هذا ال ُك َت ِّيب :هل قرأت الكتاب األكثر مَبيعًا في العالم  -الكتاب ال ُم َّ
قدس؟ إنه يُدَوِّن ماضي الجنس
البشري ،وحاضره ،و ُمستقبله! إن قراءة الكتاب ال ُم َّ
قدس كامالً تستغرق  70ساعة .وقد أعدَدنا هذا
ُ
الكتَيِّب لتلخيص قصة الكتاب ال ُم َّ
قدس ورسالته في صفحات قليلة تستغرق قراءتها  35دقيقة فقط.
«خ ُذوا َت ْأ ِدي ِبي َال ا ْل ِف َّض َةَ ،وا ْل َم ْع ِر َف َة َأ ْك َث َر ِم َن َّ
ُ
الذ َه ِب ا ْل ُم ْختَا ِر.
َألنَّ ا ْل ِح ْك َم َة َخ ْي ٌر ِم َن َّالآلِل ِئَ ،و ُك ُّل ا ْل َج َو ِاه ِر َال ُت َسا ِو َيها».
 خالقك ِ(س ْفر األمثال )11-10 :8
المؤلف :أمضى المؤلف سنوات طويلة من حياته في السنغال الواقعة على حدود الصحراء
الكبرى .و َت ْن ُبع كتابات المؤلف من شغفه بدراسة األسفار المقدسة ومن آالف الحوارات
التي أجراها مع أصدقائه في السنغال وحول العالم.

اخترب معلوماتك!

بقصتك؟
ما مدى معرفتك َّ

 -1ما هو اسم أبيك؟ وما هو اسم أمك؟

وجدَّ تيك؟ (عددهم )4
 -2ما هي أسماء َجدَّ يك َ
 -3ما هي أسماء آباء ُ
وأمهات أجدادك وجدَّ اتك؟ (عددهم )8

 -4ما هي أسماء أجداد أجدادك وجدَّ اتك حتى الجيل الثامن؟ (عددهم )!512

لو قال لك أحد األشخاص إنه سيعطيك كل ذهب العالم إنْ ذكرت له أسماء أجدادك األوائل ،فهل ستنجح في
االختبار؟ ربما ال! لماذا؟ ألنه ليس لديك أي سجالت قديمة بأسمائهم.

واآلنَ ،ف ِّكر في جزء أقدم بكثير من ِق َّصتك؛ إنه جزء من التاريخ قيمته أكبر من كل كنوز العالم.

أجدادك األوائل .ما الذي تعرفه عنهم؟ لو لم يكن هناك كتاب يحكي قصتهم ،لما أمكنك أن تعرف
من أين أتيت ،وال سبب وجودك هنا .لكننا نشكر الله على وجود مثل هذا الكتاب.
		

هل تعرف ما الذي يقوله هذا الكتاب؟
1

ا لكتا ب

بيعا في العالم كل سنة .وهو أكثر كتاب ُترجم إلى
المقدَّ س هو الكتاب األكثر َم ً
الكتاب ُ
المقدَّ س – الذي يقول عن
لغات أخرى ،وأفضل كتاب قديم محفوظ حتى اآلن .والكتاب ُ
يتنبأ
نفسه إنه كلمة الله – يشتمل على جزأين :األول :العهد القديم (التوراة ،والزبور ،الخ) َّ
عن خطة الله .الثاني :العهد الجديد (األناجيل ،الخ) ُيخبرنا أن خطة الله قد تحققت.
*

لكن كيف نعرف أن هذا الكتاب هو من عند اهلل؟

نحن نعرف ذلك ألنه يحتوي على براهين غير موجودة في أي كتاب آخر .ومن األمثلة على ذلك:
توافقه التام :فرغم أن الكتاب المقدس ُكتب بيد عشرات األنبياء على مدى  1500سنة ،إال أنه يشتمل على رسالة
واحدة فقط .وال ُيمكن ألحد سوى الوحي اإللهي أن يوحي بهذه القصة المتكاملة.
ً
مدهشا .وهي قصة
معا تواف ًقا
قصته :فال ُيمكن ألحد من البشر أن يتخيل هذه القصة المع ّقدة التي تتوافق أجزاؤها ً
ُتجيب عن األسئلة الصعبة في الحياة ،وتعطي َرجا ًء للناس ،و ُت َغ ِّير حياتهم.

مئات النبوءات التي َّ
تحققت :فال يمكن ألحد سوى الله أن يكشف عن األحداث التاريخية قبل حدوثها.
صص” أو “ ُم َكرَّس”.
* “ ُم َق َّدس” تعني“ :فريد من نوعه” أو “ ُمخَ َّ

2

البداية

قصتك تبدأ مع الله .ورغم أن البشر وضعوا فرضيات كثيرة بشأن أصل أجدادك األوائل ،إ َّال أن
َّ
ِ
ُ
ْ
بوحي من الخالق الذي كان هناك عندما ُوجدت األشياء.
ِس ْفر التكوين (أي سفر البدايات) كتب
ٍ

« ِفي ْال َب ْد ِء َخ َل َق ُ
َات وَاألَر َ
ْض
الـله َّ
السمَاو ِ

» ِ
(س ْفر التكوين )1 :1

هل اهلل موجود؟ ُتجيب خليقة الله عن هذا السؤال بفصاحة ُمدهشة.

ْض عَ
«َ ...وُيعَِّل ُق األَر َ
َلى الَ َش ْيٍء» ِ(س ْفر أ ُّيوب )7 :26؛

«اَ َّلسمَاو ُ
َات ُتح َِّد ُث ِبم َْج ِد اهللِ ،و َْال َفَل ُك ُي ْخِب ُر ِب َعم َِل َي َدْي ِه

» (داود ،المزمور .)1 :19

المبدع يمكنه أن َيصنع
وفي سياق حديثنا عن اليدين ،انظر إلى يديكَ .ف َم ْن غير الخالق ُ
المدهشتين؟ وما هي ِ
حية تحتوي على ماليين
هاتين األداتين ُ
خلية َّ
الحكمة الالزمة لخلق َّ
األجزاء العاملة؟ و َم ْن غير الله يقدر أن َينسج هذا الخيط الكيميائي المجدول الذي يحتوي على هذه الجينات
الوراثية التي ُتم ِّيزك عن باقي البشر؟

«َيا ر َُّب َق ِد ْاخَتَب ْرَتِني َو َع َر ْفَتِني َ ...ن َس ْجَتِني ِفي َب ْط ِن أُمِّي .أَحْ َم ُد َك ِم ْن أَجْ ِل أَِّني َق ِد ا ْمَت ْز ُت َع َجًبا

» (المزمور )14-13 ،1 :139
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خا لقك

الم ْط َلق لهذا الكون الذي نعيش فيه! وهو ال بداية له وال نهاية.
المدَ ِّبر ُ
َم ْن هو اهلل؟ إنه الخالق القدير ،والعقل ُ

إنه «أبو األرواح» (الرسالة إلى العبران ِّيين  ،)9 :12الذي خلق المالئكة في السماء ،وخلق آباءنا األوائل على األرض لكي
َنعرفه ،و ُنحبه ،و َنعبده ،و َنخدمه إلى األبد .ورغم أن الله واحد ،إ َّال أنه قادر على التواجد في كل مكان في الوقت

الرب المكتفي بذاته؛ فهو ال يحتاج أحدً ا أو شيئًا .على الرغم من ذلك ،فهو يريدنا أن َنعرفه وأن ُنحبه.
نفسه .إنه ُّ

إنه القدير الذي خلق العالم بكلمته وروحه.

« ِفي ْال َب ْدِء َخ َل َق ُ
ْضَ .و َكاَن ِت األَر ُ
َات وَاألَر َ
ْض َخ ِرَب ًة و ََخاِلَي ًةَ ،وعََلى و َْج ِه ْال َغم ِْر
اللـه َّ
السمَاو ِ
َج ِه ْال ِم َيا ِهَ .و َق َال ُ
اللـهِ :لَي ُك ْن ُنورٌَ .ف َكا َن ُنورٌَ .ورَأَى اهللُ الُّنو َر
ُظ ْل َم ٌةَ ،و ُر ُوح اللـ ِه َي ِر ُّف عََلى و ْ
أََّن ُه َح َس ٌنَ .و َف َص َل اهللُ َب ْي َن الُّن ِور و ُّ
َالظ ْل َم ِة» (التكوين .)4-1 :1
في اليوم األول للخلق ،كان مجد الله نفسه ُينير الكون« .إ َّن َ
اللـه ُنو ٌر وََل ْي َس ِفي ِه ُظ ْل َم ٌة
ِ
ْالَبَّت َة .إِ ْن ُق ْلَنا :إِ َّن َلَنا َش ِر َك ًة َم َع ُه و ََسَل ْكَنا ِفي ُّ
الظ ْل َم ِةَ ،ن ْك ِذ ُب وََل ْسَنا َن ْع َم ُل ْالح َّ
َق» (رسالة يوحنَّا األولى  .)6-5 :1وألنه كامل
الر ُّب إِل َه ُنا ُق ُّد ٌ
و ُقدُّ وس ،ال ُيمكن إ َّال للكائنات الطاهرة تما ًما أن تسكن معهَّ “ .
وس” (المزمور .)9 :99
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َّ
وحو اء
آدم

في ستة أيام ُمتتالية ،قام الله – الذي هو نور – بخلق الغالف الجوي ،واألرض ،والبحر ،والنباتات ،والشمس،
والقمر ،والنجوم ،واألسماك ،والطيور ،والحشرات ،والحيوانات! ولو أن اإلنسان كان وكي ًال أمينًا على األرض

لما أعوزه شيء من خيراتها؛ فهي المكان المثالي له.

