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تمهيد
مع �أ َّننا اختبرنا الوالدة ال َّثانية ،فنحن لم َن ْ�س ُبر َغ ْور ا ِّتحادنا
الكتابية التي تقول:
بالم�سيح كما هو َحر ٌِّي بنا في َ�ض ْوء الآية
َّ
الم ْج ِد" (كولو�سي 27 :1ب) ،مع ما ُيرافقها
"الم ِ�س ُ
يح ِفي ُك ْم َر َج ُاء َ
َ
أي�ضا "في الم�سيح" .لذلك� ،إذا كان هناك
ِمن ت�أكي ٍد ب�أ َّننا نحن � ً
�شخ�ص في الم�سيح فهو َخليقة جديدة (2كورنثو�س �17 :5أ).
ٌ
وهذه هي الحياة "الأف�ضل" �أو "ال َف َّيا�ضة" التي َو َعدنا بها َر ُّبنا
وم َخلِّ ُ�صنا ي�سوع الم�سيح في يوح َّنا .10 :10
ُ
ِ
المفيد في هذا الكتاب لحقيقة �أ َّننا ُ�ص ِل ْبنا
ومن خالل ال َّتكرار ُ
ود ِف َّنا و ُق ْمنا مع الم�سيحَ ،ن َجح "ديڤيد كيكندال" في َو�صف كيف
ُ
الم�سيحية وقائمة
عملية في حياتنا
َّ
� َّأن هذه الحقيقة هي حقيقة َّ
كتابي
أ�سا�س
على � ٍ
�سليم ،وعلى الميراث ال َّثمين لكل م�ؤمنٍ
ٍ
ٍّ

وم َخلِّ�صنا
حقيقيُ ,يريد �أن َينمو في ال ِّنعمة وفي َمعرفة ِّ
ربنا ُ
ٍّ
بال�سهولة من دون
"ديڤيد"
أ�سلوب
�
م
�س
ت
ا
وقد
الم�سيح.
ي�سوع
َّ
َ
ُّ
بالع ْمق
بال�سهولة ،في �آنٍ
ُ
الإخالل ُ
وبالع ْمق من دون الإخالل ُّ
واحد.
ال�شخ�صي
حادنا بالم�سيح على الم�ستوى
وعندما َي َت َح َّقق ا ِّت ُ
ِّ
بمتق�ضى ال ِّنعمةَ ،نحظى
ِمن خالل الإيمان واالختيار
ِّ
الفردي ُ
ٍ
ٍ
�سيجعل عالقتنا
مودي ٍة"
بعالقة َ
رائعة مع اهلل .وهذا ب َِدوره َ
"ع َّ
و�سيجعل
واقعا ُم ْفر ًِحا،
أفقية" مع الم�ؤمنين الآخرين
ً
َ
"ال َّ
َ�شهادتنا لغير الم�ؤمنين تجرب ًة ُمثمر ًة.
الع ْزم
�شكرا لك ،ديڤيد كيكندال ،لأ َّنك َذ َّكرتنا ب�ضرورة َع ْقد َ
ً
ِ
ِ
ودفنه فح�سب ،بل وفي
على اال ِّتحاد بالم�سيح ال في َموته َ
أي�ضا.
قيامته � ً
(الراحل)
فينلي م .غراهام َّ
جنوبي
عمداني
ُم ْر َ�سل َم
ّ
ّ
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الفصل األ َّول
ُ
ً
عيش َح ً
هل تَ
اضة؟
ياة ف َّي
خائبا؟
هل َترى نف�سك في �أغلب الأوقات م�ؤم ًنا ُمخ ِف ًقا �أو
ً
ت�شعر
وهل ما َتفع ُله و ُت َف ِّكر فيه َيدفعك �إلى ُك ْره نف�سك؟ وهل ُ
هام
بالعجز
الروحي وعدم القدرة على القيام بالكثير ِمن َ
الم ِّ
ِّ
التي ترغب في القيام بها� ،أو التي َتعرف �أنه ينبغي لك القيام
أجبت عن هذه الأ�سئلة بـ "نعم" ،فاع َلم � َّأن هذا الكتاب
بها؟ �إذا � َ
ُك ِت َب ِمن �أجلك.
ٍ
بحاجة �إلى
جميعا �أن َن�شهد عن �إخفاقاتنا .ونحن
يمكننا
ً
بالحر ِِّي �إلى َح ٍّق ماُ ،ي َغ ِّير حياتنا .وفي ما يلي
�شي ٍء ما� ،أو َ
أ�شخا�ص ي�شعرون بالإخفاق ويريدون َح ًّال:
َ�شهادات ِمن �
ٍ

�سي�صيب
•"الخوف َي َت َم َّل ُكني .ف�أنا
ٌ
دوما ِمن � َّأن َم ً
كروها ُ
خائف ً
�أحد �أفراد عائلتي .ومع �أ ِّني �أعرف �أنه ينبغي �أن �أ�شهد عن
الم�سيح ،ف�إ ِّني �أخ�شى َرف�ض الآخرين .لذلك ،ف� َّإن �أ�صدقائي
بال�سيد ِ
"م ْقالق" (كثير ال َق َلق) .وفي الحقيقة� ،أنا
ُي َل ِّقبونني
ِّ
ٍ
�سنوات
�أقلق لأتفه الأ�سباب! ومع �أ ِّني لم �أن َف ُّك ُ�أ َ�صلِّي منذ
للتخ ُّل�ص ِمن مخاوفي ،ف� َّإن مخاوفي ِ
باق َية على حا ِلها ُمنذ
�أن � َآم ْن ُت بالم�سيح �إلى هذه ال َّلحظة".
يوم �أثناء
كثيرا ،ف�إ ِّني �أفقد �أع�صابي ك ّل ٍ
•"مع �أ ِّني �أُ ِح ُّب �أبنائي ً
كثيرا
ف�صبري َينفد ب�سهولة .ومع �أ ِّني َ�ص َّل ُ
تعاملي معهمَ .
ُ
يت ً
التحرر ِمن هذا الغ�ضب ،فال يبدو لي �أ ِّني �س�أنت�صر".
ِمن �أجل
ُّ
أ�شعر
•"�أنا �أعاني ُمعانا ًة �شديد ًة ب�سبب َّ
ال�شهوة .وهذا َيجعلني � ُ
تماما
علي
ؤمن َبغي�ض.
ُّ
�أ ِّني م� ٌ
ً
فال�شعور بال َّذنب َي�ستحوذ َّ
الممكنة للتغ ُّلب على
�أحيا ًنا .ومع �أ ِّني َج َّر ُ
بت جميع الأ�ساليب ُ
ال�سبيل �إلى تحقيق ال َّتغيير".
َ�ضعفي هذا ،فال �أعرف َّ
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إلي بع�ض
ال�شعور
"م�شكلتي هي ُّ
• ُ
َ
بالمرارة .فقد �أ�ساء � َّ
قادرا على ن�سيان ما َفعلوه بي.
�أ�صدقائي الم�ؤمنين ،ول�ست ً
يوم .وعندما �أكون
ف�أنا �أُ َف ِّكر فيهم وفي ما فعلوه بي ك ّل ٍ
برفقتهم ،ال �أقدر �أن �أعاملهم بح�سب و�صايا الم�سيح .كيف
الب َّتة".
فال�صالة لم ُت�ساعدني َ
يمكنني �أن �أغفر لهم؟ َّ

•"�أنا �أ�شكو �ضعف �إيماني� ،إذ �أرى م�ؤمنين �آخرين قادرين
لدي
على �إظهار �إيمانهم وتحقيق المعجزات؛ ل ِك ْن لماذا لي�س َّ
إيمان ك�إيمانهم؟"
� ٌ
فعا ًال في اجتذاب
•"رغم ِمن ُح ِّبي َّ
للرب ،لكن ُ
ل�ست َّ
ال�شديد ِّ
جاهدا ،فك ّل محاوالتي
الآخرين �إلى الم�سيح .ومع �أ ِّني �أحاول
ً
الرياح".
تذهب �أدراج ِّ
•"في بداية �إيماني بالم�سيح ،كان قلبي ُم ْف َع ًما بالفرح
ال�شعور ُمنذ ٍ
وقت طويل .فالآن،
والإيمان .لك ِّني �أ ْف َت ِق ُد هذا ُّ
عو�ضا عن الفرح والإيمان".
يبدو � َّأن حياتي َت َّت ِ�سم بالك�آبة ً
الم َر َّجح � َّأن م�شكلتك �شبيهة بواحد ًة �أو �أكثر ِمن الم�شكالت
ِمن ُ
المذكورة �آن ًفا .بل قد تقول في هذه ال َّلحظةَّ �" :إن م�شاكلي لي�ست
�شبيهة بهذه فح�سب ،بل هي �أ�سو�أ .فهل ِمن َح ٍّل وهل ِمن رجاء؟"
جميعا �أن نح�صل على
رجاء لك! ونقدر
�أجل ،هناك َح ٌّل ،وهناك
ً
ٌ
القوة التي نحتاج �إليها� ،إن َفهِ ْمنا ا ِّتحادنا بالم�سيح في موته
َّ
ِ
�سليما.
ا
ق
تطبي
قناه
ب
وط
ا،
حيح
�ص
ا
هم
ف
وقيامته
ه
ن
ف
َ
ود ْ
ً
َ
َّ
َ ً َ ً
ً
لذلك� ،إذا كان َ�ش ْوق قلبك �أن َت َت َغ َّير حياتك ،يجب عليك ال �أن
الم ْع َلن في هذا الكتاب فح�سب ،بل �أن َتتجاوب معه
َتفهم َ
الح َّق ُ
ٍ
ٍ
وطيدة
عالقة
أي�ضا .ف�سوف يقودك هذان الفهم وال َّتجاوب �إلى �إن�شاء
� ً
أهمي ًة في حياتك.
بالرب ي�سوع الم�سيح؛ وهي العالقة الأكثر � َّ
ِّ
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"و�أَ َّما َمنِ ا ْل َت َ�ص َق
الر�سول بو ُل�س في 1كورنثو�س َ :17 :6
يقول َّ
وح َو ِ
التف�سيرية:
اح ٌد�( ".أو كما جاء في ال َّترجمة
َّ
ِالر ِّب َف ُه َو ُر ٌ
ب َّ
وحا َو ِ
لكن
اح ًدا")َّ .
ار َم َع ُه ُر ً
َ
ِالر ِّبَ ،ف َق ْد َ�ص َ
"و�أَ َّما َمنِ ا ْق َت َر َن ب َّ
بالرب
م�ؤمنين كثيرين ال َيفهمون �أنه في الوقت الذي ن�ؤمن فيه
ِّ
والمقام
بر ِّبنا الم�صلوب والمدفون ُ
ي�سوع الم�سيح ،ف�إ َّننا َن َّت ِحد َ
وفيا�ض ًة ،و�أن
ِمن الأموات .لذلك� ،إذا �أردنا �أن َنحيا حيا ًة ُممتلئ ًة َّ
الم�سيحية بال َّنجاح ،يجب علينا �أن َنفهم الحياة
َت َت َك َّلل خدمتنا
َّ
يوميا.
القائمة على ا ِّتحادنا ِّ
بربنا ي�سوع الم�سيح ،و�أن َنختبرها ًّ
وفي الحقيقة ،ف� َّإن م�ؤمنين كثيرين َيعرفون � َّأن الم�سيح
كثيرا في
َي ْ�س ُكن في ك ّل م�ؤمن .ومع � َّأن هذه المعرفة ُت�ساعد
ً
تر�سيخ َفهمنا وخبرتنا ،ف�إ َّنها ال َت ْق ِدر وحدها �أن ُتعطينا الحياة
أي�ضا �أن نفهم
الم ْث ِم َرة التي َن َت َم َّناها .لذلك ،يجب علينا � ً
َّ
الروحية ُ
�ص
و ُن َط ِّبق حقيق ًة ُمهِ َّم ًة �أخرى َو َر َدت في العهد الجديد فيما َي ُخ ُّ
الح ِّق
ا ِّتحادنا بالم�سيح .وقد َت َح َّدث ُك َّتاب العهد الجديد عن هذا َ
ٍ
ٍ
الم�سيح َي�سوع"� ،أو
بكلمات
وعبارات عديدة ِمثل" :فيه"� ،أو "في َ
ال�شيء
المحبوب" .وهذه الكلمات والعبارات جميعها َتعني َّ
"في َ
ذاتهَّ � :أن ك ّل م�ؤمنٍ قد �صار ُم َّت ِح ًدا بالم�سيحِ .
جدا �أن
ومن
المهم ًّ
ِّ
َنفهم � َّأن الم�سيح الذي َي ْ�س ُكن فينا لن يملأنا ك ّل حينٍ بروحه،
الح َّق
ولن ُيعلن ذاته ِمن خاللنا في ك ّل الأوقات ،ما لم ُن َط ِّبق َ
الحق
في � َّأن الم�سيح فينا و�أ َّننا فيه .فعندما َيفهم الم�ؤمن هذا
َّ
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رائعا في
�سي ْ�ش َه ُد
وي َط ِّبقه تطبي ًقا
هما
تغييرا ً
�صحيحاُ ،
حقيقياَ ،
ًّ
ً
َف ً
ً
حياته وخدمته.
"وحدتنا مع الم�سيح" �أو
و�إن قر� َأت في هذا الكتاب عبارة َ
"ا ِّتحادنا بالم�سيح"� ،أرجو �أن َتعلم � َّأن المعنى المق�صود واحد.
كذلك� ،إذا قر� َأت عبارة "حياة ال ِّن ْع َمة" �أو "حياة الإيمان" ،ف�إ َّنهما
َت ِ�صفان ما َيختبره الم�ؤمنون الذين َيحيون هذا اال ِّتحاد بالم�سيح.
�إذا كانت حياتك ت�سير على ما ُيرام في هذا الوقت ،فقد ترى
جدا لحياتكَّ � .أما �إذا كنت
هما ًّ
� َّأن هذا الكتاب ِّ
جيد؛ لك َّنه لي�س ُم ًّ
الم�سيحية ،ولم ُت ْف ِلح في
إحباطا �أو ي� ًأ�سا في حياتك
ُتعاني � ً
َّ
قاب َق ْو َ�س ْين
تغيير نف�سك رغم محاوالتك الكثيرة ،فقد تكون َ
�أو �أدنى ِمن اختبار الحياة التي َت َتم َّناها وتبحث عنها ،منذ �أن
الم�سيح هذه الحياة
ي�سوع
ِن ْل َت الخال�ص بالم�سيح .وقد َو َ�ص َف
ُ
ُ
"ممتلئة"
في �إنجيل يوح َّنا  10 :10ب�أ َّنها حياة "�أ ْف َ�ضل" �أو ُ
�أو " َف َّيا�ضة".
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الفصل َّ
الثاني
يسوع المسيح :آدم األخير
نحن ن�ؤمن ب� َّأن ي�سوع ُي ِح ُّبنا ل َّأن هذا ما يخبرنا به الكتاب
�شعر بها .فالكتاب
المقد�س – �سواء َ�شعرنا
َّ
بمحبته �أَم لم َن ُ
َّ
الروحية .لذلك ،ف�إ َّننا
وم ْرجِ عنا في الأمور
َّ
َّ
المقد�س هو ُد�ستورنا َ
َنقبل تعاليمه ح َّتى و�إن َب َدت ُمتناق�ضة مع م�شاعرنا �أو �أفكارنا.
الجوهرية
تابية
َّ
هم �أن َنفهم الحقائق ال ِك َّ
في َ�ض ْوء ذلكِ ،من ُ
الم ِّ
�ص ا ِّتحادنا بالم�سيح .وقد تكون هذه الحقائق جديدة
فيما َي ُخ ُّ
جي ًدا �إن �أردنا �أن نحيا
بال ِّن�سبة �إليك .ل ِك ْن يجب علينا �أن َنفهمها ِّ
الرب لنا .وك ّل ما ينبغي لك �أن َتفعله هو �أن
الحياة التي � َأع َّدها ُّ
�سيو�ضح
للرب بالإيمان ،و�أن ُت َع ِّبر له عن ِثقتك ب�أ َّنه
ِّ
َتفتح قلبك ِّ
هذه الحقائق لك.

الرب ي�سوع هي ِمن
�إحدى َّ
الطرائق التي �أُ ْع ِل َن ْت فيها َع َظ َمة ِّ
المقد�س .فهو ُي َل َّقب
خالل الألقاب العديدة التي َت ِ�ص ُف ُه في الكتاب َّ
و"خ ْبز الحياة" ،و" ُن ْور العا َلم"،
َّ
والحياة"ُ ،
والح ّقَ ،
بـ"الطريقَ ،
الر�سول بو ُل�س
َ
و"ح َمل اهلل" .ل ِك َّن ال َّلقب ال ْأب َرز الذي َي�ستخدمه َّ
والر�سول بو ُل�س يقول
لو�صف ي�سوع الم�سيح هو "� َآدم الأخير"َّ .
في ر�سالته �إلى �أهل رومية َّ � 14 :5إن �آدم هو ِ
"مثال الآتي
[الم�سيح]"ِ .
والمثال ُي ْ�شبِه الأ�صل .لذلك ،نرى � َّأن �آدم ُي ْ�شبِه
كثيرا ،ف� َّإن ي�سوع ُي َل َّقب بـ"�آدم الأخير".
ي�سوع .ول َّأن �آدم ُي�شبهه ً
ِ
ال�سهل �أن َنفهم ال ُفروق بين �آدم وي�سوع .ف�آدم َج َلب
ومن َّ
فج َلب الب َِّر والحياة
َّ
الخطية والموت �إلى العالم؛ � َّأما ي�سوع َ
ال�س�ؤال ال َّتالي" :ما َو ْج ُه
ح
ر
ط
إلى
�
دفعنا
ي
وهذا
العالم.
�إلى
َ
ُّ
َ ْ
�شابه بين �آدم وي�سوع؟" والجواب هوُ :ك ٌّل ِمن �آدم وي�سوع
ال َّت ُ
بيعي ،وي�سوع هو ر�أ�س
هو ر� ُأ�س َن ْ�سلٍ  .ف�آدم هو ر�أ�س ال َّن ْ�سل َّ
الط ِّ
الر ِ
وح ِّي.
ال َّن ْ�سل ُّ
الب�شري) ،فقد
بيعي (الجن�س
ول َّأن �آدم هو ر�أ�س ال َّن ْ�سل َّ
ِّ
الط ِّ
�أَ َّثر في جميع الأ�شخا�ص الذين ُو ِلدوا ِمن هذا ال َّن ْ�سل .وهذه
واحدا (�أي� :آدم) قد �أ َّثر في جميع
فادها � َّأن َر ُج ًال
الحقيقة التي َم ُ
ً
الب�شري ،هي �صورة لي�سوع
الأ�شخا�ص المولودين ِمن الجن�س
ِّ
وحي.
"و ِلدوا ثاني ًة" ُ
ولت�أثيره في جميع َمن ُ
وح ِ�سبوا َن ْ�س َل ُه ُّ
الر َّ
الر�سول بو ُل�س َيدعو ي�سوع "� َآدم الأخير".
وكما َذ َك ْرنا �آن ًفا ،ف� َّإن َّ
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ور َة
وهو يقول في 1كورنثو�س َ :49 :15
"و ِم ْث َل َما َح َم ْل َنا ُ�ص َ
ال�س َماوِ ِّي" (ال َّترجمة
وع ِم َن ال ُّت َر ِ
ا ْل َم ْ�ص ُن ِ
اب�َ ،س َن ْح ِم ُل �أَ ْي ً�ضا ُ�ص َ
ور َة َّ
تحدث عن القيامة ،و ُت َعلِّم �أ َّننا �سنح�صل
التف�سيرية) .وهذه الآية َت َّ
َّ
ٍ
ٍ
المقام ِمن الأموات عند
ي�سوع
الرب
د
�س
بج
�شبيهة
أج�ساد
على �
ُ
ِّ
َ َ
مجيئه ال َّثاني والأخير.
ال�شبه ال َّأول بيننا وبين �آدم ،باعتباره ر� ًأ�سا للجن�س
� َّإن َو ْجه َّ
طبيعي ًة
المادي .فجميع الذين ُو ِلدوا والد ًة
الب�شري ،هو ج�سده
ِّ
َّ
ّ
الب�شري ذاته الذي �أعطاه اهلل لآدم عندما َخ َل َقه.
يمتلكون الج�سد
َّ
الب�شري ،وهو
وهناك ت�شاب ٌه �آخر َن َجم عن � َّأن �آدم هو ر�أ�س الجن�س
ِّ
� َّأن الجن�س
فالر�سول
َّ
الب�شري ُ
بر َّم ِته ُي�شاركه طبيعته الخاطئةَّ .
"م ْن �أَ ْجلِ ذ ِل َك َك�أَ َّن َما ِب ِ�إ ْن َ�سانٍ َو ِ
بو ُل�س يقول في رومية ِ :12 :5
اح ٍد
َد َخ َل ِت ا ْل َخ ِط َّي ُة �إِ َلى ا ْل َعا َل ِم ".وهو يقول في العدد " :19ب َِم ْع ِ�ص َي ِة
الإِ ْن َ�سانِ ا ْل َو ِ
ون ُخ َطا ًة".
ير َ
اح ِد ُج ِع َل ا ْل َك ِث ُ
آدم ا َ
الم َح َّرمةَ ،ج َل َب
هلل و�أكل ِمن َّ
فعندما َع�صى � ُ
ال�شجرة ُ
أي�ضا على ك ّل َمن ُو ِل َد
م�شكلة
الخطية ال على نف�سه فح�سب ،بل و� ً
َّ
ِمن َن�سله (با�ستثناء ي�سوع الم�سيح ،ابن الإن�سان الكامل) .ونقر�أ
الخطية
ال�سبب ال في م�شكلة
َّ
في رومية َّ � 13-12 :5أن �آدم كان َّ
ق�ضاء
أي�ضا .فقد �صار الموت
فح�سب ،بل وفي م�شكلة الموت � ً
ً
محتوما على جميع ال َّنا�س ب�سبب ما فعله �آدم .وقد َط َرد ا ُ
آدم
هلل � َ
ً
وحو َاء ِمن َج َّنة َع ْدنٍ لكي َي ُح ْو َل دون �أكلهما ِمن �شجرة الحياة،
َّ
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ِ
ومن عي�شهما �إلى الأبد على هذه الأر�ض وهما في هذه الحالة
الخاطئة .كذلك ،فقد َح َكم ا ُ
�ستقبلي على
الم
هلل بالموت
ِّ
الج�سدي ُ
ِّ
بر َّمته لأ َّننا ن�سلهما .فعندما
وحواء ،وعلى الجن�س
ِّ
�آدم َّ
الب�شري ُ
ُو ِل ْدنا ِمن َن ْ�سل �آدم ،فقد ُو ِلدنا ِ
حاملين بذور الموت في �أج�سادنا.
