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  معرفة اهللا الفادي
  

  
   سقوط آدم والخطية األصلية– 1

يؤآد مشاهير الفالسفة على عظمة اإلنسان وسمو مقدرته العقلية ونظريتهم هذه تتملق الناس 
وذلك بجعلهم يظنون أنهم ماهرون وأذآياء وحكماء ، وبالتالي تشجعهم لكي ينتجوا ويستخرجوا من داخل 

إنه ال : وآأن هذه النظرية تقول لنا . ر والبحث عما صيته حسن نفوسهم رغبة لفعل الخير وتجنب الش
  !خطأ مطلقًا في طبيعة البشر 

  
فمن الكتاب . إن تعليم الكتاب المقدس حول طبيعة اإلنسان يختلف مع هذه النظرية اختالفًا تامًا 

 تدفعنا إلى أن نتضع وهذه الحقيقة. نتعلم أن اهللا صنع اإلنسان بطبيعة طاهرة وصالحة ، بل ونبيلة سامية 
أما اآلن فمن المستحيل أن نصف الجنس البشري بأنه دائمًا طاهر وصالح . وننكسر ال أن نتشامخ ونتكبر 

فنحن . إن آدم عندما عصى اهللا وأآل الثمرة المحرمة ، قد جر معه البشرية آلها إلى العصيان . ونبيل 
  .اآلن فاسدون وغير قادرين على اختيار ما هو صالح 

  
فقد أغوت الحية حواء ، وهذه الغواية . إن سلسلة من التصورات الخاطئة أدت إلى عصيان آدم 

" قادتها إلى عدم تصديق آلمة اهللا ، وبالتالي أدى عدم التصديق إلى العصيان ، فأخذت من ثمر الشجرة 
ل لنا بولس يقو. فالعامل األساسي للخطية هو العصيان " . وأآلت وأعطت رجلها أيضًا معها فأآل 

وهناك أمر آخر ) . 19 : 5رومية " (إنه بمعصية اإلنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة :  " الرسول 
  .جدير بالمالحظة وهو أن آدم باحتقاره للحق وتصديقه للباطل قد تمرد ضد حكم اهللا 

  
. ت منه فقد انتقلت خطيته إلى آل األجيال التي انحدر. لقد جلب آدم اللعنة على آل الخليقة 

وآان تأثرنا بخطية آدم تأثرًا تامًا منذ يوم . وطبيعتنا التي آانت في البداية صالحة ونقية هي اآلن فاسدة 
هأنذا باإلثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي : " آان داود مثل غيره من الناس، لكنه آتب قائًال . والدتنا 

  .قياء حتى قبل أن نولد فنحن جميعًا في نظر اهللا غير أن) . 5: 51مزمور " . (
  

من أجل ذلك آأنما بإنسان واحد : "  حيث يقول 12 : 5ويشير بولس إلى هذا بوضوح في رومية 
  دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت ، 
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وعلى ذلك ، فإنه بنعمة المسيح، قد " . وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع 
امتدت خطية آدم إلى آل الجنس البشري ، لكن خالص المسيح . ر والصالح أعيدت إلينا الحياة والب

  .امتد إلى الجنس البشري ليقدم له العالج من الخطية ) والبر الذي صار لنا بالفداء(
  

إن الخطية األصلية هي الفساد الموروث في . واآلن نوضح المعنى المحدد للخطية األصلية 
فوسنا ، ذلك الفساد يجعلنا أوًال مستحقين لغضب اهللا ، وثانيًا يجعلنا طبيعتنا والمنتشر في آل أجزاء ن
لقد أفسدت الخطية األصلية طبيعتنا إلى درجة جعلتنا واقعين تحت . نرتكب األمور الخاطئة والشريرة 

ك ذل! وال يجوز لنا أن ندعى أن هذه الدينونة بسبب خطأ فعله آخر ، مع أننا أبرياء . قصاص اهللا ودينونته 
. ومادامت الخطية فينا فنحن نستحق العقاب . أن فساد الخطية فينا حقيقة واقعة ال يمكن إنكارها 

  .واإلصحاح الثالث من رسالة رومية يحدثنا بطريقة واضحة ومحددة عن الخطية األصلية 
  
   إرادة اإلنسان تحت العبودية– 2
  

. وآذلك على آل فرد من أفرادها عرفنا أن الخطية لها قوة وسلطة على البشرية بوجه عام ، 
  .واآلن نتأمل فيما إذا آان اإلنسان له أية حرية على اإلطالق

  
يجب أال نظن أن اإلنسان فقد آل : وفي بحثنا لهذه النقطة ، علينا أن نتجنب خطرين ؛ أولهما 

 يعتذر إنسان فقد. لئال يتخذ ذلك ذريعة لخطية مثل الكسل أو ما هو أسوأ . حس وإدراك للخير والصواب 
والخطأ اآلخر الذي ينبغي تجنبه . إني ال املك قوة لفعل الصواب ، وبالتالي ال فائدة من المحاولة : قائًال 

فإن قلنا إن لنا في أنفسنا قدرة على فعل الخير ، نكون . هو أن ندعى برًا ألنفسنا أي بر ، ولو ذرة واحدة 
  .ر السقوط بانتفاخنا وآبريائنا آمن يسرق مجد اهللا ، ونعرض أنفسنا أيضًا لخط

  
لكن ينبغي علينا أن نسعى بكل جهدنا ونطلب . أما الوضع الحقيقي فهو أننا فقدنا آل صالح وبر 

  .من اهللا التقوى والصالح الذي ال نملكه في أنفسنا وآذا الحرية التي فقدناها 
  

ويرون أن اإلرادة وإن آان . اله إن قدرة اإلنسان العقلية آافية لتوجيه فكره وأفع: يقول الفالسفة 
بل إن . من الممكن أن تجرب بواسطة الحواس ، إال أنها تبقى حرة لكي تختار بما يتفق مع العقل 

  الكثيرين من الكتاب المسيحيين يخطئون بدرجة ما عندما يقولون إن اإلرادة اإلنسانية حرة ، 
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تياره بمحض إرادته أن يفعل الشر رغم أنهم يرونا حرية ضئيلة ومحدودة جدًا تتمثل في اخ
قد يكون هذا صحيحًا ، ولكن آم تكون هذه الحرية هزيلة وتافهة إذا . وهو غير مجبر وال مكره على فعله 

  .إن معنى ذلك أنه ليس هناك حرية لفعل الخير ! آانت تنحصر فقط في إطار حرية ارتكاب الشر 
  

حرية الختيار الخير ، ما لم ينل حرية من الروح إن الكتاب المقدس يعلمنا أن اإلنسان ال يمتلك 
فال اعتبار مطلقًا ألي صالح ذاتي ، أما التقدير واالعتبار الكبير فهو للصالح الذي يمنحه اهللا . القدس 

يجب أن نرفض أي فكر يوهمنا بأننا نمتلك صالحًا ذاتيًا ، إن فكرًا آهذا مصدره الشيطان ، . دون سواه 
  ) .5 : 3تكوين " . (ستكونان آاهللا عارفين الخير والشر " ل آلدم وحواء فهو الكذاب الذي قا

  
وآثيرة هي الشواهد أو اآليات الكتابية التي تؤآد بأنه ال صالح فينا وال بر في ذواتنا ، وتلزمنا 

 يجعل ويجعل البشر ذراعه) بما في ذلك ذاته(ملعون الرجل الذي يتكل على اإلنسان : " باللجوء إلى اهللا 
ال يسر بقوة الخيل ، ال يرضي بساقي الرجل ، " ، وإن اهللا ) 5: 17ارميا " . (وعن الرب يحيد قلبه 

يعطي المعيي قدرة ولعديم القوة ) " 10،11: 147مزمور " . (يرضي الرب بأتقيائه بالراجين رحمته 
  ) .29 : 40اشعياء " . (يكثر شدة 
  

لشاآرين ، بل ينتظر حتى ندرك حاجتنا الماسة إلى لكن اهللا ال يعطي قدرته للمتكبرين أو غير ا
ألني اسكب ماًء على العطشان وسيوًال على " عندما نعطش إلى اهللا يروي ظمأنا . القدرة المستمدة منه 

يجب أن . ال يجوز لنا أن نظن أن بإمكاننا أن نفعل أي خير من تلقاء أنفسنا ) . 3 : 44اشعياء " (اليابسة 
درجة التي تجعلنا نلتمس معونة روح اهللا سأل أحدهم مرة اغسطينوس عن االلتزام نتواضع وننكسر بال

: أوًال التواضع ، وثانيًا التواضع ، وثالثًا : " األساسي الذي يحتاج إليه المسيحي الحقيقي ، فأجاب قائًال 
  " .التواضع 

  
بشرية جمعاء عندما سقط آدم في الخطية ، فتسبب بذلك في سقوط الجنس البشري ، فقدت ال

 –لقد فقدنا . بعضًا من عطايا وهبات اهللا ، بينما تعرضت هبات أخرى للتلف والعطب ، وإن آانت لم تفقد 
وتشوهت فينا موهبة .  القدرة على محبة اهللا ومحبة القريب ، آما فقدنا الرغبة في القداسة والبر –آبشر 

  .العقل السليم وعطية الرغبة في االستقامة األخالقية 
  

إن اإلنسان ، بكل تأآيد ، لم يفقد القدرة العقلية ، إذ هو قادر على الفهم والحكم على األشياء ، 
  .وقادر على التمييز بين الخير والشر 
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 لكن يوجد فرق بين إدراك األمور المختصة بحياتنا على األرض وبين إدراك األمور 
، تي تعرضت جزئيًا للتشوه أو التلفبعقولنا النستطيع أن نعرف األمور األرضية . المختصة بملكوت اهللا 

لكننا ال نقدر أن نستخدم هذه العقول الفاسدة للحصول على أية معرفة عن اهللا أو عن بر اهللا في المسيح أو 
  .عن أسرار ملكوت السموات 

  
. لية وهناك براهين قوية جدًا في العالم المحيط بنا للتدليل على أن اإلنسان ال يزال يملك مقدرة عق

فنرى أوًال إن اإلنسان مخلوق اجتماعي يعيش في جماعات ، وأن آل إنسان لديه اقتناعًا عقليًا بضرورة 
. وثانيًا إن آل شخص تقريبًا لديه مهارة ما أو فنًا أو استعدادًا معينًا . وجود قوانين يقوم عليها المجتمع 

نرى أن ما أنتجه بعض : وثالثًا . بشري وهي حقيقة تشهد على وجود مقدرة عقلية معينة في العقل ال
  .الموهوبين من الكتاب من أعمال رائعة وممتازة يؤآد وجود قدرة عقلية فائقة لدى هؤالء البشر 

  
 مثل المواهب التي – رغم انهم ال يدرآون هذا –لكن العطايا والمواهب التي لدى هؤالء الناس 

  .و المصدر الوحيد للحق واالستقامةن روح اهللا القدوس هإ. نملكها نحن أيضًا ، هي من روح اهللا القدوس 
  

. قد نتسأل عن مقدار أن يملكها العقل البشري ليساعدنا على معرفة اهللا ومحبته األبوية نحونا 
والرد هو إنه حتى الذين لديهم قدر عظيم من الذآاء ال يعرفون سوى القليل ، والقليل جدًا ، إذا لم يعطهم 

 أشبه بالنور الذي قد يصل من ومضة واحدة – قبل تعامل الرب معهم – النور الذي لديهمألن. اهللا نورًا 
من البرق في ليلة ظلماء ، فيعرفون القليل فقط من صفات اهللا ، وال يجوز لهم االعتذار بالجهل التام آعذر 

  .لعدم التقوى ، لكن النور الذي لديهم ال يكفيهم للوصول إلى الحق 
  

عندما أدرك بطرس أن . علمها من الكتاب المقدس ، ومن مالحظتنا للجنس البشريهذه الحقيقة نت
إن لحمًا ودمًا لم يعلن لك ، لكن أبي الذي في السموات : " يسوع هو المسيح ابن اهللا الحي ، أجابه يسوع 

" ى نورًا عندك ينبوع الحياة ، بنورك نر: " وفي المزامير نجد القول الموجه إلى اهللا ) 17 : 16متى " (
أنتم شاهدتم ما فعل : " وعندما وبخ موسى شعب إسرائيل لنسيانهم أعمال اهللا ، قال ) . 9 : 36مزمور (