*
ُ
َ
ْض َ ،...ف َخَل َق اهللُ اإلِْن َسا َن عََلى
« َو َقا َل اهللَ :ن ْع َم ُل اإلِْن َسا َن عََلى ُصو َرِتَنا َُك َشَب ِهَناَ ،فَيَت َسَّل ُطو َن عََلى ُ ...ك ِّل األر ِ
صو َرِت ِهَ .ع َلى ُصو َر ِة اللـ ِه َخ َل َق ُهَ .ذ َكرًا وَأ ْن َثى َخ َل َق ُه ْم» (التكوين .)27-26 :1
ُ

روحا خالدً ا ،وعق ًال،
وهكذا ،خال ًفا لمملكة الحيوانُ ،خ ِل َق اإلنسان ليعكس طبيعة خالقه .وقد أعطى الله اإلنسان ً
وعاطف ًة ،وقدر ًة على ُصنع القرارات المهمة التي لها تأثير دائمِ .
آليا ،بل أراد ِم ْن
لك َّن الله لم َيشأ أن يجعل اإلنسان ًَّ
وحواء) أن ُينشئا عالق ًة حميم ًة ليس أحدهما مع اآلخر فحسب ،بل ومعه هو ً
أيضا .وهذه هي
أبوينا َّ
األولين (آدم َّ

مشيئة الله لك ولحياتكُ « .
اللـه َم َح َّبة» (رسالة يوحنَّا األولى .)8 :4

*رغم أن اهلل واحد ،إال أنه يستخدم صيغة اجلمع هنا في قوله“ :نعمل  ...صورتنا  ...شبهنا” .ملاذا؟ اجلواب هو أن وحدان َّية اهلل هي وحدان َّية
جامعة .ففي األسفار املقدسة ،نرى أن الكلمة املترجمة “اهلل” هي “ألوهيم” في العبريَّة؛ وهي اسم يَرِد بصيغة اجلمع .كما أن الكلمة
املترجمة “واحد” هي “إخاد” في العبريَّة؛ وهي تُشير إلى الوحدانية اجلامعة .فمنذ األزل ،وقبل أن تُخلق املالئكة واإلنسان ،كان اهلل يتمتع باحملبة
ُ
(سفْر أيوب .)26 :36
ْح ُ
يم وَال َ ن َ ْعرِ ُف ُه وَ َع َددُ ِس ِني ِه ال َ يُف َ
والتواصل مع ذاته – مع كلمته وروحه الق ُّدوسُ “ .ه َوذَا اهلل َع ِظ ٌ
ص” ِ
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َّ
اخلطية واملوت
قانون

وحواء
في البداية ،كان الله واإلنسان صديقينَّ .
لكن الله أراد أن َيختبر تلك الصداقة لكي ُيفسح المجال أمام آدم َّ
حواء ،كان الله قد وضع آدم في
لتعميق شركتهما مع خالقهما من خالل ثقتهما به وإطاعتهما له .وحتى قبل َخ ْلق َّ
َجنَّة عَ دْ ن؛ وهي مكان رائع فيه كل ما يطيب للعين أن تراه ولألذن أن تسمعه ،وفيه حيوانات بديعة ،وأشجار شهية
لكن الله وضع استثنا ًء واحدً ا:
لألكلَّ .

الرَّب اإلِل ُه آ َد َم َقاِئ ًالِ :م ْن َج ِم ِيع َش َج ِر ْال َج َّن ِة َت ْأ ُك ُل أَ ْك ًال ،وَأَمَّا َش َج َرُة َمع ِْر َف ِة ْال َخ ْي ِر و َّ
«وَأَو َْصى ُّ
َالشرِّ َف َال َتْأ ُك ْل ِم ْنهَا،
ْ

َأل َّن َك َي ْو َم َتأ ُك ُل ِم ْن َها َم ْو ًتا َت ُم ُ
وت» (تكوين .)17-16 :2

الوصية الواحدة؟
في رأيك ،ماذا ستكون عاقبة عصيان هذه
َّ

هل قال الله آلدم إنه إن أكل من تلك الشجرة التي نهاه عنها فيجب عليه أن يبذل جهده للحصول على رحمة الله عن
الدينية،
طريق الصالة ،أو الصوم ،أو توزيع الصدقات ،أو حضور االجتماعات َّ
أو القيام بالكثير من أعمال الخير؟ هل كان هذا هو ما قاله الله آلدم؟ ال!!
الخطية هي موت .والكتاب المقدس ُي َس ِّمي هذا القانون
لقد قال الله آلدم إن ُأ ْج َرة
َّ
« َن ُاموس (شريعة  /قانون) ْال َخ ِط َّي ِة َو ْال َم ْو ِت» (رسالة رومية .)2 :8
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معنى املوت

هذا القانون األول الذي أعطاه الخالق لإلنسان هو المفتاح لفهم قصتك؛ بكل ما فيها من أحداث ماضية،
وحاضرة،ومستقبلية.
فالخطية (كسر قانون الله) تؤدي إلى انفصال ُثالثي األبعاد:
َّ
 -1موت روحي :انفصال روح اإلنسان عن الله.
 -2موت جسدي :انفصال ال َّن ْفس عن الجسد.

 -3موت أبدي :انفصال عن الله إلى األبد في الجحيم؛ أي في «الَّن ِار
يس َو َم َالِئ َك ِت ِه» (إنجيل َمتَّى .)41 :25
األََب ِدَّي ِة ْال ُمع ََّدِة إلِْب ِل َ

ويمكن تشبيه الموت بغصن ُقطع من شجرة .فعندما ُيقطع الغصن
حيا و َن ِض ًرا لبعض الوقت فقط .لكنه في
الحي من الشجرة فإنه يبدو ًّ
حقيقة األمر “ َم ِّيت” ألنه انفصل عن مصدر حياته.

الخطية ستفصله عن خالقه؛ أي عن َم ْصدَ ر حياته.
وقد َح َّذر الله آدم بأنَّ
َّ
فألنَّ الله ُقدُّ وس ،فإنه ال يستهين بالخطية.

7

ُح َّ
رية االختيار

زوجا
لعا من أضالعه وعمل منها امرأ ًة أحضرها إلى آدم ،وأعلنهما ً
أوقع ُّ
الرب اإلله آدم في نوم عميق ،وأخذ ِض ً
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
وزوجةَ « .ورَأى اهلل ذِلك أَّن ُه َح َس ٌن َ ...وكاَنا ِكال ُهمَا ُع ْرَياَن ْي ِن ،آ َد ُم وَا ْمرَأُت ُهَ ،و ُهمَا ال َيخ َجال ِن» (تكوين 31 :1؛ .)25 :2
عالما كام ًال يسكنه زوجان كامالن يتم َّتعان بعالقة رائعة وقابلة للنمو مع خالقهما الكامل .وهكذا ،فقد كان
َت َخ َّيل ً
كل شيء في البداية كام ًال! َل ِك ْن ،ما الذي َش َّوه هذه الصورة الجميلة؟!

وحواء يجلسان على َمقربة من الشجرة التي نهاهُ ما الله عنها .فجاء الشيطان على هيئة َح َّية،
ذات يوم ،كان آدم َّ
ْ
َ
ُ
لحواء« :أَ َح ًّقا َقال اهلل الَ َتأ ُك َال ِم ْن ُك ِّل َشج
وحواء في كالم
وقال َّ
َر ْال َج َّن ِة؟» .كان هدف الشيطان هو تشكيك آدم َّ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
لحواءَ « :ل ْن َت ُم َوتا! َب ِل اهلل عَاِل ٌم أَّن ُه َي ْو َم َتأ ُك َال ِن ِم ْن ُه َت ْن َفِت ُح أ ْعُيُن ُكمَا َوَت ُكوَن ِان َكاهللِ ع َِار َف ْي ِن ْال َخ ْي َر
الله .لذلك ،فقد قال َّ
و َّ
َالشرَّ » (تكوين ِ .)5-4 ،1 :3
الم َثل الشعبي“ :احترس من
الحظ كيف أنَّ الشيطان َيخلط الحق بالكذب .وكما يقول َ
المخادع األكبر بالكذب حين قال« :لن تموتا» .لكنه
الكاذبين؛ ألن بعضهم يقول الحقيقة!” وهكذا ،فقد َن َط َق ُ
َن َط َق بالصدق حين قالَ « :وَت ُكوَن ِان  ..ع َِار َف ْي ِن ْال َخ ْي َر و َّ
َالشرَّ » .والكتاب المقدس َي ِصف الشيطان بأنه َك َّذاب و ُمخادع
الخطية (أي عن أكلهما من تلك الشجرة).
وحواء بالعواقب الوخيمة التي ستنشأ عن تلك
و ُم ِضل ألنه لم ُيخبر آدم َّ
َّ
* الشيطان (ومعنى اسمه “اخلصم” أو العدو”) كان في السابق مال ًكا؛ لكنه ُطرد من السماء ألنه حاول أن يجعل املالئكة األخرى تسجد له وليس
هلل .أما املالئكة التي انضمت إلى الشيطان في مت ُّرده على اهلل فتُدعى “أرواح شريرة” أو “شياطني”.
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َّ
اخلطية والعار

وحواء إ َّما أن ُي َصدِّ قا كالم الله أو كالم الشيطان .ولألسف الشديد ،فقد اختارا أنْ
حان الوقت لكي يختار آدم َّ
ُي َصدِّ قا كالم الشيطان .فقد أكلت َح َّواء من الشجرة ،وأعطت آدم فأكل.

َ ََ َ َ َ
ََّ
« َفاْن َفَتح ْ َ ُ
ين َو َص َن َعا َأل ْن ُف ِس ِه َما َم ِآز َر.
َت أ ْع ُين ُهمَا َو َع ِلمَا أن ُهمَا ُع ْرَيان ِان .فخاطا أ ْو َراق ِت ٍ
الرَّب اإلِل ِه م ِ ْ
وب ِر ِيح الَّنه َِارَ ،ف ْاخ َت َبَأ آ َد ُم وَا ْمرَأَُت ُه ِم ْن و َْج ِه ِّ
و ََس ِمعَا َصو َْت ِّ
الرَّب اإلِل ِه ِفي
َاشًيا ِفي ال َجَّن ِة ِع ْن َد ُهُب ِ

و ََس ِط َشج َِر ْال َجَّن ِة.
َفَنا َدى ُّ
الرَّب اإلِل ُه آ َد َم َو َقا َل َل ُه :أَ ْي َن أَ ْن َت؟
ْ
َف َقا َلَ :س ِمع ُْت َص ْوَت َك ِفي ْال َجَّن ِة َف َخ ِش ُيت ،ألَِّني ُع ْرَيا ٌن َف ْاخ َت َبأ ُت»

(تكوين .)10-7 :3

وحواء بالخوف؟ ولماذا َخ ِجال؟ ولماذا سارعا إلى االختباء؟
لماذا شعر آدم َّ
خطية.
ألنهما اقترفا َّ

لهذا ،فقد انقطعت عالقة الصداقة الحميمة التي كانت تربطهما بخالقهما.

