خالل قدرة ٍ
َّ
إن طبيعة المساواة بين اآلب واالبن هي تعريف جوهري للكون بأسره .وإذا أسيء فهم هذه
المتعلقة بابن هللا هو أنَّه يعلم
العالقة ،سوف نسيء فهم جوهر ملكوت هللاِ .من أروع األمور
ِ
ك َّل شيء يمكن معرفته عن اآلب .ال أحد يقدر مثله ْ
أن يشرح للكون بأسره َمن يكون هللا.
الحظوا كيف يصف يسوع مساواته باآلب بعبارات تد ُّل على العالقات.
ِ
اآلب.
ف
يوحنَّا َ 15 :14ك َما أ َ َّن
َ
اآلب َي ْع ِرفُنِي َوأَنَا أَع ِْر ُ
َ
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بكل ثقة:
لذلك ،قال يسوع ِ
اآلب.
يوحنَّا  2 :13اَلَّذِي َرآنِي فَقَ ْد َرأَى
َ

مجرد تصريح باطني غامض ذي مضمون واحد ،بل إنَّه تصريح يفيد ب َّ
أن يسوع
وهذا ليس
َّ
يعلم ك َّل شيء عن أبيه ،وهو ممتلئ بشخص اآلب وصفاته .ال أحد في الكون يعرف فكر اآلب
تماما مثلما يعرف االبن فكر الجميع ــ ال أحد سوى االبن .والعالقة القاقئمة بينهما تكفل ْ
بأن نقدِم
العبادة لعالقة المحبَّة الكاقئنة بينهما ،بدال ِمن ْ
وقوة.
أن نعبد ما فيهما ِمن قدرة َّ
ي إرميا عن مجد ملكوت هللا بالقول:
يكشف النب ُّ
َّار ِب َجبَ ُرو ِتهَِ ،والَ
إرميا  23 ،24 :2ه َكذَا َقا َل َّ
الربُّ » :الَ يَ ْفتَخِ َر َّن ْال َحكِي ُم ِبحِ ْك َمتِهَِ ،والَ يَ ْفتَخِ ِر ْال َجب ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َّ
ضاء
الربُّ ال َّ
ي بِ ِغنَاهُ .بَ ْل بِهذَا ِليَ ْفتَخِ َر َّن ال ُمفتَخِ ُر :بِأنهُ يَف َه ُم َويَ ْع ِرفنِي أنِي أنَا َّ
صا ِن ُع َرحْ َمة َوقَ َ
يَ ْفتَخِ ِر ْالغَنِ ُّ
الرب«.
س ُّر ،يَقُو ُل َّ
عدْال فِي األ َ ْر ِ
َو َ
ض ،ألَنِي ِبه ِذ ِه أ ُ َ

وهكذا نجد َّ
يحدد المسار الكامل لملكوت هللا هو تعريف قاقئم على
أن تعريف المساواة الذي ِ
هويَّة اآلب وهويَّة االبن وكيف يرتبط واحدهما باآلخرَّ .
سلطان مع اآلب
إن اشتراك االبن في ال ُّ
ْ
ال يقوم على أي ِ شيء بإمكانه هو نفسه ْ
ولكن فقط باالعتماد
أن يجلبه ِمن حيث القدرة والمكانة،
مسرته.
على مشيئة اآلب و َّ
فيلبِي  2 :2لِذلِكَ َرفَّعَهُ هللاُ أَيْضاَ ،وأ َ ْع َ
طاهُ اسْما فَ ْوقَ ُك ِل اس ٍْم.
الرسالة إلى العبرانيِين َ 6 :1وأَيْضا َمت َى أ َ ْد َخ َل ْالبِ ْك َر إِلَى ْالعَالَ ِم يَقُولَُ «:و ْلت َ ْس ُج ْد لَهُ ُك ُّل َمالَقئِ َك ِة
هللاِ«.
س َحابَ ِة قَاقئِال«:هذَا ه َُو ا ْبنِي ْال َح ِبيبُ  .لَهُ ا ْس َمعُوا«.
ص ْوتٌ مِ نَ ال َّ
ار َ
لوقا َ 45 :2و َ
ص َ

َّ
إن المساواة قاقئمة على سلطان اآلب ال على صفات ابنه .وفي حدود هذا التعريف ،يحتفظ اآلب
واالبن بهو َّيتين فرد َّيتين لكنَّهما متساويتان.
قد ال يبدو أثر ذلك واضحا في البدايةَّ ،
األهميَّة ،ال س َّيما
لكن تأثيره على األسرة البشريَّة بالغ
ِ
يحددها.
عندما نتحدَّث عن المساواة بين الرجل والمرأة وما الذي ِ
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 .5اإلرادة
يمكننا ْ
أن نرى اآلن َّ
أن روح ابن هللا تفيض إلى أنحاء الكون كافَّة ،وتسكن في أذهان الجميع
وقلوبهم .ولكي يكون هذا الكون الذي خلقه هللا قاقئما على العالقات ِبحق ،كان على الكاقئنات
أن تقبل الروح المعطي الحياة أو ْ
أن تتمتَّع بالقدرة على االختيار بين ْ
التي خلقها ْ
أن ترفضه.
وبدون هذه القدرة على االختيار ،ستكون الخليقة بأسرها عبارة عن روبوت يسير على نحو
لكل كاقئن معنوي مخلوق اإلرادة مصحوبة بالقدرة على
آلي أوتوماتيكي بالكامل .لقد أعطى هللا ِ
االختيار .وهذه القدرة على االختيار تقتصر على القيام باختيار واحدْ :
أن نحبَّ هللا ونقبله ونقبل
روحه المعطي الحياة ِمن خالل ابنه ،أو أْ ْن نرفض حياته ونجلب الموت على أنفسنا.
الربَّ  ،فَ ْ
َاروا أل َ ْنفُ ِس ُك ُم ْال َي ْو َم َم ْن ت َ ْعبُدُونَ ِ :إ ْن َكانَ
سا َء فِي أ َ ْعيُنِ ُك ْم أ َ ْن ت َ ْعبُدُوا َّ
اخت ُ
يشوع َ 15 :23و ِإ ْن َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
سا ِكنُونَ فِي
عبَدَ ُه ْم آبَا ُؤ ُك ُم الذِينَ فِي َ
اآل ِل َهةَ الَّذِينَ َ
وريِينَ الذِينَ أ ْنت ُ ْم َ
عب ِْر النَّ ْه ِرَ ،وإِ ْن َكانَ آ ِل َهة األ ُم ِ
الربَّ .
ض ِه ْمَ .وأ َ َّما أَنَا َو َب ْيتِي فَنَ ْعبُدُ َّ
أ َ ْر ِ
علَى فَهْمِ كَ الَ ت َ ْعتَمِ ْد .فِي ُك ِل ُ
ط ُرقِكَ اع ِْر ْفهَُ ،وه َُو
علَى َّ
الر ِ
ب بِ ُك ِل قَ ْلبِكَ َ ،و َ
األمثال  6 ،5 :4ت ََو َّك ْل َ
سبُلَكَ .
يُقَ ِو ُم ُ

تعني القدرة على االختيار ْ
أن يمتلك ك ُّل فرد صفات ابن هللا التي تهب الحياة .وهكذا تصبح
محبَّة االبن لآلب هي محبَّتنا نحن؛ وخضوع ابن هللا وثقته يصبحان أيضا خضوعنا وثقتنا نحن.
برنا ِمن خالل اختيار الخضوع بشكل مستمرَّ .
إن القدرة على الخضوع واالختيار
بره يصبح ُّ
و ُّ
جاءت محمولة في األصل عبر ذلك النهر ،ولكن كما سنرى الحقا ،فقد نشأت أزمة في الكون،
وهذا ما عرقل عاقئلة هللا وجلب األلم الشديد على الجميع.
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 .6األزمة تتفاقم
قوة أبيه خلق جندَ السماء والكواكب
وتحت هذه الظروفُ ،ك ِلف ابن هللا بمه َّمة خلق الكون .وب َّ
وك َّل حي .لقد خلق جمعا غفيرا ِمن المالقئكة ،وكان َّأولُهم يُدعى لوسيفر ــ أي حامل النور.
يوحنَّا  1 :1ــ  4فِي ْالبَ ْدءِ َكانَ ْال َك ِل َمةَُ ،و ْال َك ِل َمةُ َكانَ ِع ْندَ هللاَِ ،و َكانَ ْال َك ِل َمةُ هللاَ .هذَا َكانَ فِي ْالبَ ْدءِ
ش ْي ٌء مِ َّما َكانَ .
ش ْيءٍ بِ ِه َكانَ َ ،وبِ َغي ِْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن َ
ِع ْندَ هللاُِ .ك ُّل َ
ع
ق ْال َجمِ يعِ ِبيَ ُ
سو َ
ِير ْال َجمِ ي َع فِي َما ه َُو ش َِر َكةُ الس ِِر ْال َم ْكت ُ ِ
وم ُم ْنذُ الدُّه ِ
أفسس َ 2 :4وأُن َ
ُور فِي هللاِ َخا ِل ِ
ْ
ِيح.
ال َمس ِ
الرسالة إلى العبرانيِين  2 ،1 :1اَهللُ ،بَ ْعدَ َما كَلَّ َم اآلبَا َء بِاأل َ ْن ِبيَاءِ قَدِيما ،بِأ َ ْن َواعٍ َو ُ
ِيرةٍَ ،كلَّ َمنَا
ط ُرق َكث َ
عمِ َل ْال َعالَمِ ينَ .
ير ِة فِي ا ْب ِنهِ ،الَّذِي َج َعلَهُ َو ِارثا ِل ُك ِل َ
ش ْيءٍ  ،الَّذِي ِب ِه أَيْضا َ
فِي ه ِذ ِه األَي َِّام األَخِ َ

كان إبليس يعرف مكانة ابن هللا وأنَّه ورث ك َّل ملء الالهوت .وبدأت تغيب عن بصره حكمة
الحرة ،بدأ يتساءل عن األساس الذي جعل
هللا المتمثِلة في االبن .وباالستفادة ِمن هبة اإلرادة
َّ
َّ
َّ
ِمن ابن هللا مساويا هلل .بدأ يشتهي ْ
أن ينال مكانة االبن ،حيث فكر في نفسه أنه إذا كان االبن قد
تم َّكن ِمن الحصول على ذلك المنصب ،فلماذا ال يستطيع هو ْ
أن يحصل عليه أيضا؟ لماذا لم
األهميَّة الذي كان
متفرد ثالث بحيث يكون ِمثل هللا؟ لم يكن يفهم الدور البالغ
ِ
يكن يوجد كاقئن ِ
ضعة التي حافظت على الكون بأسره .كولوسي .02 ،9 :0
لالبن ،وال رو َحه الخا ِ
َّ
يعتز بشخص هللا وصفاته هو وابنه ،بدأ يشتهي ْ
وبدال ِمن ْ
أن ينال قدرة هللا ومكانته .وقد
أن
وصل إلى أسلوب تفكير معيَّن جعله يعتقد بأنَّه إذا كان االبن قد ُولد ِمن هللا ،فال يمكنه ْ
أن يكون
معادال ألبيه .وتسا َءل لماذا كان عليه ْ
أن يعبد كاقئنا لم يكن قويا في ذاته ،وكان مدينا بوجوده
صل إلى استنتاج مفاده أنَّه إ َّما ْ
أن يُسمح له بالتمت ُّع بنفس المكانة التي كان
ألحد غيره .لقد تو َّ
يتمت َّع بها االبن ،أو ْ
تعرض للسرقة نتيجة كون االبن مساويا لآلب.
أن يعتبر أنَّه َّ
ورةِ هللاِ،
فيلبي  6 ،5 :2فَ ْليَ ُك ْن فِي ُك ْم هذَا ْال ِف ْك ُر َّالذِي فِي ْال َمسِيحِ يَ ُ
سو َ
ع أَيْضا :الَّذِي ِإ ْذ َكانَ فِي ُ
ص َ
ِ
سة أ َ ْن يَ ُكونَ ُمعَادِال ِهللِ.
لَ ْم يَحْ سِبْ ُخ ْل َ
سقَ ْ
ض
ط ِ
ت مِ نَ ال َّ
س َماءِ يَا ُزه ََرةُِ ،ب ْنتَ ال ُّ
ْف قُطِ عْتَ إِلَى األ َ ْر ِ
ْف َ
صبْحِ؟ َكي َ
إشعياء  12 :13ــ َ 13كي َ
ِس
ص َعدُ ِإلَى ال َّ
يَا قَاه َِر األ ُ َم ِم؟ َوأ َ ْنتَ قُ ْلتَ فِي َق ْل ِبكَ « :أَ ْ
س َم َاواتِ .أ َ ْرفَ ُع ُك ْرس ِِيي فَ ْوقَ ك ََوا ِك ِ
ب هللاَِ ،وأَجْ ل ُ
اصي ال َّ
ير مِ ثْ َل ْالعَلِي ِ«.
صعَدُ فَ ْوقَ ُم ْرتَفَعَا ِ
ت ال َّ
ش َما ِل .أ َ ْ
ص ُ
س َحا ِ
ب .أ َ ِ
علَى َجبَ ِل االجْ تِ َماعِ فِي أ َ َق ِ
َ
حزقيال  15 ،13 :28أ َ ْنتَ ْالك َُروبُ ْال ُم ْنبَ ِس ُ
ط ْال ُم َ
علَى َجبَ ِل هللاِ ْال ُمقَد َِّس ُك ْنتَ َ .بيْنَ
ظ ِللَُ ،وأَقَ ْمتُكَ َ .
شيْتَ  .أ َ ْنتَ َكامِ ٌل فِي ُ
ار ت َ َم َّ
ط ُرقِكَ مِ ْن يَ ْو َم ُخ ِل ْقتَ َحتَّى ُو ِجدَ فِيكَ ِإثْ ٌم.
ارةِ ال َّن ِ
حِ َج َ
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سيثبت عرشه فوق كواكب هللا أو مالقئكته ،وسيصعد ليصل إلى مكانة
قال لوسيفر في قلبه أنَّه
ِ
سلطة والمكانة .لم يكن يرغب في ْ
أن يتحلَّى بصفات
العلي ِ .وكان تركيزه بأكمله منصبا على ال ُّ
قوة هللا ومكانته.
هللا ،فقط أراد َّ
ْ
ولكن
يفكر بهذه الطريقة؟ يبقى األمر لغزا .ال يخبرنا الكتاب المقدَّس بذلك،
كيف بدأ لوسيفر ِ
َّ
حول قلبه بعيدا
ألن هللا أعطى ك َّل البشر القدرة على االختيار ،فقد استخدم لوسيفر هذه َّ
القوة لي ِ
عن حكمة هللا وعن الخضوع له ولخ َّ
طته للكون.
أن يحاور لوسيفر بخصوص المسلك الذي كان يت َّخذه .وقد ُ
حاول هللا ْ
ش ِرحت له األسباب التي
جعلت ابن هللا يشغل المنصب الذي كان لهَّ ،
لكن لوسيفر رفض االستماع ،وأصبح الشيطانَ ،
أي المشتكي .لقد ات َّهم هللاَ بإقامة مملكة قاقئمة على الباطل ،ورفض ْ
أن يعبد ابن هللا .وبدال ِمن
يقرر أنَّه إذا كان ِمن غير الممكن ْ
ذلك ،فقد اختار ْ
أن يكون مساويا هلل ،فلن يقبل إال إلها
أن ِ
صة به التي لم يحصل عليها ِمن غيره.
قوته الكامنة الخا َّ
يتمتَّع ب َّ
هناك نقطة حيويَّة للغاية في هذا الصدد .هللا وحده هو مصدر الحياة .وأ ْن يقوم أحدهم بمعارضة
هللا ورفض الطاعة له والثقة فيه فهذا أمر يفصله عن الحياة على الفورَّ .
إن الحياة تأتي فقط
عبر الخضوع هلل ،والخضوع يأتي إلينا فقط ِمن خالل روح االبن .هذا هو سبب رقئيسي ِمن
أهميَّة اآلب واالبن على حد سواء .وعندما رفض لوسيفر الخضوع،
بين أسباب عديدة تفسِر ِ
فهو كان يقاوم روح االبن الخاضعةَّ .
مجرد فعل المقاومة هو فعل كراهيَّة وقتل .هذا هو
إن
َّ
السبب في َّ
أن اهتمام الجسد هو عداوة هلل (رومية  .)7 :2عندما قاوم الشيطان هللا ،كان على
أن يت َّخذ قرارا فوريَّا ــ وهو قرار كان قد استعدَّ له ،واآلن صار واجبا ْ
هللا ْ
أن يصدره .كان
لوسيفرِ ،من خالل مقاومته هلل ،يقول (ال) لروح المسيح ،لقد كان يقتل ابن هللا .كأنَّه كان يقول
قوتك ،ال ابنك" .كان على هللا إ َّما ْ
أن يترك لوسيفر ليموت على الفور ألنَّه تخلَّى عن
هلل" :أريد َّ
مصدر الحياة ،أو ْ
أن يسمح البنه بالموت بحسب ما كان يفعله لوسيفر فعليا في ذهنهَّ .
إن موت
المسيح لم يكن شكال ِمن أشكال العدالة القضاقئيَّة ِمن جانب هللا ليوقع العقاب واالنتقام؛ ْ
أن تأتي
تفوق على القانون الطبيعي للكون .ولوسيفر لن يستفيد أبدا ِمن
الحياة ِمن هللا وابنه وحدهما هو ُّ
الموت بهذه الطريقة ألنَّه لم يختر أبدا ْ
أن يقبل َمن يكون ابن هللا؛ َّ
لكن موت المسيح يدعم حملة
الشيطان ومالقئكته بأكملها ،وذلك لكي يصير ِمن الممكن ْ
أن يرى الكونُ مقاصد الشيطان وفكره.
لو كان لوسيفر قد مات بدال ِمن ْ
أن يت َّخذ االبن هذا القرار منذ البداية ،لم يكن أحد سيفهم السبب،
وكانت الخالقئق ستخاف ِمن هللا بدل ْ
أن تحبَّه .لقد ُحوصر ابن هللا في قطار المقاومة لمشيئة هللا.
أن يموت ،وذلك على أمل ْ
أن يسمح البنه ب ْ
يضطر هللا لعرقلة القطار أو ْ
فإ َّما ْ
نتعرف على
أن
أن َّ
َّ
َمن يكون هو حقا .هذه هي الحقيقة بخصوص موت الصليب ــ ْ
أن نعرف هويَّة االبن الحقيقيَّة
في ملكوت هللا (يوحنَّا .)3 :07
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بدأ الشيطان بنشر وجهة نظره بين المالقئكة اآلخرين ،وفي النهاية اعتقد ثلث المالقئكة َّ
أن
لوسيفر كان على حق .لماذا كان عليهم ْ
أن يخضعوا لهذا االبن الذي ورث ك َّل شيء ِمن اآلب،
فما الذي كان مميَّزا فيه؟ لقد رفضوا الخضوع لمشيئة هللا .ولألسف ،اندلعت حرب كالميَّة
] [polēmosفي السماء ،و ُ
ط ِرد الشيطان وأتباعه.
رؤيا يوح َّنا  7 :12ــ َ 2و َح َدث َ ْ
الت ِنينُ
ت َح ْربٌ فِي ال َّ
ب ِ
ار َ
اربُوا التِنِينَ َ ،و َح َ
س َماءِ  :مِ يخَاقئِي ُل َو َمالَ ِقئ َكتُهُ َح َ
ْ
ْ
ْ
ط ِر َح التِنِينُ العَظِ ي ُم ،ال َحيَّةُ القَدِي َمةُ
س َماءِ  .فَ ُ
َو َمالَقئِ َكتُهَُ .ولَ ْم يَ ْق َو ْوا ،فَلَ ْم يُو َج ْد َمكَانُ ُه ْم بَ ْعدَ ذلِكَ فِي ال َّ
َ
ُ
ُض ُّل ْالعَالَ َم ُكلَّهُُ ،
ِيس َوال َّش ْي َ
ُ
َ
ْ
َ
ضَ ،وط ِر َحت َمعَهُ َمالقئِكتهُ.
ط ِر َح إِلَى األ ْر ِ
طانَ  ،الَّذِي ي ِ
ْال َم ْدع ُُّو إِ ْبل َ

