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الفصل األول
يَا أَبَتَاهُ ،ا ْغ ِف ْر لَ ُه ْم
شعورا عميقًا بالندم .كانت
كانت األفكار والذكريات تتوارد إلى عقلي بسرعة ،مما جعلني أشعر
ً
هذه الذكريات المتزايدة باستمرار مرتبطة بعالقاتي المتدهورة مع اآلخرين وأصبحت عبئًا
أمرا في غاية األهمية والجدية .وإذ كنت
ى .وبات بحثي عن السالم والطمأنينة اآلن ً
ثقيالً عل َّ
صا
أفكر في فورات غضبي األخيرة ،شعرت بكراهية لذاتي ورغبةً في التغيير وأن أصبح شخ ً
أفضل مما كنت عليه في تلك اللحظات .الكلمة التي لمعت في مخيلتي في ذلك الحين هي
الغفران وحاجتي إليه.
هل سبق لك أن وصلت في حياتك إلى مرحلة أدركت فيها أنك تكره نفسك؟ ورغم محاوالتك
المتعددة لتغيّر حياتك ،ترجع مرة أخرى إلى نقطة الصفر وتجد نفسك في نفس المكان تعاني
من نفس المشاعر الصعبة التي تجعلك مضطربًا؟ وكيف تهرب أو تتخلّص من األفكار المزعجة
التي تراها في نفسك؟
يثبت هذا االختبار صحة كلمات الكتاب المقدس إذ يخبرنا:
ْس َم ْن يَ ْ
طلُبُ ٱللَ.
ار َو َال َو ِ
ْس بَ ٌّ
ْس َم ْن يَ ْف َه ُم .لَي َ
احد ٌ .لَي َ
" َك َما ه َُو َم ْكتُوبٌ  :أَنَّهُ لَي َ
ٱ ْل َج ِمي ُع زَ ا ُ
احدٌ" (رومية
ْس َو َال َو ِ
غوا َوفَ َ
ْس َم ْن يَ ْع َم ُل َ
ص َال ًحا لَي َ
سد ُوا َمعًا .لَي َ
.)12 – 10 :3
يحاول الكثيرون الهروب من هذه الحالة وذلك بغض الطرف عن عيوب شخصيتهم وأخطائهم
والتركيز على عيوب اآلخرين وأخطائهم .وحيث أننا جمي ًعا نعاني من عيوب في شخصياتنا،
فإنه من السهل أن نلقي اللوم على شخص آخر عندما نمر بمواقف صعبة .لكن محاولة إيجاد
السالم وراحة البال بهذه الطريقة ستدمر حت ًما عالقتنا باآلخرين وتؤدي بنا إلى درجة أكبر
من الحزن والوحدة .فالسبيل الوحيد للسالم وراحة البال والحرية هي تحمل مسؤولية أفعالنا
والسعي لنيل الغفران من خالقنا وصانعنا الرؤوف.
"فَفَت َ َح فَاهُ و َعلَّ َم ُه ْم قَا ِئ ًالُ :
لروحِِ ،أل َ َّن لَ ُه ْم َملَ ُكوتَ
ين بِٱ ُّ
طو َبى ِل ْل َم َ
سا ِك ِ
تُ .
طوبَى ِل ْل َحزَ انَىِ ،ألَنَّ ُه ْم يَتَعَ َّز ْونَ " (متى .)4 – 2 :5
س َم َاوا ِ
ٱل َّ
وعندما بدأت أفكر ،وجدت نفسي في هذه الحالة بالضبط ،فحزنت بسبب أنانيتي واأللم الذي
ألحقته باآلخرين بسبب حاجتي للفت االنتباه.
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لقد نشأت في بيت مسيحي ،تعلّمت فيه محبة هللا التي تجلّت في حياة يسوع المسيح .وعندما
كنت طفالً سمعت هذه الكلمات تتردد عدة مرات:
ي يا َج ِمي َع ٱ ْل ُمتْ َعبِينَ َوٱلثَّ ِقي ِلي ٱ ْألَحْ َما ِلَ ،وأَنَا أ ُ ِري ُح ُك ْم" (متى .)28 :11
"تَعَالَ ْوا إِلَ َّ
لقد وجدت العزاء الذي كنت بحاجة إليه عندما أدركت أنني أستطيع اللجوء إلى الرب يسوع
إليجاد الطمأنينة والراحة من همومي وأتعابي .فبدأت أتأمل في حياة المسيح ،وال سيما المشاهد
األخيرة المتعلقة بموته .فقصة الصليب لديها قوة عظيمة لتطييب النفوس المنكسرة التي وصلت
إلى نهاية قدرتها على إنقاذ نفسها .لقد غيَّر الصليب حياة الماليين معطيًا إياهم سال ًما ورجا ًءا.
ومع ذلك فهو يحتوي على قضية غامضة .فكيف يمكن لقصة بها خيانة وتعذيب وقتل إنسان
بريء منذ ألفي عام أن تجلب السالم إلى نفسي؟ وما هي عالقة ذلك بي اليوم؟
تبدو هذه القصة غير مفهومة في البداية .أليس من المنطقي أكثر أن نحصل على هذا السالم
بالذهاب إلى مكان هادئ معبق برائحة البخور والعطور والموسيقى الهادئة ومن حولنا مناظر
طبيعية خالبة؟ إذ تجدد قصة الصليب الحياة في النفس ،نسمع أصوات الجنود وهم يصرخون،
وصوت الجلدات وهي تنهمر على ظهر المسيح ،كما نرى صليبه الخشبي الثقيل يرتطم بجسده
المقدس ،فيقع المخلّص على األرض ُمصابًا باإلغماء .ونسمع أيضًا استهزاء الجموع ،ونرى
وجوههم الغاضبة الملتويةً وهي تتلذذ بمشاهدة مناظر الوحشية.
ما هو سر هذه القضية الغامضة؟ وكيف يمكن لهذه القصة أن تمنحني السالم والطمأنينة وراحة
البال؟ وكيف يمكن لقصة موت أن تحقق ذلك؟
توجد رغبتان في النفس اإلنسانية – رغبة قوية لتجنب النظر إلى هذا المشهد ،ورغبة تدفع
اإلنسان لمشاهدة األحداث الدرامية المتعلقة بهذا المشهد .فوحشية هذا المشهد هي إلى حد ما
مألوفة بشكل غريب ،وفي نفس الوقت مرعبة .ثم نصل إلى الموضع الذي يقال له الجمجمة أو
الجلجثة .كان المسيح مستلقيًا بوداعة على أداة التعذيب ،والدم ينزف من وجهه بسبب إكليل
الشوك ال ذي وضعه المعذبون فوق رأسه .أما الرجالن اللذان لقيا معه نفس هذا المصير ،فقد
كانا يقاومان بشدة سعيًا منهما لتأخير مصيرهما المحتوم .وقد أصبح ظهر المخلّص غير واضح
المعالم بسبب كثرة الجلدات التي انهالت عليه قبل ذلك بقليل .فما الذي فعله هذا الرجل حتى
يستحق كل هذه المعاملة الوحشية؟
مجرد قراءة بسيطة لقصة اإلنجيل ستكشف لنا عن حياة المخلِّص الممتلئة عطفًا ورحمةً
وشفقةً ،وعن أجمل الصور التي رسمها عن أبيه السماوي الممتلئ بالمحبة والعطف
واإلحسان .كيف يمكن لهذا الرجل البار أن يواجه مثل هذه المعاملة الهمجية؟
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ويجذب انتباهنا صوت المسامير وهي تخترق تلك اليدين الحنونتين التي باركت الكثيرين.
ونرى قدميه الطاهرتين المثقوبتين التي كانت تسير في شوارع إسرائيل المتربة ،نراها وهي
مثبتة على الصليب الخشبي .ثم يُرفَع الصليب ويُثبت بال رحمة في مكانه لينظر العالم كله
إليه ،فهذه القصة التي سجلتها أسفار الوحي المقدسة سيُخبر بها ،والماليين سيقرأونها من تلك
الحظة فصاعدًا.
وبينما كنت أتأمل في الصليب واألحداث المرافقة له بحثًا عن التخلص من الذنب ،أشفق قلبي
على هذا الرجل البريء الذي كان هو أيضًا ابن هللا .وتتبعت في مخيلتي خطواته من جثسيماني
حتى الوصول إلى الجلجثة .تأملت في كلمات بيالطس الحاكم الروماني:
سانُ !" (يوحنا .)5 :19
"ه َُوذَا ٱ ْ ِإل ْن َ
دم نازلة على األرض في عذاب
شاهدته وهو يترنح ويسقط في البستان ،وعرقه كقطرات ٍ
شديد .وشاهدته عندما هرب تالميذه وتركوه تحت رحمة األعداء .وتعجبَّت في ذهول عندما
جرم وأرادوا أن يصلبوا ابن هللا .لماذا يفعلون ذلك؟ ما هو
اختار الجمع الحاضر باراباس ال ُم ِ
الشر الذي اقترفه حتى يستحق كل هذا العذاب؟ كما شاهدته وهو يتع َّرض للسخرية والضرب
واللطم والمعاملة البَشِعة:
"فَأ َ َخذَ َع ْسك َُر ٱ ْل َوا ِلي يَ ُ
سو َ
ع ِإلَى دَ ِار ٱ ْل ِو َاليَ ِة َو َج َمعُوا َعلَ ْي ِه ُك َّل ٱ ْل َكتِيبَ ِة ،فَعَ َّر ْوهُ
ضفَ ُروا ِإ ْك ِل ً
ضعُوهُ َعلَى َرأْ ِس ِه،
َوأ َ ْلبَ ُ
يال ِم ْن ش َْوكٍ َو َو َ
سوهُ ِردَا ًء قِ ْر ِم ِزيًّاَ ،و َ
صبَةً فِي يَ ِمينِ ِهَ .وكَانُوا يَجْ ثُونَ قُدَّا َمهُ َويَ ْست َ ْه ِزئُونَ بِ ِه قَائِلِينَ « :ٱل َّس َال ُم يا َملِكَ
َوقَ َ
ْ
ْ
َ
ُ
ض َربُوهُ َعلَى َرأ ِس ِهَ .وبَ ْعدَ َما
صبَةَ َو َ
صقُوا َعلَ ْي ِهَ ،وأ َخذوا ٱلقَ َ
ٱ ْليَ ُهو ِد!»َ .وبَ َ
ب" (متى
لردَا َء َوأَ ْلبَ ُ
ض ْوا بِ ِه ِلل َّ
ٱ ْست َ ْهزَ أُوا بِ ِه ،نَزَ عُوا َع ْنهُ ٱ ِ ّ
ص ْل ِ
سوهُ ِثيَابَهَُ ،و َم َ
.)31 – 28 :27
لقد كانت تجربة إلقاء اللوم على عديمي الشفقة والرحمة الذين قاموا بهذه األحداث تجربة قوية،
لكنني عندما تأملت بعد ذلك في معاملتي القاسية لآلخرين ،أدركت أنني مذنب مثلهم تما ًما،
فتبادرت إلى ذهني كلمات السيَّد المسيح التالية:
"فَي ُِجيبُ ٱ ْل َم ِلكُ َويَقُو ُل لَ ُه ُم :ٱ ْل َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْم :بِ َما أَنَّ ُك ْم فَعَ ْلت ُ ُموهُ بِأ َ َح ِد ِإ ْخ َوتِي
ه َ
صا ِغ ِر ،فَ ِبي فَ َع ْلت ُ ْم" (متى .)40 :25
َؤُال ِء ٱ ْأل َ َ
ألم أضحك وأستهزأ من اآلخرين وأتهكم بهم؟ ألم أشاهد أفال ًما تحتوي على مشاهد وحشية
وكنت أبتهج عندما أرى األشرار أو المجرمين في هذه األفالم وهم يتعذبون ويُقتَلون .ألم تخرج
من فمي شتائم ولعنات ضد من أظلمني وأخطأ في حقي؟ لقد زاد إحساسي بالدينونة وأنا أقرأ.
6