روحيا.
وحواء على قيد الحياة جسد ًيا؛ لكنهما ماتا
كان آدم َّ
ًَّ
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إله ُق ُّد وس

وحواء ،كانا ُم َ
حاط ْين بكمال الله و َمجده .كما أنهما كانا َي ْن ُعمان بالراحة التامة في َم ْح َضر
قبل أن ُيخطئ آدم َّ
خالقهما الذي كان يأتي إلى الجنَّة للتمشي معهما والتكلم إليهما .لكن في اللحظة التي عَ َصياه فيها ،لم يعودا
شعران بالراحة في محضره – ال بسبب ُعريهما الجسدي فحسب ،بل ً
وأيضا بسبب ُعريهما الروحي.
َي ُ
وحواء ،كان تركيزهما َي ْن َص ُّب على اهلل ولم َيشْ ُعرا يو ًما َ
بالخ َجل (تكوين  .)25 :2أما اآلن فقد
كذلك ،قبل أن ُيخطئ آدم َّ
أصبح تركيزهما ُم ْن َص ًَّبا على ذواتهما ،وشعرا بعدم الطهارة أمام الله.
أي منهما راغ ًبا في الوجود
لقد أصبحا على النقيض من خالقهما القدُّوس .أجل ،لقد فقدا قداستهما .لهذا ،لم َي ُعدْ ٌّ
وحواء من وجه الرب اإلله:
في محضر الله البهي .فكما أن اللص يخشى النور ويختبئ في الظالم ،فقد اختبأ آدم َّ
الظ ْل َم َة أَ ْكَث َر ِم َن الُّن ِور ،ألَ َّن أَ ْعم َ
«وَأَ َح َّب الَّن ُاس ُّ
َال ُه ْم َكاَن ْت ِشرِّي َرًة» (إنجيل يوحنَّا .)19 :3

وحواء يعرفان ذلك .وماذا عنك أنت ،هل تعرف
إن الله الكامل والطاهر والقدُّ وس ال ُيطيق
الخطية .وقد كان آدم َّ
َّ
هذه الحقيقة؟
ُ
ُ
ُ
ُّ
ُّ
ُّ
وس ،قد ٌ
وس ،قد ٌ
الخطية« .قد ٌ
وس ر َُّب
فكما أنك ال ُتطيق وجود جثة حيوان ُمتعفنة في منزلك ،فإن الله ال ُيطيق
َّ
ْال ُج ُنو ِد» ِ(س ْفر إشعياء .)3 :6
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ُخطاة يائسون

وحواء ،أصبحا مثل ُغ ْصن ُقطع من شجرة .فقد انفصال عن الله الذي هو َمصدر حياتهما .وكما
حالما أخطأ آدم َّ
هو حال الغصن المقطوع ،بدأ جسداهما بالموت .ولوال أن الله أنقذهما وخ َّلصهما ،لكان مصيرهما االنفصال
أي
األبدي عن الله في «ُب َح ْيرَة النار» ِ(س ْفر الرؤيا  ،)15-14 :20حيث ُتحتجز األرواح الملوثة
بالخطية إلى األبد ،دون ِّ
َّ
لكن األنباء السيئة لم ِ
تنته بعد!
وحواء خاطئين يائسينَّ .
أمل لها في النجاة .وبهذا ،أصبح آدم َّ
فحيث أنَّ آدم هو رأس الجنس البشري ،فقد أ َّثرت خطيئته على كل نسله .فكما أن كل َبراعم الغصن المقطوع
وأوراقه تتأثر وتموت ،فإن كل َم ْن َينتمي للجنس البشري مصيره الموت والهالك
ً
أيضا.

« ِم ْن أَ ْج ِل ذِل َك َكأََّنمَا ِبِإ ْن َس ٍان َو ِاح ٍد َد َخَل ِت ْال َخ ِطَّي ُة إَِلى ْالع ََال ِم،
ْت ،وَه َك َذا ْاج َت َاز ْال َم ْو ُت إ َلى َج ِم َّ
وَِب ْال َخ ِطَّي ِة ْال َمو ُ
اس ،إِ ْذ أ َْخ َطَأ
ِ
يع الن ِ
ِ
ْال َج ِم ُ
يع» (رسالة رومية .)12 :5

وهكذا ،فإن الخطية (وليس السرطان ،أو المجاعات ،أو الفقر ،أو
القنبلة النوو َّية) ،هي أكثر قوة ُمد ِّمرة وأكبر كارثة َح َّلت بكوكبنا.
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َّ
َّ
واخلطة
الل ْع َنة
ِ

وحواء ،ونسلهما ،على موعد دائم مع المش َّقة ،واأللم ،والشوك،
الخطية َج َل َبت َلعنة على اإلنسان .فقد أصبح آدم َّ
َّ
والمجاعة ،والشيخوخة ،والموت.
لقد اعتاد الكثيرون ِمنَّا على هذه التعاسة وهذا الشقاء .بل إننا نظن أنَّ هذا كله هو
“جزء طبيعي من الحياة”َ .ل ِك ْن هل ِم َن الطبيعي أن َتشتمل ُمعجزة والدة الطفل
على هذه اآلالم الرهيبة؟ أو هل ِم َن الطبيعي أن تحتوي أغصان شجرة الورد
الع ِط َرة على األشواك المؤذية؟ أو هل ِم َن الطبيعي أنَّ البشر المخلوقين على
َ

صورة الله يموتون ويواجهون الدينونة؟ في الحقيقة أن هذه العناصر الدخيلة
السرطانية الخبيثة التي تغزو جسم اإلنسان فتُد ِّمره!
ليست ُجز ًءا طبيع ًيا من هذا العالم ،بل هي أشبه بالخاليا
َّ
الخطية الجنس البشري،
َل ِك َّن الخبر السار هو أن الله أعَ دَّ ِخ َّط ًة إلنقاذ البشر َّية ُمنذ البداية .وفي اليوم الذي َل َّوثت فيه
َّ
وحواء لمحة خاطفة عن َّ
ِّص إلى األرض ِم ْن َن ْسل المرأة
خطته .ففي وقت عَ َّينه الرب ،سوف يأتي ُم َخل ٌ
أعطى الله آدم َّ
والخطية ،والموت ،والجحيم.
وحواء ونسلهما ،ولكي ُي َح ِّررهما من الشيطان،
(تكوين  ،)15 :3لكي َي ُشقَّ طري ًقا آلدم َّ
َّ
بالمسيا (أو ال َمسيح).
الم َخ ِّلص س ُي ْع َرف
وهذا ُ
َّ
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الذبيحة األوىل

وحواءُ ،رغم أنهما َت َم َّردا عليه« :و ََصَن َع ُّ
الرَّب اإلِل ُه
مي ٍز آلدم َّ
بعد ذلك ،قام الله – بمقتضى رحمته وعدالته – َبع َملٍ ُم َّ
آل َد َم وَا ْمرَأَِت ِه أ َْق ِم َص ًة ِم ْن ِج ْل ٍد َوأَ ْل َب َس ُه َما» (تكوين .)21 :3
لس ْتر عورتيهماِ .
لك َّن الله رفض جهودهما ومحاولتهما
كان آدم َّ
وحواء قد خاطا ألنفسهما مآزر ِم ْن أوراق التِّين َ
لتحسين صورتهما أمامه .لذلك ،فقد ذبح الله حيوا ًنا ،وصنع من جلده مالبس ُت َغ ِّطي عورتيهما.
وحواءِ .
وحواء لمحة
وم ْن خالل تلك الحادثة ،أعطى الله آدم َّ
خطية آدم َّ
وهكذا ،فقد مات حيوان بريء بسبب َّ

خاطفة عن َّ
خطته إلنقاذ ُ
الخطية والموت .فقد كان الدم المسفوك َيرمز إلى الثمن المطلوب
الخطاة من ناموس
َّ
لتطهير اإلنسان من خطيئته .وكان ِ
الج ْلد َيرمز إلى الشيء المطلوب لتغطية عار اإلنسان.
ٍ
ومنذ ذلك الحين فصاعدً ا ،أصبح اإلنسان ُم ْلزَ ًما بذبح
خروف أو حيوا ٍن آخر مقبول لدى الله ،كبديل مؤقت ،عنه،
إلى أن ُي َو ِّفر الله البديل الدائم.
الخطية.
وهكذا ،فقد َقدَّ م الله الذبيحة األولى عن
َّ

كما أنه كان عاز ًما ً
الخطية.
أيضا على تقديم الذبيحة األخيرة عن
َّ
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ُ
اخلطاة َيعبدون اهلل

وحواء ،أخرجهما ِم ْن َجنَّة عَ دْ ن ليعيشا في هذا العالم الذي أصبح ملعو ًنا
بعد أن أظهر الله نعمته ورحمته آلدم َّ
وحواء عا َنيا من مشكلة حقيقية ،فإننا نحن ً
أيضا نعاني
الخطية .فقد فصلتهما
بسبب
الخطية عن الله .وكما أنَّ آدم َّ
َّ
َّ
من مشكلة حقيقية وخطيرة.

حواء طفلها
حواء فأنجبت أول طفل يولد على هذه األرض ،أال وهو “قايين” .بعد ذلك ،ولدت َّ
حان موعد والدة َّ
الم َثالن األفريقيان:
الثاني “هابيل” .وبالطبع ،فقد َو َر َث هذان الولدان الطبيعة الخاطئة عن أبيهما وأمهما .فكما يقول َ
“الفئران ال تلد فئرانا ال تعرف كيف تحفر الجحور” ،و“الوباء ال يقتصر على الشخص الذي َت َس َّبب به”.
حين بلغ قايين وهابيل سن اإلدراك والوعي ،أرادا أن يعبدا خالقهماَ .ل ِك ْن لكي يتمتعا بعالقة سليمة مع الله ،يجب أن يتم
ذلك وف ًقا لشروطه هو« :ب ُدون َس ْفك َدم ُ
الخطية)!» (الرسالة إلى العبران ِّيين )22 :9
ْص ُل َم ْغ ِف َرٌة (لِدَ ْين
(كأجرة
للخطية) الَ َتح ُ
َّ
َّ
ِ

ِ ِ

ٍ

الخاصة ف َقدَّ م لله ِم ْن ثمار أرضه التي عمل فيها َبع َرق جبينه .وما أشبه قايين باألشخاص
بدأ قايين بعبادة الله بطريقته َّ
الذين يحاولون إرضاء الله عن طريق الطقوس الدينية واألعمال الصالحة في وقتنا الحاضر .فهؤالء يتجاهلون
الخطية تتط َّل ُب مو ًتا وليس ُجهدً ا بشر ًَّيا .لهذا ،رفض الله َت ْق ِد َمة قايين .أ َّما هابيل
القانون اإللهي الذي يقول إنَّ
َّ
فاقترب إلى الله باإليمان وبالطريقة التي أرادها اهلل .فقد َقدَّ م لله ذبيحة ِم ْن أبكار َغ َن ِمه ِ
وسمانها.
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بديل مقبول

حا ِول أن تتخيل هابيل وهو يضع يده على رأس ذلك الخروف البريء ويشكر الرب ألنه َقبِ َل الخروف كبديلٍ

عنه ،رغم أنه (أي هابيل) يستحق الموت واالنفصال عن خالقه إلى األبد .وهكذا ،فقد مات الخروف البريء
بد ًال عن هابيل.