لكن كان ينبغي ْ
بأن يموت ،و ْ
أن يسمح هللا للشيطان ْ
كان ِمن الممكن ْ
أن تظهر للعلن بذار فكره
الخطير .وإذ رفض الشيطان الحياة الوحيدة المتاحة له ِمن خالل ابن هللا ،كان ِمن الممكن ْ
أن
لكن كان ِمن الممكن ْ
أن يموتْ ،
يُسمح له ب ْ
أن تبدأ المالقئكة وبقيَّة الكون باالعتقاد ب َّ
أن هللا قد
بطش به عنوة ،وهذا ما أدَّى إلى الكذبة القاقئلة ب َّ
أن هللا عنيف بطبيعته .سيكون ِمن الواجب على
أن يكتشف بنفسه لماذا ال يمكن ْ
كل إنسان ْ
لكل
أن تكون الحياة ممكنة بدون االبن .سيكون ِ
ِ
َّ
شخص في الكون فرصة ليتخذ موقفا بخصوص َمن هو على َّ
حق؛ هللا أم الشيطان.
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 .7مخلوقون على صورته
لقد َ
ُ
وثلث المالقئكة التساؤالت حول مكانة االبن وعالقته بأبيه .لم يكن هناك َمن
ط َرح الشيطا ُن
أمكنه ْ
أن يتحقَّق ِمن أصول العالقة التي جمعت بين اآلب واالبن ،وبالتالي كان عليهم الوثوق
باآلب ألنَّه كان يعلم ما هو األفضل للجميع.
ستتعرض فيه عالقته بابنه للتشكيك ،فقد وضع خ َّ
تفسر
وإذ كان هللا عا ِلما بأنَّه سيأتي وقت
طة ِ
َّ
صة التي حافظ عليها مع ابنه .وسيضع مثاال يتيح للكون اال ِطالع
بوضوح أكثر العالقة الخا َّ
تحرك بشكل حيوي عالقة اآلب واالبن القاقئمة على الرقئاسة
عن قرب على القوى التي ِ
والخضوع.
يخططان لمشروع خلق األرض ،ازداد شعور لوسيفر
في الواقع ،بينما كان اآلب واالبن
ِ
باإلحباط .كان لوسيفر يرغب في ْ
أن يكون رقئيس هذا العالَمَّ ،
لكن طلبه قوبل بالرفض .كان
ألن هذا العالَم كان ال بدَّ ِمن ْ
السيد المسيح هو حا ِكم العالَمَّ ،
أن يُصنع على صورة اآلب وابنه.
ِ
أن لوسيفر كان قد وثق في َّ
بدأ إبليس يشعر بالغيرة ِمن ابن هللا .ليت َّ
أن هذا المشروع كان
سيساعده بشكل أفضل على فهم العالقة المميَّزة بين اآلب واالبن والسبب الذي جعل االبن يلعب
ْ
ولكن ،لألسف ،فهذا لم يتحقَّق.
األهميَّة في ملكوت هللا.
دورا بالغ
ِ
تقدَّم هللا وابنه نحو األمام في خ َّ
صة بينهما أمام
طة خلق األرض واإلعالن عن العالقة الخا َّ
ش َب ِهنَا" (التكوين .)02 :0
ورتِنَا َك َ
اإل ْن َسانَ َعلَى ُ
ص َ
الكون .قال هللا البنه" :نَ ْع َم ُل ِ
َمن يستطيع ْ
أن يفهم اإلبداع الذي تد َّفق في أسبوع الخلق هذا! ويوما بعد يوم ،إذ تدفَّقت ِمن
االبن قدرة هللا َّ
الخالقة ،أخذت األرض تت َّ
شكل .األرض والعشب واألزهار واألشجار والشمس
والقمر والحيوانات ،ث َّم ت َّم تمهيد الطريق وصوال إلى ذروة الخلق ــ خلق الرجل والمرأة.
َّ
صة ُمه َّمة عن هللا وعن ابنه.
إن عمليَّة الخلق عمليَّة في غاية
ِ
األهميَّة ،وهي تروي ق َّ
ورةِ هللاِ َخلَ َقهُ .ذَكَرا َوأ ُ ْنثَى َخلَقَ ُهم.
علَى ُ
علَى ُ
ورتِهَِ .
سانَ َ
اإل ْن َ
ص َ
ص َ
التكوين  72 :1فَ َخلَقَ هللاُ ِ

وهذه العمليَّة قد ت َّمت على الشكل التالي:
ار آدَ ُم نَ ْفسا
التكوين َ 2 :7و َجبَ َل َّ
اإللهُ آدَ َم ت ُ َرابا مِ نَ األ َ ْر ِ
ضَ ،ونَفَ َخ فِي أَ ْن ِف ِه نَ َ
س َمةَ َحيَاةٍ .فَ َ
ص َ
الربُّ ِ
َحيَّة.
يرهُ«.
ْس َجيِدا أ َ ْن يَ ُكونَ آدَ ُم َوحْ دَهُ ،فَأ َ ْ
التكوين  11 :7ــ َ 72و َقا َل َّ
صنَ َع لَهُ ُمعِينا نَظِ َ
اإللهَُ « :لي َ
الربُّ ِ
ْ
َ
ُ
ُ
ض َرهَا إِلَى آدَ َم ِليَ َرى َماذاَ
َ
َّ
َّ
ض ُكل َحيَ َوانَا ِ
ُور ال َّ
َو َجبَ َل َّ
اإللهُ مِ نَ األ َ ْر ِ
س َماءِ  ،فأحْ َ
ت البَ ِريَّ ِة َوكل طي ِ
الربُّ ِ
ْ
َ
ُ
ْ
ُور ال َّ
س َماءِ
عا بِ ِه آدَ ُم ذَاتَ نَف ٍس َحيَّ ٍة فَ ُه َو ا ْس ُم َها .فَدَ َ
يَ ْدعُوهَاَ ،و ُك ُّل َما دَ َ
عا آدَ ُم بِأ ْس َماءٍ َجمِ ي َع ال َب َهاقئ ِِم َوطي َ
َام ،فَأ َ َخذَ
َو َجمِ ي َع َحيَ َوانَا ِ
اإللهُ ُ
يرهُ .فَأ َ ْوقَ َع َّ
سبَاتا َ
ت ْالبَ ِريَّةَِ .وأ َ َّما ِلنَ ْف ِس ِه َفلَ ْم َي ِج ْد ُمعِينا نَظِ َ
الربُّ ِ
علَى آدَ َم فَن َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ض َرهَا
أ
و
ة
أ
ر
ام
م
د
آ
ن
َا
ه
ذ
خ
َ
أ
ِي
ت
ال
ع
ل
الض
ُ
ه
ل
اإل
الر
َى
ن
ب
و
.
ا
م
ل
ا
ه
ن
َ
َا
ك
م
أل
م
و
ه
ع
ال
َواحِ دَة مِ ْن أَ ْ
حْ
بُّ
حْ
َّ
َ َ
َ
ِ َ
ِ
ض ِ ِ َ َ َ َ
مِ َ َ ْ َ َ

17

إِلَى آدَ َم .فَقَا َل آدَ ُم« :ه ِذ ِه اآلنَ َع ْ
ظ ٌم مِ ْن ِع َ
عى ْام َرأَة ألَنَّ َها مِ ِن ْام ِرءٍ
ظامِ ي َولَحْ ٌم مِ ْن لَحْ مِ ي .ه ِذ ِه ت ُ ْد َ
أُخِ ذَ ْ
سدا َواحِ داَ .وكَانَا ِكالَ ُه َما ع ُْريَانَي ِْن،
َصقُ ِب ْ
ت« .لِذلِكَ يَتْ ُركُ َّ
الر ُج ُل أَبَاهُ َوأ ُ َّمهُ َويَ ْلت ِ
َان َج َ
ام َرأ َ ِت ِه َويَ ُكون ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ
آدَ ُم َو ْام َرأتهَُ ،و ُه َما ال يَخ َجال ِن.

َّ
كونَ آدم ِمن تراب األرض ،ث َّم تدفَّق فيه نهر الحياة أو نُ ِفخت فيه نسمة
إن هللاِ ،من خالل ابنهَّ ،
الحياة .والصفات الثمينة التي البن هللا ،أي نعمة اآلب وثقة االبن وطاعته ال ُم ِحبَّة ،انتقلت
بسرور ِمن خالل إرادة آدم وأصبحت جزءا منه .أراد آدم بطبيعة الحال ْ
أن يخدم هللا ويرضيه،
ألنَّه كان ينال هذه الرغبات ِمن ابن هللا ِمن خالل الروح.
ب فَيُعَ ِل َمهُ؟» َوأ َ َّما نَحْ نُ فَلَنَا فِ ْك ُر ْال َمسِيحِ.
ف ِف ْك َر َّ
الر ِ
 1كورنثوس « 16 :2ألَنَّهُ َم ْن َ
ع َر َ

وضع هللا آدم في ظروف جعلته يبدأ بإدراك أنَّه كان يفتقد شيئا ما .لماذا يخلق هللا آدم فقط ليجعله
يعلمنا شيئا مثيرا لالهتمام
يمر بتلك العمليَّة التي ولَّدت فيه الشعور باالحتياج إلى شيء ما؟ هذا ِ
ُّ
عن هللا وعن ملكوته :بعض األشياء ال يمكن تعلُّمها َّإال ِمن خالل التجربة ،وبالنسبة آلدم ف َّ
إن
إدراكه َّ
سه المتزايد
أن هناك شيئا ما مفقودا قد زاد ِمن رغبته في ذلك الشيء وضاعف إحسا َ
باالمتنان عندما أعطاه هللا إيَّاه.
قدر ما يُفرح قلبه وتفهم تجربته.
كان آدم يفتقر إلى رفيقة تفهم أفكاره وآراءه ،كان يعوزه رفيقة ت ِ
وإذ راح آدم يدعو الحيوانات بأسماقئها ،بدأ يدرك أنَّه ال يوجد أحد مثله ،وال أحد يفهمه .هذه
التجربة طبعت في نفس آدم الرغبة في ذلك األمر الجوهري في ملكوت هللا :العالقة الحميمة.
فمن المنطقي ِ ْ
أن تكون الطريقة الوحيدة لفهم ذلك األمر هي تجربته بشكل عملي .كان ِمن
ِ
ْ
ْ
ولكن ِمن خالل االمتياز
جيد،
أمر
هي
كم
له
ِر
يفس
و
العالقة
ة
ي
بأهم
آدم
هللا
خبر
ي
أن
الممكن
َّ
ُ
ِ
ِ
الذي أعطي آلدم في تسمية الحيوانات ،سرعان ما اتَّضحت األمور ال ُم ِه َّمة في ذهن آدم ،بل
وفي قلبه أيضا.
لماذا أوقع هللا آدَم في سبات النوم ،وفتح جسده وأخذ ضلعا وش َّكل منه امرأة؟ أال تبدو هذه
إن هذه العمليَّة فيها دروس مفيدة للغايةَّ .
طريقة معقَّدة للغاية للقيام باألمور؟ َّ
إن عمليَّة خروج
صنِعت ِمن جسده وخرجت ِمن جانبه بالقرب ِمن قلبه ،تتحدَّث مباشرة عن
حواء ِمن آدم ،وقد ُ
َّ
صة اآلب ووالدة ابنه .لماذا لم يأخذ هللا جزءا ِمن دماغ آدم ،ولماذا أخذ الضل َع التي تقع أعلى
ق َّ
القلب؟ ال يُخبرنا الكتاب المقدَّس السببَّ ،
ي ويُخبرني عن انحالل لمشكلة
لكن هذا يتحدَّث إل َّ
يلوع قلب آدم بسبب عدم وجود رفيقة تفهمه ويمكن ْ
أن تكون بمثابة الحاضنة
األلم الذي كان ِ
الخاضعة التي ترعى البذرة التي كان يحملها في داخله.
يوحنَّا  18 :1اَهللُ لَ ْم يَ َرهُ أ َ َحدٌ قَ ُّ
ب ه َُو َخب ََّر.
ط .اَالبْنُ ْال َوحِ يدُ َّالذِي ه َُو فِي حِ ض ِْن اآل ِ
سلَنِي.
يوحنَّا  32 :8ألَنِي خ ََرجْ تُ مِ ْن قِبَ ِل هللاِ َوأَتَيْتُ  .ألَنِي لَ ْم آ ِ
ت مِ ْن نَ ْفسِي ،بَ ْل ذَاكَ أَ ْر َ