ي بشدة كلمات اللص الذي
وبينما كنت أتأمل في اللصين اللذين صلبا بجوار يسوعَّ ،
أثرت ف َّ
قال:
ْس
"أَ َّما نَحْ نُ فَبِعَدْ ٍلِ ،ألَنَّنَا نَنَا ُل ٱ ْستِحْ َقاقَ َما فَعَ ْلنَاَ ،وأ َ َّما َهذَا فَلَ ْم َي ْفعَ ْل َش ْيئًا لَي َ
فِي َم َح ِلّ ِه" (لوقا .)41 :23
ي اآلن وبقوة
والدينونة التي كنت أدين بها َم ْن كانوا يكرهوني ويزعجوني ساب ًقا قد عادت إل َّ
بينما كنت أنظر إلى المسيح على الصليب ،إذ شعرت بتأثير الكلمات التالية:
" ِألَنَّ ُك ْم بِٱلدَّ ْينُونَ ِة ٱلَّتِي بِ َها تَدِينُونَ تُدَانُونَ َ ،وبِ ْال َك ْي ِل ٱلَّذِي بِ ِه تَ ِكيلُونَ يُكَا ُل لَ ُك ْم"
(متى .)2 :7
وأتفرس في الصليب ،وعلى الرغم من مرور ألفي عام على هذا
في لحظة غامرة وأنا أتأمل
َّ
الحدث الجليل ،شعرت أنني كنت موجودًا هناك كشاهد على هذه المأساة .لقد تباطأ العالم من
حولي وتالشت الضجة وحالة الفوضى واالضطراب من حول الصليب بينما كنت أنظر إلى
ابن هللا وأتفرس في وجه الجميل ،وسمعت هذه الكلمات تخرج من شفتيه.
سوعُ :يَا أَبَت َاهُ ،ٱ ْغ ِف ْر لَ ُه ْمِ ،ألَنَّ ُه ْم َال يَ ْعلَ ُمونَ َماذَا يَ ْفعَلُونَ " (لوقا :23
"فَقَا َل يَ ُ
.)34
اشتعلت شرارة أمل في داخلي وتغلغلت معاني تلك الكلمات في نفسي .فالغفران الذي طالما
رغبته وتمنيته ،ها هو ببالغة يقدّم نفسه ويرحب بي .وإذ أركع أمام خالقي وصانعي والدموع
أر أية دينونة على
تسيل من عيني ،أنظر إلى وجه محبته فيذوب قلبي .في هذا الوجه لم َ
إحساس بالذنب أن خطاياي كان لها دور في آالمه على الصليب،
اإلطالق .بل كان يغمرني
ٌ
ومع ذلك فقد كان قلبه يخلو من الدينونة ،ولم يُظ ِهر غير المحبة والعفو والغفران.
فهو لم يلومني على األلم والمعاناة التي سببتها له ،لكنه غفر لي بدون مقابل .وأنا ال زلت أسأل
نفس السؤال ،هل سأقبل أنا بذلك؟ هل سأصدق أنه قد ُ
غ ِفر لي؟ من واقع تجربتي واختباري
فقد قبلت ذلك من كل قلبي وأخذت ميراثي في الحياة األبدية .لقد اعترفت للرب يسوع بندمي
وأسفي على ما فعلته وطلبت منه أن يكون السيَّد والرب على حياتي .في الحال شعرت بسالم
لم أشعر به من قبل ،سال ٌم ممتلئ شفا ًء ،ممتلئ طمأنينة ،وممتلئ حرية .وإحساسي بالذنب الذي
كان حمالً ثقيالً على قلبي زال واختفى ،وشعرت بفرح تعجز الكلمات عن وصفه يمأل كياني
وروحي – فر ٌح يختبره فقط أولئك الذين يقبلونه بسرور.
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وشكر .والراحة التي كنت أبحث عنها
ي مثل ينبوع الماء الحي بامتنان
ٍ
انهمرت الدموع من عين َّ
أخيرا وصارت ملكي .والشكر (االمتنان) الذي شعرت به كان عظي ًما جدًا ،وبكل سعادة
وجدتها
ً
صا.
سلمت حياتي للرب وقبلته ربًا ومخل ً
فرح مع الصليب الذي جعلني أسأل الكثير من األسئلة.
ذلك كان وال يزال لقائي المبارك وال ُم ِ
ف كيف يمكن لشيء بهذا الجمال أن يخرج من شيء بهذا الشكل من الفظاعة؟ وكيف يمكنك أن
تشعر بحد ٍ
ث وقع منذ أكثر من ألفي عام وكأنه حدث اليوم؟ ما هي العوامل أو العناصر الرئيسية
التي أدت إلى ذلك؟ ولماذا يجب عليك أن تهتم بمسألة الصليب هذه ولقائك الشخصي معه؟
دعونا نتأمل في الصليب لنرى.
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الفصل الثاني
اصلبه!
ت،
اء ٱ ْل َك َهنَ ِة َوٱ ْل َكت َ َب ِةَ ،ف َيحْ ُك ُمونَ َعلَ ْي ِه ِبٱ ْل َم ْو ِ
س ِ
سلَّ ُم ِإلَى ُر َؤ َ
ان يُ َ
"َ ...وٱ ْبنُ ٱ ْ ِإل ْن َ
س ِ
ث
ص ِلبُوهَُ ،و ِفي ٱ ْل َي ْو ِم ٱلثَّا ِل ِ
س ِلّ ُمونَهُ ِإلَى ٱ ْأل ُ َم ِم ِل َك ْي يهزؤوا ِب ِه َو َيجْ ِلد ُوهُ َو َي ْ
َويُ َ
يَقُو ُم" (متى .)19 – 18 :20
لماذا كان شيوخ إسرائيل يُب ِغضون الرب يسوع بهذا الشكل؟ ولماذا كانوا عازمين على قتله
والتخلص منه؟ وكيف يمكن لإلنسان الذي جلب الكثير من الفرح والبهجة إلى العالم أن يش ّكل
خطرا أو تهديدًا؟
ً
ان آتِيًا إِلَى ٱ ْلعَالَ ِمَ .كانَ فِي ٱ ْلعَالَ ِم،
ي ٱلَّذِي يُنِ ُ
" َكانَ ٱلنُّ ُ
ير ُك َّل إِ ْن َ
س ٍ
ورٱ ْل َح ِقي ِق ُّ
صتُهُ لَ ْم تَ ْقبَ ْلهُ"
صتِ ِه َجا َءَ ،وخَا َّ
َو ُك ّ ِونَ ٱ ْلعَالَ ُم بِ ِهَ ،ولَ ْم يَ ْع ِر ْفهُ ٱ ْلعَالَ ُم .إِلَى خَا َّ
(يوحنا .)11 – 9 :1
كان هؤالء القادة يمثلون الجنس البشري بأسره في حالته الطبيعية وموقفه من ابن هللا الممسوح
من اآلب.
ورةَ لَهُ َو َال َج َما َل فَنَ ْن ُ
ظ َر
ق ِم ْن أ َ ْر ٍ
سةٍَ ،ال ُ
ض يَابِ َ
ص َ
" َنبَتَ قُدَّا َمهُ َكفَ ْرخٍ َو َك ِع ْر ٍ
إِلَ ْي ِهَ ،و َال َم ْن َ
اسَ ،ر ُج ُل أَ ْو َجاعٍ َو ُم ْختَبِ ُر
ظ َر فَنَ ْشت َ ِهيَهُُ .محْ تَقَ ٌر َو َم ْخذُو ٌل ِمنَ ٱلنَّ ِ
ست َّ ٍر َع ْنهُ ُو ُجو ُهنَاُ ،محْ تَقَ ٌر فَلَ ْم نَ ْعتَ َّد بِ ِه" (إشعياء .)3 -2 :53
ٱ ْل َحزَ ِنَ ،و َك ُم َ
ِيح ِه ،قَائِلِينَ :
لربّ ِ َو َعلَى َمس ِ
سا ُء َم ًعا َع َلى ٱ َّ
ضَ ،وت َآ َم َر ٱ ُّ
ام ُملُوكُ ٱ ْأل َ ْر ِ
لر َؤ َ
"قَ َ
ط ْع قُيُودَ ُه َماَ ،و ْلن ْ
َط َرحْ َعنَّا ُربُ َ
ِلنَ ْق َ
ط ُه َما" (مزمور .)3 – 2 :2
إن قصة الصليب هي أعظم وأوضح لحظة في تاريخ البشرية ،حيث تكشف عن موقفنا المشترك
تجاه ابن هللا فيما ورثناه بالطبيعة من آدم .وقد أثبتت هذه القصة صحة ما قاله الرسول بولس:
وس ٱللِِ ،ألَنَّهُ أَ ْيضًا
َاض ًعا ِلنَا ُم ِ
ْس ه َُو خ ِ
ام ٱ ْل َج َ
س ِد ه َُو َعدَ َاوة ٌ ِلِلِِ ،إذْ لَي َ
" ِأل َ َّن ٱ ْه ِت َم َ
َال َي ْست َِطي ُع" (رومية .)7 :8
من أين أتت هذه العداوة؟ في البداية أخبر هللا آدم وحواء بكل محبة عن وجود شجرة في وسط
الجنة ،وأمرهما أال يمساها أو يأكال منها ألن ذلك سيؤدي إلى موتهما واختفائهما من الوجود.
وكانت تلك الشجرة موضوعة في الجنة إلعطاء آدم وحواء الفرصة أن يختارا طاعة خالقهما.
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فبدون وجود هذا الشرط أو المبدأ في الجنة ،لن يتمكنا من ممارسة حرية االختيار التي ُوهِبت
إليهما .إال أن االختيار ضد هللا يعني االنفصال عن مصدر الحياة.
كيف ينبغي فهم كالم هللا؟ وهل قال هذا الكالم بدافع المحبة والعناية غير المحدودة وما فيه خير
وصالح آدم وحواء؟ لقد استغل الشيطان فرصته للتأثير على آدم وحواء ،فجاء إلى حواء في
صورة حيَّة ووضع في ذهنها فكرة مختلفة عن الكالم الذي تكلَّم به هللا.
عا ِل ٌم أَنَّهُ يَ ْو َم تَأ ْ ُك َال ِن ِم ْنهُ ت َ ْنفَ ِت ُح أَ ْعيُنُ ُك َما
"فَقَالَ ِ
ت ٱ ْل َحيَّةُ ِل ْل َم ْرأَةِ :لَ ْن تَ ُموت َا! َب ِل ٱللُ َ
ارفَي ِْن ٱ ْل َخي َْر َوٱل َّ
ش َّر" (تكوين .)5 – 4 :3
َان َكٱللِ َع ِ
َوت َ ُكون ِ
لقد ل َّمح الشيطان إلى أن هللا أناني ،وأنه كان يحاول منع آدم وحواء من بلوغ كامل قدراتهما.
وعندما وضع الشيطان كلمات هللا في غير هدفها الحقيقي ،فقد غيَّر تما ًما معنى ما قاله هللا وما
المحرمة ،وقد فعل ذلك باستخدام المنطق المعكوس" .لن
سيحدث لهما إذا أكال من ثمر الشجرة
َّ
تموتا" .وهذا فيه إشارة أو تلميح أن هللا سيتأكد من أنهما سيموتان ،أي أن هللا كانت لديه رغبة
ودافع أناني لتقييد حريتهما ومنعهما من بلوغ كامل قدراتهما .وهذا يعني أن آدم وحواء كانا
أمرا مؤكدًا وليس ممكنًا ،أو بمعنى آخر فآدم وحواء كانا يدركان ويعلمان
يفهمان أن موتهما ً
أن هللا سوف يُميتهما إذا أكال من الشجرة ،عوضًا عن أن يسمح لهما أن يهلكا نفسيهما في إثمهما
وخطيتهما .الفرق هائلٌ!
أخذ آدم من ثمر الشجرة وأكل ،وكان تحت االنطباع أن هللا سيقتل زوجته لتعديها على وصية
هللا ،وفي ظل فهمه الخاطئ أن هللا ظالم ومستبد ،قرر آدم بروح الكراهية والتمرد والعصيان
أن يتحدى هللا وأن يقف بجوار حواء في كل ما سيحدث لها .وفي الوقت نفسه كان آدم يفكر في
نفسه إذا كانت كلمات الحيَّة صحيحة ،وهذا شجعه على األخذ من ثمر الشجرة واألكل منها
واالنضمام إلى الحيَّة في تح ِد هللا.
هنا نجد مصدر كراهية اإلنسان هللا .فقد كان لدى آدم انطباع خاطئ عن شخصية هللا وصفاته
تصرف بنا ًء عليه .وحيث أنه كان يؤمن أن هللا سيحمي مصالحه الخاصة بقتل اآلخرين،
وقد
َّ
أظهر آدم هذه الصفة بخوفه من الموت وهو قيد االستجواب.
ص ْوتَكَ فِي ٱ ْل َجنَّ ِة فَ َخ ِشيتُ ِ ،ألَنِّي ع ُْريَ ٌ
ان فَٱ ْختَبَأْتُ » .فَقَالَ:
"فَقَالََ « :س ِم ْعتُ َ
ْ
َ
َّ
َ
ص ْيتُكَ أَ ْن الَ
ان؟ ه َْل أكَلتَ ِمنَ ٱل َّ
« َم ْن أ َ ْعلَ َمكَ أَنَّكَ ع ُْريَ ٌ
ش َج َرةِ ٱلتِي أ ْو َ
شج ََر ِة
ت َأ ْ ُكل َِم ْن َها؟» فَقَا َل آدَ ُم :ٱ ْل َم ْرأَةُ ٱلَّ ِتي َجعَ ْلت َهَا َم ِعي ِه َي أ َ ْع َطتْنِي ِمن َٱل َّ
فَأ َ َك ْلتُ " (تكوين .)12 – 10 :3
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سئل عما إذا كان
خاف آدم ألنه كان تحت تأثير انطباعه الخاطئ بأن هللا قد أتى لقتله .وعندما ُ
قد أكل من الشجرة التي أمر بعدم األكل منها ،ألقى باللوم على زوجته وعلى هللا .لقد كان آدم
في حقيقة األمر يقول" :إذا كان من الضروري أن يموت أحد ٌ ،فعليك أن تأخذ زوجتي وتقتلها،
وأنت أيضًا ينبغي أن تموت ألنك خلقتها!"
كل هذا ينبع من الفكرة الخاطئة بأن هللا سوف يقتل لحماية مصالحه .وإذ أدرك آدم أنه ال يوجد
مخرج آخر غير الموت ،فحكم على زوجته وعلى هللا بالموت لحماية مصالحه .ونالحظ باهتمام
أن كل الطرق والوسائل التي استخدمها هللا للتواصل مع اإلنسان بعد السقوط كانت من خالل
ابن هللا الوسيط الوحيد بين هللا والناس كما يقول الكتاب في رسالة بولس الرسول األولى إلى
تيموثاوس  .5 :2وبهذا حكم آدم على ابن هللا بالموت ألنه صنع امرأة كانت في اعتقاده السبب
في وقوعه في التجربة وكسر وصية هللاْ " .ال َم ْرأَة ُ الَّتِي َجعَ ْلت َ َها َم ِعي"  -هذه الكلمات تحتوي
على بذور صرخة "اصلبه" الذي كان سيدوي صداها بعد ذلك بـ  4000سنة.
نمت جذور هذه البذرة في أعماق قلب آدم ،حتى إن آدم نفسه لم يرى هذه الحقيقة .ولو و َّجه ابن
هللا التهمة آلدم أنه كان يخطط لقتل المسيح ،ألجابه آدم بنفس الطريقة التي أجابه بها نسله من
بعده.
انَ .م ْن يَ ْ
ش ْي َ
ط ٌ
اب ٱ ْل َج ْم ُع وقَالُوا :بِك َ َ
طلُبُ
"ِ ...ل َماذَا ت َْطلُبُون َأ َ ْن ت َ ْقتُلُونِي؟ أَ َج َ
أ َ ْن يَ ْقتُلَكَ ؟" (يوحنا  19 :7و.)20
الموجهة له من قبل ابن هللا باعتبارها ردة فعل مفرطة
لقد كان بمقدور آدم أن ينكر التهمة َّ
لمشكلة من المفترض أنها صغيرة .ولم تكن هناك طريقة أخرى للتخلص من بذرة الموت هذه
إال بعد أن تظهر أوالً ويقوم آدم بالتوبة والرجوع عن شره تجاه ابن هللا.
بذرة الموت هذه هي ميراث كل رجل وكل امرأة .فقد نجح العدو في غرس هذه البذرة في
قلوبنا ،وأصبحنا نحتفظ في داخلنا بهذا العصيان الموروث والرغبة في إيذاء ابن هللا بشكل غير
ملحوظ .ولهذا السبب يقول عنه الكتاب أنه مخذول ومحتقر من جميع الناس ،وليس فقط من
الناس الذين صلبوه منذ  2000سنة.
إن اآلثار المترتبة على ذلك بعيدة المدى ،ومن ثم فمبدأ الصليب ال يقتصر فقط على يوم واحد
بل يمتد ليشمل كل يوم في تاريخ البشرية.
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الفصل الثالث
ق
فِي ُك ِ ِّل ِضي ِق ِه ْم تَضَايَ َ
ت أ َ ْس َما ُؤ ُه ْم َم ْكتُو َبةً ُم ْنذُ
س ْ
س َي ْس ُجدُ لَهُ َج ِمي ُع ٱلسَّا ِكنِينَ َعلَى ٱ ْأل َ ْر ِ
ض ،ٱلَّذِينَ لَ ْي َ
"فَ َ
وف ٱلَّذِي ذُبِ َح" (رؤيا .)8 :13
يس ٱ ْلعَالَ ِم فِي ِ
تَأ ْ ِ
س ْف ِر َحيَا ِة ٱ ْل َخ ُر ِ
س ِ
عندما كان الرب يسوع يتحدث عن الصليب ،فقد كان يستخدم تعبيرات تتخطى إدراك غالبية
الناس.
ْ
سهُ َويَحْ ِم ْل
سو ُ
" ِحينَئِ ٍذ قَا َل يَ ُ
ي َو َرائِي فَ ْليُ ْن ِك ْر نَ ْف َ
ع ِلتَالَ ِمي ِذهِ :إِ ْن أَ َرادَ أَ َحدٌ أَ ْن يَأتِ َ
ص ِليبَهُ َويَتْبَ ْعنِي" (متى .)24 :16
َ
إن مبدأ الصليب يقوم على إنكار الذات ،وقد أظهر الرب يسوع هذا المبدأ في األحداث التي
تعرض له ،فقد تح َّمل
سبقت صلبه .فهو لم يدافع عن نفسه ضد التهكم والسخرية والضرب الذي َّ
بصبر على الرغم من شدة المعاناة التي سببها ذلك له .لقد كانت كل قوة الكون تحت إمرته.
ذلك
ٍ
قادرا على إنهاء معاناته وألمه ،لكنه باتضاع خضع حتى يمنح الفرصة ألعدائه
وفي لحظة ،كان ً
ومضطهديه أن يتو بوا ويغيروا فكرهم عنه .كان المسيح يأمل أن يتوبوا عن أعمالهم قبل أن
يهلكوا أنفسهم في خراب أورشليم بعد أربعين عا ًما.
الحقيقة هي أن ابن هللا يحمل كل األشياء في الكون ،وهذا ما يؤكد عليه الوحي المقدس:
ش ْيءٍ َ ،وفِي ِه يَقُو ُم ٱ ْلكُل" (كولوسي .)17 :1
"ٱلَّذِي ه َُو قَ ْب َل ُك ِّل َ
َام ٌل ُك َّل ٱ ْألَ ْ
اء بِ َك ِل َم ِة قُد َْرتِ ِه"
شيَ ِ
"ٱلَّذِيَ ،وه َُو بَ َها ُء َمجْ ِدهَِ ،و َر ْس ُم َج ْوه َِرهَِ ،وح ِ
(عبرانيين .)3 :1
وبما إن السيَّد المسيح هو الذي خلقنا ،فهو أبونا الرحيم الذي يحن ويتوق إلى كل رجل وامرأة
وطفل .وهو يرغب أن يعيش كل واحد من أبنائه في بيئة سعيدة وصحية وسلمية ،وهذه الرغبة
هي تعبير عن أبيه مصدر كل شيء في هذا الكون .وهذا يعني أن المسيح يئن ويتألم عندما يتألم
أحد أبنائه ،فقلبه يتألم لمعاناة البشر وآالمهم .تحدث النبي إشعياء عن هذا فقال:
ص ُه ْم .بِ َم َحبَّتِ ِه َو َرأْفَتِ ِه ه َُو فَ َّك ُه ْم
"فِي ُك ِ ِّل ِضي ِق ِه ْم تَضَايَقَ َ ،و َمالَكُ َحض َْرتِ ِه َخلَّ َ
َو َرفَعَ ُه ْم َو َح َملَ ُه ْم ُك َّل األَي َِّام ْالقَدِي َم ِة" (إشعياء .)9 :63
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لقد اختبر المسيح كل شيء اختبرته إسرائيل كأمة وكأفراد ،وكان معهم في جميع آالمهم
ومعاناتهم .لكن المسيح لم يعاني من أجل إسرائيل وحدها ،بل من أجل جميع الذين يعيشون
على وجه األرض.
ُجرح ابنك ويعاني من األلم الشديد؟ بدون شك
إذا كان لديك أطفال ،ما هو شعورك عندما ي َ
سيعتصر األلم والحزن قلبك .وما هو شعورك عندما يأذي أحد أبنائك واحد من أبنائك اآلخرين؟
بالطبع سيكون الحزن واأللم أكبر ،إذ أنك ستتألم من أجل ابنك الجريح ،وتصاب بخيبة أمل من
االبن الذي تسبب بالجرح.
ضررا بابنهما؟ الشعور
وما هو شعور األب أو األم عندما يلحق شخص ما من خارج األسرة
ً
الطبيعي للكثيرين هو محاسبة ذلك الشخص ومعاقبته .وماذا عن شعور الرب يسوع عندما
تتعرض إحدى بناته لالغتصاب؟ سيكون حزنه وألمه أعظم بكثير مما يشعر به األب أو األم
َّ
َّ
تجاه بنتهما .إن االستجابة البشرية للتعامل مع الجاني تتمثل في إيقاع الجزاء أو العقوبة المناسبة
عليه .أما بالنسبة للمسيح ،فالجاني هو أيضًا ابنه ،وهو مجرو ٌح بسبب سيئات أعماله ،ولكنه إذا
انسحب وسحب معه حمايته عنه ،فسوف يموت وهو ال يريد أن أحدًا يموت .ولذلك فالمسيح
يعاني ويتألم في صمت بينما يؤذي الرجال والنساء واألطفال بعضهم ويقتلون واحدهم اآلخر.
إننا في كل مرة نخطئ فيها ،نقاوم دعوة روح المسيح والتماسه للنفس .وفي كل مرة نفعل فيها
مسمارا في يده.
األشياء التي نعلم أنها خاطئة ،فإننا نضع
ً
س َق ُ
س ِه ْم
ص ِلبُونَ ِألَ ْنفُ ِ
طواَ ،ال ي ُْم ِكنُ تَجْ دِيدُ ُه ْم أَ ْيضًا ِللت َّ ْوبَ ِة ،إِ ْذ ُه ْم يَ ْ
"( ...إن) َ
ً
ٱ ْبنَ ٱللِ ثَانِيَة َويُ َش ِ ّه ُرونَهُ" (عبرانيين .)6 :6
في كل مرة يلطم فيها شخص شريك حياته ،يشعر المسيح بذلك .وفي كل مرة يرتجف فيها
الطفل في ركن من أركان المنزل بينما يضرب أبيه أمه ،فالمسيح يشعر أيضًا بكل هذا .لكنه ال
يستطيع إجبار الناس على التوقف عن فعل هذه األشياء ،فاستخدام القوة في هذه الحاالت ،ال
يغيّر شخصية أولئك الذين يفعلون الشر ،إال أن استخدامها سيغيّر من شخصية هللا وصفاته
بالتأكيد .لكن الكتاب المقدس يقول أن هللا ال يتغيّر (مالخي  .)6 :3ولنتذكر أيضًا أن كل ممنوع
مرغوب في طبيعتنا ،فإذا أدرك الشخص أن هللا يجبره ،فقد يجعله هذا أكثر عز ًما وتصمي ًما
على المقاومة وفعل الشر.
وعندما ندرك ما يعانيه المسيح من اآلالم لرؤية البشر يلحقون األذى ببعضهم البعض ،سنصل
إلى المفهوم الحقيقي والواضح للصليب ،وبذلك يستحيل علينا العيش بنفس الطريقة التي كنا
عليها من قبل إدراك كل هذا .الحظ اإلحصائيات التالية من موقع : worldmeters.info
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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية هناك ما يقدر بـ  50-40مليون حالة إجهاض سنويًا .أي ما يقارب
 125,000عملية إجهاض يوميًا 1.هل يمكننا أن نتخيل قدر المعاناة التي يقاسيها المسيح من
أجل  125,000من أبنائه الذين يموتون بهذه الطريقة على نحو يومي؟ وماذا عن مشاعر األم
وهي تحاول أن تتقبل الوضع والقرار الذي إتخذته بشأن إنهاء حملها؟ يستحيل على العقل
البشري أن يستوعب مقدار األلم والمعاناة الناجمة عن هذه اإلحصائيات.
واليوم حوالي  3000شخص يموتون بسبب حوادث الطرق و 2800يُقدِمون على قتل أنفسهم.
فيا ترى ما هو مقدار األلم والمعاناة الذي تنطوي عليه هذه اإلحصائيات ليس لمن ماتوا فحسب،
بل أيضًا لذويهم المتبقين خلفهم؟ وكم عدد النساء واألطفال الذين يتعرضون لإليذاء الجنسي
من قبل الرجال اليوم؟ تشير اإلحصائيات إلى أن هناك ما يقرب من  25مليون شخص يقعون
ضحايا لإلتجار بالبشر ،وأكثر من نصفهم يتعرضون لإليذاء الجنسي %71 2 .من أصل هؤالء
تتعرض  137امرأة للقتل على يد
صا هم من النساء والفتيات .واليوم أي ً
ضا َّ
الـ  25مليون شخ ً
شريك حياتها أو شريك حياتها السابق في أماكن مختلفة حول العالم3 .
إن مقدار األلم والمعاناة التي يشعر بها السيَّد المسيح بسبب هذه اإلحصائيات ال يمكن وصفها،
وهي ليست إال قلة قليلة من اإلحصائيات التي تعكس مدى المعاناة البشرية التي تحدث حول
العالم كل يوم.
جبر كل يوم على تحمل عنف الرجال والنساء وأنانيتهم .قد يطرح أحدهم
والسيَّد المسيح م ٌ
السؤال" :لماذا ال يخلّص المسيح نفسه وينزل من صليب إنكار الذات هذا؟" فكل يوم هو جحيم
سلون ألجل حمايتنا ويضطرون أيضًا لرؤية هذه الفظائع
حي له ولمالئكته األحباء الذين يُر َ
والبشاعات .هل سبق لك أن تمنيت لو كنت مال ًكا؟ ف ّكر مليًا في مقدار الحزن الذي ينبغي أن
يتحمله المالئكة في سبيل رعاية األبناء والبنات الساقطين في هذا العالم .هل ترغب في القيام
واختيارا – أن تُجبَر على مشاهدة طفل يُعتدى عليه ألنه ال يوجد
بالعمل الذي يقومون به طوعًا
ً
َم ْن يط لب من الرب يسوع مساعدته ،أو رؤية أشخاص يرفضون قبول النور المرسل إليهم؟
ً
عاجزا وحزينًا لمشاهدته هذا المشهد؟
إلى أي مدى سيكون هذا المالك
ف ّكر في حالة (ضائقة) الزوجة التي تتعاطى ابنتها المخدرات ويعتدي عليها زوجها ويعاملها
بعنف .كيف يمكن إيقاف هذا ومعالجته؟ هل تجبر ابنتك على التغيير؟ هل يمكنك معالجة
المشكلة والتخلص من كل هذه اآلالم والمنغصات؟ وماذا لو رفضت ابنتك المساعدة ،هل
1