الخطية والموت .لهذا ،يقول الكتاب المقدسَ « :فَن َظ َر ُّ
الرَّب إَِلى
لقد احترم هابيل شريعة َّ
َ
ُ
َه ِابي َل َو ُق ْرَباِن ِه ،وَل ِك ْن إَِلى َق ِايي َن َو ُق ْرَباِن ِه ل ْم َي ْنظرْ» (تكوين .)5 ،4 :4

ورغم أنَّ قايين اقترب إلى الله بالطريقة الخاطئة ،إ َّال أن الله استمر في إظهار محبته
له وأوصاه أن يتوب .والمقصود بالتوبة هو أن ُي َغ ِّير قايين ِف ْك َر ُه وأن َيخضع للطريقة
والغفرانِ .
التي اختارها الله للتوبة ُ
لك َّن قايين رفض تقديم ذبيحة للتكفير عن
ً
وعوضا عن ذلك ،فقد دفعه غضبه وكبرياؤه الديني إلى قتل أخيه هابيل
خطيئته.
واالبتعاد أكثر فأكثر عن الله.

وحواء أنجبا «َبنين وَبنات» بعد تلك الحادثة (تكوين  .)4 :5وفي حين أن بعضهم
و ُيخبرنا الكتاب ُ
المقدَّ س أنَّ آدم َّ
اختاروا أن يؤمنوا بالله وأن ُيطيعوه؛ اختار البعض اآلخر أن يسيروا في طريق قايين.
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َّ
اإلميان باهلل وخبطته

بعد عشرة أجيال من آدم ،نقرأ هذه الكلمات المؤلمة عن جنسنا البشريَ « :ورَأَى ُّ
الرَّب أَ َّن َشرَّ اإلِْن َس ِان َق ْد َكُث َر ِفي
األَر َ
وُّر أَ ْف َك ِار َق ْل ِب ِه إَِّنمَا ُه َو ِشرِّي ٌر ُك َّل َيوْم» (تكوين  .)5 :6وبعد صبر وإمهال طويل ،حكم الله على
ِ
ْض ،وَأ َّن ُك َّل َت َص ِ
ٍ

بارا اسمه
هذا الشر بطوفان عظيم غطى األرض كلها وأهلك كل مخلوق َح ٍّي .وقد شاء ُّ
الرب أنْ ُين َِّجي َر ُج ًال ًّ
نوع من الحيوانات والزواحف والطيور ،وسبعة
(ذكرا وأنثى) من كل ٍ
“نوح” وعائلته .كما أن الله حفظ اثنين ً
الخطية .بعد انتهاء الطوفان ،هل تعرف ما هو أول
أزواج من الحيوانات الطاهرة التي َت ْص ُلح كذبائح للتكفير عن
َّ
شيء فعله نوح؟ ُيجيب الكتاب ُالمقدَّ س عن هذا السؤال حيث نقرأَ « :وَبَنى ُنو ٌح َم ْذَبحًا ِل ِّ
لرَّب .وَأَ َخ َذ ِم ْن ُك ِّل
الطا ِه َرِة وَأَ ْص َع َد م ُْح َر َق ٍات عَ
الطُي ِور َّ
الطا ِه َرِة َو ِم ْن ُك ِّل ُّ
ْالَبهَاِئم َّ
َلى ْال َم ْذَبح» (تكوين .)20 :8
ِ
ِ
تكاثر الناس من جديد على األرض .ورغم البداية الجديدة التي تباركوا بها ،إ َّال أنهم سرعان ما أداروا ظهورهم
لخالقهم .وبعد عشرة أجيال من نوح ،قال الله َلر ُجل ُيدعى “أبرام” (إبراهيم) أن يترك أرضه وعشيرته وبيت أبيه،
وأن يؤمن به وي َّتكل عليه وحده ال سواه .ويقول الكتاب ُالمقدَّ سَ « :ف َآم َن إِ ْب َر ِاه ُيم ِبا ِهلل َف ُح ِس َب َل ُه ِب ًّراَ ،و ُد ِع َي َخ ِلي َل
بارا؟ ألنه آمن بالله وبكالمه.
اهللِ» (رسالة يعقوب 23 :2؛ تكوين َ .)6 :15ل ِك ْن لماذا ُح ِس َب إبراهيم ًَّ
َ
ُ
َ
َ
َ
يم ًة َ ...و َتت َبا َرك ِفيك َج ِم ُ
وقد قطع الله وعدً ا إلبراهيم قائ ًالَ « :فأَ ْجع ََل َك أُ َّم ًة َع ِظ َ
ض» (تكوين .)3-2 :12
يع ق َبا ِئ ِل األ ْر ِ
وقد حفظ الله وعده حيث أنه ِم ْن تلك ُ
األ َّمة جاء األنبياء ،واألسفار المقدسة ،والرب يسوع المسيح.
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نبوءة إبراهيم

حين بلغ إبراهيم سن الشيخوخة ،أ َم َر ُه الله أن يفعل شيئًا صع ًبا جدً ا .فقد قال له أن يذهب إلى جبل س ُي َع ِّينه له ،وأن
مذبحا ،وأن يذبح ابنه! وألنَّ إبراهيم كان قد َت َع َّلم أن الله عادل ،وصالح ،وجدير بالثقة؛ فقد أطاعه.
يبني ً

ً
سؤاال منطق ًياَ« :يا أَِبي! ُه َو َذا الَّنا ُر
بعد ثالثة أيام ،كان إبراهيم وابنه في طريقهما إلى ذلك المكان .وعندها ،طرح ابنه
َال َح َط ُب ،وَل ِك ْن أَ ْي َن ْال َخ ُر ُ
وف ِل ْل ُم ْح َر َق ِة؟»َ ،ف َق َال إِ ْب َر ِاه ُيمُ :
وْ
«اهلل َي َرى َل ُه ْال َخر َ
ُح َر َق ِة َيا ا ْب ِني» (تكوين .)8-7 :22
ُوف ِل ْلم ْ
بقية القصة! فقد َّ
تدخل الله و َد َّبر َك ْب ًشا ليموت « ِعو ًَضا ع َِن اْبِن ِهَ .ف َدعَا إِْبرَا ِهي ُم ْاس َم ذِل َك ْال َمو ِْض ِع
َ
ولع َّلك تعرف َّ
َ
“الرب ُيدَ ِّبر”)َ .حَّتى إَِّن ُه ُي َقا ُل ْالَي ْومَِ :في َجَب ِل ِّ
الرَّب
َي ْه َو ْه ِيرْأ ْه (ومعناه:
ُّ
ُيرَى» (تكوين ِ .)14-13 :22
“الرب ُيدَ ِّبر”
الحظ هنا أنَّ إبراهيم دعا اسم المكان
ُّ

يتنبأ عن ذلك اليوم الموعود
وليس
ُّ
“الرب َد َّبر” .وبذلك ،كان إبراهيم َّ
“ح َمل اهلل” ،بِ َس ْفك دمه في نفس الموضع بصفته
الذي سيقوم فيه المسيحَ ،
الذبيحة النهائية عن الخطية؛ ال ليفدي إنسا ًنا واحدً ا ،بل ل ُيقدِّ م فدا ًء كام ًال

ونهائ ًيا لكل العالمِ« :ل َك ْي الَ َي ْه ِل َك ُك ُّل م ْ
َن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل َت ُكو ُن َل ُه ْال َح َياُة األََب ِدَّي ُة» (إنجيل يوحنَّا 29 :1؛ .)16 :3
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الوصايا العشر

حفظ الله وعده إلبراهيم بأن جعل نسله «أُمَّة عظيمة» – ال في عددها ،بل في أهميتها .وكان َق ْصد الله لتلك ُ
األ َّمة

هو أن يستخدمها لتعليم جميع األمم األخرى عنه ،وعن ما ينبغي عليهم القيام به لكي يصبحوا مقبولين أمامه.
ُوس
النبي موسى ،أعطى الله الوصايا العشر ِ(س ْفر الخروج  ،)20قائ ًال« :م َْلعُو ٌن م َْن الَ ُي ِقي ُم َكِلم ِ
وفي زمن ِّ
َات ه َذا الَّنام ِ
ِل َي ْع َم َل ِبهَا» ِ(س ْفر التثنية .)26 :27
الخطية في فصل اإلنسان عن الله .والكتاب المقدس ُي َع ِّلم أن الله القدُّ وس ُيريد من
َت َس َّببت
َّ
TTأكرم أباك وأمك
َ
َ
َّ
ُ
َ
اإلنسان طاع ًة كامل ًة ودائمة« :أل َّن م َْن َح ِفظ كل الَّنامُوس ،وَإَّنمَا عَث َر ِفي
آهلة
TTالتقتل
ُج ِرمًا ِفي ْال ُك ِّل» (رسالة يعقوب .)10 :2
َو ِاح َد ٍةَ ،ف َق ْد َصا َر م ْ

ِ ِ

صالحا وبا ًّرا ،ال يمكنك أن تبلغ معيار الكمال الذي
وهكذا ،مهما ظننت نفسك ً
وضعه الله .وربما يمكننا أن ُن َش ِّبه شريعة الله بالمرآة .فكما أنَّ المرآة قادرة على
إظهار األوساخ التي على وجهك ،لكنها غير قادرة على إزالتها؛ فإن شريعة الله قادرة
على إظهار الخطية التي في قلبك ،لكنها غير قادرة على إزالتها ً
أيضا .لهذا ،فإن الوصايا
العشر تكشف أننا خطاة عديمي القدرة على فعل الصالح ،وأننا بحاجة إلى ُم َخلِّص.
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يكن لك
TTال أخرى
لألصنام
ال تسجد
TT
ق باسم
TTال تنط
ب إهلك
الر
باطال
حفظ يوم
ا
 TTالسبت

TTال تزن
TTال تسرق
TTالتشهد
شهادة زور
TTالتشته

شريعة الذبائح

َاب َت ْصَن ُع ِلي َوَت ْذَب ُح عََل ْي ِه ُم ْح َرَقاِت َك»
حيث أن كل الشعب كان ُم ْذن ًبا بكسر شريعة الله ،أمر الله موسى قائ ًالَ « :م ْذَبحًا ِم ْن ُتر ٍ
الخطية والموت سوى شريعة الذبائحَ .ف ِم ْن خالل ذبيحة
ِ(س ْفر الخروج  .)24 :20وبهذا ،لم يكن هناك شيء ُيمكنه أن ُي ْب ِطل شريعة َّ
المتع ِّبدين أن يختاروا
حيوا ٍن كاملٍ وبال عيب ،كان ُيمكن لله أن ُيعاقب
الخطية دون أن ُيعاقب الخاطئ .لهذا ،كان يجب على ُ
َّ
سليما لتقديمه ذبيحة .وكان هؤالء ُيعلنون عن إيمانهم بالله (وبعدالته ورحمته) بأن يضعوا أيديهم
ثو ًرا ،أو خرو ًفا ،أو طائ ًرا ً
على رأس الحيوان ،وبذلك ،كانت خطاياهم تنتقل – في نظر الله – إلى ذلك الحيوان الذي كان ُيذبح بد ًال عنهم.