الرب أمام أعينكم في أرض مصر بفرعون وجميع عبيده وبكل أرضه ، التجارب العظيمة التي أبصرتها 
فهموا أو أعينًا لتبصروا وآذانًا ولكن لم يعطكم الرب قلبًا لت. عيناك وتلك اآليات والعجائب العظيمة 

ارميا " (وأعطيهم قلبًا ليعرفوني : " وتكلم الرب على فم ارميا ) 4 – 2 : 29تثنية " (لتسمعوا ليعرفوني 
. وبالطبع هذا يعني أن الناس ليس لديهم حكمة روحية ، لكن اهللا هو الذي يعطي هذه الحكمة ) . 7 : 24

  :يتضح هذا بوضوح في قول المسيح 
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  ) .44 : 6يوحنا " . (ال يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه اآلب الذي أرسلني "  
  

:  ، ويقول بعد ذلك ) 18 : 1آو1(ويعلن الرسول بولس أن آل حكمة بشرية ، ما هي إال جهالة 
" . حيًا وال يقدر أن يعرفه ألنه إنما يحكم فيه رو. اإلنسان الطبيعي ال يقبل ما لروح اهللا ألن عنده جهالة" 
وهذا ما يتضح في صالة بولس ، من أجل . إن امتالك الفهم الروحي هو عطية اهللا وحده ) . 14 : 2آو 1(

" . آي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد ، روح الحكمة واإلعالن في معرفته : " أهل أفسس 
فمن المؤآد تمامًا أننا ) 18 : 1سأفس" (مستنيرة عيون أذهانكم : ثم يواصل صالته قائًال ) 17 : 1أفسس(

  . استنارة روحية – في محبته وحنانه –نكون عميان وال نعرف شيئًا تقريبًا عن اهللا ما لم يعطنا 
  

اإلجابة ! هل لدى البشر معرفة بالمستوى الذي يريد اهللا أن نصل إليه في حياتنا ؟ : وقد نتساءل 
ألن األمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا " :  معرفة عن الخير والشر – آبشر –لدينا : نعم

بالطبيعة ما هو في الناموس ، فهؤالء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس ألنفسهم ، الذين يظهرون عمل 
: 2رومية " . (الناموس مكتوبًا في قلوبهم شاهدًا أيضًا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة 

هم الناموس مكتوبًا في قلوبهم ، يكون لهم بالتأآيد بعض المعرفة عن الخير فما دام األمم لدي) 14،15
قد يعرفون الخير من الشر ، . إن ضميرهم الخاص هو ناموسهم ، لكنه ال يقدم لهم فائدة آبيرة . والشر 

  .لكن عندما يستمرون في الخطية ، فإن معرفتهم تعرضهم للمسئولية ، وتؤدي بهم إلى الدينونة العادلة 
  

عندما . بل إنه ال يحاول ذلك . ال قدرة لإلنسان بفكره وعقله أن يصنع الصالح أو يفعل الحسنى 
فإنما يتكلم آمؤمن مسيحي ، ) 15 : 7رومية (يقول بولس إنه اآلن يريد أن يفعل الحسنى لكن ال يستطيع 

وحتى . ت موجودة عنده ألن اإلنسان الطبيعي ال يملك هذا الصراع ، بل إن الرغبة في فعل الحسنى ليس
 ال يسكن فيه أي في جسده أي شيء صالح ، بمعنى ان أي صالح يوجد فيه – آما يقول بولس –المؤمن 

  .يأتي من اهللا وليس من نفسه 
  

 7إن اإلنسان المولود ثانية هو وحده الذي يكون لديه الصراع الداخلي المعبر عنه في رومية 
سب اإلنسان الباطن ، ولكني أرى ناموسًا آخر في أعضائي يحارب فإني أسر بناموس اهللا بح: " بالقول

لنعترف أن ما لدينا من صالح هو من اهللا : " يقول أغسطينوس ) . 22،23 : 7رومية " . (ناموس ذهني 
  " .وال شيء نملكه ملكية خاصة سوى الخطية . ، وما لدينا من شر هو من أنفسنا 
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   ، وال يمكن تحريرها إال بالنعمة وحدها إرادة اإلنسان مستعبدة للخطية– 3
  

) . 6 : 3يوحنا " (المولود من الجسد جسد هو: " يقول الرب يسوع في حديثه لنيقوديموس 
ألن اهتمام .. إن اهتمام الجسد هو موت : "ويقول الرسول بولس . والجسد هنا يعني الطبيعة البشرية 

إن ) . 7 ، 6 : 8رومية " . (اهللا ألنه أيضًا ال يستطيع الجسد هو عداوة هللا ، إذ ليس هو خاضعًا لناموس 
فإذا آان هذا ما يميل إليه الجسد ، فإنه ال يستحق . العقل الطبيعي يحارب ضد اهللا بكل ما أوتي من قوة 

  .سوى الموت 
  

 : 3يوحنا (ويذهب الرب يسوع في هذا الحديث إلى مدى أبعد فيقول ، إنه ينبغي أن نولد من فوق 
والدة الجديدة ال تعني مجرد تجديد لعواطف اإلنسان ورغباته الجسدية ، بل تعني أيضًا تجديدًا وال) 7

أن تخلعوا من جهة التصرف السابق : " وهذا يبدو واضحًا في الرسالة إلى افسس . للنفس أو الروح 
إن ) . 22،23 : 4أفسس " . (اإلنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم 

  .األهواء الشريرة ليست ناتجة عن الرغبات الشريرة فقط بل من الذهن أيضًا 
  

إن إرميا يدين الذهن أو القلب . وال ينبغي أن نتوهم أن الذهن البشري صالح بشكل أو بآخر 
ويستخلص بولس ) 9 : 17ارميا " . (القلب أخدع من آل شيء وهو نجيس : " البشري بهذه الكلمات 

ليس من . ليس من يفهم . آما هو مكتوب أنه ليس بار وال واحد : " نفسها من األنبياء فيقول المعلومة
  ) .12 – 10 : 3رومية " (يطلب اهللا 
  

 ال – ليس األشرار أو األردياء فقط –لقد علم بولس الرسول بوضوح وتأآيد أن الناس بوجه عام 
ال وجود ألي صالح أو بر في . ي ذاته سوى المسيح يملكون أي بر ، وأنه ال أحد على اإلطالق يعد بارًا ف

  .أنفسنا ، ولو لم يظهر في حياتنا إال القليل من النقائص 
  

ولكن جهادهم المتواصل لفعل الخير . ال ننكر أن هناك أناسًا قد حاولوا جاهدين أن يفعلوا الخير 
ظن بأن الطبيعة البشرية ليست في قد أعتبر برهانًا على وجود قدر معين من الطهارة، مما يدفعنا إلى ال

واألمر الصحيح هو أن الرب آبح جماح الطبيعة الفاسدة في هؤالء الناس ومنعها من !! جملتها فاسدة 
إن القيم والفضائل والمثل ليست عادية في الطبيعة البشرية ، بل هي فضل . التفجر أو االندفاع الصارخ 

، ) أعوزهم مجد اهللا(الناس يعوزهم العنصر األساسي للبر ، ومع ذلك يظل مثل هؤالء . وإحسان من اهللا 
  .ألن الواجب األول لإلنسان هو إعالء مجد اهللا 
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إن إرادة اإلنسان مكبلة بشدة بواسطة الخطية فال تقدر أن تتحرك نحو الخير والصالح ، بل إنها 

فإذا ما . ستعبدة للخطية إن إرادة اإلنسان م. تجد أن التعلق بالصالح آأمل ورجاء أمر أآثر صعوبة
) : " على لسان افرايم(يقول إرميا . خطونا خطوة واحدة نحو اهللا ، فإن هذا يكون بفضل نعمة اهللا تمامًا 

وعندما سقط . ومع ذلك يظل اإلنسان يمتلك إرادة ) . 18 : 31ارميا " (توبني فأتوب ألنك أنت إلهي 
رة إلطاعة وخدمة الخطية إن إرادة اإلنسان لم الجنس البشري في الخطية أصبح اإلنسان تحت ضرو

إن الجنس البشري يمتلك القدرة الوظيفية لإلرادة ، وإرادة فعل . تنتزع منه لكنها أصبحت إرادة مريضة 
  .الشر تنتمي إلى طبيعتنا الفاسدة ، أما إرادة فعل الخير فهي تعطي لنا بواسطة نعمة اهللا 

  
هذا تقرير .  أن تفعل الشر – بالضرورة –ها وأصبح عليها لقد فقدت إرادة الجنس البشري حريت

ولنأخذ مثًال ) . اإلآراه(لكن ، يجب أن نعرف أن هناك فرقًا بين الضرورة وبين الجبر . يصعب قبوله 
نتفق جميعًا على أن طبيعة اهللا بالضرورة خيرة وصالحة ، وأن صالحه الالمحدود يجعل من : لذلك

وبنفس .  ومع ذلك فإن اهللا يحتفظ بحرية إرادته في ممارسة الخير واإلحسان .المستحيل أن يفعل الشر 
. الطريق نجد أنه بالرغم من أن اإلنسان تحت ضرورة بأن يخطئ لكنه ليس مجبرًا وال مكرهًا على ذلك 

فالبشر يخطئون راغبين في الخطية وذهن اإلنسان يتجه بشغف ولهفة نحو الخطية ليس ألنه واقع تحت 
  . جبري عنيف ، بل انطالقًا من رغبته الخاصة إآراه

  
إن نعمة اهللا العاملة فينا تنشئ فينا أيضًا الرغبة في . النعمة وحدها تشفي فساد الطبيعة البشرية 

وتستمر النعمة في عملها وتقوى فينا الرغبة في المثابرة على عمل البر والصالح إلى النهاية . طلب البر 
"  بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عمًال صالحًا يقدر أن يكمل إلى يوم المسيح واثقًا: " يقول بولس . 
ويرينا . وال يقتصر عمل اهللا على مجرد مساعدة اإلرادة الضعيفة بل إنه يغير إرادتنا ) . 6: 1فيلبي(

يقول اهللا على أن اإلرادة البشرية تافهة وال قيمة لها والبد أن تتغير من قبل اهللا ، ف" حزقيال " الكتاب في 
وأعطيكم قلبًا جديدًا وأجعل روحًا جديدة في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي : " لسان حزقيال 

فاإلرادة لبشرية ال يتم إلغاؤها بل هي تجدد ) . 26،27 : 36حزقيال " . (وتحفظون أحكامي وتعملون بها 
 2فيلبي" . (ريدوا وأن تعملوا من اجل المسرة ألن اهللا هو العامل فيكم أن ت" بتغييرها من الشر إلى الخير 

:13. (  
  

  .وبعد أن تتجدد اإلرادة البشرية ، بقدرة اهللا فحسب ، يستأنف اهللا عمل الصالح فينا 
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 ذلك أنه بعد تجدد اإلرادة فإننا نظل بال دور في إتمام األعمال الحسنة ، لكن يجب علينا أن 
: " هللا ينسب إلى نفسه آل ما هو خير وصالح في إرادة اإلنسان إن ا. نستند على اهللا ليعمل من خاللنا 

أني ال أرجع عنهم ألحسن إليهم وأجعل مخافتي .. وأعطيهم قلبًا واحدًا وطريقًا واحدًا ليخافوني آل األيام 
  ) .39،40 : 32إرميا " (في قلوبهم فال يحيدون عني 

  
ده إلى الصالح واالستقامة وحفظ الوصايا ، أدرك آل من داود وسليمان ، أنه يحتاج إلى اهللا ليقو

" ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه .. ليكن الرب إلهنا معنا : " فقال سليمان 
قلبًا نقيًا أخلق في يا اهللا وروحًا مستقيمًا جدد في : " ويطلب داود من اهللا قائًال ) . 58 ، 57 : 8ملوك 1(

  .لقد أدرك داود أنه ال يمكن الحصول على النقاوة إال من اهللا ) . 10 : 51مزمور " (داخلي 
  