الر�سول بو ُل�س يقول لنا في 1كورنثو�س � 22 :15إ ّنه
لذلك ،ف� َّإن َّ
ميع".
"ي ُ
الج ُ
في �آدم َ
موت َ
الدرا�سة عن �آدم و َن ْ�س ِلهَ ،ت َو َّ�صلنا �إلى الحقيقة
ِمن خالل هذه ِّ
ال َّتالية :حيث �إ َّننا ُو ِل ْدنا ِمن َن ْ�سل �آدم ،ف� َّإن ك ّل ما َينطبق على
أي�ضا .وي�سوع ُيدعى "�آدم الأخير" .وهذا
�آدم َينطبق علينا نحن � ً
أهمية بكثير ِمن الحقيقة الأولى،
َيك�شف حقيق ًة �أخرى �أكثر � َّ
"و ِلدنا ثاني ًة" ِ
و�ص ْرنا في َن ْ�سل الم�سيح ،ف� َّإن
وهي �أنه عندما ُ
أي�ضا .لذلك ،عندما َنفهم
ك ّل ما َينطبق عليه َينطبق علينا نحن � ً
فكرة � َّأن ي�سوع هو "�آدم الأخير"� ،سنفهم ما �صار َينطبق علينا
ك� ٍ
أفراد في َن ْ�س ِله.
تام في رومية
ويمكننا �أن نرى هاتين الحقيقتين بجال ٍء ٍّ
يح
وع ا ْل َم ِ�س ِ
� 5-3 :6إذ َنقر�أ�" :أَ ْم َت ْج َه ُل َ
ون �أَ َّن َنا ُك َّل َمنِ ْاع َت َم َد ِل َي ُ�س َ
يم
ْاع َت َم ْد َنا ِل َم ْو ِت ِهَ ،ف ُد ِف َّنا َم َع ُه بِا ْل َم ْع ُمو ِد َّي ِة ِل ْل َم ْو ِتَ ،ح َّتى َك َما �أُ ِق َ
يح ِم َن الأَ ْم َو ِ
ات ،ب َِم ْج ِد ال ِآب ،ه َك َذا َن ْ�س ُل ُك َن ْح ُن َ�أ ْي ً�ضا ِفي جِ َّد ِة
ا ْل َم ِ�س ُ
ير
ا ْل َح َيا ِة؟ لأَ َّن ُه �إِ ْن ُك َّنا َق ْد ِ�ص ْر َنا ُم َّت ِح ِد َ
ين َم َع ُه ب ِِ�ش ْب ِه َم ْو ِت ِهَ ،ن ِ�ص ُ
ام ِت ِه".
�أَ ْي ً�ضا ِب ِق َي َ
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ود ِف َّنا و ُق ْمنا معه.
عندما ِ�ص ْرنا في َن ْ�سل ي�سوع ،فقد ُ�ص ِل ْبنا ُ
ال�ص ْلب ،وهذا
و�سوف َن ْ�ش َرح في الف�صول القادمة معنى هذا َّ
أي�ضا كيف � َّأن ي�سوع قد ترك
الد ْفن ،وهذه القيامة .و�سوف نرى � ً
َّ
ال�ص ْلب ،وهذا
ميرا ًثا ًّ
غنيا لجميع الم�ؤمنين الذين اختبروا هذا َّ
الد ْفن ،وهذه القيامة.
َّ
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الفصل َّ
الثالث
َف ْهم الخط َّية
الفيا�ضة التي � َأع َّدها ا ُ
هلل
�إن �أردنا الح�صول على الحياة َّ
ود ْف ِنه،
لنا ،يجب علينا �أن َنختبر اال ِّتحاد بالم�سيح في َ�ص ْلبِهَ ،
�سليما ،و َنفهم م�شكلة
وقيامته .ويجب علينا �أن َن َّت ِحد به ا ِّت ً
حادا ً
الخطية .وهذه هي الغاية ِمن هذا الف�صل.
َّ
ويبع ُث على الك�آبة في
ؤلم َ
وحي م� ٌ
وبال َر ْي ٍب ،ف� َّإن �إخفاقنا ُّ
الر َّ
ولكن هذه الإخفاقات هي التي َتجعلنا َنعرف �أ َّننا
�أغلب الأوقاتَّ .
ٍ
الطبيعة الخاطئة
ُو ِل ْدنا في هذا العالم
بطبيعة خاطئة ،و� َّأن هذه َّ
ِ
ُت ِ
خال�صنا .وما لم َنعترف بم�شكلة
وا�صل عملها فينا ح َّتى بعد
المتب ِّقي ِمن
َّ
الخطية ،و َنعرفها ،و َنفهمها� ،سوف نق�ضي الجزء ُ

ٍ
ٍ
الم َح َّددة
محاوالت
حياتنا في
لمعالجة بع�ض الخطايا ُ
يائ�سة ُ
دون �أن َنعرف م�صدرها.
ٍ
�صطلحات لو�صف م�شكلة
وي�ستخ ِدم العهد الجديد ثالثة ُم
َ
و"الج َ�سد"َّ � .أما
تيق"،
الع
إن�سان
ل
و"ا
ة"،
"الخطي
وهي:
ة،
الخطي
َ
َّ
َّ
َ
وال�ش ّر".
في�ستخدم ُم
الخ ْير َّ
"م ْع َر َفة َ
�صطلحا ً
العهد القديم َ
ً
رابعاَ :
أ�صحاح ْين ال َّثاني
الم�صطلح في ال
َ
ويمكننا العثور على هذا ُ
الم�صطلح
وال َّثالث ِمن ِ�س ْفر ال َّتكوين .و�سوف نرى َمعنى هذا ُ
الكتابية التي ُت َب ِّين َم ْ�ص َدر
ِمن خالل ال َّنظر في بع�ض الآيات
َّ
طبيعتنا الخاطئة:
الر ُّب الإِل ُه ِم َن الأَ ْر ِ
�ض ُك َّل َ�ش َج َر ٍة َ�شهِ َّي ٍة
تكوين َ :9 :2
"و�أَ ْن َب َت َّ
ِلل َّن َظ ِر َو َج ِّي َد ٍة ِللأَ ْكلِ َ ،و َ�ش َج َر َة ا ْل َح َيا ِة ِفي َو َ�س ِط ا ْل َج َّن ِةَ ،و َ�ش َج َر َة
ال�ش ِّر".
َم ْع ِر َف ِة ا ْل َخ ْي ِر َو َّ
يع
الر ُّب الإِل ُه � َآد َم َقا ِئ ًالِ :م ْن َج ِم ِ
تكوين َ :17-16 :2
"و�أَ ْو َ�صى َّ
ال�ش ِّر َف َال َت�أْ ُك ْل
َ�ش َج ِر ا ْل َج َّن ِة َت�أْ ُك ُل �أَ ْك ًالَ ،و َ�أ َّما َ�ش َج َر ُة َم ْع ِر َف ِة ا ْل َخ ْي ِر َو َّ
وت".
ِم ْن َها ،لأَ َّن َك َي ْو َم َت�أْ ُك ُل ِم ْن َها َم ْو ًتا َت ُم ُ
ال ا ُ
هلل َال
[الح َّية] ِل ْل َم ْر�أَ ِة� :أَ َح ًّقا َق َ
تكوين َ " :3-1 :3ف َقا َل ْت َ
َت�أْ ُك َال ِم ْن ُك ِّل َ�ش َج ِر ا ْل َج َّن ِة؟ َف َقا َل ِت ا ْل َم ْر�أَ ُة ِل ْل َح َّي ِةِ :م ْن َث َم ِر َ�ش َج ِر
ال اهللَُ :ال
ال�ش َج َر ِة ا َّل ِتي ِفي َو َ�س ِط ا ْل َج َّن ِة َف َق َ
ا ْل َج َّن ِة َن�أْ ُك ُلَ ،و�أَ َّما َث َم ُر َّ
اه ِل َئ َّال َت ُمو َتا".
َت�أْ ُك َال ِم ْن ُه َو َال َت َم َّ�س ُ
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تكوين َ " :6-4 :3ف َقا َل ِت ا ْل َح َّي ُة ِل ْل َم ْر�أَ ِةَ :ل ْن َت ُمو َتا! َبلِ ا ُ
هلل َعا ِل ٌم
�أَ َّن ُه َي ْو َم َت�أْ ُك َالنِ ِم ْن ُه َت ْن َف ِت ُح �أَ ْع ُي ُن ُك َما َو َت ُكو َنانِ َكا ِ
هلل َعا ِر َف ْينِ
ال�ش َج َر َة َج ِّي َد ٌة ِللأَ ْكلِ َ ،و�أَ َّن َها َبهِ َج ٌة
ال�ش َّرَ .ف َر�أَ ِت ا ْل َم ْر�أَ ُة �أَ َّن َّ
ا ْل َخ ْي َر َو َّ
ال�ش َج َر َة َ�شهِ َّي ٌة ِلل َّن َظرَِ .ف�أَ َخ َذ ْت ِم ْن َث َمر َِها َو�أَ َك َل ْت،
ِل ْل ُع ُيونِ َ ،و�أَ َّن َّ
َو�أَ ْع َط ْت َر ُج َل َها �أَ ْي ً�ضا َم َع َها َف�أَ َك َل".
[الر ُّب الإ َله]َ :م ْن �أَ ْع َل َم َك �أَ َّن َك
تكوين  11 :3وَ " :12ف َق َ
ال َّ
ال�ش َج َر ِة ا َّل ِتي �أَ ْو َ�ص ْي ُت َك َ�أ ْن َال َت�أْ ُك َل
ان؟ َه ْل �أَ َك ْل َت ِم َن َّ
ُع ْر َي ٌ
ال � َآد ُم :ا ْل َم ْر َ�أ ُة ا َّل ِتي َج َع ْل َت َها َم ِعي ِه َي �أَ ْع َط ْت ِني ِم َن
ِم ْن َها؟ َف َق َ
ال�ش َج َر ِة َف�أَ َك ْل ُت".
َّ
ار
"و َق َ
الر ُّب الإِل ُهُ :ه َو َذا الإِ ْن َ�س ُ
تكوين  22 :3وَ :23
ان َق ْد َ�ص َ
ال َّ
َك َو ِ
ال�ش َّرَ .وال َآن َل َع َّل ُه َي ُم ُّد َي َد ُه َو َي�أْ ُخ ُذ ِم ْن
اح ٍد ِم َّنا َعا ِر ًفا ا ْل َخ ْي َر َو َّ
الر ُّب ا ِلإل ُه
َ�ش َج َر ِة ا ْل َح َيا ِة �أَ ْي ً�ضا َو َي ْ�أ ُك ُل َو َي ْح َيا ِ�إ َلى ا َلأ َب ِدَ .ف َ�أ ْخ َر َج ُه َّ
�ض ا َّل ِتي �أُ ِخ َذ ِم ْن َها".
ِم ْن َج َّن ِة َع ْدنٍ ِل َي ْع َم َل الأَ ْر َ
وال�ش ِّر.
هذه الآيات ُترينا � َّأن �آدم �أَ ْف َ�س َد نف�سه بمعرفة الخير َّ
وقد قام ،عقب ذلك ،بتوريثنا هذا الف�ساد .ويجب علينا �أن َنفهم
وال�ش ِّر ،و� َّأن
المعنى المق�صود ب� َّأن �آدم �أ ْف َ�س َد نف�سه بمعرفة الخير َّ
أي�ضا قد ف�سدت ب�سبب ذلك.
نفو�سنا نحن � ً
الم َر ِّوعة عن َر ْف�ض
الق�صة ُ
َنقر�أ في رومية  22-18 :1تلك َّ
وحي الذي َن َجم عن ذلك.
ال َّنا�س هلل ،وعن الف�ساد ال
أخالقي ُّ
والر ِّ
ِّ
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الرف�ض ال َّتام
الر�سول بو ُل�س لهذا َّ
و�أحد الأ�سباب التي َي ْذ ُك ُرها َّ
هلل ،وللف�ساد الذي َن َجم عن ذلك ،هو � َّأن ال َّنا�س َي َّدعون ِ
الح ْك َمة
اروا ُج َه َال َء"
"و َب ْي َن َما ُه ْم َي ْز ُع ُم َ
رغم َج ْه ِلهمَ :
ون �أَ َّن ُه ْم ُح َك َم ُاء َ�ص ُ
والم َد ِّمر �أ َّننا ُح َكماء
الم َت َغ ْطرِ�س ُ
(العدد  .)22لذلك ،يبدو � َّأن َز ْع َمنا ُ
وال�ش ِّر" .و�سوف
الخ ْير َّ
"م ْع ِر َفة َ
المعنى المق�صود بـ َ
من دون اهلل هو َ
الم َد ِّمر فينا.
َن َّ
تحدث ،في هذا الكتاب ،عن ت�أثير هذا االعتقاد ُ
ٍ
كطاغية ُم ْ�س َتب ٍِّد .في
عامل معه ،ف�سي�سود علينا
ف�إن لم ُن ْح ِ�سن ال َّت ُ
وال�ش ّر" (الكبرياء واالكتفاء
الخ ْير َّ
"م ْع ِر َفة َ
َ�ضوء ذلك ،ف� َّإن عبارة َ
الم ْه ِل َكة.
اتي) ُت�شير �إلى طبيعتنا الخاطئة ُ
ال َّذ ّ
ويمكننا �أن َنرى هذا الموقف في ال َّنا�س في ك ّل مكان .فهو
حدودا .فنحن ُن ْ�ص ِدر الأحكام على جميع الأ�شياء
ال َيعرف
ً
والأ�شخا�ص ،ونحاول ا ِّتخاذ القرارات بال ِّنيابة عن الآخرين
َظ ًّنا ِم َّنا ب�أ َّننا نفوقهم معرف ًة .وفي الحقيقة ،ف�إ َّننا َنعتقد
م�شكالت عوي�ص ٌة
�أحيا ًنا �أ َّننا َنعرف �أكثر ِمن اهلل نف�سه .وهناك
ٌ
لم َج َّرد � َّأن
َت ْظ َهر في الكنائ�س و ُت َ�س ِّبب الكثير ِمن الحزن والألمُ ،
�أحد الم�ؤمنين َيعتقد �أنه َيعرف ك ّل �شي ٍء ،و� َّأن ُوجهة نظره هي
دائما.
َّ
ال�صائبة ً
الخطية هذه في �أفكارنا فينعك�س ت�أثيرها على
وتبد�أ ُم�شكلة
َّ
�أفعالنا .فنحن َنقر�أ في �أمثال " :7 :23لأَ َّن ُه َك َما َ�ش َع َر ِفي َن ْف ِ�س ِه
الر�سول بو ُل�س في رومية � 2 :12إ ّنه
ه َك َذا ُه َو ".لذلك ،يقول لنا َّ
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تغير "ب َت ْجديد �أ ْذها ِننا" .وفي الحقيقة � َّأن كلمة
ينبغي لنا �أن َن َّ
يونانيتين َت ْعنيان " َت ْغيير ال ِف ْكر".
"يتوب" ُم�شت َّقة ِمن كلمتين
َ
َّ
الم�ستخدمة
الم�صطلحات ال َّثالثة ُ
ويجب علينا �أن َنفهم ُ
"الخطية"،
الخطية ،وهي:
لو ْ�صف ُم�شكلة
َّ
َّ
في العهد الجديد َ
الم�صطلحات
العتيق"،
و"الإ ْن�سان َ
َ
و"الج َ�سد" .والآنِ ،ل ُن َع ِّرف هذه ُ
جي ًدا .فعندما ُت ْ�س َت ْخ َدم كلمة
ال َّثالثة لكي َنعرفها و َنفهمها ِّ
"خ ِط َّية" في العهد الجديد للإ�شارة �إلى طبيعتنا الخاطئة ،يجب
َ
وال�ش ّر"َّ � .أما ُم ْ�ص َط َلح
الخ ْير َّ
"م ْع ِر َفة َ
علينا �أن َنفهم �أ َّنها َتعنيَ :
في�شير �إلى طبيعتنا عندما ُو ِل ْدنا ِم ْن َن ْ�سل
"الإ ْن�سان َ
العتيق" ُ
العتيق هو اعتقادنا ب�أ َّننا ُح َكماء ،وك ّل ما َي ْن ُجم
�آدم .ف�إن�ساننا َ
أي�ضا
"الج َ�سد" ُي�شير � ً
أخيرا ،ف� َّإن ُم ْ�ص َط َلح َ
عن ذلك االعتقاد .و� ً
�إلى م�شكلة
العتيق" ال
الخطية .ومع � َّأن "الج�سد" و"الإن�سان َ
َّ
أ�سا�سية
ال�ص َفة ال
َّ
تماما ،ف� َّإن "الج�سد" هو ِّ
َيحمالن المعنى ذاته ً
العتيق.
للإن�سان َ
�إ ًذا ،ما المق�صود بالج�سد؟ الج�سد هو اعتقادنا ب�أ َّننا
للروح)،
َنعرف ك ّل �شيء .وعندما َنعي�ش َوف ًقا للج�سد (ال َوف ًقا ُّ
الب�شرية.
ف�إ َّننا ُن ْبدي ثق ًة ب�أنف�سنا ،وبقدراتنا ،وبحكمتنا
َّ
وال�ش ّر" َيحمالن
الخ ْير َّ
و"معرفة َ
وبهذا المعنى ،ف� َّإن "الج�سد" َ
المعنى نف�سه.
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ويمكننا �أن َنرى ذلك في العهد القديم عندما بد�أ مو�سى في
الم َق َّد�س بين
ال�شريعة لبني �إ�سرائيل
َّ
�إعطاء َّ
(وال�شريعة هي العهد ُ
ٍ
ال�شعب
بني �إ�سرائيل واهلل) .ففي ثالث ُم
نا�سبات ُمنف�صلة ،قال َّ
الر ُّب َن ْف َع ُل" (خروج .)7 ،3 :24 ،8 :19
لمو�سىُ :
"ك ُّل َما َت َك َّل َم ِب ِه َّ
نابعا ِمن ثقتهم ب�أنف�سهم ودا ًّال على
َّ
وبالطبع ،كان ذلك الكالم ً
بين �أ َّنهم غير قادرين
بالج َ�سد .فمع مرور الوقتَ ،ت َّ
�أ َّنهم َي ْ�س ُلكون َ
كبيرا
تماما؛ بل �إ َّنهم �أظهروا ع�صيا ًنا
ال�شريعة
على �إطاعة َّ
ً
ً
ا�ستمر َطوال الجزء الأكبر ِمن تاريخهم .وفي الحقيقة
وارتدادا
ً
َّ
تقريبا على
�أ َّنه َق ْبل �أن يموت مو�سى ،وبعد مرور �أربعين �سنة
ً
لل�شعب هذه ال ُّنبوءة
ال�شريعة على جبل �سيناء ،قال مو�سى َّ
�إعطاء َّ
�ض ا َّل ِتي �أَ ْق َ�س ْم ُت
التي و�ضعها اهلل على ل�سانه" :لأَ ِّني �أُ ْد ِخ ُل ُه ُم الأَ ْر َ
ون،
ون َو َي ْ�س َم ُن َ
ون َو َي ْ�ش َب ُع َ
ل َآبا ِئهِ ِم ،ا ْل َفا ِئ َ�ض َة َل َب ًنا َو َع َ�س ًالَ ،ف َي ْ�أ ُك ُل َ
ون
ون بِي َو َي ْن ُك ُث َ
ون �إِ َلى �آ ِل َه ٍة �أُ ْخ َرى َو َي ْع ُب ُدو َن َها َو َي ْز َد ُر َ
ُث َّم َي ْل َت ِف ُت َ
َع ْه ِدي" (تثنية .)20 :31
ويمكننا �أن َن�ستن ِتج ِمن ذلك � َّأن العهد الجديد ُي�شير �إلى
"الج َ�سد" ل َّأن الج�سد َي َّت ِكل على ذاته.
بم ْ�ص َط َلح َ
طبيعتنا الخاطئة ُ
أبرز في اال ِّتكال على ال َّذات هي �أ َّننا َنعتقد �أ َّننا ُحكماء
وال�سمة ال َ
ِّ
ال�صحة في �أغلب
و َنعرف ك ّل �شيء .ومع � َّأن هذا االعتقاد عارٍ ِمن
َّ
جميعا.
موجود لدينا
الأوقات ،ف�إ َّنه
ٌ
ً
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الروحي
كان �أبونا �آدم هو الذي َت َ�س َّبب في ظهور هذا المر�ض
ِّ
الم َح َّرمة .ومع �أ َّننا لم َن ُكن قد
في حياتنا عندما � َأك َل ِمن َّ
ال�شجرة ُ
أي�ضا لأنه هو
ُو ِل ْدنا َب ْعد عندما �أ ْف َ�سد �آدم نف�سه ،فقد ف�سدنا نحن � ً
الطبيعة الخاطئة �إلينا
ر�أ�س الجن�س
الب�شري .وبذلك ،فقد انتقلت َّ
ِّ
الح ْمل والوالدة عندما ُو ِل ْدنا ِمن َن ْ�سل �آدم.