« َأل َّن َن ْف َس ْال َج َس ِد ِه َي ِفي َّالد ِمَ ،فأََنا أَ ْع َط ْيُت ُك ْم إَِّيا ُه عََلى ْال َم ْذَب ِح ِل َّلت ْك ِف ِير ع َْن ُن ُف ِوس ُكمْ ،ألَ َّن َّالد َم ُي َك ِّف ُر ع َِن الَّن ْف ِس»

ِ(س ْفر الالو ِّيين .)11 :17
الخطية
إنَّ كلمة “ َك َّفارة” تعني “غطاء” .ورغم أنَّ دماء الحيوانات التي بال عيب كانت ُت َك ِّفر عن
َّ
َ
َ
وس َي ْر َف ُع َخ َطاَيا» (الرسالة
َان َوُتُي ٍ
(أو ُت َغ ِّطيها) ،إ َّال أنها لم تكن ُتزيلها« :ألَّن ُه الَ ُي ْم ِك ُن أ َّن َد َم ِثير ٍ
إلى العبران ِّيين  .)4 :10فالحيوانات ليست ُمعادلة لإلنسان ،ألنها لم ُت ْخ َلق على صورة اللهِ .
لك َّن
الخطية ِ(س ْفر إشعياء  )7 :53هو الوحيد القادر على سداد
“ح َمل” الله الموعود الخالي من
َ
َّ
خطية اإلنسان وإزالته إلى األبد.
َد ْين َّ
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نبوءات أخرى

بعد زمن النبي موسى ،اختار الله العديد من األنبياء اآلخرين لكي ُيعلنوا المزيد من النبوءات والتفاصيل عن مجيء
ص َش ْع َب ُه ِم ْن َخ َطاَيا ُهمْ» (إنجيل َمتَّى  .)21 :1وفيما يلي بعض هذه النبوءات:
المسيح الذي «ُي َخِّل ُ

« َها ْال َع ْذ َرا ُء َت ْح َب ُل َو َتِل ُد ا ْب ًنا َوَت ْدعُو ْاس َم ُه ِعمَّاُنوِئي َل (كلمة ِعمَّانوئيل تعني“ :اهلل معنا”)»
«أَمَّا أَْن ِت َيا َب ْي َت َل ْح َِم َ ...ف ِم ْن ِك َي ْخ ُر ُج ِلي َّال ِذي َي ُكو ُن ُم َت َس ِّل ًطا ع ََلى إِ ْسرَاِئي َلَ ،و َم َخ ِار ُج ُه ُم ْن ُذ
ْال َقد ْ ُ َ َ
األ َزل» ِ
(س ْفر ميخا  700 - 2 :5ق.م).
يمُ ،منذ أ َّي ِام ِ
ِ ِ
ْ
ِ
َ
ْ
ِّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ِّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ُ
ْ
َ
ُ
« ُه َو َذا إِلهكم  ...يأ ِتي ويخلصكمِ .حينِئ ٍذ تتفق ُع ُعيون العمي ،وَآذان الصم تتفتحُِ .حينِئ ٍذ يق ِفز األ ْع َر ُج
َكاإلَّيل َوَي َت َرَّن ُم ل َسا ُن َ
األ ْخ َرس» ِ
(س ْفر إشعياء  700 - 6-4 :35ق.م).
ِِ ِ
ِ
« َث َق ُبوا َي َد َّي َو ِر ْج َل َّي» (داود ،المزمور  1000 - 16 :22ق.م).
وح َأل ْجل َم َعاص َيناَ ،م ْس ُح ٌ َ
« َك َشا ٍة ُت َسا ُق إَِلى َّ
ام َنا» ِ(س ْفر إشعياء  700 - 5 ،7 :53ق.م).
وق أل ْج ِل َآث ِ
الذْب ِح َ ...و ُه َو َم ْج ُر ٌ ِ ِ
ِ
(س ْفر إشعياء  700 - 14 :7ق.م).
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اإلعالن

بعد آالف السنين من اإلعداد والتحضير ،حان الوقت الذي عَ َّينه الله لمجيء المسيح إلى األرضَ .ل ِك ْن َم ْن يكون

المسيح؟ وكيف سيأتي إلى األرض؟ بحسب نبوءات األنبياء ،كان المسيح سيولد من عذراء ،من نسل أبينا
إبراهيم والملك داود .وكان ُم َخ ِّلص ُ
المعجز َّية لكي ال يرث طبيعة آدم الخاطئة.
الخطاة سيولد بهذه الطريقة ُ
وسوف يكون فريدً ا ألنه الوحيد الذي يولد من امرأة دون َر ُجل.

«أُر ِْس َل ِج ْبرَاِئي ُل ْال َم َال ُك ِم َن اهللِ إَِلى َم ِديَن ٍة ِم َن ْال َج ِل ِيل ْاس ُمهَا َن ِاص َرُة ،إَِلى َع ْذرَاَء م َْخ ُطوَب ٍة ِلر َُجل ِم ْن َب ْي ِت
َاس ُم ْال َع ْذرَاِء َم ْرَيمَُ .ف َد َخ َل إَِل ْيهَا ْال َم َال ُك َو َقا َل ... :الَ َت َخا ِفي َيا َم ْرَيمُ ،ألََّن ِك َق ْد و ََج ْد ِت
َدا ُو َد ْاس ُم ُه ُي ُوس ُف .و ْ
ِن ْع َم ًة ِع ْن َد اهللَِ .و َها أَْن ِت َسَت ْحَب ِلي َن َوَت ِل ِدي َن اْبًنا َوُت َسمِّيَن ُه َي ُس َوع .ه َذا َي ُكو ُن َع ِظيمًاَ ،وا ْب َن ْال َع ِل ِّـي ُي ْد َعى... ،
اب ْال َم َال ُك َو َقا َل َلها :اَ ُّلر ُ
َف َق َال ْت َم ْرَي ُم ِل ْل َم َال ِكَ :ك ْي َف َي ُكو ُن ه َذا وَأََنا َل ْس ُت أَع ِْر ُف ر َُج ًال؟ َفأَ َج َ
وح ْال ُق ُد ُس
َي ِح ُّل ع ََل ْي ِكَ ،و ُق َّو ُة ْال َع ِل ِّي ُت َظ ِّل ُل ِكَ ،ف ِلذِل َك أَْي ًضا ْال ُق ُّد ُ
هلل  ...ألََّن ُه َل ْي َس َش ْي ٌء َغ ْي َر
وس ْال َموُْلو ُد ِم ْن ِك ُي ْدعَى ا ْب َن ا ِ
هلل» (إنجيل لوقا * .)37-26 :1
ُم ْم ِك ٍن َل َدى ا ِ

س َّمى بالعهد اجلديد) ،أوحى اهلل لبعض األشخاص ( َمتَّى ،ومرقس ،ولوقا ،ويوحنَّا) أن يُ َدوِّنوا قصة يسوع.
* في القسم الثاني من الكتاب املُق َّدس (والذي يُ َ
وقد ُسرَّ اهلل الواحد احلقيقي بتأكيد هذا احلق بواسطة العديد من الشهود األمناء.
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ابن اهلل

“الرب ُي َخ ِّلص”)َ .ل ِك ْن ماذا كان لقبه؟ لنقرأ َم َّرة أخرى ما
كان اسم المسيح هو “يسوع” (ومعناه:
ُّ
هلل».
قاله المالك جبرائيل لمريم العذراءَ « :ف ِلذِل َك أَْي ًضا ْال ُق ُّد ُ
وس ْال َموُْلو ُد ِم ْن ِك ُي ْدعَى ا ْب َن ا ِ
وهكذا ،فالله يريد من جميع البشر – من كل ُأ َّمة وشعب ولسان – أن يؤمنوا أنَّ يسوع هو ابنه.

ِ
لك َّن الناس يرفضون ذلك .فالكثيرون يعتقدون أن لقب “ابن الله” يعني أن الله اتخذ له زوجة وأنجب منها ابنًا.
ِ
المقدَّ س.
لك َّن هذا االعتقاد ُيخالف تعليم الكتاب ُ
المحلية
الص ُحف
في سنة  ،1984وقع حادث َس ْير في السنغال أودى بحياة أحد األشخاص البارزين .وقد َن َع ْت ُّ
َّ

الر ُجل ووصفته بأنه “ابن السنغال العظيم” .فهل كان المقصود بذلك هو أن البلد (السنغال) قد تزوج
ذلك َّ
فالسنغاليون ال يواجهون أية مشكلة في تكريم مواطن محبوب بلقب “ابن السنغال”؛
وأنجب طف ًال؟ بالتأكيد ال!
ُّ
المحتمل لهذا اللقب.
المحتمل والمعنى غير ُ
ألنهم يعرفون المعنى ُ

على نحو مشابه ،حين يقول الله القدير عن المسيح إنه “ابنه” ،يجب علينا أن نعرف ما الذي يعنيه وما الذي ال يعنيه
بهذا اللقب .لذلك ،يجب علينا أ َّال َن ْس َخر من األلقاب واأللفاظ التي يستخدمها خالقنا.
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ابن اإلنسان

المقدَّ س على أكثر من  300اسم ولقب للمسيح .وكل اسم ولقب منها ُيلقي ضو ًءا جديدً ا ومختل ًفا
يحتوي الكتاب ُ
على شخصية المسيح وسبب مجيئه .فمث ًال ،فإنَّ لقب “ابن الله” ُيعلن جالله ،لكونه جاء من السماء .لكنه ُيدعى
ً
بالخطية.
أيضا “ابن اإلنسان”؛ وهو لقب يكشف عن تواضعه ،لكونه اختار أن يولد على أرضنا الملوثة
َّ

«ألَ َّن ا ْب َن ِاإل ْن َس ِان أَْي ًضا َل ْم َيْأ ِت ِلُي ْخ َد َم َب ْل ِلَي ْخ ِد َم َوِلَي ْب ِذ َل َن ْف َس ُه ِف ْدَي ًة ع ْ
َن َك ِث ِيري َن» (إنجيل مرقس )45 :10؛ « َل ْي َس َأل َح ٍد
ُح ٌّب أَ ْع َظ ُم ِم ْن َ
هذا :أَ ْن َي َ
ض َع أَ َح ٌد َن ْف َس ُه ألَ ْج ِل أَ ِح َّباِئ ِه» ( إنجيل يوحنَّا .)13 :15

تتخيل المسيح وكأنه يضع إحدى يديه على الله (بصفته “ابن الله”) ،واليد األخرى على البشر
وهكذا ،يمكنك أن َّ
اس» ( 1تيموثاوس  ،)5 :2الذي ُيمكنه أن ُي َسدِّ د َم ْط َلب
(بصفته “ابن اإلنسان”) .فهو الوسيط الوحيد «َب ْي َن اهللِ والَّن ِ
عدالة الله ِم ْن جهة ،وحاجة اإلنسان للرحمة ِم ْن جهة أخرى.