آما أن الغصن ال يقدر أن : " ويعلمنا المسيح هذه الحقيقة أيضًا بطريقة محدد وقاطعة فيقول 
الذي . أنا الكرمة وأنتم األغصان . يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة ، آذلك أنتم إن لم تثبتوا في 

: وبنفس الوضوح يختم المسيح حديثه بالقول ) . 4،5 : 15يوحنا " (يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر آثير 
  ) .5: 15يوحنا " . (ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئًا " 

  
" ألن اهللا هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة : " ويقول بولس الرسول 

 فالعلة األولى للعمل الصالح هي اإلرادة لفعله والعلة الثانية أو العامل الثاني هو الجهد ) .13 : 2فيلبي(
) أن نريد ، وأن نعمل(إن اهللا هو صاحب السلطان في آال السببين أو العنصرين . الفعال إلتمام العمل 

  .هو الذي يكمل فاهللا هو الذي يبدأ و. ونحن نسلب اهللا عندما ننسب ألنفسنا إرادة الخير أو فعله 
  

إن . في اختبار االهتداء أو التجديد ، ال يعطي اهللا لإلنسان خيارًا بين الطاعة وعدم الطاعة 
إن اهللا . وليس ألن اإلنسان اختار أن يطلبها أو التمس نوالها . اإلرادة المحددة يتم إعطاؤها باختيار اهللا 

  .يها ويملك فيها آما في مملكته الخاصة بروحه القدوس ، يوجه وُيخضع ويضبط قلوبنا ، ويسود عل
  

أما وقد أثبتنا أن أمر قبول أو رفض نعمة اهللا ال يتوقف على اإلنسان ، فإن هناك حقيقة أخرى 
متفرعة من هذا الحق الثابت وهي أن الشخص المجدد يستمر في الحياة المسيحية وُيحفظ فيها بعد أن 

  .لثبات هو عطية اهللا وليس مكافأة على استحقاق بشري هذه المثابرة وهذا الحفظ وا. يختاره اهللا 
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إن طريقة عمل النعمة ، ليس أن تزيل إرادة اإلنسان بل أن تغيرها من إرادة شريرة إلى إرادة 
إن النعمة ال تعطي لجميع . صالحة ، ثم تساعدها بعد ذلك بتغيير دوافع اإلنسان لكي يطيع من القلب 

بل هي تعطي لهم . مة ، ال يحصلون عليها آمكافأة على استحقاقهم أو أعمالهم والذين ينالون النع. الناس 
إن إرادة اإلنسان ال تحصل على النعمة بالحرية ، بل تحصل على . آهبة مجانية ومعروف إلهي خالص 

  .الحرية بالنعمة 
  
   آيف يعمل اهللا يفي قلوب البشر– 4

فعندما يكون . ما أن يرآبها اهللا أو الشيطان فإ. إن اإلرادة البشرية تشبه الحصان إلى حد ما 
أما إذا آان الشيطان هو الراآب فاتجاهنا يسير . الراآب هو اهللا ، فإنه يديرنا ويحولنا إلى اتجاه الصواب 

إن اإلنسان الطبيعي ال يكون مجبرًا وال مكرهًا على إطاعة الشيطان لكنه يكون . بالضرورة نحو الكارثة 
  . بواسطة مهارة الشيطان ، لدرجة أنه يستسلم بالضرورة ويطيع بمحض رغبته مخدوعًا ، مفتونًا

  
آيف يمكن أن . في سفر أيوب ، ُيوصف عمل واحد بأنه عمل اهللا وعمل الشيطان وعمل اإلنسان 

آان هناك ثالثة أهداف متباينة في هذا . يكون هذا صحيحًا ؟ إن الكلدانيين قتلوا رعاة أيوب وسرقوا غنمه 
. آان اهللا يريد تدريب أيوب على الصبر ، وآان الشيطان يهدف إلى دفعه إلى حافة اليأس  . الفعل

سمح . والكلدانيون خططوا لتحقيق ثروة ألنفسهم عن طريق السرقة وقد تطابقت خطط األطراف الثالثة 
وقد حفز . الرب للشيطان أن يبتلي أيوب ، وأن يستخدم الكلدانيين آأدوات للشيطان في هذا البالء 

الشيطان أذهان الكلدانيين الفاسدة أصًال الرتكاب الجريمة ، ولذا اندفعوا إلى عملهم الشرير وصاروا 
  .مذنبين 

  
وعندما نقرأ في الكتاب المقدس أن اهللا قد قسى قلوب األشرار ال يجوز تفسير ذلك بالقول بأن اهللا 

بشيء "  سمح " ما ال يجوز القول بأن اهللا ما آانوا سيفعلونه وعمل طبقًا له ، آ" عرف مسبقًا " قد 
  :إن اإلجابة الصحيحة على هذه المسالة تتكون من شقين . مناقض إلرادته الحقيقية 

  
وبدون روح اهللا القدوس يكون قلب . أن اإلنسان الذي يسحب اهللا منه النور ، يترك في الظالم ) أ(

  .د قسى القلب قول صحيح اإلنسان قاسيًا آالصوان ، لذا فإن القول بأن اهللا ق
  
 في – بطريق غير مباشر –والشيطان هو الذي يتحكم . أن اهللا ينفذ أحكامه باستخدام الشيطان ) ب(

  .إرادة األشرار 
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وقد .  أن اإلنسان يسيطر على مصيره الخاص – عندما نلقي نظرة حولنا –ومن السهل أن نظن 

. آما أنه يعرفنا أن إرادة اإلنسان يحكمها ويوجهها اهللا  . رأينا أن الكتاب المقدس يثبت لنا خطأ هذا الظن
فقد حرض اهللا المصريين على إعطاء شعب إسرائيل أثمن آنوزهم قبل مغادرة اإلسرائيليين  لمصر 

وآان يعقوب يعرف أن اهللا هو الذي يغير قلوب الناس بحسب مقاصده الخاصة ) . 36 ، 35: 12خروج (
  ) .14 : 43تكوين " (لقدير يعطيكم رحمة أمام الرجل اهللا ا: " ، فقال ألبنائه 

  
   الرد على الحجج التي تقول بان لإلنسان إرادة حرة – 5
  
يقولون بأنه إذا آان اإلنسان حتمًا يخطئ ، فال تكون مثل هذه الخطية ، خطية حقيقية ، فهي ال تعد ) أ(

  :خطية حقيقية إال إذا آان لإلنسان إرادة حرة لتجنب الخطية 
  

آما . ان الخطية ال يمكن تبريرها أو التغاضي عنها بالقول بأنها ضرورية : والرد على ذلك هو 
ال يجوز القول بأنه يمكن تجنب الخطية ألنها اختيارية، إن الخطية ال يمكن تبريرها عندما نتذآر أن إرادة 

إن آدم . ن إرادتنا قد أفسدت اإلنسان خاضعة للخطية ، ليس بسبب الطريقة التي خلقت بها اإلرادة ، بل أل
.  استسلم للشيطان ، وقد ربط الجنس البشري بالخطية ، منذ ذلك الحين – طوعًا وعلى غير آره منه –

. هذه هي النقطة األولى ، والنقطة الثانية من هذا االدعاء تخلط بين الرغبة عن طواعية ، وبين الحرية 
 عن رغبة ، من قبل الذين ال يملكون حرية االختيار بين وقد أوضحنا من قبل أن األشياء يمكن أن تعمل

  .الخير والشر 
  
يقولون بأنه مادام اإلنسان غير قادر على االختيار بين الخير والشر فال يكون من العدل عقابه أو ) ب(

  مكافأته 
  

. ه إنه من تمام عدل اهللا أن يعاقب الخطية مادام الخاطئ ملومًا على فعلت: والرد على ذلك هو 
أما بالنسبة . فهو يخطئ طواعية وبرغبته ، لذلك فليس أمرًا مهمًا آونه يخطئ بفكر حر أو مستعبد 

ذلك أنه إذا آان لنا أن نحصل . للمكافآت فنحن ندين بها للطف اهللا وإحسانه ، وليس ألي استحقاق فينا 
  . لكن النعمة غير المستحقة لكن اهللا يعطينا ، ليس العقاب المستحق ،. على استحقاقنا، سننا القصاص 
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يقول البعض بأن اإلنسان يجب أن يكون لديه القدرة على أن يطيع وإال لما أمكننا نصحه أو ) ج(
  .تحذيره 

  
ومع ذلك " .  بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئًا : " وفي ردنا نوجه النظر إلى قول المسيح 

وقد وبخ بولس الكورنثيين على نقص . لصالحةفالمسيح يوبخ األعمال الشريرة ويحض على األعمال ا
  .محبتهم ، لكنه صلى بحرارة أن يعطيهم الرب محبة 

  
  :والنصائح والتحذيرات يكون لها فائدتها في اتجاهين 

. االتجاه األول ، يتعلق بالخطاة ، عند آرسي الدينونة ، فتكون شاهدًا ضد الذين رفضوها 
واالتجاه الثاني ، يتعلق بالمؤمنين ، وهنا .  أنفسهم على قساوتهم وهؤالء األشرار ال يجب أن يلوموا إال

تكون الفائدة إيجابية عظيمة ، ألن اهللا يستخدم آلمته ليعدنا لقبول النعمة الالزمة إلطاعة نصائحه وتجنب 
على والشك أن التحذيرات لها نفعها للمؤمنين في إدانة وتجريم إنسان الخطية آما انها تشجعنا . تحذيراته 

  .ان نرغب فيما هو خير ، وتنهضنا من آسلنا وتجعلنا نكره الخطية 
  
يحتج البعض بأنه إما أن اهللا يسخر منا عندما يطلب منا القداسة وينهانا عن الخطية ، وإما ان ) د(

  .يمنحنا القدرة على تنفيذ ما يطلبه 
ن آتابات بولس توضح لنا إ. إن هذا الخطأ الشائع ينبع من الجهل بطبيعة الناموس : والرد هو 

الناموس قد زيد بسبب . " أنه على الرغم من عدم إمكانية حفظ الناموس ، إال أنه أعطى إلقناعنا بخطيتنا 
وأما الناموس فدخل " ، " لم أعرف الخطية إال بالناموس " ، " بالناموس معرفة الخطية " ، " التعديات 

  ) .20 : 5 ؛ 7 : 7 ؛ 20 : 3 ؛ رومية 19 : 3غالطية " (لكي تكثر الخطية 
  

على األقل . فهناك بعض األهداف من إعطاء الناموس . إن الناس ليسوا آالحجارة بال أحاسيس 
وتكون فائدة الناموس آبيرة عندما يتعلم منه الناس أنهم ال يملكون . يتعلم منه الفجار أن اهللا يكره شهواتهم 

إن اهللا يأمر بما ال يمكننا أن " قال أوغسطينوس .  في نعمة اهللا القدرة على حياة البر فيلجأون إلى االحتماء
فاهللا قد يأمرنا نحن الذين له ، بأي شيء يريده ، ألنه قادر أن " . نقدمه ، لكي نعرف ما يجب أن نطلبه 

  !يعطينا ما يأمر به 
  

اطلبوا الخير ال : " ل التذرع بآيات آتابية تبدو وآأنها تشير إلى أن اإلنسان يملك إرادة حرة ، مث) هـ(
  ،) 14 : 5عاموس " (الشر لكي تحيوا 
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  ) .1 : 4ارميا " (فال تتيه .. وإن رجعت يا إسرائيل ، يقول الرب ، إن رجعت إلي  " 
  

أنه من المؤآد أن الرأي السليم في تفسير هذه األعداد هو أن اهللا يعمل بعدل عندما : والحل هو 
إنه سبب آاف للرب .  ألطافه واحساناته ما لم يترآوا طرقهم الشريرة يخبر األشرار أنهم لن يشترآوا في

أما . ليقول هذا حتى ولو آان مجرد إظهار عدالته باستبعادهم من البرآات الخاصة بالعابدين الحقيقيين 
  .عندما يضيف الرب وعدًا بالبرآة ألوامره ووصاياه لنا ، فذلك لكي ينشط طبيعتنا البليدة بحالوة الوعد 

  
: يصف الكتاب المقدس أعمالنا الصالحة على أنها خاصة بنا ومن إنتاجنا نحن، واالحتجاج هو ) و(