worldometers.info/abortions/
https://www.bustle.com/p/13-sex-trafficking-statistics-that-put-the-worldwideproblem-into-perspective-9930150
3
BBC.com The Women killed in one day around the world. 28th Nov 2018
2
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ستجبرها على التغيير؟ فبدون موافقتها ال يمكنك فعل الكثير ،باستثناء السير معها وإخبارها
بمدى حبك لها ،وأنك تبذل قصارى جهدك لطمأنة قلبها بينما تسير في هذا الوادي المظلم
وتتخطى محنتها .فمحاولة إجبارها على التغيير لن تؤدي إال إلى تفاقم المشكلة.
إن أبانا السماوي ومخلّصنا الغالي في وضع مماثل .فعلى الرغم من قدراتهما وإمكاناتهما غير
المحدودة ،فال يمكنهما تغيير إرادة أبنائهما ،وال يمكنهما إجبارنا على التغيير إال إذا طلبنا منهما
المساعدة وإنتبهنا إلى توجيهاتهما وإرشاداتهما وتبعناها.
يستحيل على العقل البشري تصديق هذا الصليب الختالفه الكامل عن طريقة تفكيرنا .ففيه ال
يوجد دفاع عن النفس أو حفاظ على النفس أو اهتمام بالمصلحة الذاتية ،بل تكريس النفس الكامل
لخدمة وراحة ومساعدة أبنائك (الذين هم أيضًا أبناء المسيح) ،الذين ال يرغبون في أن يكون
لك أي دَ ْخ ٍل في حياتهم.
كثيرون من الناس يغضبون من هللا ألنه يبدو وكأنه ال يبالي لمعاناتهم أو يكترث بكربهم .ولكن
عندما يرفض الناس االعتراف به أو حفظ وصاياه ،فكيف يمكن للرب يسوع منع الشيطان من
مهاجمتهم وهم يأذنون له بتدمير حياتهم برفضهم السير في طرق هللا؟
أما أولئك الذين يؤمنون بالل ويسعون للسير في طرقه ،أتقدرون أن تروا أن صليب المسيح لم
اختبارا شمل تاريخ البشرية كله؟ صحيح أن السيَّد المسيح
يكن حدثًا استغرق يو ًما واحدًا ،بل
ً
مات مرة واحدة في الجسد ،ولكن هذا الحدث هو المفتاح الذي نفهم من خالله حقيقة أن المسيح
يُصلَب كل يوم بسبب أفكار البشر وأفعالهم وأقوالهم .لنتأمل في آيات الوحي المقدس التالية:
يَ .ف َما أَحْ َياهُ ٱ ْآلنَ ِفي
" َم َع ٱ ْل َمسِيحِ ُ
ص ِلبْتُ  ،فَأَحْ َيا َال أَنَاَ ،ب ِل ٱ ْل َمسِي ُح َيحْ َيا ِف َّ
سهُ
ان ٱب ِْن ٱللِ ،ٱلَّذِي أَ َحبَّ ِني َوأَ ْسلَ َم نَ ْف َ
ٱ ْل َج َ
انِ ،إي َم ِ
سدِ ،فَإِنَّ َما أَحْ َياهُ ِفي ٱ ْ ِإلي َم ِ
ِألَجْ ِلي" (غالطية .)20 :2
ص ِلبت مثل المسيح"؟ فإن كنت
ص ِلبت"؟ لماذا ال يقول " ُ
لماذا يقول الرسول بولس "مع المسيح ُ
قد صلبت مع المسيح ،أفال يشير هذا إلى أن المسيح ال يزال مصلوبًا بسبب آثام البشر وخطاياهم
اليوم؟
ط َهدِينَ  ،لَ ِك ْن َغي َْر َمتْ ُروكِينَ َ .م ْ
ض َ
َام ِلينَ
" ُم ْ
وحينَ َ ،ل ِك ْن َغي َْر هَا ِلكِينَ  .ح ِ
ط ُر ِ
سوعَِ ،ل َك ْي ت ُ ْ
ع أ َ ْيضًا ِفي
ظ َه َر َح َياة ُ َي ُ
سو َ
ِفي ٱ ْل َج َ
ب َي ُ
ين ِإ َماتَةَ ٱ َّ
لر ِّ ِ
س ِد ُك َّل ِح ٍ
س ِدنَا" (كورنثوس الثانية .)10 – 9 :4
َج َ
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لماذا يتحدث الرسول بولس عن حمل إماتة الرب يسوع في أجسادنا؟ فالفعل مكتوب بصيغة
المضارع ال بصيغة الماضي .أال يعكس هذا فكرة أن المسيح يعاني ويتألم آلالم وأحزان أولئك
الذين يتبعونه؟
فما هي إذن استجابة البشر لهذا الصليب وما يعانيه المسيح ألجلنا؟ من المستحيل أن تعيش
لنفسك إذا فكرت في معاناته وآالمه اليومية .كيف يمكنك العيش إلرضاء نفسك رغم علمك أن
المسيح في عذاب شديد كل يوم بسبب أفعالنا؟
جلست أحد األيام أتفكر في هذا الموضوع ،وكان التفكير فيما عاناه ويعانيه المسيح ألجلنا يطغي
ي بشدة ،فسألته في الصالة قائالً" :كيف يمكنني أن أكون بركةً لك وأن أساعدك في ظل هذه
عل َّ
األمور؟" كان الجواب" :هل يمكنك السهر معي لمدة ساعة واحدة؟" أدعوك ،عزيزي القارئ،
أن تتأمل في معاناة مخلصنا وآالمه .هل األشياء التي في العالم التي تحاول االستمتاع بها والتي
تعلم أنها تمنعك من السير بالقرب من مخلصك تستحق األلم والمعاناة التي يشعر بها؟ إن المسيح
يتح َّمل عذابًا ال يوصف في كل ثانية يستمر فيها العالم بهذا الوضع .كل نَفَس تتنفسه له قيمة ال
حد لها بسبب اآلالم التي تكبدها ابن هللا من أجلك ،فقلبه الرحيم لن يجبر الناس على التغيير،
ولكن ينتظر برغبة وشوق شديدين أن نأتي إليه كي نجد الراحة.
وهللا ال يضع مسؤولية األلم والمعاناة التي توجد في العالم علينا ،وال يمكننا تغيير العالم كله
بأنفسنا ألجله .ولكن حينما نتأمل كل يوم في إنكار المسيح لذاته ومقدار المحبة والصبر اللذين
يظهرهما لنا من خالل آالمه وإنكاره لذاته ،فيمكننا أن نتغيَّر ونصبر على اآلخرين ونتح َّمل
أخطائهم وضعفاتهم دون الحاجة إلى التذمر واإلشتكاء أو الغضب واإلنزعاج.
لن تكفي دهور األبدية الالمتناهية أن تعبر عن مقدار وحجم اآلالم التي واجهها الرب يسوع
على الصليب خالل الستة اآلالف سنة الماضية .فمحبته اإليثارية وتضحيته تكشف طبيعتنا
األنانية وتفضحها .إن التفكير في الصليب بهذه الطريقة يجعلك إما أن تلين بتواضع أو تتشدد
لمقاومة هذه الحقيقة المذهلة عن محبة هللا ومحاربتها.
هل ستسمح لنفسك بأن تنجذب إلى محبة هللا في هذا التجلي العظيم للصليب ،وأن ترى وتؤمن
أن المسيح قد ذُبِح في روحه منذ تأسيس العالم وحتى اآلن؟ فلوال ظهور الصليب الجسدي
(الخشبي) ،لَما عرفنا مشاعرنا الطبيعية الحقيقية تجاه المسيح .لقد تجلت بذرة العداوة في آدم
بشكل كامل بموت المسيح قبل  2000سنة ،وشهدت البشرية النتائج الكاملة لما كان يكمن في
قلب آدم بصورة غير مكتملة وبصورة غير مفهومة.
اآلن بعد أن تعرفنا على قصة هذا الصليب فما هي استجابتنا لما فعله المسيح من أجلنا؟
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الفصل الرابع
اح َدةً؟
ساعَةً َو ِ
أَه َكذَا َما قَد َْرت ُ ْم أ َ ْن ت َ ْ
س َه ُروا َم ِعي َ
لقصة الصليب تأثير كبير على أي شخص ال يزال محتف ً
ظا بإنسانيته .أما َم ْن يقومون بقتل
البشر والحيوانات فهم ذوو أرواح بائسة ينحدر فيها حس اإلنسانية إلى مستويات خطيرة من
التدني واالنحطاط.
عندما شاهد التالميذ مسيحهم وهو واقف أمام الناس ويتحدث بقوة وتبكيت عن ملكوت هللا،
شعروا بالفخر ألنهم كانوا معه ومرتبطين به .ولكن األمر اختلف عندما كان يحمل صليبه في
طريق ال ُجلجثة .فالذل والهوان والموت الذي ت َّم على الصليب ال تحب الطبيعة البشرية االرتباط
به .وقد تجلّى ذلك في حياة بطرس الرسول على النحو التالي:
عي ْ
يم
ور َ
سو ُ
" ِم ْن ذَلِكَ ٱ ْل َو ْق ِ
ت ٱ ْبتَدَأ َ َي ُ
َب ِإ َلى أ ُ ُ
ُظ ِه ُر ِلت ََال ِمي ِذ ِه أَنَّهُ َي ْن َب ِغي أَ ْن َيذْه َ
ش ِل َ
يرا ِمنَ ٱل ُّ
ث
اء ٱ ْل َك َهنَ ِة َوٱ ْل َكت َ َب ِةَ ،ويُ ْقتَلََ ،وفِي ٱ ْل َي ْو ِم ٱلثَّا ِل ِ
س ِ
َو َيتَأَلَّ َم َكثِ ً
شيُوخِ َو ُر َؤ َ
ارب! َال يَ ُكونُ لَكَ َهذَا"
س ِإلَ ْي ِه َوٱ ْبتَ َدأ َ يَ ْنتَ ِه ُرهُ قَائِ ًًل :حَاشَاكَ يَ َ
وم .فَأ َ َخذَ ُه بُ ْط ُر ُ
يَقُ َ
(متى .)22 – 21 :16
لم يكن بطرس يريد أن يتحدث الرب يسوع عن الصليب ،ناهيك عن الخوض في التفاصيل.
ُضرب ،وقع بطرس في مأزق كونه أحد أتباعه ،لكنه
وفي الوقت الذي كان يسوع فيه يُجلَد وي َ
أنكر ذلك.
يز َرأَتْه ُ أ ُ ْخ َرى ،فَقَالَ ْ
ع
ت ِللَّذِينَ ُهنَاكَ َ :و َهذَا َكانَ َم َع َي ُ
سو َ
"ث ُ َّم ِإذْ خ ََر َج ِإلَى ٱل ِدّ ْه ِل ِ
لر ُجل" (متى – 71 :26
س ٍمِ :إ ِِّني لَ ْ
ستُ أَع ِْر ُ
ف ٱ َّ
ي ِ! فَأ َ ْنك ََر أ َ ْيضًا ِبقَ َ
ٱلنَّ ِ
اص ِر ّ
.)72
إن قبول حقيقة عذاب المسيح ومعاناته يتضمن إخضاع النفس بالكامل للسير معه والدخول في
شركة آالمه في االهتمام باآلخرين .لقد أدرك الرسول بولس هذه الحقيقة عندما قال:
ع
"بَ ْل إِ ِنّي أَحْ سِبُ ُك َّل َ
ارة ً ِم ْن أَجْ ِل فَ ْ
ض ِل َم ْع ِرفَ ِة ٱ ْل َمسِيحِ يَ ُ
سو َ
ش ْيءٍ أ َ ْيضًا َخ َ
س َ
اءَ ،وأَنَا أَحْ ِسبُ َها نُفَايَةً ِل َك ْي أَ ْر َب َح ٱ ْل َمسِي َح،
َربِّي ،ٱلَّذِي ِم ْن أَجْ ِل ِه َخس ِْرتُ ُك َّل ٱ ْأل َ ْشيَ ِ
ان ٱ ْل َمسِيحِ ،ٱ ْلبِ ُّر
ْس ِلي بِ ِ ّري ٱلَّذِي ِمنَ ٱلنَّا ُم ِ
َوأُو َجدَ فِي ِهَ ،ولَي َ
وس ،بَ ِل ٱلَّذِي بِإِي َم ِ
شبِِّ ًها بِ َم ْوتِ ِه"
انِ .ألَع ِْرفَهَُ ،وقُ َّوة َ قِيَا َمتِ ِهَ ،وش َِركَةَ َآَل ِم ِهُ ،متَ َ
ٱلَّذِي ِمنَ ٱللِ بِٱ ْ ِإلي َم ِ
(فيلبي .)10 – 8 :3
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فلكي تتمتع بحياة مستقلة بعيدًا عن هذه اآلالم والمعاناة ،عليك أن تتظاهر بأنها غير موجودة،
وإذا لم تتمكن من التظاهر بأنها غير موجودة ،فعليك أن تحاول تجاهلها .وإن كنت ترغب في
الحصول على "حياة جميلة وممتعة" يتخللها الكثير من اإلثارة والمتعة والحفالت ،فعليك أن
تنسى الصليب .إذا كنت ترغب في إقتناء الكثير من الممتلكات وتصبح ثريًا ،فعليك أن تعمل
بطريقة تجعلك تنسى الصليب ،ألن الصليب يضع كل هذه األشياء في منظور من العدم
والبُطالن والتفاهة والالشيء.
حاول الرب يسوع أن يهيئ تالميذه التعساء الختبارهم المؤلم من خالل َمثَل العذارى العشر.
صابِي َح ُه َّن َوخ ََرجْ نَ
س َم َاوا ِ
" ِحينَئِ ٍذ يُ ْشبِهُ َملَ ُكوتُ ٱل َّ
ارى ،أ َ َخذْنَ َم َ
ت َع ْش َر َعذَ َ
ْ
َ
س َجاه َِالتٍ .أ َّما ٱل َجاه َِالتُ
ِل ِلقَ ِ
س ِم ْن ُه َّن َح ِكي َماتٍَ ،و َخ ْم ٌ
يسَ .و َكانَ َخ ْم ٌ
اء ٱ ْلعَ ِر ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
صابِي َح ُه َّن َولَ ْم يَأ ُخذنَ َمعَ ُه َّن زَ ْيتًاَ ،وأ َّما ٱل َح ِكي َماتُ فَأ َخذنَ زَ ْيتًا فِي
فَأ َ َخذنَ َم َ
سنَ ج َِميعُ ُهنَّ َونِ ْمنَ " (متى :25
صا ِب ِ
يس نَعَ ْ
يح ِه َّنَ .وفِي َما أَ ْب َطأ َ ٱ ْلعَ ِر ُ
آنِيَتِ ِه َّن َم َع َم َ
.)5 – 1
احتفل يسوع وتالميذه بعد ذلك بوقت قصير بعيد الفصح مساء الخميس ،ثم ذهبوا إلى بستان
جثسيماني للصالة .كان الجو المحيط بالمسيح مثقالً بالتعب ،واستطاع التالميذ أن يروا أنه كان
مثقالً بالهموم واألتعاب .فأخذ بطرس ويعقوب ويوحنا مع إلى مكان منعزل للصالة.
"ث ُ َّم أ َ َخذَ َم َعهُ بُ ْ
س َوٱ ْبنَ ْي زَ ْبدِيَ ،وٱ ْبتَدَأ َ َيحْ زَ نُ َو َي ْكتَئِبُ َ .ف َقا َل َل ُه ْم :نَ ْفسِي
ط ُر َ
ت .ا ُ ْم ُكثُوا َه ُهنَا َوٱ ْس َه ُروا َم ِعي .ث ُ َّم تَقَد ََّم قَ ِل ً
يال َوخ ََّر َعلَى
َح ِزينَةٌ ِجدًّا َحتَّى ٱ ْل َم ْو ِ
ْ
سَ ،ولَ ِك ْن
ص ِلّي قَائِ ًال :يَا أَبَتَاهُِ ،إ ْن أ َ ْم َكنَ فَ ْلتَ ْعب ُْر َعنِّي َه ِذ ِه ٱ ْلكَأ ُ
َوجْ ِه ِهَ ،و َكانَ يُ َ
ْس َك َما أ ُ ِريد ُ أَنَا َب ْل َك َما ت ُ ِريدُ أ َ ْنتَ " (متى .)39 – 37 :26
لَي َ
على الرغم من إدراك التالميذ ورؤيتهم لحزن يسوع الشديد ،إال أنهم ناموا نو ًما عميقًا! وبعد
أن صلّى يسوع بعذاب لفترة من الوقت ،جاء إلى تالميذه النائمين وألقى عليهم الكلمات التالية
ليوقظهم:
س :أَ َه َكذَا َما َقد َْرت ُ ْم أَ ْن
"ث ُ َّم جَا َء ِإلَى ٱلتَّ ًَل ِمي ِذ فَ َو َج َد ُه ْم ِنيَا ًماَ ،فقَا َل ِلبُ ْط ُر َ
صلُّوا ِلئ ََّال تَدْ ُخلُوا فِي تَجْ ِر َبةٍ .أَ َّما
ساعَةً َو ِ
تَ ْ
سه َُروا َم ِعي َ
اح َدةً؟ اِ ْس َه ُروا َو َ
لرو ُح فَنَش ٌ
يف" (متى  40 :26و.)41
ٱ ُّ
ض ِع ٌ
سد ُ فَ َ
ِيط َوأ َ َّما ٱ ْل َج َ
كان بطرس الواثق من نفسه قد أشار في وقت سابق إلى أنه مستعد للموت من أجل المسيح ،إال
أنه نام في الوقت الذي كان الرب يسوع يموت فيه بسبب الحزن والضيق الشديد الذي كان
يتصرف هكذا؟
يعتريه .لماذا
َّ
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إن الطبيعة البشرية تتجاهل آالم المسيح وعذابه حفا ً
ظا على طموحاتها األنانية .فإذا انتبهنا آلالم
المسيح وشعرنا به ولم ننام ،فسوف نسهر معه وسوف نتخلى عن مطامحنا وتطلعاتنا ورغباتنا
في األشياء التي في هذا العالم.
ونحن في كل يوم مدعوون للتأمل في تضحية الرب يسوع لتجتذبنا وتنتشلنا من طبائعنا األنانية.
كانت هناك ذبيحة صباحية ومسائية في خدمات العهد القديم .كانت الذبيحة الصباحية تقدم
حوالي الساعة التاسعة صبا ًحا ،والذبيحة المسائية كانت تقدم حوالي الساعة الثالثة مسا ًء .تتيح
لنا هذه األوقات الفرصة للتفكير في آالم المسيح ومعاناته ،والصالة من أجل نيل النعمة
والشجاعة كي نتوقف عن التحدث والقيام باألشياء التي تصلبه وتجعله يتألم.
سنتطرق إلى موضوع الذبائح بعد فترة قصيرة ،ولكننا سنرى أوالً أن أتباع المسيح كانوا
يواظبون على االجتماع معًا والصالة في أوقات معينة كل يوم ،وقد بدأوا أيضًا يفهمون ما
يقصده دانيال النبي عندما قال أن الذبيحة والتقدمة ستُب ّ
طلُ.
ص ِعدَ ب ْ
ص َال ِة ٱلتَّا ِس َع ِة" (أعمال
سا َع ِة ٱل َّ
ُط ُر ُ
س َويُو َحنَّا َم ًعا ِإلَى ٱ ْل َه ْي َك ِل ِفي َ
" َو َ
.)1 :3
كانت ساعة الصالة هي وقت الذبيحة المسائية ،لكن الرسل ذهبوا ببساطة للصالة والتأمل في
آالم المسيح والصالة من أجل النعمة للعيش ألجله فقط.
إذا كنت من أتباع يسوع المسيح ،فأنا أدعوك أن تتوقف مرتين في اليوم وتك ّرس بعض الوقت
لتفكر في تضحية الرب العظيمة واآلالم الرهيبة التي يختبرها أبانا ومخلصنا في تح ُّمل عذاب
جميع أبنائه ومعاناتهم في جميع أنحاء العالم .والسؤال الذي يطرحه الرب يسوع علينا اليوم:
"أتقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟"
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الفصل الخامس
س َّر
بِذَبِي َح ٍة َوت َ ْق ِد َم ٍة لَ ْم ت ُ َ
أحد األسباب الرئيسية لفقدان الشعور بآالم الصليب الحقيقية هو تأسيس نظام تقديم الذبائح في
العهد القديم.
" َك ِلّ َما ُك َّل َج َما َع ِة ِإس َْرائِي َل قَائِلَي ِْن :فِي ٱ ْل َعا ِش ِر ِم ْن َهذَا ٱل َّ
ش ْه ِر يَأ ْ ُخذُونَ لَ ُه ْم
ع ْن
ب بُيُو ِ
ت ٱ ْآلبَ ِ
كُل َو ِ
ص ِغ ً
يرا َ
س ِ
اح ٍد شَاةً ِب َح َ
اء ،شَاةً ِل ْلبَ ْيتَِ .و ِإ ْن َكانَ ٱ ْلبَيْتُ َ
ْ
ْ
ب َعدَ ِد ٱلنُّفُو ِسُ .ك ُّل
أ َ ْن يَ ُكونَ ُك ْف ًوا ِلشَاةٍ ،يَأ ُخذ ُ ه َُو َو َج ُ
س ِ
ارهُ ٱلقَ ِريبُ ِم ْن بَ ْيتِ ِه ِب َح َ
ً
سبُونَ ِلل َّ
سنَةٍ،
ب أ ُ ْك ِل ِه تَحْ ُ
َو ِ
س ِ
ص ِحي َحة ذَك ًَرا ٱبْنَ َ
اح ٍد َعلَى َح َ
شاةِ .ت َ ُكونُ لَ ُك ْم شَاةً َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ان أ ْو ِمنَ ٱل َم َوا ِع ِزَ .ويَ ُكونُ ِع ْندَ ُك ْم تَحْ تَ ٱل ِح ْف ِظ ِإ َلى ٱليَ ْو ِم
تَأ ْ ُخذُونَهُ ِمنَ ٱل ِخ ْرفَ ِ
لرابِ َع َعش ََر ِم ْن َهذَا ٱل َّ
س َرائِي َل فِي
ور َج َما َ
ع ِة إِ ْ
ٱ َّ
ش ْه ِر .ث ُ َّم يَ ْذبَ ُحهُ كُل ُج ْم ُه ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ت
شيَّ ِةَ .ويَأ ُخذُونَ ِمنَ ٱلد َِّم َويَجْ عَلونَهُ َعلَى ٱلقَائِ َمتَي ِْن َوٱلعَتَبَ ِة ٱلعُليَا فِي ٱلبُيُو ِ
ٱ ْلعَ ِ
ْ
ٱلَّتِي يَأ ُكلُونَهُ فِي َها" (خروج .)7 – 3 :12
صنَ ُع ِلي َوت َ ْذ َب ُح َ
س ًَل َمتِكَ َ ،غنَ َمكَ
ب تَ ْ
علَ ْي ِه ُمحْ َر َقاتِكَ َوذَبَائِ َح َ
" َمذْبَ ًحا ِم ْن ت ُ َرا ٍ
صنَ ُع ِلِس ِْمي ِذ ْك ًرا آتِي إِلَيْكَ َوأُبَ ِار ُككَ "
َوبَقَ َركَ  .فِي ُك ِّل ٱ ْأل َ َما ِك ِن ٱلَّتِي فِي َها أَ ْ
(خروج .)24 :20
يتكون لدينا عندما نقرأ هذه اآليات هو أن هللا يريد من الناس أن يقتلوا
إن اإلنطباع الذي
َّ
الحيوانات ويقدموها كذبيحة له ،وأنه عندما يفعلون ذلك سيباركهم .عندما قدَّم يوحنا المعمدان
المسيا إلى العالم ،فقد قدّمه بصفته حمل هللا.
َطيَّةَ
" َوفِي ٱ ْلغَ ِد نَ َ
ع ُم ْقبِ ًال إِلَ ْي ِه ،فَقَالَ :ه َُوذَا َح َم ُل ٱللِ ٱلَّذِي يَ ْرفَ ُع خ ِ
ظ َر يُو َحنَّا يَ ُ
سو َ
ٱ ْلعَالَ ِم!" (يوحنا .)29 :1
إذا كان يسوع هو حمل هللا الذي ذ ُ ِبح ،فإن االستنتاج المنطقي الذي يستخلصه الكثير من الناس
هو أن هللا أراد موت ابنه لكي يدفع ثمن خطايانا .وفي هذا النموذج ،فإن البشر ال يقتلون ابن
هللا ،بل يفعلون ما يريده هللا.
سهُ ذَبِيحَةَ ِإثْ ٍم يَ َرى نَس ًْال
س َّر ِبأ َ ْن يَ ْ
س َحقَهُ بِٱ ْلح ََز ِن .إِ ْن َجعَ َل نَ ْف َ
لرب فَ ُ
"أ َ َّما ٱ َّ
تَ ُ
لربّ ِ ِبيَ ِد ِه تَ ْن َج ُح" (إشعياء .)10 :53
س َّرة ُ ٱ َّ
طو ُل أَيَّا ُمهَُ ،و َم َ
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يتكون لدى الكثيرين
إذا كان يُ ُّ
سر الرب بأن يسحق ابنه على الصليب كذبيحة ،فإن االنطباع الذي َّ
هو أن هللا يحتاج إلى هذه الذبيحة لتهدئة وإشباع غضبه ضد خطايانا .والمنطق أو الحجة هو
أن عدالة هللا ينبغي أن ت ُشبع وت ُرضى .ولكي يٌظ ِهر الرب يسوع مدى سوء خطايانا ،كان عليه
أن يأخذ مكاننا في الموت إليفاء عدالة اآلب .توضح ترنيمة مسيحية مشهورة هذه الفكرة على
النحو التالي:
في المسيح وحده من أخذ جسد

ملء الالهوت في طفل ُولـِدْ

هدية الحُبّ والصالح

أحتقره محتاجو الخالص

وعلى الصليب يسوع قضى

وغضب هللا قد هدا

كل الخطايا وضعت عليه

موت المسيح أعطاني حياة

وتحرفها تحريفًا كامالً .فهي تقدم هللا باعتباره الشخص
وهذه الفكرة عن الصليب تقلب األمور
ِّ
الذي يطلب الموت ،وهذا يخفي عنا حقيقة طبيعتنا البشرية كما استعرضنا في الفصل الثاني.
فلو كان هللا يطلب موت ابنه بسبب خطايانا ،ألصبحت كراهيتنا الطبيعية تجاهه مستترة
و ُمت َ َح ِ ّجبة .فيمكننا ،أوالً ،أن نقول ببساطة أن أولئك اليهود والرومان هم من قتلوه .وثانيًا ،يمكن
أفكارا
القول إنهم كانوا ببساطة يفعلون ما أراده هللا إلتمام الذبيحة .وهذا هو ما من شأنه أن ينتج
ً
مثل ما يلي:
وفقًا للخبراء الذين قاموا بترميم هذه المخطوطة وترجمتها وتوثيقها ،فإن ما
يسمى بإنجيل يهوذا المفقود يزعم أن يسوع طلب من صديقه المقرب يهوذا
اإلسخريوطي تسليمه إلى الرومان ألنه أراد الهروب من سجن جسده
تتكون من  26صفحة و 13فر ًخا من ورق
األرضي .وهذه المخطوطة
َّ
شريرا ،والكتابة عليها
البردي ،وتصور يهوذا كبطل مسيحي وليس خص ًما أو
ً
من الجهتين.
أزيح النقاب عن هذه المخطوطة أمس في واشنطن في مؤتمر صحفي عقدته
الجمعية الجغرافية الوطنية األمريكية ،والذي كان جز ًءا من جهد دولي للحفاظ
تعرضت هذه المخطوطة للتآكل والضرر
على النسخة الوحيدة المتبقيةَّ .
الشديد أثناء رحلتها الغريبة من اإلناء الذي كانت محفوظة فيه في أحد
الكهوف المصرية إلى أن وصلت إلى خزينة أحد البنوك في هيكسفيل بوالية
نيويورك.
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وقال كريج إيفانز ،أستاذ دراسات العهد الجديد بكلية الالهوت في مقاطعة
نوفا سكوشا الكندية والذي ساعد في تفسير المخطوطة" :إنجيل يهوذا يح ِّ ِول
فعل خيانة يهوذا إلى فعل طاعة"4 .
بالنسبة لمن يؤمنون منا بأن الكتاب المقدس هو كلمة هللا ،فإن هذه الفكرة بعيدة كل البعد عن
الحقيقة .إال أن األسئلة ال تزال قائمة .هل طلب هللا تقديم هذه الذبائح؟ وهل يتطلب عدله هذا؟
َطيَّ ٍة َل ْم ت َْطلُبْ "
ي فَتَحْ تَ ُ .محْ َرقَةً َوذَ ِبي َحةَ خ ِ
" ِبذَ ِبي َح ٍة َوت َ ْق ِد َم ٍة لَ ْم ت ُ َ
س َّر .أُذُنَ َّ
(مزمور .)6 :40
ُسر بها .كما ينص بوضوح على أنه لم
يعلن الكتاب المقدس بوضوح أن هللا ال يريد ذبائح وال ي ُّ
يطلب المحرقات أو ذبائح الخطية .ونقرأ أيضًا إضافة إلى ذلك:
ض ِمص َْر ِم ْن ِج َه ِة
" ِألَ ِِّني َل ْم أ ُ َك ِ ِّل ْم آ َبا َء ُك ْم َو ََل أ َ ْو َ
ص ْيت ُ ُه ْم َي ْو َم أ َ ْخ َرجْ ت ُ ُه ْم ِم ْن أَ ْر ِ
ص ْو ِتي فَأ َ ُكونَ لَ ُك ْم
ص ْيت ُ ُه ْم ِب َهذَا ٱ ْأل َ ْم ِر قَا ِئ ًال :ٱ ْس َمعُوا َ
ُمحْ َرقَ ٍة َوذَ ِبي َحةٍَ .ب ْل ِإنَّ َما أَ ْو َ
يروا ِفي ُك ِّل ٱل َّ
ِإلَ ًهاَ ،وأ َ ْنت ُ ْم ت َ ُكونُونَ ِلي َ
سنَ
ش ْعبًاَ ،و ِس ُ
وصي ُك ْم ِب ِه ِليُحْ َ
ق ٱلَّذِي أ ُ ِ
ط ِري ِ
ِإلَ ْي ُك ْم" (إرميا  22 :7و.)23
كيف يمكن لل أن يقول أنه لم يأمر بني إسرائيل بتقديم محرقات وذبائح على الرغم من أمره
الواضح لهم بذبح خروف الفصح وتأسيس نظام تقديم الذبائح؟ هل يناقض الكتاب المقدس نفسه
هنا؟
ش ْع ِبي
سا ِل َ
سحْ هُ َر ِئي ً
ض َب ْن َي ِ
" َغدًا ِفي ِمثْ ِل ٱ ْآلنَ أ ُ ْر ِس ُل إِ َليْكَ َر ُج ًال ِم ْن أ َ ْر ِ
امينَ َ ،فٱ ْم َ
ْطي ِن ِيّينَ ِ ،أل َ ِنّي َن َ
ظ ْرتُ ِإلَى َش ْع ِبي ِأل َ َّن
ص َ
ش ْع ِبي ِم ْن َي ِد ٱ ْل ِف ِلس ِ
ِإس َْرا ِئيلَ ،فَيُخ َِلّ َ
لر ُج ُل
ي .فَلَ َّما َرأَى َ
ُ
ص ُمو ِئي ُل ش ُ
لرب :ه َُوذَا ٱ َّ
َاو َل أَجَا َبهُ ٱ َّ
ص َرا َخ ُه ْم قَدْ َجا َء ِإلَ َّ
ض ِب ُ
ع ْنهَُ .هذَا َي ْ
ش ْع ِبي" (صموئيل األول  16 :9و.)17
ط َ
ٱلَّذِي َكلَّ ْمت ُكَ َ
في هذه القصة يأمر هللا نبيه صموئيل أن يمسح رجالً مل ًكا على شعب إسرائيل .ويبدو في
السياق الفوري لهذه القصة أن هللا هو الذي يأمر بهذه األشياء .أما السياق األوسع أو المغزى
الحقيقي منها هو أن بني إسرائيل كانوا يريدون مل ًكا فأعطاهم هللا طلبتهم.
صلَّى
سا َء ٱ ْأل َ ْم ُر ِفي َ
ع ْينَ ْي َ
"فَ َ
ص ُمو ِئي َل ِإ ْذ قَالُوا« :أَع ِْطنَا َم ِلكًا َي ْق ِضي لَنَا»َ .و َ
ب ِفي ُك ِِّل َما
ت ٱل َّ
س َم ْع ِلص َْو ِ
لرب ِل َ
ص ُمو ِئيلَ :ٱ ْ
ص ُمو ِئي ُل ِإلَى ٱ َّ
لربّ ِ  .فَ َقا َل ٱ َّ
ش ْع ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َيقُ
َّ
ونَ
ُوكَ
كَ
علَي ِْه ْم.
اي َرفَضُوا حَ تَّى ََل أَ ْم ِلكَ َ
ي
إ
ل
ب
تَ
ن
أ
ض
ف
ر
ي
م
ل
م
ه
ن
أل
،
ل
ل
و
ِ ُْ ْ َْ
َ ْ ِ َّ َ
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ص َر ِإ َلى َهذَا ٱ ْل َي ْو ِم
ص َعدْت ُ ُه ْم ِم ْن ِم ْ
ب ُك ِّل أَ ْع َما ِل ِه ِم ٱ َّلتِي َع ِملُوا ِم ْن َي ْو ِم أَ ْ
س َ
َح َ
ُ
املُونَ ِبكَ أ َ ْيضًا" (صموئيل األول
َوت ََر ُكونِي َو َعبَد ُوا آ ِل َهةً أ ْخ َرىَ ،ه َكذَا ُه ْم َع ِ
.)8 – 6 :8
يؤكد الكتاب المقدس أن هللا لم يكن يريد أن يعطي إسرائيل مل ًكا ،لكنه سمح لهم بذلك.
صكَ
يَ ،ع َلى َع ْونِكَ  .فَأَيْنَ ه َُو َم ِل ُككَ َحتَّى يُ َخ ِلّ َ
"ه ََال ُككَ َيا ِإس َْرا ِئي ُل أَنَّكَ َع َل َّ
ضاتُكَ َحي ُ
سا َء؟ أَنَا أ َ ْع َط ْيت ُكَ
ْث قُ ْلتَ  :أَع ِ
فِي َج ِميعِ ُمدُنِكَ ؟ َوقُ َ
ْطنِي َم ِل ًكا َو ُر َؤ َ
َم ِلكًا ِبغَ َ
َطي" (هوشع .)11 – 9 :13
سخ ِ
ض ِبي َوأ َ َخذْتُهُ ِب َ
ما هو المعنى من قول الكتاب أن هللا أعطى إسرائيل مل ًكا بغضبه؟ إن غضب هللا هو سماحه
لإلنسان أن يحصل أو يمتلك األشياء الخاطئة التي يرغب فيها( .للحصول على دراسة موسعة
حول هذا الموضوع ،راجع الفصل  13من كتاب "أعمال إلهنا الرؤوف" المتاح على موقع
 .)fatheroflove.infoيوضح الكتاب المقدس في عدة أماكن أن هللا يأمر بحدوث األشياء
آخر على ذلك:
التي يرغب البشر فيها .فيما يلي مثا ٌل ٌ
ض َك ْنعَانَ ٱلَّتِي أَنَا
سى قَائِ ًال :أ َ ْر ِس ْل ِر َج ًاال ِليَت َ َج َّ
س ُ
"ث ُ َّم َكلَّ َم ٱ َّ
لربُّ ُمو َ
سوا أَ ْر َ
اح ٍد
احدًا ِل ُك ِّل ِسبْطٍ ِم ْن آبَائِ ِه ت ُ ْر ِسلُونَ ُ .ك ُّل َو ِ
ُم ْع ِطي َها ِلبَنِي إِس َْرا ِئي َلَ .ر ُج ًال َو ِ
يس فِي ِه ْم" (سفر العدد  1 :13و.)2
َرئِ ٌ
عند قراءة هذا النص في سياقه الفوري ،سنجد أن هللا يريد من الشعب أن يتجسَّسوا أرض
كنعان .ولكن عندما نقرأه في سياقه األوسع سنرى شيئًا مختلفًا.
س ْل ِرج ً
سوا لَ َنا
"فَتَ َق َّد ْمت ُ ْم إِ َل َّي ج َِميعُ ُك ْم َوقُ ْلت ُ ْمَ :د ْعنَا نُ ْر ِ
َاَل قُدَّا َمنَا ِليَتَ َج َّ
س ُ
ضَ ،ويَ ُردُّوا إِلَ ْينَا َخبَ ًرا َع ِن ٱ َّ
صعَد ُ فِي َها َوٱ ْل ُمد ُِن ٱلَّتِي نَأْتِي
ٱ ْأل َ ْر َ
ق ٱلَّتِي نَ ْ
لط ِري ِ
إِلَ ْي َها" (تثنية .)22 :1
إسرائيل هي من أرادت التجسس على أرض كنعان ،فأمرهم هللا أن يفعلوا ما يريدون .ولكن
لماذا يفعل هللا ذلك؟
َطيَّةَُ .ولَ ِك ْن َحي ُ
ت
َطيَّةُ ٱ ْزدَاد َ ِ
ْث َكث ُ َر ِ
ت ٱ ْلخ ِ
وس فَدَ َخ َل ِل َك ْي تَ ْكث ُ َر ٱ ْلخ ِ
" َوأ َ َّما ٱلنَّا ُم ُ
ٱلنِّ ْع َمةُ ِجدًّا" (رومية .)20 :5
عندما يكون لدى إنسان خطية في قلبه ،فإن أول عمل يقوم به هللا هو إظهار تلك الخطية له.
فقلب اإلنسان لديه القدرة على خداع نفسه .فاإلنسان أعمى عن خطاياه وآثامه .وعندما تكون
نتعرف على سبب
أفعالنا خارج إرادة هللا ،فإنه سيأمر األشياء التي نرغبها أن تنمو وتكبر لكي َّ
23