لذلك ،فإن األشخاص الذين يقولون إن “جالل الله” ال يسمح له بأن يصير إنسا ًنا ،إنما يجهلون طبيعة الله
َّ
“انتقاصا لجالله” –
وحواء ويتحدث إليهما دون أن يعتبر ذلك
ً
وخطته .فخالقك – الذي كان يمشي مع آدم َّ
اختار أن يأتي إلى أرضنا وأن يمشي مع أجدادنا األوائل لكي ُينقذهم (وينقذنا نحن ً
والخطية،
أيضا) من الشيطان،
َّ
والموتُ .
«اهلل َم َح َّبة» ( 1يوحنَّا .)8 :4
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ِّ
ا ُ
مل َخلص

تنبأوا ،كان المسيح سيولد في بيت لحمِ .
لك َّن مريم كانت تعيش في الناصرة .فهل كانت هذه
كما َس َبق لألنبياء أن َّ
ُ
مشكلة لدى الله؟ ال! ففي الوقت الذي عَ َّينه الله ،أصدر القيصر الروماني “أ ُغ ْس ُطس” مرسو ًما يقضي بإحصاء
توجه
ُس َّكان اإلمبراطور َّية .وكان ينبغي على كل شخص أن يذهب لتسجيل اسمه في بلدته األصلية .لهذاَّ ،
يوسف ومريم من الناصرة إلى بيت لحم.

« َوَب ْيَنمَا ُهمَا ُهَن َاك َت ْ
مَّت أََّيا ُمهَا ِلَت ِل َدَ .فوََل َد ِت ا ْب َن َها ْال ِب ْك َر َو َقمَّ َط ْت ُه وَأَ ْض َج َع ْت ُه
ِفي ْال ِم ْذ َو ِد ،إِ ْذ َل ْم َي ُك ْن َل ُهمَا َمو ِْض ٌع ِفي ْال َم ْن ِز ِل.
َاس ِات َّالل ْي ِل عََلى
َو َكا َن ِفي ِت ْل َك ْال ُكو َرِة ُرعَاٌة ُمَتَب ِّدي َن َي ْحر ُُسو َن ِحر َ
الرَّب َو َق َف ِب ِهمَْ ،وم َْج ُد ِّ
َر ِعَّيِت ِهمْ ،وَإِ َذا َم َال ُك ِّ
الرَّب أَ َضاَء َحوَْل ُهمَْ ،ف َخا ُفوا
ًَ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ِّ ُ َ َ
يم
خ ْوفا َع ِظيمًا .فقال ل ُه ُم ال َمالك :ال تخافوا! فها أنا أ َبش ُرك ْم ِبف َر ٍح ع ِظ ٍ
َي ُك ُون ِل َج ِم ِيع َّالش ْع ِب :أََّن ُه ُوِل َد َل ُك ُم ْالَي ْو َم ِفي َم ِديَن ِة َدا ُو َد ُم َخ ِّل ٌص ُه َو ْال َم ِس ُيح َّالر ُّبَ ... .و َظ َه َر َب ْغَت ًة َم َع ْال َم َال ِك ُج ْمهُو ٌر
َ
َ
َ
َسرَّ ُة» (إنجيل
ْض َّ
ِم َن ْال ُج ْن ِد َّ
الس َالمُ ،وَِبالَّن ِاس ْالم َ
السم َِاو ِّي م َُسِّب ِحي َن اهلل َو َقاِئ ِلي َنْ :الم َْج ُد ِهللِ ِفي األعَاِليَ ،وعََلى األر ِ
لوقا .)14-13 ،11-6 :2
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ا لكلمة

إ ًذاَ ،م ْن كان هذا الطفل الذي ُولد في حظيرة وأعلنت المالئكة عن والدته؟

َسي ُح َّ
الر ُّب!»*.
لنقرأ َّمرة أخرى كلمات المالك ُّللرعاةُ « :ه َو ْالم ِ

		

« ِفي ْالَب ْدِء َكا َن ْال َكِل َم ُة ،و َْال َكِل َم ُة َكا َن ِع ْن َد اهللَِ ،و َك َان ْال َك ِل َم ُة َاهلل .ه َذا َكا َن ِفي
ْالَب ْدِء ِع ْن َد اهللُِ .ك ُّل َش ْيٍء ِب ِه َكا َن ،وَِب َغ ْي ِر ِه َل ْم َي ُك ْن َش ْيٌء ِممَّا َكا َنِ .في ِه َكاَن ِت
الظ ْل َم ِة ،و ُّ
ْال َحَياُة ،و َْال َحَياُة َكاَن ْت ُنو َر الَّن ِاس ،وَالُّنو ُر ُي ِضيُء ِفي ُّ
َالظ ْل َم ُة َل ْم ُت ْد ِر ْك ُه ...
َ
َْ ُ
اآلبَ ،ممُْلوءًا
َوالك ِل َمة َصا َر َج َس ًدا و ََح َّل َب ْيَنَناَ ،ورَأْيَنا م َْج َدهُ ،م َْج ًدا َكمَا ِلو َِحي ٍد ِم َن ِ
َح ًّقا» (إنجيل يوحنَّا .)14 ،5-1 :1
ِن ْع َم ًة و َ
لم يكن ذلك الشخص الذي ُولد بدون أب بشري سوى “الكلمة” الذي َخ َل َق

هلل
الكون .إنه َن ْسل المرأة الذي وعد الله به في نفس اليوم الذي دخلت فيه
الخطية إلى الجنس البشري .إنه « َح َم ُل ا ِ
َّ

َّال ِذي َي ْر َف ُع َخ ِطَّي َة ْالع َ
َالم!» (النبي يوحنَّا المعمدان [أو النبي يحيى]؛ إنجيل يوحنَّا .)29 :1
ِ

* كلمة “املسيح” تعني املمسوح .وكلمة “الرب” تعني حرف ًيا“ :الرب”!
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ُمعجزات يسوع

الخطيةِ .
حواء ،فقد حاول أنْ ُي َج ِّرب يسوع ً
لك َّن يسوع لم
أيضا لكي يوقعه في
كما أن الشيطان َج َّرب َّ
َّ
َيخضع له .فمنذ طفولته ،أطاع يسوع الوصايا العشر وجميع شرائع الله إطاعة تا َّمة – باطن ًيا وظاهر ًيا.
لهذا ،يقول عنه الكتاب المقدسُ « :مج ٌ
َرَّب ِفي ُك ِّل َش ْيٍء ِم ْث ُل َناِ ،ب َال َخ ِط َّي ٍة» (الرسالة إلى العبران ِّيين .)15 :4
خطية ،فهو لم يكن يستحق الموت .لكنه جاء إلى األرض لهذا الهدف تحديدً ا!
وحيث أنه بال َّ
في سن الثالثين ،بدأ الرب يسوع يخرج من بلدته “الناصرة” ،و ُي ِّ
علم الناس ،و َي ِعظهم ،ويدعوهم إلى ا ِّتباعه ،ويطرد
ك آهلة
يكن ل
TTال أخرى

ال تسجد
T
 Tلألصنام
باسم الرب
طق
TTال تن هلك باطال
إ
حفظ يوم
Tا
 Tالسبت

TTأكرم أباك وأمك
TTالتقتل
TTال تزن

TTال تسرق
TTالتشهد
شهادة زور
TTالتشته

الص ِّم .وكان الهدف من تلك المعجزات هو أن َيعرف الناس
الع ْميان وآذان ُّ
الشياطين ،و ُيقيم الموتى ،ويفتح عيون ُ
من هو يسوع ،وأن يؤمنوا بهَ .ف َم ْن غير الله يمكنه أن ُيشبع خمسة آالف َر ُجل بخمسة أرغفة وسمكتين؟ و َم ْن غير
الله ُيمكنه أن ُي َهدِّ ئ العواصف؟

أجل ،لقد قام الرب يسوع بكل هذه المعجزات وغيرها الكثير! كما أنه شفى جميع أنواع األمراض دون أن يلجأ
إلى األدوية أو ِ
الس ْحر .فقد كان يشفي الناس بكلمة منه .فحيث أنه “الكلمة” الذي ُخلق العالم به
العرافة أو ِّ
مهمة يسوع الرئيسية لم تكن تتمحور حول
ولسلطانهَ .ل ِك َّن َّ
وبواسطته ،فإن كل جزء في هذا العالم يخضع له ُ
حل مشكالت الناس الجسدية أو الدنيوية ،بل إنه جاء إلى األرض لكي ُيصالح اإلنسان مع الله.
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كالمه العجيب