  .مادام اهللا يعمل فينا ليجعلنا نفعل الصالح ، فإن تلك األعمال ال تكون أعمالنا نحن 
. وفي ردنا على هذا االحتجاج نقول مرة أخرى إن اهللا ال يعمل في اإلنسان آما لو آان حجرًا 

نحن ننسب إلى اإلنسان قدرات طبيعية آأن يوافق أو يرفض ، أن يكون راغبًا أو غير راغب ، أن يتعاون 
فيمكنه الموافقة على الباطل ورفض الخير الحقيقي ، ويمكنه أن يكون راغبًا في فعل الشر ، . أو يقاوم

د إرادة اإلنسان ، فإننا نقول لكن عندما تتجد. وغير راغب في فعل الصواب ، ساعيًا للشر ، مقاومًا للبر 
  .ألن إرادته تكون عندئذ هي نفس إرادة روح اهللا القدوس . بحق ، إنه يعمل ، عندما يعمل فيه روح اهللا 

  
  . ينبغي على اإلنسان الفاسد أن يسعى لنوال الخالص في المسيح – 6

ار على البشر إلى أن إن الجنس البشري برمته في حالة من الفساد التي ال يمكن إال أن تجلب الع
، لكن من خالل موت المسيح يمكننا  أن " أب " لعلنا نعرف أن اهللا   . يتغيروا بواسطة المسيح المخلص 

" وهذه هي الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته " نصير أبناء 
وأما آل الذين قبلوه، أي الذين آمنوا "  بدون تدخل المسيح ال احد يقدر أن يصير أبنًا هللا) . 3 : 17يوحنا (

  ) .12 : 1يوحنا " (باسمه ، فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أوالد اهللا 
  

 يتعلمون صراحة بأن ينتظروا ويتطلعوا إلى مجيء المسيا – زمن العهد القديم –وآان الناس 
" راء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئيل ها العذ: " وعن هذا األمر نورد آيتين فقط ) . المسيح(
هو يرعاها ) أي المسيح نسل داود(وأقيم عليها راعيًا واحدًا فيرعاها عبدي داود " ، ) 14 : 7اشعياء(

  ) .23،24 : 34حزقيال " (وهو يكون لها راعيًا وأنا أآون لهم إلهًا 
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  )الناموس( هدف الشريعة – 7
بما في ذلك الشريعة ، قد أعطى لتشجيع االشتياق إلى اهللا والسعي إليه إن العهد القديم في جملته ، 

إن اهللا في الواقع لم يكن يريد رائحة الشحم المحترق ؛ . آان هذا العهد صورة للحق لكن صورة مؤقتة . 
وفي زمن مبكر يرجع إلى أيام صموئيل . فإهراق دماء الحيوانات ال يمكنه في الحقيقة أن يزيل الخطية 

 : 15صموئيل 1" (االستماع أفضل من الذبيحة واإلصغاء أفضل من شحم الكباش " بر الناس بأن أخ
وهو مجروح ألجل : " ويتنبأ إشعياء بأن جميع خطايانا ومعاصينا سيكفر عنها بذبيحة واحدة ) . 22

ي المسيح غاية الناموس ه" ، إذن فإن ) 5،6 : 53إشعياء " (والرب وضع عليه إثم جميعنا .. معاصينا 
  ) .4 : 10رومية " (للبر لكل من يؤمن 

  
فإذا استطعنا أن نحفظها بالتمام . ، ترينا أننا مذنبون أمام اهللا ) الوصايا العشر(إن الشريعة األدبية 

ننال حياة أبدية ، لكن نقطة الضعف هي أنه ال يوجد إنسان مطلقًا يمكنه أن يحفظ الناموس آامًال ، وال 
ألنه ال إنسان صديق : " ن الذين أحبوا اهللا من آل القلب والقدرة والفكر ، قال سليمان حتى أعظم القديسي

  ) . 46 : 8 ، ملوك األول 20 : 7جامعة " (في األرض يعمل صالحًا وال يخطئ 
  

  :يوجد ثالثة أهداف رئيسية للناموس األدبي 
  
 ذلك فإن شر اإلنسان يظهر أن هو أن الناموس يظهر بر اهللا ، وعلى النقيض من: الهدف األول ) أ(

لم أعرف شر الخطية إال بالناموس فإنني لم أعرف الشهوة لو : " يقول بولس . اإلنسان يستحق أن يدان 
" ، وقبل ذلك أوضح بولس الرسول إلى أهل رومية أنه )7 : 7رومية " (لم يقل الناموس ال تشته 
ه الناموس بمرآة نرى من خاللها آيف أننا ضعفاء أي أنه يشب) 20 : 3رومية " (بالناموس معرفة الخطية 

اهللا قد أغلق على الجميع معًا في " ، وآيف أننا نميل نحو الخطية ، ثم يشرح بولس الرسول بعد ذلك أن 
  ) .32 : 11رومية " (يرحم الجميع " ال لكي يهلك الجميع بل لكي " العصيان 

  
 الذين ال يهتمون بما هو صواب وما هو خطأ إال إذا  أنه يكبح جماح الناسوالهدف الثاني للناموس) ب(

أجبروا على ذلك ، إن قلوب هؤالء لم تتغير بعد ، لكن الناموس يقمعهم ، ويمسكهم عن تنفيذ بعض 
آان من الضروري أن اهللا يكبح ، الناس بطريقة أو بأخرى وإال أصبح العالم ميدانًا للحروب . شرورهم

  .واإلضطرابات التي ال تنتهي 
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الناموس يساعد المؤمنين . يتعلق بالمؤمنين الذين يحيا اهللا فيهم ويملك عليهم  : والهدف الثالث) ج(
وفوق هذا ، فإن المؤمنين في حاجة . يوميًا ليتعلموا أآثر عن طيبة اهللا وإرادته ، األمر الذي يشتاقون إليه 

ن ناموس اهللا ، يتشجعون على الطاعة ، إلى التشجيع بقدر حاجتهم إلى التعليم ، وعندما يقرأون ويدرسو
آتب أحد المؤمنين مرة ، . ويتقوون في أذهانهم وأفكارهم حتى ال تزل أقدامهم بسهولة في طرق شريرة 

ناموس الرب آامل يرد النفس ، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيمًا ، وصايا الرب : " فقال 
سراج لرجلي آالمك ، ) . " 7،8 : 19مزمور " (لعينين مستقيمة تفرح القلب ، أمر الرب طاهر ينير ا

  ) .105: 119مز" (ونور لسبيلي 
  
  )الشريعة األدبية( الناموس األدبي – 8
  

يستخدم اهللا الناموس ليعطينا معرفة حقيقية عن مقاييس بره ؛ حتى نعبده بفكر متواضع عن 
وعندما يظهر . عونا إلى أن نعبده عبادة الئقة إن اهللا عندما يقرر حقه في أن يوصينا فإنه بذلك يد. أنفسنا 

بل إننا نتعلم آذلك أن اهللا . لنا مقياس صالحه وبره فإنه يظهر لنا عدم برنا وعجزنا عن فعل الصواب 
 يجعلنا نتحول رجوعًا – الجزء العادل إلثمنا –والخوف من الموت األبدي . يشتاق إلى أن يرانا نتبع البر 

إن آل ما عندنا هو منه وملكه ، فإذا ما أعطيناه أنفسنا ، فليس ذلك . عيده الحلوة إلى الرب بمحبته وموا
لقد وعدنا اهللا باإلحسانات والبرآات في هذا . أآثر من وفاء دين علينا وإعادة الشيء إلى مالكه الحقيقي 

الم ، وبالموت األبدي الدهر والدهر اآلتي ، أما فاعلو اإلثم فقد وعدهم اهللا باألتعاب والضيقات في هذا الع
  .في العالم اآلتي 

  
إن الناموس يتطلب منا البر الروحي ، آما يتطلب الصالح الخارجي الذي يمكن مالحظته 

بينما أي ملك أرضي تختلف أوامره عن ذلك ، ففي امكانه تحريم الزنى والقتل والسرقة ، لكنه . بسهولة 
ة ، أما اهللا الذي يرى آل شيء ، فإنه عندما يمنع الزنى ال يملك تنفيذ أوامره إال على األفعال الخارجي

  .والقتل والسرقة ، فإن وصيته بالتحريم تمتد إلى الفكر والقلب مثل الشهوة والكراهية والطمع 
  

، يتعامل القسم األول مع عالقة ) 20خروج (إلى قسمين ) بشكل مقصود(وينقسم الناموس 
ويلخص .  ويتعامل القسم الثاني مع عالقة اإلنسان بغيره من الناس .اإلنسان باهللا ، التي هي أساس آل بر 

تحب الرب إلهك من آل قلبك ومن آل نفسك ومن آل فكرك ، : " المسيح الناموس آله في نقطتين اثنتين 
هذه هي الوصية األولى والعظمى ، والثانية مثلها تحب قريبك آنفسك ، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس 

  ) .40 – 37 : 22متى (بياء آله واألن
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  )الوصايا العشر(القسم األول من الشريعة األدبية 

  
أنا الرب إلهك الذي أخرجك من ارض مصر من بيت العبودية، ال يكن لك آلهة : " الوصية األولى 

  " .أخرى أمامي 
  

يع ، الذي له فهو الواحد فوق الجم" أنا الرب " إن أحقية اهللا في السيادة والسلطان تكمن في آلمة 
وهو يشجع الطاعة بذآر اإلحسانات واأللطاف . وجود في ذاته ، وهو الضابط لكل شيء آخر في الوجود 
الثقة ، الصالة والشكران ، وآل ذلك حقه الذي : العظيمة التي صنعها ، ثم يطلب بعد ذلك العبادة الكاملة 

إن من . ي توجه إلى الرب بواسطة األوثان تشير بوضوح إلى اإلهانة الت" أمامي " وعبارة . يخصه آإله 
يضع إله وهمي أمام اهللا يثير غيرته بنفس الدرجة التي تثير بها امرأة ساقطة غيرة زوجها عندما تأتي 

  .بعشيقها في محضره 
  

ال تصنع لك تمثاًال منحوتًا وال صورة ما مما في السماء من فوق وما في األرض : " الوصية الثانية 
  " .ال تسجد لهن وال تعبدهن . في الماء من تحت األرض من تحت وما 

  
إنها تمنعنا من محاولة إظهار اهللا الذي يفوق إدراآنا في أشكال مادية ، آما تمنعنا من تقديم 

 .إن إلهنا لن يسمح بأية منافسة . العبادة أو السجود ألي تمثال أو صورة من أي نوع 
  

  " إلهك باطًال ال تنطق باسم الرب: " الوصية الثالثة 
وأنه يجب علينا في آل وقت . نتعلم منها أن ننظر بمهابة ووقار إلى عظمة اسم اهللا وسمو قداسته 

  .أن نفكر ونتكلم عن اهللا ، وعن األسرار اإللهية بخشوع وإجالل 
  

  "اذآر يوم السبت لتقدسه : " الوصية الرابعة 
  :آان هناك ثالثة أسباب لهذه الوصية 

  .س إلى شيء يذآرهم بضرورة التوقف عن عملهم الخاص والسماح هللا بأن يعمل فيهم حاجة النا) أ(
  .حاجتهم إلى يوم يجتمعون فيه معًا لسماع الناموس والتأمل في أعمال اهللا ) ب(
  .حاجتهم إلى يوم ينقطعون فيه عن مزاولة أعمالهم لفائدتهم وراحتهم الجسدية ) ج(

  .والعبادةلى يوم للراحة وال نزال في أيامنا هذه في حاجة إ
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  )الوصايا العشر(القسم الثاني من الشريعة األدبية 
  

  "أآرم أباك وأمك " الوصية الخامسة 
إن اهللا يطلب منا أن نكرم والدينا ، وآذلك ينبغي علينا أن نطيع الذين وضعهم اهللا في مرآز 

  .التوجيه واإلشراف علينا ينبغي أن يطاعوا 
  

  "قتل ال ت" الوصية السادسة 
وهذا يعني أنه يجب علينا أال نؤذي أي إنسان آخر ، وليس هذا فقط بل نهتم ونعتني بسالمة 

