هكذا أحب هللا العامل
يوحنا21-11:3
أفضل مشهد رومنسي رأيته يف حيايت كان يف عرس جرى يف كنيسة مجيلة قدمية يف مدينة كولتشسرت،
أسكس يف انكلرتا .وكانت اللحظة املميّزة حني دخلت العروس أخذ العريس إبنشاد أغنية حب بينما كانت
تتجه صوبه .اي له من أمر مجيل أن تشهد حلظات رقيقة بني رجل وامرأة؛ والعروس مشدوهة من التفاتة

عريسها الرومنسية.
سؤال للتفكري :ما أفضل مشهد رومنسي رأيته أو مسعت عنه؟
هللا نفسه أخذ املبادرة ليتواصل معنا من السماء حنن عروسه فنذهب معه كما يتم يف الزواج .فمن التكوين
إىل الرؤاي نقرأ يف الكتاب املقدس عن كيف أحب هللا اجلنس البشري حىت أنه اختذ اجراءات غري اعتيادية
ليجذبنا إليه بعد السقوط يف جنّة عدن .ويتحدث سفر الرؤاي آخر سفر يف الكتاب املق ّدس عن القديسني
املولودين من جديد ابلروح القدس الذين استعادوا عالقتهم ابهلل فيشبّههم ابملدينة النازلة من السماء:
السم ِاء ِمن ِع ْن ِد ِ
وأَن يوحنَّا رأي ُ ِ
هللا ُمهيَّأةً كع ُر ٍ
وس
ُورشلِيم ا ْْل ِديدة َن ِزلةً ِمن َّ
ْ
ْ
ُ
ت الْمدينة ال ُْمق َّدسة أ ُ
السم ِاء قائِالً«:هوذا مسكن ِ
ِ
هللا مع النَّ ِ
اس ،و ُهو سي ْس ُك ُن
يما ِمن َّ
ُمزيَّن ٍة لِر ُجلِها .و ِمس ْع ُ
ُ
ت ص ْوًًت عظ ً
ْ ُ
سهُ ي ُكو ُن مع ُه ْم إِهلًا هلُ ْم( .رؤاي يوحنا.)3-2:21
مع ُه ْم ،و ُه ْم ي ُكونُون لهُ ش ْعبًا ،وهللاُ ن ْف ُ

ار عل ْي ُك ْم غ ْي رة
ويذكر بولس فكرة كون الكنيسة عروس املسيح وهتيئتها للزواج يف تعليمه ،فيقول":فِإِِّن أغ ُ
هللا ،لِّن طبب ت ُكم لِرجل و ِ
ِ
ي2( "..كورنثوس.)2:11
اح ٍد ،لُق ِِد ع ْرراء ع ِفيفةً لِلْم ِس ِ
ِ ُْ ْ ُ

أظهر هللا لإلنسان أنّه ال ميكن للعالقة معه أن تُستعاد إالّ بذبيحة بديلة؛ فكان على محل بديل أن ميوت

الربية أنّه ميكن
مكان اإلنسان ليفديه أو ليُشرتى من العبودية (خروج .)13-3:12وقد أظهر للشعب يف ّ

يتطهر من خطاايه ويقرتب من هللا الق ّدوس من خالل سفك دم حيوان كذبيحة بديلة عنه
لإلنسان أن ّ

(خروج .)45-44:29وكل ذابئح اخلطية يف العهد القدمي تشري إىل الذبيحة العظمى اليت شهدها التاريخ إذ
فاحملب األعظم يف العامل كله أتى لكي جيذب
جتسد هللا الق ّدوس إبرادته وق ّدم نفسه ك ّفارة عن خطاايان.
ّ
ّ

قلوبنا من خالل أعظم عمل حمبة شهده العامل؛ إنّه موت املسيح على صليب اجللجثة .وإن مل يكن هذا كافيًا
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فقد جعل حمبته متوفّرة جماان لكل من يقبلها .أمت العمل إىل التمام وليس هناك أي أمر نقوم به لكي نزيد
عليه .ما علينا سوى قبول عطيّة العطااي هذه.