18

ض .إِ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن غ َْم ٌر
األمثال  24 :8ــ ُ 25م ْنذُ األَزَ ِل ُمسِحْ تُ ُ ،م ْنذُ ْالبَ ْدءِ ُ ،م ْنذُ أ َ َوا ِقئ ِل األ َ ْر ِ
التالَ ِل أ ُ ْب ِدقئْتُ .
ِيرة ُ ْالمِ َيا ِه .مِ ْن قَ ْب ِل أ َ ْن تَقَ َّر َر ِ
ت ْال ِج َبالَُ ،ق ْب َل ِ
أ ُ ْب ِدقئْتُ ِ .إ ْذ لَ ْم ت َ ُك ْن َينَا ِبي ُع َكث َ
ظاه َِرة ٌ فِي ِه ْم ،أل َ َّن هللاَ أ َ ْ
ورهُ َغي َْر ْال َم ْن ُ
رومية ِ 24 ،12 :1إ ْذ َم ْع ِرفَةُ هللاِ َ
ور ِة
ظ َ
ظ َه َرهَا لَ ُه ْم ،أ َ َّن أ ُ ُم َ
ْ
عذ ٍر.
عاتِ ،قُد َْرتَهُ الس َّْر َم ِديَّةَ َوالَهُوتَهَُ ،حتَّى إِنَّ ُه ْم بِالَ ُ
ق ْالعَالَ ِم ُمد َْركَة بِ ْال َم ْ
صنُو َ
رى ُم ْنذُ خ َْل ِ
تُ َ

أن ابن هللا قد خرج ِمن حضنهَّ .
في اآليات التي ذكرناها منذ قليل ،نرى الدليل الواضح على َّ
إن
عبارة (أتى ِمن عند )...تعني "خرج ِمن" ،واآلية في سفر األمثال  05 :2تتحدَّث مباشرة عن
االبتداء والخروج .والرسول بولس ،في تعليقه على هذا األمر ،يقول َّ
أن الخليقة تعطينا صورة
مباشرة عن هللا ،وذلك كي نكون بال عذر.
َمن يقدر ْ
مرة األولى حين التقت أعينهما وأدرك أ َّن
حواء لل َّ
أن يتخيَّل ما ف َّكر به آدم عندما رأى َّ
بحق ْ
َّ
صنِع ِمن
بجانبه كان هناك َمن استطاع
أن يفهمه ويقدِر قيمته؟ كان هناك بجانبه شخص ُ
جسده وأمكنه ْ
الخاضع الذي كان يحتاج إليه
أن يحمل نسله ويرعاه ويكون الطرف األساسي
ِ
َّ
أهميَّة المثابرة في الخضوع والطاعة .وتماما كما احتاج هللا إلى ْ
أن يتحلى
ليُظهر ألبناقئه وأحفاده ِ
َّ
ابنه بسمات الخضوع هذه ،أقام هللا مملكة أرضيَّة لكي ال يتمكن الزوج ِمن ْ
أن يبني مملكة بدون
زوجته .ولن يتعلَّم أطفاله الخضوع بدون ْ
أن يكون أمامهم مثال حي في صورة األم.
هناك قداسة عميقة في العالقة بين الزوج والزوجة .هذه العالقة ،متى ما قامت على األساس
الصحيح ،تتحدَّث مباشرة عن العالقة بين اآلب واالبن ،وهي ذكرى داقئمة للتهم المزيَّفة التي
و َّجهها الشيطان ضدَّ ابن هللا.
س ْل َ
علَى َرأْ ِس َها ،مِ ْن أَجْ ِل ْال َمالَقئِ َك ِة.
 1كورنثوس  14 :11لِهذَا َي ْنبَغِي ل ِْل َم ْرأَةِ أ َ ْن يَ ُكونَ لَ َها ُ
طانٌ َ

يعلم المالقئكة عن العالقة التي بين اآلب واالبن .يا له
لقد ص َّمم هللا عالقة الزوج والزوجة لكي ِ
ِمن امتياز راقئع ْ
أن تُخلق تلك العالقة لهذا الغرض!
أن نسمح ألنفسنا ب ْ
سر الزواج يكمن في ْ
ونحن إذ نعرف هذه الحقيقة ،يمكننا ْ
أن نجد َّ
أن
أن َّ
يتصرف على
تنجذب ِمن خالل روح هللا إلى صورة العالقة التي بين اآلب واالبن؛ فالزوج
َّ
تتصرف على أنَّها دليل حي على الخضوع والثقة ال ُم ِحبَّة.
اعتبار أنَّه مصدر البَركة ،والزوجة
َّ
وحواء على دعوة سامية و ُمب ِهجة .كم ِمن البؤس كان باإلمكان تج ُّنبه لو بقيا على
حصل آدم
َّ
صورة اآلب واالبن!
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 .8أبو الكذَّاب
دعونا نتذ َّكر َّ
قوة ابن هللا وامتيازاته،
أن الشيطان قد َّ
قرر أنَّه إذا لم يسمح هللا له بالوصول إلى َّ
فإنَّه سيصل إلى استنتاج مفاده َّ
متأصلة فيه ولم يرثها عن غيره.
أن العبادة تليق فقط بإله له قوة
ِ
بعد ْ
اضطره إلى
أن رفض هللا قبول "إصالحات" الشيطانُ ،وضع الشيطان في موقف
َّ
االعتراف بأنَّه ما يزال مدينا لآلب ،حت َّى لو لم يعترف بالمركز الحيوي الذي يشغله االبن.
لم يكن هناك طريقة تسمح للشيطان ْ
صة بينما كان عليه
بأن يقيم مملكة على أساس مبادقئه الخا َّ
ْ
أن يُدرك باستمرار َّ
القوة تأتي ِمن عند هللا .ولهذا السبب ،فقد اختلق الكذبة الكبرى القاقئلة
أن ك َّل َّ
َّ
بأن ك َّل كاقئن له حياة في ذاته .كانت هناك عدَّة خيارات لالعتقاد بهذه الطريقة.
لكل مخلوق .يمكنكم ْ
يمكنكم ْ
تصدقوا أنَّكم ببساطة خالدون َّ
أن
أن
ِ
وأن الخلود هو سمة طبيعية ِ
قوة َّ
تصدقوا َّ
وأن الجميع على ِاتصال بها ويمكنهم استخدامها
ِ
أن الحياة توجد فقط على شكل َّ
لفعل ما يحلو لهم .أو يمكنكم ْ
أن تؤمنوا باهلل الذي منحكم هبة الخلود لكي تستخدموها بأفضل ما
لديكم .ال يه ُّم الخيار الذي تقومون به طالما أنَّكم تعتقدون َّ
أن لديكم مصدر حياة خاص بكم .هذه
أكبر كذبة في الكون .وكما قال يسوع:
اس
ِيسَ ،و َ
ش َه َوا ِ
يوح َّنا  33 :8أ َ ْنت ُ ْم مِ ْن أ َ ٍ
ت أ َ ِبي ُك ْم ت ُ ِريدُونَ أ َ ْن ت َ ْع َملُوا .ذَاكَ َكانَ قَتَّاال لِل َّن ِ
ب ه َُو ِإ ْبل ُ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
مِ نَ ْالبَ ْدءِ َ ،ولَ ْم يَثْب ْ
ب فإِن َما َيتَكَل ُم مِ َّما لهُ ،ألنهُ َكذابٌ
ْس فِي ِه َحقَ .مت َى ت َ َكل َم بِال َك ِذ ِ
ق ألنهُ لي َ
ُت فِي ْال َح ِ
ب.
َوأَبُو ْال َكذَّا ِ

أن يُنهي هللا الكذبة على الفور ،وذلك ب ْ
كان ِمن الممكن ْ
أن يدع َمن رفضوا ابنه يموتون ،ل َّ
كن
االبن واصل توفير الحياة لهم رغم َّ
أن األمر سبَّب له ألما مبرحا .ولكي يتم َّكن الكون ِمن رؤية
آثار الكذبة ،كان على االبن ْ
مقومات الحياة حتَّى في
أن يحمل المالقئكة الساقطة
ويزودهم ب ِ
ِ
الوقت الذي كانوا يرغبون فيه بقتله وإهالكه .بما َّ
أن الشيطان ومالقئكته قد رفضوا يسوع ،فإنَّهم
لم ينالوا بعد ذلك روح الطاعة والثقة والخضوع التي تأتي من عنده وحده .لقد صلبوا ألنفسهم
بقوة الحياة ،وذلك حتَّى يكون
ابن هللا في شخصه وروحه ،ومع ذلك لم يتوقَّف هللا عن إمدادهم َّ
لدى الشيطان وقت ليعرض أفكاره وفلسفته ،وقد فعل هللا ذلك لكي يعطي الكون فرصة الختيار
َمن كان أكثر ِعلما .وكما ذكرنا سابقا ،فالسماح للشيطان بمقاومة هللا كانت له تكلفة ــ وكانت
التكلفة هي حياة ذاك الذي ت َّم رفضه ،أي ابن هللا .كان الشيطان قتاال ِمن البدء .ونتيجة مقاومته
هلل فقد تسبَّب بموت المسيح .كان هذا الموت يت ُّم في ذهن الشيطان ،واحتاج إلى ْ
أن يتجلَّى في
الكون لكي يرى الجميع ما يجري .لم ي ُِرد هللا ْ
أن يحدث هذا األمر على األرض ،ولكن لألسف
كانت األرض هي المكان الذي سيحدث فيه ذلك كله.
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تتعرض لإلغواء
 .9البشريَّة َّ
في فصل سابق نظرنا في عنصر هام ،وهو اإلرادةَّ .
إن ِهبة اإلرادة الممنوحة للرجال والنساء
تتيح لهم اختيار الخضوع هللِ .من دون القدرة على اختيار الخضوع ،ال تكون هناك َب َركة حقيقيَّة
أو شعور بإرضاء اآلبَّ .
الحظوا ما يقوله
إن الشعور برضا اآلب هو الذي يجلب البركةِ .
يسوع:
ضي ِه.
ين أ َ ْف َع ُل َما ي ُْر ِ
يوحنَّا َ 22 :8والَّذِي أ َ ْر َ
سلَنِي ه َُو َمعِيَ ،ولَ ْم َيتْ ُر ْكنِي اآلبُ َوحْ دِي ،ألَنِي فِي ُك ِل حِ ٍ

كان لدى يسوع شعور داقئم بالبَركة ِمن خالل إخضاع إرادته إلرادة اآلب على الدوامَّ .
إن موهبة
َّ
ولكن هذا ال يدخل ضمن نطاق هذه الدراسة .عندما
اإلرادة ينتج عنها العديد ِمن النِعَم األخرى،
أن يوفِر لهما وسيلة لممارسة إرادتهما .كان عليه ْ
وحواء ،كان عليه ْ
أن يضعهما
خلق هللا آدم
َّ
أن نختار ْ
أن تكون لدينا القدرة على ْ
أمام اختيارِ .من دون ْ
غضب هللا ،ال تكون لدينا القدرة
أن نُ ِ
على ْ
أن ننعم ببَركة إرضاقئه.
لقد أوجد هللا القدرة على إرضاقئه ِمن خالل أنَّه أتاح خيار مقاومته عن طريق التناول ِمن شجرة
والشر.
معرفة الخير
َّ
ش َج ِر ْال َجنَّ ِة ت َأْ ُك ُل أ َ ْكالَ ،وأ َ َّما
اإللهُ آدَ َم قَاقئِال« :مِ ْن َجمِ يعِ َ
صى َّ
التكوين َ 17 ،16 :2وأ َ ْو َ
الربُّ ِ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ش َج َرة ُ َم ْع ِرفَ ِة ْال َخي ِْر َوال َّ
ش ِر فَالَ ت َأك ْل مِ ن َها ،ألنَّكَ َي ْو َم ت َأك ُل مِ ن َها َم ْوتا ت َ ُموتُ «.
َ

وحواء ،عندما كانا يختاران ك َّل يوم ْ
َّ
أن ال يأكال ِمن تلك الشجرة المميَّزة ،كانا يناالن
إن آدم
َّ
بَركة الخضوع؛ وهذه البركة هي الشعور َّ
ومن دون تلك الشجرة،
بأن هللا كان راضيا عليهماِ .
لم يكونا ليحصال على هذه البَركة.
ي ِمن السماءْ ،
على الرغم ِمن َّ
س ِمح له بالدخول إلى عالَمنا ِمن خالل
لكن ُ
أن الشيطان قد ِ
أقص َ
المكان الوحيد الذي كان فيه خيار اإلساءة هلل خيارا مف َّعال .وهذا هو السبب في أنَّنا نجد الشيطان
والشر .نعلم ِمن سفر الرؤيا َّ
أن هذه الحيَّة
استقرت على شجرة معرفة الخير
وقد اتَّخذ شكل حيَّة
َّ
ِ
هي الشيطان.
رؤيا يوحنَّا َ 2 :12ف ُ
ش ْي َ
ِيس َوال َّ
ُض ُّل
طانَ  ،الَّذِي ي ِ
ط ِر َح الت ِِنينُ ْالعَظِ ي ُمْ ،ال َحيَّةُ ْالقَدِي َمةُ ْال َم ْدع ُُّو إِ ْبل َ
ضَ ،و ُ
ْالعَالَ َم ُكلَّهُُ ،
ط ِر َح ْ
ت َمعَهُ َمالَقئِ َكتُهُ.
ط ِر َح إِلَى األ َ ْر ِ

وحواء إلى مملكته،
بحسب ما تعلَّمناه عن نظرة الشيطان للحياة ،نرى أنَّه ،في سعيه لضم آدم َّ
سي عرض أمامهما وجهة نظر حول الطريقة التي ننال بها الحياة ،ووجهة النظر هذه تزيل
الحظوا ما يقوله الشيطان:
الحاجة إلى االعتماد على هللاِ .
اإللهُ ،فَقَا َل ْ
ت
ت ْال َحيَّةُ أَحْ َي َل َجمِ يعِ َح َي َوانَا ِ
التكوين  1 :4ــ َ 5وكَانَ ِ
عمِ َل َها َّ
ت ْال َب ِريَّ ِة َّالتِي َ
الربُّ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ش َج ِر ال َج َّن ِة
ت ال َم ْرأة ُ لِل َحيَّةِ« :مِ ْن ث َ َم ِر َ
ل ِْل َم ْرأَةِ« :أ َ َحقًّا قَا َل هللاُ الَ ت َأ ْ ُكالَ مِ ْن ُك ِل َش َج ِر ال َجنَّةِ؟« .فَقَالَ ِ
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نَأ ْ ُكلَُ ،وأ َ َّما ث َ َم ُر ال َّ
ت
ش َج َرةِ َّالتِي فِي َو َسطِ ْال َجنَّ ِة فَقَا َل هللاُ :الَ ت َأ ْ ُكالَ مِ ْنهُ َوالَ ت َ َمسَّاهُ ِلئَالَّ ت َ ُموت َا« .فَقَا َل ِ
ارفَي ِْن
َان كَاهللِ َ
ْال َحيَّةُ ل ِْل َم ْرأ َ ِة« :لَ ْن ت َ ُموتَا! َب ِل هللاُ َ
ع ِ
عا ِل ٌم أَنَّهُ َي ْو َم تَأ ْ ُكالَ ِن مِ ْنهُ ت َ ْن َف ِت ُح أ َ ْعيُنُ ُك َما َوت َ ُكون ِ
ْال َخي َْر َوال َّ
ش َّر«.