  ) .15 : 3يو1" (من يبغض أخاه فهو قاتل نفس : " آما يتضمن موقفنا الداخلي . اآلخرين 
  

  " ال تزن : " الوصية السابعة 
  .إن سيرة حياتنا آلها يجب أن تحكمها مبادئ العفة والطهارة والعيشة النقية النظيفة 

  
  "ال تسرق : " الوصية الثامنة 

إذا رغبنا في طاعة هذه الوصية ، يجب أن نكون قانعين بحالتنا وبوضعنا في الحياة ، مكتفين بما 
  .يه بطريقة آريمة وشريفة وشرعية ينبغي أال نسعى إلى آسب أي شيء ما لم يكن الحصول عل. عندنا 

  
  
  

  " ال تشهد على قريبك شهادة زور : " الوصية التاسعة 
ونحن آذلك يجب علينا دائمًا أن نتعامل مع بعضنا . إن اهللا هو الحق ، ويكره الزور والبهتان 

  .ال ينبغي أن نؤذي قريبنا سواء باالفتراء أو ترديد الشائعات . البعض بصدق 
  

ال تشته امرأة قريبك وال عبده وال أمته ، وال ثوره ، وال . ال تشته بيت قريبك : " شرة الوصية العا
  " حماره وال شيئًا ما مما لقريبك 

  
إن اهللا يمنعنا عن االنشغال بأي فكر يثير قلوبنا أو يحرآها نحو الشر ويجعلنا نرغب في إيذاء 

  .شيء لخير القريب وفائدته ينبغي أن يتفق آل فكر وآل رغبه لنا مع أفضل . قريبنا 
  



17

هذه الوصايا تتطلب أن يصاغ اإلنسان ، ويتم تشكليه وفقًا لقياس نقاوة اهللا ، لكي يمكننا أن نحب 
في مثل السامري الصالح ، الذي " القريب " ويعطينا المسيح معنى واسعًا لكلمة   . اهللا ونحب قريبنا 

آما علمنا المسيح . و مواطنينا ، بل أيضًا الغريب واألجنبي يعلمنا أن أقرباءنا ليسوا هم فقط بني جلدتنا أ
" آل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضًا بهم ، ألن هذا هو الناموس واألنبياء : " قائًال 

  .آان هذا تلخيص المسيح للناموس ) . 12 : 7متى (
  

ألن آل : " يز االنتباه والجهد، فيقول ويقدم بولس الرسول تلخيصًا آخر ، وآأنه يطالبنا بترآ
، وهذا ما علم به المسيح أيضًا )  14 : 5غالطية " (الناموس في آلمة واحدة يكمل ، تحب قريبك آنفسك 

.  
  

 مثل فكر الشهوة –بقى أمر واحد بحاجة إليضاح ، أال وهو أن البعض يعلم أن خطايا معينة
لكننا . لخطايا األخرى، وأن عقوبتها ال تصل إلى الموت  ليست على نفس الدرجة من السوء آا–العابرة 

، وهذا النص يعني بوضوح ) 23 : 6رومية " (أجرة الخطية هي موت : " نقرأ في اإلنجيل هذه الكلمات 
من نقض احدى هذه الوصايا  " 19 : 5وقد علم المسيح في متى . جميع الخطايا وليس مجرد بعضها 
  " . أصغر في ملكوت السموات الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى

  
   آان المسيح معروفًا في زمن العهد القديم ، لكن اإلعالن عنه لم يكن آامًال – 9

آان قصد اهللا في تعليم شعب إسرائيل تقديم ذبائح عن الخطية ، أن يعلمهم بهذه الوسيلة أن 
الخطية ، وقد آان األنبياء في يتطلعوا إلى األمام ويترقبوا مجيء ذاك الذي سيكون الذبيحة النهائية عن 

الخالص الذي فتش : " وهذا ما تشير إليه رسالة بطرس األولى . القديم ينتظرون مجيء المسيا المخلص 
طوبى لعيونكم ألنها : " وقال المسيح لتالميذه " الذين تنبأوا عن النعمة التي ألجلكم . وبحث عنه أنبياء 

 أقول لكم إن أنبياء وأبرارًا آثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون تبصر وآلذانكم ألنها تسمع ، فإني الحق
  ) .16،17 : 13متى " (ولم يروا ، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا 

  
إن المواعيد الواردة في العهد القديم بشأن الغفران المجاني للخطايا تتطلع برجاء إلى مجيء 

قوة اهللا ، الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة ال بمقتضى  " اإلنجيل هو إن . البشارة السارة في العهد الجديد 
وإنما أظهرت . أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل األزمنة األزلية 

ويقول لنا بولس إن اهللا أعطانا في المسيح ) . 10 – 8 : 1تيمو 2" (اآلن بظهور مخلصنا يسوع المسيح 
  .سبق أن وعد به ما 
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إن الفرق بين ناموس العهد القديم وإنجيل العهد الجديد ، هو أن الناموس عبارة عن اتفاق مبني 

لكن هذا ال يعني أن الناموس قد نقض أو ألغى ، بل انه . على أمر يقبل باإليمان ، بدون أعمال اإلنسان 
أآمل ؛ آانت الذبائح رمزًا لمحو وإزالة والناموس الطقسي لم ينقض بعمل المسيح بل . في الواقع ثبت 

الخطية بسفك الدم ، لكن المحو الحقيقي والكفارة الحقيقية للخطية آانت بموت المسيح وسفك دمه 
  .وهكذا حلت الحقيقة محل الرمز . المعروف سابقًا قبل تأسيس العالم 

  
   أوجه التشابه بين العهدين القديم والجديد – 10

ومع ذلك هناك اختالف في الطريقة التي .  القديم والجديد برسالة واحدة ينادي آل من العهدين
هناك ثالثة مظاهر أساسية تتفق فيها معامالت اهللا لبني إسرائيل ، مع معامالت اهللا . يتم بها تقديم الرسالة 

  :للمؤمنين في آل مكان ، وهي 
  

نيًا على استحقاقاتهم الخاصة ، بل آان قائمًا إن االتفاق الذي به صولح اإلسرائيليون مع اهللا لم يكن مب) أ(
  ) .وهناك مزيد من الضوء على هذه النقطة سيرد في حينه. (على رحمة اهللا الذي دعاهم 

  
ويعرفونه على أنه الوسيط الذي به ينالون ) المسيح(آان اإلسرائيليون يترقبون مجيء المسيا ) ب(

  .وقد أثبتنا هذا من قبل . الخالص 
  
هدف أو الغاية التي آانت موضوعة أمام اليهود هي نفس الغاية المقدمة لجميع المؤمنين ، هذه إن ال) ج(

  .الغاية ليست السعادة األرضية أو الثروة في الحياة الحاضرة بل رجاء الخلود 
  

إنجيل اهللا   الذي سبق فوعد به بأنبيائه " ويقرر بولس بتحديد قاطع أن اإلنجيل الذي يبشر به هو 
ثم يقول بعد ذلك إن بر اهللا الذي باإليمان حسب تعليم اإلنجيل ، آان ) 2 : 1رومية " (كتب المقدسة في ال

  ) .21 : 3رومية " (مشهودًا له من الناموس واألنبياء " 
  

) . 12 : 26الويين " (أنا أآون لكم إلهًا وأنتم تكونون لي شعبًا : " آان اتفاق اهللا مع شعبه هو
ل هو شعب اهللا ، فيكون له بالتالي نصيب في الحياة التي يعطيها اهللا وفي برآاته فمادام شعب إسرائي

إن اهللا ال يقصد أن يعطيهم نصيبًا في السعادة األرضية فحسب ، بل آان يقصد أن يخلص . وخالصه 
آمن به األنبياء وآتبوا عنه بإرشاد روح هذا ما . شعبه من الموت ويحفظه برحمته األبدية 
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، ) 22 : 33اشعياء " (الرب قاضينا ، الرب شارعنا ، الرب ملكنا هو يخلصنا : " د قال اشعياء فق. اهللا 
وعرف حبقوق أيضًا أن اهللا يعطي حياة . إذن فقد أدرك اشعياء أن له أن يتوقع الخالص األبدي من اهللا 

  ) .12  :1حبقوق " (ألست أنت منذ األزل يا رب إلهي قدوسي ؟ ال نموت : " أبدية ، فقال 
  

وإذا تأملنا في حياة بعض اآلباء والقادة ، فلن نتمكن من الظن بأن شعب إسرائيل لم يكن يتطلع 
رغم البرآات التي حصل عليها ، إال أنه لم يشعر بأنه " إبراهيم " إال إلى برآة أرضية ، فمن الثابت أن 

تغرب في أرض الموعد "  إبراهيم قد وصل إلى الحالة األفضل التي أعدها اهللا له ، فقد ذآر الكتاب أن
آأنها غريبة، ساآنًا في خيام مع اسحق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه ؛ ألنه آان ينتظر المدينة 

، وتستمر رسالة العبرانيين في ) 9،10 : 11عبرانيين " (التي لها األساسات التي صانعها وبارئها اهللا 
في اإليمان مات هؤالء أجمعون ، وهم لم ينالوا : " القديم قائلة الحديث عن عدد آبير من قادة الشعب 

يبتغون .. المواعيد ، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزالء على األرض 
 : 11عبرانيين " (وطنًا أفضل أي سماويًا ، لذلك ال يستحي بهم اهللا أن يدعى إلههم ألنه أعد لهم مدينة 

13،16. (  
  

فمن المؤآد إذن أن اهللا وعد شعبه ، ليس فقط بالطعام والمسرات والثروة والقوة في العالم 
  . بل وعدهم أيضًا بالحياة األبدية –الحاضر 

  
   أوجه االختالف بين العهدين القديم والجديد– 11

فات بينهما إن العهد القديم والعهد الجديد ، آليهما إعالن عن نعمة اهللا ، لكن يوجد بعض  االختال
  :، وهي اختالفات في وسائل تدبير اهللا لنعمته 

  
في العهد القديم وجه اهللا أفكار شعبه نحو ميراثهم السماوي عن طريق وعدهم ببرآات أرضية آعينة ) أ(

أو مقدمة لهذا الميراث ، أما اآلن وقد أعطانا اإلنجيل ، فيمكننا أن نتطلع مباشرة إلى البرآات السماوية 
  .كون لنا صور أرضية عنها دون أن ي

  
إن رمز الذبيحة في الهيكل قد أآمل . في العهد القديم توجد رموز وأشكال عن أمور عتيدة بأن تأتي ) ب(

ومن هنا فإنه بينما يحتوي العهد القديم على أشكال . وتحقق بموت المسيح آحمل اهللا ذبيحة آفارية 
  .فنحن اآلن نملك حقائق ال رموز . ورموز ، فإن العهد الجديد يقدم تحقيقًا لها 
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آان الناموس في العهد القديم مكتوبًا على ألواح حجرية ، وآان مجردًا ومستحيًال ، بمعنى أنه آان ) ج(
أما العهد الجديد فشريعته شخصية ، مكتوبة في قلوبنا بواسطة . غير شخصي ، وال يمكن الوفاء بمطالبيه 
ها أيام تأتي : " وهذا ما تنبأ عنه إرميا قائًال . مة للسير بمقتضاها الرب نفسه ، والرب هو الذي يعطي نع

أجعل شريعتي في داخلهم وأآتبها في .. يقول الرب ، وأقطع مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدًا جديدًا 
ن قلوبهم وأآون لهم إلهًا وهم يكونون لي شعبًا ، وال يعلمون بعد، آل واحد صاحبه ، وآل واحد أخاه قائلي

  ) .34 – 31 : 31إرميا .. " (اعرفوا الرب ؛ ألنهم آلهم سيعرفونني: 
  
العهد القديم هو عهد العبودية ، أما العهد الجديد فهو عهد الحرية ، هذا ما يقوله لنا بولس في رسالة ) د(

إن الناموس يغرس الرعب " إذ لم تأخذوا روح العبودية للخوف ، بل أخذتم روح التبني : " رومية 
الخوف في الضمير ، لكن اإلنجيل أو البشارة السارة في العهد الجديد تطلق سراح الضمير وتحرره و

  .وتمأل القلب فرحًا 
  
قبل مجيء المسيح في الجسد ، آانت معامالت الرب مقصورة على أمة واحدة مختارة ، األمر الذي ) هـ(