ِمن خالل َّ
عملية َ
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الفصل ال َّرابع
والد ْفن ،والقيامة،
الص ْلب،
َّ
َّ
والجلوس مع المسيح
ُ
لقد ر�أينا َت ًّوا �أنه عندما ا ْن َ�ض َم ْمنا �إلى َن ْ�سل ي�سوع ،فقد ُ�ص ِل ْبنا،
ود ِف َّنا ،و ُق ْمنا .وهذا ُك ُّله ل َّأن َر َّبنا قد ُ�ص ِل َب باعتباره "�آدم الأخير"
ُ
وحي .والكتاب
المقد�س ُيخبرنا �أربعة �أمورٍ
َّ
 ر�أ�س ال َّن ْ�سل ُّالر ِّ
عن َ�ص ْلبِنا:
المقد�س عن َ�ص ْلبِنا هو
الأمر ال َّأول الذي ُيخبرنا به الكتاب
َّ
ين ه َذا:
"عا ِل ِم َ
فالر�سول بو ُل�س يقولَ :
� َّأن �إن�سا َننا َ
العتيق قد ُ�ص ِلبَّ .
العتيق
�أَ َّن �إِ ْن َ�سا َن َنا ا ْل َع ِت َ
يق َق ْد ُ�ص ِل َب َم َع ُه" (رومية  .)6 :6و�إن�سا ُننا َ
الطبيعة التي َح َ�ص ْلنا عليها عندما ُو ِلدنا الوالدة الأولى –
هو َّ
العتيق
ِمن َن ْ�سل �آدم .ل ِك ْن يجب عليك �أن َتعرف � َّأن َ�ص ْلب �إن�ساننا َ

كاب َد الم�ؤمنون
تماما .فلو كان هذا
�صحيحا ،لما َ
ً
ال َيعني َزواله ً
الخطية .وفي الوقت نف�سه ،رغم عدم
الم�سيحيون ب�سبب م�شكلة
َّ
ُّ
ِ
تماما ،فقد �صار بالإمكان تجريده من
العتيق
َزوال �إن�ساننا َ
ً
تحرر منه �أكثر ف�أكثر ِمن خالل
َّ
قوته .ونتيجة لذلك ،يمكننا �أن َن َّ
ا ِّتحادنا بالم�سيح �أكثر ف�أكثر.
و َنجِ د في رومية َّ � 2 :6أول ِذ ْك ٍر للأمر ال َّثاني الذي ُيخبرنا به
الخطية:
الم َق َّد�س عن َ�ص ْلبِنا ،وهو �أ َّننا ِ�صرنا �أموا ًتا عن
َّ
الكتاب ُ
ا�شا! َن ْح ُن
" َف َما َذا َن ُق ُ
ول؟ �أَ َن ْب َقى ِفي ا ْل َخ ِط َّي ِة ِل َك ْي َت ْك ُث َر ال ِّن ْع َم ُة؟ َح َ
يها؟" و َنقر�أ في رومية
ين ُم ْت َنا َعنِ ا ْل َخ ِط َّي ِةَ ،ك ْي َف َن ِع ُ
ا َّل ِذ َ
ي�ش َب ْع ُد ِف َ
الخ ِط َّية") .وبعد
"للخ ِط َّية" (�أو "ل ْأجل َ
َّ � 10 :6أن ي�سوع قد مات َ
للخطية ،ف�إ ّنه ُيو�صينا في
الر�سول بو ُل�س � َّإن ي�سوع مات
َّ
�أن يقول َّ
الخطية.
الع َدد  )11 :6ب�أن َنح�سب �أنف�سنا �أموا ًتا عن
الحال (في َ
َّ
والموت عن �شي ٍء ما َيعني االنف�صال عنه.
ل�ص ْلبِنا ،وهي �أ َّننا ُ�ص ِل ْبنا للعالم.
ال�س َمة ال َّثالثة َ
ن�أتي الآن �إلى ِّ
ا�شا ِلي �أَ ْن
"و َ�أ َّما ِم ْن جِ َه ِتيَ ،ف َح َ
فالر�سول بو ُل�س َي ْ�ش َهد قائ ًالَ :
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح ،ا َّلذي به َق ْد ُ�صل َب ا ْل َعا َل ُم
ِ�صل ِ
وع ا ْل َم�س ِ
يب َر ِّب َنا َي ُ�س َ
�أَ ْف َتخ َر �إِ َّال ب َ
إالم ُت�شير كلمة "العالم"
ِلي َو�أَ َنا ِل ْل َعا َل ِم"
َّ
(غالطية  .)14 :6ل ِك ْن � َ
هنا؟ � َّإن العالم يت�أ َّلف ِمن جميع الأ�شخا�ص الذين ال َي ْ�س ُلكون في
الم�سيحيين الذين َيعي�شون في الج�سد،
الروح .لذلك ،ف� َّإن الم�ؤمنين
ِّ
ُّ
جميعا �إلى العالم .وقد يكون
الم َخ َّل�صينَ ،ي ْن َتمون
ً
ا�س غير ُ
وال َّن َ
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جدا منك .ومع �أ َّنهم
الأ�شخا�ص
العالميون (�أو ُّ
نيويون) قريبين ًّ
الد ُّ
ُّ
قد َيظهرون ك�أ�شخا�ص �صالحينِ ،
جدا �أن ُيب ِعدونا
المحتمل ًّ
فمن ُ
الرب .لذلك ،قد يكون ت�أثير العالم فينا �أكبر ِم َّما ُندرك.
عن م�شيئة ِّ
تع َّلمه عن َ�ص ْلبِنا فهو �أ َّننا
الرابع والأخير الذي َن َ
� َّأما الأمر َّ
ال�شريعة) .لذلك ،هناك
الع ْي�ش َوف ًقا لل َّنامو�س (�أو َّ
ُ�ص ِل ْبنا عن َ
الع ْي�ش
�أ�سباب عديدة َتجع ُلنا َنفرح عندما ُندرك �أننا ُم ْتنا عن َ
ب َِح َ�سب ال َّنامو�س.
الح َّق ِمن
الر�سول بو ُل�س هذا َ
وفي رومية ُ ،4-1 :7ي َب ِّين َّ
ٍ
ٍ
الر ُجل والمر�أة.
ت�شبيه
خالل ا�ستخدام
ب�سيط ،وهو ال َّزواج بين َّ
تزوج
فعندما يموت ال َّزوجَ ،ت�صير ال َّزوجة ُح َّر ًةَ ،
وي ِح ُّق لها �أن َت َّ
ثاني ًة .فهي لم َت ُع ْد تحت ُ�س ْلطة ذلك ال َّزوج ،بل هي قد َت َح َّررت
�شخ�ص �آخر .وبح�سب هذا ال َّت�شبيه ،ف� َّإن
تتزوج ِمن
ٍ
ويمكنها �أن َّ
الم�سيحي هو ال َّزوجة .وال َّزوجان ال َّأول وال َّثاني ُهما
ؤمن
الم� َ
َّ
ال َّنامو�س والم�سيح على ال َّتوالي .وما ُي َح ِّرر ال َّزوجة هو موتها
م�سيحيين ،قد
�شخ�صيا .وال َّت�شبيه هنا هو �أ َّننا ،كم�ؤمنين
هي
ِّ
ًّ
ُم ْتنا عن ال َّنامو�س ِمن خالل َ�ص ْلبِنا مع الم�سيح .وهذا ُيتيح لنا
الزوجية الجديدة مع
عبودية ال َّنامو�س .وهذه العالقة
التحرر ِمن
َّ
َّ
ُّ
زوجا لناُ ،ت ْث ِم ُر هلل.
الم�سيح ،باعتباره ً
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الم�سيحية ِمن خالل ُمراعاة القواعد
وعندما نعي�ش حياتنا
َّ
(�أو ِمن خالل محاولة تطبيق ال َّنامو�س) ،ف�إ َّننا َن َ�ضع عب ًئا ثقي ًال
على �أنف�سنا .وهذا َيعني � َّأن ِل�سان حال قلبنا هو�" :س�أفعل ذلك
بنف�سي!" �أو "لن �أفعل ذلك" .لذلك ،ف� َّإن موتنا عن ال َّنامو�س
المقد�س
َيعني َت َح ُّررنا ِمن محاولة تطبيق و�صايا الكتاب
َّ
الب َ�شر،
الذاتية .فقد َت َح َّررنا ِمن محاولة
بقوتنا
التقيد بقوانين َ
ُّ
َّ
َّ
ِ
وح َّتى ِمن محاولة
ومن محاولة القيام ب�أف�ضل ما لدينا لي�سوعَ ،
ال�صالحة .فموتنا عن ال َّنامو�س هو َت َح ُّر ٌر ِمن
القيام بالأعمال َّ
الج�سد ِ
أ�ساوية.
ومن جميع قدراته الم� َّ
قد�س
الم َّ
لك َّننا لم ُن ْ�ص َلب مع الم�سيح فح�سب ،بل � َّإن الكتاب ُ
أي�ضا �أ َّننا ُد ِف َّنا معه .فنحن َنقر�أ في رومية َ " :4 :6ف ُد ِف َّنا
ُيخبرنا � ً
ويقت�ضي ال َّتنويه �إلى � َّأن َد ْف َننا ُي ْ�ضفي
َم َع ُه بِا ْل َم ْع ُمو ِد َّي ِة ِل ْل َم ْو ِتَ ".
العتيق لأ َّنه ُ�ص ِل َب
ً
أهمية على ُن�صرتنا على �إن�ساننا َ
مزيدا ِمن ال َّ
لد ْف ِننا هو
ُ
قد�س َ
الم َّ
وال�سبب الوحيد الذي ُي َق ِّدمه الكتاب ُ
ود ِفنَّ .
اال�ستعداد للقيامة .فنحن َنقر�أ في رومية َ " :4 :6ف ُد ِف َّنا َم َع ُه
يح ِم َن الأَ ْم َو ِ
ات ،ب َِم ْج ِد
يم ا ْل َم ِ�س ُ
بِا ْل َم ْع ُمو ِد َّي ِة ِل ْل َم ْو ِتَ ،ح َّتى َك َما �أُ ِق َ
ال ِآب ،ه َك َذا َن ْ�س ُل ُك َن ْح ُن �أَ ْي ً�ضا ِفي جِ َّد ِة ا ْل َح َيا ِة".
الد ْفن لكي َنختبر القيامة ِمن الأموات .وهذا
لقد اخ َت َب ْرنا َّ
ٍ
لدرا�سة عن قيامتنا
قدم ًة
يعني � َّأن � َّأي ِن ٍ
قا�ش عن َد ْف ِننا َي ْ�ص ُلح ُم ِّ
الر�سول بو ُل�س الكلمات ال َّتالية:
َّ
الروحية .وفي رومية َ ،5 :6يكتب َّ
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ير �أَ ْي ً�ضا
"لأَ َّن ُه ِ�إ ْن ُك َّنا َق ْد ِ�ص ْر َنا ُم َّت ِح ِد َ
ين َم َع ُه ب ِِ�ش ْب ِه َم ْو ِت ِهَ ،ن ِ�ص ُ
والر�سالة في رومية  4 :6و 5هي � َّأن اهلل �أعطى
ِب ِق َي َ
ام ِت ِهِّ ".
لل�سلوك في جِ َّدة الحياة
الم�ؤمنين االمتياز
َّ
والقوة ال َّالز َِم ْين ُّ
لأنهم �أُقيموا ِمن الأموت كما قام َر ُّب ُهم .ومع � َّأن موتنا وقيامتنا
ُي�شبهان موت ي�سوع وقيامته ،ف� َّإن موته وقيامته َج َ�س ِد َّيان.
الروحي للكلمة .فروح اهلل
بالمعنى
� َّأما نحن ،فقد ُم ْتنا و ُق ْمنا َ
ِّ
�صار َح ًّيا فينا في ال َّلحظة التي اهتدينا فيها �إلى ي�سوع الم�سيح.
وبذلك ،فقد َج َع َلنا �أحياء في الم�سيح.
الثية
�ص القيامة
الروحية لجميع الم�ؤمنين ،فهي ُث َّ
َّ
وفيما َي ُخ ُّ
ماويات.
ال�س َّ
الأبعاد .فقد � ْأحيانا اهللُ ،و� َ
أقامنا ،و� ْأج َل َ�سنا في َّ
أقام ا ُ
الم�سيح ِمن الأموات ،فهو لم ُي ْح ِي ِه فح�سب،
هلل ال ُآب
َ
فعندما � َ
بل �أقامه ِمن الأموات ،و�أَ ْج َل َ�س ُه عن َيمينه .لذلك ،يجب علينا �أن
َنفهم معنى جلو�سنا مع الم�سيح .فقد � ْأج َل َ�سنا ا ُ
هلل ال ُآب مع الم�سيح
لحظة قبولنا � ّإياه وا ِّتحادنا به.
الجزء ِمن ر�سالة ا ِّتحادنا بالم�سيح ُي َ�ش ِّكل
ويبدو � َّأن هذا ُ
الر�سول بو ُل�س ِمن
ِّ
التحدي الأكبر لأذهاننا .لذلك ،عندما ُي َ�صلِّي َّ
أف�س�س ،ف�إ ّنه َي َت َ�ض َّرع لأجلهم َع َ�سى �أن ُيدركوا
�أجل الم�ؤمنين في � ُ
أف�س�س  19 :1و .)20فهي
َع َظمة ال ُقدرة الفائقة ُ
المتاحة لهم (� ُ
ال ُقدرة ذاتها التي �أُ ْظهِ َرت في ي�سوع الم�سيح ،وهي لي�ست ُمتاحة
والر�سول
�إ َّال للم�ؤمنين الذين ُيداومون على اال ِّتكال على اهللَّ .
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"ح َ�س َب َع َملِ ِ�ش َّد ِة ُق َّو ِت ِه ا َّل ِذي َع ِم َل ُه ِفي
بو ُل�س َي ِ�صف ذلك بالقولَ :
ال�س َماوِ َّي ِ
ام ُه ِم َن الأَ ْم َو ِ
ات،
ا ْل َم ِ�س ِ
يح� ،إِ ْذ َ�أ َق َ
اتَ ،و�أَ ْج َل َ�س ُه َع ْن َي ِمي ِن ِه ِفي َّ
ا�س ٍم ُي َ�س َّمى َل ْي َ�س ِفي
ا�س ٍة َو ُ�س ْل َطانٍ َو ُق َّو ٍة َو ِ�س َي َ
َف ْو َق ُك ِّل ر َِي َ
اد ٍةَ ،و ُك ِّل ْ
الد ْه ِر َف َق ْط َب ْل ِفي ا ْل ُم ْ�س َت ْق َبلِ �أَ ْي ً�ضاَ ،و�أَ ْخ َ�ض َع ُك َّل َ�ش ْي ٍء َت ْح َت
ه َذا َّ
أف�س�س  .)22-20 :1وب�سبب ا ِّتحاد الم�ؤمنين بالم�سيح،
َق َد َم ْي ِه" (� ُ
بقوة القيامة لأنهم َيجل�سون
يمكنهم �أن َيختبروا الحياة ُ
الممتلئة َّ
وال�س ْل َطان.
معه في َم ْو ِ�ضع ِّ
ال�سيادة ُّ
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الفصل الخامس
كيف نختبر ال ِّنعمة؟
الحقيقي
المعنى
مع � َّأن بع�ض الم�ؤمنين ال َيفهمون َ
َّ
ال ِّتحادهم بالم�سيح ،ف�إ َّنهم َيختبرون بع�ض مزايا َ�ص ْلبِهِ م،
ود ْف ِنهِ م ،وقيامتهم .ل ِك َّننا لن َنختبر جميع هذه المزايا �إ َّال �إذا
َ
َ�س َلكنا َوف ًقا لما تو�صينا به كلمة اهلل .فكما �أ َّننا َننال الخال�ص
ِمن خالل التع ُّلم عن الم�سيح والإيمان به ،ف�إ َّننا َنختبر َ�ص ْل َبنا،
العملية
وير ُِد الحديث عن هذه
ود ْف َننا ،وقيامتنا َّ
َ
بالطريقة ذاتهاَ .
َّ
وهذا االختبار في رومية .13-11 :6
ؤوليتنا
والأمر ال َّأول الذي ينبغي �أن ُن َر ِّكز عليه هو م�س� َّ
ود ِف َّنا ،و ُق ْمنا .وهناك
ودورنا في �أن ن�ؤمن ب�أ َّننا قد ُ�ص ِل ْبناُ ،
اح ِ�س ُبوا
ال�ش�أن ،الأولى هيَ :
و�صيتان في هذا َّ
َّ
"كذ ِل َك �أَ ْن ُت ْم َ�أ ْي ً�ضا ْ

اء ِ ِ
وع َر ِّب َنا"
هلل بِا ْل َم ِ�س ِ
يح َي ُ�س َ
�أَ ْن ُف َ�س ُك ْم َ�أ ْم َوا ًتا َعنِ ا ْل َخ ِط َّي ِةَ ،ول ِك ْن َ�أ ْح َي ً
الخطية و�أحياء هلل
(رومية  .)11 :6ف�إيماننا ب�أ َّننا �أموات عن
َّ
وعدا َنقطعه هلل ب�أ َّننا لن ُنخطئ ثاني ًة ،وال هو توبة عن
هو لي�س ً
اقتر ْفناها.
َّ
خطي ٍة َ
الخطية
فالأمر ب ُِر َّمته َيتع َّلق ب�إيماننا ب�أ َّننا قد ُم ْتنا عن
َّ
و�صرنا �أحياء هللِ .
ِ
و�صية .لذلك� ،إذا لم ن�ؤمن
أي�ضا � َّأن هذه
الحظ � ً
َّ
ب� َّأن هذا �صحيح ،ف�إ َّننا نعي�ش حالة ِع ْ�صيانٍ هلل.
الو�صية ال َّثانية ف َنجِ ُدها في العدد َ " :13ق ِّد ُموا َذ َوا ِت ُك ْم
� َّأما
َّ
ِ
هلل َك�أَ ْح َيا ٍء ِم َن الأَ ْم َو ِ
بمجمله،
ات ".و�إذا َن َظرنا �إلى ِ�سياق ال َّن�ص ُ
الر�سول بو ُل�س يقول �إ ّنه يجب علينا �أن ُن َق ِّدم ذواتنا هلل
ُنالحظ � َّأن َّ
ود ِفنوا ،وقاموا.
ك�
ٍ
أ�شخا�ص ُ�ص ِلبواُ ،
"اح ِ�سبوا" ،التي َي�ستخدمها
َ
ويقت�ضي ال َّتنويه �إلى � َّأن كلمة ْ
الر�سول بو ُل�س في العدد  ،11هي َو ِ�ص َّية َتقت�ضي ِم َّنا َتطبي ًقا
َّ
م�ستمرا .فيجب علينا �أن ن�ؤمن في ك ّل لحظة �أ َّننا �أموات عن
ًّ
ن�ستمر في � ْإخ�ضاع ذواتنا
أن
�
علينا
يجب
كما
هلل.
أحياء
�
و
ة
الخطي
َّ
َّ
الو�صيتين.
هلل في �أثناء �إطاعتنا لهاتين
َّ
انطباعا لدينا ب� َّأن �إطاعة
وهناك فئة ِمن الم�ؤمنين َتترك
ً
الو�صيتين هي َع َم ٌل نقوم به َم َّر ًة في حياتنا .ل ِك ْن لو َ�ص َّح
هاتين
َّ
ٍ
دائمة ُمنذ لحظة �إيمانه ب�شخ�ص
ذلك ،لعا�ش الم�ؤمن في ُن ْ�ص َر ٍة
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يوم في حياته على
الرب ي�سوع الم�سيح وا ِّتحاده به� ،إلى �آخر ٍ
ِّ
الأر�ض .ل ِك ْن في َ�ض ْوء عدم ِ�ص َّحة ذلك ،ف� َّإن هذا االنطباع
تابيا وال ُي�ساعد الم�ؤمن في �شيء.
الخاطئ لي�س ِك ًّ
الر�سول بو ُل�س الكلمات ال َّتالية" :لأَ َّن
وفي رومية َ ،2 :8ك َتب َّ
ام ِ
و�س
وح ا ْل َح َيا ِة ِفي ا ْل َم ِ�س ِ
و�س ُر ِ
يح َي ُ�س َ
وع َق ْد �أَ ْع َت َق ِني ِم ْن َن ُ
َن ُ
ام َ
الروح ال ُق ُد�س َيعمل في حياة
ا ْل َخ ِط َّي ِة َوا ْل َم ْو ِت ".وهذا َيعني � َّأن ُّ
ِ
الحياة") .وذلك
نامو�س
بمقت�ضى
ِ
"روح َ
جميع الم�ؤمنين ُ
فيا�ض ًة ِمن خالل ا ِّتحادنا
ال َّنامو�س هو الذي َيمنحنا حيا ًة َّ
الروح ال ُق ُد�س ُي َذ ِّكرنا َطوال اليوم ب�أ َّننا
بالم�سيح .لذلك ،ف� َّإن ُّ
الروح ال ُق ُد�س
أموات عن
� ٌ
َّ
الخطية ،و�أحياء هلل .وعندما ُي َذ ِّك ُرنا ُّ
الح ِّق ،يجب علينا �أن نتجاوب معه ب�إيمانٍ ِ
عاملٍ ُي َبرهن
بهذا َ
الخطية ِ
و�صرنا �أحياء هلل.
�أ َّننا ُم ْتنا عن
َّ
بيدا
الر�سول بو ُل�س �أ َّننا َن�صير َع ً
وفي رومية ُ ،16 :6يخبرنا َّ
كرارا ب أ� َّننا
رارا و َت ً
كرارا .لذلك ،عندما ن�ؤمن ِم ً
رارا و َت ً
ل ُك ِّل ما َنفعله ِم ً
الخطية ِ
و�صرنا �أحياء هلل� ،س َن�صير – في نهاية المطاف
ُمتنا عن
َّ
ٍ
ال�سلوك
عبيدا لذلك الإيمان.
–
ً
بعبارة �أخرى� ،سوف ُي َه ْي ِمن ذلك ُّ
عملية ت�ستغرق وق ًتا طوي ًال.
وذلك ال ِف ْكر على حياتناَّ .