ل َّمح الشيطان إلى فكرة َّ
أن إثارة غضب هللا ِمن خالل رفض ما أمر به لن تجلب اللعنة بل
البَركة؛ وأشار إلى َّ
أن أعينهما ستنفتح على معرفة وحكمة عظيمتين ،وهما نفسيهما سيصيران
مثل اآللهة .وقال لهما أنَّهما لن يموتا ،م َّما يعني أنَّه كان يع ِلمهما أنَّه يمكنهما االستمرار في
البقاء أحياء دون االعتماد على هللا أو الوثوق فيه ،وأنَّه كان بإمكانهما ْ
أن يثقا في نفسيهما
وحكمتهما في تقدير األمور.
حواء قد أخذت بنصيحة الحيَّة ،ث َّم ذهبت إلى آدم وأقنعته ب ْ
كم ِمن المحزن َّ
أن يشكَّ في هللا
أن َّ
بمجرد أ ْن أكال هذه الفاكهة وصدَّقا الكذبة ،تغيَّر
ويؤمن بالكذبة الكبرى التي نطقت بها الحيَّة! و
َّ
إدراكهما بالكامل عن هللا وعن نفسيهما وعن الطريقة التي تسير بها األمور في الكون.
وحواء ،عندما قَبِال تلك الكذبة ،ابتعدا عن اإليمان َّ
َّ
بأن ك َّل األشياء تأتي ِمن عند اآلب.
إن آدم
َّ
لقد رفضا فكرة ْ
أن تكون سعادتهما معتمدة على الثقة فيه والخضوع له .وهماِ ،من خالل رفض
األمر الذي أصدره هللا ،قاما عمليَّا بقتل أجمل صفات ابن هللا ،أال وهي الثقة القاقئمة على الطاعة
والخضوع .وكان ال بدَّ ْ
وحواء َّ
أن التوقُّف عن الخضوع له كان في الواقع
أن يُظ ِهر هللا آلدم
َّ
وحواء قد قتال بتفكيرهما ابنَ هللا
كل ما كان يرمز إليه .كان آدم َّ
هجوما مباشرا على ابنه وعلى ِ
األهميَّة
ِمن خالل مقاومتهما لروح الخضوع ،التي هي روح ابن هللا .هذه هي نقطة في غاية
ِ
وينبغي ْ
أن نفهمهاَّ .
إن فِعل المقاومة هلل هو قتل لروح ابنه ،الذي هو جوهر الخضوع .ولهذا
َّ
السبب يشير يسوع إلى إبليس بوصفه قتاال ِمن البدء.
اس
ِيسَ ،و َ
ش َه َوا ِ
يوح َّنا  33 :8أ َ ْنت ُ ْم مِ ْن أ َ ٍ
ت أَبِي ُك ْم ت ُ ِريدُونَ أ َ ْن ت َ ْع َملُوا .ذَاكَ َكانَ قَتَّاال لِل َّن ِ
ب ه َُو إِ ْبل ُ
مِ نَ ْال َب ْدءِ َ ،ولَ ْم َيثْب ْ
ب فَإِنَّ َما َيتَكَلَّ ُم مِ َّما َلهُ ،أل َنَّهُ َكذَّابٌ
ْس فِي ِه َحقَ .مت َى تَكَلَّ َم ِب ْال َك ِذ ِ
ق ألَنَّهُ لَي َ
ُت فِي ْال َح ِ
ب.
َوأَبُو ْال َكذَّا ِ

َّ
إن جميع المالقئكة الذين رفضوا ابن هللا وانقلبوا عليه بدافع الكراهيَّة قد قتلوه في أفكارهم .يربط
اإلنجيل بوضوح بين الكراهيَّة والقتل.
ْس لَهُ
 1يوح َّنا ُ 15 :4ك ُّل َم ْن يُ ْبغ ُ
ِض أَخَاهُ َف ُه َو قَاتِ ُل نَ ْف ٍسَ ،وأَ ْنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ أ َ َّن ُك َّل قَاتِ ِل نَ ْف ٍس لَي َ
َحيَاة ٌ أَبَ ِديَّةٌ ثَابِتَةٌ فِي ِه.

كانت ذبيحة ابن هللا متوقَّعة مسبقا قبل خلق هذه األرض .وكانت الطريقة الوحيدة لكي يفهم
المتمردين هي ْ
الحظوا ما
الكون ما كان يجول في أذهان المالقئكة
أن تظهر أفكارهم للعلنِ .
ِ
يلي:
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سابِقا
ع ْي ٍ
 1بطرس  24 ،12 :1بَ ْل بِدَ ٍم ك َِر ٍيمَ ،ك َما مِ ْن َح َمل بِالَ َ
ب َوالَ دَن ٍَس ،دَ ِم ْال َمسِيحَِ ،م ْع ُروفا َ
ِيس ْال َعالَ ِمَ ،ولك ِْن قَ ْد أ ُ ْ
يرةِ مِ ْن أ َجْ ِل ُك ْم.
قَ ْب َل ت َأْس ِ
ظ ِه َر فِي األ َ ْزمِ نَ ِة األَخِ َ

تمرد الشيطان لم يباغت هللا ،بل كان هللا مستعدا لذلك؛ لقد خ َّ
َّ
طط اآلب واالبن في مشورتهما
إن ُّ
تمرد الشيطان جعل تنفيذ الخ َّ
معا طريقة للخالصَّ ،
طة أمرا ال بدَّ منه .عندما صرخ قاقئال:
لكن ُّ
أصير مثل العلي" ،لم يكن هناك مكان البن هللا في هذه الخطة؛ كان ال بدَّ
"أصعد ُ إلى السماء و
ُ
ِمن خلعه عن العرش وتدميره.
التمرد إلى البشر ،وعندقئذ صار ِمن واجب االبن ْ
أن يموت ِمن أجلهم.
لقد قام إبليس بتمرير بذار
ُّ
المادي َّ
أن البشر قد قتلوا ابنَ هللا الوديع بأفكارهم .كان ال بدَّ ِمن فضح
سيُظهر المسيح في العالَم
ِ
ذلك لكي يراه الجميع .إنَّنا ،بالنظر إلى المسيح المعلَّق على الصليب ،نرى عمل الحيَّة وقد
أصبح مفضوحا وعاريا .وهذا سبب ِمن األسباب التي ِمن أجلها ِأم َر موسى ْ
أن يضع حيَّة على
راية؛ كان عمل الصلب هو فضح لخطط الشيطان الرامية إلى القتل .لم يعد يستطيع إخفاء نواياه
الحقيقيَّة تجاه المسيح.
وحواء ورفضا روح الخضوع التي للمسيح ،صارا باالشتراك مع
وهكذا عندما أخطأ آدم
َّ
وحواء.
الشيطان مذنبَين في القتل .لقد قُتل المسيح في أفكار آدم َّ
س ْ
ت أ َ ْس َما ُؤ ُه ْم َم ْكتُو َبة
علَى األ َ ْر ِ
س َي ْس ُجدُ لَهُ َجمِ ي ُع السَّا ِكنِينَ َ
ض ،الَّذِينَ لَ ْي َ
رؤيا يوح َّنا  8 :14فَ َ
ْ
َّ
ُ
ْ
ِيس ْالعَالَ ِم فِي ِسف ِر َحيَاةِ الخ َُروفِ الذِي ذبِ َح.
ُم ْنذُ ت َأْس ِ
س َق ُ
ص ِلبُونَ
طوا ،الَ ي ُْم ِكنُ ت َجْ دِيدُ ُه ْم أَيْضا لِلت َّ ْوبَةِِ ،إ ْذ ُه ْم يَ ْ
الرسالة إلى العبرانيِين َ 6 :6و َ
أل َ ْنفُ ِس ِهم ابْنَ هللاِ ثَانِ َية َويُش َِه ُرونَهُ.

وحواء على شكل رمز ِمن خالل ال ِفعل التالي.
وقد قُ ِد َمت ذبيحة ابن هللا آلدم َّ
س ُه َما.
ص َن َع َّ
صة مِ ْن ِج ْل ٍد َوأ َ ْلبَ َ
اإللهُ آلدَ َم َو ْام َرأَتِ ِه أ َ ْقمِ َ
التكوين َ 21 :4و َ
الربُّ ِ

أن تأتي أقمصة الجلد هذه ِمن الحيوانات .وكان ال بدَّ ْ
كان ال بدَّ ْ
أن تُذبَح الحيوانات لتغطية آدم
أن أخطأا .كانا متسربلين بمجد هللاْ ،
وحواء .لم يكونا بحاجة إلى مالبس إلى ْ
لكن عندما رفضاه،
َّ
فَقدا ذلك المجد .كان ذبح الخروف يرمز إلى الوعد الذي صنعه هللا بإرسال ابنه لكي يُظهر لهما
ما فعاله في ذهنيهما ،ولكي يساعدها على رؤية كيف َّ
أن مقاومة هللا أمر رهيب للغاية؛ يا لها
إن هذا األمر ُّ
ِمن لعنة فظيعة نجلبها على أنفسنا عندما نرفض ْ
أن نخضع! َّ
يحز في نفس ابن هللا
ــ أال وهو جوهر الخضوع.
سكِ ،
ض ُع َ
التكوين َ 15 :4وأ َ َ
عدَ َاوة بَ ْينَكِ َوبَيْنَ ْال َم ْرأَةَِ ،وبَيْنَ نَ ْسلِكِ َونَ ْس ِل َها .ه َُو يَ ْس َحقُ َرأْ َ
ع ِقبَهُ.
َوأ َ ْن ِ
ت ت َ ْس َحقِينَ َ
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ع ُم ْقبِال إِلَ ْيهِ ،فَقَا َل«:ه َُوذَا َح َم ُل هللاِ الَّذِي يَ ْرفَ ُع خَطِ َّيةَ
يوحنَّا َ 22 :1وفِي ْالغَ ِد نَ َ
ظ َر يُو َحنَّا يَ ُ
سو َ
ْال َعالَم«.

مدهش تناز َل ابنُ هللا ليقوم به! فهو سيُظهر للكون ما هي النتاقئج المترتِبة على
أمر
ٍ
يا له ِمن ٍ
مقاومة الخضوع؛ إنَّها تقتل روح أثمن شخص يحبُّه اآلب ــ ابنه .استجاب ابن هللا لمأساة
بقوة وعلى نحو ال يصدَّق حتَّى َّ
أن الكون لن يكون على
المقاومة ِمن خالل إظهار الخضوع َّ
ُّ
َّ
ونقدره
نفس الحال بعد ذلك .وهذا سيُظهر للكون أيضا القيمة الثمينة التي البن هللا ،وأننا نعتز به ِ
ِمن خالل تقديرنا واعتزازنا بروحه الوديعة الخاضعة لآلب ولوصاياه.
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 .11تلخيص
لقد تتبَّعنا بعناية ِمن الكتاب المقدَّس ما أعلنه هللا عن ذاته منذ البداية ،وتعلَّمنا ما يلي:
 .0ال إله َّإال إله واحد حقيقي ،هو اآلب .يوحنَّا  3 :07؛  0كورنثوس  2 :2؛  0تيموثاوس
.07 :0
كل الحياة والبَركة .يعقوب .07 :0
 .0وهو مصدر ِ
انيين
 .3وقد َولَد ابنا على صورته وأعطاه ك َّل القدرة وجعله مساويا له .الرسالة إلى العبر ِ
5-0 :0؛ األمثال  00 :2ــ 02؛ فيلبي  2 :0؛ يوحنَّا 02 :5؛  .40 :2كولوسي :0
.9
 .4ابن هللا هو المفتاح للدخول إلى ملكوت هللا ،حيث تجتمع فيه الصفات الحيويَّة المتمثِلة
في الطاعة الواثقة والخضوع والبَركة .مت َّى 07 :3؛ مزمور 2 :42؛ يوحنَّا .09 :2
َّ
تستقر في قلوب جميع َمن يختارون الخضوع
إن روح االبن تنبثق إلى الكون و
.5
ُّ
لوصايا اآلب .رؤيا يوحنَّا 0 ،0 :00؛ يوحنَّا 32 ،37 :7؛ رومية .02 ،9 :2
ورفض الخضوع لألمر
االعتراف بهويَّة ابن هللا
رفض لوسيفرَّ ،أول مالك مخلوق،
.2
َ
َ
َ
اإللهي ِ القاضي ْ
بأن يقدِم العبادة لالبن .يوحنَّا 00 :5؛ فيلبي 2 :0؛ رؤيا يوحنَّا :00
رانيين .2 :0
 9-7؛ الرسالة إلى العب ِ
 .7وهكذا صار لوسيفر الشيطان ،واقتاد معه ثلث المالقئكة وجعلهم يتبنون االعتقاد
الجديد بأن ال حاجة للخضوع إلى هللا َّ
صة بنا .رؤيا يوحنَّا :00
ألن لدينا حياتنا الخا َّ
 ،4التكوين .5 ،4 :3
َّ
إن عمل المقاومة ألوامر هللا يعادل قتل ابنه ،الذي هو جوهر الخضوع والثقة
.2
والطاعة .يوحنَّا 44 :2؛ رؤيا يوحنَّا 2 :03؛  0يوحنَّا .05 :3
 .9خضع االبن لخطة أبيه التي تهدف ْ
ألن تُظهر للكون ما الذي يفعله باالبن العصيانُ
لآلب ،وذلك عن طريق أنَّه أرسل ابنه ليموت ِمن أجلنا .غالطية 05 :3؛ الرسالة إلى
رانيين .2 :2
العب ِ
لقد قدَّمنا حتَّى اآلن صورة واضحة ِمن الكتاب المقدَّس عن هللا وابنه وروحهما وطريقة عمل
تعرفنا أيضا على كذبة الشيطان فيما يتعلَّق بمصدر الحياة وروح المقاومة .واآلن،
كل منهما .و َّ
تطورت على األرض.
األوليَّة لنوعين مختلفين ِمن األنظمة التي َّ
دعونا نتتبَّع الخطوات َّ
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 .11طريقان
درسنا في الفصول السابقة اختالفا ِفكريا ُم ِهما بين هللا والشيطان.