كونها خطية .لكنه ال يفعل هذه األشياء دون أن يُتيح للشخص الفرصة لمعرفة أن هذه األشياء
خاطئة .والبشر يفسّرون هذه األوامر على أنها تعني أن هللا يريدها ،ذلك ألن البشر ال يرون
شرورهم وخطاياهم .كما إنهم يختارون تصديق ذلك ،إذ أن هذا يجعل هللا يبدو مثلهم وهذا يبرر
شرورهم وخطاياهم.
لقد اكتشفنا في الفصل الثاني أن بذور الموت كانت توجد في قلب آدم ،الذي إتهم ابن هللا
بمسؤوليته عن األفعال التي كان يظن أنها تسببت في حكم هللا عليه بالموت ،وكان يخشى أن
يقوم هللا بتنفيذ هذه العقوبة ضده .فألقى آدم باللوم على زوجته هربًا من الموت ،وكان على
استعداد أن يدعها تموت مكانه .اعتقد آدم أن عدل هللا يتطلب الموت ،وأن اللوم يجب أن يُلقى
صا آخر يمكنه دفع الدين الذي كان يظن أن هللا يطلبه .حينئذ أمر
على
ٍ
آخر ،وأن شخ ً
شخص ٍ
هللا بتأسيس نظام الذبائح حتى يتسنى آلدم أن يرى ما في قلبه .ونظام الذبيحة هو انعكاس لفكر
اإلنسان وليس فكر هللا ،وهذا النظام هو مرآة لما في ذهن اإلنسان .وهكذا يمكننا أن نفهم
النصوص الكتابية المختلفة التي تتحدث عن الذبائح من خالل هذا السياق ،ونرى أن هناك
انسجام وتوافق بينها.
ت
ص ْو ِ
لربّ ِ بِٱ ْل ُمحْ َرقَا ِ
س َّرة ُ ٱ َّ
ص ُمو ِئيلُ :ه َْل َم َ
ت َوٱلذَّبَائِحِ َك َما بِٱ ْستِ َماعِ َ
"فَقَا َل َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
ض ُل ِم ْن شَحْ ِم
لربّ ِ ؟ ه َُوذا ٱِلِ ْستِ َما ُ
ض ُل ِمنَ ٱلذبِي َح ِةَ ،وٱ ِإل ْ
ٱ َّ
صغَا ُء أف َ
ع أف َ
اش" (صموئيل األول .)22 :15
ٱ ْل ِكبَ ِ
هللا ببساطة يريد منا أن نثق به ونطيعه من خالل الثقة بنعمته .وهو لم يطلب ذبائح من البشر،
مضطرا أن يأمر بما كان في قلب اإلنسان ليريه شره وخطيته .ولكن لماذا أعطى
وإنما كان
ً
هللا كل هذه التعليمات والتفاصيل الكثيرة بشأن نظام تقديم الذبائح؟
ِي ٱ ْل َك ِل َماتُ ٱلَّتِي ت ُ َك ِلّ ُم بِ َها
" َوأَ ْنت ُ ْم ت َ ُكونُونَ ِلي َم ْملَ َكةَ َك َهنَ ٍة َوأ ُ َّمةً ُمقَدَّ َ
سةًَ .ه ِذ ِه ه َ
شيُو َخ ٱل َّ
سى َودَ َعا ُ
ض َع قُدَّا َم ُه ْم ُك َّل َه ِذ ِه
ب َو َو َ
ش ْع ِ
بَنِي إِس َْرائِي َل فَ َجا َء ُمو َ
َ
َ
َ
ُ
ب َمعًا َوقالوا« :كُل َما
َاب ج َِمي ُع ٱل َّ
ٱ ْل َك ِل َما ِ
صاهُ بِ َها ٱ َّ
لربُّ  .فأج َ
ش ْع ِ
ت ٱلَّتِي أ َ ْو َ
سى ك ََال َم ٱل َّ
لربّ ِ" (خروج 6 :19
ب إِلَى ٱ َّ
ش ْع ِ
لرب نَ ْفعَ ُل» .فَ َردَّ ُمو َ
ت َ َكلَّ َم بِ ِه ٱ َّ
– .)8
عندما جاء الربُّ إلى إسرائيل ،أرادهم جميعًا أن يكونوا كهنة وأن يثقوا بنعمته ليمنحهم كل
مواعيد العهد .ولكن في المقابل أخبر الشعب هللا أنهم سيفعلون األشياء التي وعدهم بأنه سيفعلها
بدالً منه ،وبالتالي فهم بإخبارهم هللا بهذا ،كانوا في الواقع يتمردون عليه.
ص َر ِم ْن ِج َه ِة
ض ِم ْ
ص ْيت ُ ُه ْم يَ ْو َم أ َ ْخ َرجْ ت ُ ُه ْم ِم ْن أ َ ْر ِ
" ِأل َ ّنِي َل ْم أ ُ َك ِ ّل ْم آبَا َء ُك ْم َو َال أ َ ْو َ
ص ْوتِي َفأ َ ُكونَ لَ ُك ْم
ص ْيت ُ ُه ْم ِب َهذَا ٱ ْأل َ ْم ِر قَائِ ًال :ٱ ْس َمعُوا َ
ُمحْ َرقَ ٍة َوذَ ِبي َحةٍ .بَ ْل ِإنَّ َما أَ ْو َ
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يروا فِي ُك ِّل ٱل َّ
ِإلَ ًهاَ ،وأ َ ْنت ُ ْم ت َ ُكونُونَ ِلي َ
سنَ
ش ْعبًاَ ،و ِس ُ
وصي ُك ْم ِب ِه ِليُحْ َ
ق ٱلَّذِي أ ُ ِ
ط ِري ِ
ت َو ِعنَا ِد َق ْل ِب ِه ِم
ُورا ِ
ِإلَ ْي ُك ْم .فَلَ ْم يَ ْ
س َمعُوا َولَ ْم يُ ِميلُوا أ ُ ْذ َن ُه ْم ،بَ ْل َ
اروا فِي َمش َ
س ُ
ض
ٱل ِ ِّ
يرَ ،وأ َ ْع َط ْوا ٱ ْلقَ َفا ََل ٱ ْل َوجْ هَ .فَ ِمنَ ٱ ْليَ ْو ِم ٱلَّذِي َخ َر َج فِي ِه آبَا ُؤ ُك ْم ِم ْن أَ ْر ِ
ش ِ ِّر ِ
اءُ ،م َب ِ ّك ًرا ُك َّل يَ ْو ٍم َو ُم ْر ِس ًال.
س ْلتُ ِإلَ ْي ُك ْم ُك َّل َع ِبيدِي ٱ ْأل َ ْن ِبيَ ِ
ِمص َْر إِلَى َهذَا ٱ ْل َي ْو ِم ،أ َ ْر َ
ُ
سا ُءوا أَ ْكثَ َر ِم ْن آبَائِ ِه ْم"
صلَّبُوا ِرقَابَ ُه ْم .أ َ َ
فَلَ ْم يَ ْس َمعُوا ِلي َولَ ْم يُ ِميلُوا أذُنَ ُه ْم ،بَ ْل َ
(إرميا .)26 – 22 :7
تخبرنا كلمة هللا أنهم منذ يوم خروجهم من أرض مصر تمردوا على ما أراده لهم .وفي الليلة
التي أكلوا فيها خروف الفصح ،كشفوا عن رفضهم للمسيح ألنهم كانوا يرفضوه .واألحداث
تكرارا لما
التي وقعت بعد مرور حوالي  1500سنة والمختصة برفضهم للمسيح ،لم تكن إال
ً
فعله شعب إسرائيل في ليلة الفصح تلك .لقد ساروا وراء مشورات قلبهم الشريرة ،وكان هللا
يريهم ماذا كانوا يفعلون من خالل التعليمات المعطاة لهم بخصوص خروف الفصح .وهذا كان
إعالنًا لشرهم وخطاياهم ،بل أن ذبح خروف الفصح كان بمثابة إعالنًا عن رفضهم لنعمة هللا
ودعوته الرحيمة لهم منذ مجيء موسى إليهم قبل ذلك في مصر.
ص ِر ِيّينَ
لربُّ َ .وأَنَا أ ُ ْخ ِر ُج ُك ْم ِم ْن تَحْ ِ
ت أَثْقَا ِل ٱ ْل ِم ْ
" ِلذَلِكَ قُ ْل ِل َبنِي ِإس َْرائِيلَ :أَنَا ٱ َّ
ص ُك ْم ِبذ َِراعٍ َم ْمدُودَةٍ َو ِبأَحْ ك ٍَام َع ِظي َمةٍَ ،وأَتَّ ِخذُ ُك ْم
َوأ ُ ْن ِقذ ُ ُك ْم ِم ْن ُ
عبُو ِديَّتِ ِه ْم َوأ ُ َخ ِلّ ُ
لربُّ ِإلَ ُه ُك ُم ٱلَّذِي ي ُْخ ِر ُج ُك ْم ِم ْن
ِلي َ
ش ْعبًاَ ،وأَ ُكونُ لَ ُك ْم ِإلَ ًها .فَت َ ْعلَ ُمونَ أَنِّي أَنَا ٱ َّ
ُ
ُ
ْطيَ َها
تَحْ ِ
ض ٱلَّتِي َرفَ ْعتُ يَدِي أَ ْن أع ِ
ت أَثْقَا ِل ٱ ْل ِم ْ
ص ِر ِيّينَ َ .وأد ِْخلُ ُك ْم ِإلَى ٱ ْأل َ ْر ِ
ُ
سى
وبَ .وأع ِ
لربُّ  .فَ َكلَّ َم ُمو َ
ْطيَ ُك ْم ِإيَّاهَا ِمي َراثًا .أَنَا ٱ َّ
ِيم َو ِإ ْس َحاقَ َويَ ْعقُ َ
ِ ِإلب َْراه َ
سى ِم ْن ِصغَ ِر ٱل َّن ْف ِسَ ،و ِمنَ
س َرائِيلََ ،ولَ ِك ْن لَ ْم َي ْ
َه َكذَا بَنِي ِإ ْ
س َمعُوا ِل ُمو َ
سيَ ِة" (خروج .)9 – 6 :6
ٱ ْلعُبُو ِديَّ ِة ٱ ْلقَا ِ
تعرضوا إليها وهم في مصر ،لكنهم
ألقى بنو إسرائيل اللوم على هللا بسبب الظلم والعبودية التي َّ
لم يتوبوا عن ِشركهم وارتدادهم وابتعادهم عن الرب .لماذا يرفضون هذا العرض ال ُم ِحب
والكريم المتعلق بحصولهم على أرض الموعد ،ما لم يكن في قلوبهم غضبًا ومالمةً تجاه هللا
على الوضع الذي كانوا فيه؟ وكانت هذه هي بذور خروف الفصح .فإذا جاء إليهم المسيح في
ذلك الحين ،لقتلوه أيضًا كما قتلوه بعد ذلك بـ  1500سنة.
وعلى الرغم من كل هذا ،فقد استطاع هللا أن يؤكد لهم أنه سيحميهم ويحافظ عليهم إذا آمنوا بدم
يعرفهم على رحمته ومحبته من خالل
الحمل المذبوح المرشوش على عتبة الباب .واستطاع أن ّ
أفكارهم الخاطئة عن العدالة والكفارة .بدأ يعلمهم عن رحمته ونعمته.
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وفي غضون أسابيع منذ الوقت الذي أُعطي فيه الناموس في سيناء ،كسروا ميثاق (عهد) الطاعة
بالرقص حول العجل الذهبي .فغضب موسى وكسر اللوحين اللذين نحتهما هللا وكتب عليهما
ناموس الوصايا العشر.
سى :ٱ ْن َحتْ لَكَ لَ ْو َحي ِْن ِم ْن َحج ٍَر ِمثْ َل ٱ ْأل َ َّولَي ِْن ،فَأ َ ْكت َُب أَنَا
"ث ُ َّم قَا َل ٱ َّ
لربُّ ِل ُمو َ
ت ٱلَّتِي كَان ْ
س ْرتَ ُه َما"
َ
علَى ٱللَّ ْو َحي ِْن ٱ ْل َك ِل َما ِ
َت َعلَى ٱللَّ ْو َحي ِْن ٱ ْأل َ َّولَي ِْن ٱللَّذَي ِْن َك َ
(خروج .)1 :34
إنسان وقام هللا بالكتابة عليهما ،وهما عبارة عن مزيج من عمل هللا
صنِعا بيد
اللوحان الجديدان ُ
ٍ
وعمل اإلنسان .رفض الشعب عرض هللا الكريم أن يمنحهم كل شيء بدون مقابل ،ألنهم أرادوا
إظهار تقواهم وصالحهم وبرهم  .ولذلك فقد أمر هللا أن تحدث األشياء التي كانت في قلوبهم
لكي تكثُر الخطية .لقد كانت قلوبهم ممتلئة بالذبائح والتقدمات .أليس هذا هو ما فعلوه حول
العجل الذهبي؟ لذلك أعطاهم هللا وصايا وفرائض ليبين لهم مدى عقلهم الجسداني.
" َوأ َ ْع َ
صا ِل َحةٍَ ،وأ َحْ كَا ًما َال يَحْ يَ ْونَ بِ َها" (حزقيال :20
ط ْيت ُ ُه ْم أ َ ْيضًا فَ َرائِ َ
ض َغي َْر َ
.)25
كيف يمكن لل أن يعطي شعبه أشيا ًء ال يستطيعون أن يحيوا أو يعيشوا بها؟ لقد أعطاهم هللا
األشياء التي كانوا يريدونها .إلى أي مدى سيذهب العقل البشري لمحاولة إرضاء هللا بالذبائح
والتقدمات؟
"ث ُ َّم إِ َّن ٱ ْل َملِكَ َو ُك َّل ٱل َّ
سلَ ْي َمانُ ذَ َبائِ َح
ام ٱ َّ
لربّ ِ َ .وذَبَ َح ٱ ْل َم ِلكُ ُ
ش ْع ِ
ب ذَبَ ُحوا ذَبَائِ َح أَ َم َ
ِمنَ ٱ ْلبَقَ ِر ٱثْنَي ِْن َو ِعش ِْرينَ أَ ْل ًفاَ ،و ِمنَ ٱ ْلغَنَ ِم ِمئ َةً َو ِعش ِْرينَ أَ ْلفًاَ ،ودَ َّ
شنَ ٱ ْل َم ِلكُ
َو ُك ُّل ٱل َّ
ب بَيْتَ ٱللِ" (أخبار األيام الثاني  4 :7و.)5
ش ْع ِ
ُسر) ذبيحة أو تقدمة .في
متى طلب هللا كل هذه األشياء؟ يقول الكتاب المقدس أن هللا لم ي ُِرد (ي ُّ
البداية ولكي يري آدم ما كان في قلبه ،أمره أن يقدم َحمالً مرة واحدة في السنة على األكثر.
" َو َحدَ َ
لربّ ِ َ ،وقَد ََّم هَا ِبي ُل
ض قُ ْربَانًا ِل َّ
ار ٱ ْأل َ ْر ِ
ث ِم ْن بَ ْع ِد أَي ٍَّام أَ َّن َقا ِيينَ قَد ََّم ِم ْن أَثْ َم ِ
َ
َار َغن َِم ِه َو ِم ْن ِس َمانِ َها .فَنَ َ
لربُّ ِإلَى هَابِي َل َوقُ ْربَانِ ِه" (تكوين
ظ َر ٱ َّ
أ َ ْيضًا ِم ْن أ ْبك ِ
 3 :4و.)4
الترجمة اإلنجليزية لآلية السابقة تشير إلى أنه عند اقتراب وقت الحصاد أن قايين وهابيل
سيقدمان قرابينهما وذبائحهما .والترجمة الحرفية لهذه اآلية تقول:
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"ويحدث في نهاية األيام أن قايين يقدم من أثمار األرض قربانًا ليهوه" (تكوين :4
.)3
القراءة الحرفية هي "في نهاية األيام" أو "نهاية السنة" وهذا هو وقت الحصاد أو الوقت الذي
يقع فيه الحصاد .الحظ تعليق جون ويسلي على هذه الفقرة:
"بمرور الزمن وفي نهاية األيام ،إما في نهاية السنة عندما كانا يحتفالن
بعيد المظال ،أو في نهاية أيام األسبوع ،في اليوم السابع ،في وقت معين،
جاء قايين وهابيل إلى آدم بصفته كاهن العائلة ،وقدَّم كالً منهما قربانًا إلى
الرب ،وهو ما يجعلنا نعتقد أنه كان هناك غرض أو قصد إلهي من ذلك،
تعبير على أنهما قد وجدا نعمة في عيني هللا رغم ارتدادهما
كرمز أو
ٍ
وابتعادهما عن هللا (تعليق جون ويسلي على اآلية في تكوين .)3 :4
رجمت نفس الكلمة العبرية في أماكن أخرى على أنها تعني "في نهاية السنة".
وقد ت ُ ِ
"فَتَحْ فَ ُ
سنَ ٍة" (خروج .)10 :13
سنَ ٍة إِلَى َ
ضةَ فِي َو ْقتِ َها ِم ْن َ
ظ َه ِذ ِه ٱ ْلفَ ِري َ
" َو َع ِملَ ْ
صعُو ِدهَا
يرةً َوأَ ْ
سنَ ٍة ِإلَى َ
ص َع َدتْهَا لَهُ ِم ْن َ
سنَ ٍة ِع ْندَ ُ
ص ِغ َ
ت لَهُ أ ُ ُّمهُ ُجبَّةً َ
سنَ ِويَّ ِة" (صموئيل األول .)19 :2
َم َع َر ُج ِل َها ِلذَبْحِ ٱلذَّ ِبي َح ِة ٱل َّ
فماذا حدث؟ وما هو الذي أدى إلى حدوث هذا الفرق الشاسع من ذبيحة واحدة لكل عائلة إلى
مئة وعشرين ألفًا من الغنم وإثنين وعشرين ألفًا من البقر؟ لقد كان البشر على استعداد للتضحية
بأبنائهم إلرضاء اإلله الذي كان من وحي خيالهم .فماذا يقول الكتاب المقدس؟
َار َز ْيتٍ؟ َه ْل أُع ِْطي ِبك ِْري ع َْن
اشِ ،ب ِر َب َوا ِ
لرب ِبأُلُ ِ
" َه ْل يُ َ
وف ٱ ْل ِك َب ِ
سر ٱ َّ
ت أَ ْنه ِ
سانُ َما ه َُو
َم ْع ِص َي ِتي ،ث َ َم َرةَ َج َ
سدِي ع َْن َخ ِط َّي ِة نَ ْفسِي؟ قَدْ أَ ْخ َب َركَ أَيُّ َها ٱ ْ ِإل ْن َ
صا ِل ٌحَ ،و َماذَا َي ْ
لرحْ َمةََ ،وتَ ْسلُكَ
لربُّ  ،إِ َّال أ َ ْن ت َ ْ
صنَ َع ٱ ْل َح َّق َوت ُ ِحبَّ ٱ َّ
طلُبُهُ ِم ْنكَ ٱ َّ
َ
ض ًعا َم َع ِإلَ ِهك" (ميخا  7 :6و.)8
ا
َو
ُمت َ ِ
أراد هللا أن يثق البشر به وأن ينالوا نعمة طاعته ،ولم يكن يرغب أو يرد استرضائه بالذبائح.
النص الذي يتبادر إلى الذهن استجابةً لذلك هو اآلتي:
ش ْيءٍ ت َ ْق ِريبًا َيت َ َ
ص ُل
" َو ُك ُّل َ
س ْف ِك دَ ٍم َال تَحْ ُ
ب ٱلنَّا ُم ِ
ط َّه ُر َح َس َ
ُون َ
وس بِٱلد َِّمَ ،وبِد ِ
َم ْغ ِف َرةٌ!" (عبرانيين .)22 :9
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لماذا يع ّلم الناموس أنه بدون سفك الدم ال توجد مغفرة أو عفو أو حرية؟ ألن الناموس مرآة
تعكس ما في قلب اإلنسان.
وس َم ْع ِرفَةَ
س ٍد َال َيتَبَ َّر ُر أَ َما َمهُِ .ألَنَّ بِٱلنَّا ُم ِ
" ِألَنَّهُ بِأ َ ْع َما ِل ٱلنَّا ُم ِ
وس ُك ُّل ذِي َج َ
ٱ ْل َخ ِطيَّ ِة" (رومية .)20 :3
ال يتبرر الناس باألعمال المتعلقة بتقديم ذبائح الناموس ،بل من خالل رؤية واستيعاب أن تقديم
الذبائح هو ما في طبيعتنا ثم التوبة عن هذه الخطية .فعمل الناموس هو أن يُظ ِهر لنا عمق
الخطية التي توجد بداخلنا كي نتوب عنها ونتركها .وهللا ليس هو من يطالب بأنه "بدون سفك
الدم" ال يمكن أن تكون هناك مغفرة ،بل اإلنسان هو الذي يؤمن بذلك وال يستطيع أن يصدق
أن هللا سيغفر له ما لم يقدم ذبيحةَ .م ْن لهم آذانًا للسمع ،فليسمعوا ويفهموا.
ولذلك فالناموس المختص بتقديم الذبائح يساعدنا على معرفة ما بقلب اإلنسان الخاطئ .ولنذكر
ما يقوله الكتاب:
ص َر ِم ْن ِج َه ِة
ض ِم ْ
ص ْيت ُ ُه ْم َي ْو َم أ َ ْخ َرجْ ت ُ ُه ْم ِم ْن أَ ْر ِ
" ِأل َ ِنّي لَ ْم أ ُ َك ِلّ ْم آ َبا َء ُك ْم َو َال أ َ ْو َ
ُمحْ َرقَ ٍة َوذَ ِبي َح ٍة" (إرميا .)22 :7
ب في التوراة (أول خمسة أسفار
الطريقة الوحيدة لجعل هذه اآلية تتفق وتتناغم مع كل ما ُك ِت َ
من العهد القديم) هو أن التوراة هي مرآة لعقل اإلنسان الذي يقوم على االسترضاء ،كما أنها
تساعد اإلنسان على رؤية هذه الخطية في نفسه.
وبالرغم من الطبيعة الفاسدة لإلنسان الراغب في تقديم الذبائح أو قتل شيء ما إلرضاء هللا ،إال
أن هللا قد استطاع في ظل هذا الفساد أن يعلّم اإلنسان عن استعداده ألن يغفر له ،وعن رغبته
في تعريفه على المسيا اآلتي الذي سيُظ ِهر شخصية ال َح َمل وصفاته .إن استعالن هذه الصفات
سوف يرد قلوب البشر إلى هللا .ألن صفات هللا ال ُمعلَنة في المسيح هي التي ترد قلوب بني
البشر إلى هللا وتجعلهم واحدًا .لهذا قال المسيح في الليلة التي سبقت موته:
ع
ي َوحْ دَكَ َويَ ُ
سو َ
ِي ٱ ْل َحيَاة ُ ٱ ْألَبَ ِديَّةُ :أ َ ْن يَ ْع ِرفُوكَ أَ ْنتَ ٱ ْ ِإللَهَ ٱ ْل َح ِقي ِق َّ
" َو َه ِذ ِه ه َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ض .ٱلعَ َم َل ٱلذِي أ ْعط ْيتَنِي ِأل ْع َم َل
سلتَهُ .أنَا َم َّجدْتكَ َعلى ٱأل ْر ِ
ٱ ْل َمسِي َح ٱلَّذِي أ ْر َ
قَ ْد أَ ْك َم ْلتُهُ" (يوحنا .)4-3 :17
لو كان المسيح قد أكمل العمل الذي أعطاه إياه أبيه ليقوم به في الليلة التي سبقت موته ،فإن هللا
لم يكن بحاجة ألن يموت ابنه ،بل كان يحتاج ألن يُظ ِهر صفاته الرحيمة ال ُم ِحبة .اإلنسان هو
من كان بحاجة أل ن يموت المسيح ،ألننا في حالتنا الطبيعية ال نقبل أن يكون هناك غفران بدون
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عقاب .فلكي يتسنى لنا قبول غفران هللا ،كان على الجنس البشري أن يرى الرب يسوع يموت.
كمل" (يوحنا .)30 :19