لكن هذه َّ
� َّأما طريقة عمل هذا المبد�أ فهي كال َّتالي :في بداية اليوم،
ود ْف ِننا ،وقيامتنا .ونحن نتجاوب
ب�ص ْلبناَ ،
الروح ال ُق ُد�س َ
ُي َذ ِّك ُرنا ُّ
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�ستمر
معه ِمن خالل ت�أكيد انطباق هذه الأمور علينا .بعد ذلكَ ،ي ُّ
الروح ال ُق ُد�س في تذكيرنا بهذه الحقائق ال َّثالث َطوال اليوم.
ُّ
ٍ
�ساعات دون �أن ُن ْدرك ح�ضور
وفي بداية الأمر ،قد نق�ضي ب�ضع
اهلل وا ِّتحادنا بالم�سيح .ل ِك ْن مع مرور الوقت ،ف�إ َّننا َنعتاد على
الخطية ِ
و�ص ْرنا �أحياء هلل .والإيمان
الإيمان ب�أ َّننا قد ُم ْتنا عن
َّ
الخطية ،وب� َّأن
ب�أ َّننا قد ُ�ص ِل ْبنا يعني �أن ن�ؤمن ب�أ َّننا ُم ْتنا عن
َّ
و�ص ِل ْبنا لل َّنامو�س.
�إن�ساننا َ
العتيق قد ُ�ص ِلب .فقد ُ�ص ِل ْبنا للعالمُ ،
العبودية لطبيعتنا الخاطئة ،فقد
�ص َت َح ُّررنا ِمن
َّ
وفيما َي ُخ ُّ
رية ِمن خالل حقيقة � َّأن �إن�ساننا
َت َّم ال َّتعبير � ً
الح َّ
أي�ضا عن هذه ُ
فج َ�س ُدنا وك ّل ما َن َت َج عنه في حياتنا قد ُ�ص ِلب.
َ
العتيق قد ُ�ص ِلبَ .
وهذه الفكرة ُتعطينا ُن ْ�ص َر ًة ُم�ضاعف ًة على طبيعتنا الخاطئة.
أموات ِمن جِ َهة طبيعتنا الخاطئة لأ َّنها قد ُ�ص ِل َبت.
فنحن � ٌ
بات با�ستطاعتنا �أن ن�ؤمن �أ َّننا ل�سنا ُم ْر َغمين على
لذلكَ ،
اقتراف الخطايا التي َتجعلنا في ٍ
حالة ُم ْزر َِية .وهذا ال يعني �أ َّننا
ن�ؤمن ب�أ َّننا لن ُنخطئ ثاني ًة .لك َّننا ن�ؤمن �أننا ل�سنا ُم ْر َغمين على
الخطية.
اقتراف
َّ
ويمكنك �أن تبد�أ بتطبيق مبد�أ الإيمان هذا في الحال .ونحن
الخطية .فال
ل�س ْلطان
َّ
َن ْ�ش ُكر اهلل لأ َّنك لم َت ُع ْد ُم ْر َغ ًما على الخ�ضوع ُ
المرارة� ،أو
َي ْج ُد ُر بك �أن َت ْ�ش ُعر بالخوف� ،أو ال َغ ْي َرة� ،أو ال َغ َ�ضب� ،أو َ
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خطية
القلق� ،أو �أن َيمتلئ قلبك َّ
بال�شهوة� ،أو �أن ت�صير َع ْب ًدا ل ّأية َّ
ِمن �ش�أنها �أن َتجعل حياتك ُم ْزر َِي ًة.
أي�ضا .وهذا
العتيق قد ُ�ص ِلب ،فقد ُد ِفن � ً
و َف�ض ًال عن � َّأن �إن�ساننا َ
ود ِف َّنا لكي ُيقيمنا ا ُ
هلل
الد ْفن هو
ا�ستعداد للقيامة .فقد ُ�ص ِل ْبنا ُ
ٌ
َّ
الروح
ال ُآب ُ
وي ْج ِل�سنا في َم ْح َ�ضرِه .ونقر�أ في � ُ
أف�س�س َّ � 7-4 :2أن ُّ
ال ُق ُد�س َي ْ�س ُكن فينا .وقد �أقامنا اهلل ِمن الأموات و�أج َل َ�سنا معه
ماويات.
ال�س َّ
في َّ
ال�س َماوِ َّي ِ
يح
ات ِفي ا ْل َم ِ�س ِ
"و�أَ َق َ
َ
ام َنا َم َع ُهَ ،و َ�أ ْج َل َ�س َنا َم َع ُه ِفي َّ
وع" (العدد  .)6قد ال َيفهم بع�ض الم�ؤمنين هذه الآيةَ .ف ِم َن
َي ُ�س َ
�شخ�ص �أن يحيا حيا ًة
تخيل �أنه يمكن ل ِّأي
ٍ
ال�صعب ًّ
جدا �أن َن َّ
َّ
ن�ستحق هذه
مجيد ًة كهذه في َم ْح َ�ضر اهلل� .أو قد نعتقد �أننا ال
ُّ
�ص
الب َركات .ل ِك ْن يجب علينا �أن َّ
َ
نتذكر ً
دوما � َّأن ك ّل ما َي ُخ ّ
خال�صنا هو ِه َبة ِمن اهلل .فنحن لم َنح�صل عليه لأ َّننا ن�ستح ُّقه.
لذلك ،يجب علينا �أن نخطو خطوة �إيمانٍ  ،و�أن َن�ش ُكر اهلل لأ َّنه
ماويات.
ال�س َّ
� ْأج َل َ�سنا مع الم�سيح في َّ
وفي َ�ض ْوء هذا الكالم عن ا ِّتحادنا بالم�سيح ،قد تت�ساءل�" :إن
ود ِف َّنا و�أُ ِق ْمنا ،لماذا يجب علينا �أن ن�ؤمن ب� َّأن هذه
ُك َّنا قد ُ�ص ِل ْبنا ُ
أمورا
الأمور َتنطبق علينا لكي َنختبرها؟" في الحقيقة � َّأن هناك � ً
الم�سيحية ال يمكننا �أن َنختبرها ما لم ن�ؤمن ِ
ب�ص َّحتها!
في الحياة
َّ
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جي ًدا على هذا القانون
وقد يكون ُغفران الخطايا مث ًال ِّ
بخطي ٍة اقترفتها؟ ُر َّبما فعلت
اعترفت �أكثر ِمن َم َّرة
الروحي .فهل
َ
َّ
ِّ
ذلك في �أكثر ِمن منا�سبة .ل ِك ْن متى ُغ ِف َرت خطاياك؟ نقر�أ في
ين َو َعا ِد ٌلَ ،ح َّتى
ايا َنا َف ُه َو �أَ ِم ٌ
1يوح َّنا �" ،9 :1إِنِ ْاع َت َر ْف َنا ب َِخ َط َ
ايا َنا َو ُي َط ِّه َر َنا ِم ْن ُك ِّل ِ�إ ْث ٍم ".ل ِك ْن �إن كانت خطاياك
َي ْغ ِف َر َل َنا َخ َط َ
قد ُغ ِف َرت في الحال ،لماذا ُت ِ
بالخطية نف�سها؟
وا�صل االعتراف
َّ
ُر َّبما كان ذلك َيرجع �إلى عدم �شعورك بال ُغفران .ف�أنت لم ت�ؤمن
بخطيتك .وبع�ض ال َّنا�س
اعترفت
�سيغفر لك �إن
َ
ح ًّقا � َّأن اهلل َ
ّ
وه ْم َي�شعرون بال َّذ ْنب لأنهم ال ي�ؤمنون ب� َّأن
يعي�شون حياتهم ُ
فه ْم ال
بع ْي ِنها اقترفوها في الما�ضي .لذلكُ ،
خطي ًة َ
اهلل قد َغ َفر َّ
بالرغم ِمن �أنه حقيقة واقعة في حياتهم.
َيختبرون ال ُغفران َّ
والد ْفن والقيامة
َّ
ال�ص ْلب َّ
وبالطريقة ذاتها ،ال يمكننا �أن َنختبر َّ
ود ِف َّنا ،و�أُ ِق ْمنا.
�إ َّال عندما ن�ؤمن ب�أ َّننا قد ُ�ص ِل ْبناُ ،
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السادس
الفصل َّ
أربع وصايا في رومية  12 :6و13
�سنوات عديد ٌة على �إيماننا ب�أ َّننا قد ُ�ص ِل ْبنا
ُر َّبما ان َق َ�ضت
ٌ
تتغير .لذلك ،يجب
لكن حياتنا لم
ود ِف َّنا و ُق ْمنا مع الم�سيحَّ ،
ُ
َّ
علينا �أن ُن�ضيف �إلى مبد�أ الإيمان وظيفة االختيار .فعندما َنفهم
ا ِّتحادنا بالم�سيح و َنختاره َط ْو ًعا� ،سنبد�أ في اختبار الحياة
الفيا�ضة التي � َأع َّدها ا ُ
هلل لنا .وهناك �أربع و�صايا في رومية
َّ
يوميا.
القرار
هذا
خاذ
ت
ا
ة
كيفي
لنا
ن
ي
ب
ت
و13
12
:6
َّ ِّ
ُ َ ِّ
ًّ
الو�صية الأولى تقول�" :إِ ًذا َال َت ْم ِل َك َّن ا ْل َخ ِط َّي ُة ِفي َج َ�س ِد ُك ُم
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وها في َ�ش َه َواته" (رومية َّ � .)12 :6إن الكلمة
يع َ
ا ْل َما ِئ ِت ِل َك ْي ُتط ُ
"خ ِط َّية" في هذه الآية ُت�شير �إلى موقفنا حين َنعتقد �أ َّننا َنعرف
َ
الو�صية ،ف� َّإن
الر�سول بو ُل�س ُيعطينا هذه
َّ
ك ّل �شيءَّ .
ولما كان َّ

الهيمنة على
هذا َيعني � َّأن هذا الموقف
�سي�ستمر في محاولة َ
ُّ
الح َذر
دوما .وهذا َ
�أج�سادنا .لذلك ،يجب علينا �أن َنلتزِم َ
الح َذر ً
الخطية" في
قوة الإرادة في �أن "ال َت ْم ِل َك َّن
َّ
َي ْك ُمن في ممار�سة َّ
بمقت�ضى ما
دوما �أن ال َنحيا ُ
�أج�سادنا .فيجب علينا �أن َنختار ً
ُيمليه علينا فكرنا ِ
الب�شرية .ويجب علينا �أن نتو َّقف
وحكمتنا
َّ
عن تقرير ما ينبغي لنا �أن َنفعله� ،أو ما ينبغي للآخرين �أن
ال�شخ�صية!
للرب �أن َيفعله ِمن وجهة نظرنا
َّ
َيفعلوه� ،أو ما ينبغي ِّ
فالر�سول بو ُل�س يقول �إ َّنه عندما ُت ِ
الخطية على �أج�سادنا،
هيم ُن
َّ
َّ
ف� َّإن تركيزنا ُك َّله َي ْن َ�ص ُّب على �أج�سادنا؛ ف ُت َه ْي ِمن هي علينا.
اء ُك ْم �آال َِت �إِ ْث ٍم
� َّأما
َّ
"و َال ُت َق ِّد ُموا �أَ ْع َ�ض َ
الو�صية ال َّثانية فتقولَ :
ال�سابقة،
الو�صية ُت�شبِه
ِل ْل َخ ِط َّي ِة" (رومية �13 :6أ) .وهذه
َّ
َّ
الو�صية َّ
خت�ص بالج�سدَّ � .أما
تحديدا.
لك َّنها �أكثر
ً
َّ
فالو�صية في العدد َ 12ت ُّ
فالر�سول
الع َدد
الو�صية في هذا َ
َّ
ُّ
فتخت�ص ب�أع�ضاء �أج�سادناَّ .
بو ُل�س ُيو�صينا هنا بعدم �إخ�ضاع � ِّأي ُع ْ�ض ٍو في �أج�سادنا لهيمنة
وكم َثلٍ على ذلكَ ،ف ِّكر في ُقدرتك على التك ُّلم.
�أفكارنا
َّ
ال�شخ�صيةَ .
المرات في اليوم الواحد .ل ِك ْن َوف ًقا لهذه
فنحن َنتك َّلم �آالف َّ
الو�صية ،يجب علينا �أ َّال ُن َق ِّرر ب�أنف�سنا ما َي ْج ُدر بنا �أن نقول.
َّ
الع َدد عن �أع�ضاء �أج�سادنا ،ال
هذا
في
ث
يتحد
�س
ل
بو
�سول
والر
ُ
َّ
َ
َّ
عن الج�سد ب� ْأ�سرِه (كما َف َعل في العدد  .)12وهذا ال َّتغيير َيعني
�ضمنيا � َّأن الكثير ِمن �أوالد اهلل يريدون ِمن اهلل �أن ُيهيمن عليهم؛
ًّ
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ل ِك ْن لي�س َهيمن ًة ُمطلقةَ .ف ُه ْم يرغبون في االحتفاظ ببع�ض
�أع�ضاء �أج�سادهم �أو بع�ض �أجزاء حياتهم تحت َهيمنتهم .لذلك،
الر�سول بو ُل�س يو�صينا ب�أ َّال َن�سمح ببقاء � ِّأي ع�ض ٍو في
ف� َّإن َّ
�أج�سادنا تحت �سيطرتناِ .من جهة �أخرى ،ف� َّإن هذه الآية ُت َح ِّذرنا
ال�شخ�صية
ِمن َم َغ َّبة ا�ستخدام �أع�ضاء �أج�سادنا لتحقيق �أهدافنا
َّ
�سيجعل من هذه الأع�ضاء "� ِ
للخطية".
آالت �إ ْث ٍم
ل َّأن هذا َ
َّ
والر�سول بو ُل�س ُي َق ِّدم لنا البديل في (رومية 13 :6ب) �إذ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الو�صية
"ب ْل َق ِّد ُموا َذ َوات ُك ْم هلل َك�أ ْح َياء م َن الأ ْم َوات ".وهذه
نقر�أَ :
َّ
ال َّثالثة ُترينا حاجتنا �إلى اختيار حياة اال ِّتحاد بالم�سيح .وقد
الر�سول بو ُل�س عن هذه الإرادة ِمن خالل الكلمات الأربع
َع َّبر َّ
"ب ْل َق ِّد ُموا َذ َوا ِت ُك ْم ِ
لكن هذا لي�س عم ًال نقوم به َم َّر ًة
هللَّ ".
الأولىَ :
دوما� ،سنكت�شف �أ َّننا ُع ْدنا �إلى التح ُّكم
فح�سب .ف�إن لم ُنمار�سه ً
بحياتنا ب�أنف�سنا ِمن جديد .وفي حال حدوث ذلك ،يجب علينا
جديدا ب� ْإخ�ضاع ذواتنا هلل.
قرارا
ً
�أن َن َّت ِخذ ً
الو�صية التي َت ُح ُّ�ضنا على تقديم ذواتنا هلل
وربما كانت
َّ
َّ
ِ
ك�أحيا ٍء من الأموات ُمختلفة عن ال َّن�صيحة التي ُن َق ِّدمها عاد ًة
الم�سيحية.
النمو في حياتهم
للأ�شخا�ص الذين ُن�ساعدهم في
َّ
ِّ
المقد�س
فقد َنقترح عليهم �أن ُي َع ِّينوا وق ًتا �أطول لقراءة الكتاب
َّ
للرب ِمن َجديد� ،أو �أن ُي ْك ِثروا
َّ
وال�صالة� ،أو �أن ُي َك ِّر�سوا حياتهم ِّ
جيد ًة
ِمن خدمتهم للآخرين .وقد َن ُظ ُّن �أ َّننا ُن َق ِّدم لهم ن�صيح ًة ِّ
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الطريقة .ومع �أ َّننا قد َنعرف �أ ّنه يجب علينا �أن نكون تحت
بهذه َّ
تاحية يجب �أن
الم َّ
دوما ،ف� َّإن ما َنجهله هو � َّأن هذه ُ
الرب ً
َت َ�ص ُّرف ِّ
ود ِف َّنا ،و ُق ْمنا .فعندما
َتنبع ِمن �إيماننا ومعرفتنا ب�أ َّننا قد ُم ْتناُ ،
ُن َق ِّدم ذواتنا هلل ،ك�أحيا ٍء ِمن الأموات (�أو ك�أحيا ٍء قاموا ِمن بين
أي�ضا.
ود ِف َنت � ً
الأموات) ،ف�إ َّننا َنح�سب � َّأن وجهة نظرنا قد ُ�ص ِل َبت ُ
لوجهة َن َظر اهلل.
ف�شوق قلوبنا هو �أن َنحيا َوف ًقا ُ
الرابعة والأخيرة في (رومية 13 :6ج) �إذ َنقر�أ:
ونجد
َّ
الو�صية َّ
"ب ْل َق ِّد ُموا � ...أَ ْع َ�ض َاء ُك ْم �آال َِت ب ٍِّر ِ
هلل" .وفي َ�ض ْوء هذه الآية ،يجب
َ
ال�شخ�صية،
علينا �أ َّال َن�ستخدم قدراتنا للتك ُّلم �أو لل َّتعبير عن �آرائنا
َّ
بل �أن َن َ�ضع هذه القدرات بين يدي اهلل .وهذا يعني �أ َّننا لم َن ُعد َنملك
عما ُنريد التك ُّلم عنه ،وال ح َّتى �أن
الح َّق في التك ُّلم مع � ِّأي
ٍ
َ
�شخ�ص َّ
ال�ص ْمت .فقد َو َ�ض ْعنا هذا ُك َّله تحت �سيطرة اهلل .فيجب علينا
م
ز
َن ْل َ َ َّ
والر�سول
�أن َن َ�ضع جميع �أع�ضاء �أج�سادنا تحت هيمنة ِّ
الربَّ .
بو ُل�س ُيخبرنا �أنه عندما َي�ستخدم ا ُ
هلل �أع�ضاء �أج�سادنا ،ف�إنه
َيجعلها � ِ
آالت ب ٍِّر .لذلك� ،سوف َي�ستخدم ا ُ
أج�سادنا للقيام ببع�ض
هلل �
َ
نتذكر � َّأن هذه الو�صايا َتعتمد على
�أعمال الب ِِّر� .إ ًذا ،يجب علينا �أن َّ
الر�سالة
�إطاعتنا للو�صايا المذكورة في الأ�صحاح َّ
ال�ساد�س ِمن ِّ
�إلى �أهل رومية .لك َّننا لن نتم َّكن ِمن تقديم �أع�ضاء �أج�سادنا هلل
�ضاع �أج�سا ِدنا لهيمنة الج�سد ،وعندما ُن َق ِّدم
�إ َّال عندما َنر ُف�ض � ْإخ َ
والد ْفن ،والقيامة.
ال�ص ْلبَّ ،
ذواتنا هلل كم�ؤمنين اختبروا َّ
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اقر�أ ثاني ًة الو�صايا الخم�س للحياة بال ِّنعمة:
اح ِ�س ُبوا �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم (� ِآمنوا ب�أ َّنكم ِ�ص ْر ُتم) �أَ ْم َوا ًتا َعنِ ا ْل َخ ِط َّي ِة،
• ْ
اء ِ
هلل.
َول ِك ْن �أَ ْح َي ً
وها.
يع َ
الما ِئ ِت ِل َك ْي ُت ِط ُ
• َال َت ْم ِل َك َّن ا ْل َخ ِط َّي ُة ِفي َج َ�س ِد ُك ُم َ
اء ُكم � ِ
للخ ِط َّية.
•ال ُت َق ِّد ُموا � َ
آالت �إ ْث ٍم َ
أع�ض َ
• َق ِّد ُموا َذ َوا ِت ُك ْم ِ
أحيا ٍء ِم َن ال ِ
اختب ْر ُتم
أموات (ك�
ٍ
أ�شخا�ص َ
هلل َك� َ
يامة).
ال�ص ْلبَّ ،
والد ْفن ،وال ِق َ
َّ
آالت ب ٍِّر ِ
أع�ضاء ُكم � ِ
هلل (كي َيقوم ب�أعمال الب ِِّر
• َق ِّد ُموا �
َ
ِمن خاللها).
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السابع
الفصل َّ
الممتلئة بالرُّوح
الحياة ُ
�شخ�ص �أن َيقر�أ العهد الجديد ،قراء ًة ُم َت َم ِّع َن ًة
ال يمكن ل ِّأي
ٍ
�أو عاب َِر ًة ،دون �أن ُي ِ
الحظ تعليمه عن � َّأن ي�سوع َي ْ�س ُكن في ك ّل
ان �أَ َح ٌد
فالر�سول بو ُل�س َيقول في رومية �" ،9 :8إِ ْن َك َ
الم�ؤمنينَّ .
يح] ".وهو
يحَ ،فذ ِل َك َل ْي َ�س َل ُه [ َف ُه َو َل ْي َ�س ِل ْل َم ِ�س ِ
وح ا ْل َم ِ�س ِ
َل ْي َ�س َل ُه ُر ُ
يح
أي�ضا في ر�سالته �إلى �أهل
َيقول � ً
َّ
غالطية َ ..." ،20 :2بلِ ا ْل َم ِ�س ُ
َي ْح َيا ِف َّي".
المقد�س ،ف� َّإن
ووف ًقا لبع�ض الآيات الأخرى في الكتاب
َّ
َ
هلل ال َآب ،وا َ
ا َ
وح ال ُق ُد َ�سَ ،ي ْ�س ُكنان في الم�ؤمنين .فقد قال
الر َ
هلل ُّ
ي�سوع في �إنجيل يوح َّنا �" ،23 :14إِ ْن َ�أ َح َّب ِني �أَ َح ٌد َي ْح َف ْظ َك َال ِمي،
َو ُي ِح ُّب ُه �أَبِيَ ،و�إِ َل ْي ِه َن ْ�أ ِتيَ ،و ِع ْن َد ُه َن ْ�ص َن ُع َم ْن ِزالً ".وفي �إنجيل

الروح ال ُق ُد�س الذي
يوح َّنا  16 :14وَ ،17و َعد ي�سوع �أتباعه ب� َّأن ُّ
"و َ�أ َنا �أَ ْط ُل ُب ِم َن ال ِآب َف ُي ْع ِطي ُك ْم ُم َع ِّز ًيا
َيمكث معهم �سيكون فيهمَ :
يع ا ْل َعا َل ُم
� َآخ َر ِل َي ْم ُك َث َم َع ُك ْم �إِ َلى الأَ َب ِدُ ،ر ُ
وح ا ْل َح ِّق ا َّل ِذي َال َي ْ�س َت ِط ُ
�أَ ْن َي ْق َب َل ُه ،لأَ َّن ُه َال َي َر ُاه َو َال َي ْع ِر ُف ُهَ ،و�أَ َّما �أَ ْن ُت ْم َف َت ْع ِر ُفو َن ُه لأَ َّن ُه َم ِ
اك ٌث
ون ِفي ُك ْم".