لقد قامت مملكة هللا على أساس تسليط الضوء على قدسيَّة العالقات؛ أ َّما مملكة
القوة وامتالكها.
الشيطان فهي ترتكز على اكتساب َّ
تسير مملكة هللا على أساس ال َبركة التي تأتي ِمن خالل الخضوع والثقة والطاعة؛
بينما تعمل مملكة الشيطان ِمن خالل "ال َبركة" التي تأتي بالمقاومة واالستقالل عن
سلطة اإللهيَّة.
ال ُّ
في مملكة هللا يت ُّم تعريف المساواة ِمن خالل القدرة على معرفة اآلخر؛ أ َّما مملكة
القوة الكامنة.
تعرف المساواة بالقدرة والمكانة واإلنجاز ِمن خالل َّ
الشيطان فهي ِ
ت ُحكم مملكة هللا ِمن خالل تركيبة أسريَّة ،والحبُّ هو الذي يدفع أفراد المملكة إلى
الخضوع .تُحكم مملكة الشيطان ِمن خالل أشكال مختلفة ِمن الهيئات واألنظمة القاقئمة
سلطة ،ويت ُّم إرغام أعضاء المملكة بالبطش واالستبداد.
على ال ُّ
تحدد مملكة الشيطان
عرف مملكة هللا القيمة على أساس الصفات والعالقة؛ بينما ِ
تُ ِ
القوة.
القيمة على أساس َّ

يمكن تلخيص هذه االختالفات في النص التالي ِمن الكتاب المقدس:
َّار ِب َجبَ ُروتِهِ،
إرميا  23 ،24 :2ه َكذَا َقا َل َّ
الربُّ  :الَ َي ْفتَخِ َر َّن ْال َحكِي ُم ِبحِ ْك َمتِ ِهَ ،والَ يَ ْفتَخِ ِر ْال َجب ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
صانِ ُع
الربُّ ال َّ
ي بِ ِغنَاهُ .بَ ْل بِهذَا ِليَفتَخِ َر َّن ال ُمفتَخِ ُر :بِأ َّنهُ يَف َه ُم َويَ ْع ِرفنِي أنِي أنَا َّ
َوالَ يَ ْفتَخِ ِر ْالغَنِ ُّ
الربُّ .
س ُّر ،يَقُو ُل َّ
عدْال فِي األ َ ْر ِ
ضاء َو َ
َرحْ َمة َوقَ َ
ض ،ألَنِي ِبه ِذ ِه أ ُ َ

إذ نستعرض التاريخ ،سنالحظ َّ
أن آراء البشر عن هللا تنقسم في هذا االتِجاه .في بعض األحيان،
محرك الرقئيسي ،وذلك َّ
ألن مملكة الشيطان تستخدم العالقات
قد يكون ِمن الصعب تمييز المبدأ ال ِ
ْ
سلطة ،وبالتالي يمكن أن يبدو الكالم مرتبطا بالعالقات ،ومع ذلك
ألغراض االستحواذ على ال ُّ
القوة.
يكون التركيز منصبَّا على َّ
فإن قبول االعتقاد القاقئل َّ
حواءَّ ،
بأن لدينا حياة في ذواتنا يقودنا بشكل
وكما اقترح الشيطان على َّ
طبيعي إلى أن نرى أنفسنا آلهة .وبأخذ هذا اإلدراك بعين االعتبار ،نجد َّ
أن العديد ِمن المفاهيم
اإلنسانيَّة حول هللا هي في الواقع إسقاطات لصفات اإلنسان وقدراته .يظهر هذا بوضوح كبير
في األساطير اليونانيَّة وأوصاف زيوس ــ ملك اآللهة؛ أفروديت ــ إلهة الحب والجمال؛ أبولو
مجرد تأليه للصفات
والص َّحة؛ آريس ــ إله الحرب .هذه اآللهة هي
ــ إله الموسيقى والطب
َّ
ِ
حواء في الجنَّة.
اإلنسانيَّة ،وهي في األساس عبادة للذات وتأليهها ،وهذا ما وعد به الشيطان َّ

26

أريد ْ
قدمان أمثلة واضحة
أن أبدأ سرد تاريخنا ِمن خالل مقارنة شخصيَّتين في الكتاب المقدَّس ت ِ
عن هذين النظا َمين ،وهما إبراهيم ونمرود.
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 .12أساسات بابل
قبل ْ
كل ِمن إبراهيم ونمرود ،سنراجع بإيجاز التاريخ الذي يأتي بنا إلى
أن نتناول مباشرة ق َّ
صة ٍ
تلك المرحلة.
الحظوا ما يلي:
كان الخوف هو َّأول ثمرة ِمن الثمار التي نبتت كنتيجة لقبول كذبة الشيطانِ .
ص ْوتَكَ فِي
التكوين  14 ،2 :4فَنَادَى َّ
اإللهُ آدَ َم َوقَا َل لَهُ« :أَيْنَ أ َ ْنتَ ؟« .فَقَالََ « :
سمِ ْعتُ َ
الربُّ ِ
ْ
ْ
تُ
َ
ْال َجنَّ ِة َف َخشِيتُ  ،ألَنِي ع ُْريَانٌ فَاختبَأ «.

أن آدم كان قد تبنَّى الكذبة وصدَّقها ،فهذا يعني أنَّه اعتقد َّ
وبما َّ
أن له حياة في ذاته .كانت المشكلة
َّ
أنَّه أدرك اآلن َّ
أن هللا هو مصدر حياة أكبر وأقوى م َّما كان عليه هو .وهذا ولد فيه الشعور
بالخوف .لم يكن باإلمكان ْ
أن تُفتح األبواب أمام هذا الخوف طالما كان آدم غير مؤمن َّ
بأن له
حياة في ذاته وطالما كانت تُس ِعده الثقة ب َّ
أن هللا أب ُم ِحب أعطاه ك َّل شيء .لقد كان الخوف أ َّول
ثمرة ِمن ثمار الكذبة.
سئِل آدم ع َّما فعله ،لم يستطع أ ْن
األمر اآلخر الذي أنتجته الكذبة هو الكبرياء .عندما ُ
يعترف بأنَّه كان مخطئا .لم تكن كبرياؤه لتسمح له بذلك.
التكوين  12 ،11 :4فَقَالََ « :م ْن أ َ ْعلَ َمكَ أَنَّكَ ع ُْر َيانٌ ؟ ه َْل أَك َْلتَ مِ نَ ال َّ
ش َج َرةِ الَّتِي
ْ
ِي أ َ ْع َ
طتْنِي مِ نَ
أ َ ْو َ
ص ْيتُكَ أ َ ْن الَ ت َأ ُك َل مِ ْن َها؟« .فَقَا َل آدَ ُمْ « :ال َم ْرأَة ُ َّالتِي َجعَ ْلت َ َها َمعِي ه َ
ال َّ
ش َج َرةِ فَأَك َْلتُ «.

ألقى آدم باللوم على زوجته .كان يجب ْ
أن يتذ َّكر أنَّه ،بحسب نظام هللا ،كان رأس أهل بيته؛
وجميع المسؤوليَّات بخصوص ما يحدث في عاقئلته تقع في النهاية على عاتقه هوَّ .
إن إلقاء
اللوم على زوجته كان بمثابة خيانة للكذبة التي صدَّقها والتي تقول ب َّ
أن زوجته لديها ق َّوة بداخلها
تؤثِر بها على سلوكه ،وبالتالي يمكنه ْ
أن يلومها وال يتح َّمل هو أيَّة مسؤوليَّةِ .من الصحيح القول
َّ
جربت آدم ،لكنَّه قام باالختيار ،وبالتالي كان مسؤوال ،لك َّنه لم يكن ليقبل ذلك .هذه هي
حواء َّ
أن َّ
الثمرة الثانية ِمن ثمار الكذبة ــ الكبرياء.
ش َّكلت هاتان الثمرتان البذار التي م َّهدت لظهور بابل.
وحواء بخطأهماَّ ،
لكن بذار
الشر في طريقها للظهور .اعترف آدم َّ
وكان هناك المزيد ِمن ثمار ِ
التمرد بقيت معهما وانتقلت إلى ابنيهما قايين وهابيل .كان هابيل ُّ
يعتز بروح المسيح الخاضعة،
ُّ
وتبع بتواضع الخطة التي وضعها هللا الستعادة البشر واستردادهم ليقبلوا ابنه بالكامل ِمن جديد.
اعترف قايين باهلل ،لكنَّه رفض العمل بحسب خ َّ
طة هللا .هنا الثمرة الثالثة ــ العصيان والمقاومة.
لقد غيَّر طريقته في العبادة بحيث تتناسب معه ،وتجاهل ذبيحة ال َح َمل .توسَّل هابيل إلى أخيه
لكي يقوما بعمل ما أعلِنَ لهماَّ ،
استمر قايين في المقاومة ،وفي
لكن قايين رفض االستماع.
َّ
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النهاية قاده الشيطان ،وهو في حالة غضب ،إلى قتل أخيه بعنف .وهنا المزيد ِمن الثمار:
الغضب والكراهيَّة والقتلَّ .
إن قتل هابيل كان تعبيرا عن فكر الشيطان تجاه المسيح .لقد قُ ِطعت
نفس هابيل الخاضعة الوديعة على يد أخيه الذي أوحى إليه الشيطان ْ
أن يقوم بذلك ،وكان ذلك
توغلة في قلب الشيطان تجاه المسيح.
َّأول دليل على المشاعر العنيفة التي كانت م ِ
وكما ذكرنا سابقاَّ ،
فإن روح المقاومة تسلب ِمنَّا شعورنا ببَركة هللا ورضاه .وبدون البَركة
اإللهيَّة نشعر بعدم األمان وعدم االستحقاق .قاوم قايين توسُّالت والده ونداءات أخيه ودعوات
الرحمة التي قدَّمها إليه هللا .وكلَّما ازدادت مقاومة قايين ،ازداد شعوره بانعدام األمان وعدم
االستحقاق .عندما أعلن هللا لعنة قايين ،لم يكن هذا شيئا جلبه هللا عليه ،بل كان نتيجة طبيعيَّة
لتصرفات قايين
للمقاومة؛ أي الخوف وانعدام األمان والقيمة .كانت اللعنة هي النتيجة الطبيع َّية
ُّ
بمجرد اإلفصاح عنها ليس إال.
ــ كان هللا يكتفي
َّ
ض الَّتِي فَت َ َح ْ
ت فَاهَا ِلت َ ْقبَ َل دَ َم أَخِ يكَ مِ ْن
التكوين  12 ،11 :3فَاآلنَ َم ْلعُونٌ أ َ ْنتَ مِ نَ األ َ ْر ِ
ض.
َاربا ت َ ُكونُ فِي األ َ ْر ِ
يَدِكَ َ .مت َى َ
عمِ ْلتَ األ َ ْر َ
ض الَ تَعُودُ تُعْطِ يكَ قُ َّوت َ َها .ت َاقئِها َوه ِ

بالتشرد واالضطراب وعدم االستقرار .وهذه ثمار أخرى :عدم
يوحي التعبيران (تاقئها وهاربا)
ُّ
األمان وعدم االستقرار وفقدان القيمة.
بعد ْ
وحواء هابيل ،وهبهما هللا ابنا آخر ــ شيث .وقد أظهر المزيد ِمن تلك الروح
أن فقدَ آدم
َّ
المتواضعة التي كانت عند آدم وهابيل .وخرجت قباقئل ِمن عاقئلة آدم .وقبيلة شيث ،التي غمرها
شعور ببَركة هللا نتيجة خضوعها لوصاياه ،ع ُِرفت باسم (أبناء هللا) .أ َّما قبيلة قايين ،التي امتألت
التمرد وفقدان القيمة ،ع ُِرفت باسم (أبناء الناس وبناتهم).
بثمار
ُّ
أن األطفال يولدون في العالَم معتمدين بشكل كامل على والديهم ،وذلك َّ
كان الشيطان يعلم َّ
ألن
هللا قد ش َّكل العالقات اإلنسانيَّة في إطار األسرة .هذا الوضع ِمن شأنه ْ
أن يساعد األطفال على
تعلَّم االتِكال على هللا .كانت األ ُّم في األسرة هي العضو الرقئيسي الذي يقوم بتعليم األطفال
التحلي بصفة الخضوع الثمينة .لقد أغرى الشيطان أبناء هللا لكي يطلبوا الزواج ِمن بنات الناس.
ِ
التمرد
كانت بنات قايين قد امتألن بنفس الروح التي كانت آلباقئهن :روح الخوف والكبرياء و ُّ
الشريرة كانت مخبَّأة في قلوب النساء اللواتي تعل ْمن
والغضب والكراهيَّة .وك ُّل هذه الثمار
ِ
َّ
َّ
َّ
وصفاتهن ،فتز َّوجوا
طباعهن
التعرف على
مظهرهن الخارجي .لم يتم َّك ْن أبناء هللا ِمن
تجميل
ُّ
أشر الطغاة .يدعوهم الكتاب المقدَّس بالعمالقة.
ِمن أولئك النساء .وأدَّت هذه الزيجات إلى ظهور ِ
القوة.
والمعنى األقرب يشير إلى الغرور العمالق والتركيز على انتزاع َّ
ضَ ،و ُو ِلدَ لَ ُه ْم َبنَاتٌ  ،أ َ َّن أَ ْبنَا َء هللاِ
علَى األ َ ْر ِ
اس يَ ْكث ُ ُرونَ َ
التكوين  1 :6ــ َ 5و َحدَثَ لَ َّما ا ْبتَدَأَ النَّ ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
الربُّ « :ال يَدِي ُن
َرأ َ ْوا بَنَا ِ
َاروا .فقا َل َّ
سنَاتٌ  .فَاتَّ َخذُوا ألَنف ِس ِه ْم نِ َساء مِ ن ك ِل َما اخت ُ
ت ال َّن ِ
اس أَنَّ ُه َّن َح َ
سنَة«َ .كانَ فِي
ان ِإلَى األ َبَدِ ،لِزَ يَغَا ِنهِ ،ه َُو بَش ٌَرَ .وت َ ُكونُ أَيَّا ُمهُ مِ ئ َة َو ِع ْش ِرينَ َ
اإل ْن َ
س ِ
ُروحِ ي فِي ِ
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ض ُ
اس َو َولَ ْدنَ لَ ُه ْم أ َ ْوالَدا،
علَى بَنَا ِ
ت النَّ ِ
األ َ ْر ِ
طغَاة ٌ فِي ت ِْلكَ األَي َِّامَ .وبَ ْعدَ ذلِكَ أَيْضا إِ ْذ دَ َخ َل َبنُو هللاِ َ
ض،
ه ُؤالَءِ ُه ُم ْال َجبَا ِب َرة ُ َّالذِينَ ُم ْنذُ الدَّ ْه ِر ذَ ُوو اس ٍْمَ .و َرأَى َّ
ان قَ ْد َكث ُ َر فِي األ َ ْر ِ
اإل ْن َ
س ِ
الربُّ أ َ َّن ش ََّر ِ
ير ُك َّل يَ ْو ٍم.
َار قَ ْلبِ ِه إِنَّ َما ه َُو ش ِِر ٌ
َوأ َ َّن ُك َّل ت َ َ
ص ُّو ِر أ َ ْفك ِ

الخاضعة ال ُم ِحبَّة،
وفي غضون فترة زمنيَّة قصيرة ،نُ ِزعت ِمن قلوب أبناء هللا روح يسوع
ِ
الشر
شريرة باستمرار .لقد سحب هللا رو َحه ،وسمح للطوفان بإنهاء ِ
وكانت أفكار الجميع تقريبا ِ
ذنوب األب في أبناقئه في الجيل الثالث والرابع .بدأ هللا بداية جديدة مع
والدمار والعنف .وافتقدَ
َ
ْ
ولكن سرعان ما حصل الشيطان على ثغرة ها َّمة تم َّكن الدخول ِمن خاللها
نوح وعاقئلته،
تعرض لتأثير أشرار العالَم القديم .وذات يوم عندما وجد والده
لتأسيس مملكة بابل .كان حام قد َّ
في خيمته وكان قد تعرى و َس ِكر ،أقحم أنفه وفعل أمرا في غاية السوء لدرجة َّ
مرد
أن ثمار الت ُّ
والشر للتعامل
وانعدام األمن والدونيَّة كانت ستنقل نسله إلى قمم جديدة ِمن الهيمنة والسيطرة
َّ
مع شعورهم المتزايد بالخوف وانعدام األمان.
كان نمرود ِمن أحفاد حام .وهذا ما يقوله الكتاب المقدَّس عنه.
َّار
وش َولَ َد ن ِْم ُرودَ َّالذِي ا ْبت َ َدأ َ َي ُكونُ َجبَّارا فِي األ َ ْر ِ
التكوين  8 :14ــ َ 14و ُك ُ
ضَّ ،الذِي َكانَ َجب َ
َ
َ
ب«َ .و َكانَ ا ْبتِدَا ُء َم ْملَ َكتِ ِه بَابِ َل َوأ َركَ
ام َّ
ام َّ
الر ِ
ب .لِذلِكَ يُقَالَُ « :كن ِْم ُرودَ َجب ُ
الر ِ
َّار َ
َ
ص ْي ٍد أ َم َ
ص ْي ٍد أ َ َم َ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
ار.
ع
ن
ش
ض
ر
أ
ِي
ف
،
ة
ن
َ
َل
ك
و
د
ك
ْ ِ ِ َ َ
َوأ َ َ َ