يفسر عطيّة
نعود إىل احلديث الذي جرى بني نيقودميوس ويسوع يف النص الذي حنن بصدد دراسته والذي ّ
هللا وكيف تُق ّدم للذين يتجابون معه ابإلميان:
ول لك :إِنَّنا إِ ََّّنا ن تكلَّ ُم ِِبا ن ْعل ُم ون ْشه ُد ِِبا رأيْنا ،ول ْستُ ْم ت ْقب لُون شهادت نا.
ا ْْل َّق ا ْْل َّق أقُ ُ
السما ِوَّاي ِ
ضيَّ ِ
ْت ل ُكم الر ِ
ت؟
ْت ل ُك ُم َّ
ات ول ْستُ ْم تُ ْؤِمنُون ،فك ْيف تُ ْؤِمنُون إِ ْن قُل ُ
إِ ْن ُك ْن ُ
ت قُل ُ ُ ْ
السم ِاء ،ابن ا ِإلنْس ِ
السم ِاء.
ان الَّ ِري ُهو ِِف َّ
السم ِاء إِالَّ الَّ ِري ن زل ِمن َّ
ول ْيس أح ٌد ص ِعد إَِل َّ
ُْ

«وكما رفع موسى ا ْْليَّة ِِف الْب ِريَِّة هكرا ي ْن ب ِغي أ ْن ي رفع ابن ا ِإلنْس ِ
ان،
ُ
ُْ ْ ُ
ِ
لِك ْي ال ي ْهلِك ُك ُّل م ْن يُ ْؤِم ُن بِ ِه ب ْل ت ُكو ُن لهُ ا ْْلياةُ الب ِديَّةُ.
ِ
ِ
ِ ِ
لنَّهُ هكرا أح َّ
ب هللاُ الْعاَل ح ََّّت برل ابْ نهُ الْوحيد ،لك ْي ال ي ْهلك ُك ُّل م ْن يُ ْؤم ُن بِ ِه ،ب ْل ت ُكو ُن لهُ
ا ْْلياةُ الب ِديَّةُ .لنَّهُ َلْ يُ ْر ِس ِل هللاُ ابْنهُ إَِل الْع ِاَل لِي ِدين الْعاَل ،ب ْل لِي ْخلُص بِ ِه الْعاَلُ.
الَّ ِري ي ْؤِمن بِ ِه ال يدا ُن ،والَّ ِري ال ي ْؤِمن ق ْد ِدين ،لنَّه َل ي ْؤِمن ِِبس ِم اب ِن ِ
هللا الْو ِح ِ
يد.
ُ ُْ ْ ْ ْ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
و ِ
هرهِ ِهي َّ
َّاس الظُّلْمة أ ْكث ر ِمن النُّوِر ،ل َّن
الديْنُونةُ :إِ َّن النُّور ق ْد جاء إَِل الْع ِاَل ،وأح َّ
ب الن ُ
ت ِش ِريرةً .ل َّن ُك َّل من ي ْعمل َّ ِ ِ
ض النُّور ،وال َيِِْت إَِل النُّوِر لِئالَّ تُوبَّخ
السيِِآت يُ ْبغ ُ
ْ
أ ْعماهلُ ْم كان ْ ِ
ُ
أ ْعمالُه .وأ َّما من ي ْفعل ا ْْل َّق ف ي ْقبِل إَِل النُّوِر ،لِكي تظْهر أ ْعمالُه أنَّها ِِب ِ
هلل
ُ
ُ
ُ ُ
ْ ُ
ْ
م ْع ُمولةٌ»(.يوحنا.)21-11:3
قرأان يف الدرس السابق (األعداد  )10-1عن حبث نيقودميوس عن إجابة للسؤال األصعب يف احلياة:
كيف ميكن لإلنسان أن يصبح ابرا بنظر هللا؟ وعندما أجابه يسوع أبنه جيب أن يولد من فوق أو يولد اثنية،
أجاب «:ك ْيف ُيُْ ِك ُن أ ْن ي ُكون هرا؟»(يوحنا .)9:3سندرس هذا املقطع ابلتفصيل .دعوان نرّكز على
الكلمة املفتاح:
ما هي الكلمة اليت وردت سبع مرات ِف هره العداد اإلحدى عشرة؟ ما الري جيعلها مهمة لدرجة أن
مرات؟
تُعاد ع ِدة ِ
2