َم َع ُك ْم َو َي ُك ُ
ل ِك ْن َح َّتى لو َبدا ذلك اليقين ب� َّأن الم�سيح "فينا" ُم َ�ش ِّج ًعا،
يجب علينا �أ َّال َنعتقد لحظ ًة واحد ًة � َّأن ُوجوده فينا هو ك ّل ما
أي�ضا .وهذا يعني
"ي ِح َّل" [�أو َي ْ�س ُك َن] فينا � ً
نحتاج �إليه .فيجب �أن َ
الروح ال ُق ُد�س.
�أنه يجب علينا �أن َنمتلئ با�ستمرار ِمن ُّ
أف�س�س " ،17-14 :3ب َِ�س َب ِب ه َذا
الر�سول بو ُل�س في � ُ
فقد َك َتب َّ
يح ،ا َّل ِذي ِم ْن ُه ُت َ�س َّمى ُك ُّل
وع ا ْل َم ِ�س ِ
�أَ ْح ِني ُر ْك َب َت َّي َل َدى �أَبِي َر ِّب َنا َي ُ�س َ
او ِ
ات َو َع َلى الأَ ْر ِ
�ضِ .ل َك ْي ُي ْع ِط َي ُك ْم ب َِح َ�س ِب ِغ َنى
ال�س َم َ
َع ِ�ش َ
ير ٍة ِفي َّ
وح ِه ِفي الإِ ْن َ�سانِ ا ْل َب ِ
َم ْج ِد ِه� ،أَ ْن َت َت َ�أ َّي ُدوا بِا ْل ُق َّو ِة ب ُِر ِ
اطنِ ِ ،ل َي ِح َّل
يمانِ ِفي ُق ُلو ِب ُك ْم".
[ ِل َي ْ�س ُك َن] ا ْل َم ِ�س ُ
يح بِالإِ َ
بالروح ال ُق ُد�س.
ول َّأن الم�سيح َ
"ي ْ�س ُكن" فينا ،يمكننا �أن َنمتلئ ُّ
ل ِك ْن يجب علينا �أن ُندرك �أنه ينبغي لنا �أن َنمتلئ بروح الم�سيح.
فنحن ال ن�ستطيع �أن َنملأ �أنف�سنا ب�أنف�سنا.
وال َ�ش َّك في � َّأن الكثيرين ِم َّنا قد اختبروا م�شاعر الإحباط
بالروح ال ُق ُد�س .فقد
ال َّناجمة عن البحث عن االمتالء َّ
الدائم ُّ
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وم َخلِّ ً�صا لنا .وقد
اختبرنا ذلك االمتالء عندما َقبِلنا ي�سوع َر ًّبا ُ
لكن جميع
اختبرنا ذلك االمتالء بين ال َفينة وال َفينة بعد ذلكَّ .
الدوام.
بالروح على َّ
محاوالتنا لم تملأنا ُّ
زئيا� ،إلى عدم َفهمنا لما َيجري.
وهذا الإخفاق َيرجعُ ،ج ًّ
المهمة
الكتابية
لذلك ،يجب علينا �أن نت� َّأمل في بع�ض الآيات
َّ
َّ
بالروح.
التي �س ُت�ساعدنا في الح�صول على تلك الحياة ُ
الممتلئة ُّ
الر�سول بو ُل�س
الر�سالة �إلى �أهل � ُ
في ِّ
أف�س�س  ،18 :5يو�صينا َّ
عملية االمتالء
بالروح .وقد َق َ�صد بذلك �أن تكون
َّ
ب�أن َنمتلئ ُّ
كافيا لإقناعنا ب� َّأن
م�ستمرة .ويجب �أن يكون هذا ُّ
بمفردهً ،
الحقُ ،
َّ
بالروح .وعندما ُندرك � َّأن َ�شوق قلبه
ا
دوم
متلئ
ن
أن
�
يريدنا
الرب
َ
ً
َّ
ُّ
ِ
ِ
بالروح
هو �أن يملأنا بروحه� ،سوف َن َت َي َّقن من � َّأن ع ْبء االمتالء ُّ
ال َي َقع علينا.
كتابي �آخر َيجعلنا َن َت َي َّقن ِمن �أ ّنه ب�إمكاننا �أن
وهناك َح ٌّق
ٌّ
المقد�س ال يو�صينا ب�أن
بالروح ال ُق ُد�س ،وهو � َّأن الكتاب
َّ
َنمتلئ ُّ
َنملأ �أنف�سنا ب�أنف�سنا .بل على ال َّنقي�ض ِمن ذلك ،ف�إ ّنه يو�صينا
ن�ستمر في الح�صول على االمتالء
ب�أن َنمتلئ .فيجب علينا �أن
َّ
بالروح الذي َ�س َكن فينا ُمنذ �أن َقبِلنا ي�سوع ُم َخلِّ ً�صا لحياتنا.
ُّ
الروح ال ُق ُد�س ُيريد
ن�أتي الآن �إلى �س�ؤالٍ ُمهِ ٍّم�" :إن كان ُّ
ِ
أي�ضا ،ما الذي َي ُح ْو ُل
ب�شدة � ً
ب�ش َّدة �أن يملأنا ،ونحن نريد ذلك َّ
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دون ح�صولنا على هذا ِ
فالر�سول
الم ْلء؟" الجواب �سه ٌل ًّ
جداَّ .
[الطبيعة الخاطئة]
بو ُل�س يقول في
غالطية " ،17 :5لأَ َّن ا ْل َج َ�س َد َّ
َّ
ال�سهل �أن َنرى
الر ِ
الر ُ
وح ِ�ض َّد ا ْل َج َ�س ِد ".لذلكِ ،من َّ
وح َو ُّ
َي ْ�ش َتهِ ي ِ�ض َّد ُّ
الج َ�سد هو
بالروح ولم َي ْح ُدث ذلك ،ف� َّإن َ
�أننا �إذا �أردنا االمتالء ُّ
ال�س َبب .ل ِك ْن هل يمكننا ِف ْعل � ِّأي �شي ٍء للتخ ُّل�ص ِمن عائق الج�سد
َّ
بالروح؟ �أجل! فنحن َن ْ�ش ُكر اهلل ل َّأن الج�سد قد ُ�ص ِلب.
متلئ
ن
لكي
َ
ُّ
قوته والتخ ُّل�ص من كو ِنه
لذلك ،فقد �صار بالإمكان تجريده ِمن َّ
بالروح.
حاج ًزا ُيعيق امتالءنا ُّ
يح َق ْد
و َنقر�أ في
ين ُه ْم ِل ْل َم ِ�س ِ
"ول ِك َّن ا َّل ِذ َ
َّ
غالطية َ ،24 :5
ال�ش َه َو ِ
ات ".وهذا َيعني � َّأن ال َّن ْ�صر
َ�ص َل ُبوا ا ْل َج َ�س َد َم َع الأَ ْه َوا ِء َو َّ
تاح! ففي ال َّلحظة التي � َآم َّنا فيها بالم�سيح�ُ ،ص ِل َب َج َ�س ُدنا –
ُم ٌ
ب�أهوائه و�شهواته .لذلك ،عندما َنختبر َ�ص ْلب الج�سد ،فهذا يعني
الروح ال ُق ُد�س هو الذي ُي َه ْي ِمن
�أنه لم َي ُعد هو ُ
الم َه ْي ِمن ل َّأن ُّ
على حياتنا.
واخ َتر –
الربْ ،
والآن ،حاول �أن تجل�س بهدو ٍء في َم ْح َ�ضر ِّ
بوعي و� ٍ
تام – �أن َتتخ َّلى عن ا ِّتكالك على نف�سك ،وحكمتك،
ٍ
إدراك ٍّ
وخططك ،وعن اعتقادك ب�أ َّنك َتعرف ك ّل �شيءِ .
ومن َث َّمَ ،ر ِّكز فقط
على خطط اهلل لحياتك ،وللآخرين ،ولملكوتهِ � .آمن ب� َّأن ج�سدك
بالروح في هذه
قد ُ�ص ِلب .و ُقل ِّ
للرب" :يا َر ُّب� ،أنا �أ ْق َبل االمتالء ُّ
الروح ال ُق ُد�س يريد �أن يملأني ُمنذ تلك
ال َّلحظة .ف�أنا �أعلم � َّأن ُّ
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يت هذه
ال َّلحظة التي ِ�ص ْر ُت فيها
ً
واحدا ِمن �أوالدك� ".إذا َ�ص َّل َ
بالروح ال ُق ُد�س.
ال�صالة ِمن قلبكْ ،
َّ
فاع َلم �أ َّنك قد امتلأت ُّ

أف�س�س ُ 18 :5ترينا �أنه
الر�سول بو ُل�س في � ُ
َت َذ َّكر � َّأن َو ِ�ص َّية َّ
بالروح .وقد َن�سمع �أحيا ًنا � َّأن بع�ض
يجب علينا �أن َنمتلئ ً
دوما ُّ
المعنى المق�صود هو
بالروح" .وقد يكون َ
الم�ؤمنين َ
"مملو�ؤون ُّ
لكن هذا ُيجانب
عين ًة في حياتهم
الروحيةَّ .
َّ
�أنهم بلغوا مكان ًة ُم َّ
الو�صية وقال لنا �إنه
الر�سول بو ُل�س هذه
َّ
َّ
ال�صواب .فعندما َك َتب َّ
بالروح ،كان َيعرف � َّأن االمتالء َم َّر ًة
يجب علينا �أن َنمتلئ ً
دوما ُّ
فح�سب لي�س ب ٍ
ِكاف .وال َي ِ�ص ُّح �أن َنقول � َّإن الم�ؤمنين َي ْبلغون
ِ
بمقت�ضاه �أن يو�صفوا
مو�ض ًعا في حياتهم
َّ
الم�سيحية َي�ستح ُّقون ُ
بالروح
بالروح" .فيجب علينا �أن َنمتلئ ُّ
ب�أ َّنهم قد "امتلأوا ُّ
كرارا.
رارا و َت ً
ِم ً
�ستمر في ا�ستعادة
ومع � َّأن ج�سدنا مات مي َت ًة َ�ش َ
نيع ًة ،ف�إنه َي ُّ
م�ستمر
قوته على نح ٍو
قوتهَّ .
والطريقة الوحيدة لتجريد ج�سدنا ِمن َّ
َّ
ٍّ
َت ْك ُمن في اال�ستمرار في َر ْف�ض َت َ�س ُّلطه علينا ،وفي اال�ستمرار في
بالروح! بل
الإيمان ب�أ َّنه قد ُ�ص ِلب .لذلك ،ال تتو َّقف عن االمتالء ُّ
بالروح
افعل ذلك بذات َّ
الطريقة التي ُقمت بها عندما امتل َأت ُّ
قبل لحظات.
الب َركات الوفيرة التي َنح�صل
والآن� ،سوف َن َت َح َّدث عن بع�ض َ
بالروح.
عليها عندما َنمتلئ ُّ
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الفصل َّ
الثامن
َ
ص َنعهُ الرُّوح
الف ْرق الذي يَ ْ
"ب ْذل
هناك َف ْر ٌق
�شا�سع بين حياتنا القديمة القائمة على َ
ٌ
طاقتنا لأجل ي�سوع" والحياة الجديدة القائمة على الح�صول
العديد ِمن
على ِم ْلء ُروح الم�سيح .والكتاب
َّ
المقد�س ُيطلعنا على َ
الروح ال ُق ُد�س .وال َق ْ�صد ِمن هذا ال َف ْ�صل هو �إطالعك على
خدمات ُّ
بع�ض هذه الخدمات.
�ستمرِ .لهذا ،يجب
� َّإن الحياة
َّ
الم�سيحية هي حياة ُن ُم ٍّو ُم ٍّ
بالروح ال ُق ُد�س ُمنذ هذه
علينا �أ َّال َنعتقد �أ َّننا �سنبقى ُممتلئين ُّ
يوم� ،أن ُن َح ِّقق
ال َّلحظة �إلى نهاية حياتنا .فبو�سعنا ،في ك ّل ٍ
الدائمَّ � .أما ال َّتغييرات التي يمكننا
المزيد والمزيد ِمن
النمو َّ
ِّ
ال�شخ�صي،
ال�صعيد
�أن َنتو َّقعها فهي :بع�ض ال َّتغييرات على َّ
ِّ

وبع�ض ال َّتغييرات على َ�صعيد عالقتنا باهلل ،وبع�ض ال َّتغييرات
على َ�صعيد عالقتنا بالآخرين ،وبع�ض ال َّتغييرات على َ�صعيد
الم�سيحية.
خدمتنا
َّ
طبيعية
حدث كنتيجة
الم َت َق ّدم ِذ ْك ُرها َت ُ
َّ
� َّإن جميع ال َّتغييرات ُ
بالروح .لذلك ،ف� َّإن � َّأي جه ٍد نبذله ِل َف ْر�ض هذه
لالمتالء
ُّ
ال َّتغييرات لن يكون َف َّعاالًَّ � .أما �إذا اكت�شفنا �أ َّننا َنفت ِقر �إلى � ٍّأي ِمن
قوي على حاجتنا �إلى قبول
ال�صفات المذكورة �آن ًفا ،فهذا دلي ٌل ٌّ
ِّ
ِ
ِ
بالروح ال ُق ُد�س بد ًال من محاولة َف ْر�ضها ب�أنف�سنا في
االمتالء ُّ
ال�شخ�صية،
حياتنا .ومع � َّأن هذه ال َّتغييرات �س َت ْح ُدث في حياتنا
َّ
فهي �ست�ؤ ِّثر في ك ّل ِ
ناح َية �أخرى ِمن حياتنا .وفيما يلي بع�ض
الب َركات وال َّتغييرات التي يمكننا تو ُّقعها نتيجة امتالئنا
َ
بالروح ال ُق ُد�س:
ُّ
الروح َف َرح .وال َف َرح ِمن ال ِّثمار ال َّنادرة ح ًّقا .وفي َن َظر
َث َمر ُّ
الم�ؤاتية .ل ِك ْن
الكثيرين ِم َّنا ،ف� َّإن ال َف َرح َيعتمد على ُّ
الظروف ُ
بالروح ال ُق ُد�سَ ،ي�صير ال َف َرح ِمن َن�صيبنا – � ًّأيا
عندما َنمتلئ ُّ
الظروف.
كانت ُّ
ال�سالم َيملأ ِكياننا .وهو
الروح َ�سالم .وهذا َيعني � َّأن َّ
و َث َمر ُّ
�سالم مع اهلل ومع الآخرين (عندما َي ْ�س َمحون
يعني � ً
أي�ضا �أ َّننا في ٍ
بذلك)ِ .
بال�صعوبات،
ومن َ
العجيب �أن َنعرف �أ َّنه في اليوم َ
المملوء ُّ
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ِ
ِ
والخ�صام،
والكراه َية،
وال�شعور بال َّذ ْنب،
والحزن ،والي�أ�س،
ُّ
بالروح.
والحرب ،يمكننا �أن نكون �أبناء َّ
ال�سالم ب�أن َنمتلئ ُّ
أغلبية الآباء وال َّأمهات ُي َعلِّمون
الروح َ�صالح .ف� َّ
و َث َمر ُّ
�أبناءهم �أن يكونوا �صالحين .ومع ذلك ،فقد قال ي�سوعَ " :ل ْي َ�س
�أَ َح ٌد َ�صا ِل ًحا ِ�إ َّال َو ِ
اح ٌد َو ُه َو اهللُ ".لذلك ،ال يمكننا �أن نكون
هلل ب�إظهار َ�ص ِ
�صالحين �إ َّال عندما َن ْ�س َم َح ِ
الح ِه فينا .وال يمكن هلل
بالروح ال ُق ُد�س.
�أن َيفعل ذلك �إ َّال �إذا ُك َّنا ُممتلئين ُّ
الروح ال ُق ُد�س في حياتنا وهي
َ
وهناك ِ�ص َفة �أخرى ُي ْث ِم ُرها ُّ
"�ض ْبط ال َّن ْف�س" ُم�شت َّقة ،في الأ�صل،
ال َّت َع ُّفف .والكلمة " َت َع ُّفف" �أو َ
والروح ال ُق ُد�س
ِمن كلمتين ُت�شيران �إلى َّ
ال�سيطرة �أو ال َّت َح ُّكمُّ .
ال�سيطرة ،بل
ُين�شئ فينا ُق َّو ًة .وهذا َيعني � َّأن ال�شخ�ص لي�س ً
فاقدا َّ
الرب.
الح َّ
هو َيمتلك كامل ُ
رية والإرادة في ال َّتجاوب مع قيادة ِّ
ٍ
وفي َم َّر ٍ
الح ِّق" .وفي
ات
"ر ْوح َ
الروح ال ُق ُد�س ُ
عديدةُ ،ي َ�س َّمى ُّ
�سير�شدنا �إلى
الروح ال ُق ُد�س ُ
�إنجيل يوح َّنا  ،13 :16يقول ي�سوع � َّإن ُّ
أي�ضا � َّإن
الح ِّق .وفي �إنجيل يوح َّنا  ،26 :14يقول ي�سوع � ً
َج ِ
ميع َ
والر�سول بو ُل�س يقول لنا في 1كورنثو�س
الروح ُ
�سي َعلِّمنا ُك َّل َ�ش ْي ٍءَّ .
ُّ
�سيعلن لنا َما � َأع َّد ُه ا ُ
هلل ِل َّلذين ُي ِح ُّبونه.
�س
د
ق
ال
وح
الر
إن
�
و10
9
:2
ُُ
ُ
َّ ُّ
الروح ال ُق ُد�س حياتنا ،ف�إ َّننا َنح�صل على َم ْ�ص َدرٍ غير
فعندما َيملأ ُّ
ٍ
دوما.
وحي .وهذا ال ُّنور ُينيرنا ً
محدود ِمن ال ُّنور ُّ
الر ِّ
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وح ا ْل ُق ُد ُ�سَ ... ،ف ُه َو ...
الر ُ
وقد قال ي�سوعَ :
"و َ�أ َّما ا ْل ُم َع ِّزيُّ ،
ُي َذ ِّك ُر ُك ْم ِب ُك ِّل َما ُق ْل ُت ُه َل ُك ْم" (يوح َّنا  .)26 :14وما � ْأك َث َر َما َت َع َّجبنا
ٍ
المقد�س
فتذكرنا فج�أ ًة �آي ًة ِمن الكتاب
عندما َم َر ْرنا
بموقف ماَّ ،
َّ
الطريقة في
فالروح ال ُق ُد�س َيعمل بهذه َّ
لم ُن َف ِّكر فيها منذ �سنواتُّ .
�ستمرون في َع ْي�ش الحياة
جميع جوانب حياة الم�ؤمنين الذين َي ُّ
بالروح ال ُق ُد�س.
ُ
الممتلئة ُّ
أي�ضا "حيا ًة ل ْأج�سا ِدنا الفا ِن َية" .وهذا
والروح ال ُق ُد�س ُيعطي � ً
ُّ
ِ
ِ
َيعني �أنه ُي َح ِّررنا من العواطف التي َت�ستنفد طاقتنا مثل الخوف،
ِ
والكراه َية .وهو َيفعل
والمرارة،
وال َق َلق ،واالكتئاب ،والغ�ضبَ ،
ذلك ِمن طريق تحريرنا ِمن ا ِّتخاذ القرارات .فيجب علينا �أن
الروح ،ف� َّإن ا َ
هلل َي َّت ِخذ القرارات بد ًال
َّ
نتذكر �أنه عندما َن ْ�س ُلك في ُّ
أوقات ُير�شدنا
َع َّنا ،ونحن نتجاوب مع قراراته .كذلك ،هناك � ٌ
ج�سديا.
الرب فيها �إلى القيام ب�أمورٍ ال ن�ستطيع القيام بها
ًّ
ُّ
للطاقة
نا
د
م
ي
�س
د
ق
ال
وح
الر
إن
�
ف
أوقات،
ل
ا
هذه
وفي
بم ْ�ص َدرٍ َّ
ُ ُ َ ُ ُّ
َ
َّ ُّ
قادنا ا ُ
هلل �إلى
الج�سدية،
وبالقوة ال َّالزمة للقيام بهذه الأمور التي َ
َّ
َّ
القيام بها.
ين ِب ُك ِّل َ�ص َال ٍة َو ِط ْل َب ٍة ُك َّل َو ْق ٍت
"م َ�صلِّ َ
الر�سول بو ُل�سُ :
ويقول َّ
تغير عندما ُن َ�صلِّي بح�سب
الر ِ
أف�س�س  .)18 :6ف�صلوا ُتنا َت َّ
وح" (� ُ
ِفي ُّ
الروح ال ُق ُد�س .فحينئ ٍذ� ،سوف َي ِق ُّل الوقت المهدور ،و َت ِق ُّل
�إر�شاد ُّ
ال�ضرورية ،ويزيد َف ْه ُمنا للحاجات التي ينبغي �أن
الطلبات غير
ِّ
َّ
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ب�سالم �أكثر
وي ِق ُّل ا ِّتكا ُلنا على م�شاعرنا ف َن ْ�ش ُعر
ٍ
ُن َ�صلِّي لأجلهاَ ،
�سي�ستجيب لنا.
في قلوبنا ،وتزيد ثقتنا ب� َّأن اهلل َ
وهناك َث َم ٌر �آخر يمكننا �أن َنلحظه وهو زيادة ُ�ش ْكرِنا:
"�ش ِ
يح،
َ
وع ا ْل َم ِ�س ِ
اكر َ
ا�س ِم َر ِّب َنا َي ُ�س َ
ِين ُك َّل ِحينٍ َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء ِفي ْ
ِ
ال�شكر ُي َغ ِّير حياة �أوالد اهلل.