صلة .إنَّه َّأول
تعني كلمة (جبَّار) طاغية قوي .لم يكن في شخصيَّة نمرود ما يمتُّ للخضوع بِ ِ
صة
رجل في الكتاب المقدَّس يحصل على لقب ( َم ِلك) ،ويوصف بأنَّه قام بتأسيس مملكته الخا َّ
دون أي ِ اعتراف ِمن جانبه بإله السماء .وكانت بابل َّأول مدينة في مملكته .ها قد وضعنا األسس
التي تحدِد صفات نمرود ،يمكننا ْ
الدين الذي قام بتأسيسه.
أن نبدأ بدراسة عناصر ِ
المتعمق لهذه المساقئل ،يمكنكم تحميل كتاب ()Life Matters
الطالع على المزيد ِمن التحليل
ِ
ل ِ
باستخدام رابط الموقع التالي:
maranathamedia.com/book/view/life-matters

30

 .13جوهر مدينة بابل
تشكل شخصيَّة نمرود المع َّقدة ،يمكننا تقريبا ْ
أن
عندما نأخذ في االعتبار جميع العوامل التي ِ
يؤسسه .ستكون تلك الشخصيَّة ــ بما كانت تتَّسم به ِمن
نخمن نوعيَّة نظام العبادة الذي كان س ِ
ِ
روح المقاومة والعصيان ــ أشبه بالنقيض التام ِلما يعلنه الكتاب المقدَّس عن هللا ،وهذا كان
وضح
بالضبط النظام الذي وضعه نمرود .إليكم هذا االقتباس ِمن
المؤرخ يوسيفوس ،والذي ي ِ
ِ
فيه األساس الذي قامت عليه فلسفة نمرود.
يوجهوا تلك اإلهانة واالزدراء هلل .لقد كان
"في تلك الساعة كان نمرود هو الذي أثار حماستهم ل ِ
َّ
حفيد حام ابن نوح ،وكان رجال جريئا وذا يد شديدة البأس .وقد أقنعهم بأال ينسبوا [أي الق َّوة]
أن سعادتهم كانت بسبب ما وفَّره لهم مِ ن موارد ،بل أقنعهم َّ
إلى هللا ،كما لو َّ
بأن شجاعتهم هي
التي منحتهم السعادة .كما قام بتغيير الحكومة شيئا فشيئا لتصير حكومة طاغية ،ولم ي َر أيَّة
طريقة أخرى لصرف أنظار الناس عن مخافة هللا َّإال مِ ن خالل جعلهم يعتمدون اعتمادا داقئما
قوته هو "...يوسيفوس ،تاريخ اليهود  ،0الفصل  ،4الفقرة .0
على َّ

لقد رفض نمرود بإصرار ال َبركة اإللهيَّة عندما اختار ْ
أن يصدِق كذبة الحيَّة .إنَّه اختار التركيز
الناس ْ
أن ينظروا إلى أنفسهم تماما كما علَّم الشيطان آدم
سلطة بدال ِمن األخالق .وعلَّم
على ال ُّ
َ
ؤرخين:
وحواء .وسيكون لهذه الفلسفة تأثير كبير على تركيبة األسرةِ .
َّ
الحظوا ما يقوله أحد الم ِ
سلطة الزعيم
سلطة الح َّكام في الماضي على شعور أقرباقئهم مِ ن أبناء القبيلة ،وكانت ُ
"لقد استندت ُ
تمثل صورة للسيطرة األبو َّية .نمرود ،على العكس مِ ن ذلك ،كان صاحب السيادة على األرض
والناس طالما أنَّهم مِ ن س َّكانها ،بغض النظر عن العالقات الشخصيَّة .حت َّى ذلك الوقت كانت هناك
قباقئل على شكل عاقئالت ممتدَّة ،أي مجتمع؛ أ َّما اآلن فقد كانت هناك أ َّمة ،مجتمع سياسي ،أي
دولة" إي تي جونز .إمبراطوريَّات الكتاب المقدَّس 0924 .صفحة .50

لقد ساعد النظام األبوي في العصور السابقة على تعزيز مبادئ البَركة التي تأتي ِمن خالل
الطاعة ألسرة يقودها األب وترعاها األم .قام نمرود بتغيير هذا كله ،وخلق تركيزا على زعيم
خاص بمنطقة ويمتلك أصوال مادية كالمحاصيل واألراضي والمباني .كانت العاقئالت عاقئالت
ِمن البدو الر َّحل ،وكانت تُح َكم اعتمادا على الشعور الجامع بين أفراد القبيلة الواحدة ِمن
حكم نمرود باالعتماد على تخويف
سلطة تستند على احترام تلك العالقة.
األقارب .وكانت ال ُّ
َ
الناس ِمن السُّلطة وجعلهم يخدمونه ،حيث لجأ إلى القمع واالستبداد.
تزوج
أخذ نمرود نفَسا آخر ،واتَّخذ خطوة لتحطيم صورة هللا في العالقة بين الزوج والزوجةَّ .
نمرود ِمن ِأمهَّ .
إن عالقة الزواج ِمن هذا النوع هي أبعد ما تكون عن عالقة اآلب واالبن.
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متجسدا في الشمس ،وكان
كرت زوجته (أمه) سميراميس أ َّنه أصبح
ِ
عندما مات نمرود ،ذَ َ
الحامي والمدافع عن الشعب .لقد صارت سميراميس اآلن حلقة الوصل الرقئيسية بين العالَمين
المادي والروحي .وهكذا حصلت على لقب "ملكة السماوات" (إرميا .)02 :7
وقوته .ازدهر
كان التواصل معها هو البوابة التي يدخل ِمن خاللها المرء لينال حماية نمرود َّ
نظام العبادة هذا ،واستحوذت أنظمة عبادة الشمس على أجزاء كثيرة ِمن العالَم المعروف آنذاك.
لقد أصبح يوم األحد أسمى أيَّام األسبوع للعبادة على عكس بَركة ابن هللا المميَّزة التي تأتي
خالل ساعات يوم السبت (التكوين  .)3 :0وكان عند سميراميس ابن يُدعى ت ُّموز .ولكي تحافظ
سميراميس على مكانتها ،زعمت أنَّها حبلت به ِمن خالل االتِصال المباشر بأشعَّة الشمس ،أي
بنمرود .واآلن أصبح نمرود متجسِدا في ت ُّموز .وارتبطت عمل َّية التناسخ هذه بتجديد عبادة
الطبيعة والربيع .وأقيمت مهرجانات للنوح والبكاء على ت ُّموز عندما كان ينتهي اخضرار
الربيع والصيف .وقد ُر ِمز إلى هذه العبادة بصورة (ألم) ،هي مادونا وقد حملت طفلها.
الش َما ِلَ ،وإِذَا ُهنَاكَ نِس َْوة ٌ
ب الَّذِي مِ ْن ِج َه ِة ِ
ب بَ ْي ِ
ت َّ
الر ِ
حزقيال  13 :8فَ َجا َء بِي إِلَى َم ْد َخ ِل بَا ِ
علَى ت َ ُّموزَ .
ساتٌ يَ ْبكِينَ َ
َجا ِل َ

وبواسطة سميراميس انتشرت عقيدة خلود النفس ،ومعها أيضا تأليه اإلنسان في شخص نمرود.
سلطة وممارسة الطقوس المختلفة الستجالب المطر والخصوبة جزءا ِمن
وصارت عبادة ال ُّ
األسرار البابليَّة .منذ ْ
قوة نمرود،
أن أصبحت سميراميس البوابَّة التي تسمح بالوصول إلى َّ
القوة .وهكذا نشأت ظاهرة
تطورت طقوس ارتبط فيها الذكر جنسيا باألنثى للحصول على تلك َّ
َّ
عاهرات المعابد ،وشملت عبادة الشمس لقاءات جنسيَّة باعتبارها جزءا ِمن خدمات العبادة .ال
يتطلَّب األمر الكثير ِمن البحث لنرى أنَّه ،في ظل غياب التزام أسري قوي ،يمكن اعتبار نظام
العبادة هذا جذابا جدا للقلب الشهواني.
النقطة األساسية التي ينبغي ْ
سلطة هي هدفنا
أن
نوضحها هي أ َّنه عندما تصبح الرغبة في ال ُّ
ِ
األكبر ،ال ته ُّم هويَّة األشخاص الذين نسعى النتزاع السُّلطة منهم .تحظى الهويَّة الشخصيَّة
أهميَّة حيويَّة فقط في النظام الذي يضع العالقات في المركز .يدور نظام العبادة البابلي حول
ب ِ
مفهوم عالقة غامضة بين ثالث شخصيَّات .وبما َّ
أن نمرود كان ابن سميراميس وزوجها أيضا
ومن المفترض أنَّه قد تجسَّد في ت ُّموزَّ ،
فإن الهويَّات الفعليَّة للشخصيَّات تصبح غير واضحة
ِ
للتوَّ ،
فإن معرفة الهويَّة الفعليَّة
في إله واحد غامض َّ
مكون ِمن ثالثة أشخاص .وكما ذكرنا ِ
سلطة هي محور العبادة .وهذا يناقض تماما
للشخصيَّات ليست أمرا بالغ
األهميَّة عندما تكون ال ُّ
ِ
األهميَّة بمكان ْ
أن نعرف هويَّة اآلب واالبن لكي ننعم بالسرور والبَركة
عبادة إله السماءِ .من
ِ
كل منهما وال
التي نجدهما في العالقة القاقئمة بينهما .ال ينبغي التشويش وال الخلط بين هويَّة ٍ
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جعلها غامضة .وأينما يحدث هذا ،يمكننا ْ
أن نكون على ثقة ب َّ
أن الذي ينال العبادة هو إله الق َّوة
الذي صنعه الشيطان ،وليس اآلب واالبن اللذان نجدهما في الكتاب المقدَّس.
وبناء على اختباري الشخصي وتعاملي مع المؤمنين ،وجدتُ الكثير ِمن االلتباس حول َمن
تشير إليه بالفعل نصوص مع َّينة ِمن الكتاب المقدَّس و َمن نتو َّجه إليه فعال أثناء الصالة .لقد
مرات فيما يتعلَّق ب َمن يتو َّجهون إليه في الصالة،
سمعتُ الناس وقد بدا عليهم االرتباك عدَّة َّ
وهم ال يرغبون في اإلساءة ِمن خالل ْ
أن يغفلوا عن ذكر إحدى الشخصيَّات أثناء الصالة .هذا
سلطة بدال ِمن السعي في
االرتباك يأتي مباشرة ِمن النظام البابلي ،وين ُّم عن السعي وراء ال ُّ
يصلي ،ولكنَّ
طلب اآلب واالبن وصفاتهما .وهذا يحدث بغير قصد ِمن جانب الشخص الذي
ِ
تؤدي به إلى هذا االلتباس الغامض .لقد أقيم النظام البابلي بزعم
التعاليم التي يتلقاها هي التي ِ
الناس هللا ويكون اإلنسان في موضع
تكريم هللا ومحبَّته .بينما في الحقيقة هو وسيلة لكي ينسى
ُ
هللا.
أن هناك الكثير ِمن التاريخ الذي يمكن ذكره حول عبادة الشمس البابليَّةَّ ،
في حين َّ
فإن النقاط
المتعلقة بما يكشفه الكتاب المقدَّس عن هللا .يرتكز
الرقئيسيَّة التي نبحث عنها هي األسس الفلسفيَّة
ِ
نظام عبادة نمرود وسميراميس وت َّموز على ما يلي:
.0
.0
.3
.4
.5

االعتقاد َّ
بأن اإلنسان خالد بالطبيعة.
القوة والقدرة تنبعان ِمن الداخل.
رفض النظام األبوي القاقئم على الرقئاسة/ال َبركة ،وتأييد عالقة الديكتاتور/الطاغية ــ
األم/االبن.
العالقات األسريَّة المنحرفة.
بناء المدن والتركيز على اقتناء األراضي واألمالك.

هذا النظام هو تحقيق لوعد الشيطان ْ
بأن يصير اإلنسان كاهلل عارفا الخير والشرَّ .
ي نظام
إن أ َّ
للعبادة يتض َّمن أيَّة صفة ِمن هذه الصفات هو نظام خاضع بشدَّة لتأثير مملكة الشيطان .دعونا
نتذ َّكر َّ
والتمرد واالنحراف
أن أسلوب العبادة هذا برز بشكل مباشر كنتيجة للخوف والكبرياء
ُّ
الجنسي الذي يعارض تماما هللا ال ُمعلن عنه في الكتاب المقدَّس.
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 .14سلسلة النَّسب
سيكون ِمن المفيد ْ
أن نالحظ الخطوات التي ات َّبعها نمرود وشركاؤه في تكوين نظرتهم حول
يقدم الرسول بولس تحليال موجزا لتلك الفترة الزمنيَّة وتأثيرها على البشريَّة .سوف نستخدم
هللاِ .
هذا التحليل باعتباره اإلطار الذي يجري ضمنه هذا النقاش.
في البدء خلق هللا اإلنسانَ على صورته .وهذا ما وجدناه في الفصل الذي يحمل عنوان
(مخلوقون على صورته)َّ .
إن أحد األسباب التي جعلت هللا يخلق اإلنسان بالطريقة التي خلقه
بها هو ْ
الحظوا كيف يقول ذلك بولس:
يعلم الكون المزيد عن العالقة التي بينه وبين ابنهِ .
أن ِ
ظاه َِرة ٌ فِي ِه ْم ،أل َ َّن هللاَ أ َ ْ
رومية  12 :1ــ  24إِ ْذ َم ْع ِر َفةُ هللاِ َ
غي َْر
ورهُ َ
ظ َه َرهَا َل ُه ْم ،أل َ َّن أ ُ ُم َ
ْال َم ْن ُ
عاتِ ،قُد َْرتَهُ الس َّْر َم ِديَّةَ َوالَهُوتَهَُ ،حتَّى ِإنَّ ُه ْم
ق ْال َعا َل ِم ُمد َْركَة ِب ْال َم ْ
صنُو َ
ظ َ
رى ُم ْنذُ خ َْل ِ
ورةِ ت ُ َ
ْ
عذ ٍر.
بِالَ ُ

ِمن المنطقي تماما ْ
أن يهاجم الشيطان بشكل مباشر العالقة بين الزوج الزوجة ليمنع الناس ِمن
ْ
أن يفهموا معرفة هللا هذه .يتتبَّع بولس تاريخ نمرود بإيجاز شديد ،ونحن أيضا سنتابعه خطوة
بخطوة.
ع َرفُوا هللاَ لَ ْم يُ َم ِجدُوهُ أ َ ْو يَ ْش ُك ُروهُ َكإِلهٍ ،بَ ْل َحمِ قُوا فِي
رومية  21 :1ــ  25ألَنَّ ُه ْم لَ َّما َ
َار ِه ْمَ ،وأ َ ْ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
يَ .وبَ ْينَ َما ُه ْم َيز ُ
اروا ُج َهال َءَ ،وأ ْبدَلوا َمجْ دَ
ص ُ
ع ُمونَ أن ُه ْم ُح َك َما ُء َ
أ َ ْفك ِ
ظلَ َم قَ ْلبُ ُه ُم ْالغَبِ ُّ
ان َّالذِي يَ ْفنَىَ ،و ُّ
ابَ ،و َّ
الزحَّافَا ِ
ت .لِذلِكَ
هللاِ الَّذِي الَ يَ ْفنَى بِ ِش ْب ِه ُ
ُورَ ،والد ََّو ِ
اإل ْن َ
الطي ِ
ص َ
س ِ
ورةِ ِ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
أ َ ْسلَ َم ُه ُم هللاُ أَيْضا فِي َ
سا ِد ِه ْم بَيْنَ ذ َواتِ ِه ِم .الذِينَ
ش َه َوا ِ
سةِِ ،إل َها َن ِة أجْ َ
ت قلوبِ ِه ْم إِلى الن َجا َ
ْ
ْ
اركٌ ِإلَى األ َبَدِ.
ا ْست َ ْبدَلُوا َح َّق هللاِ بِ ْال َك ِذ ِ
بَ ،واتَّقَ ْوا َو َ
قَّ ،الذِي ه َُو ُمبَ َ
عبَدُوا ال َم ْخلُوقَ دُونَ الخَا ِل ِ
آمِ ينَ .