ولهذا السبب صرخ الرب يسوع قبل موته قائالً" :قد أ ُ ِ
ما الذي ا ُ ْك ِملَ؟ لقد قام المسيح بالعمل الذي كان البشر بحاجة إلى رؤيته ليؤمنوا أن بإمكانهم
نيل الصفح والغفران .ولهذا أمر هللا بالذبائح ،ألن البشر كانوا بحاجة ألن يروا ويؤمنوا أن
صا ما سيموت فدا ًء ونيابةً عنهم .لفهم األهمية الحقيقية لهذا السؤال ،عليك أن ترى صليب
شخ ً
نور عظي ٌم في طهارته ونقائه ،عظي ٌم في قيمته وثمنه،
يسوع المسيح في نور مختلف تما ًما – ٌ
قرارا اليوم أن تدخل إلى هذا النور وتقبله.
وعظي ٌم أيضًا في تحريره وإطالقه .أصلي أن تأخذ
ً
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الفصل السادس
وس
لَنَا نَا ُم ٌ
في إحدى لقاءاته مع رؤساء إسرائيل وشيوخهم ،قال الرب يسوع:
ت أَبِي ُك ْم ت ُِري ُدونَ أ َ ْن تَ ْع َملُوا .ذَاكَ َكانَ قَتَّ ًاال
يسَ ،و َ
شه ََوا ِ
"أ َ ْنت ُ ْم ِم ْن أ َ ٍ
ب ه َُو إِ ْب ِل ُ
اس ِمنَ ٱ ْلبَد ِْءَ ،ولَ ْم يَثْب ْ
ب فَإِنَّ َما
ِللنَّ ِ
ْس فِي ِه َح ٌّقَ .مت َى تَ َكلَّ َم بِٱ ْل َك ِذ ِ
ق ِألَنَّهُ َلي َ
ُت فِي ٱ ْل َح ّ ِ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
ب" (يوحنا .)44 :8
يَت َ َكلَّ ُم ِم َّما لَهُِ ،ألنَّهُ َكذابٌ َوأبُو ٱل َكذا ِ
عندما تكلم قادة إسرائيل وشيوخهم مع الرب يسوع ،تكلموا بكلمات الشيطان حيث أخبرهم
الرب يسوع أنهم من أب هو الشيطان ،وشهوات أبيهم ،الشيطان ،يريدون أن يعملوا .ولذلك
فالكلمات التي أجاب بها اليهود كانت تعكس ما في فكر الشيطان ،كما أنها كانت تعكس مفهوم
العدالة الكامل عند البشر.
ب أ َ ْن يَ ُموتَ ِ ،ألَنَّهُ َجعَ َل
ب نَا ُمو ِ
وسَ ،و َح َ
س َ
سنَا يَ ِج ُ
"أَ َجابَهُ ٱ ْليَ ُهود ُ :لَنَا نَا ُم ٌ
سهُ ٱبْنَ ٱللِ" (يوحنا .)7 :19
نَ ْف َ
سنَ ِة :أَ ْنت ُ ْم لَ ْست ُ ْم
سا ِل ْل َك َهنَ ِة فِي تِ ْلكَ ٱل َّ
احد ٌ ِم ْن ُه ْمَ ،وه َُو قَيَافَاَ ،كانَ َرئِي ً
"فَقَا َل لَ ُه ْم َو ِ
ب
اح ٌد ع َِن ٱل َّ
ت َ ْع ِرفُونَ َ
سانٌ َو ِ
ش ْيئًاَ ،و ََل تُفَ ِ ِّك ُرونَ أَنَّهُ َخي ٌْر َلنَا أَ ْن يَ ُموتَ إِ ْن َ
ش ْع ِ
َو ََل ت َ ْه ِلكَ ٱ ْأل ُ َّمةُ كُلهَا!" (يوحنا .)50-49 :11
لقد أدان قادة اليهود وشيوخهم الرب يسوع وحكموا عليه في أذهانهم .وكان الرب يسوع –
بحسب قراءتهم للشريعة – يستوجب الموت .فذهب نيقوديموس لرفاقه من الرؤساء والشيوخ
والتمسهم بخصوص هذه المسألة.
ف َماذَا فَعَلَ؟" (يوحنا .)51 :7
سانًا لَ ْم يَ ْس َم ْع ِم ْنهُ أ َ َّو ًال َويَ ْع ِر ْ
سنَا يَ ِدينُ إِ ْن َ
"أَلَعَ َّل َنا ُمو َ
لقد كانوا بالفعل عازمين على قتل الرب يسوع قبل ذلك الوقت بكثير لوال سيطرة الرومان على
بالدهم.
يال ُ
"فَقَا َل لَ ُه ْم ِب َ
ب نَا ُمو ِس ُك ْم .فَقَالَ لَهُ ٱ ْليَ ُهودُ:
س َ
ط ُ
سُ :خذُوهُ أَ ْنت ُ ْم َوٱحْ ُك ُموا َعلَ ْي ِه َح َ
َال يَ ُجو ُز لَنَا أ َ ْن نَ ْقت ُ َل أَ َحدًا" (يوحنا .)31 :18
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كانت الطريقة التي فسَّر بها اليهود ناموس موسى تتمثل في إيقاع عقوبة الموت على أولئك
صت العديد من شرائع هذا الناموس وأحكامه على عقوبة الرجم.
الذين يخالفون الناموس .وقد ن َّ
ولكن عندما فسَّر الرب يسوع ناموس موسى ،فقد استخدم الناموس بشكل مختلف.
" َوقَد ََّم إِلَ ْي ِه ٱ ْل َكتَبَةُ َوٱ ْلفَ ِ ّري ِسيُّونَ ٱ ْم َرأَة ً أ ُ ْم ِسك ْ
ْط
َت فِي ِزنًاَ .ولَ َّما أَقَا ُموهَا فِي ٱ ْل َوس ِ
قَالُوا لَهَُ « :يا ُمعَ ِلّ ُمَ ،ه ِذ ِه ٱ ْل َم ْرأَة ُ أ ُ ْم ِسك ْ
سى
ِي ت َْزنِي فِي ذَا ِ
ت ٱ ْل ِف ْع ِلَ ،و ُمو َ
َت َوه َ
وس أَ ْوصَا َنا أَنَّ ِمثْ َل َه ِذ ِه ت ُْر َج ُم .فَ َماذَا تَقُو ُل أَ ْنتَ ؟» قَالُوا َهذَا
فِي ٱلنَّا ُم ِ
ع فَٱ ْن َحنَى إِلَى أَ ْسفَ ُل
سو ُ
ِليُ َج ِ ّربُوهُِ ،ل َك ْي يَ ُكونَ لَ ُه ْم َما يَ ْشت َ ُكونَ بِ ِه َعلَ ْي ِهَ .وأ َ َّما يَ ُ
ب َوقَا َل
َو َكانَ يَ ْكتُبُ بِإ ِ ْ
ص ِب ِع ِه َعلَى ٱ ْأل َ ْر ِ
ص َ
ضَ .ولَ َّما ٱ ْست َ َم ُّروا يَ ْسأَلُونَهُ ،ٱ ْنتَ َ
لَ ُه ْمَ :م ْن كَانَ ِم ْن ُك ْم ِب ًَل َخ ِط َّي ٍة َف ْل َي ْر ِمهَا أَ َّو ًَل ِب َحج ٍَر! ث ُ َّم ٱ ْن َحنَى أَ ْيضًا ِإلَى أَ ْسفَ ُل
س ِم ُعوا َوكَان ْ
ض َما ِئ ُر ُه ْم ت ُ َب ِ ّكت ُ ُه ْم،
َو َكانَ َي ْكتُبُ َعلَى ٱ ْأل َ ْر ِ
َت َ
ضَ .وأ َ َّما ُه ْم فَلَ َّما َ
احدًاُ ،م ْبت َ ِدئِينَ ِمنَ ٱل ُّ
سو ُ
ي َي ُ
احدًا فَ َو ِ
خ ََر ُجوا َو ِ
ع َوحْ دَهُ
شيُوخِ ِإلَى ٱ ْآل ِخ ِرينَ َ .و َب ِق َ
ع َولَ ْم َي ْن ُ
ظ ْر أَ َحدًا ِس َوى ٱ ْل َم ْرأَ ِة،
سو ُ
ب َي ُ
َوٱ ْل َم ْرأَة ُ َوا ِقفَةٌ ِفي ٱ ْل َوس ِ
ص َ
ْط .فَلَ َّما ٱ ْنتَ َ
علَي ِْك؟ أ َ َما دَان َِك أ َ َحدٌ؟ فَقَالَ ْ
قَا َل لَ َها :يَا ٱ ْم َرأَةُ ،أَ ْينَ ُه ْم أُولَئِكَ ٱ ْل ُم ْ
ت « َال
شتَكُونَ َ
سوعَُ :و ََل أَنَا أَدِينُ ِك .ٱذْ َه ِبي َو َال ت ُ ْخ ِطئِي أَ ْيضًا"
س ِيّد ُ!» .فَقَا َل لَ َها َي ُ
أ َ َحدََ ،يا َ
(يوحنا .)11 – 3 :8
أمسك الفريسيون هذا المرأة (والرجل أيضًا لغرض ما نتحدث عنه) في ذات الفعل أي وهي
ترتكب خطية الزنا .وحسب فهمهم للناموس ،فهذه المرأة يجب أن تُر َجم حتى الموت .انحنى
الرب يسوع وابتدأ يكتب على األرض بطريقة استطاع من خاللها أن يُب ّكت ضمائرهم .وعندما
أخبرهم أنهم كانوا بحاجة ألن يكونوا بال خطية حتى يكون لديهم الحق األخالقي في رجمها،
تبكتت ضمائرهم بسبب خطاياهم .ولكن عوضًا عن طلب المغفرة والعفو ،أدانوا أنفسهم
وخرجوا واحدًا فواحدًا من حضرته .أما المرأة فقد نالت غفرانًا مجانيًا من الرب يسوع ،ودُعيت
شعورا بالراحة واالطمئنان
إلى عدم الرجوع لإلثم والخطية مرة أخرى ،وقد بعث هذا فيها
ً
واالمتنان لمخلصها .لقد استخدم الرب يسوع الناموس للحماية والخالص ،أما الفريسيون فقد
استخدموه للقتل والعقاب.
وهنا يظهر الفرق بين مفهوم العدالة اإللهية والعدالة الشيطانية .يعتقد الكثير من الناس أن عدالة
هللا تتطلب الموت ،ويعتقدون أن الرحمة والعدالة يتعارضان مع بعضهما البعض ،وأنه عندما
تنفد رحمة هللا فإن ناموسه سيسحق المذنبين.
ولكن دعونا نتأمل فيما تقوله أسفار الوحي المقدسة.
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ام َوجْ ِهكَ "
"ٱ ْل َعدْ ُل َوٱ ْل َح ُّق قَا ِعدَة ُ ُك ْر ِس ِيّكَ  :ٱ َّ
لرحْ َمةُ َوٱ ْأل َ َمانَةُ تَتَقَدَّ َم ِ
ان أَ َم َ
(مزمور .)14 :89
الحظ النقطتين الرأسيتين بعد كلمة " ُك ْر ِسيِّكَ " .تستخدم النقطتان الرأسيتان إلعالم القارئ بأن
ما سيأتي سيثبت ويوضح ما سبق ذكره ،وتوضع أيضًا بعد القول ،ولتبيين الشيء وأنواعه،
وقبل الكالم الذي يعرض لتوضيح ما قبله .وهذا يعني أن الرحمة التي ذُ ِكرت في المقطع الثاني
سر عدل هللا الذي ذُ ِكر في الجزء األول منها.
من اآلية بعد النقطتين الرأسيتين ،تو ِ ّ
ضح وتف ِ ّ
فالعدل هو فعل الشيء الصحيح ،والشيء الصحيح الذي يفعله هللا هو إظهار الرحمة في ضوء
الحق .السؤال هو :إلى متى تدوم رحمة هللا؟
صا ِل ٌحِ ،إلَى ٱ ْألَبَ ِد َرحْ َمتُهَُ ،و ِإلَى دَ ْو ٍر فَدَ ْو ٍر أ َ َمانَتُهُ" (مزمور
ِ
"أل َ َّن ٱ َّ
لربَّ َ
.)5 :100
صا ِل ٌحِ ،ألَنَّ إِلَى ٱ ْألَبَ ِد َرحْ َمتَهُ .ٱحْ َمد ُوا إِلَهَ ٱ ْآل ِل َه ِةِ ،ألَنَّ
"اِحْ َمد ُوا ٱ َّ
لربَّ ِألَنَّهُ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
صانِ َع
بِ ،ألنَّ إِلى ٱ ْألبَ ِد َرحْ َمتَهُ .ٱل َّ
إِلَى ٱ ْألَبَ ِد َرحْ متَهُ .ٱحْ َمد ُوا َربَّ ٱأل ْربَا ِ
ب ٱ ْل ِع َ
ت بِفَ ْه ٍمِ ،ألَنَّ
س َم َاوا ِ
صانِ َع ٱل َّ
ام َوحْ دَهُِ ،أل َنَّ إِلَى ٱ ْألَبَ ِد َرحْ َمتَهُ .ٱل َّ
ٱ ْلعَ َجائِ َ
ظ َ
إِلَى ٱ ْألَبَ ِد َرحْ َمتَهُ" (مزمور .)5 – 1 :136
إن رحمة هللا ال تنتهي أبدًا ،أما بالنسبة ألولئك الذين يرفضونه ،فال يوجد إله رحيم ،فيعتقدون
ويتوقعون أنهم سيُعاقبون على خطاياهم ،ولذلك يأذن هللا الختياراتهم الخاطئة أن تدركهم وتحل
عليهم ،مما يسمح إلحساسهم بالعدالة أن يتحقق ويُش َبع.
ضى .ٱل ّ
ير يَ ْعلَ ُق ِب َع َم ِل يَدَ ْي ِه" (مزمور :9
وف ه َُو ٱ َّ
ش ِ ِّر ُ
" َم ْع ُر ٌ
ضا ًء أ َ ْم َ
لربُّ  .قَ َ
.)16
ما هو قضاء الرب وحكمه على األشرار؟ تقول اآلية السابقة أن هللا يقضي أن يقع األشرار في
شرك أعمالهم ،أي أنه يسمح لهم أن يسقطوا في عواقب قراراتهم واختياراتهم ،فهو ال يمنع
ذلك من الحدوث .أليس هذا هو الشيء الصحيح الذي يتوجب على هللا فعله؟ فإذا طلبوا الرحمة،
سينالوها وسيمدهم بها لمساعدتهم على اجتياز عواقب قراراتهم ،ولكن إذا لم يتوقعوا رحمةً
ولم يطلبوها ،فلن يتمكنوا من تلقيها حتى وإن قُدِّمت إليهم .ولألسف فمعظم الناس يعتقدون أن
هللا مثلنا ،إذ أنهم يعتقدون أن عدالة هللا هي نفس عدالتنا.
ف َخ َ
سكَتُّ َ .
ام
ص ُّ
ظ َن ْنتَ أ َ ِّني ِمثْلُكَ  .أ ُ َو ِبّ ُخكَ َ ،وأ َ ُ
صنَعْتَ َو َ
" َه ِذ ِه َ
طا َياكَ أ َ َم َ
َع ْينَيْكَ " (مزمور .)21 :50
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إذا كانت عدالة هللا تتطلب الموت ،فالل بذلك يكون هو خالق الموت ومبدئه .إذا كانت لدى هللا
أية نية لقتل أحد مخلوقاته لمخالفته شريعته ،فحينئذ يكمن (يتواجد) مبدأ الموت في هللا .ولكن
عندما ننظر إلى الرب يسوع الذي هو إعالن اآلب ال نرى فيه إال الحياة ،وال نرى فيه موتًا.
سيَحْ يَا" (يوحنا
"قَا َل لَ َها يَ ُ
سوعُ :أَنَا ه َُو ٱ ْل ِقيَا َمةُ َوٱ ْل َحيَاةَُ .م ْن آ َمنَ بِي َولَ ْو َماتَ فَ َ
.)25 :11
س ِم ْعنَاهُ ،ٱلَّذِي َرأَ ْينَاهُ ِب ُعيُو ِننَا ،ٱ َّلذِي شَا َهدْنَاهُ،
"اَلَّذِي َكانَ ِمنَ ٱ ْل َبد ِْء ،ٱلَّذِي َ
ستْهُ أ َ ْيدِينَاِ ،م ْن ِج َه ِة َك ِل َم ِة ٱ ْل َح َياةِ .فَ ِإنَّ ٱ ْل َح َياةَ أ ُ ْظ ِه َرتْ َ ،و َق ْد َرأَ ْي َنا َونَ ْ
ش َه ُد
َولَ َم َ
ب َوأ ُ ْظ ِه َرتْ لَ َنا" (يوحنا األولى
َونُ ْخ ِب ُر ُك ْم ِبٱ ْل َحيَا ِة ٱ ْألَبَ ِديَّ ِة ٱلَّتِي كَا َنتْ ِع ْن َد ٱ ْْل ِ
 1 :1و.)2
أمرا أو حك ًما بالموت بسبب الخطية ،فالخطية هي التي تقود الشخص إلى تدمير
لم يَصدِر هللا ً
نفسه بنفسه ،والكتاب يقول أن أجرة الخطية هي موت .فهي شيء يتم اكتسابه نتيجة االنخراط
في الخطية .وهللا تبارك اسمه ال يدفع أجرة الخطية ،بل الخطية هي من تدفع أجرتها .والكتاب
نظرا للخطية هي الموت ،بل يقول أن أجرة الخطية هي موت ،وشتان
المقدس ال يقول األجرة ً
الفرق.
والكتاب المقدس يكشف لنا من خالل قصص العهد القديم كيف دخل أمر (حكم) الموت إلى
العالم.
صب ِْر َوٱلتَّ ْع ِزيَ ِة بِ َما فِي
ب ِألَجْ ِل تَ ْع ِل ِ
يمنَاَ ،حتَّى بِٱل َّ
ب ُكتِ َ
س َبقَ فَ ُك ِت َ
" ِأل َ َّن ُك َّل َما َ
ب يَ ُكونُ لَنَا َر َجا ٌء" (رومية .)4 :15
ٱ ْل ُكت ُ ِ
الشيطان هو من ابتدع أمر (حكم) الموت للخطية والتعدي .فنرى في قصة النبي دانيال وجب
دخل بها أمر (حكم) موتٍ.
األسود الطريقة التي أ ُ ِ
ي َعلَى ٱ ْل َم ْملَ َك ِة ِمئَةً َو ِع ْش ِرينَ َم ْر ُزبَا ًنا يَ ُكونُونَ
" َحسُنَ ِع ْندَ دَ ِاري َ
ُّوس أ َ ْن ي َُو ِلّ َ
ِي ٱ ْل َم َر ِازبَةُ
َ
َ
َ
َ
َ
َعلَى ٱ ْل َم ْملَ َك ِة ُك ِلّ َهاَ .و َعلى َه ُؤ َال ِء ث َالثة ُوزَ َرا َء أ َحدُ ُه ْم دَانِيآلُِ ،لت ُ َؤدّ َ
اء
ارةٌ .فَفَاقَ دَانِيآ ُل َهذَا َ
علَى ٱ ْل ُو َز َر ِ
ص َ
س َ
يب ٱ ْل َملِكَ َخ َ
اب فَ َال ت ُ ِ
إِلَ ْي ِه ِم ٱ ْل ِح َ
س َ
علَى ٱ ْل َم ْملَ َك ِة
اضلَةًَ .وفَك ََّر ٱ ْل َم ِلكُ فِي أَ ْن يُ َو ِلِّيَهُ َ
َوٱ ْل َم َر ِازبَ ِةِ ،أل َ َّن فِي ِه ُرو ًحا فَ ِ
ُك ِلِّهَا .ث ُ َّم إِ َّن ٱ ْل ُوزَ َرا َء َوٱ ْل َم َر ِازبَةَ كَانُوا يَ ْ
طلُبُونَ ِعلَّةً يَ ِجد ُونَ َها َعلَى دَانِيآ َل ِم ْن
ِج َه ِة ٱ ْل َم ْملَ َك ِة ،فَلَ ْم يَ ْقد ُِروا أ َ ْن يَ ِجدُوا ِعلَّةً َو َال ذَ ْنبًاِ ،ألَنَّهُ َكانَ أَ ِمينًا َولَ ْم يُو َجدْ فِي ِه
َخ َ
طأ ٌ َو َال ذَ ْنبٌ  .فَقَا َل ه َ
علَى دَانِيآ َل َهذَا ِعلَّةً إِ ََّل أَ ْن نَ ِج َد َها
لر َجا ُلََ :ل نَ ِج ُد َ
َؤُال ِء ٱ ِ ّ
ِم ْن ِج َه ِة ش َِريعَ ِة إِلَ ِه ِهِ .حينَئِ ٍذ ٱ ْجت َ َم َع َهؤ َُال ِء ٱ ْل ُوزَ َرا ُء َوٱ ْل َم َر ِازبَةُ ِع ْندَ ٱ ْل َم ِل ِك
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اء ٱ ْل َم ْملَ َك ِة
ش إِلَى ٱ ْأل َ َب ِد! ِإنَّ ج َِمي َع ُو َز َر ِ
ُوسِ ،ع ْ
َوقَالُوا لَهُ َه َكذَا :أَيُّ َها ٱ ْل َم ِلكُ دَ ِاري ُ
علَى أ َ ْن َي َ
ضعُوا أَ ْم ًرا
َاو ُروا َ
َوٱل ِ ِّ
ِيرينَ َوٱ ْل ُو ََل ِة قَ ْد تَش َ
َن َوٱ ْل َم َر ِازبَ ِة َوٱ ْل ُمش ِ
شح ِ
ب ِط ْلبَةً َحتَّى ثَ ًَلثِينَ يَ ْو ًما ِم ْن ِإلَ ٍه أَ ْو
َملَ ِكيًّا َويُ َ
ش ِ ِّددُوا نَ ْهيًاِ ،بأ َنَّ ُك َّل َم ْن يَ ْطلُ ُ
سو ِد" (دانيال .)7 – 1 :6
ان ِإ ََّل ِم ْنكَ أَيهَا ٱ ْل َم ِلكُ  ،يُ ْط َر ُ
ِإ ْن َ
ب ٱ ْأل ُ ُ
ح فِي ُج ِّ ِ
س ٍ
لقد ُكتِبت هذه القصة لتنويرنا وتهذيبنا وتوعيتنا .الملك داريوس هو ٌ
رمز لل اآلب ،ودانيال النبي
ّ
هو ٌ
رمز للسيَّد المسيح .كان دانيال في أعلى منصب بعد الملك ،وف َّكر الملك في أن يوليه على
قدرا من مكانة دانيال.
المملكة كلها ،فنمت الغيرة في قلوب أولئك الذين كانت مكانتهم أقل ً
أمرا ملكيًا كان الغرض منه التخلص من
فاِصطنع الوزراء والقادة الذين كانوا تحت دانيال ً
دانيال .فنفهم من ذلك أن الملك لم يكن هو َم ْن أصدر ذلك األمر ،بل الوزراء والقادة هم َم ْن
تشاوروا ووضعوا ذلك األمر وذهبوا به إلى الملك وطلبوا منه أن يمضي الكتابة ،فمضى الملك
عالم بالنتائج أو اآلثار المترتبة على ذلك .لقد كان هللا جل جالله على دراية
الكتابة غير
ٍ
ً
قدرا ومكانة .فغار الشيطان من
بمحاوالت الشيطان للقضاء على المسيح الذي كان أعلى منه ً
ابن هللا وأثر على عدد من المالئكة لالنضمام له فى اإلطاحة بالمسيح .عندما أوقع الشيطان
الجنس البشري في أشراكه ،سمح هللا لخطة الشيطان أن تُنفَّذ وهذا هو ما أدى إلى موت المسيح.
إال أن معظم المسيحيين في العالم يعتقدون أن موت المسيح هو إلشباع وإيفاء مطالب الملك،
لكن هذا التفكير غير صحيح ألن موت المسيح كان في الواقع إلظهار رغبات الشيطان الخفية
لقتل المسيح.
وفي اللحظة التي َّ
ظن فيها الشيطان أن ما فعله هو أعظم انتصار له ،فإنه في حقيقة األمر قد
كشف عن تخطيطه اإلجرامي ،وقد تالشى تعاطف السماء بأكمله معه.
لر َجا َل ٱلَّذِينَ ٱ ْشتَك َْوا َعلَى دَا ِنيآ َل َو َ
ط َر ُحو ُه ْم
ض ُروا أُو َلئِكَ ٱ ِ ّ
" َفأ َ َم َر ٱ ْل َم ِلكُ َفأَحْ َ
صلُوا ِإلَى أَ ْسفَ ِل ٱ ْلجُبّ ِ َحتَّى
فِي جُبّ ِ ٱ ْأل ُ ُ
سا َء ُه ْمَ .ولَ ْم َي ِ
سو ِد ُه ْم َوأ َ ْو َالدَ ُه ْم َونِ َ