أف�س�س  .)20 :5فتقديم ُّ
هلل َوال ِآب" (� ُ
ال�شديدة عندما بد�أوا
فهناك �
أ�شخا�ص َت َخ َّل�صوا ِمن ك�آبتهم َّ
ٌ
فال�ش ْكر ُي َع ِّبر عن �إيماننا
ال�ش ْكر هلل على جميع �أحوالهمُّ .
بتقديم ُّ
وال�سيد على جميع �أحوالنا .وال َ�ش َّك في
الرب
ِّ
ِّ
القوي ب� َّأن اهلل هو ُّ
ال�ش ْكر هلل على ك ّل �شي ٍء لي�س �شي ًئا َنفعله بالفطرة .ل ِك ْن
تقديم
� َّأن
ُّ
بالروح� ،سوف َن ْ�ش ُكره على جميع الأ�شياء.
عندما َنمتلئ ُّ
الطرائق التي
مو ،هناك بع�ض َّ
ول َّأن عالقتنا باهلل دائمة ال ُّن ِّ
بالروحِ .
ومن بين
تنمو فيها هذه العالقة �أثناء امتالئنا
الم�ستمر ُّ
ّ
الطرائق ما يلي:
هذه َّ
الروح َم َح َّبة .فاهلل يقول لنا � َّإن �أعظم ك ّل الو�صايا هي �أن
َث َمر ُّ
ومن ك ّل َن ْف ِ�سناِ ،
إلهنا ِمن ك ّل قلبناِ ،
ومن ك ّل ِفكرنا،
الرب � َ
ُن ِح َّب َّ
ِ
أي�ضا �إ ّنه يجب علينا �أن ُن ِح َّب قريبنا
ومن ك ّل ُقدرتنا .وهو يقول � ً
بالروح
ك َن ْف ِ�سنا .لذلك ،ف� َّإن ُوجهة
َّ
المحبة الأولى للقلب ُ
الممتلئ ُّ
ن�ستمر في الح�صول على االمتالء
ال ُق ُد�س هي :اهلل .وعندما
ُّ
المحبة ِمن نحو اهلل
بالروح ال ُق ُد�سِ ،من الم� َّؤكد � َّأن َت َد ُّفق هذه
َّ
ُّ
�سيزيد ويت�ضاعف.
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الودعاء
الروح هو � ً
الرب ي�سوع � َّإن ُ
أي�ضا وداعة .فقد قال ُّ
و َث َمر ُّ
أي�ضا �أن َن ْحمل ِن ْي َر ُه علينا لأ ّنه
�سيرِثون الأر�ض .وهو ُيو�صينا � ً
َ
�ض ْع ًفا" (meekness
لي�س ْت َ
"الو َ
َو ٌ
ديع .وقد َ�ص َدق َمن قال � َّإن َ
داعة َ
والرب ال يبحث
فالوداعة َتعني اال�ستعداد.
َ .)is not weakness
ُّ
�ستعدين .وعندما َنمتلئ
عن �أ�شخا�ص قادرين ،بل عن �
ٍ
أ�شخا�ص ُم ِّ
بالطريقة التي َي�شاء.
للرب �أن َي�ستخدمنا َّ
بالروح ،يمكن ِّ
ُّ
المقد�س على
وكثيرا ما ُي َ�ش ِّجعنا الكتاب
الروح �إيمان.
َّ
ً
و َث َمر ُّ
"ول ِك ْن
زيادة �إيماننا باهلل .ونحن نقر�أ في
ِّ
عبرانيين َ ،6 :11
يمانٍ َال ُي ْم ِك ُن ِ�إ ْر َ�ضا ُ�ؤ ُه ".ويمكننا �أن ِ
النمو
نواظب على
ب ُِدونِ ِ�إ َ
ِّ
بالروح ال ُق ُد�س.
في الإيمان ِمن خالل االمتالء َّ
الدائم ُّ
وح ا ِ
هلل،
ون ب ُِر ِ
اد َ
و َنقر�أ في رومية " ،14 :8لأَ َّن ُك َّل ا َّل ِذ َ
ين َي ْن َق ُ
َف�أُول ِئ َك ُه ْم �أَ ْب َن ُاء ا ِ
هلل ".ويمكننا �أن َنرىِ ،من خالل هذه الآية� ،أ ّنه
بالروح .وعندما َننقاد
بالروح ،ف�سوف َن ْنقاد � ً
أي�ضا ُّ
عندما َنمتلئ ُّ
دوما� ،س َن ْ�س ُلك في ُ�ص ْلب م�شيئة اهلل.
بالروح ً
ُّ
و ُت َو ِّ�ضح لنا الأعداد رومية � 4-1 :8أ َّننا ال َن ْح َفظ �شريعة
الروح ال ُق ُد�س.
اهلل ِمن خالل محاولة ِح ْفظ ال َّنامو�س ،بل َّ
بقوة ُّ
الع ْ�شر ،يمكننا �أن َنكت�شف ما �إذا ُك َّنا
وعندما َنقر�أ الو�صايا َ
بالروح ال ُق ُد�س – ل َّأن ُح ْكم ال َّنامو�س
ُممتلئين �أو غير ُممتلئين ُّ
أي�ضا في
وي َعلِّم بو ُل�س � ً
الروحُ .
قد َت َّم فينا ،نحن َّ
ال�سا ِلكين َح َ�سب ُّ
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و�س ".وقد ر�أينا
"م ْن �أَ َح َّب َغ ْي َر ُه َف َق ْد �أَ ْك َم َل ال َّن ُ
رومية َ ،8 :13
ام َ
الروح َم َح َّبة .وب�سبب َوحدتنا بالم�سيح ،يمكننا �أن
َت ًّوا � َّأن َث َمر ُّ
بمحبة ،ف�إ َّننا
بمحبة .وعندما َنعي�ش
الروح و�أن َنعي�ش
َّ
َّ
َن ْ�س ُلك في ُّ
في وِ فاقٍ مع ال َّنامو�س.
تحدث عن عالقتنا
الم َق َّد�س َي َّ
وال ُنبالغ �إن ُقلنا � َّإن الكتاب ُ
تحدث عن عالقتنا باهلل .ومع � َّأن عالقتنا
بالآخرين �أكثر ِم َّما َي َّ
المقد�س
أهمي ًة ِمن عالقتنا بال َّنا�س ،ف� َّإن الكتاب
َّ
باهلل هي �أكثر � َّ
ُي َعلِّمنا �أكثر عن عالقتنا بالآخرين .وهل ِمن جانب لم ُي ِ
قا�س
الب َ�شر؟ لذلك ،فنحن ُن َر ِّحب
فيه الإن�سان ب�سبب �سوء العالقات بين َ
م�ساعدة ُم ٍ
ٍ
�ص بعالقتنا بالآخرين .ل ِك ْن �إن �أردنا
ب� ّأية
تاحة َت ْخ َت ُّ
تحقيق ال َّن�صر في هذا ِ
�سي�ساعدنا �أكثر ِمن
الم ْ�ضمار ،فال �شيء ُ
بالروح.
االمتالء ُّ
كثيرا في تعاملنا مع
َ
همة ًّ
هناك ِ�ص َفة ُم َّ
جدا نحتاج �إليها ً
الروح .والكلمة
وال�ص ْبر
ال�ص ْبر.
ٌ
َّ
الآخرين ،وهي َّ
واحد ِمن َث َمر ُّ
ال
يونانيتين:
(�ص ْبر) هي َترجمة لكلمتين
َّ
َّ
إنجليزية "َ "patience
"غ َ�ضب" ،وال َّثانية َتعني "�إ ْق�صاء" .وعند َد ْم ِج
الأولى َتعني َ
معاَ ،ي�صير المعنى المق�صود هو�" :إ ْق�صاء ال َغ َ�ضب".
الكلمتين ً
ولو �أ َّننا َط َّبقنا مبد�أ االبتعاد عن الغ�ضب ،ل َت َج َّنبنا الكثير ِمن
والعائلية ،والخالفات بين الم�ؤمنين،
الزوجية
الم�شكالت
َّ
َّ
وغيرها .لذلك ،ل ُن َر ِّكز على ا ِّتحادنا بالم�سيح و َنقبل االمتالء
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تعاملنا
بالروح ال ُق ُد�س ل َّأن هذا االمتالء َ
�سيجعلنا َ�صبورين في ُ
ُّ
مع الآخرين.
أي�ضا ُل ْطف .ويا لل َف ْرقِ الذي ُي ْح ِد َث ُه ال ُّل ْطف!
الروح هو � ً
و َث َمر ُّ
ِ
كثيرا
بح ِّب ال َّذات والوقاحة والغ�ضب
ففي ٍ
عالم َي َّت ِ�سم ُ
والكراه َيةً ،
ما َينجح ال ُّل ْطف في � ْإ�صالح العالقات المقطوعة .فال ُّلطف الذي
أمر عظيم!
فينا َيجعل الآخرين َي ُ
�شعرون بال َّتقدير؛ وهو � ٌ
"خ ِ
�ض ِفي َخ ْو ِف ا ِ
أف�س�س .)21 :5
ين َب ْع ُ�ض ُك ْم ِل َب ْع ٍ
ا�ض ِع َ
َ
هلل" (� ُ
بع�ضنا
لب ْع ٍ
ال�سيطرة ُ
وخ�ضوعنا َب ْع ُ�ضنا َ
�ض هو َع ْك�س محاولة َّ
لل�سياق الذي َو َردت فيه هذه الآية،
على َب ْع�ض .وعند درا�ستنا ِّ
بالروحِ .
ومن الوا�ضح
َنرى � َّأن الخ�ضوع ي�أتي نتيجة االمتالء ُّ
أ�سا�س َمهِ ٌّم للعالقات الوطيدة بين ال َّنا�س.
� َّأن روح الخ�ضوع هو � ٌ
ٍ
أف�س�س .)3 :4
ونحن
بحاجة � ً
"و ْح َّ
أي�ضا �إلى َ
الروح" (� ُ
دانية ُّ
الروح ال ُق ُد�س طري ًقا �إلى قلوب الم�ؤمنين ،فهو
فعندما َيجِ د ُّ
القوي .وال َ�ش َّك في � َّأن َقلب اهلل
الوحدانية
معا برباط
يربطهم ً
ِّ
َّ
أي�ضا
المنهدمة بين �أبنائه .وال َ�ش َّك � ً
َيح َزن عندما َيرى العالقات ُ
معا برباط
للروح ال ُق ُد�س �أن يربطنا ً
� َّأن َقلبه َيفرح عندما َن ْ�س َمح ُّ
الروح
الرب ي�سوع لأجل َو
َو
َّ
َّ
الروح .وقد َ�ص َّلى ُّ
حدانية ُّ
حدانية ُّ
مو�ضوع �آخر في �صالته
بين الم�ؤمنين �أكثر ِم َّما َ�ص َّلى لأجل � ِّأي
ٍ
ٍ
�ساعات
الم َد َّونة في الأ�صحاح ِ 17من �إنجيل يوح َّنا – قبل
ُ
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ٍ
قليلة ِمن َ�ص ْلبِه .لذلكَ ،ف ِّكر في ال َّت�أثير الذي ُيمكننا �أن َنتركه في
الروح بيننا .لذلك،
الم َخ َّل�ص عندما َي َر ْون
َّ
العالم غير ُ
وحدانية ُّ
الربِ ،
ومن �أجل ه�ؤالء.
ِل َن ْ�س ُلك في َوحدتنا مع الم�سيح ِ -من �أجل ِّ
بالروح ال ُق ُد�س َيجعلنا م�ؤمنين ُم ْث ِمرين .ل ِك َّن
� َّإن االمتالء ُّ
الرب الأمناء ال َي ْر�ضون بال ِّثمار التي لديهمَ .ف ُه ْم
جميع ُخ َّدام ِّ
َي�سعون �إلى المزيد ِمن الإ ْثمار ِمن �أجل اهلل .ويمكننا �أن َنختبر
بالروح .فقد َو َعدنا
�إ ْث ً
مارا كهذا عندما ُنداوم على االمتالء ُّ
ابَ ،ت ْجرِي ِم ْن
"م ْن � َآم َن بِيَ ،ك َما َق َ
الرب ي�سوع قائ ًالَ :
ال ا ْل ِك َت ُ
ُّ
َ
ِ
ٍ
الماء
أن
�
39
د
د
الع
ن
ي
ب
وي
.)38
:7
ا
ن
(يوح
"
ي
ح
ء
ا
م
ار
ه
ن
�
أ
ه
َّ
َّ
ُ َ ِّ َ َ
َ
َب ْط ِن ْ َ ُ َ َ ٍّ
الرب ي�سوع
َ
الروح ال ُق ُد�س .و ُنالحظ هنا � َّأن َّ
الح َّي هو �إ�شارة �إلى ُّ
ِ
ِ
ٍ
�سيجري من خالل الأ�شخا�ص
لم َيع ْد ب� َّأن
َ
"جدول ماء �صغيرٍ" َ
واحدا
أي�ضا ب� َّأن " َن ْه ًرا"
دوما .وهو لم َي ِعد � ً
ً
الذين َي َّت ِكلون عليه ً
فالو ْعد هنا يقول � َّإن "�أ ْنهار"
�سيجري ِمن ُبطون َمن ي�ؤمنون بهَ .
دائما.
ما ٍء َح ٍّي �س َتجري ِمن ُبطون َمن ي�ؤمنون به َ
وي َّتكلون عليه ً
بالروح ال ُق ُد�س .فتلك
وقد ر�أينا � َّأن الإيمان ِم ْن َث َمر االمتالء ُّ
الم َخ َّل�صين على َح ٍّد
الم َخ َّل�صين وغير ُ
الأنهار �ستجري وتروي ُ
ال�ضا ِّلين �إلى الم�سيح ،و ُن ِ
الم َخ َّل�صين
�سواء .فنحن َنجتذب َّ
ر�شد ُ
ٍ
أغلبية ِم َّنا
وي َع ُّد هذا الإ ْثمار
�إلى
حياة َف َّي َ
ا�ض ٍةُ .
تغييرا هائ ًال لل َّ
ً
ِم َّمن يواجهون �صعوب ًة بالغ ًة في ال َّت�أثير في حياة الآخرين ِمن
ال�صالحِ ،
لكن اكت�شاف واختبار حياة
ومن جِ َهة اهللَّ .
جِ َهة ِف ْعلِ َّ
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بالروح ال ُق ُد�س قادرة على � ْإحداث تغيي ٍر هائلٍ
االمتالء َّ
الدائم ُّ
في َ�شهادة ٍ
غيير ي� ِّؤدي �إلى مزي ٍد
عدد كبي ٍر ِمن الم�ؤمنين؛ وهو َت ٌ
ِمن الإ ْثمار.
ومع � َّأن ال َّتغييرات العديدة التي َت ْح ُدث في حياتنا عندما
بالروح ال ُق ُد�س هي تغييرات ُمهِ َّمة (كما
�ستمر في االمتالء ُّ
َن ُّ
ر�أينا في هذا ال َف ْ�صل) ،فهي ال ُت َ�ش ِّكل قائم ًة �شاملة .لك َّننا َنرجو
�أن تكون ال َّتغييرات المذكورة �آن ًفا ِ
ال�شوق في
كاف َية ل ْإ�ضرام َّ
بالروح
بالروح .ويمكننا �أن
ن�ستمر في االمتالء ُّ
َّ
قلوبنا لالمتالء ُّ
والم�ستمر بالم�سيح – في
الدائم
ال ُق ُد�س ِمن خالل ا ِّتحادنا َّ
ِّ
ود ْف ِنه ،وقيامته .لذلك ،يجب علينا �أن َنفتدي الوقت ،و�أن
َ�ص ْلبِهَ ،
الرب ي�سوع
نبد�أ في الحال في ُممار�سة هذا اال ِّتحاد ب�شخ�ص ِّ
بار َكة ال َّناجمة عن االمتالء
الم�سيح ،وفي اختبار الحياة ُ
الم َ
بالروح ال ُق ُد�س.
الم�ستمر ُّ
ّ
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الفصل ال َّتاسع
التحرُّر ِمن الخط َّية
ال�سار �أ َّننا ل�سنا ُم ْل َزمين بالبقاء
� َّإن هذا الف�صل ُي َق ِّدم الخبر َّ
�شعر بال َّذنب والإخفاق .وقد
تحت ُ�سلطان � ّأية
خطية َتجعلنا َن ُ
َّ
َي�س�أل البع�ض" :هل ُت َعلِّم �أ َّنه بمقدورنا �أن َن�صير كاملين و�أن
الخطية
تحرر ِمن
ال ُنخطئ ثاني ًة؟" يجب �أن � ِّ
َّ
أو�ضح �أ َّننا لن َن َّ
تاما �إ َّال بعد انتهاء حياتنا على الأر�ض .ومع ذلك ،يمكننا
َت َح ُّر ًرا ًّ
الخطيةِ ،
الم َد ِّمر على
�أن َن َت َح َّرر �أكثر ف�أكثر ِمن
َّ
ومن ت�أثيرها ُ
ال�سماء.
حياتناَ ،ق ْبل �أن نذهب �إلى َّ
ويعتقدون
ل َّأن م�ؤمنين
م�سيحيين كثيرين َي�شعرون بال َّذ ْنب َ
ِّ
�سوءا وب�شاع ًةَ ،يجِ دون
� َّأن خطاياهم َتفوق خطايا الآخرين ً
بع�ض ال َّت�شجيع ِمن خالل مراجعة بع�ض قوائم الخطايا التي

المقد�س؛ فهذه الآيات ُترينا � َّأن جميع الم�ؤمنين
َذ َكرها الكتاب
َّ
ُم َع َّر�ضون القتراف � ٍّأي ِمن هذه الخطايا.
"و�أَ َّما ال َآن
فالر�سول بو ُل�س يقول في كولو�سي َ ،10-8 :3
َّ
َ
َ
ال�س َخ َط ،ا ْل ُخ ْب َث،
،
ب
�ض
غ
ل
ا
:
ل
ك
ل
ا
ا
�ض
ي
�
أ
م
ت
ن
�
أ
م
ك
ن
ع
وا
َف ْ
اط َر ُح َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ً ْ ُ َّ ْ َ َ َ
َّ
ِيح ِم ْن �أَ ْف َو ِاه ُك ْمَ .ال َت ْك ِذ ُبوا َب ْع ُ�ض ُك ْم َع َلى
ال َّت ْج ِد َ
يف ،ا ْل َك َال َم ا ْل َقب َ
يد
َب ْع ٍ
ان ا ْل َع ِت َ
�ض� ،إِ ْذ َخ َل ْع ُت ُم الإِ ْن َ�س َ
يق َم َع �أَ ْع َما ِل ِهَ ،و َلب ِْ�س ُت ُم ا ْل َج ِد َ
ور ِة َخا ِل ِق ِه".
ا َّل ِذي َي َت َج َّد ُد ِل ْل َم ْع ِر َف ِة َح َ�س َب ُ�ص َ
الر�سول بو ُل�س:
وفي َم ْق َط ٍع �آخر ِمن الكتاب
َّ
المقد�س ،يقول َّ
ال ا ْل َج َ�س ِد َظ ِ
ار ٌة،
"و�أَ ْع َم ُ
َ
ار ٌةَ ،ن َج َ
ا�س ٌةَ ،د َع َ
ِنىَ ،ع َه َ
اه َر ٌة ،ا َّل ِتي ِه َي :ز ً
َ
ِ
ِ
اق،
�ص
خ
،
ة
او
د
ع
،
ر
ح
�س
،
انِ
ث
و
ل
أ
ا
ة
اد
ب
َ
امَ ،غ ْي َر ٌة�َ ،س َخ ٌطَ ،ت َح ُّز ٌب�ِ ،ش َق ٌ
ْ ٌ ََ ٌَ َ ٌ
ِع َ َ ُ ْ
(غالطية .)21-19 :5
ال ه ِذ ِه"
ب ِْد َع ٌةَ ،ح َ�س ٌدَ ،ق ْت ٌل�ُ ،س ْك ٌرَ ،ب َط ٌرَ ،و�أَ ْم َث ُ
َّ
ِ
الم ْق َط َع ْين ال ِكتاب َِّي ْين – � َّأن
ومن َ
الج ِل ِّي – ِمن خالل هذين َ
ريعة.
الم َ
جميع الم�ؤمنين ُم َع َّر�ضون للوقوع في هذه الخطايا ُ
أي�ضا.
أهمي ًة هو �أنهم قادرون على
التحرر منها � ً
َل ِك َّن الأمر الأكثر � َّ
ُّ
التحرر ِمن الخطايا التي َت ْ�س َت ْعبِدنا
المهم �أن ن�ؤمن ب� َّأن
لذلكِ ،من
ِّ
ُّ
مكن – � ًّأيا كانت هذه الخطايا.
أمر ُم ٌ
هو � ٌ
أي�ضا � َّأن هناك ِ�س ٍ
مات خاطئة في �إن�ساننا
وال َيفو ُتنا �أن َن ْذ ُكر � ً
"خ ِط َّية" ومنها القلق ،وال ْإ�شفاق
العتيق ،لك َّننا ال َندعوها َ
َ
وك ْثرة ال َّن ْقد
على ال َّذات ،وال ِعناد ،واالهتمام ال َّزائد ب�أج�سادناَ ،
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تحرر ِمن هذه
ُّ
والتذمر ،و� ْإهدار الوقت ،والإحباط .ويمكننا �أن َن َّ
لبية.
ال�س َّ
ِّ
ال�سمات َّ
فعلى �سبيل ِ
فال�سبب الذي
المثال ،يمكنك �أن َت َت َح َّرر ِمن القلقَّ .
ال�شخ�صية عن الم�ستقبل.