ترد الكلمة املهمة يف اللغة اليواننية كالتايل  Pisteuōواليت تُرمجت إىل اإلنكليزية believeأي أن نؤمن
ونثق ونصدق .1
دعوين أق ّدم صورة تشبيهية هلذه الثقة :ختيّل أن الرب يسوع أييت إىل قصر أحدهم وينتظر الباب احلديدي

لينفتح .أما قرار فتحه فمتعلّق بثالثة أشخاص واقفني هناك .يتكلّم الضمري أوالً" :حنن يف مززق ألننا كسران
وصاايه وحنن مذنبون ".جييب العقل قائالً" :إنّه يق ّدم لنا العفو جماان؛ فما علينا سوى أن نفتح الباب .دعوان
نفتحه ".ولدى الشخص الثالث املقدرة ليفتح الباب؛ إ ّّنا اإلرادة .تستمع إىل آراء االخرين ويبقى القرار

ابلقوة إىل حياتنا ،فقد أعطاان حرية اإلختيار .إن اإلميان وقبول املسيح مها عمل
عندها .ال يدخل املسيح ّ
اإلرادة وليس فقط قبوال عقليا حلقائق اإلجنيل.

غالبًا ما تستعر معركة داخل روح اإلنسان عندما يتواجه مع حقائق إجنيل املسيح .فعدو نفوسنا يهمس يف
حرية اإلختيار بفتح الباب
العقل شىت أنواع األسئلة يف حماولة منه ليقنع اإلرادة بعدم فتح الباب .لدينا ّ

وبدعوة املسيح للدخول وامللك على حياتنا .اإلميان هو فعل إرادة؛ فبعدما يتكلّم العقل والضمري يتقدم
اإلنسان ابإلميان إىل هللا مؤمنًا أنه إبمكانه تصديق هللا .وعندما يسلّم إرادته ويثق ايإلميان مبا عمله املسيح من
أبدا (عربانيني)5:13؛ إمنا علينا
أجله يولد من جديد .وقد وعدان املسيح أنّه عندما نسلّمه حياتنا لن يرتكنا ً
نقرر أن حنمل صليبنا كل يوم ونتبعه (لوقا .)23:9املسري يف خطى هللا هو عمل اإلرادة .وحنن ندخل يف
أن ّ
معركة طيلة أايم حياتنا حيث أن عقلنا يكون ساحة املعركة .نربح املعارك أو خنسرها حبسب القرارات اليت

أحياان بسبب التجربة ،لكين أؤمن أنّه بينما ننمو وننضج ويصبح مبقدوران أن نتخطّى
نتخذها .خنسر ً
التجارب ونستقبل نعمة هللا .إمنا ميدان الرب يسوع ابملعونة حني نسقط يف اخلطية ونتوب ونطلب الغفران
فيعاد بناء العالقة معه (1يوحنا.)9:1
هل تركر طوض معركة ِف عقلك قبل أن تتخر القرار ِبإلُيان ِبملسي.؟ َنقش .وإن كنت َل تتخر هرا
القرار بعد ،ما الري يعيقك من اختاذه؟
Key Word Study Bible, AMG publishers, Study of 4409, Pisteuō, Page 1662.
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فعدو روحك يريدك أن تظن أن أفكارك تنتج منك فقط .لكن
تذ ّكر أ ّن العقل هو ساحة املعركة الروحيةّ .
وضح يسوع يف مثل الزارع (لوقا ،)15-4:8لكن يف
هذا األمر غري صحيح .فكلمة هللا تُزرع يف قلوبنا كما ّ
مثل الشوك (مىت )26-24:13نرى العدو ينشر بذاره يف األرض اخلصبة .وميثّل القلب برأيي جوهر داخل
اإلنسان؛ روحه ،عقله ،إرادته وعواطفه (1تسالونيكي .)23:5والعدو ينشر بذاره يف حقل عقلك؛ فليست
أيضا .واألفكار اليت تُزرع يف قلبك وعقلك أتيت
كل أفكارك تنبع من عقلك فقط إذ هناك مصادر روحية ً
من ثالثة مصادر :هللا والشيطان وأفكارك اخلاصة .وأنت تصبح مبا عليه بسبب ما تسمح أن ينمو هناك
وبسبب أفكارك اجمل ّذرةّ .أما اإلميان فهو قرار و ٍاع لتسليم كل ما متلك وما أنت عليه للمسيح .فزنت لن
اشرتيت بثمن هو دم املسيح املسفوك من أجلك (1كورنثوس.)20:6
تكون بعد مل ًكا لنفسك ألنك ُ
يف بداية هذه الدراسة تكلمنا عن خطة هللا بتزسيس احتاد بينه وبني اإلنسان ،وأنه ما علينا سوى أن نفهمها
أمرا مهما كمصري
ونقبلها بكل بساطة .فكثريون يواجهون صعوبة ببساطة رسالة اإلجنيل وحجتهم هي أ ّن ً
اإلنسان األبدي ال بد أن يكون احلصول عليه صعبا جدا .ويظنون أن ابمكاّنم احلصول عليه بواسطة العمل
الشاق واجلهاد .أو أّنم ينظرون إليه كزحجية غامضة.
ت ف قطْ :أ َّن هللا صنع ا ِإلنْسان مست ِقيما ،أ َّما ُهم فبلبوا ا ْطِِتاع ٍ
ات كثِريةً".
"اُنْظُْر .هرا وج ْد ُ
ْ ُ
ُْ ً