وباعتباره حفيد حام ،كان نمرود على ِعلم بإله السماء .و ْ
لكن ،عندما اعتنق نمرود الكذبة القاقئلة
َّ
قوة ال تأتي ِمن هللا بل ِمن داخل اإلنسان ،توقَّف عن تمجيد هللا أو شكره على بَركاته.
بأن ال َّ
وهذا قاد نمرود وشركاءه إلى ْ
أن يشعروا شعورا زاقئفا أو باطال تجاه هويَّتهم .كما َّ
أن األدوار
ومشوهة ،وهكذا
الطبيعيَّة التي أوجدها هللا للرجال والنساء بعناية شديدة قد صارت ملتوية
َّ
انقطعت القناة التي كانت تنزل ِمن خاللها بَركة السماء .وروح ابن هللا الوديعة العذبة ُمنِعت
ِمن ْ
والحريَّة
أن تدخل منازلهم ،وظلَّت عقولهم مظلمة .كان يُنظر إلى ما يُس َّمى بتحرير المرأة
ِ
الجنسيَّة الجديدة على أنَّها أمور تقدُّميَّة حكيمة ،لك َّنها جعلت منهم حمقى.
أن سميراميس زعمت َّ
رأينا كيف َّ
متجسدا في الشمس .وقد ت َّم
أن نمرود ،بعد موته ،صار إلها
ِ
تصوره حول مصدر
تغيير مفهوم اإلله ،وأصبح يشير إلى إنسان فاسد .لقد فسد اإلنسان في
ِ
حياته ،وفَقدَ النموذج اإللهي الخاص بالعالقة بين الرجل والمرأةَّ .
إن زيف عبادة األنثى بهدف
قوة نمرود ،ووالدة نمرود في شخص اإلله ت ُّموز ،وما ترتَّب عن ذلك ِمن عبادة
الحصول على َّ
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الطبيعة التي شملت الطيور والوحوش ِمن ذوات األربع والزواحف ،كلُّها أدَّت إلى تشويه
صورة هللا في اإلنسان وتحريف حقيقة اإلله لتصير كذبة.
سلطة والسعي وراءها .وكما ذكرنا سابقاَّ ،
فإن السعي
كان إله بابل ــ في جوهره ــ هو عبادة ال ُّ
َّ
قوتها .هذا
وراء ال ُّ
سلطة ال يُعنى كثيرا بهويَّة المعبودات ،حيث أن صفاتها تكون أق َّل ِ
أهميَّة ِمن َّ
َّ
كل ِمن نمرود وسميراميس وت ُّموز أثر بشكل مباشر على هويَّات
االندماج الغامض لهويَّات ٍ
أهميَّة ِمن هويَّات
الرجال والنساء وطرق االرتباط فيما بينهم .وأصبحت الممارسة الجنسيَّة أكثر ِ
ان مختلفة تماما.
األشخاص المشتركين فيها ،وات َّخذت رموزها مع ٍ
ان ،أل َ َّن ِإنَاث َ ُه ُم ا ْست َ ْبدَ ْلنَ اال ْستِ ْع َما َل َّ
ي
الطبِي ِع َّ
رومية  26 :1ــ  28لِذلِكَ أ َ ْسلَ َم ُه ُم هللاُ إِ َلى أ َ ْه َواءِ ْال َه َو ِ
ُ
ور أَيْضا ت َِاركِينَ ا ْستِ ْع َما َل األ ْنثَى َّ
َّ
ي ،ا ْشت َعَلُوا
علَى خِ الَفِ
الطبِيعَةَِ ،وكَذلِكَ الذُّ ُك ُ
بِالَّذِي َ
الطبِي ِع َّ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ضالَ ِل ِه ِم ْال ُمحِ َّق.
ء
ا
زَ
ج
م
ه
س
ف
ن
أ
ِي
ف
ل
قئ
َا
ن
و
،
ور
ك
ذ
ب
ا
ور
ك
ذ
ء
َا
ش
ف
ال
ل
ع
ا
ف
،
ض
ع
ب
ل
م
ه
ض
ع
ب
م
ِب َ
ِ ٍ َ ِ ِينَ
ش ْه َو ِت ِه ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ َ ْ ٍ
ِِْ َ َ َ
ِ ِينَ حْ َ
وض ِليَ ْفعَلُوا َما الَ يَ ِليقُ .
َو َك َما لَ ْم يَ ْست َحْ ِسنُوا أ َ ْن يُ ْبقُوا هللاَ فِي َم ْع ِرفَتِ ِه ْم ،أ َ ْسلَ َم ُه ُم هللاُ إِلَى ِذ ْه ٍن َم ْرفُ ٍ

تطورا طبيعيا لنظام العبادة البابلي ،حيث يصبح الجنس وسيلة للحصول
ي ُّ
يُ َعدُّ الشذوذ الجنس ُّ
على الطاقة ِمن الشخص المشترك في ذلك الفعل ،وهذا ما انتب َهت إليه سميراميس حارسة
سلطة
البوابة .ولم تعد مفاهيم الخضوع للرقئاسة القئقة أو مناسبة .وفي
خضم التهافت على ال ُّ
ِ
َّ
وعبادة الذات ،ضاعت مدلوالت المذ َّكر والمؤنَّث المذكورة في الكتاب المقدَّس .يصف بولس
كله:
النتيجة النهاقئية لهذا ِ
رومية  22 :1ــ َ 42م ْملُوقئِينَ مِ ْن ُك ِل ِإثْ ٍم َو ِزنا َوشَر َو َ
سدا َوقَتْال
ط َمعٍ َو ُخ ْبثٍَ ،م ْش ُحونِينَ َح َ
ِضينَ ِهللِ ،ثَا ِل ِبينَ ُمتَعَ ِظمِ ينَ ُمدَّعِينَ ُ ،م ْبت َ ِدعِينَ ش ُُرورا،
صاما َو َم ْكرا َو ُ
سوءا ،نَمَّامِ ينَ ُم ْفت َِرينَ ُ ،م ْبغ ِ
َوخِ َ
غي َْر َ
َ
ع َرفُوا ُح ْك َم هللاِ
ع ْه ٍد َوالَ ُحنُ ٍو َوالَ ِرضى َوالَ َرحْ َم ٍة .الَّذِينَ ِإ ْذ َ
طاقئِعِينَ ل ِْل َوا ِلدَي ِْنِ ،بالَ فَ ْه ٍم َوالَ َ
ْ
ْ
َّ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
س ُّرونَ بِالذِينَ يَ ْع َملونَ .
أَن الذِينَ يَ ْع َملونَ مِ ث َل ه ِذ ِه يَ ْست َْو ِجبُونَ ال َم ْوتَ  ،ال يَفعَلونَ َها فقط ،بَل أيْضا يُ َ

يتساءل الناس لماذا يوجد الكثير ِمن العنف والكراهية والفجور في العالَم! ت ُظهر الرسالة إلى
أهل رومية كيف تسير األمور في العالَم ولماذا تسير بهذه الطريقة .وباختصار َّ
فإن خط االنحدار
يتَّخذ المسار التالي:
.0
.0
.3
.4
.5
.2

تناسي حقيقة َّ
أن الحياة وال َبركة تأتيان ِمن عند اآلب وابنه.
االعتقاد َّ
بأن لإلنسان حياة في ذاته.
تدمير األسرة ،وهي التي تحافظ على مبادئ البَركة الناتجة عن الخضوع للرقئاسة.
الفساد الجنسي.
اشتداد مشاعر الخوف والكبرياء والغضب والكراهية والقتل وانعدام القيمة ،والسبب
قلَّة البَركة.
إسقاط الفساد في العالقات اإلنسانية على هللا :بمعنى عدم وضوح الهويَّات والتعبُّد
القوة بدال ِمن الصفات وال ُخلق.
على أساس َّ
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هكذا تكون عمليَّة الخضوع لسيطرة بابلَّ .
إن بابل ــ بحسب المفهوم الذي نجده في الكتاب
ماديَّة .إنَّها تمثِل الهجوم األكثر عنفا وعدوانيَّة
مجرد إمبراطوريَّة ِ
المقدَّس ــ هي أكثر بكثير ِمن َّ
تصوره على اإلطالقَّ .
إن قدرتها على استعباد األذهان ُمذهِلة.
على العقل البشري والذي يمكن
ُّ
وهي تعمل بخفية تثير الرعب والقلق .تتعدَّد األساليب والطراقئق التي تسلكها للوصول إلى
بمجرد ْ
أن نسقط في سالسلها ،يصير ِمن المستحيل علينا كسرها – ما لم ...
مآربها.
َّ
صة إبراهيم الرواية األساسيَّة للهروب ِمن بابل .جاء
عرض ق َّ
ما لم نتعلَّم عن ق َّ
صة إبراهيم .ت ُ
َّ
ولكن إبراهيم هربِ .من
إبراهيم ِمن أرض بابل ،وكان أبناء أسرته يشتركون في عبادة بابل،
َ
المهم للغاية ْ
أن نالحظ َّ
قوة هللا ال ُمعلنة في
أن بولس يفتتح رسالته إلى أهل رومية بالحديث عن َّ
ِ
اإلنجيل ،وفيما بعد يشرح هذه العمل َّية في حياة إبراهيم بتفصيل أكثر.
ص ِل ُك ِل َم ْن يُؤْ مِ نُ:
رومية  16 :1ــ  18ألَنِي لَسْتُ أ َ ْستَحِ ي بِإ ِ ْن ِجي ِل ْال َمسِيحِ ،أل َ َّنهُ قُ َّوة ُ هللاِ ل ِْل َخالَ ِ
ار
انَ ،ك َما ه َُو َم ْكتُوبٌ «:أ َ َّما ْالبَ ُّ
انِ ،إلي َم ٍ
ل ِْليَ ُهودِي ِ أ َ َّوال ث ُ َّم ل ِْليُونَانِي ِ .أل َ ْن فِي ِه ُم ْعلَنٌ بِ ُّر هللاِ بِإِي َم ٍ
َّ
ْ
ُ
َ
َّ
ان يَحْ يَا» .أل َ َّن َ
اس َوإِثمِ ِه ِم ،الذِينَ
ب هللاِ ُم ْعلَنٌ مِ نَ ال َّ
ور الن ِ
س َماءِ َ
ض َ
غ َ
على َجمِ يعِ ف ُج ِ
اإلي َم ِ
فَبِ ِ
ْ
ْ
اإلث ِم.
يَحْ ِج ُزونَ ال َح َّق بِ ِ
سبِي ِل النِ ْع َمةِِ ،ليَ ُكونَ ْال َو ْعدُ َوطِ يدا
انَ ،ك ْي يَ ُكونَ َ
ع َلى َ
اإلي َم ِ
رومية  16 :3ــ  21لِهذَا ه َُو مِ نَ ِ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ه
ا
ْر
ب
إ
ان
م
ي
إ
ن
ُو
ه
ن
م
ل
ا
ْض
ي
أ
ل
ب
،
ط
ق
ف
وس
ِيم ،الَّذِي ه َُو أَبٌ
مِ
ِ
َ
ْس ِل َم ْن ه َُو مِ نَ ال َّنا ُم ِ
َ
ِل َجمِ يعِ النَّ ْس ِل .لَي َ
َ
ِ َ ِ ِ َ َ
ُ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
ام هللاِ الذِي آ َمنَ ِبهِ ،الذِي يُحْ يِي
ِل َجمِ ي ِعنَاَ .ك َما ه َُو َمكتُوبٌ «:إِنِي َق ْد َجعَلتُكَ أبا أل َم ٍم َكث َ
ِير ٍة» .أ َم َ
َ
َ
ٌ
َ
علَى
م
آ
،
ج
الر
ال
ى
ل
ع
و
ه
ف
.
ة
ْال َم ْوت َىَ ،ويَ ْدعُو األ َ ْشيَا َء َ
نَ
اءِ
فِ
خِ
غي َْر ْال َم ْو ُجودَ ِة َكأَنَّ َها َم ْو ُجودَ
َّ
َ َ
َُ َ
َ
ْ
ُ
َ
ان
َّ
ِيرةٍَ ،ك َما قِيلَ«:ه َكذَا يَ ُكونُ نَ ْسلكَ »َ .وإِذ ل ْم يَ ُك ْن َ
الر َجاءِ ِ ،ل َك ْي يَ ِ
ير أَبا أل ُ َم ٍم َكث َ
ص َ
اإلي َم ِ
ضعِيفا فِي ِ
ْ
َ
ارةََ .والَ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
س
ع
د
َو
ت
س
م
ة
ي
ت
ا
م
م
ال
و
ة
ن
َ
س
ة
ئ
و
ن
ب
ا
ك
ذ
إ
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ات
م
م
ار
ص
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ق
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ه
و
ه
د
س
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ب
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ي
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ٍ
ْ
َحْ
ْنَ
انَ
ِ
ِ
مِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ِ َ َ
َ َ َُ
ِ
َ َ َُ
ِ
َل ْم ِ َ َ َ َ
َ
َّ
عدَ بِ ِه ه َُو َقاد ٌِر
بِعَدَ ِم إِي َما ٍن ْ
ان ُمعْطِ يا َمجْ دا ِهللَِ .وتَيَقنَ أ َّن َما َو َ
ارت َ
اإلي َم ِ
َاب فِي َو ْع ِد هللاِ ،بَ ْل ت َ َق َّوى بِ ِ
أ َ ْن َي ْف َعلَهُ أَيْضا.