َيدفعنا �إلى القلق هو َت َم ُّ�سكنا ب�أفكارنا
َّ
ال�صعبة و َنعتقد � َّأن �أفكارنا عن
لذلك ،عندما ت�أتي الأوقات َّ
الم�ستقبل لن تتح َّققُ ،ي�صيبنا القلق والخوفَّ � .أما �إذا َت َح َّررنا
ِمن االعتقاد �أ َّننا َنعرف ك ّل �شيء ،و َت َخ َّل�صنا ِمن وجهة نظرنا
االدعاء بعدم
�ص الأ�شياء ،و َت َو َّقفنا عن ِّ
َّ
ال�شخ�صية فيما َي ُخ ُّ
أي�ضا ِمن القلق
�
ر
تحر
ن
ف�سوف
آخرين،
ل
ا
أو
�
اهلل
إلى
�
حاجتنا
ً
َ َّ
ونتم َّكن ِمن َو ْ�ضع ك ّل �شيء بين َي َد ِي اهلل.
الر�سول بو ُل�س � َّأن الم�ؤمنين لي�سوا
وفي رومية ُ ،2 :6يخبرنا َّ
الخطية لأنهم ،في حقيقة الأمر " َق ْد َما ُتوا
ُم ْ�ض َط ِّرين للبقاء في
َّ
العتيق قد ُ�ص ِلب.
عن
الخطية" .وفي رومية َ ،6 :6نرى � َّأن �إن�ساننا َ
َّ
الم�سيحية،
أمور َتنطبق علينا في الحياة
َّ
وكما ر�أينا َت ًّوا ،هناك � ٌ
لك َّننا لن َنختبرها �إ َّال عندما ن�ؤمن ب�أ َّنها َتنطبق علينا ،و َن ْعقد
الع ْزم على اختبارها.
َ
ويعتقد بع�ض الم�ؤمنين – خط ً�أ – �أنهم �سيتم َّكنون ِمن
َ
الم�ستمر بخطاياهم
الخطية ِمن خالل االعتراف
االنت�صار على
َّ
ِّ
(وف ًقا للمبد�أ المذكور في  1يوح َّنا  )9 :1والح�صول على ال ُغفران.
َ
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المهِ ِّم �أن َنفعل ذلك لأ َّننا َن َت َح َّرر ِمن الكثير ِمن الألم
ح ًقا ِمن ُ
الخطية عندما َنعترف بخطايانا و َننال الغفران .ل ِك ْن
ال َّناجم عن
َّ
ن�ستمر في العي�ش تحت
�إذا اقت�صرت معرفتنا على ذلك ،ف�سوف
ُّ
هيمنة الخطايا ،التي �س َت�ستعبدنا ح َّتى اليوم الأخير ِمن حياتنا
نتذكر �أنه ينبغي �أن َن َّت ِحد
على الأر�ض .لذلك ،يجب علينا �أن َّ
والتحرر منها ح ًّقا.
بالم�سيح �إن �أردنا االنت�صار على خطايانا
ُّ
الر�سول بو ُل�س يو�صينا ب�أ َّال
و ُنالحظ في رومية َّ � 12 :6أن َّ
الو�صية
للخطية ب�أن َت ْم ِل َك َّن في �أج�سا ِدنا المائتة .وهذه
َن ْ�س َمح
َّ
َّ
ُترينا �أنه ب�سبب اعتقادنا ب�أ َّننا َنعرف ك ّل �شي ٍء ،وب�أ َّننا ل�سنا
ٍ
ال�سيطرة على
بحاجة �إلى اهلل �أو الآخرين� ،سوف نحاول ً
دوما َّ
الر�سول
حياتنا والتح ُّكم فيها ب�أنف�سنا .وفي رومية َ ،17 :7ي ِ�صف َّ
�شخ�صا �آخر يعي�ش فينا
بو ُل�س طبيعتنا الخاطئة كما لو كانت
ً
ويقودنا �إلى القيام ب�أمورٍ ُنبغ�ضها �أو ال نرغب في القيام بها.
وفي رومية َ ،23-11 :6نجِ ُد � َّأن ال َّتركيز َي ْن َ�ص ُّب على حاجتنا
وقيام ِته .كما � َّأن
ود ْف ِنه،
الدائم بالم�سيح في َ�ص ْلبِهَ ،
�إلى اال ِّتحاد َّ
َ
�ستمر في
الوعود َ
المقطوعة في هذه الآيات ت�ؤ ِّكد لنا �أنه عندما َن ُّ
تحرر �شي ًئا ف�شي ًئا ِمن َهيمنة طبيعتنا
االتحاد بالم�سيح� ،سوف َن َّ
تحرر ِمن الخطايا التي َت ْن ُجم عن
الخاطئة .ونتيجة لذلك� ،سوف َن َّ
طبيعتنا الخاطئة.
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التحرر ِمن الخطايا بتق�شير َب َ�ص َلة .ف�أنت
ُيمكن َت�شبيه
ُّ
الطبقة الأولى لتكت�شف طبق ًة �أخرى تحتها .وعندما نبد�أ
ُتزيل َّ
بالتحرر ِمن تلك الأمور التي � ْأح َز َنت قلوبنا� ،سوف َيك�شف روح
ُّ
ربما لم َن ُكن َنعلم بوجودها (مع � َّأن ال َّنا�س ِمن
أخرى
�
خطايا
اهلل
َّ
حولنا كانوا يرونها فينا منذ �سنوات)! وعندما َيك�شف روح اهلل
الخفية لنا ،يجب علينا �أن نبد�أ في ُمعالجتها في
هذه الخطايا
َّ
تحرر منها .وعلى الأرجح� ،سوف َيك�شف اهلل لنا في
الحال لكي َن َّ
الم َّرة الواحدة خطيئتين �أو ثالث خطايا لم َن ُكن َنعلم بوجودها
َ
تدريجيا� ،سيك�شف المزيد.
منها
ر
تحر
ن
وعندما
بل.
ق
ن
ِم
َ
ًّ
َ َّ
عي ٍ
نة
وفي بع�ض الحاالت ،عندما نبد�أ بمجابهة
خطي ٍة ُم َّ
َّ
تماما في الحال.
تحرر منها ً
ِمن خالل ا ِّتحادنا بالم�سيح ،قد َن َّ
أغلبية خطايانا تتط َّلب ُمجابه ًة طويلة الأمد ،ل َّأن بع�ض
ل ِك َّن � َّ
�ستمر في
الخطايا ُمت� ِّأ�صلة فينا �أكثر ِمن غيرها .لذلك� ،سوف َن ُّ
وتكرارا.
رارا
اقتراف تلك الخطايا ُ
ً
المت� ِّأ�صلة فينا ِم ً
ل ِك ْن يجب علينا �أ َّال ن�ست�سلم للي�أ�سِ .
القوي
فمن خالل �إيماننا
ِّ
با ِّتحادنا بالم�سيحِ ،
الرا�سخ بوعود اهلل� ،سوف
ومن خالل �إيماننا َّ
تحرر ِمن هذه الخطايا العنيدة .لذلك ،يجب علينا �أ َّال َنتهاون مع
َن َّ
الوثنية في
خطية .فكما � َّأن بني �إ�سرائيل لم َيق�ضوا على الأمم
َّ
� ّأية َّ
أو�صاهم اهلل ،ف� َّإن بع�ض الم�ؤمنين لم يتعاملوا
�أر�ض كنعان كما �
ُ
َب ْعد مع الخطايا التي َك َ�شفها اهلل لهم.
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قال ا ُ
الم َت َم ِّردين �إ َّنهم في حال عدم ق�ضائهم
هلل لبني �إ�سرائيل ُ
الوثنية في �أر�ض كنعان� ،سوف َت�صير تلك الأمم
على الأمم
َّ
"�ش ْو ًكا في ِ
خا�ص َر ِتهِ م" ( ُق�ضاة  .)3 :2ونرى ِمن خالل الأحداث
َ
وبالطريقة
التاريخية في العهد القديم � َّأن هذه ال ُّنبوءة قد َت َح َّققت.
َّ
َّ
خطي ٍة في حياتنا وعدم
ة
أي
ل
ي
الت�صد
عدم
ختار
ن
عندما
ذاتها،
َ
ِّ
َّ
ّ
الخطية �شوك ًة في ِ
خا�ص َر ِتنا.
التحرر منها� ،سوف ُت�صبح هذه
َّ
ُّ
وقت نتو َّقف فيه عن
يجب علينا �أن
َّ
نتذكر �أنه لن ي� ِأت ٌ
خطي ٍة �أخرى في هذه الحياة .ومع ذلك ،يمكننا
اقتراف � ّأية
َّ
الخطية .وهذا ،في َح ِّد ذاته� ،إنجا ٌز
تحرر �أكثر ف�أكثر ِمن
َّ
�أن َن َّ
عادي في
عظيم في حياة الهزيمة التي َقبِلها البع�ض ك�شي ٍء
ٍّ
ٌ
الم�سيحية.
حياتهم
َّ
�سنتحرر ،مع مرور
في َ�ضوء ذلكِ ،ل َن ْق َبل بالإيمان حقيقة �أ َّننا
َّ
الخطية التي َت�ستعبدناِ ،
ومن عواقبها .فخطايانا
الوقتِ ،من
َّ
أبعد ما يكون عن ُخ َّطة
َج َع َلتنا نعي�ش حيا ًة ال نرغب فيها .وهذا � َ
الفيا�ضة التي � َأع َّدها َلنا .ويمكننا �أن
اهلل لحياتنا ،وعن الحياة َّ
الخطية .ل ِك ْن
التحرر ِمن
ملحوظا في
َن ِثق ب�أ َّننا �س ُنحرز َت َق ُّد ًما
ً
َّ
ُّ
بالرب ي�سوع
ن�ستمر في الإيمان
لكي َنفعل ذلك ،يجب علينا �أن
ِّ
َّ
ود ْف ِنه ،وقيامته.
الم�سيح وفي اال ِّتحاد به في َ�ص ْلبِهَ ،
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الفصل العاشر
التحرُّر ِمن العالم
"و َال ُت َ�ش ِ
الد ْه َرَ ،ب ْل
اك ُلوا ه َذا َّ
الر�سول بو ُل�س قائ ًالَ :
َي ُح ُّ�ضنا َّ
َت َغ َّي ُروا َع ْن َ�ش ْك ِل ُك ْم ِب َت ْج ِدي ِد �أَ ْذ َها ِن ُك ْم" (رومية  .)2 :12هذه الآية
�شاك َلة" (�أو تقليد) ما َيفعله
ُترينا �أ َّننا
"م َ
ً
جميعا نرغب في ُ
فاعترف
طري،
الر�سول بو ُل�س ُم ً
دركا ِل َم ْي ِل ِه ال ِف ِّ
َ
الآخرون .وقد كان َّ
وع
ِ�ص ِل ِ
"و�أَ َّما ِم ْن جِ َه ِتيَ ،ف َح َ
يب َر ِّب َنا َي ُ�س َ
ا�شا ِلي �أَ ْن َ�أ ْف َت ِخ َر �إِ َّال ب َ
بهَ :
(غالطية
يح ،ا َّل ِذي ِب ِه َق ْد ُ�ص ِل َب ا ْل َعا َل ُم ِلي َو َ�أ َنا ِل ْل َعا َل ِم"
ا ْل َم ِ�س ِ
َّ
.)14 :6
ٍ
طري ٍة
يجب على جميع الم�ؤمنين �أن ُيدركوا وجود
رغبة ِف َّ
لديهم لل َت َ�ش ُّبه بهذا العالم .ويجب علينا �أن َنعرف الجوانب
التي َت َ�ش َّبهنا فيها ب�أهل العالم .وقد َيعتقد الكثيرون � َّأن العالم

الرب ي�سوع (�أي �أولئك
يت�أ َّلف ِمن غير الم�ؤمنين الذين َيرف�ضون َّ
الخطية التي
الذين َي َت َع ُّدون َت َع ِّد ًيا �صار ًِخا على اهلل ب�سبب حياة
َّ
َيعي�شونها) .ل ِك ْن يجب علينا �أن ُن َف ِّكر في � َّأن العالم يت�أ َّلف ِمن
ال�شيطان والج�سد – م�ؤمنين
الأ�شخا�ص الذين ُه ْم تحت ُ�س ْلطان َّ
كانوا �أو غير م�ؤمنين  -بمع ًنى �آخر ،ف� َّإن العالم يت�أ َّلف ِمن جميع
الروح.
الأ�شخا�ص الذين ال َي�س ُلكون في ُّ
أثيرا بال ًغا ُهم
َّ
ربما كان الأ�شخا�ص الذين ي�ؤ ِّثرون فينا ت� ً
م�سيحيين
نيويون �إلى َح ٍّد ما .وقد يكون ه�ؤالء قاد ًة
�
ِّ
أ�شخا�ص ُد ُّ
ٌ
بال�شيطان ،وبالج�سد،
نيويون لأ َّنهم ت�أ َّثروا
َّ
َنعرفهمُ .
وه ْم ُد ُّ
وبالعالم ،و َت َب ُّنوا َن ْه ًجا لحياتهم ُيعار�ض ما ُت َعلِّمه كلمة اهلل.
وربما ال َيعرف ه�ؤالء �أ َّنهم في وِ فاقٍ مع فل�سفات العالم.
َّ
لذلك ،يجب علينا �أن َن ْح ُكم على َنظرتنا �إلى الحياة في َ�ض ْوء
المقد�س .ف�إذا كانت هذه ال َّنظرة ال َت َّتفق
المعلن في الكتاب
َّ
َ
الح ِّق ُ
المقد�س ،فهي خاطئة .وهي فل�سفة ناب َِعة ِمن هذا
مع الكتاب
َّ
ال�سرطان الخبيث الذي لم َت ْظ َهر �آثاره بعد،
العالم .وكما هي حال َّ
تات على حياتنا
ف� َّإن فل�سفات هذا العالم المجهولة لدينا قد َت ْق ُ
وفاعلية خدمتنا.
الروحية
َّ
َّ
ُي َعلِّمنا العهد الجديد �أنه يجب علينا �أن نعي�ش حياتنا
دائم على اهلل في ك ّل �شيء .ومع
بدقائقها ولحظاتها ،في ا ِّتكالٍ ٍ
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قوتنا ِ
وحكمتنا في � ٍ
أوقات كثيرة.
ذلك ،قد َنجِ د �أنف�سنا َن َّت ِكل على َّ
يمانِ َي ْح َيا ".و َنقر�أ
ار َفبِالإِ َ
فنحن َنقر�أ في رومية �" ،17 :1أَ َّما ا ْل َب ُّ
يمانٍ َال ُي ْم ِك ُن �إِ ْر َ�ضا�ؤُ ُه".
في
ِّ
"ول ِك ْن ب ُِدونِ �إِ َ
عبرانيين َ ،6 :11
فال�شخ�ص الذي يعي�ش بالإيمان َي َّت ِكل على اهلل في ك ّل الأ�شياء.
َّ
الرب عا ِلمين
وبوجود هذا ال َّنوع ِمن الإيمان ،ف�إ َّننا َن َّت ِكل على ِّ
�سير�شدنا �إلى ما ينبغي �أن َنفعله .وهذا هو نوع الإيمان الذي
�أ َّنه ُ
الر�سول بو ُل�س يو�صينا في رومية
ُيريده اهلل ِم َّنا .لذلك ،ف� َّإن َّ
 1 :12قائ ًالَ " ،ف�أَ ْط ُل ُب �إِ َل ْي ُك ْم �أَ ُّي َها الإِ ْخ َو ُة ب َِر ْ�أ َف ِة ا ِ
هلل �أَ ْن ُت َق ِّد ُموا
أي�ضا في رومية :13 :6
ِيح ًة َح َّي ًة" .وهو َيقول � ً
�أَ ْج َ�س َ
اد ُك ْم َذب َ
اء ُك ْم �آال َِت ِب ٍ ّر ِ
الرب،
" َق ِّد ُموا � ...أَ ْع َ�ض َ
هلل ".لذلك ،عندما َن َّت ِكل على ِّ
�سير�شدنا �إلى ما ينبغي �أن َنفعله ،ونتجاوب مع
ون�ؤمن ب�أ َّنه ُ
�إر�شاده ،ف�سوف نكون � ٍ
أدوات َط ِّي َع ًة بين يديه.
غالطية
الر�سول بو ُل�س في
َّ
يمكننا �أن َنرى ِمن خالل �شهادة َّ
لل�صليب َيفوق �إدراكنا �أو َتطبيقنا .لذلك ،يجب
ُ 14 :6ب ْع ًدا �أعمق َّ
بممار�سة َ�ص ْلبِنا
ال�سبيل �إلى
التحرر ِمن العالم ُ
علينا �أن َنعرف َّ
ُّ
رية واختيارها.
الح َّ
ِمن خالل الإيمان بهذه ُ
معا في كيف � َّأن العالم قد ُ�ص ِل َب لنا ،و�أ َّننا قد
والآنِ ،ل ُن َف ِّكر ً
نيوي ٍة
ُ�ص ِل ْبنا للعالم.
فالرب � ٌ
أمين في ال َك ْ�شف عن � ّأية ُميولٍ ُد َّ
ُّ
نيوية التي
فينا في حال وجودها .وقد تكون بع�ض الأمور ُّ
الد َّ
جدا ،ف َن ْ�ش ُعر بال َّتبكيت ب�سبب حاجتنا
َيك�شفها اهلل لنا م�ؤلم ًة ًّ
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ٍ
ل�سنوات طويلة،
�إلى التخلِّي عن بع�ض العادات التي اكت�سبناها
ال�صحة.
لكن هذا عارٍ ِمن
ويبدو االنت�صار عليها ُم�ستحي ًالَّ .
َّ
لذلك ،يجب علينا �أن ُن َف ِّكر في � َّأن العالم قد ُ�ص ِل َب لنا ،و�أنه
الطريقة التي َننظر فيها �إلى
ينبغي لنا �أن ُن ْ�ص َل َب للعالم بذات َّ
�أنف�سنا ك� ٍ
تحرر
أموات عن
الخطية و� َ
َّ
أحياء هلل .فعندما نختار �أن َن َّ
رويدا
رية
ً
الح َّ
ِمن العالم� ،سيكون اهلل �أمي ًنا في �إعطائنا هذه ُ
ٍ
ب�سرعة ود َّق ٍة
�صدي
ً
ؤوليتنا َت ْك ُمن في ال َّت ِّ
رويدا .حينئ ٍذ ،ف� َّإن م�س� َّ
الروح ال ُق ُد�س لنا؛
للجوانب ُّ
الد َّ
نيوية في حياتنا حالما ُيعلنها ُّ
ل ِك ْن يجب علينا �أن َنفعل ذلك في الحال .ف�إن ت� َّأخرنا� ،س َنجِ د
نيوية التي َت�سلبنا
�صعوب ًة �أكبر في التخ ُّل�ص ِمن الجوانب ُّ
الد َّ
قوتنا
الت�صدي لهذه الأمور،
الروحية .و�إذا انتظرنا طوي ًال َق ْبل
ِّ
َّ
َّ
الروح ال ُق ُد�س و ُنط ِف ُئه.
ِن
ز
ح
ن
ف�سوف
ُ
ْ
ُّ
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الفصل الحادي َع َ
شر
ال َّت َحرُّر ِمن ال َّناموس
ال�شخ�صية
الر�سول بو ُل�س َ�شهادته
َّ
في رومية ُ ،25-7 :7ي َق ِّدم َّ
عن المحاوالت التي قام بها للعي�ش َوف ًقا لل َّنامو�س ،وكيف � َّأدى
للت�ضرع �إلى اهلل
الروحي الذي َد َف َع ُه
نوع ِمن الموت
ذلك �إلى ٍ
ُّ
ِّ
كيفية
ً
طلبا لل ِّنعمة .ويبد�أ َ�شهادته (في رومية  )6-1 :7بتعليمنا َّ
التحرر ِمن ال َّنامو�س ِمن خالل ا ِّتحادنا بالم�سيح .والم� ِؤ�سف � َّأن
ُّ
كافيا
تحدث عن ال َّنامو�س ال َت ْلقى
هذه الأعداد التي َت َّ
اهتماما ً
ً
الفيا�ضة التي
ِمن الم�ؤمنين .ومع ذلك� ،إذا � َأردنا �أن َنختبر الحياة َّ
� َأع َّدها اهلل لنا ،يجب علينا �أن َنفهم مدى َت َو ُّرطنا في ال َّنامو�س
أهمي ًة
و�
فتح ُّررنا ِمن ال َّنامو�س هو �أكثر � َّ
َّ
إمكانية َت َح ُّررنا منهَ .
ِم َّما ُيدرك الكثيرون ِم َّنا.

أف�س�س  .)8 :2ال َ�ش َّك
"لأَ َّن ُك ْم بِال ِّن ْع َم ِة ُم َخ َّل ُ�ص َ
ون ،بِا ِلإ َ
يمانِ " (� ُ
الح ِّق
في � َّأن ك ّل م�ؤمنٍ َم
�سيحي َيعرف هذه الآية َ
دوما على َ
وي َّت ِكل ً
ٍّ
المعلن فيها .فنحن َنعرف � َّأن الخال�ص لم ُي َق َّدم ولن ُي َق َّدم ل ِّأي
ُ
�شخ�ص ب�سبب َت َق ُّيده بما ُينادي به ال َّنامو�س .ل ِكن بعد ح�صول
ٍ
جدا
بع�ض الم�ؤمنين على الخال�ص ،ف�إ َّنهم َي�صيرون
نامو�سيين ًّ
ِّ
الم�سيحية (دون �أن
الطريقة التي َيعي�شون فيها حياتهم
في َّ
َّ
ُيدركوا ذلك �أحيا ًنا).
غالطية
الر�سول بو ُل�س �إلى هذا ال َّت�شوي�ش في
َّ
و َق ْد َت َط َّرق َّ
ِيد َ�أ ْن �أَ َت َع َّل َم ِم ْن ُك ْم ه َذا َف َق ْط�َ :أ ِب�أَ ْع َمالِ
 2 :3و� 3إ ْذ َيقول�" ،أُر ُ
ام ِ
يمانِ ؟ �أَه َك َذا �أَ ْن ُت ْم �أَ ْغب َِي ُاء!