َاش.
ُوحا عََلى ِفر
«وَإِ َذا َم ْفُلو ٌج (مَشلو ٌل) ُي َق ِّدمُوَن ُه إَِل ْي ِه َم ْطر ً
ٍ
َفَلمَّا رَأَى َي ُسو ُع إِيمَاَن ُه ْم َقا َل ِل ْل َم ْفُل ِوجِ :ث ْق َيا ُب َن َّيَ .م ْغ ُفو َر ٌة َل َك َخ َطا َي َاك.
وَإِ َذا َق ْو ٌم ِم َن ْال َكَتَب ِة َق ْد َق ُالوا ِفي أَْن ُف ِس ِهمْ :ه َذا ُيج َِّد ُف!
َف َع ِل َم َي ُس ُوع أَ ْف َكا َر ُه ْمَ ،ف َقا َلِ:لمَا َذا ُت َف ِّكرُو َن ِب َّ
الشرِّ ِفي ُقُل ِوب ُكمْ؟ أَُّيمَا أَْي َسرُ ،أَ ْن ُي َقا َلَ :م ْغ ُفو َرٌة َل َك َخ َطاَي َاك ،أَ ْم أَ ْن
ُي َقا َلُ :ق ْم وَام ِْش؟ وَل ِك ْن ِل َك ْي َت ْع َل ُموا أَ َّن ال ْب ِن ِاإل ْن َس ِان ُس ْل َط ًانا َع َلى َاأل ْر ِض أَ ْن َي ْغ ِف َر ْال َخ َطا َيا.
ِحيَنِئ ٍذ َقا َل ِل ْل َم ْفُل ِوجُ :ق ِم ْاح ِم ْل ِف َر َاش َك َو ْاذ َه ْب إَِلى َب ْي ِت َك! َف َقا َم َوم َ
َضى إَِلى َب ْيِت ِه.
َج ُبوا» (إنجيل َمتَّى .)8-2 :9
َفَلمَّا رَأَى ْال ُجمُو ُع َتع َّ
لم يتك َّلم إنسانٌ قط مثلما تك َّلم يسوع! فعلى سبيل المثال ،لقد عَ َّلم قائ ًال« :أََنا ُه َو َّ
الط ِري ُق و َْالح َُّق و َْال َحَياُةَ .ل ْي َس أَ َح ٌد
ْ َ
اآلب إِالَّ ِبي» (إنجيل يوحنَّا  .)6 :14كما أنه كان مختل ًفا عن جميع القادة الدين ِّيين الذين يقولون للناس“ :افعلوا
َيأِتي إِلى ِ
هذا!” أو “ال تفعلوا هذا!” أو َ
“ط ِّبقوا هذه الشرائع!” أو “اسلكوا هذا الطريق” .فيسوع هو الوحيد الذي استطاع
أن يقول عن نفسه« :أنا هو الطريق» .وهو الوحيد الذي استطاع أن يقول عن نفسه ً
أيضا« :أَ َنا ُه َو ْال ِقَيا َم ُة و َْال َحَياُة.
م َْن آ َم َن ِبي وََل ْو م َ
أثبت يسوع ِصدْ ق كالمه بأعماله.
َات َف َس َي ْح َيا» (إنجيل يوحنَّا  .)25 :11وقد َ
27

ُّ
النور

كذلك ،قال يسوع عن نفسه« :أَ َنا ُه َو ُنو ُر ْال َع َال ِم .م َْن َي ْتَب ْعِني َف َال َيم ِْشي ِفي ُّ
الظ ْل َم ِة َب ْل َي ُكو ُن َل ُه ُنو ُر ْال َحَياِة»
(إنجيل يوحنَّا .)12 :8

يسيرا من نور الله إلى هذا العالم
ولتبسيط هذه الحقيقةُ ،يمكن تشبيه األنبياء بالقمر؛ ألنهم كانوا يعكسون ُجز ًءا ً
المظلمِ .
ُ
ِ
المقدَّ س يقول عن المسيح إنه َ
المشْ َرق” (س ْفر مالخي 2 :4؛ النبي زكر َّيا،
“ش ْم ُس البِ ِّر” و “ال َف ْجر ُ
لك َّن الكتاب ُ
ُ
إنجيل لوقا  .)78 :1أجل ،إنَّ يسوع هو «نور العالم»؛ إنه َم ْصدَ ُر النور والحياة .فالمجد نفسه الذي أنار العالم في اليوم
األول َ
حاضرا في شخص المسيح! وقد جاء يسوع إلى
للخ ْلق كان
ً
الخطية و ُيرجعنا إلى الله.
األرض لكي ُي َخ ِّلصنا من ظالم
َّ

قبل وقت قصير من موت يسوع ألجلنا على الصليب ،اختار ثالثة
شهود «و ََص ِع َد ِب ِه ْم إَِلى َجَبل عَال ُم ْن َف ِر ِدي َنَ .وَت َغَّير َْت َه ْيَئـُت ُه ُق َّدا َم ُهمْ،
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وَأَ َضاَء و َْج ُه ُه َك َّ
الشم ِْس ،و ََصار َْت ِثَياُب ُه َب ْي َضاَء َكالُّن ِورَ ... .و ِفيمَا ُه َو
السحَاَب ِة َقاِئ ًالَ :
هذا ُه َو ا ْب ِني
َيَت َكَّل ُم إِ َذا َسحَاَبٌة َنِّي َرٌة َظَّلَل ْت ُهمْ ،و ََصو ٌْت ِم َن َّ
ْال َح ِب ُ
يب َّال ِذي ِب ِه ُس ِر ْر ُتَ .ل ُه ْاس َم ُعوا» (إنجيل َمتَّى .)5 ،2-1 :17

يسوع هو الشخص الوحيد الذي كان يعرف تحديدً ا:

			
			
			
			

ا َ
حل َمل

متى سيموت،

وأين سيموت،

وكيف سيموت،

ولماذا سيموت!

والمستقبلية ،قال لتالميذهَ « :ها َن ْح ُن
عندما اقترب موعد موت يسوع عن خطايا العالم الماضية ،والحاضرة،
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َصا ِع ُدو َن إَِلى أُور َُش ِليمََ ،و َس َي ِت ُّم ُك ُّل َما ُه َو َم ْك ُت ٌوب ِب َاأل ْن ِب َيا ِء َع ِن ا ْب ِن ِاإل ْن َس ِان ،ألن ُه ُي َسل ُم إِلى األم َِمَ ،وُي ْست ْه َزأ ِب ِه،
ون ُهَ ،و ِفي ْال َي ْوم َّ
َوُي ْش َت ُم َوُي ْت َف ُل ع ََل ْي ِهَ ،وَي ْج ِل ُدوَن ُهَ ،و َي ْق ُت ُل َ
الثا ِل ِث َي ُقو ُم» (إنجيل لوقا .)33-31 :18
ِ
الدينيون يكرهون يسوع «ألََّن ُه َج َع َل َن ْف َس ُه ا ْب َن اهللِ» (إنجيل يوحنَّا َ .)7 :19ل ِك َّن الشيء الذي كان ُيزعجهم
كان القادة ُّ

الدينيون يتآمرون على يسوع
أكثر من ذلك هو أنَّ الناس كانوا ُيصغون إليه أكثر مما ُيصغون إليهم! لهذا ،راح القادة ُّ
ً
لقتله ،دون أن ُيدركوا أنهم بذلك ُيت َِّممون نبوءات األنبياء الذين قالوا إن المسيح سيكون «م ُْحَت َقرًا َوم َْخ ُذوال ِم َن
الَّن ِاس» وإنه سيكون « َك َشا ٍة ُت َسا ُق إَِلى َّ
الذ ْبح» (إشعياء .)7 ،3 :53

ِ
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الذبيحة األخرية

َس َم َح الرب يسوع ألعدائه بأن يقبضوا عليه ،وأن ُيحاكموه ،وأن يسخروا منه ،وأن يضعوا على رأسه إكليل شوك ،وأن ُي َع ُّروه،
اهلل َي َرى َل ُه ْال َخ ُر َ
وأن يجلدوه ،وأن ُي َس ِّمروه على الصليب في نفس الموضع الذي َّتنبأ فيه إبراهيم قبل ألفي سنة قائ ًالُ « :
وف

ِل ْل ُم ْح َر َق ِة» (تكوين  .)8 :22ورغم أنَّ الله أنقذ ابن إبراهيم من الموت ،إ َّال أنه َ
«ل ْم ُي ْش ِف ْق ع ََلى ا ْب ِن ِه» (رسالة رومية .)32 :8
الح َمل (أي البديل الكامل) .وفي اللحظة التي َح َم َل فيها يسوع العقاب
لقد تحققت نبوءة إبراهيم .فقد َقدَّ م الله َ

الذي نستحقه نحن البشرَ ،غ َّطى الله األرض بالظالم .لقد َح َم َل يسوع خطيئتنا وعارنا

الخطية
للخطية لكي ُي َح ِّررنا من شريعة
بكامل إرادته .وبذلك ،فقد احتمل عقاب الله
َّ
َّ
والموت .بعبارة أخرى ،فقد احتمل الجحيم بد ًال عنا لكي ال نذهب نحن إلى الجحيم

نتصراَ « :ق ْد أُ ْك ِمل» (إنجيل يوحنَّا .)30 :19
إلى أبد اآلبدين .وقبل موته بلحظات ،صرخ ُم ً
الخطية بالكامل ً
بدال عن جميع البشر .لهذا ،لم َت ُعد هناك حاجة
لقد َسدَّد يسوع َد ْين َّ

لتقديم الذبائح عن
الخطية .كما أن هذه الذبائح لم ُتعد مقبولة لدى الله .فكما أنَّ
َّ
ذلك َ
الك ْبش مات ً
بدال عن شخص واحد (ابن إبراهيم) ،فقد مات َح َم َل الله عن
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جميع البشر.

القرب الفارغ

ٍ
وكإجراء
بعد أن مات يسوعَ ،ت َّم إنزاله عن الصليب ،وتكفينه ،ودفنه في أحد القبور.

أمني ،قام الرومان بإغالق باب القبر بحجر ضخم ،وختموه بالشمع ،ووضعوا عليه
ٍّ

ُح َّر ًاسا .ثم جاء اليوم الثالث.

في يوم األحد ،وقبل أن تشرق الشمس ،ذهبت امرأتان ِ
(م ْن أتباع يسوع) تت َف َّقدان القبر،
فوجدتا أن الحجر الكبير قد ُد ْح ِرج من مكانه ،وأن القبر فارغ! فلم يكن هناك سوى
األكفان.