َّ
صة سننتقل لنتعلَّم كيف
صة هروب إبراهيم ِمن بابل هي جوهر إنجيل المسيح .وإلى هذه الق َّ
إن ق َّ
نُلغي َّ
يتكون ِمن  2مراحل ،ونكسر سالسل بابل ونصرخ قاقئلين:
خط االنحدار هذا الذي
َّ
"سقطت بابل!".
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مدعوون لنخرج ِمن بابل
.15
ُّ
لقد أصبحت عبادة األسرار الوثنيَّة في بابل ظاهرة شبه عالميَّة .يقول الكتاب المقدَّس:
ت ال ُّ
شعُوبُ  .مِ ْن
ض .مِ ْن خ َْم ِرهَا ش َِربَ ِ
س ذَ َه ٍ
ب ِبيَ ِد َّ
ب ت ُ ْسك ُِر ُك َّل األ َ ْر ِ
الر ِ
إرميا  7 :51بَابِ ُل كَأ ْ ُ
ت ال ُّ
شعُوبُ .
أَجْ ِل ذلِكَ ُج َّن ِ

َّ
سريَّة عن هللا ،تلك التعاليم التي ت ُر ِبك العقل كما لو كان في حالة
إن خمر بابل هو تعاليمها ال ِ
ولد في النفس إحساسا عميقا
تدمر العاقئالت ،وتقطع نعمة اآلب السماوي ،وت ِ
س ْكر .وهذه التعاليم ِ
ُ
سة إلى االستحواذ على السُّلطة.
بالغضب وانعدام القيمة وفقدان األمان ،بما في ذلك الحاجة الما َّ
وحولتها إلى دول ذات قاعدة
قامت بابل بالتأثير على القباقئل البدويَّة القاقئمة على أساس األسرةَّ ،
مسورة أكبر حجما ،وذلك لتسهيل
تحولت القرى الصغيرة إلى مدن َّ
إقليمية تحميها جيوش .و َّ
الدفاع عنها .كان ال بُدَّ ِمن تطوير نظام ضريبي لتأمين المؤن واألسلحة لتلك الجيوش .هذا
النظام الضريبي جعل الحكومة الملكيَّة المستبدَّة تضمن زيادة الضراقئب المفروضة على
تعرض الرجال بشكل مستمر لسفك الدماء أدَّى إلى تصلُّب قلوبهم وزيادة الوقت
الشعب .كما أ َّن ُّ
الذي يقضونه بعيدا عن عاقئالتهم ،إلى جانب ممارسات العبادة غير األخالقية التي أدَّت إلى
ارتفاع حاد في الدعارة ،ونتج عن هذا تدمير وحدة األسرة ومعاملة النساء أفضل قليال ِمن
الماشية ،ما لم ي َّ
كن ِمن بَغايا المعابد .وفي هذه الحالة ُك َّن يلقين الرعاية الجيِدة.
كانت هذه العمليَّة بر َّمتها جزءا ِمن خ َّ
طة الشيطان لتشويه صورة هللا في اإلنسان وتجريده ِمن
صة في الحرب التي شنَّها ضد َّ هللا .استجاب هللا في رحمته
كرامته وجعله عبدا ألغراضه الخا َّ
ال ُم ِحبَّة ،وأقام رجال ليعيد بناء المملكة ــ األسرة على أساس واجبات األب في ْ
أن يبارك األبناء،
جنبا إلى جنب مع استعادة تلك الصفة األثمن ،أال وهي صفة الخضوع في الزوجة التي ترعى
وتعلمهم ْ
أن يخضعوا لآلب السماوي والبنه .عاش إبراهيم ،أو أبرام كما كان
أبناء الجيل القادم ِ
َّ
لكن بعض األدلة تشير إلى َّ
يُعرف في األصل ،بعد نمرود بوقت قصيرَّ ،
أن حياتهما تقاطعتا في
نقطة ما ،وذلك عندما كانت الديانة البابليَّة تسيطر على جزء كبير ِمن األرض.
ِيرتِكَ َومِ ْن بَ ْي ِ
ت أ َ ِبيكَ
التكوين  1 :12ــ َ 4و َقا َل َّ
ضكَ َومِ ْن َ
الربُّ ألَب َْر َام« :ا ْذهَبْ مِ ْن أ َ ْر ِ
عش َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
اركُ
َ
إِلَى األ َ ْر ِ
ارككَ َوأ َ
ض الَّتِي أ ُ ِريكَ  .فَأَجْ عَلَكَ أ َّمة َ
ع ِظ َم ا ْس َمكَ َ ،وتكونَ بَ َركَةَ .وأبَ ِ
عظِ ي َمة َوأبَ ِ
ْ
ض».
اركُ فِيكَ َجمِ ي ُع قَبَاقئِ ِل األ َ ْر ِ
اركِيكَ َ ،والَ ِعنَكَ أَلعَنُهَُ .وتَتَبَ َ
ُمبَ ِ

كان المكان الذي تو َّجب على أبرام مغادرته هو المنطقة التي سكنها الكلدانيُّون ،أي قلب
إمبراطوريَّة نمرود.
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َارانَ َ .وه ِذ ِه َم َوالِيدُ
التكوين  26 :11ــ َ 28و َ
س ْبعِينَ َ
َار ُح َ
ور َوه َ
سنَةَ ،و َولَدَ أَب َْر َام َونَا ُح َ
اش ت َ
ع َ
ُ
َ
َ
انُ
انُ
َار َح أ َ ِبي ِه فِي
ت
ل
ب
ْ
ق
َار
ه
م
و
.
ا
وط
ل
َار
ه
د
ل
و
و
.
َار
ه
و
ور
انَ
َ
اتَ
َ
َ
َ َ َ َ
َار ُح أَب َْر َام َونَا ُح َ َ َ
َار َحَ :ولَدَ ت َ
ت َ
َ َ
ُ
ْ
ْ
ور الكَلدَانِيِينَ .
أ َ ْر ِ
ض مِ يالَ ِد ِه فِي أ ِ

كان ال بدَّ ِمن ْ
تعود عليه ِمن روابط
ُخرج هللاُ أبرام ِمن بيت الطفولة لكي يكسر في نفسه ما َّ
أن ي ِ
وطقوس عبادة .وكان هللا سيبارك أبرام ب ْ
أن يمنحه معرفة بمملكة قاقئمة على أساس العالقة بين
اآلب واالبن .وقام هللا بتأخير قدرة سارة على ال َح ْمل والوالدة إلى ْ
أن تعلَّما هذه المبادئ تماما.
جعل هللا أبرام بَركة ،حيث قدَّمه باعتباره نموذجا لطريقة تسيير األمور في األسرة .وجميع
سيمكنهم ِمن ْ
أن ينالوا نعمة اآلب
الذين تبنَّوا مبادئ عاقئلة أبرام وساراي سيجدون المفتاح الذي
ِ
السماوي في قلوبهم ،ويمنحهم إدراكا قويا بأنَّهم محبوبون على أساس َمن يكونون ال باعتبار
القوة التي يمتلكونها .كانت المملكة العظيمة التي ُوعد بها أبرام مشروطة بإقامة بنية أسريَّة
َّ
واضحة.
ض؟
اركُ بِ ِه َجمِ ي ُع أ ُ َم ِم األ َ ْر ِ
يرة َوقَ ِويَّةَ ،و َيتَبَ َ
التكوين َ « 12 ،18 :18وإِب َْراهِي ُم يَ ُكونُ أ ُ َّمة َكبِ َ
ي َبنِي ِه َوبَ ْيتَهُ مِ ْن بَ ْع ِد ِه أ َ ْن يَحْ فَ ُ
ظوا َ
عدْال،
ط ِريقَ َّ
الر ِ
بِ ،ليَ ْع َملُوا ِب ًّرا َو َ
ع َر ْفتُهُ ِل َك ْي ي ِ
ألَنِي َ
ُوص َ
ِيم ِب َما تَكَلَّ َم ِب ِه».
ه
ا
ْر
ب
إل
الر
ِي
بُّ
ِل َك ْي َيأْت َ َّ
ِ َ َ

َّ
إن عبارة "ألنِي َع َر ْفت ُهُ" تعطي انطباعا بوجود عالقة وثيقة للغاية بين هللا وإبراهيم ،حيث علَّمه
أن التصميم اإللهي ِ اقتضى منذ البداية ْ
هللا االعتناء بزوجته وأطفاله .أوضح هللا إلبراهيم َّ
أن
ي بَركة سروره بهمَّ .
إن الزوج واألب
يكون الزوج واألب قناة يصبُّ ِمن خاللها اآلب السماو ُّ
ي
لم يكن فقط مج َّهزا ببذرة جسديَّة تحتضنها زوجته بالرعاية بهدف تربية األطفال ،بل أ ِ
عط َ
والحب وفي أبناقئه إحساسا بالهدف
أيضا بذرة روح َّية لكي يوقظ في زوجته إحساسا بالتقدير
ِ
الحظوا ما يقوله ِسفر األمثال حول هذا األمر:
والقيمةِ .
األمثال  6 :17ت َا ُج ال ُّ
شيُوخِ َبنُو ْال َبنِينَ َ ،وفَ ْخ ُر ْالبَنِينَ آبَاؤُ ُه ْم.

إن قدرة إبراهيم على ْ
َّ
أن يبارك زوجته وأوالده كانت تعتمد بشكل كبير على روح الخضوع
َّ
َّ
سلطته عظيمة بِقدر ما كانت تمنحه زوجته .فكلما صلت لكي يقوم
التي كانت عند سارة؛ كانت ُ
زوجها بدور قيادي ووثقت في َّ
أن هللا سيباركه بالكلمات الصالحة والقرار الصاقئب وخضعت
َّ
أهميَّة كالمهاَّ .
أهميَّة كلمات
إن الطفل يتطلع إلى أ َّمه لي ِ
حدد مدى ِ
له ووثقت فيه ،رأى أطفالها ِ
َّ
َّ
أبيه .يخبرنا الرسول بطرس كيف تعلمت سارة ْ
أن تتطلع إلى ر ُج ِلها.
 1بطرس  6 ،5 :4فَإ ِ َّنهُ ه َكذَا كَان ْ
ع َلى هللاِ ،يُزَ يِ َّن
ساتُ أَيْضا ْال ُمت ََو ِكالَتُ َ
سا ُء ْالقِدِي َ
َت َقدِيما النِ َ
َّ
ُ
ُ
ْ
َاض َعا ٍ
ص ْرت ُ َّن
ِي
ت
ال
».
َا
ه
د
ي
س
«
ه
َّا
ي
إ
ة
ي
ع
ا
د
ِيم
ه
ا
ْر
ب
إ
ع
ي
ت
ة
ار
س
َت
ن
ت ل ِِر َجا ِل ِه َّنَ ،ك َما كَا
ِ
طِ
ُ ِ َ َ َ َ ِ ُ َِ َ
ِ
س ُه َّن خ ِ
أ َ ْنفُ َ
َ َ
ت خ َْوفا ْال َبتَّةَ.
غي َْر خَاقئِفَا ٍ
صانِعَا ٍ
ت َخيْراَ ،و َ
أ َ ْوالَدَهَاَ ،
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أن يتعلَّما أمورا كثيرة منذ ْ
كان على إبراهيم وسارة ْ
أن وصال ِمن بابل .وقد ارتكبا أخطاء على
طول الطريق ،م َّما أدَّى إلى تأخير والدة سارة إلسحاق .وبعد مرورهما في العديد ِمن التجارب
والدروس ،تم َّكن إسحاق وسارة ِمن إفساح المجال أمام هللا كي يبارك إسحاق بَركة عظيمة
بروح ابنه ،حتَّى َّ
أن إسحاق كان على استعداد أل ْن يخضع للموت تماما كما كان يسوع على
ألن يموت على الصليب .لقد تعلَّم إبراهيم ْ
استعداد ْ
أن يثق في هللا حت َّى عندما بدا ِمن المستحيل
القيام بذلك.
ِيم ،فَقَا َل لَهَُ « :يا
التكوين  14 ،2 ،1 :22ــ َ 12و َحدَثَ بَ ْعدَ ه ِذ ِه األ ُ ُم ِ
ور أ َ َّن هللاَ ْامت َ َحنَ ِإب َْراه َ
َ
ْ
َ
ُ
ض
إِب َْراهِي ُم!» .فَقَالَ« :هأَنَذَا» .فَقَالَُ « :خ ِذ ا ْبنَكَ َوحِ يدَكَ  ،الَّذِي تحِ بُّهُ ،إِ ْس َحاقَ َ ،واذهَبْ إِلى أ ْر ِ
علَى أ َ َح ِد ْال ِجبَا ِل الَّذِي أَقُو ُل لَكَ » .ث ُ َّم َمدَّ إِب َْراهِي ُم يَدَهُ َوأ َ َخذَ السِكِينَ
ْال ُم ِريَّاَ ،وأَ ْ
ص ِع ْدهُ ُهنَاكَ ُمحْ َرقَة َ
س َماءِ َوقَالَِ « :إب َْراهِي ُم! ِإب َْراهِي ُم!» .فَقَالَ« :هأَنَذَا» .فَقَالَ« :الَ
ب مِ نَ ال َّ
ِل َي ْذ َب َح ا ْبنَهُ .فَنَادَاهُ َمالَكُ َّ
الر ِ
َ
َ
َ
ت َ ُمدَّ يَدَكَ إِلَى ْالغُالَ ِم َوالَ ت َ ْفعَ ْل بِ ِه َ
ِف هللاَ ،فَل ْم ت ُ ْمسِكِ ا ْبنَكَ َوحِ يدَكَ
عل ِْمتُ أنَّكَ خَاقئ ٌ
شيْئا ،ألنِي اآلنَ َ
عنِي».
َ

أن نرى كيف تم َّكن هللا ِمن ْ
ش ْ
أن يزيل ِمن ذهن رجل واحد ــ خالل فترة حياته
إنَّه أل ٌ
مر ُمد ِه ٌ
ــ بقايا نظام بابل الس ِِري الذي يستعبد الناس ،و ْ
أن يعيد الناس لعبادة إله السماء الحقيقيَّ .
إن
رحلة إبراهيم ِمن بابل هي األساس لرحلتنا اليومَّ .
إن إله السماء الحقيقي وابنه يدعواننا لنترك
آلهة هذا العالَم الزاقئفة ولندخل في مملكتهما ،المملكة ــ األسرة ،القاقئمة على العالقات ،حيث
تنبع قيمتنا ِمن عالقاتنا داخل األسرة وليس ِمن إنجازاتنا.
إن المبادئ الواردة في هذا الكتيِب قد ُ
َّ
ش ِرحت بشكل مستفيض في كتاب ()Life Matters
المتاح على موقع  .maranathamedia.comيُرجى طلب نسخة ِمن هذا الكتاب للحصول
سع حول نظام البَركة في األسرة ،وهو النظام الذي يهزم مملكة الشيطان
على شرح ُمو َّ
ببساطة ِمن خالل المعرفة الصحيحة باهلل وبابنه.
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حكمة هللا
َمن له االبن فله الحياة .لماذا؟ َّ
بن
ألن في ابن هللا ذلك القلب النقي ال ٍ
مطيع ألبيه ،يعمل داقئما ما يرضي اآلب .وقد نال أيضا بَركة اآلب
الذي أحبَّه محبَّة عميقةَّ .
يستقر مطمئنا في محبَّة أبيه.
إن قلب االبن
ُّ
وقد اقتضت حكمة اآلب ْ
أن يشارك روح ابنه الحبيب مع الكون؛
تلك الروح العذبة الوديعة المطيعة التي تحبُّ وصايا أبيهَّ .
إن
المسيح حكمة هللا ،وهو الحارس الضامن لمملكة تقوم على أساس
العالقات وتنعم بالحب.
هذه الروح اللطيفة الرقيقة تتدفَّق ِمن عرش هللا عبر شجرة الحياة.
المتمردة
لقد رفض الشيطانُ ابنَ هللا ورو َحه الوديعة .كانت روحه
ِ
في حالة حرب مع روح ابن هللا المترفِقة المطيعة .وقد انتقلت روح
عرض
التمرد هذه إلى الجنس البشريِ .
ُّ
ومن خالل ذبيحة المسيح ت ُ َ
علينا هذه الروح الوديعة ِمن جديدَّ .
إن ال ِس َّر وراء حصولنا على
هذه الروح هو ْ
أن نعرف َمن يكون اآلب واالبن – هذه هي الحياة
أن نعرف اآلب وابنه ْ
األبديَّة ْ
وأن نرتوي ِمن ماء الحياة الذي يتدفَّق
ِمن عرش هللا وال َح َمل.
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