ت ُك َّل ِع َ
َب َ
س َح َق ْ
طش ْ
ام ِه ْم" (دانيال .)24 :6
ظ ِ
َت ِب ِه ِم ٱ ْأل ُ ُ
سود ُ َو َ
لقد أعطى الملك داريوس أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال ودبروا مكيدةً للتخلص منه،
أعطاهم نفس الشيء الذي كانوا يتمنون فعله بدانيال .إن أبانا الذي في السماء سيسمح للشيطان
أن يتلقى الموت والهالك الذي كان يريد إلحاقه بالسيَّد المسيح .لقد كان السيَّد المسيح في جب
األسود طوال الليل واليوم التالي وهو في طريق الصليب .وكدانيال خرج من الجب (أي القبر)
في صباح القيامة وهزم أولئك الذين كانوا يحاولون قتله والتخلص منه.
إن المغزى من هذه القصة هو أن األشخاص الذين يأتون تحت رتبة ابن هللا هم َم ْن وضعوا
ُكرمون اآلب .فالل تبارك اسمه لم يكن هو المبدئ أو
فكرة الموت في أذهان أولئك الذين ال ي ِ
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المنشئ لهذه الخطة ،لكنه سمح لها بأن تُنفَّذ لفضح مخططات الشيطان ومكايده الشريرة التي
كانت مخفية عن الجميع .لقد كان الهدف من شريعة ح َّكام بابل هو إنصاف الملك وإجراء العدل
له ،فهي كانت توجد لتمثيل عدالته ،ولكنها كانت عدالة مزيفة أودت إلى إهالك أولئك الذين
قاموا باصطناعها.
نرى الفرق بين عدالة الملك وأحد أبنائه في قصة أُخرى من العهد القديم.
ب َ
ب دَع َْوى آ ٍ
ت
ص ِ
" َو َكانَ أ َ ْبشَالُو ُم يُ َب ِ ّك ُر َو َي ِق ُ
اح ِ
ق ٱ ْل َبا ِ
ف ِب َجا ِن ِ
بَ ،و ُك ُّل َ
ط ِري ِ
ِإلَى ٱ ْل َم ِل ِك ِألَجْ ِل ٱ ْل ُح ْك ِمَ ،كانَ أَ ْبشَالُو ُم َيدْعُوهُ ِإلَ ْي ِه َو َيقُولُِ « :م ْن أَ َّي ِة َمدِينَ ٍة
اط ِإس َْرائِي َل َع ْبدُكَ  .فَ َيقُو ُل أَ ْبشَالُو ُم لَهُ :ٱ ْن ُ
ظ ْر.
أَ ْنتَ ؟»َ .ف َيقُولُِ :م ْن أ َ َح ِد أ َ ْس َب ِ
ْس َم ْن َي ْس َم ُع لَكَ ِم ْن قِ َب ِل ٱ ْل َم ِل ِك .ث ُ َّم َيقُو ُل
أ ُ ُم ُ
وركَ َ
صا ِل َحةٌ َو ُم ْست َ ِقي َمةٌَ ،ولَ ِك ْن لَي َ
ْ
صو َمةٌ
ان لَهُ ُخ ُ
اضيًا فِي ٱ ْأل َ ْر ِ
ي ُك ُّل ِإ ْن َ
أ َ ْبشَالُو ُمَ :م ْن يَجْ َعلُنِي قَ ِ
س ٍ
ي ِإلَ َّ
ض فَيَأتِ َ
صفَهُ؟ َو َكانَ ِإذَا تَقَد ََّم أ َ َحد ٌ ِليَ ْس ُجدَ لَهُ ،يَ ُمدُّ يَدَهُ َوي ُْم ِس ُكهُ َويُقَ ِبّلُهُ.
َودَع َْوى فَأ ُ ْن ِ
َو َكانَ أ َ ْبشَالُو ُم َي ْف َع ُل ِمثْ َل َهذَا ٱ ْأل َ ْم ِر ِل َج ِميعِ ِإس َْرائِي َل ٱلَّذِينَ كَانُوا يَأْتُونَ ِألَجْ ِل
وب ِر َجا ِل ِإس َْرائِي َل" (صموئيل الثاني
ٱ ْل ُح ْك ِم ِإلَى ٱ ْل َم ِل ِك ،فَٱ ْست ََر َّق أَ ْبشَالُو ُم قُلُ َ
.)6 – 2 :15
اسم أبشالوم يعني "أبو السالم" ،إال أن هذا االسم كانت تختفي خلفه شخصيةً مليئة بالكراهية
والعداء والرغبة في القتل .فقد أراد أبشالوم أن يقوم والده بمعاقبة أخيه غير الشقيق أمنون الذي
اعتدى جنسيًا على ثامار أخت أبشالوم ،لكن داود الملك لم يُعاقِب أمنون ولم ينفذ حكم القصاص
فيه ،ولذلك احتقر أبشالوم والده وعقد العزم على اإلطاحة به .فقام أبشالوم بحزم األمر ونفَّذ في
أمنون حكم القصاص بالعدالة التي شعر أنها مناسبة .ثم شرع بعد ذلك في استعطاف قلوب
رجال مملكة إسرائيل.
شالُو ُم
صى أَ ْب َ
"فَأَلَ َّح َعلَ ْي ِه أ َ ْبشَالُو ُم ،فَأ َ ْر َ
س َل َم َعهُ أ َ ْمنُونَ َو َج ِمي َع َبنِي ٱ ْل َم ِل ِك .فَأ َ ْو َ
ِغ ْل َمانَهُ قَائِ ًال :ٱ ْن ُ
ظ ُرواَ .متَى َ
اب قَ ْلبُ أَ ْمنُونَ ِبٱ ْلخ َْم ِر َوقُ ْلتُ لَ ُك ُم ٱ ْ
ض ِربُوا
ط َ
ش َّددُوا َوكُونُوا ذَ ِوي
س أَنِِّي أَنَا أ َ َم ْرت ُ ُك ْم؟ فَتَ َ
أَ ْمنُونَ فَٱ ْقتُلُوهََُ .ل تَ َخافُوا .أَلَ ْي َ
ام َج ِمي ُع َب ِني ٱ ْل َم ِل ِك
وم بِأ َ ْمنُونَ َك َما أَ َم َر أَ ْبشَالُو ُم .فَقَ َ
بَأ ْ ٍس .فَفَعَ َل ِغ ْل َمانُ أ َ ْبشَالُ َ
َو َر ِكبُوا ُك ُّل َوا ِح ٍد َعلَى بَ ْغ ِل ِه َوه ََربُوا" (صموئيل الثاني .)29 – 27 :13
لم يكن الشيطان ،الذي كان في األصل لوسيفر ،سعيدًا بحقيقة أن ابن هللا قد تم ّجد و َّ
تعظم .فشعر
أن هذا ليس عدالً بحقه وقرر أن يطيح بابن هللا .عندما تدخل الملك (أي اآلب) وأوضح حكمه،
ص َّمم لوسيفر على إسقاط مملكة هللا وحكمه .فقد نجح في ضم العديد من المالئكة إلى جانبه.
كانت القضية المطروحة هي قضية عدالة.
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ْ
ان لَهُ
ضيًا فِي ٱ ْأل َ ْر ِ
ي ُك ُّل ِإ ْن َ
"ث ُ َّم َيقُو ُل أ َ ْبشَالُو ُمَ :م ْن َيجْ َعلُنِي قَا ِ
س ٍ
ي ِإلَ َّ
ض فَ َيأتِ َ
صفَهُ؟" (صموئيل الثاني .)4 :15
ُخ ُ
صو َمةٌ َودَع َْوى فَأ ُ ْن ِ
ص ًفا لرعاياه (أي أنه لم يجري القضاء والعدل
لقد كان أبشالوم يل ِ ّمح إلى أن الملك لم يكن ُمن َ
ً
المطلوب لهم) ،لكن هذا اإلدعاء كان باطالً ،حيث قرأنا سابقا في سفر صموئيل ما يلي:
ش ْع ِب ِه"
عد ًَْل ِل ُك ِِّل َ
َاو ُد يُجْ ِري َقضَا ًء َو َ
َو َملَكَ دَ ُاودُ َعلَى َج ِميعِ ِإس َْرا ِئيلََ .وكَانَ د ُ
(صموئيل الثاني .)15 :8
لقد كان داود ينصف رعاياه وكان يجري قضا ًء وعدالً لكل شعبه ،لكنه لم يكن العدل الذي
اعتقد أبشالوم أنه ضروري .فداود أظهر الرحمة ألن رحمة هللا كانت معه وبنيت على أساسها
مملكته:
ي َم ْملَ َك ِت ِه ِإلَى ٱ ْأل َ َب ِد .أَنَا أ َ ُكونُ َلهُ أَ ًبا َوه َُو
"ه َُو َي ْب ِني َب ْيتًا ِلِس ِْميَ ،وأَنَا أُثَ ِّبتُ ُك ْر ِس َّ
ت َب ِني آدَ َمَ .ولَ ِكنَّ
ض َر َبا ِ
ب ٱلنَّ ِ
اس َو ِب َ
ضي ِ
ي ٱ ْبنًاِ .إ ْن ت َ َع َّو َج أ ُ َؤ ِدّ ْبهُ ِبقَ ِ
َي ُكونُ ِل َ
امكَ َ .و َيأ ْ َمنُ َب ْيت ُكَ
َرحْ َم ِتي ََل ت ُ ْن َز ُ
َاو َل ٱلَّذِي أَزَ ْلتُهُ ِم ْن أَ َم ِ
ع ِم ْنهُ َك َما نَزَ ْعت ُ َها ِم ْن ش ُ
سيكَ َيكُونُ ثَا ِبت ًا ِإلَى ٱ ْألَ َب ِد" (صموئيل الثاني :7
َو َم ْملَ َكت ُكَ ِإلَى ٱ ْأل َ َب ِد أ َ َما َمكَ  .ك ُْر ِ
.)16 – 13
لم يرغب أبشالوم في مملكة مؤسسة على مبدأ العدالة التي تنبع منها الرحمة ،بل أراد ً
عدال
يعاقب ويقتل المذنبين بال رحمة .تعكس هذه القصة الحرب األولى التي حدثت في السماء.
فالشيطان أقنع العديد من المالئكة بأن آرائه عن العدالة ضرورية لتأمين المملكة .وبالمثل
فأبشالوم أقنع بني شعبه أن أفكاره حول العدالة ستزدهر من خاللها المملكة ،ويخبرنا الكتاب
أنه استرق قلوب رجال إسرائيل .والشيطان أيضًا استرق قلوب عدد كبير من المالئكة ،وباقي
المالئكة كان لديهم فضول بشأن أفكاره وأبدوا تعاطفًا معه ،والدليل على ذلك هو أن الشيطان
ُطرح إلى األرض إال بعد أن فعل ذلك.
لم يُرفَض رفضًا تا ًما من السماء حتى قتل ابن هللا ،ولم ي َ
ساقِ ً
ش ْي َ
"فَقَا َل لَ ُه ْمَ :رأَيْتُ ٱل َّ
اء" (لوقا .)18 :10
ق ِمنَ ٱل َّ
س َم ِ
طانَ َ
طا ِمثْ َل ٱ ْلبَ ْر ِ
" َوذَ َنبُهُ يَ ُجر ث ُ ْل َ
ام
س َم ِ
وم ٱل َّ
اء َف َط َر َحهَا ِإ َلى ٱ ْألَ ْر ِ
ث نُ ُج ِ
ضَ .وٱل ِتّ ِّنينُ َوقَ َ
ف أ َ َم َ
ٱ ْل َم ْرأَةِ ٱ ْل َعتِيدَةِ أ َ ْن ت َ ِلدََ ،حتَّى َي ْبتَ ِل َع َولَدَهَا َمت َى َولَدَ ْ
ت ٱ ْبنًا ذَك ًَرا َعتِيدًا
ت .فَ َولَدَ ِ
ف َولَدُهَا ِإلَى ٱللِ َوإِلَى َع ْر ِش ِه"
أَ ْن يَ ْر َعى َج ِمي َع ٱ ْأل ُ َم ِم ِب َع ً
صا ِم ْن َحدِيدٍَ .وٱ ْخت ُ ِط َ
(رؤيا  4 :12و.)5
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لقد أخذ الشيطان ثلث المالئكة ليكونوا معه جسديًا .فقد هاجم الكنيسة على األرض وحاول أن
ُطرد الشيطان من أذهان جميع من كانوا
يبتلع ولدها الذي هو ابن هللا المولود في بيت لحم .ولم ي َ
في السماء إال بعد صعود المسيح إلى السماء.
" َو َحدَثَ ْ
ب ٱل ِت ّ ِنّينُ
ت َح ْربٌ فِي ٱل َّ
س َم ِ
ار َ
اربُوا ٱل ِت ّنِّينَ َ ،و َح َ
اءِ :مي َخا ِئي ُل َو َم َال ِئ َكتُهُ َح َ
اء .فَ ُ
ط ِر َح ٱل ِتِّ ِنِّينُ
َو َم َال ِئ َكتُهُ َولَ ْم يَ ْق َو ْوا ،فَلَ ْم يُو َجدْ َمكَانُ ُه ْم بَ ْعدَ ذَلِكَ فِي ٱل َّ
س َم ِ
ش ْي َطانَ  ،ٱلَّذِي يُ ِضل ٱ ْلعَالَ َم ُكلَّهُُ ،
ط ِر َح
يس َوٱل َّ
ٱ ْلعَ ِظي ُم ،ٱ ْلحَ يَّةُ ٱ ْلقَدِي َمةُ ٱ ْل َم ْدعُو إِ ْب ِل َ
ضَ ،و ُ
اء:
ص ْوتًا َع ِظي ًما قَائِ ًال فِي ٱل َّ
س َم ِ
إِلَى ٱ ْأل َ ْر ِ
ط ِر َحتْ َمعَهُ َم ًَلئِ َكتُهَُ .و َ
س ِم ْعتُ َ
ِيح ِهِ ،ألَنَّهُ قَدْ ُ
س ْل َ
ط ِر َح
طانُ َمس ِ
ص إِلَ ِهنَا َوقُد َْرتُهُ َو ُم ْل ُكهُ َو ُ
ار خ ََال ُ
ص َ
ٱ ْآلنَ َ
ارا َولَي ًْال" (رؤيا
ام ِإلَ ِهنَا نَ َه ً
ٱ ْل ُم ْشت َ ِكي َعلَى ِإ ْخ َو ِتنَا ،ٱلَّذِي َكانَ َي ْشتَ ِكي َعلَ ْي ِه ْم أ َ َم َ
.)10 – 7 :12
حدثت حربٌ منذ قديم األزل بين المسيح ومالئكته والشيطان ومالئكته .فإنضم ثلث المالئكة
إلى لوسيفر في تمرده وشره ،ونتيجةً لذلك ُ
ط ِردوا من السماء وسقطوا في أعماق الظالم.
" َوٱ ْل َم ًَلئِكَةُ ٱلَّ ِذينَ لَ ْم يَحْ فَ ُ
س َكنَ ُه ْم َح ِف َ
ظ ُه ْم إِلَى
ستَ ُه ْم ،بَ ْل تَ َركُوا َم ْ
ظوا ِر َيا َ
دَ ْينُونَ ِة ٱ ْليَ ْو ِم ٱ ْلعَ ِظ ِيم بِقُيُو ٍد أَبَ ِديَّ ٍة تَحْ تَ ٱل َّ
ظ َال ِم" (يهوذا .)6 :1
صحيح أن هللا تعالى قد طردهم ،لكنهم ُ
ط ِردوا بسبب األكاذيب التي بدأوا يصدقونها (رؤيا :12
 .) 4فأعطاهم هللا سؤل قلوبهم ،إذ أنهم قد تخيلوا أن هللا هو إله عديم الرحمة وقاسي الفؤاد،
فهربوا من تصورهم الباطل الذي ظنوا أنه حقيقة.
كان الشيطان ينوي تأسيس وتثبيت كرسيه المتضمن أفكاره المخالفة عن العدل والقصاص،
وكان يريد أن يحكم خليقة هللا كلها.
ب ٱللِ،
س َم َاوا ِ
صعَد ُ إِلَى ٱل َّ
ت .أ َ ْرفَ ُع ك ُْر ِ
" َوأ َ ْنتَ قُ ْلتَ فِي قَ ْلبِكَ  :أ َ ْ
سيِِّي فَ ْوقَ ك ََو ِاك ِ
اصي ٱل َّ
ت
صعَد ُ فَ ْوقَ ُم ْرتَفَعَا ِ
ش َما ِل .أَ ْ
َوأَجْ ِل ُ
س َعلَى َجبَ ِل ٱِلِجْ تِ َماعِ فِي أَقَ ِ
ي ِ" (إشعياء  13 :14و.)14
ٱل َّ
ص ُ
س َحا ِ
ب .أ َ ِ
ير ِمثْ َل ٱ ْلعَ ِل ّ
تشير قصة أبشالوم إلى أن األمة كلها كانت قد تأثرت بأفكاره عن العدالة والقصاص .وحقيقة
قادرا على الذهاب إلى السماء كممثل عن األرض توضح لنا أن أفكاره
أن الشيطان كان ال يزال ً
لم تكن مفهومة بالكامل حتى من ِقبَل مالئكة السماء.
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ش ْي َ
لربّ ِ َ ،و َجا َء ٱل َّ
طانُ أ َ ْيضًا
ام ٱ َّ
" َو َكانَ ذَاتَ َي ْو ٍم أَنَّهُ َجا َء َبنُو ٱللِ ِل َي ْمثُلُوا أ َ َم َ
ش ْي َ
ش ْي َ
اب ٱل َّ
لربُّ ِلل َّ
طانُ ٱل َّربَّ
فِي َوس ِ
ْط ِه ْم .فَقَا َل ٱ َّ
انِ « :م ْن أَيْنَ ِجئْتَ ؟» .فَأ َ َج َ
ط ِ
ضَ ،و ِمنَ ٱلت َّ َم ّ
شِي فِي َها" (أيوب  6 :1و.)7
َوقَالَِ :منَ ٱ ْل َج َو َال ِن فِي ٱ ْأل َ ْر ِ
إن ظهور الشيطان في مجلس السماء يشبه تما ًما تصرفات أبشالوم ،حيث أن أبشالوم دخل إلى
سراري أبيه وحاول أن ينقل ذريته إليهم في محاولةً منه لتشويه النسل الملكي.
ي ِ أَ ِبيكَ ٱللَّ َواتِي ت ََر َك ُه َّن ِل ِح ْف ِظ
وم« :ٱدْ ُخ ْل ِإ َلى َ
س َر ِار ّ
" َف َقا َل أَ ِخيتُو َف ُل ِأل َ ْبشَالُ َ
شدَّدَ أَ ْيدِي
ص ْرتَ َم ْك ُروهًا ِم ْن أ َ ِبيكَ  ،فَتَتَ َ
ٱ ْل َب ْيتِ ،فَ َي ْس َم َع ُك ُّل ِإس َْرائِي َل أَنَّكَ َقدْ ِ
وم ٱ ْل َخ ْي َمةَ َعلَى ٱلس ْ
َّطحَِ ،و َد َخ َل أَ ْبشَالُو ُم
َج ِميعِ ٱلَّذِينَ َم َعكَ » .فَنَ َ
صبُوا ِأل َ ْبشَالُ َ
س َر ِار ِّ َ َ
س َرا ِئي َل" (صموئيل الثاني  21 :16و.)22
يع ِإ ْ
ِإلَى َ
ي ِ أ ِبي ِه أ َما َم ج َِم ِ
أفكارا في العقل ،وكان لها تأثير كبير على الكون .ونوايا الشيطان
لقد غرست كلمات الشيطان
ً
لم تظهر على حقيقتها إال بعدما ظهرت بذرة القتل التي كانت في قلب آدم ضد ابن هللا وانكشفت
بصلب المسيح بعد مرور  4000سنة .وهذا ما جعل الشيطان ينسب صفاته لل .وألن الشيطان
كانت لديه القدرة على إخفاء هويته الحقيقية ،فقد كان لديه القدرة أيضًا على الخداع وتزوير
صفات هللا وشخصيته الحقيقية .وسبب امتالكه لهذه القدرة كونه رئيس مالئكة ،وباقي المالئكة
كانت لديهم ثقة في معرفته بالل .وهذا ما سمح له باختالق المكر والخبث من خالل ناموس هللا.
ضةٍ؟" (مزمور .)20 :94
ي ٱ ْل َمفَا ِسدِ ،ٱ ْل ُم ْختَ ِل ُق إِثْ ًما َعلَى فَ ِري َ
"ه َْل يُعَا ِهد ُكَ ُك ْر ِس ُّ
وإصرار أنه ينبغي الحكم
جلس الشيطان على كرسي اإلثم واستخدم ناموس هللا ليد ّعي بعنا ٍد
ٍ
بالموت على مخالفي الناموس ،وهذا ما تبينه لنا قصة النبي دانيال في جب األسود .أما قصة
أبشالوم فت ُظ ِهر لنا أن قضية العدالة والقصاص دُفِع بها لحماية قلوب مواطني المملكة .كل هذه
القصص تعكس الحرب التي بدأت رحاها في السماء ثم انتقلت إلى هذه األرض .إال أن القضايا
مثار الخالف والصراع لم تتغير.
ولكن بعد موت المسيح ُكشِفت نوايا الشيطان الحقيقية .فقد أعلن (المسيح) للكون صفات هللا
الحقيقية ومحبته ،وأظهر أن هللا يحب أعدائه ،فهو الذي قال من ضربك على خدك األيمن
فأعرض له اآلخر ،وهو الذي طبَّق ذلك بالفعل ،فبإتضاعٍ سلَّم نفسه إلى أفظع أنواع الموت
دون أن يدافع عن نفسه .لقد كشفت معاملة الشيطان وأتباعه للمسيح على األرض عن شخصية
الشيطان وصفاته الحقيقية .وهكذا فبالموت أباد المسيح مملكة ذاك الذي له سلطان الموت.
ضا َكذَلِكَ فِي ِه َماِ ،لك َْي
َاركَ ٱ ْأل َ ْو َالد ُ فِي ٱللَّحْ ِم َوٱلد َِّم ٱ ْشت ََركَ ه َُو أ َ ْي ً
"فَإِذْ قَدْ تَش َ
يس" (عبرانيين .)14 :2
يُبِي َد بِٱ ْل َم ْو ِ
ت ذَاكَ ٱلَّذِي لَهُ ُ
س ْل َطانُ ٱ ْل َم ْوتِ ،أَ ْي إِ ْب ِل َ
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صدَّق الفريسيون أفكار الشيطان الخاصة بالعدالة والقصاص .لهذا أرادوا قتل المسيح ،إال أن
المسيح لم يحاول قتلهم ولم يهدد بقتلهم.
ان َعلَيْكَ ؟ َوأَ َّما
يس ٱ ْل َك َهنَ ِة َوقَا َل لَهُ :أ َ َما ت ُ ِجيبُ ِب َ
ام َر ِئ ُ
ش ْيءٍ ؟ َماذَا يَ ْش َهدُ بِ ِه َهذَ ِ
"فَقَ َ
ي ِ أَ ْن تَقُو َل
سو ُ
يَ ُ
اب َرئِ ُ
سا ِكتًا .فَأ َ َج َ
ع فَ َكانَ َ
يس ٱ ْل َك َهنَ ِة َوقَا َل لَهُ :أ َ ْستَحْ ِلفُكَ بِٱللِ ٱ ْل َح ّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
سوعُ :أ َ ْنتَ قُ ْلتَ ! َوأ َ ْيضًا أَقُو ُل لَ ُك ْمِ :منَ
نُ
لَنَا :هَل أنتَ ٱل َمسِي ُح ٱ ْب ٱللِ؟ قا َل لهُ يَ ُ
ب
ين ٱ ْلقُ َّو ِةَ ،وآتِيًا َ
ع َلى َ
ٱ ْْلنَ تُب ِْص ُرونَ ٱ ْبنَ ٱ ْ ِإل ْن َ
ان جَا ِل ً
سحَا ِ
سا ع َْن يَ ِم ِ
س ِ
َّف! َما َحا َجتُنَا بَ ْعدُ إِلَى
س َم ِ
ٱل َّ
اء .فَ َم َّزقَ َرئِ ُ
يس ٱ ْل َك َهنَ ِة ِحي َنئِ ٍذ ثِيَابَهُ قَائِ ًال :قَدْ َجد َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
نَ
َ
ْ
ب
س ِم ْعت ْم تجْ دِيفهُ! َماذا ت َر ْو ؟ فأجَابُوا َوقالوا :إِنه ُم ْ
ست ْو ِج ُ
ش ُهودٍ؟ هَا قد َ
ت" (متى .)66 – 62 :26
ٱ ْل َم ْو ِ