كن الرب إنما التصق بآبائك ليحبهم فاختار ول: " قائًال ) 15 : 10تثنية (يفسره موسى لشعب إسرائيل في 
إن اهللا أعطى شعب إسرائيل عهده مع آثير من " . من بعدهم نسلهم الذي هم انتم فوق جميع الشعوب 
وعامل إسرائيل آابن محبوب مدلل بينما عوملت . اإلمتيازات ، بل أعطاهم أيضًا حضوره الخاص 
لقد قدس إسرائيل من اهللا بينما ترك اآلخرون في . ه شعوب أخرى آأعداء ولم يسمح لهم باالقتراب من

  .خطيتهم 
  

لكن عندما تجسد المسيح ، آوسيط بين اهللا والناس ، وأآمل العمل الذي جاء من أجله نقض حائط 
السياج وزالت العداوة ، ولم يعد هناك شيء يفصل األمم األخرى عن اهللا ، فقد زال الحاجز الذي يمنعها 

ومن ذلك الوقت فصاعدًا لم يعد . رآة وأعلن اهللا السالم لألمم التي آانت بعيدة عنه من الدخول في الب
فقد صار االثنان واحدًا في المسيح وتمت المصالحة لكليهما مع اهللا ، . هناك فارق بين اليهود واألمم 

ي آمواطنين من إن المسيح لم يأذن لألمم بالدخول إلى ملكوته السماو. ونموا معًا وصاروا شعبًا واحدًا 
الدرجة الثانية ، لكنه منحهم نفس اإلمتيازات ، حتى لم يعد هناك أي اعتبار لكون اإلنسان يهوديًا أو امميًا 

" ليس يهودي وال يوناني ، ليس عبد وال حر ، ليس ذآر وأنثى ؛ ألنكم جميعًا واحدًا في المسيح يسوع " 
  ) .28 : 3غالطية (

  
  



21

 بالتقلب أو عدم الثبات ، بسبب أنه يستعمل طريقة معينة في التعامل وال يجوز لنا أن نتهم اهللا
فكما أن الفالح يعمل عمًال معينًا في الشتاء ، ثم يعمل عمًال . مع الناس ثم يعود فيستخدم طريقة أخرى 

فالبد .  له أن يعمل بطرق ووسائل مختلفة في أحوال مختلفة – تبارك اسمه –آخر في الصيف ، فهكذا اهللا 
يملك من البحر إلى البحر ومن النهر " ، والبد أن " األمم ميراثًا له وأقاصي األرض ملكًا له " أن تصير 

  ) .8 : 72 ؛ 8 : 2مزمور " (إلى أقاصي األرض 
  

   آان من الضروري أن يصير المسيح إنسانًا لكي يكون وسيطًا – 12
  .ن إلهًا وإنسانًا معًا إن الشخص الذي يتوسط بين اهللا واإلنسان ، آان يجب أن يكو

  
آانت خطايانا مثل سحابة آثيفة تفصلنا عن اهللا ، وتبقينا خارج ملكوته ، لذلك آان األمر يحتاج 

ولما آان اإلنسان ال يمكنه الوصول إلى اهللا ، لذلك صار ابن . إلى وسيط ال تعوقه أو تمنعه سحب الخطية 
  .صول إلى اهللا والوقوف أمامه آإنسان طاهر نقي اهللا إنسانًا ، بال خطية ، فكان قادرًا على الو

  
آانت حالتنا ميئوس منها ، وتطلب األمر معجزة لبناء جسر فوق الهوة أو الفجوة الهائلة بين 

  .نجاستنا بين نقاوة اهللا الالمحدودة ، تلك هي معجزة التجسد التي اتحدت فيها األلوهية بجسم بشريتنا 
  

، فإن مرآزه آان منخفضًا جدًا حتى أنه لم يكن ليقدر على وحتى لو آان اإلنسان لم يخطئ 
لكن اإلنسان أيضًا آان له من فساده الموروث وحياته الملطخة بالخطية ، ما يحرمه . االقتراب إلى اهللا 

فياله من أمر عجيب مبارك أن يوجد وسيط قادر على االقتراب إلى . تمامًا من الدخول إلى محضر اهللا 
) . 5 : 2تيمو 1" (يوجد وسيط واحد بين اهللا والناس اإلنسان يسوع المسيح " نس البشري اهللا ليمثل الج

ألن ليس لنا رئيس آهنة غير قادر أن يرثي  " 15 : 4ويزداد األمر وضوحًا بما جاء في عبرانيين 
  " .لضعفاتنا ، بل مجرب في آل شيء مثلنا بال خطية 

  
ذا الوسيط لم يصالحنا مع اهللا وحسب ، بل ضمنا إن ه. آان عمل الوسيط ذا طابع غير عادي 
إن .  أن نصير أبناء اهللا – نحن البشر الذين نؤمن به –أيضًا إلى عائلته وأهل بيته ، وذلك بأن جعلنا 

يسوع المسيح ، ابن اهللا وابن اإلنسان في وقت معًا ، آان بالطبع الشخص الوحيد الذي يمكنه القيام بدور 
إني أصعد إلى : " ح ، بموته ، قد جعل من شعب اهللا أخوة له ، لذلك آان له أن يقول وألن المسي. الوسيط 

وتأسيسًا على ذلك تبرز أمامنا حقيقة مجيدة وهي أننا ) . 17 : 20يوحنا " (أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم 
  ورثة ملكوت اهللا ،
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وننا أخوة له ، أن ويترتب على آ.  ألن ابن اهللا ، صاحب هذا الملكوت ، قد جعلنا أخوة له 
رومية " (هللا ووارثون مع المسيحفإن آنا أوالدًا فإننا ورثة أيضًا ، ورثة ا" نكون أيضًا شرآاء الميراث 

8 :17. (  
  

. آان أمرًا أساسيًا أن يصير المسيح إنسانًا ؛ ألن الجنس البشري قد خرب ودمر بسبب العصيان 
 وإرضاء عدل اهللا ، وتسديد عقوبة الخطية عن الجنس  على إطاعة اهللا– آإنسان –آان المسيح قادرًا 

. فلو آان المسيح هو اهللا فحسب ، دون أن يكون إنسانًا أيضًا ، لما آان ممكنًا أن يقاسي الموت . البشري 
ولو آان المسيح إنسانًا فحسب ، دون . لكن الموت آان عقابًا لخطية اإلنسان فأراد المسيح أن يحمله عنا 

 أيضًا ، لما استطاع أن ينتصر على الموت ، لذلك آان الحل هو إدخال الطبيعة البشرية في أن يكون إلهًا
 تألم وذاق الموت ، وفي قوة طبيعته – في طبيعته البشرية –وهكذا فإن المسيح . اتحاد مع الطبيعة اإللهية 

  .اإللهية قهر الموت وأحرز النصر عليه  ، من أجلنا 
  

ى هامة ، تجعل تجسد المسيح أمرًا أساسيًا لفدائنا ، باعتبار آونه على أن هناك أسبابًا أخر
فالمسيح هو الحياة ، وعلى ذلك آان يملك القوة على . الشخص الفريد الذي هو إله وإنسان في وقت واحد 

ابتالع الموت ، والمسيح هو البر ، وعلى ذلك آان يملك القدرة على هزيمة الخطية ، والمسيح أقوى من 
 ومن جميع قوات الهواء ، وعلى ذلك آان يمتلك القدرة على االنتصار على قوات هذا العالم العالم

  .والشيطان 
  

إن الذين يقولون بأن المسيح آان إنسانًا فحسب أو إلهًا فحسب ، هم أناس منحرفون ، مذنبون ، 
يضًا ، يسلب المسيح ألن القول بأنه آان إلهًا فحسب دون أن يكون إنسانًا أ. واقعون تحت ضالل خطير 

إن الذين يعملون بعقيدة خاطئة آهذه ، يحرمون ) . واختباره آلالم البشر(عطفه ولطفه وحنانه العظيم ، 
أنه ال يمكننا نوال الغفران من الخطية ، بدون المسيح اإلله واإلنسان . الناس من القاعدة األساسية لإليمان 

  .في وقت واحد 
  

  ريًا حقيقيًا  اتخذ المسيح جسدًا بش– 13
واآلن علينا أن .  هو اهللا – الظاهر في الجسد –سبق أن أوردنا البراهين القاطعة على أن المسيح 

  .نتأمل في حقيقة أنه صار إنسانًا لكي يكون وسيطًا 
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حدث في وقت من األوقات أن ظن بعض الناس أن جسد المسيح األرضي آان مجرد طيف أو خيال ، 
 بالتأمل الخاطئ في بعض العبارات الكتابية –آما ظن آخرون : إنسان على اإلطالق أي أنه لم يأخذ جسد 

 ظنوا أن هذه العبارات –) 7،8 : 2فيلبي " (وجد في الهيئة آإنسان " ، " صائرًا في شبه الناس " ، مثل 
 ، قد فسرت بالطبع هذه العبارات آما قلنا. تشير إلى أن جسد المسيح آان جسدًا إلهيًا وليس جسد إنسان 

تفسيرًا خاطئًا ، فبولس ال يتحدث هنا عن طبيعة جسد المسيح ، بل آان يوضح أن المسيح ، الذي آان له 
  .الحق في إظهار مجد طبيعته اإللهية ، أظهر نفسه بتواضع آإنسان 

  
من وتوجد فقرات آثيرة في الكتاب المقدس نتعلم منها أن المسيح آان إنسانًا حقيقيًا ، فإننا نعرف 

الكتاب ان المسيح ولد من رحم عذراء ، وأنه جاء إلى العالم آطفل عادي آسائر البشر ، وأن نسبه ارتبط 
الذي صار من نسل داود من جهة ) . " 1 : 1متى " (ابن داود ، ابن إبراهيم " بسلسلة نسب اإلنسان 

  " .اإلنسان ابن " ، آما وصف المسيح نفسه مرارًا آثيرة بأنه ) 3 : 1رومية " (الجسد 
  

اهللا أرسل أبنه مولودًا من امرأة ، مولودًا تحت الناموس ، ليفتدي " ويخبرنا الرسول بولس أن 
فالناس المطلوب فداؤهم آانوا تحت الناموس ، وآان يجب ) . 4،5 : 4غالطية " (الذين تحت الناموس 

ونفس التعليم نراه في رسالة  . أن يصير المسيح أيضًا تحت الناموس لكي يفتديهم ، ومن ثم صار إنسانًا
فإذ قد تشارك األوالد في اللحم والدم ، اشترك هو أيضًا آذلك فيهما لكي يبيد بالموت  " 14 : 2العبرانيين 

  " .ذاك الذي له سلطان الموت 
  

أن الوسيط بين اهللا والناس ينبغي أن يكون إنسانًا وإلهًا في ) ثاني عشر(وعرفنا في البند السابق 
إن اهللا : وبكل وضوح يقول بولس . احد ، وذلك يعد برهانًا آخر على أن المسيح آان إنسانًا حقيقيًا وقت و

) . 3 : 8رومية " (ابنه في شبه جسد الخطية ، وألجل الخطية ، دان الخطية في الجسد " عندما أرسل 
يح جسدًا حقيقيًا لكي يعاني ففي الجسد البشري فقط يستطيع اهللا أن يدين الخطية البشرية ، لذلك اتخذ المس

  .آالم هذا الحكم 
  

وقد اعترض بعض الكتاب بأنه لو أن المسيح قد ولد بالحقيقة آإنسان ، فإنه يكون قد تلطخ 
لكن المعجزة هي أن المسيح ، شارآنا في آل شيء . بالفساد الذي شمل الجنس البشري آله منذ خطية آدم 

فإذًا آما بخطية واحدة " على تحرير الجنس البشري من الخطية ، ما عدا الخطية ، وبالتالي آان قادرًا 
" صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة ، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الخطاة 

  ) .18 : 5رمية (
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   الطبيعتان في شخص الوسيط– 14

الكلمة قد تغير وتحول إلى جسد  نقرأ أن الكلمة صار جسدًا ، وهذا ال يعني أن 14 : 1في يوحنا 
لكنه يعني أن المسيح اختار جسدًا بشريًا آهيكل لنفسه أو . ، وال يعني أيضًا أن ابن اهللا قد امتزج بالجسد 