(سفر اْلامعة)29:7

خيرتع اإلنسان كل الوسائل لكي يتخلّص أو يقلّل من التبكيت يف قلبه .فالعديد من الدايانت ختربان
أنه إن عملنا حسنا وجبد بتسلّق السالمل سنصل إىل مبتغاان عند ّناية حياتنا .لكن ،ما هي كمية الصالح
شيخا يف إسرائيل ،ومعلّم
الكافية؟ حىت نيقودميوس اعرتف أن كونه من الستة آالف فريسيا ،وأحد السبعني ً

األمة مل يكن كافيًا ليحصل على التربير! أما يسوع فكانت لديه رسالة واضحة لكل الذين يسعون جماهدين

لينالوا اخلالص:

ف قالُوا له«:ماذا ن ْفعل ح ََّّت ن عمل أ ْعمال ِ
هللا؟»
ُ
ْ
ُ
أجاب يسوع وقال هلم«:هرا هو عمل ِ
هللا :أ ْن تُ ْؤِمنُوا ِِبلَّ ِري ُهو أ ْرسلهُ»(.يوحنا)29-28:6
ُ ُ
ُ
ُْ
ُ
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لقد ق ّدم لنا هللا عطية العطااي وما علينا إال أن نتسلمها بكل بساطة .وهذه العطية متاحة لكل الذين
يؤمنون .قال يسوع إ ّن هللا جعلها بسيطة لدرجة أن األوالد ميكن أن يقبلوها ابلرغم من معلوماهتم احملدودة
ول ل ُكم :من ال ي ْقبل مل ُكوت ِ
هللا ِمثْل ول ٍد ف ل ْن ي ْد ُطلهُ".
عن املوضوع .فقال بصراحة" :ا ْْل َّق أقُ ُ ْ ْ
ُ
(لوقا)17:18
ما هي الدروس اليت ُيكن أن نتعلِمها من الوالد؟ ملاذا علينا أن نقبل ملكوت هللا مثل الوالد؟
ميكن لألوالد أن يعلّموان بضعة دروس هنا إذ أّنم بكل بساطة يصدقون ويثقون مبا خيربهم به أهلهم .عندما
كان ابين طفال صغريا ابلكاد يستطيع املشي كان يقفز إىل حضين من دون أن خياف مرة واحدة من أن يقع
أ رضا ،ومل يكن حىت ينظر إىل اإلرتفاع .أما حني نكرب فنريد أن نفهم كل شيء قبل أن نرمي أنفسنا يف
ذراعي اآلب.
وذ ّكر يسوع نيقودميوس بقصة تشري إىل بساطة اإلميان والثقة ،وأبن اإلنسان يستطيع أن يولد من جديد
مبجرد النظر إىل عمل املسيح الكامل على الصليب" :وكما رفع ُموسى ا ْْليَّة ِِف الْب ِِريَِّة هكرا ي ْن ب ِغي أ ْن
ي رفع ابن ا ِإلنْس ِ
ان ،لِك ْي ال ي ْهلِك ُك ُّل م ْن يُ ْؤِم ُن بِ ِه ب ْل ت ُكو ُن لهُ ا ْْلياةُ الب ِديَّةُ( ".يوحنا.)15-14:3
ُْ ْ ُ
دعوان نلقي نظرة أقرب إىل النص املوجود يف سفر العدد والذي استشهد يسوع به ونرى ما ميكننا تعلّمه:
ِ
ٍ ِ
الش ْع ِ
وروا ِِب ْر ِ
س َّ
ب ِِف