عندما أخبر الرب يسوع الفريسيين أنه سيأتي بمجدٍ ،فلم يذكر شيئًا غير أنهم سيبصرونه .لكن
الفريسيون على الناحية األخرى أدانوا المسيح وحكموا عليه بالموت .التناقض صارخ .والدليل
موجود ألولئك الذين يبحثون عنه .إن عدالة هللا ال تتطلب موتًا ،وإنما نظام العدالة المزيف
الخاص بالشيطان هو الذي يتطلب الموت .وقد سمح هللا البنه أن يموت كي تنكشف كراهية
الشيطان ونظام العدالة الذي تسير عليه مملكته.
نستطيع في هذا السياق أن نحصل على فهم جديد ونور أوضح للصليب .إن هللا لم يطلب موت
ناموس مكتوب
ناموس ،نحن كبشر لنا
المسيح إليفاء مطالب العدالة ،لكن البشر هم من قالوا :لنا
ٌ
ٌ
في قلوبنا يتطلب الموت لكي نستطيع الحصول على الغفران.
وس ِذ ْهنِيَ ،و َي ْسبِينِي إِلَى
" َو َل ِك ّنِي أ َ َرى نَا ُمو ً
سا آخ ََر فِي أ َ ْع َ
اربُ نَا ُم َ
ضائِي يُ َح ِ
سانُ ٱل َّ
ي! َم ْن يُ ْن ِقذُنِي
وس ٱ ْلخ ِ
نَا ُم ِ
َطيَّ ِة ٱ ْلكَائِ ِن فِي أَ ْع َ
ضائِيَ .وي ِْحي أَنَا ٱ ْ ِإل ْن َ
ش ِق ُّ
ْ
س ِد َهذَا ٱل َم ْوتِ؟" (رومية  23 :7و.)24
ِم ْن َج َ
أطلب من هللا أن يساعدك على التحرر من ناموس الموت هذا ،وأن يساعدك أيضًا على التحرر
من نظام العدالة المزيف الذي يتطلب موت المذنب العاصي .انظر إلى يسوع على الصليب
وتأمل في الفدية التي دفعها والتي فهمنا جميعًا أنها كانت مطلوبة كي تتحقق العدالة وتأخذ
مجراها .إن عدالة الشيطان هي التي تحققت على الصليب ،ألن الشيطان هو َم ْن خطف واسترق
قلوب أبناء هللا وطالب بدفع الثمن .أما نحن ال ُمخت َ
طفون فقد صدقنا الخاطف عندما قال أن السبيل
الوحيد للخالص هو دفع فدية الموت .لكن هللا تبارك اسمه لم يكن هو َم ْن قام بتحديد ثمن الفدية،
بل الشيطان هو الذي فعل ذلك.
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الفصل السابع
سى الحيِّة فِي ا ْلبَ ِ ِّريَّ ِة
َو َك َما َرفَ َع ُمو َ
اآلن وبعد أن أوضحنا أن الرب يسوع مات لتنفيذ وتحقيق أفكار الشيطان عن العدالة كي يتسنى
للبشر أن يقبلوا غفران هللا لهم ،سوف نتطرق اآلن لدراسة ما قاله الرب يسوع بخصوص الحيَّة
ضعت على الراية.
النحاسية التي ُو ِ
ان"
سى ٱ ْل َحيَّةَ فِي ٱ ْلبَ ِ ّريَّ ِة َه َكذَا يَ ْنبَ ِغي أَ ْن ي ُْرفَ َع ٱ ْبنُ ٱ ْ ِإل ْن َ
" َو َك َما َرفَ َع ُمو َ
س ِ
(يوحنا .)14 :3
إن وجه الشبه بين الرب يسوع المعلَّق على الصليب والحيَّة النحاسية المرفوعة على الراية
أمرا غامضًا بالنسبة للعديد من دارسي الكتاب المقدس .فما هي الصلة أو العالقة بين
يبدو ً
اإلثنين؟
ُور فِي َ
ضا َق ْ
ت
ق بَحْ ِر سُوفٍ ِليَد ُ
ُوروا بِأ َ ْر ِ
ُوم ،فَ َ
" َوٱ ْرت َ َحلُوا ِم ْن َجبَ ِل ه ٍ
ط ِري ِ
ض أَد َ
ب فِي ٱل َّ
س ٱل َّ
سى َقائِ ِلينَ ِ :ل َماذَا
علَى ٱللِ َو َ
ب َ
قَ .وت َ َكلَّ َم ٱل َّ
علَى ُمو َ
ش ْع ُ
ش ْع ِ
نَ ْف ُ
ط ِري ِ
َ
صعَ ْدت ُ َمانَا ِم ْن ِمص َْر ِلنَ ُموتَ فِي ٱ ْلبَ ِ ِّريَّ ِة؟ ِألنَّهُ َال ُخبْزَ َو َال َما َءَ ،وقَدْ ك َِره ْ
َت
أَ ْ
سنَا ٱل َّ
ت ٱ ْل ُمحْ ِر َقةَ ،فَلَ َد َ
ت
علَى ٱل َّ
لرب َ
غ ِ
ب ٱ ْل َحيَّا ِ
أ َ ْنفُ ُ
يف .فَأ َ ْر َ
س َل ٱ َّ
ش ْع ِ
ام ٱلس َِّخ َ
طعَ َ
س َرائِيلَ .فَأَتَى ٱل َّ
سى َوقَالُوا :قَ ْد
ٱل َّ
يرونَ ِم ْن إِ ْ
ش ْع َ
شعْبُ إِلَى ُمو َ
ب ،فَ َماتَ قَ ْو ٌم َكثِ ُ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
صلى
ب ِليَ ْرف َع َ
ب َو َ
أ َ ْخطأنَا إِذ ت َ َكل ْمنَا َ
عنَّا ٱل َح َّيا ِ
عل ْيكَ  ،ف َ
ص ِ ِّل إِلى ٱ َّ
على ٱ َّ
لر ِّ ِ
لر ِّ ِ
ت .فَ َ
سى ِألَجْ ِل ٱل َّ
صنَ ْع لَكَ َحيَّةً ُمحْ ِرقَةً َو َ
علَى
ض ْعهَا َ
سى :ٱ ْ
ب .فَقَا َل ٱ َّ
ش ْع ِ
لربُّ ِل ُمو َ
ُمو َ
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ضعَ َها
سى َحيَّة ِم ْن نُ َح ٍ
اس َو َو َ
صنَ َع ُمو َ
َرايَةٍ ،فكُل َم ْن ل ِدغ َونظ َر إِل ْيهَا يَحْ يَا .فَ َ
َ
لرايَ ِة ،فَكَانَ َمتَى لَ َد َ
َ
َ
َاس يَحْ يَا" (سفر
غتْ َحيَّةٌ إِ ْن َ
َعلَى ٱ َّ
سانًا َونظ َر إِلى َحيَّ ِة ٱلنح ِ
العدد .)9 – 4 :21
حرقة ألن الشعب كسر سياج حمايته بسبب تذمره:
لقد أتت الحيَّات ال ُم ِ
ارا ت َ ْلدَ ْغهُ َحيَّةٌ" (الجامعة .)8 :10
" َم ْن يَحْ فُ ْر ه َُّوةً يَقَ ْع ِفي َهاَ ،و َم ْن َي ْنقُ ْ
ض ِجدَ ً
ُكرمون هللا بحفظ وصاياه ستحفظهم مالئكته وتحميهم ،ولكن عندما يكسر البشر وصاياه
إن َم ْن ي ِ
باستمرار ،فإن المالئكة ال يستطيعون حمايتهم بنفس السهولة.
لربّ ِ َحا ٌّل َح ْو َل خَائِ ِفي ِهَ ،ويُنَ ِ ّجي ِه ْم" (مزمور .)7 :34
" َم َالكُ ٱ َّ
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لربّ ِ  .فِ ْ
ام ِلي َها .ت َ ْس ِبي ُحهُ قَائِ ٌم ِإلَى ٱ ْأل َ َب ِد"
طنَة ٌ َج ِيّدَة ٌ ِل ُك ِّل َع ِ
س ٱ ْل ِح ْك َم ِة َمخَافَةُ ٱ َّ
" َرأْ ُ
(مزمور .)10 :111
لم يُر ِسل هللا الحيّات ،لكنه سمح لهم بالمجيء ألن مالئكته لم يعودوا قادرين على حماية بني
إسرائيل ألنهم خالفوا وصاياه .لكن الشعب َّ
ظن أن هللا هو من أرسل الحيّات ،حيث أنهم كانوا
يؤمنون بأن المخالفين ينبغي أن يُعاقبوا إليفاء مطالب العدالة .لذا اعتقدوا أن هللا يقتلهم بسبب
خطيتهم .أُمر موسى بصنع حيَّة من النحاس/البرونز .وهذا المعدن مهم ألنه ال يتواجد بشكل
طبيعي في األرض .فهو خليط من معدنين صنعهما هللا أال وهما النحاس والخارصين (الزنك).
صل إلى صنعه:
ويخبرنا الكتاب المقدس أن أحد أبناء قايين هو الذي تو َّ
صلَّةُ أ َ ْيضًا َولَدَ ْ
اس َو َحدِيدٍَ .وأ ُ ْختُ
ب ُك َّل آلَ ٍة ِم ْن نُ َح ٍ
َّار َ
" َو ِ
ت تُو َبا َل قَا ِيينَ الض ِ
تُو َبا َل قَا ِيينَ َن ْع َمةُ" (تكوين .)22 :4
إن البرونز هو معدن من صنع اإلنسان ،يُنت َج بمزجه وخلطه بعناصر أخرى خلقها هللا .وهو
آثارا سلبيةً.
من المعادن التي ورد ذكرها في عدة أمكنة في الكتاب المقدس ويحمل في طياته ً
فيذكر الكتاب المقدس تحت قائمة لعنات العصيان الواردة في سفر التثنية ما يلي:
ض الَّتِي تَحْ تَكَ َحدِيدًا" (تثنية
" َوتَ ُكونُ َس َماؤُكَ الَّتِي فَ ْوقَ َرأْسِكَ نُ َحا ً
ساَ ،واأل َ ْر ُ
.)23 :28
كما يقول الرب في سفر حزقيال بعد سرده الرتداد إسرائيل وتعديهم على الناموس ما يلي:
س َرا ِئي َل َز َ
ِير َو َحدِيدٌ
َاس َوقَ ْ
َار ِلي َبيْتُ ِإ ْ
صد ٌ
غ ًًل .كُل ُه ْم نُح ٌ
" َيا ا ْبنَ آ َد َم ،قَ ْد ص َ
ض ٍة" (حزقيال .)18 :22
اروا زَ َغ َل فِ َّ
اص فِي َوس ِ
ص ٌ
ص ُ
ْط ُك ٍ
ورَ .
َو َر َ
صنِعت بيد اإلنسان .والحيَّة
صنِعت من النحاس (البرونز) تمثّل عدالة الحيَّة التي ُ
فالحيَّة التي ُ
ترمز للشيطان ،فيقول الكتاب:
" َف ُ
ض ُّل
يس َوال َّ
ش ْي َطانَ  ،الَّذِي يُ ِ
ط ِر َح ال ِتِّ ِنِّينُ ا ْلعَ ِظي ُم ،الحيِّة ا ْلقَدِي َمةُ ا ْل َم ْدعُو إِ ْب ِل َ
ضَ ،و ُ
ْالعَالَ َم ُكلَّهُُ ،
ط ِر َح ْ
ت َمعَهُ َمالَئِ َكتُهُ" (رؤيا .)9 :12
ط ِر َح إِلَى األ َ ْر ِ
بعد أن قُتِل بعض اإلسرائيليين بسبب الحيَّات ثم تابوا عن تذمرهم ،كان لديهم االعتقاد أن
خطيتهم قد ُ
غفرت .لقد آمنوا واعترفوا أن الحيَّة المرفوعة قد َمحت خطاياهم .والذين قتلوا كانوا
صنِع اإلنسان (أو الفكرة النحاسية)،
ذبيحةً لهذه الخطايا .وبواسطة هذه الفكرة التي كانت من ُ
استطاع هللا أن يعرفهم أن خطاياهم يمكنها أن تُغتَفر وأنهم يستطيعون نيل الشفاء من لدغات
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الحيَّات .لم يدركوا أو يستوعبوا أن فكرتهم عن العدالة كانت من الشيطان ،فاستخدم هللا فكرتهم
عن العدالة بهدف قيادتهم إلى التوبة والشفاء.
وبنفس الطريقةُ ،رفِع المسيح على الصليب وخضع لعدالة الحيَّة كي ما ننظر نحن إلى الصليب
ونؤمن أنه يمكننا نيل الغفران .فموت المسيح وحده كان هو الطريقة الوحيدة لنؤمن نحن أن هللا
يمكنه أن يغفر خطايانا ،ولذلك فقد كان هو الثمن أو الفدية التي دُفِعت لتحرير أذهاننا.
قدَّم الرب يسوع كفارة ً بديلةً من أجل خطايانا ونحن في طبيعتنا البشرية .وهذه الكفارة يُر َمز
إليها بالحيَّة النحاسية وهذا هو ما وضعه الخاطف ثمنًا لحريتنا .إنه إيفاء لعدالة الحيَّة (أي عدالة
صنِعت منه .فهي ليست من صنع السماء بل من
الشيطان) وما يدل على ذلك هو النحاس الذي ُ
صنع اإلنسان ،ومن صنع نسل قايين على وجه التحديد.
يقدّم لك هذا الفصل ،أيها القارئ العزيز ،نه ًجا جديدًا ومختلفًا تما ًما لفهم سبب موت المسيح من
أجل خطايانا .إن الكنيسة المسيحية تصر على أن هللا طلب موت ابنه من أجل خالصنا .إال أن
الكتاب المقدس يؤكد لنا بكل بوضوح:
ي فَتَحْ تَ ُ .محْ َرقَةً َوذَبِي َحةَ َخ ِطيَّ ٍة لَ ْم ت َْطلُبْ "
"بِذَ ِبي َح ٍة َوت َ ْق ِد َم ٍة لَ ْم ت ُ َ
س َّر .أُذُنَ َّ
(مزمور .)6 :40
لم يطلب هللا هذا الموت ،لكنه كان يعلم أنه بمجرد وقوعنا في شرك الشيطان ،فإنه (أي هللا) لن
يتمكن من إقناع البشر بقدرته على غفران الخطايا ما لم يمت ابنه عوضًا عنا.
إذا كان هللا يطلب موت ابنه الوحيد بدالً لخطايانا ،فإن تقديم الذبائح يصير حينئذ جز ًءا ال يتجزأ
من عبادة هللا إلى األبد .ولكن ما حدث كان العكس تما ًما .فبموت المسيح توقف العمل بمبدأ
تقديم الذبيحة من أجل الخطية إلى األبد.
سبُوعِ يُ َب ِ ِّط ُل
يرينَ ِفي أ ُ ْسبُوعٍ َو ِ
س ِط األ ُ ْ
احدٍَ ،و ِفي َو َ
" َويُث َ ِّبتُ َع ْهدًا َم َع َك ِث ِ
الذَّ ِبيحَةَ َوالت َّ ْق ِد َمةَ" (دانيال .)27 :9
لقد أبطل السيَّد المسيح الذبيحة والتقدمة بموته ،والكتاب يقول عنه أنه إن ارتفع عن األرض
يجذب إليه الجميع (يوحنا  .)32 :12وفقط بعد إيفاء مطالب نظام عدالتنا النحاسي وقبول غفران
هللا لخطايانا ،فعندها يمكننا أن ننال روح هللا ليسكن فينا ويغيّر عقولنا .فنحن لسنا بعد تحت
مؤدب .فبمجرد أن تتغير عقولنا ،سنفهم أننا لم نعد بحاجة لضرب الصخرة وإنما فقط التحدث
إليها.
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َارونُ أ َ ُخوكَ َ ،و َك ِلِّ َما الص َّْخ َرةَ أ َ َما َم
صا َواجْ َمعِ ْال َج َما َعةَ أ َ ْنتَ َوه ُ
" ُخ ِذ ْال َع َ
ص ْخ َرةِ َوتَ ْس ِقي ْال َج َما َعةَ
أَ ْعيُنِ ِه ْم أَ ْن ت ُ ْع ِط َي َما َء َها ،فَت ُ ْخ ِر ُج لَ ُه ْم َما ًء ِمنَ ال َّ
َو َم َوا ِش َي ُه ْم" (سفر العدد .)8 :20
لألسف لم يتبع موسى تعليمات هللا فهو لم يكلّم الصخرة كما ُ
ط ِلب منه .فقد أغضبه تذمر الناس،
وأظهر رمز الذبيحة بضربه الصخرة ،مما أدى إلى إدامة الفهم الخاطئ للعدالة وكيفية إيفاء
مطالبها .ولهذا اضطر هللا أن يسمح لموسى أن يموت قبل ذهابه إلى السماء ،حيث أراد هللا أن
يرى الشعب أن هذه الفكرة كانت خاطئة .لقد كانوا بحاجة ألن يدركوا أن هللا يريدهم أن يكلموه
ويطلبوا منه الغفران بدون ضرب أي شيء.
هذا الضعف من جانب البشر ال يغير مقاصد هللا ،لكنه في الواقع يعمل مع نظام عدالتنا ليقودنا
للمسيح .وفي إطار الصخرة المضروبة ،يقودنا هللا لإليمان بأن خطايانا قد ُ
غ ِفرت ،فتتدفق فينا
مياه الحياة بحرية من الصخرة ،أي الرب يسوع المسيح.
ص ْخ َرةٍ
احدًا ُر ِ
" َو َج ِمي َع ُه ْم ش َِربُوا ش ََرابًا َو ِ
وحيًّا ،ألَنَّ ُه ْم كَانُوا يَ ْش َربُونَ ِم ْن َ
ْ
ت ال َمسِي َح" (كورنثوس األولى .)4 :10
ص ْخ َرة ُ كَانَ ِ
ُر ِ
وحيَّ ٍة ت َابِ َعتِ ِه ْمَ ،وال َّ
انَ .ولَ ِك ْن َب ْعدَ َما
" ِإذًا قَدْ َكانَ ٱلنَّا ُم ُ
وس ُم َؤ ِدّ َبنَا ِإلَى ٱ ْل َمسِيحِِ ،ل َك ْي َنتَ َب َّر َر ِبٱ ْ ِإلي َم ِ
ب" (غالطية  24 :3و.)25
َجا َء ٱ ْ ِإلي َمانُ  ،لَ ْسنَا َب ْعد ُ تَحْ تَ ُم َؤ ِدّ ٍ
كان الغرض من الخدمة التي أُعطيت لموسى من أجل الشعب الغليظ الرقبة هي لتضخيم خطية
اإلنسان وشره في مرآة ناموس هللا.
صلَ ْ
"ث ُ َّم إِ ْن كَان ْ
ت فِي
َت ِخدْ َمةُ ٱ ْل َم ْوتِ ،ٱ ْل َم ْنقُو َ
ارةٍ ،قَدْ َح َ
شةُ بِأَحْ ُرفٍ فِي ِح َج َ
َمجْ دٍَ ،حتَّى لَ ْم يَ ْقد ِْر بَنُو إِس َْرائِي َل أ َ ْن يَ ْن ُ
ب َمجْ ِد
سبَ ِ
سى ِل َ
ظ ُروا إِلَى َو ْج ِه ُمو َ
َوجْ ِه ِه ٱ َّ
لزائِل" (كورنثوس الثانية .)7 :3
إنه لشيء مجيد وعظيم أن يرى اإلنسان شروره وخطاياه .إن اإلنسان بطبيعته أعمى عن شره،
لكن الناموس الذي أُعطي بواسطة موسى يوقظ فينا الحاجة الملحة لإلنجيل وللعيش مع المسيح.
إنها المرآة ال ُمباركة التي تش ّخص ضياعنا ،وال يمكننا الخالص إال بمعرفة حالتنا الخطرة من
خالل هذه المرآة.
وس ِب ُمو َ ُ
ارا"
ي ،أَ َّما ٱل ِنّ ْع َمةُ َوٱ ْل َح ُّق فَبِ َي ُ
سو َ
ص َ
ع ٱ ْل َمسِيحِ َ
" ِأل َ َّن ٱلنَّا ُم َ
سى أ ْع ِط َ
(يوحنا .)17 :1
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لقد كانت بالتأكيد نعمة الرب يسوع متاحة من قبل تأسيس العالم .ونحن اليوم نحتاج إلى هذه
المرآة في الناموس لتكشف لنا حالتنا الضائعة اليائسة.
ص ِد
ضى أَ ْع َما ِلنَا ،بَ ْل بِ ُم ْقتَضَى ٱ ْلقَ ْ
سةًَ ،ال بِ ُم ْقت َ َ
صنَا َودَ َعانَا دَع َْوة ً ُمقَدَّ َ
"ٱلَّذِي َخلَّ َ
ع قَ ْب َل ٱ ْأل َ ْز ِمنَ ِة ٱ ْأل َ َز ِليَّ ِة" (تيموثاوس
سو َ
َوٱل ِنِّ ْع َم ِة ٱلَّتِي أُع ِْطيَتْ لَنَا فِي ٱ ْل َمسِيحِ يَ ُ
الثانية .)9 :1
لقد كان الناموس واإلنجيل يعمالن م ًعا منذ بداية سقوط اإلنسان وحتى يومنا هذا .وكالهما
ضروريان إلعادة اإلنسان إلى عالقة تامة وكاملة مع هللا.
إن قصة الحيَّة النحاسية لها أهمية ألسباب عديدة :فهي تكشف لنا أن المسيح ُرفِع على الصليب
لتسديد مطالب مبدأ العدالة الذي أسسه الشيطان واحتضنته البشرية .سوف نبحث في الفصل
القادم واألخير عن النحاس في المقدس (خيمة االجتماع) ،مركز عبادة شعب هللا في العهد
يسر بموت ابنه ،بل
القديم ،وسوف نكتشف المزيد من األدلة على أن أبانا الحبيب لم يرغب أو ُّ
بذله ألجلنا حتى نؤمن.
ضا َم َعهُ ُك َّل
ْف َال يَ َهبُنَا أَ ْي ً
"اَلَّذِي لَ ْم يُ ْش ِف ْق َعلَى ٱ ْبنِ ِه ،بَ ْل بَذَلَهُ ِألَجْ ِلنَا أَجْ َمعِينَ َ ،كي َ
ش ْيءٍ ؟" (رومية .)32 :8
َ
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الفصل الثامن
ْس َط ِريقُكَ
اَلَّل ُه َّم ،فِي ا ْلقُد ِ
أتذكرعندما كنت طفالً أنني كنت عاز ًما على قراءة الكتاب المقدس كله .ولكن عندما وصلت
إلى سفر الخروج وجدت صعوبة في المواصلة .فقد كانت قراءة جميع التعليمات المتعلقة ببناء
مقدس هللا مملة للغاية بالنسبة لطفل عمره  12عا ًما .إال أن هذه التعليمات تحتوي على حقائق
غالية تشرح لنا اإلنجيل .وكما نعلم أن الصورة تعبّر وتشرح آالف الكلمات ،فقد أدرجت لك،
عزيزي القارئ ،بعض الصور لتعطيك لمحة سريعة عن ال َمق ِدس أو خيمة االجتماع واألجزاء
التي يتكون منها.
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تجدر اإلشارة إلى أن المعادن ال ُمستخدمة في أثاث ال َمقدِس (خيمة االجتماع) هي على النحو
التالي:
اْلثاث