بطريقة احتفظ معها بطبيعته الكاملة آإله ، لكنه احتفظ ) دون امتزاج(وقد اتحدت طبيعتاه . آمكان يسكنه 
  .، بينما ظل هو الشخص الواحد ، المسيح أيضًا بطبيعته الكاملة آإنسان 

  
إن من الصعب أن نجد شيئًا على األرض يمكن أن يتخذ مثًال لهذه الحقيقة الخفية المبهمة ، 

فاإلنسان . لكن يمكننا أن نجد مثًال جيدًا في اإلنسان نفسه . الخاصة بوجود طبيعتين في شخص واحد 
 لكنهما وضعًا معًا في اإلنسان نفسه ، بحيث أن امتالك يتكون من جزئين متميزين هما الجسد والنفس ،

اإلنسان لجسد مادي ال يمنع من أن يكون له نفس ، وامتالآه للنفس ال يعني أن النفس ال يمكنها أن تسكن 
إنه يمكن أن يقال عن النفس أمورًا ال يمكن أن تصدق على الجسد ، وبالمثل يمكننا أن . في جسد مادي 

ومع أننا نستطيع أن نتحدث عن جزئي اإلنسان ، . مورًا ال يجوز أن تنسب إلى النفس نقول عن الجسد أ
 الشخص الواحد –آل جزء على حدة ، إال أنه ال يزال شخصًا واحدًا ، وبطريقة مشابهة ، امتلك المسيح 

  . طبيعتين –
  

: " تابية مثل ونستطيع أن نكون على يقين بأن المسيح لم يكن مجرد إنسان ، عندما نقرأ فقرة آ
الكل به وله .. بكر آل خليقة ، فإنه فيه خلق الكل ما في السموات وما على األرض ما يرى وما ال يرى 

، وآذلك عندما نقرأ ما قاله المسيح عن المجد الذي آان له عند اآلب ) 17 – 15 : 1آولوسي " (قد خلق 
  ) .5 : 17يوحنا (قبل آون العالم 

  
ن على يقين بأن المسيح لم يكن إلهًا فقط دون أن يكون إنسانًا أيضًا ، من وبالمثل نستطيع أن نكو

فالكتاب يتحدث عن . الفقرات الكتابية التي تشير إلى طبيعته البشرية والتي ال يمكن أن تكتب عن اهللا 
 عنه وعندما يقال) 1 : 42اشعياء " (عبد للرب " طبيعته البشرية هذه ، عندما يشير إلى المسيح على أنه 

أنه آان ينمو في الحكمة والقامة عند اهللا والناس ، وعندما يتحدث عن اليوم األخير والساعة األخيرة بأنه 
  .وعندما ينسب السلطان الذي يتكلم به اآلب  ) 32 : 13مرقس (ال يعلم بهما احد ، وال االبن إال اآلب 
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 في وقت واحد ، وهذا يكشف لنا وهناك بعض الفقرات الكتابية التي تتحدث عن الطبيعتين معًا
إن هذه الفقرات الكتابية تنسب إلى المسيح قدرات . بأآثر وضوح الحق المتعلق بشخص المسيح 

وإمكانات ، وتطلق عليه ألقابًا ال يمكن أن تعطي إلنسان إال إذا آان هذا اإلنسان أعظم وأسمى بكثير من 
فنقرأ أن المسيح له القدرة والسلطان على .  آونه إنسانًا مجرد آونه إنسانًا ، أي أن يكون إلهًا إلى جانب

. ونقرأ أن له نفس المجد الذي لآلب . مغفرة الخطايا وعلى إعطاء البر والقداسة ، وعلى دينونة العالم 
والحق أن . نور العالم ، الراعي الصالح ، والباب الوحيد ، والكرمة الحقيقية : ويعطيه الكتاب ألقابًا مثل 

  . وحده هو القادر أن يكون هكذا ، وأن يفعل هذه األشياء اهللا
  

  النبي والكاهن والملك:  المسيح لنا – 15
في أيام العهد القديم ، أرسل اهللا آثيرين من األنبياء في أوقات متعددة ، لكي يكون لشعب إسرائيل 

 الكامل سيكون على يد لكن آل فرد من الشعب آان يعرف أن التعليم. على الدوام من يعلمهم عن اهللا 
أنا أعلم أن مسيا الذي يقال : " المسيا عندما يجيء ، حتى السامريون آانوا يؤمنون بهذا ، فقالت السامرية 

والوعد عن المسيا في نبوة اشعياء ) . 25 : 4يوحنا " (له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء 
هوذا قد جعلته شارعًا للشعوب رئيسًا وموصيًا : " وب يشير إليه على أنه المشرع والمشير لكل الشع

وبعد سلسلة طويلة من األنبياء جاءنا معطي النبوات ، الملهم األعظم  ) . 4 : 55اشعياء " (للشعوب 
اهللا بعدما آلم اآلباء باألنبياء قديمًا بأنواع وطرق آثيرة ، آلمنا في هذه األيام األخيرة في ابنه " وهكذا فإن 

  ) .1،2 : 1نيين  عبرا" (
  

والمسيح أيضًا ملك ، لكن ملكوته ليس ملكوتًا ماديًا بل روحيًا ، وألنه ملكوت روحي ، فهو آذلك 
مملكتي : " وقبيل تسليم المسيح مباشرة قال . ملكوت ابدي ، إنه أبدي لكل من الكنيسة والمؤمن الفرد 

هنا في أثناء حياتنا ، لكن معرفتنا بأننا ننتمي هناك تجارب تواج) . 36 : 18يوحنا " (ليست من هذا العالم 
  .إلى ملكوت سماوي ال يزول ، ينبغي أن تجعلنا نفرح ونبتهج برجاء الخلود والحياة مع المسيح 

  
عرفنا من قبل أن المسيح وسيطنا ، والكاهن . ودور المسيح آكاهن دور حيوي في أمر خالصنا 

قادرًا على إتمام عمله على الوجه األآمل ، ألنه آان ) المسيح( وآان هذا الكاهن . وسيط بين اهللا والناس 
.  أن يصالحنا مع اهللا– بقداسته الخاصة –متحررًا من آل أدران الخطية ، خلوًا من أية شائبة ، فاستطاع 

آان الناموس في العهد القديم يحرم دخول الكاهن إلى الهيكل ، بقصد االقتراب إلى اهللا في قدس األقداس ، 
   وهو الكاهن. مكن أن يقبلهم اهللا دون دم ذبيحة وذلك آان لتعليم الشعب أنه بدون ذبيحة عن الخطية ال يب
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الذي آنا في حاجة إليه لكي يأتي ويقدم الذبيحة الوحيدة الحقيقية التي بها يرفع عنا خطايانا 
، بعد أن آنا قد ) 18 : 2س افس(ويطهر حياتنا ويصالحنا مع اهللا ويفتح الطريق أمامنا للقدوم إلى اآلب 

  .فقدنا أي حق في المثول أمام اهللا بسبب خطيتنا 
  

والشيء الفريد في عمل المسيح آكاهن من اجلنا ، هو أنه آفر عن خطيتنا ليس بذبيحة حيوانية 
وآانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تقديم ذبيحة واحدة . آكبش أو ثور أو تيس بل بذبيحة نفسه 

وحيث أن ذبيحته . ذلك أنه مع آونه آامًال بال خطية ، مات من أجل الخطية .  تتكرر بل تدوم إلى األبدال
وبذلك فهو يضمن لنا أن نجد لدى اهللا العطف . أبدية فانه قادر أن يشفع فينا إلى األبد آكاهن لنا أمام اهللا 

وال تقدر أية ذبيحة أخرى أو أي ذبيح . حةوبناء على ذلك فقد آان المسيح هو الكاهن وهو الذبي. والقبول 
آما ال يوجد آاهن آخر يستحق ذلك الشرف العظيم ، شرف تقديم . آخر أن يزيل غضب اهللا على خطيتنا 

وهنا تجدر اإلشارة إلى خطأ يقع فيه البعض، عندما يقولون إن . االبن الوحيد ذبيحة هللا ، سوى االبن ذاته 
هذا . أو لشرآة عشاء الرب " للقداس " بيحة متكررة ، آلما اجتمعوا     الكاهن األرضي يقدم المسيح آذ

  .أمر يخالف تمامًا تعليم الكتاب المقدس 
  

وآانت الشريعة تعلم شعب إسرائيل ضرورة مسح قادتهم بالدهن آعالمة على تكريسهم لمهمة 
 وآان آل من النبي والكاهن بمعنى الممسوح ،) المسيح(وقد منح الوسيط الموعود به لقب المسيا . مقدسة 

  .نبي وآاهن وملك : والملك يمسح بدهن المسحة ، والمسيا ، مسيحنا ، هو آل هؤالء الثالثة 
  

   عمل المسيح الخاص بالفداء– 16
عرفنا أننا في المسيح نلتمس النجاة والحياة والخالص ، حيث آنا واقعين تحت الدينونة ؛ أمواتًا 

ه الخالص ، ألن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغي أن وليس بأحد غير. " وهالكين 
 : 1متى " (ألنه يخلص شعبه من خطاياهم " ، والمسيح قد دعى اسمه يسوع ) 21 : 4أعمال " (نخلص 

  .، فالمسيح هو طريقنا الوحيد للخالص ) 21
  
  المصالحة) أ(

 البشر ، إلى أن تمت مصالحتهم معه نعرف من الكتاب المقدس ، أن اهللا آان غاضبًا على
  .فقد قدم اهللا لنا رحمته مجانًا ، مع أننا آنا أعداء بسبب خطيتنا . بواسطة موت المسيح 
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ويخبرنا الكتاب بوضوح أننا عندما جلبنا على أنفسنا غضب اهللا آان البد أن يؤدي ذلك إلى 
، وحيث صرنا عبيدًا للشيطان وأسرى موتنا األبدي ، وإلى أن تغلق آل أبواب الرجاء في وجوهنا 

 تدخل المسيح ليحامي عنا ولحمل – في رحمته العظمى –لكن. للخطية ، آان مصيرنا الهالك الرهيب 
. القصاص الذي نستحقه ، فكفر بدمه عن شرنا ، ذلك الشر الذي جعل اإلنسان مكروهًا في نظر اهللا 

وعندما ندرك المصير المرعب الذي خلصنا منه . ناس وبكفارته ، وضع المسيح أساس السالم بين اهللا وال
" . اهللا يحبنا ولن يترآنا منفصلين عنه : " سنكون على وعي وإدراك أآثر برحمته مما لو قيل لنا ببساطة 

  .إن اهللا قد أحبنا ونحن بعد خطاة 
  

إنه . ه عندما آنا في أعمق درجات الخطية ، لم يكن اهللا راغبًا في أن يهلك أي واحد من خاصت
هذه حقيقة ال تزال صادقة ، وفي وقت لم يكن . إننا خليقته ، وهو خلقنا للحياة. في إحسانه ورحمته أحبنا 

. فينا شيئًا يحب أو يجذب النظر إلينا، دبر اهللا بمحبته ورحمته أن يعيدنا مرة أخرى إلى شرآته ورعايته 
ولهذا تدخل اهللا عن طريق ذبيحة . ن ال يتعايشان معًا لكن إثمنا لم يكن يتفق أو يتصالح مع بر اهللا ، فاالثنا

المسيح الكفارية ليحررنا من اإلثم والشر الذي فينا ويعاملنا آأبرار ومقدسين ، وهكذا يزيل آل األسباب 
  .التي تفصلنا عنه 

  
اهللا قد : "  من خالل عمل المسيح قال أوغسطينوس –وألن اهللا أحبنا أوًال ، فقد صالحنا لنفسه 

حبنا بطريقة إلهية عجيبة ، حتى عندما آان يبغضنا ، وقد نظر إلينا فرأي عمل أيدينا جدير بالبغض ، أ
  " . وعمل يديه جدير بالمحبة 

  
  الطاعة) ب(

ألنه آما بمعصية اإلنسان الواحد . " إن المسيح صالحنا مع اهللا بطاعته الكاملة في حياته وموته 
فالحق أن ) . 19 : 5رومية " (طاعة الواحد جعل الكثيرون أبرارًا جعل الكثيرون خطاة ، هكذا أيضًا بإ