ض أ ُدو  ،فضاق ْ
و ْارَتلُوا م ْن جب ِل ُهوٍر ِِف ط ِر ِيق َْب ِر ُسوف لي ُد ُ
ت ن ْف ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
البَّ ِر ِيق .وتكلَّم َّ
صر لِن ُموت ِِف
صع ْد ُُتاَن م ْن م ْ
ب على هللا وعلى ُموسى قائِلني« :لماذا أ ْ
الش ْع ُ
الس ِخيف».
سنا البَّعا َّ
الْب ِِريَِّة؟ لنَّهُ ال ُط ْب ز وال ماء ،وق ْد ك ِره ْ
ت أنْ ُف ُ
ب ا ْْليَّ ِ
ات الْم ْح ِرقة ،ف لدغ ِ
الش ْع ِ
ت َّ
ب على َّ
الش ْعب ،فمات ق ْوٌ كثِريُون ِم ْن إِ ْسرائِيل.
الر ُّ
فأ ْرسل َّ
ُ
فأتى َّ
ب
ب وعل ْيك ،فص ِِل إَِل َّ
ب إَِل ُموسى وقالُوا« :ق ْد أ ْطبأَْن إِ ْذ تكلَّ ْمنا على َّ
الر ِِ
الر ِِ
الش ْع ُ
لِي رفع عنَّا ا ْْليَّ ِ
الش ْع ِ
ات» .فصلَّى ُموسى ل ْج ِل َّ
ب.
ْ
الر ُّ ِ
اصن ْع لك حيَّةً ُُْم ِرقةً وض ْعها على راي ٍة ،ف ُك ُّل م ْن لُ ِدغ ونظر إِل ْي ها َْييا».
ف قال َّ
ب ل ُموسىْ « :
فصنع ُموسى حيَّةً ِم ْن ُُن ٍ
ت حيَّةٌ إِنْس ًاَن ونظر إَِل حيَّ ِة
اس ووضعها على َّ
الراي ِة ،فكان مَّت لدغ ْ
النُّح ِ
اس َْييا( .سفرالعدد)9-4:21
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ما كانت نتيجة ترمرهم على هللا؟ ما المران اللران كان عليهم القيا هبما ليشفوا ،وكيف يشبه
ذلك ما علِمه يسوع لنيقودُيوس؟
نقرأ أن كثريين ماتوا (ع .)6وأتساءل كم منهم مات ألنّه رفض أن يقبل احلل املق ّدم له .فاخلالص كان
أمام أعينهم ،لكن رمبا جتاهلوه كما يفعل الكثريون يف أايمنا .وإين متز ّكد أنّه مل يستطع بعضهم استيعاب
فكرة النظر ببساطة إىل حيّة حناسية معلّقة على عامود .واحليّة تشري إىل اخلطيّة ،أما النحاس فكان يشري إىل

مصنوعا منه .والصورة تشري هنا إىل أن اخلطية قد دينت وأ ّن كل من ينظر إليها
الدينونة إذ كان املذبح
ً
صري ُْنن بَِّر ِ
ف ط ِبيَّةً ،ط ِبيَّةً ل ْجلِنا ،لِن ِ
هللا
يشفى .وقد شبّه الكتاب ذلك إذ نقرأ" :لنَّهُ جعل الَّ ِري َلْ ي ْع ِر ْ
ُ
فِ ِيه2( ".كورنثوس )21:5لقد أخذ مكاننا وأ دان هللا اخلطية على اجللحثة .هلذا صرخ املسيح على
الصليب":إهلي ،إهلي ملاذا تركتين(".مرقس .)34:15فعندما عُلّق املسيح على الصليب ،أُدينت اخلطية به.