المعدن المستخدم

الموقع

مذبح المحرقة

النحاس  /البرونز

الدار الخارجية

المرحضة

النحاس  /البرونز

الدار الخارجية

منارة الذهب

الذهب

القدس

مائدة خبز الوجوه

الذهب

القدس

مذبح البخور

الذهب

القدس

تابوت العهد

الذهب

قدس األقداس

كانت جدران ال َمقدِس مغطاة بالذهب ومثبتة معًا بقواعد من الفضة.
س ْن ِط َقا ِئ َمةًُ .
طو ُل ٱللَّ ْوحِ َعش َُر أَذْ ُرعٍ،
ص َن ُع ٱ ْأل َ ْل َوا َح ِل ْل َم ْسك َِن ِم ْن َخ َ
ب ٱل َّ
" َوتَ ْ
ش ِ
اح ِد ِرجْ َال ِن َم ْق ُرونَةٌ ِإحْ دَا ُه َما
اح ِد ذ َِرا ٌ
فَ .و ِللَّ ْوحِ ٱ ْل َو ِ
ض ٱللَّ ْوحِ ٱ ْل َو ِ
ع َو ِن ْ
َو َع ْر ُ
ص ٌ
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صنَ ُع ٱ ْأل َ ْل َوا َح ِل ْل َم ْسك َِن ِع ْش ِرينَ
يع أ َ ْل َواحِ ٱ ْل َم ْسك َِنَ .وتَ ْ
ِبٱ ْأل ُ ْخ َرىَ .ه َكذَا تَ ْ
صنَ ُع ِل َج ِم ِ
صنَ ُع أَ ْربَ ِعينَ قَا ِع َدةً ِم ْن ِف َّ
ض ٍة تَحْ تَ
ب نَحْ َو ٱلتَّ ْي َم ِنَ .وتَ ْ
لَ ْو ًحا ِإلَى ِج َه ِة ٱ ْل َجنُو ِ
اح ِد
َان ِل ِر ْجلَ ْي ِهَ ،وتَحْ تَ ٱللَّ ْوحِ ٱ ْل َو ِ
ٱ ْل ِع ْش ِرينَ لَ ْو ًحا .تَحْ تَ ٱللَّ ْوحِ ٱ ْل َو ِ
اح ِد قَا ِعدَت ِ
ب بُيُوتًا
َان ِل ِرجْ لَ ْي ِه َ ...وتُغَ ِّ
بَ ،وتَ ْ
صنَ ُع َح َلقَاتِهَا ِم ْن ذَ َه ٍ
شِي ٱ ْألَ ْل َوا َح ِبذَ َه ٍ
قَا ِعدَت ِ
ب" (خروج  19 – 15 :26و.)29
ضَ ،وتُغَ ِّ
ض ِبذَ َه ٍ
ِل ْلعَ َو ِار ِ
شِي ٱ ْل َع َو ِار َ
والستور الداخلية المستخدمة في ال َمقدِس كانت مثبتة معًا بالذهب ،أما الستور الموجودة في
الجزء الخارجي من ال َمقدِس فقد كانت مثبتة بالنحاس.
" أما المسكن فتصنع سقفه من عشرة ستور كتانية مبرومة بإتقان ،ذات
ألوان زرقاء وبنفسجية وحمراء طرز عليها حائك ماهر (رسم) الكروبيم
 ...ثم اصنع خمسين مشب ًكا من ذهب تصل بها عري المجموعتين ،فتتصل
المجموعتان م ًعا لتصبحا سقفًا واحدًا للمسكن" (خروج  1 :26و– 6
الترجمة التفسيرية ،كتاب الحياة).
ستارا من نسيج شعر
ضا سق ًفا ثانيًا للمسكن ،من أحد عشر
"وتصنع أي ً
ً
المعزى  ...وتصنع خمسين مشب ًكا من نحاس تدخلها في العرى فتتصل
المجموعتان معًا ،لتصبحا سقفًا ثانيًا للمسكن .ويتبقى لديك ذراع (نحو
نصف المتر) من غطاء السقف مدلى لحجب مؤخر المسكن" (خروج :26
 7و 11و – 12الترجمة التفسيرية ،كتاب الحياة).
إن أولئك الذين يتقدَّسون باإلنجيل تخلو صفاتهم من النحاس ،وكالمهم نقي.
ض ٍةَ ،ك ِل َمةٌ َمقُولَةٌ ِفي َم َح ِلّ َها .قُ ْر ٌ
وغ ِم ْن ِف َّ
ب
"ت ُ َّفا ٌ
ب ِفي َم ُ
ط ِم ْن ذَ َه ٍ
ح ِم ْن ذَ َه ٍ
ص ٍ
ام َعة" (أمثال  11 :25و.)12
س ِ
يز ،ٱ ْل ُم َو ِّب ُخ ٱ ْل َح ِكي ُم ِألُذ ُ ٍن َ
ي ِم ْن ِإب ِْر ٍ
َو ُح ِل ٌّ
ستور ال َمقدِس الخارجية التي يوجد بها نحاس تمثل أجسادنا .وهذه الستور النحاسية ستتطهر
في المجيء الثاني عندما تلبس أجسادنا البشرية الفانية لباس الخلود وعدم الموت.
ظ ٍة ِفي َ
"ه َُوذَا ِس ٌّر أَقُولُهُ لَ ُك ْمَ :ال ن َْرقُدُ ُك ُّلنَاَ ،ولَ ِكنَّنَا ُكلَّنَا نَتَغَي َُّرِ ،في َلحْ َ
ط ْر َف ِة
سادٍَ ،ونَحْ نُ
س ُي َب َّو ُق ،فَيُقَا ُم ٱ ْأل َ ْم َواتُ َعد ِ
ِيمي فَ َ
ير .فَإِنَّهُ َ
ق ٱ ْأل َ ِخ ِ
َعي ٍْنِ ،ع ْندَ ٱ ْلبُو ِ
ع َد َم
س َ
س َ
نَت َ َغي َُّرِ .ألَنَّ َهذَا ٱ ْل َفا ِ
ع َد َم فَ َ
س َد ََلبُ َّد أَ ْن َي ْل َب َ
سادٍَ ،و َهذَا ٱ ْل َما ِئتَ َي ْل َب ُ
َم ْو ٍ
ت" (كورنثوس األولى .)53 – 51 :15
ستُصنَع المدينة السماوية من الذهب النقي الذي يمثل صفات الساكنين فيها.
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ش ْبهُ ُزجَاجٍ َن ِق ٍِّي" (رؤيا
ب نَ ِق ٌّي ِ
" َو َكانَ ِبنَا ُء ُ
ورهَا ِم ْن َي ْش ٍ
بَ ،وٱ ْل َمدِينَةُ ذَ َه ٌ
س ِ
.)18 :21
يَ ،وثِيَابًا بِيضًا
"أ ُ ِش ُ
ي ِمنِّي ذَ َهبًا ُم َ
صفًّى بِٱلنَّ ِ
ار ِلك ْ
ير َع َليْكَ أَ ْن ت َ ْشت َِر َ
َي تَ ْستَ ْغنِ َ
س ،فَ َال يَ ْ
ْص َر" (رؤيا
ي ع ُْر َيتِكَ َ .و َك ِ ّح ْل َع ْي َنيْكَ بِ ُكحْ ٍل ِل َك ْي تُب ِ
ِل َك ْي ت َْلبَ َ
ظ َه ُر ِخ ْز ُ
.)18 :3
كما ذكرنا في الفصل السابق فإن النحاس أو البرونز هو من صنع اإلنسان (تكوين .)22 :4
أي أنه محاولة لمزج وخلط األمور المختصة بالل وفقًا لتفكير اإلنسان .إال أن طريق هللا هو في
القدس كما يقول الكتاب .وإذ نتقدَّم من الدار الخارجية وندخل إلى قدس األقداس ،سوف نتطهر
من النحاس ،ولن يتبقى إال الذهب والفضة .وإذ نتقدم في حياتنا الروحية ،فعلينا أن نترك الدار
الخارجية ونطرحها خار ًجا ألنها قد أُعطيت لألمم.
"ث ُ َّم أُع ِ
ف ٱ ْل َم َالكُ قَائِ ًال ِلي« :قُ ْم َوقِ ْ
صبَةً ِش ْبهَ َع ً
س َه ْي َك َل ٱللِ
ْطيتُ قَ َ
صاَ ،و َوقَ َ
َّار ٱلَّتِي ِه َي َخ ِار َج ٱ ْل َه ْي َك ِل ،فَٱ ْط َرحْ هَا َخ ِار ًجا
َّاجدِينَ فِي ِهَ .وأَ َّما ٱلد ُ
َوٱ ْل َمذْبَ َح َوٱلس ِ
سةَ ٱثْنَي ِْن َوأَ ْربَعِينَ
َو ََل ت َ ِق ْ
سيَدُوسُونَ ٱ ْل َمدِينَةَ ٱ ْل ُمقَدَّ َ
سهَاِ ،ألَنَّهَا َق ْد أُع ِْطيَتْ ِل ْْلُ َم ِمَ ،و َ
ش ْه ًرا" (رؤيا  1 :11و.)2
َ
لقد أُعطيت الدار الخارجية لألمم ،حيث أنه المكان الذي يتقابل فيه المذنبون الملوثون بالخطايا
(النحاس) مع اإلنجيل للمرة األولى .أما مذبح المحرقة فيشير إلى صليب المسيح الذي يُمثَّل
بمعدن النحاس ،ولذا فهو من صنع اإلنسان ،ألن اإلنسان كان يحتاج إليه إليفاء مطالب ومبادئ
عدالته .وبعد أن نلتقي بالصليب ،يجعل هللا الخطيَّة والشر الذي نقترفه يَكثُر في المرآة الموجودة
في مرحضة النحاس.
"وصنع حوض االغتسال (أي المرحضة) وقاعدته من نحاس .صهرها من
المرايا النحاسية التي تبرعت بها النساء اللواتي احتشدن عند مدخل خيمة
االجتماع" (خروج  – 8 :38الترجمة التفسيرية ،كتاب الحياة).
عندما ينظر البشر إلى أنفسهم في ضوء الناموس ،فإن إحساسهم بالذنب والدينونة يزداد لدرجة
أنهم يصبحون يائسين من حياتهم .ولكن عندما يدخل روح المسيح في قلوبنا ،فإننا سنُبَ ِ ّكت بشدة
َعلَى الخطيَّة.
علَى َخ ِطيَّ ٍة َو َعلَى ِب ٍ ّر َو َعلَى دَ ْينُونَ ٍة" (يوحنا :16
" َو َمت َى َجا َء ذَاكَ يُبَ ِّكِتُ ٱ ْل َعالَ َم َ
.)8
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إن الذين يؤمنون حقًا بأن هللا يغفر لهم وهم في حالتهم اليائسة ينظرون إلى ذبيحة الفداء وهم
واقفون بجانب مذبح المحرقة ،فتزداد النعمة حولهم ،ويبدأون فى كسب الذهب المتمثل فى
اإليمان الحقيقي فى النفس والذى يُشترى من كور المشقة واأللم.
َطيَّةُ
َطيَّةَُ .ولَ ِك ْن َحي ُ
ْث َكث ُ َر ِ
ت ٱ ْلخ ِ
وس فَدَ َخ َل ِل َك ْي ت َ ْكث ُ َر ٱ ْلخ ِ
" َوأَ َّما ٱلنَّا ُم ُ
ت ٱلنِّ ْع َمةُ ِجدًّا" (رومية .)20 :5
ٱ ْزدَادَ ِ
و بازدياد ذهب إيماننا ،نتط َّهر من الخطايا ومن نحاس تفكيرنا القديم حتى يخلو ذهننا تما ًما من
فكر الخطية.
ت تُقَدَّ ُم؟ ِم ْن أَجْ ِل أ َ َّن ٱ ْلخَاد ِِمينَ َ ،و ُه ْم ُم َ
" َوإِ َّال ،أَفَ َما زَ الَ ْ
ط َّه ُرونَ َم َّرةًََ ،ل يَكُونُ
ير َخ َطا َيا" (عبرانيين .)2 :10
لَ ُه ْم أَ ْيضًا ض َِم ُ
وبعد ذلك ال يكون هناك أي تفكير في تقديم الذبائح ،وال ضرب للصخرة إنما التحدث إليها فقط.
سنَ ٍة ِذ ْك ُر َخ َ
وس يَ ْرفَ ُع
ان َوتُيُ ٍ
طايَاِ .ألَ َّنهُ ََل يُ ْم ِكنُ أَنَّ َد َم ثِ َ
"لَ ِك ْن فِي َها ُك َّل َ
ير ٍ
ْ
ً
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َخ َطا َياِ .لذَلِكَ ِع ْندَ دُ ُخو ِل ِه إِلى ٱلعَال ِم يَقولُ :ذبِيحَة َوق ْربَا ًنا ل ْم ت ُِر ْدَ ،ول ِك ْن َهيَّأتَ
سدًا .بِ ُمحْ َرقَا ٍ
ت َوذَبَائِ َح ِل ْل َخ ِطيَّ ِة لَ ْم ت ُ َ
ِلي َج َ
س َّر .ث ُ َّم قُ ْلتُ َ :هأَنَذَا أَ ِجي ُء .فِي دَ ْرجِ
ً
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ً
ب َمكتُوبٌ َعنِّيِ ،ألفعَ َل َمشِيئَتَكَ يَا ٱللُ .إِذ يَقو ُل آنِفا :إِنَّكَ ذَ ِبي َحة َوق ْربَانًا
ٱ ْل ِكتَا ِ
َو ُمحْ َرقَا ٍ
وس.
َطيَّ ِة لَ ْم ت ُ ِردْ َو َال ُ
ت َوذَبَائِ َح ِل ْلخ ِ
ب ٱلنَّا ُم ِ
س َ
س ِر ْرتَ بِ َها .ٱلَّتِي تُقَدَّ ُم َح َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ع ٱ ْأل َّو َل ِلك َْي يُثبِِّتَ ٱلثانِ َي.
ث ُ َّم قَالََ « :هأنَذا أ ِجي ُء ِألفعَ َل َمشِيئَتَكَ يَا ٱللُ» .يَن ِز ُ
احدَةً"
ع ٱ ْل َمسِيحِ َم َّرةً َو ِ
س ِد يَ ُ
سو َ
ِيم َج َ
فَبِ َه ِذ ِه ٱ ْل َمشِيئ َ ِة نَحْ نُ ُمقَدَّسُونَ بِتَ ْقد ِ
(عبرانيين .)10 – 3 :10
لقد مات الرب يسوع مرة ً واحدة ً من أجل الجميع كما ترمز الحيَّة النحاسية على مذبح النحاس.
ولكن بمجرد أن نمتلئ بالروح ،فإن الصليب يأخذ منحنى وتركيز مختلف تما ًما .إن العبرة هنا
في إنكار الذات الرائع الذي تجلَّى في المسيح ،واستعالن صفات اآلب فيه ،فمذبح المحرقة
(ضرب الصخرة) يُست َبدَل بمذبح البخور (التحدث إلى الصخرة) ،وسفك الدم على صليب
الجلجثة نستطيع أن نفهمه اآلن في سياق سفك الدم في جثسيماني حيث أكمل الرب يسوع العمل
الذي أعطاه اآلب له.
ض .ٱ ْلعَ َم َل ٱلَّذِي أ َ ْع َ
ط ْيتَنِي ِأل َ ْع َم َل قَدْ أَ ْك َم ْلتُهُ" (يوحنا
"أَنَا َم َّجدْتُكَ َعلَى ٱ ْأل َ ْر ِ
.)4 :17
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انظر واحيا أيها الخاطئ الحبيب .لم يُر ِسل هللا ابنه إلى العالم ليدين العالم (يوحنا  16 :3و.)17
ففي إطار وسياق مذبح الذهب ،أرسل هللا ابنه ليعلن صفاته ويأخذ على عاتقه خطايانا وذنوبنا
حتى نؤمن بغفران هللا.
لم يرسل أبانا الحبيب ابنه ليقول لنا "هذا ما أردت فعله بكم بسبب خطاياكم ،ولكنني قررت أن
أقتل ابني بدالً منكم لشدة غضبي" .أي أب سيفعل هذا ألبنائه؟ أ ِعد دراسة الصليب في هذا
اإلطار الذهبي وستكتشف شيئًا ثمينًا لدرجة أنك ستبكي من شدة الفرح.
عندما تخرج من الدار الخارجية المصنوعة من النحاس وتدخل إلى القدس المصنوع من الذهب
والفضة ،سترى أن عدالة هللا تختلف تما ًما عن عدالة الناس ،إذ يخبرنا الكتاب المقدس:
ير َ
" ِليَتْ ُر ِك ٱل ّ
لربّ ِ فَيَ ْر َح َمهُ،
َارهَُ ،و ْليَتُبْ إِ َلى ٱ َّ
ش ِ ِّر ُ
ط ِريقَهَُ ،و َر ُج ُل ٱ ْ ِإلثْ ِم أ َ ْفك َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َار ُك ْمَ ،و ََل ُ
ط ُرق ُك ْم
َوإِلَى إِلَ ِهنَا ِألنَّهُ يُ ْكثِ ُر ٱ ْلغُ ْف َرانَ ِ .ألنَّ أفك َِاري لَ ْي َ
ستْ أفك َ
َ
َ
ُ
علَتْ
ضَ ،ه َكذا َ
لربُّ ِ .ألَنَّهُ َك َما َ
علَ ِ
ت ٱل َّ
ط ُرقِيَ ،يقُو ُل ٱ َّ
اواتُ ع َِن ٱ ْأل ْر ِ
س َم َ
ط ُرقِي ع َْن ُ
ُ
ط ُرقِ ُك ْم َوأ َ ْفك َِاري ع َْن أَ ْفك َِار ُك ْمِ .ألَنَّهُ َك َما َي ْن ِز ُل ٱ ْل َم َ
ط ُر َوٱلثَّ ْل ُج ِمنَ
ض َويَجْ عَ َالنِ َها تَ ِلدُ َوت ُ ْن ِبتُ
ٱل َّ
س َم ِ
ان ٱ ْأل َ ْر َ
ان إِلَى ُهنَاكَ  ،بَ ْل ي ُْر ِويَ ِ
اء َو َال يَ ْر ِجعَ ِ
َّ
ْ
ُ
َ
َوت ُ ْع ِطي زَ ْرعًا ِل َّ
لز ِارعِ َو ُخب ًْزا ِلآل ِك ِلَ ،ه َكذا تَكونُ َك ِل َمتِي ٱلتِي ت َْخ ُر ُج ِم ْن
س ْلت ُ َها
ار َغةً ،بَ ْل ت َ ْع َم ُل َما ُ
س ِر ْرتُ بِ ِه َوت َ ْن َج ُح فِي َما أَ ْر َ
ي فَ ِ
فَ ِميَ .ال ت َْر ِج ُع إِلَ َّ
س ًَل ٍم تُحْ ض َُرونَ  .ٱ ْل ِج َبا ُل َوٱ ْْلكَا ُم تُشِي ُد أَ َما َم ُك ْم
لَهُِ .ألَنَّ ُك ْم بِفَ َرحٍ ت َ ْخ ُر ُجونَ َوبِ َ
ق ِبٱ ْألَيَادِيِ .ع َوضًا َع ِن ٱل َّ
س ْر ٌو،
ت َ َرن ًماَ ،وكُل َ
ص ِفِّ ُ
شج َِر ٱ ْل َح ْق ِل ت ُ َ
ش ْو ِك يَ ْنبُتُ َ
ً
ً
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
س ًما ،عًَل َمة أبَ ِديَّة َل تَنق ِط ُع"
بٱ ْ
يس يَطل ُع ٌ
َو ِع َوضًا َع ِن ٱ ْلق ِر ِ
آسَ .ويَكُونُ ِل َّ
لر ِّ ِ
(إشعياء .)13 – 7 :55
أصلي من أعماق قلبي أن تروا صليب المسيح في ضوء أكثر جماالً وطهارةً ،وأن تنقوا أنفسكم
من العدالة النحاسية – عدالة البشر والمالئكة الساقطين .أقبلوا إلى نور محبة أبينا ألن محبته
(أغابي) لديها القدرة أن تطرح كل خوف إلى خارج.
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ما أعجبنَّ نعمةً حياتي أنقذت
إذ كنت أعمى تائ ًها فعيني أبصرت

فالخوف بدَّدتْ
في أشعلتْ
َ
َ
الخوف َّ
ؤمنًا أت َ ْيتْ ثمينةً بدتْ
َوحين ُم ِ

تجاربًا َم َع الكم ْد صادفتُ َوالعنا
ص َم ْد في رحلتي هنا
تكفيني نعمة ال َّ

ديار البهج ِة
مهما بقائي طا َل في ٍ
دهور أشدو فيها فض َل النعم ِة
تبقَى
ٌ
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الفصل التاسع
تسبحة ختامية
إلى مخلصي الحبيب ،لقد أتيتني وأنا غارق بظلمات خطيتي ،مؤكدًا غفران اآلب لي بطريقة
أستطيع فهمها و قبولها .أبكي على العذاب الذي عانيته من أجلي .وإذ كنت ممتلئًا برحمة أبيك
وعطفه ،فقد تحديت ظلمة هذا العالم الحالكة لتنقذ خرافك الضالة .
بطيء القلب في فهم حقيقة ما فعلته .األبدية كلها ال تستطيع أن تكشف لي عن عمق محبتك.
فمحبتك ينبوع ال ينضب سأظل أشرب منه على الدوام ،ولن أمل أبدًا من مذاقه.
رغبتي أن أتبعك أينما ذهبت ،أيها ال َح َم ُل الكريم .لقد اشتريتني وافتديتني بثمن غا ٍل جدًا .أشعر
أحيانًا أنني ال أستحق محبتك ،ولكني أثق أنك لن تتركني ولن تهملني .أشكرك ربي ألنك أرسلت
روحك الغالي الكريم ليعزيني ويباركني.
مخلصي الحبيب ،أرغب و أتمنى من كل قلبي أن نكون في ملكوت اآلب مع أولئك الذين
أعطيتني إياهم في هذه الرسالة .أشعر بمحبتك لهم في قلبي ،ورغبتي عظيمة ألجل خالصهم.
يتعرف العالم على
أشكرك ألني أستطيع تذوق محبتك ألبنائك ،وأن أتحد معك في رغبتك أن َّ
أبينا وصفاته الحقيقية.
سد فينا
يا إلهي هبني روحك الحلو لكي أمجدك كما مجدَّت اآلب بحياتك تمجيدًا رائعًا .ليتك تتج َّ
كي تقبل قلوب البشر الكفارة ،ألنك كلفتنا وعهدت إلينا بعمل المصالحة.
ُبصر الجمال الحقيقي للصليب ،وساعدنا أال
َو َك ِ ّح ْل َعيني كل َم ْن يقرأ هذا الكتاب بِ ُكحْ ل لكي ي ِ
نخشى من أن نُصلَب معك كي تركع كل ركبة ويعترف كل لسان بأنك رب لمجد أبينا الحبيب.
في اسمك المبارك ،أيها الرب يسوع
آمين.
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كتب أخرى متاحة للتحميل عبر موقعنا fatheroflove.info
أغابي
في هذا الكتاب نتع َّمق في دراسة الدليل الكتابي على أن إله العهد القديم
هو نفسه إله العهد الجديد الذي أعلنه الرب يسوع عندما كان على
األرض .يعرض هذا الكتاب دراسة منهجية مفصلَّة للحقائق التي
تساعدنا على فهم العديد من قصص الكتاب المقدس بطريقة مباشرة لم
يتطرق إليها أحدًا من قبل .يحتوي هذا الكتاب على  300صفحة ،وهو
من الكتب الجادة لمن يبحثون حقًا عن أجوبة ألسئلتهم .والكتيب الذي
بين يديك اآلن هو ملخص رائع لهذا الكتاب.

الخالص
الحب
ُ
ماذا يعلِّمنا الكتاب المقدَّس عن الحبّ الحقيقي ضمن الزواج .مع وجود
الكثير مِ ن وجع القلب في العالقات بين الذكور واإلناث ،يلفت كتاب
"الحبّ الخالص" أنظارنا إلى عالقتنا األصلية في عدن ،ويعطينا بعض
المفاتيح التي تجعل زواجنا أفضل اليوم.

الصراع على الهوية
يصف هذا الكتاب ما يدور في حياتنا مِ ن صراعات على الهويَّة،
بدايةً مِ ن مشاعر عدم القيمة وعدم الكفاية ،وصوالً إلى القبول
السلمي لقيمتنا الحقيقيّة ــ وهذا هو اليقين الذي يغيَّر الحياة ــ والذي
أعطاه هللا لنا مِ ن خالل ابنه.
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