ثم ظهر مالك وقال لهما« :الَ َت َخا َفا أَْنُتمَاَ ،فإِِّني أَعَْل ُم أََّن ُكمَا َت ْطُلَب ِان َي ُسو َع ْالم َْصُل َ
وب.
الرَّب م ْ
َل ْي َس ُه َو ه ُه َناَ ،أل َّن ُه َقا َم َك َما َق َال! َهُلمَّا اْن ُظرَا ْال َمو ِْض َع َّال ِذي َكا َن ُّ
ُض َط ِجعًا
ِفي ِه .وَا ْذ َهَبا َس ِريعًا ُقوالَ ِلَت َال ِمي ِذ ِه :إَِّن ُه َق ْد َقا َم ِم َن َاأل ْم َو ِاتَ .ها ُه َو َي ْسِب ُق ُك ْم إَِلى ْال َج ِل ِيل.
ُهَن َ
اك َت َر ْوَن ُه» (إنجيل َمتَّى .)7-5 :28
« َو ِفيمَا ُهمَا ُم ْن َط ِل َقَت ِان ِلُت ْخِبرَا َت َال ِمي َذ ُه إِ َذا َي ُسو ُع الََقا ُهمَا َو َقا َلَ :س َال ٌم َل ُكمَاَ .فَت َق َّد َمَتا
َس َج َدَتا َل ُه» (إنجيل َمتَّى .)9 :28
وَأَم َْس َكَتا ِب َق َد َم ْي ِه و َ
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املوت ُي ْه َز م

والخطية ،والموت! كما
قام يسوع َبع َملٍ لم يكن بإمكان أحد من أجدادنا األوائل أن يقوم به :لقد هزم الشيطان،
َّ
َ
َ
َ
َاآلخرَُ ،و ْال َح ُّيَ .و ُك ْن ُت َم ْيًتاَ ،و َها أَنا َح ٌّي إِلى أَب ِد
أنه قال شيئًا لم يكن بإمكان أحد من األنبياء أن يقوله« :أََنا ُه َو األَوَّ ُل و ِ
ْت» ِ(س ْفر الرؤيا  .)18-17 :1وألنَّ يسوع غلب الموت بقيامته ،أصبح بإمكان
اآلب ِدي َن! آ ِمي َنَ .وِلي َم َفاِتي ُح ْاله َِاوَي ِة و َْال َمو ِ
ِ
يتحرر من كل ما ُيخيفه و ُيرعبه في هذه الحياة والحياة اآلخرة.
كل َم ْن يؤمن به أن َّ

بعد أن قام يسوع من الموت ،أمضى  40يو ًما مع تالميذه .في هذه الفترة ،ساعد يسوع تالميذه على فهم األسفار
وتنبأوا عن موته وقيامته .كما
المقدسة .كما أنه َب َّين لهم أن األنبياء (إبراهيم ،وموسى ،وداود ،وغيرهم) قد سبق َّ
أنه وعدهم بأنه س ُيرسل لهم روحه القدُّ وس ليسكن فيهم ،وليجعلهم ُمشابهين له ،وليمنحهم القوة إلعالن بشارته
لجميع ُ
بح َمل الله الكامل الذي مات ً
بدال عنهم
األمم والشعوب .والكتاب المقدس ُي َع ِّلم أن الذين يتوبون ويؤمنون َ
أبرارا في نظر الله ،ويتمتعون بعالقة رائعة مع الله.
وهزم الموت بقيامته ،سينالون غفران الخطايا ،و ُيصبحون ً
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وفي اليوم األربعين من قيامة يسوع ،صعد يسوع إلى السماء على مرأى من
تالميذه .وقد وعدهم بأنه سيأتي ثاني ًة في نهاية الدهر بصفته َد َّيان األرض كلها.
نتطرق إلى هذه القصة هنا!
لكننا لن َّ

االسم الفريد

لقد بدأنا هذه الرحلة بسؤالك عن أسماء أجدادك األوائل .وفي الحقيقة أن معرفتك أو عدم معرفتك بأسمائهم
ليست على قدر كبير من األهميةَ .ل ِك ْن هناك اسم جعله الله فوق كل اسم ألنه قادر على تغيير حياتك اآلن وإلى
األبد.

		

إنه “يسوع” الذي معناه “اهلل ُي َخ ِّلص”.

َ«ل ُه َي ْش َه ُد َج ِم ُيع َاأل ْن ِب َيا ِء أَ َّن ُك َّل م َْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َي َن ُال ِب ْاس ِم ِه ُغ ْفرَا َن ْال َخ َطاَياَ ... .ف ْلَي ُك ْن َمعُْلومًا ِع ْن َد َج ِمي ِع ُك ْم  ...أََّن ُه
السمَاِءَ ،ق ْد أُ ْع ِط َي َب ْي َن الَّن ِاس،
ِب ْاس ِم َي ُس َوع َ ...ل ْي َس ِبأَ َح ٍد َغ ْي ِر ِه (أي غير يسوع) ْال َخ َال ُص .ألَ ْن َل ْي َس ْاس ٌم َآخ ُر َت ْح َت َّ
ِب ِه َي ْن َب ِغي أَ ْن َن ْخ ُل َص» (أعمال ُّالر ُسل 43 :10؛ َ « .)12 ،10 :4ك َت ْب ُت ه َذا إَِل ْي ُك ْم ِ ...ل َك ْي َتع َْلمُوا أَ َّن َل ُك ْم َح َياًة أََب ِدَّي ًةَ ،وِل َك ْي ُت ْؤ ِم ُنوا
هلل» ( 1يوحنَّا .)13 :5
ِب ْاس ِم ا ْب ِن ا ِ

أجل ،يمكنك أن تعرف أين ستقضي أبديتك .فها هو خالقك يدعوك لإليمان به ،واالتكال عليه ،والسماح لقصته
الدينية باال ِّتكال على
بإحداث تغيير جذري في قصتك .فإن كنت مستعدً ا الستبدال ا ِّتكالك على نفسك وطقوسك َّ
ْ
َ
َ
شخصيا« :إِ َّن َم ْن َي ْس َم ُع كال ِمي َو ُيؤ ِم ُن
الرب يسوع المسيح وما فعله ألجلك من خالل موته وقيامته ،فإنه يقول لك
ًّ
ْ
َ
ْس َل ِني َف َل ُه َح َي ٌاة أَ َب ِد َّي ٌةَ ،والَ َي ْأِتي إَِلى َد ْي ُنوَن ٍةَ ،ب ْل َق ِد ْان َت َق َل ِم َن ْال َم ْو ِت إِلى ال َح َيا ِة» (إنجيل يوحنَّا .)24 :5
ِب َّال ِذي أَر َ
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مشكلة اإلنسان

الخطية والعار:
وحواء خالقهماَ ،ج َلبا على نفسيهما مشكلة مزدوجة أال وهي
حين عصى آدم َّ
َّ
 فخطيئتهما دفعتهما إلى االختباء.

 وإحساسهما بالعار دفعهما إلى محاولة تغطية عورتيهما.
َ
ِ
َ
 وألنَّ الله عادل ،فقد رفض المالبس التي صنعاها من أوراق التين .لك ْن ألنه رحيم ،فقد كساهما بجلد
حيوان بريء .وقد كان دم ذلك الحيوان يرمز إلى ما ينبغي القيام به لتطهيرهما من خطيئتهما .أ َّما جلد
الحيوان فكان يرمز إلى ما يلزم لستر عورتيهما وعارهما.

الخطية والشعور بالخزي والعار .فألننا ُخطاة ،ال
ونحن نشترك مع أجدادنا األوائل في
َّ
يمكننا أن نبلغ مستوى الكمال الذي يريده الله منا .كما أنه ال يمكننا أن نتواجد في َم ْح َضرة
أبرارا في نظرهَ .ل ِك ْن كيف؟
ألنه ُقدُّ وس .لهذا ،يجب علينا أن نحصل على ُغفرانه وأن ُنصبح ً

الخطية التي َت ْف ِص ُل َك عن خالقك ال ُقدُّ وس؟
( (كيف يمكنك أن َّ
تتطهر من َّ
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عيني الله بحيث تقف في محضره إلى األبد دون أن تشعر بالخزي أو
( (وكيف يمكنك أن تصبح ًّ
بارا في ِّ
العار؟

احلل اإلهلي

والم ِذ َّلة بسبب العار الذي جلبته
المهينة ُ
لقد تأ َّلم يسوع على الصليب بسبب خطاياك .كما أنه احتمل المعاملة ُ
خطية ،لم يتمكن الموت من إبقائه في القبر .لهذاِ ،
وم ْن خالل موته وقيامته ،فإنه يريد أن
على نفسكَ .ل ِك ْن ألنه بال َّ
ُي َط ِّهرك وأن يستبدل خطاياك ِب ِب ِّرهَ .ل ِك ْن يجب عليك – ً
أوال – أن تؤمن بكلمة الله المكتوبة .فهل تؤمن بها؟

َاح ٍد إَِلى
َاصيَنا ،م َْسحُو ٌق ألَ ْج ِل َآثا ِمَناُ ... .كُّلَنا َك َغَن ٍم َضَل ْلَناِ .م ْلَنا ُك ُّل و ِ
«م َْن َص َّد َق َخَب َرَنا؟ َ ...و ُه َو م َْجرُو ٌح ألَ ْج ِل َمع ِ
َط ِري ِق ِهَ ،و َّالر ُّب َو َض َع َع َل ْي ِه إِ ْث َم َج ِمي ِع َنا» (إشعياءَ « .)6،5،1:53فر ًَحا أَ ْف َر ُح ِب ِّ
الرَّبَ .ت ْبَت ِه ُج َن ْف ِسي ِبإِ ِلهي ،ألََّن ُه َق ْد أَْلَب َسِني
صَ .ك َسا ِني ِر َدا َء ْال ِب ِّر» (إشعياء .)10 :61
ِثَي َاب ْال َخ َال ِ
«وَِب ِه أَْي ًضا َت ْخُل ُصو َن ،إِ ْن ُك ْنُت ْم َت ْذ ُكرُو َن أَ ُّي َك َالم َب َّش ْرُت ُك ْم ِب ِه  ...أَ َّن ْالم َِسي َح م َ
َات ِم ْن أَ ْج ِل َخ َطاَياَنا َح َس َب ْال ُك ُت ِب ،وَأََّن ُه
ُد ِف َن ،وَأََّن ُه َقا َم ِفي ْالَيوٍْم َّ
الثاِل ِث َح َس َب ْال ُك ُت ِب» ( 1كورنثوس .)4-2 :15
ِ
( (ما هو موقفك أنت شخص ًيا من الرب يسوع؟

( (ما الذي تؤمن به بشأن حياته ،وموته ،ودفنه ،وقيامته؟
( (كيف أ َّث َرت قصته على ِق َّصتك؟
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اإلعالن

«ألََّن َك إِ ِن ا ْعَت َر ْف َت ِب َف ِم َك ِب ِّ
الرَّب َي ُسو َع،
َاتَ ،خ َل ْص َت...
وَآ َم ْن َت ِب َق ْلِب َك أَ َّن اهللَ أََقا َم ُه ِم َن األَ ْمو ِ
ُك َّل م َْن َي ْدعُو ِب ْاس ِم ِّ
الرَّب َي ْخ ُل ُص»
(رسالة رومية 13 ،9 :10؛ ِس ْفر يوئيل .)32 :2

36

إن كانت قراءة هذا الكتاب ُم ِه َّمة ،فاألهم من ذلك هو أن تستقي
من الينبوع الحقيقي! لذلك ،أنصحك بأن ُت َخ ِّصص وقتًا كل يوم
والتأمل فيها .و َيجدُ ر التنويه إلى أن الكتاب
المقدَّ سة ُّ
لقراءة كلمة اهلل ُ
المقدَّ س متوفر – بأكمله أو بأجزاء منه – بأكثر من  2400لغة.
ُ
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