لقد كان هو الذبيحة البديلة ومحل الفداء .وعلينا أن ننظر إليه أبعني إمياننا لكي نُشفى من لسعة احليّة
املؤملة.
سهل لنا أمر التوبة والنظر إىل الصليب ،ملاذا ال نؤمن ونثق به؟ وقد
طرق هللا أعلى من طرقنا .فإذا كان قد ّ
َجيع أق ِ
َل وا ْطلُصوا اي ِ
اصي ال ْر ِ
كتب إشعياء النيب عن بساطة اخلالص قائالً" :اِلْت ِفتُوا إِ َّ
ُ
ض ،لِِّن أَن هللاُ

ول ْيس آطر( ".إشعياء .)22:45وقد استخدم هللا تلك اآلية لربح تشارلز سبورجن الواعظ الربيطاين
العظيم .فقد فاجزته عاصفة ثلجية بينما كان متوجها إىل كنيسته يف منطقة كولتشسرت ،أسكس يف انكلرتا
حيث سكنت لفرتة من الزمن .مل يستطع الوصول للكنيسة فدخل إىل كنيسة صغرية ابلقرب منه .وحدث أن
الواعظ مل يستطع الوصول إىل الكنيسة فشارك أحد الشيوخ بكل بساطة عن ضرورة تثبيت أنظاران أبمانة
جاهدا لينال اخلالص ،إال أنه اقتنع عندئذ ابلتطلّع ببساطة إىل
على املخلّص املصلوب .وكان سبورجن يعمل ً
الصليبُ ،فولد من جديد يف تلك الكنيسة الصغرية يف عمر السادسة عشر .وحني بلغ التاسعة عشر كان
يعظ أمام مجاهري غفرية.
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أفسر كيف أن نظرة إىل املخلّص على الصليب ممكن أن متحو خطاايي؛ لكين أؤمن بذلك
ال أستطيع أن ّ
ي ،.لنَّه قُ َّوةُ ِ
ت أ ْست ِحي ِبِِ ِْْن ِ
هللا
بقوة هللا .فاإلجنيل هو" :لِِّن ل ْس ُ
يل الْم ِس ِ ُ
بكل بساطة ،وقد ّ
تغريت حيايت ّ
لِلْخال ِ ِ
ِ ِ ِ
ي أ َّوالً ُُثَّ لِلْيُوَنِِّنِ( ".رومية .)16:1ال حتاول أن تفهم كل شيء قبل
ص ل ُك ِِل م ْن يُ ْؤم ُن :للْي ُهود ِِ

أن تتخذ خطوة اإلميان تلك .ما عليك سوى أن تسلّم كل شيء بني يديه كالولد الصغري!

ملاذا جيعل هللا أمر اخلالص سهالً على البشر؟ وما هي بعض حجارة العثرة اليت يواجهها الناس ِف فهم
بساطة اإلْنيل؟
سهل هللا موضوع اخلالص حىت يلتفت أكرب عدد من الناس إليه وخيلصوا .خيربان الكتاب املقدس" :ال
لقد ّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
س ،ب ْل
الر ُّ
ي ت باطأُ َّ
ب ق ْوٌ التَّباطُؤ ،لكنَّهُ ي تأ ََّّن عل ْي نا ،و ُهو ال يشاءُ أ ْن ي ْهلك أَُن ٌ
ب ع ْن و ْعده كما َْيس ُ
ِ
يع إَِل الت َّْوب ِة2( ".ببرس .)9:3والدافع لكل ذلك هو حمبته لنا واهتمامه حلالتنا .فهو يعلم
أ ْن يُ ْقبِل ا ْْلم ُ