لكن الثمن لم يسدد على نحو . المسيح قد بدأ في تسديد الثمن من أجلنا ، منذ الوقت الذي أصبح فيه عبدًا 
" ، ) 28 : 20متى " . ليبذل نفسه فدية عن آثيرين " فهو قد جاء . آامل ومحدد إال بموته على الصليب 

 : 1يوحنا " (هوذا حمل اهللا الذي يرفع خطية العالم " ، ) 3 : 15آو 1" (مسيح مات من أجل خطايانا وال
إن التزام الطاعة في حياته وفي موته ، يظهر بوضوح من خالل ما نتعلمه في رسالة فيلبي عن ) . 29

في الهيئة آإنسان وضع أخلى نفسه ، آخذًا صورة عبد ، صائرًا في شبه الناس ، وإذ وجد " المسيح وأنه  
  ) .7،8 : 2فيلبي " (نفسه وأطاع حتى الموت ، موت الصليب 
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 منزوع اإلرادة والسلطان ، ولم يقدم نفسه على آره منه ، بل قدم – آذبيحة –لم يكن المسيح 
وقد والذبيحة التي ال تقدم بهذه الطريقة أي بكامل حريتها ال يمكن أن تبررنا ، . نفسه طواعية واختيارًا 
ولو لم ) . 18 : 10يوحنا " (ليس أحد يأخذها مني ، بل أضعها أنا من ذاتي : " قال المسيح عن حياته 

يكن المسيح قد حمل على آاهله دينونتنا ، وأنجز في نفسه عقوبتنا ، فإننا آنا سنقضي حياتنا في رعب من 
  .دينونة اهللا العادلة 

  
  صار لعنة ) ج(

فقد آان الصليب ملعونًا في نظر . لة على جانب آبير من األهمية آان لموت المسيح مصلوبًا دال
إن . صار المسيح ملعونًا عندما رفع على خشبة ) . 23 : 21انظر تثنية (اإلنسان وآذلك في نظر اهللا 

، وآان الصليب إشارة إلى انتقال " الرب وضع عليه إثم جميعنا " اللعنة التي آنا نستحقها وقعت عليه ، 
المسيح افتدانا من لعنة الناموس ، إذ صار لعنة ألجلنا ، ألنه مكتوب ملعون آل من . " منا إليه الخطية 

باإليمان نتعلم أن اللعنة التي وضعت عليه ، قد أنتجت ) . 14 ، 13 : 3غالطية " (علق على خشبة 
  .البرآة لنا 

  
  الموت) د(

والمسيح وضع نفسه . سبب الخطيةوقد آنا تحت حكم الموت ب. عندما مات المسيح أخذ مكاننا 
وعلى ) . 9 : 2عبرانيين " (ذاق بنعمة اهللا الموت ألجل آل واحد " تحت حكم الموت لكي ينقذنا منه ، و 

ذلك فإنه يمكن القول بحق إنه مات لكيال نموت نحن ، وأنه بموته اشترى حياتنا  اشترك المسيح في 
ن الموت ، أي إبليس ، ويعتق أولئك الذين خوفًا من الموت لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطا" الموت ، 

  )14،15 : 2عبرانيين " (آانوا جميعًا آل حياتهم تحت العبودية 
  
  الدفن) هـ(

فالرمز هنا أنه في اإلمكان أيضًا دفن الحياة القديمة . هناك داللة هامة وراء حقيقة دفن المسيح 
  .دفونين مع المسيح لذلك ، ينبغي أن نترك حياة الخطية وراءنا الخاطئة ، وحيث أننا نعتبر ، بمعنى ما ، م

  
  
  النزول) و(

" إن المسيح نزل إلى : في قانون اإليمان الرسولي ، الذي يردده الكثيرون منا ، عبارة تقول 
  .، فلنتأمل إذن في هذا النزول " الهاوية 
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 حالة أصبح فيها ملعونًا من  لقد قطع المسيح في تنازله شوطًا طويًال من مجده السماوي إلى
وآان عليه أن ينزل إلى مستوى أدنى ، ليدخل في معرآة مع قوات الجحيم ، . أجل الجنس البشري 

لذلك ، فليس علينا اآلن أن نرتعب من أهوال قوات الجحيم ، عندما نموت . ليحارب ويهزم الموت األبدي 
  .، ألن المسيح هزمها من أجلنا 

  
  القيامة) ز(

.  المسيح في المصالحة والطاعة والموت والدفن والنزول ، يصبح لنا أيضًا رجاء حي إن عمل
إن حياة المسيح بعد القيامة أظهرت بوضوح أنه قاهر الموت ، ويترتب على معرفتنا لهذه الحقيقة باإليمان 

 هزم المسيح ، والواقع أنه لو آان الموت. أننا ننتظر ونتوقع بثقة أن ننتصر على الموت من أجل أنفسنا 
  .لما استطاع أن يحقق لنا النصر على الموت 

  
إن ارتباط تجدد حياتنا والسلوك في جدة الحياة ، بقيامة المسيح ، أمر يقرره بولس الرسول فيقول 

ألنه إن آنا قد صرنا . آما أقيم المسيح من األموات بمجد اآلب ، هكذا نسلك نحن أيضًا في جدة الحياة : " 
فإن آنتم قد قمتم مع المسيح " ، ) 4،5 : 6رومية " (بشبه موته ، نصير أيضًا بقيامته متحدين معه 

ألنكم قد متم . اهتموا بما فوق ال بما على األرض. فاطلبوا ما فوق ، حيث المسيح جالس عن يمين اهللا 
وعود ثباتًا إن قيامة المسيح هي أآثر ال) . 3 – 1 : 3آولوسي " (وحياتكم مستترة مع المسيح في اهللا 

  ) .2 : 15آو 1" (قد قام المسيح من األموات وصار باآورة الراقدين . " ورسوخًا بأننا سنقوم أيضًا معه 
  
  الصعود ) ح(

صعد " فقد . بدأ مجد المسيح بقيامته ، لكن المسيح لم يدخل إلى مجده إال بعد صعوده إلى السماء 
وهنا نرى تناسقًا جميًال بين فقرتين ) . 10 : 4 أفسس" (أيضًا فوق جميع السموات لكي يمأل الكل 

ويعني بهذا أن جسده لن ) . 8 : 12يوحنا " (أما أنا فلست معكم في آل حين : " آتابيتين على فم المسيح 
 28متى " (ها أنا معكم آل األيام إلى انقضاء الدهر " يكون دائمًا مع البشر ، لكنه يقول في الفقرة الثانية 

قيقة المبارآة وراء الفقرتين أن المسيح يقدم لنا وعدًا بأن يتحقق لنا حضور وقوة روحه والح) . 20: 
  .القدوس 

  
  )الجلوس على العرش(التتويج ) ط(

  .إن في جلوس المسيح عن يمين اهللا داللة على تسلمه آل السلطان لحكم السماء واألرض 
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وألن المسيح قد دخل السماء . هللا  وأن تتويجه في السماء قد فتح الطريق أمام الخطاة إلى ا
المسيح محامينا ، لذلك نستطيع بشفاعته أن . بطبيعتنا ، فإننا به نكون قادرين على أن نمثل في حضرة اهللا 

إن قوة المسيح آملك آافية تمامًا لمنحنا القدرة التي . نقترب من عرش النعمة دون أن يمألنا الرعب 
  .نحتاج إليها ضد قوات الظالم 

  
  المجيء الثاني ) ي(

أما في اليوم األخير . يملك المسيح اآلن على األرض ، لكن ملكه مخبوء ومخفي إلى حد ما 
سينزل من السماء بهيئة مرئية ، وستراه آل عين ، وسيرى الناس قدرته غير المحدودة ، وعظمة ملكوته 

 إلى ذلك اليوم الذي فيه يتم ويخبرنا الكتاب بأن نرتقب ونتطلع. ، وبهاء سرمديته ، وسلطان ألوهيته
  .لكي يفصل الذين قد اختارهم عن أولئك الذين قد رفضوا . الفصل والفرز للجنس البشري 

  
  الدينونة) ك(

إن المسيح هو الذي سيدين العالم ، وهذه الحقيقة مصدر خوف ورعب ألولئك الذين ال يتبعونه ، 
ومن المؤآد أنه لن يدين . ينونة آلها قد سلمت إليه لكننا نحن المؤمنين باسمه ، يعزينا أن نعرف أن الد

الذين عينهم لكي يشترآوا معه في الحكم ، والمسيح آسيد وملك رحيم لن يدين رعيته أو يبعثر جسد 
  .من األمور المتيقنة عندنا أن محامينا لن يديننا ، نحن موآليه وتابعيه . الكنيسة 

  
 أن نؤآد أن آل جزء في عملية خالصنا يتم بكامله وفي ختام حديثنا عن العمل الخالصي ، يجب

مواهب الروح القدس ، آما تأتي القوة : بواسطة المسيح ، فإن منه وحده تأتي آل برآات الخالص 
والتعزية والتحرير والتبرير والنجاة وتجديد الحياة ، والميراث السماوي ، والثقة في قضائه ، وفيض 

  .وافر من جميع البرآات 
  

  نجز المسيح لنا بكفارته استحقاق النعمة أ– 17
لكن عندما . يحجب ضياء نعمة اهللا المجانية لنا " استحقاق " قال بعض الناس ، إن استخدام آلمة 

أو (نتكلم عن االستحقاق يجب أن يكون واضحًا أمام عيوننا أمران هما نعمة اهللا لنا ، وعمل المسيح 
ن نعمة اهللا أرسلت المسيح لكي يقوم بالعمل االستحقاقي الذي إ. الذي أحضر لنا هذه النعمة) استحقاقه

وهذه . ليس هناك أي تناقض بين نعمة اهللا المجانية وبين طاعة المسيح . يمكن أن يقدم لنا الخالص 
في هذا هي المحبة ، ليس أننا نحن أحببنا اهللا بل أنه هو أحبنا : " الحقيقة واضحة جدًا في الكتاب المقدس 

  ) .10 : 4يو1" (نه آفارة لخطايانا وأرسل اب
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.  لقد أعد اهللا أن تكون طريقة الخالص بواسطة المسيح ، لكي ال يقف شيء في طريق محبته 
إن الكفارة هي الكلمة الصحيحة ، ألنها تشير بطريقة يصعب شرحها ، إلى أن اهللا آان غاضبًا منا في 

  .نفس الوقت الذي فيه أحبنا 
  

ق المسيح هو الذي حصل لنا على النعمة ، فإننا نعني أن دمه طهرنا وأن عندما نعلن أن استحقا
هذا هو دمي " ، ) 7 : 1يو 1" (دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من آل خطية " موته آان آفارة لخطايانا 

إن خطايانا قد رفعت ) . 28 : 26متى " (الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل آثيرين لمغفرة الخطايا 
: هذا ما أعلنه يوحنا المعمدان بوضوح .  أرضى عدل اهللا – على حساب حياته – آاهلنا، ألن المسيح عنا
  ) .29 : 1يوحنا " (هوذا حمل اهللا الذي يرفع خطية العالم " 

  
" فبدون سفك دم ال تحصل مغفرة . " ونفس الحقيقة تعلم بها طقوس الناموس اليهودي 

إن آان دم ثيران وتيوس : "ة العبرانيين في هذه النقطة ، فتقول ، وتتوسع رسال) 22 : 9عبرانيين (
يطهر ... ورماد عجلة مرشوش على المنجسين ، يقدس إلى طهارة الجسد ، فكم بالحري يكون دم المسيح 

" بل انها آانت حقيقة ثابتة منذ زمن اشعياء        ) . 13،14 : 9عبرانيين " (ضمائرآم من أعمال ميتة
  ) .5 : 53اشعياء " (ا عليه وبحبره شفينا تأديب سالمن

  
 3في عددين متواليين من اإلصحاح الثالث في رومية " الكفارة " و " النعمة " ونقرأ عن آل من 

الذي قدمه اهللا آفارة . متبررين مجانًا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح : "  وهما فقرة واحدة 24،25: 
 : 2يو 1" (قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه : " بن سكن غضب اآلب ومن أجل اال" . باإليمان بدمه 

12. (  
 