أننا مكبّلون ابخلطيّة وحتت سيطرة العدو الروحية ومكره .وحياول العدو أن يبعدان عن املصاحلة مع هللا فيزرع
يف عقولنا صورة عن هللا كاألب الغضبان الذي يريد معاقبتنا كل ما تسنح له الفرصة  ،لكن احلقيقة هي
ب هللاُ الْعاَل ح ََّّت برل ابْنهُ الْو ِحيد ،لِك ْي ال ي ْهلِك ُك ُّل م ْن يُ ْؤِم ُن بِ ِه ،ب ْل
العكس متاما" :لنَّهُ هكرا أح َّ
ت ُكو ُن لهُ ا ْْلياةُ الب ِديَّةُ .لنَّهُ َلْ يُ ْر ِس ِل هللاُ ابْ نهُ إَِل الْع ِاَل لِي ِدين الْعاَل ،ب ْل لِي ْخلُص بِ ِه الْعاَلُ( " .يوحنا
.)17-16:3
أحبنا هللا لدرجة أنه ق ّدم لنا ابنه الوحيد .لو كانت هنالك طريقة أخرى لتصاحلنا مع هللا ،أال تظن أنه كان
سيقبلها؟ مل يكن هللا قد وضع ابنه حتت ذلك األمل لو كان حفظ الوصااي والناموس حيقق املصاحلة معه .نقرأ
حتمل رؤية ابنه يُعذب ويُقتل
أنه أحب لدرجة أنه أعطى .مل حيبنا أية حمبة بل أنه ق ّدم ابنه .أحبك لدرجة أنه ّ
على أيدي رجال أمثة جدلوا السيطان وصرخوا قائلني":اصلبه ،اصلبه ".هؤالء سيدانون ما مل حيصلوا على
غفرانه .لكن خطاايان حنن أيضا جعلت املسيح ميوت على الصليب .لقد محل هو نفسه اإلنفصال ابملوت
واجلحيم اليت أستحقهما بسبب خطاايي.
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املشكلة أنين سزهلك عند مويت من دون خملّص (ع  .)16فكل من ال يؤمن أو ال ينظر إىل صليب املسيح
سوف يهلك من دون خملّص .وهللا ال يريد أن يهلك أي كان بل أن يقبل اجلميع إىل التوبة .وكلمة "أحب"
يف العدد  16تعود إىل األصل اليوانين  Agapaōواليت تعين أن حيب ويق ّدر ويعلّي ويتكرس ويق ّدم الوالء

ويهتم وهي اندرا ما تُستخدم خارج إطار األدب الديين ،وغالبا ما تُستخدم لشرح معىن كلمة hesed
العربية واليت تعين الرمحة  .2أما كلمة حمبة هنا فتشري إىل احملبة املضحية عن تصميم وإرادة .وق ّدم لنا هللا موت
املسيح كوسيلة لنقرتب منه ونستمد العون منه يوميا إذ نتطلّع إليه .لقد أُزيل حاجز اخلطية مبوت البديل
عنك.
تفسر نوع احملبة اليت نتكلّم عنه :
أود أن أشارككم بقصة واليت أعتقد أّنا ّ

حيكي إرنست غوردون يف كتابه "أعجوبة على ّنر كواي" قصة حقيقية عن جمموعة من سجناء احلرب كانوا

يعملون يف سكة حديد مدينة بورما يف احلرب العاملية الثانية .وكانت ُجتمع العدة عند ّناية كل يوم .ويف أحد
مفقودا وأراد أن يعرف من هو السارق .تصاعد غضبه
رفشا كان
األايم صرخ أحد احلراس الياابنيني أبن ً
ً
صوب
وأخذ يصول وجيول مه ّددا ومتوعدا .مل يتحرك أحد .صرخ":سيموت اجلميع! سيموت اجلميع!" و ّ

بندقيته على السجناء .يف تلك اللحظة ،تقدم أحدهم فزخذ بضربه أبسفل البندقية حىت فارق احلياة دون أن

ينبس بكلمة .عندما رجعوا إىل املخيّم أعيد تعداد العدة وتبني أن ال رفش مفقود .فقد أخطز اجلندي الياابين

يف العد .لقد تق ّدم ذلك الرجل نيابة عن اجلميع لكي خيلصوا.

مرة أن هللا
هللا يف املسيح أصلح العامل بنفسه .أحبنا لدرجة أنه ق ّدم نفسه فدية ألجلنا .عندما مسعت ّ
ألول ّ
حيبين أان شخصيًا ،كان ذلك أعظم خرب تلقيته! ملاذا مل خيربين أحد بذلك من قبل؟ مل أصدق أين جلت العامل

مفتشا عن أجوبة للحياة ومل خبربين أحد يف بلديت هبذه احلقيقة .لقد خسرت والديت يف سن اخلامسة ،ومل

جملرد من أان وليس ألمر أفعله .وكان أمر ما
أمسع قط كلمة" :أحبّك ".وكان يف قليب توق لكي حيبين أحد ّ
انقصا يف حيايت كقطعة أحجية مل تكتمل ،ومل أعرف ما هو .انكسر قليب وذاب يف حمبة هللا عندما التقيت
يسوع املسيح .أذكر أين تركت املكان الذي آمنت فيه واستقليت ابصا إىل فلوريدا وكنت أقرأ كتاب "أقدام
Key Word Study Bible, AMG publishers, 26 Agapaō, Page 1571.
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على مرتفعات" للكاتبة هاان هورانرد .بكيت كثريا حني اكتشفت أكثر كيف كان هللا جيذبين إليه ،وهو مل
يرتكين من حلظة ما صرخت إليه عندما قاربت املوت جراء جرعة زائدة من املخدرات.
لقد فتشت عن احلق ملا يقارب اخلمس سنوات .وأخريا مسعت الرسالة وولدت من جديد عندما اكتشفت أن
يف أي أمر مميّز،
هللا حيبين .كنت وما زلت مشدوها أبنه حيب شخصا مثلي كان مدمنا على املخدرات .ليس ّ
لكنه أحبين وهو حيبك أنت أيضا  .ال يهم ماذا فعلت أو إىل أين ذهبت؛ هو حيبك .تعال إليه ،واخترب حمبته
لك شخصيا! لقد رأى حاجتنا أبن نولد من جديد لكي حنصل على احلياة منه .لذلك أتى الذي يستطيع
أن يق ّدم حياته فدية من أجلنا لكي يعتقنا من عبودية ابليس .وكل من يؤمن هبذا تكون له احلياة األبدية (ع
.)16
ما معىن أن تكون لنا اْلياة البدية؟
جمرد العيش إىل األبد ،بل هي حياة على مستوى جديد .إّنا احلياة كما أرادها
احلياة األبدية هي أكثر من ّ
هللا؛ حمورها املسيح ومقادة ابلروح وابحملبة الفياضة .عندما نقبل املسيح ،تُغفر خطاايان ونقف مربرين أمام هللا

بسبب عمل املسيح الكامل على الصليب الذي ال ميكننا أن نزيد عليه وال أن نكسبه بل نقبله كعطية من
هللا .تبدأ احلياة األبدية حني نطلب من املسيح بكل صدق أن يدخل إىل حياتنا بعد أن نتوب عن خطاايان.
ما علينا أن ننتظر حىت منوت لكي خنترب احلياة األبدية ،بل هي تبدأ عندما نولد من فوق أو من جديد.
مث يتابع يسوع قائال" :الَّ ِري ي ْؤِمن بِ ِه ال يدا ُن ،والَّ ِري ال ي ْؤِمن ق ْد ِدين ،لنَّه َل ي ْؤِمن ِِبس ِم اب ِن ِ
هللا
ُ ُْ ْ ْ ْ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
الْو ِح ِ
يد ( ".يوحنا .)18:3
األمر واضح جدا إذ أن يسوع يقول إن ال خطة إنقاذ أخرى .وإن مل نؤمن مبا يقوله الكتاب املق ّدس عن
موت املسيح بدال عنا فسنهلك .يقول يسوع إ ّن من ال يؤمن أو من ال يضع ثقته يف املسيح قد دين .فهناك
مملكتان فقط يف هذا العامل :مملكة الشيطان ومملكة هللا .وقد قال يسوع":م ْن ل ْيس م ِعي ف ُهو عل َّي ،وم ْن ال
ْجيم ُع م ِعي ف ُهو يُف ِِر ُق( ".مَّت .)30:12فإن كنا لسنا ملكا له من خالل الوالدة اثنية من الروح فنحن ما
نزال سكان خميم ابليس (كولوسي .)13:1وينهي يسوع املقطع قائالً" :وأ َّما م ْن ي ْفع ُل ا ْْل َّق ف يُ ْقبِ ُل إَِل
النُّوِر ،لِكي تظْهر أ ْعمالُه أنَّها ِِب ِ
هلل م ْع ُمولةٌ( ".ع .)21أفهم من ذلك أبن كل من لديه قلبا صادقًا ويريد
ُ
ْ
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أن حييا احلياة اليت متجد هللا سيقبل احلق عندما يسمعه .وكل من يعمل الشر يكره النور وال يتقدم منه ألن
أعماله شريرة .هل ختتار أبن أتيت إىل النور؟
صالة :أيها اآلب ساعدين أن أختار كل يوم أبن أتبعك ببساطة األوالد .ساعدين أن أثق بك من كل قليب
متاما كما يفعل الولد .إين أختار أبن أؤمن أبن خمططك هو األفضل يل.
Pastor Keith Thomas
Website: www.groupbiblestudy.com
Email: keiththomas7@gmail.com
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