الر َ
ال َّن ُ
وح �أَ ْم ب َِخ َب ِر الإِ َ
و�س �أَ َخ ْذ ُت ُم ُّ
ون ال َآن بِا ْل َج َ�س ِد؟" فمع �أ َّنهم نالوا
ِالر ِ
وح ُت َك َّم ُل َ
�أَ َب ْع َد َما ْاب َت َد ْ�أ ُت ْم ب ُّ
الخال�ص بالإيمان ،ف�إ َّنهم يحاولون الآن �أن يعي�شوا حياتهم
الذاتية.
بجهودهم
َّ
َّ
الم�سيحية ُ
ِ
نامو�سي ًة،
ومن الأمثلة على الم�ؤمنين الذين َيعي�شون حيا ًة
َّ
يوم ِب َق ْ�ص ِد
هو َّ
باح ك ّل ٍ
ال�شخ�ص الذي َيقر�أ الو�صايا الع�شر َ�ص َ
غالبية الم�ؤمنين
تطبيق هذه الو�صايا َطوال اليوم .وقد ال ُيحاول
ّ
لكن كثيرين ِم َّنا َو َعدوا
القيام بذلك لأ َّننا َنعرف � َّأن هذا م�ستحيل! َّ
المقد�س دقائق ُم َح َّددة ك ّل
بال�صالة �أو القراءة في الكتاب
اهلل
َّ
َّ
يوم .وفي َ�سبيل االلتزام بهذه الوعود ،ف�إ َّننا َن َ�ضع �أنف�سنا تحت
الع ْ�شر.
التقيد بالو�صايا َ
ال َّنامو�س كما لو ُك َّنا نحاول ُّ
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�شخ�ص ُي َعلِّم
قد َت ْ�ص ُدر هذه القواعد التي ُنحاول تطبيقها ِمن
ٍ
�شخ�ص ذي نوايا َح َ�سنة يحاول م�ساعدتنا على
كلمة اهلل� ،أو ِمن
ٍ
الم�سيحية .وفي الحقيقة � َّأن َم ْ�ص َدر هذه القواعد ال
َع ْي�ش الحياة
َّ
فالمهِ ُّم في الأمر هو �أ َّننا نحاول �إطاعة هذه القواعد
كثيراُ .
َي ُه ُّمنا ً
�صالحا ،ف�إ َّنه �صا ِد ٌر
الع َمل
بقوتنا .ل ِك ْن مهما َبدا هذا َ
ً
والقوانين َّ
الر�سول
عن طبيعتنا الخاطئة .وفي رومية ُ ،21 :7ي َب ِّين لنا َّ
بو ُل�س �أ َّننا ُمذنبون بالعي�ش وف ًقا لل َّنامو�س ح َّتى لو لم َنفعل �شي ًئا
ال�صالح .فنحن نقول�" :سوف
�آخر� ،سوى �أ َّننا اخترنا �أن َن ْف َعل َّ
�أفعل كذا"� ،أو "لن �أفعل كذا" .والم�ؤ�سف � َّأن م�ؤمنين كثيرين
النامو�سية دون �أن ُيدركوا ذلك .ف�إن حاولنا
يعي�شون تحت هذه
َّ
بقوتنا ،ف�سوف نكون ُمذنبين باال ِّتكال على
الرب َّ
�أن نخدم َّ
الج َ�سد.
�أعمال َ
الطبيعة
أي�ضا ِمن َّ
تحرر � ً
وعندما َن َت َح َّرر ِمن ال َّنامو�س ،ف�إ َّننا َن َّ
الم ْه ِل َكة التي
الخاطئة .وهذا ،في َح ِّد ذاتهُ ،
�سي َح ِّررنا ِمن الخطايا ُ
ال ا ْل َج َ�س ِد
َو َر َد ِذ ْك ُر َع َد ٍد منها في
"و�أَ ْع َم ُ
َّ
غالطية َ ،21-19 :5
َظ ِ
اد ُة الأَ ْو َثانِ ،
ار ٌةِ ،ع َب َ
ار ٌةَ ،ن َج َ
ا�س ٌةَ ،د َع َ
اه َر ٌة ،ا َّل ِتي ِه َيِ :ز ًنىَ ،ع َه َ
اق ،ب ِْد َع ٌةَ ،ح َ�س ٌد،
امَ ،غ ْي َر ٌة�َ ،س َخ ٌطَ ،ت َح ُّز ٌب�ِ ،ش َق ٌ
ِ�س ْح ٌرَ ،ع َد َاو ٌةِ ،خ َ�ص ٌ
ال ه ِذ ِه".
َق ْت ٌل�ُ ،س ْك ٌرَ ،ب َط ٌرَ ،و َ�أ ْم َث ُ
آخر ْين َينبعان ِمن
والآنَ ،ن َو ُّد �أن ُنلقي َّ
ال�ض َ
وء على � ْأم َر ْين � َ
تقيدون
الحياة
النامو�سية :ال َّأول هو � َّأن الأ�شخا�ص الذين َي َّ
َّ
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أ�شد َ�صرام ًةَ ،يميلون في العادة �إلى
بالقواعد والقوانين ال ِّ
الطبيعة
الج َ�سد (�أو َّ
� ْإ�صدار ال ْأحكام على الآخرين .فعندما َيعتاد َ
الخاطئة) على َ�س ِّن القواعد والقوانين ،ف�إنه َي�ستاء ِمن عدم التزام
الآخرين بهاَّ � .أما الأمر ال َّثاني الذي َينبع ِمن الحياة ال َّن
امو�سية
َّ
ال�صالح ،فال
امو�سي
ال�شخ�ص ال َّن
فهو ،رغم التزام َّ
ِّ
القوي ِب ِفعل َّ
ِّ
فالر�سول بو ُل�س يقول في
َيمكنه �أن
ُ
يكون �أدا ًة َط ِّي َع ًة ب َِي ِد ِّ
الربَّ .
ام ا ْل َج َ�س ِد ُه َو َم ْو ٌتُ ... ،ه َو َع َد َاو ٌة ِ
هلل".
رومية  6 :8و" ،7لأَ َّن ْ
اه ِت َم َ
فوق ا َ
هلل ِحكم ًة ،فلن ُن�صغي �إلى و�صاياه .وقد
فعندما َن ُظ ُّن �أ َّننا َن ُ
َنجِ د �أنف�سنا ُنعار�ض م�شيئة اهلل ب ِع ٍ
ناد �شديد.
المقد�س هي ما قاله
�إحدى ال ِعبارات الأكثر جِ ِّد َّي ًة في الكتاب َّ
الر�سول بو ُل�س في رومية  9 :7عندما َت َح َّدث عن الوقوع في َف ِّخ
َّ
امو�سية بعد االهتداء �إلى الم�سيح .فهو يقول�" :أَ َّما �أَ َنا َف ُك ْن ُت
ن
ال َّ
َّ
ام ِ
ا�ش ِت
اء ِت ا ْل َو ِ�ص َّي ُة َع َ
و�س َعا ِئ ً�شا َق ْب ًالَ .ول ِك ْن َل َّما َج َ
ب ُِدونِ ال َّن ُ
ا ْل َخ ِط َّي ُةَ ،ف ُم ُّت �أَ َنا ".وهكذا ،ف� َّإن الحياة َوف ًقا لل َّنامو�س هي في
"م ْوت".
الر�سول بو ُل�س َ
َن َظر َّ
ال�شهادة ُت�شير �إلى حياة بو ُل�س َقبل
والبع�ض َيرى � َّأن هذه َّ
لكن ِ�سياق هذه الآية ُي�شير �إلى �أ َّنه كان
اهتدائه �إلى الم�سيحَّ .
تحدث هنا عن
الر�سول بو ُل�س َي َّ
م�ؤم ًنا �آنذاكَّ .
والدليل على � َّأن َّ
حياته بعد الإيمان بالم�سيح ،هو �أنه لم َي ْ�سبِق له �أن عا�ش
""بدون ال َّنامو�س" َقبل �أن َيختبر الخال�ص .فهو يقول في
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ِ
برانيين" .وهذا يعني �أنه كان
براني ِمن ال ِع ِّ
ِّ
فيلبي � 5 :3إ ّنه "ع ٌّ
يعي�ش تحت ال َّنامو�س ُمنذ طفولته .وهناك ُنقطة �أخرى وهي
"عا�شت" �أو �صارت َح َّي ًة .وهذا َيعني
الخطية
� َّأن بو ُل�س قال � َّإن
َ
َّ
ال�سابق ،لك َّنها
�ضمنيا � َّأن
َّ
ًّ
الخطية كانت ُم َج َّردة ِمن َّ
قوتها في َّ
عادت �إلى الحياة ِمن جديد.
َ
ِمن ٍ
أغلبية الأ�شخا�ص الذين اهتدوا �إلى
جهة �أخرى ،ف� َّإن � َّ
الر�سول
الر ْ�شد لديهم َ�شهادات ُت�شبه �شهادة َّ
الم�سيح في َفترة ُّ
بو ُل�س هذه .فبعد �أن َقبِلوا الم�سيح ،كانوا يعي�شون حيا ًة ُمبهج ًة
مع اهلل دون �أن ُي َف ِّكروا بالعي�ش َوف ًقا للقواعد والقوانين .ل ِك ْن
ٍ
ٍ
فترةَ ،ع َّل َم ُهم �أحد الأ�صدقاء �أنهم في
بعد
حاجة �إلى َ�ض ْبط
�أنف�سهم وتخ�صي�ص � ٍ
المقد�س.
لل�صالة ودرا�سة الكتاب
َّ
أوقات َّ
وقد َو َ�ض َع ْت ُهم تلك المحاولة تحت ال َّنامو�س لأنها َو َ�ض َع ْت ِع ْبء
ب�س ٍ
لوك ُم َع َّينٍ .
حياتهم عليهم .وهكذا ،فقد �أ ْل َزموا �أنف�سهم ُ
الع ْي�ش تحت ال َّنامو�س
الر�سول بو ُل�س �إلى َ
ل ِك ْن كيف عاد َّ
بعد �أن �صار م�ؤم ًنا َيعي�ش بال ِّنعمة؟ مع �أ َّننا ال َنعرف الإجابة
ِ
الخطية �أن�ش� ْأت فيه ُك َّل
تلميحا في قوله � َّإن
القاط َعة ،فقد َنجِ د
َّ
ً
َ�ش ٍ
بالو�صية التي تقول "ال َت ْ�ش َت ِه".
هوة عندما َذ َّك َر ُه ال َّنامو�س
َّ
جاهدا �أن ال � ْأ�ش َتهي
علي �أن �أحاول
ً
َّ
فربما َف َّكر قائ ًال" :يجب َّ
ِ
ي�سيا ".فقد جاء
ر
ف
كنت
عندما
أفعل
�
كنت
كما
م�سيحي
�
كم
ؤمنٍ
ُ
ُ ِّ ًّ
ٍّ
الم�سيحية َي َقع
ال َّنامو�س! وبمجيء ال َّنامو�س� ،صار ِع ْب ُء ال ُّن�صرة
َّ
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وعاد اال ِّتكال على ال َّذات �إلى �سابق َع ْه ِده ،وعادت
عليه الآن.
َ
الخطية ،و�صار الموت و�شي ًكا.
َّ
الر�سول بو ُل�س بالموت؟ فهو لم َي ُم ْت
ل ِك ْن ما الذي َيعنيه َّ
نف�سي ٍة
خال�صه� .إنه ُي�شير هنا �إلى حالتين
ج�سديا ،ولم َي ْف ِقد
َّ
َ
ًّ
وروحي ٍة يمكن َو�صفهما في �أف�ضل الأحوال �أ َّنهما "موت" .وهذه
َّ
ِ
الر�سول بو ُل�س في رومية � 15 :7إ ْذ
ها
ف
�ص
ي
التي
الحالة
هي
َ ُ
َّ
ِيد ُهَ ،ب ْل
َيقول" :لأَ ِّني َل ْ�س ُت �أَ ْعر ُ
ِف َما �أَ َنا �أَ ْف َع ُل ُه�ِ ،إ ْذ َل ْ�س ُت �أَ ْف َع ُل َما ُ�أر ُ
اه َ�أ ْف َع ُلَ ".هل يبدو هذا الو�صف م�ألو ًفا؟ �أعتقد �أ َّننا
َما �أُ ْب ِغ ُ�ض ُه َف�إِ َّي ُ
الر�سول بو ُل�س .وقد
ً
جميعا قد اختبرنا الموت نف�سه الذي اختبره َّ
توق ح ًّقا �إلى القيام بما ينبغي القيام به ك�أن ُن ِح َّب �أعداءنا،
َن ُ
ونغفر للذين ُي�سيئون �إلينا ،ونخدم بطرائق عديدة ،ون�شهد
لغير الم�ؤمنين ،وما �إلى ذلك .ل ِك ْن � ًّأيا كان ُعمق رغبتنا ِ
و�صدق
بفعالية .ومع �أ َّننا
محاوالتنا ،ال يمكننا �أن نفعل هذه الأمور
َّ
الح ِّي .وقد
نحاول ،ف�إ َّننا ال َن ْن َجح .ف�إخفاقنا هو �أ�شبه بالموت َ
َنكره �أنف�سنا ب�سبب غ�ضبنا ،وخوفنا ،وغيرتنا ،ونفاد َ�ص ْبرِنا،
وج ْبننا ،وغيرها ِمن �أعمال الج�سد .ل ِك َّننا ال َنم ِلك
وق َّلة َّ
محبتناُ ،
ال�ضعف.
القدرة
الروحية ال َّالزمة لالنت�صار على هذا َّ
َّ
دخل ال َّنامو�س حياتنا ِ
التقيد بالقواعد
وعندما َي ُ
(من خالل ُّ
الخطية َتحيا
والقوانين� ،أو ِمن خالل اختيار ِف ْعل الخير) ،ف� َّإن
َّ
فالر�سول بو ُل�س َيقول في 1كورنثو�س
ِمن جديد فنموت نحنَّ .
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الخطية َت�صير �أقوى ِمن ذي َق ْبل وتعود �إلى الحياة
َّ � 56 :15إن
َّ
ب�سبب محاولتنا ِح ْفظ ال َّنامو�س ب�إرادتنا .وال َ�ش َّك �أ َّننا قد اختبرنا
ات عديدةِ ،
هذا الموت َم َّر ٍ
و�صرنا ُخبراء في َو ْ�ص ِف طريقة َع َم ِله.
ٍ
بقاعدة �أو قانونٍ ما� ،أو َنختار �أن َنفعل
تقيد
فنحن ُن َق ِّرر �أن َن َّ
الذاتي وب�أ َّننا
الخطية (�أي �شعورنا باالكتفاء
خيرا ما .ل ِك َّن
َّ
ً
ِّ
َنعرف ك ّل �شي ٍء) َتعود �إلى الحياة ِمن جديد .وهذا ي� ِّؤدي �إلى
الروحية .حينئ ٍذ ،ف�إ َّنا َن�شعر بال َّذ ْنبُ ،ث َّم ي�أتي
�إخفاق جهودنا
َّ
االكتئاب الذي َيجع ُلنا َن ْ�ش ُعر ب�أ َّننا بال قيمة ُت ْذ َكر .ويمكن َو ْ�صف
التحرر ِمن ال َّنامو�س هو،
"م ْوت" .لذلك ،ف� َّإن
هذه الحياة ب�أ َّنها َ
ُّ
في حقيقة الأمرَ ،ت َح ُّر ٌر ِمن الموت .ونحن َنعرف ذلك الموت
ٍ
�سنوات َعديد ًة تحت
ال�شخ�صية لأ َّننا َق َ�ضينا
ِمن خالل خبرتنا
َّ
الخ ْط ُب� ،أو �أن َنعرف ماذا ينبغي لنا
َهيمنته دون �أن ندري ما َ
تغير و ُن َح ِّقق ال ُّن�صرة في حياتنا .لك َّننا َن ْ�ش ُكر اهلل
�أن َنفعل كي َن َّ
الح َّل موجود!
ل َّأن َ
تحرر ِمن
فب�سبب ا ِّتحادنا بالم�سيح في َ�ص ْلبِه ،يمكننا �أن َن َّ
الرئي�سة التي َت ْ�ش َرح َت َح ُّر َرنا ِمن
العي�ش تحت ال َّنامو�س .والآية َّ
ال َّنامو�س هي رومية � 4 :7إ ْذ َنقر�أ�" :إِ ًذا َيا ِ�إ ْخ َو ِتي �أَ ْن ُت ْم �أَ ْي ً�ضا َق ْد
ام ِ
يم ِم َن
و�س ب َِج َ�س ِد ا ْل َم ِ�س ِ
يروا ل َآخ َرِ ،ل َّل ِذي َق ْد �أُ ِق َ
ُم ُّت ْم ِلل َّن ُ
يحِ ،ل َك ْي َت ِ�ص ُ
ات ِل ُن ْث ِم َر ِ
الأَ ْم َو ِ
وقيام ِتنا.
ود ْف ِننا،
هلل ".وهذه �إ�شارة �إلى َ�ص ْلبِناَ ،
َ
الر�سول بو ُل�س في رومية
وهي ال ِفكرة ذاتها التي َت َح َّدث عنها َّ
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 .13-3 :6لذلك ،ف� َّإن جميع الذين يعي�شون تحت ال َّنامو�س
أي�ضا في الج�سد .ل ِك ْن عندما َنختبر َ�ص ْلب �أج�سادنا،
يعي�شون � ً
تحرر ِمن العي�ش تحت ال َّنامو�س.
�س َن َّ
الر�سول بو ُل�س ب� َّأن ال َّزوجة َت َت َح َّرر
وفي رومية ُ ،3 :7ي َذ ِّكرنا َّ
الر�سول بو ُل�س
ِمن زوجها عندما يموت .وفي العدد ُ ،4يخبرنا َّ
بمقت�ضى َ�ص ْلبِنا لكي َن َت َم َّكن
�أ َّننا قد َت َح َّررنا ِمن ال َّنامو�س ُ
بالرب ي�سوع الم�سيح .ويا لها ِمن ِف ٍ
كرة
ِمن اال ِّتحاد ب�آخر؛ �أي
ِّ
ٍ
ل�سنوات كثيرة � َّأن الكني�سة هي عرو�س
َمجيدة! فقد َ�س ِمعنا
م�سيحي
الم�سيح .والكتاب
المقد�س ُيخبرنا � َّأن ك ّل م�ؤمنٍ
َّ
ٍّ
كعرو�س للم�سيح .ل ِك ْن ال يمكننا
ي�ستطيع �أن َيختبر الحياة
ٍ
بلوغ تلك المكانة دون �أن َنتخ َّلى عن قواعدنا ،ودون �أن َنختار
عري�سا .ل ِك ْن كيف �سنتم َّكن ِمن عي�ش
االقتران بالم�سيح ب�صفته
ً
حياة الخ�ضوع لعري�سنا في الوقت الذي َق َّررنا فيه �أهدافنا
وطريقة تحقيقها؟
المقد�س – �أال َينبغي
وقد ت�س�أل" :ماذا عن و�صايا الكتاب
َّ
ال�س�ؤال هي" :عندما
لنا �أن ُنطيعها؟" �إحدى الإجابات عن هذا ُّ
كعري�س لنا ،ف�إ َّننا بذلك ُنطيع كلمة
الرب ي�سوع
ٍ
َنتجاوب مع ِّ
الروح ال ُق ُد�س في حياتنا :فهو َيقودنا
اهللَ ".ف ِّكر في خدمات ُّ
الح ِّق؛ وهذا َيعني،
�إلى َّ
الربُ ،
وير�شدنا �إلى جميع َ
ال�شهادة عن ِّ
المقد�س.
ِمن بين �أ�شياء �أخرى� ،أنه ُي َ�ش ِّجعنا على درا�سة الكتاب
َّ
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بالمحبة ،والإيمان ،والأمانة.
ال�صالة ،ويملأنا
َّ
وهو َيقودنا في َّ
الروح ،ف�إ َّننا َن�س ُلك َوف ًقا لو�صايا
وباخت�صارٍ ،عندما َن ْ�س ُلك في ُّ
المقد�س.
الكتاب َّ
ٍ
بحاجة �إلى قراءة الكتاب
ل ِك ْن هل هذا يعني �أ َّننا لن نكون
الروح
َّ
المقد�س بعد ذلك؟ ال ،فهذا لي�س المق�صود هنا .فحيث � َّإن ُّ
�ستمر في َت�شجيعنا على
ال ُق ُد�س ُير�شدنا �إلى جميع َ
الح ِّق ،ف�سوف َي ُّ
الروح� ،س َتزيد
قراءة كتابنا
َّ
المقد�س ودرا�سته .وعندما َن ْ�س ُلك في ُّ
المقد�س وفهمنا له .وفي الحقيقة � َّأن بع�ض
معرفتنا في الكتاب
َّ
للم َّرة الأولى
الم�ؤمنين �سيبد�أون في درا�سة الكتاب
َّ
المقد�س َ
في حياتهم.
�ستمر في
الروح ال ُق ُد�س َي ُّ
و�أحد الأ�سباب التي �س َتجعل ُّ
المقد�س ،هو �أنه ك َّلما زادت
َت�شجيعنا على درا�سة الكتاب
َّ
المقد�س ،زادت قدرتنا على َتمييز ما �إذا كانت
معرفتنا بالكتاب
َّ
كتابية �أم �أ َّنها نابعة
رغبتنا في القيام ب�أم ٍر ما هي َو ِ�ص َّية
َّ
الروح ال ُق ُد�س �إلى القيام ب�أم ٍر
ِمن الج�سد .كذلك ،عندما يقودنا ُّ
المقد�س ،فهو ُيعطينا القدرة على القيام به.
يو�صينا به الكتاب
َّ
�شعر
وعندما نحاول القيام بهذه الو�صايا ب ُقدرتنا
الذاتية� ،س َن ُ
َّ
بالعجز ولن ُنح ِّقق ال َّنجاح.
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الثاني َع َ
الفصل َّ
شر
السماويَّات
الحياة في َّ
ماويات.
� َّإن الكتاب
َّ
ال�س َّ
المقد�س ُي َعلِّم الكثير عن الحياة في َّ
الر�سول بو ُل�س � َّأن
الر�سالة �إلى �أهل � ُ
وفي ِّ
أف�س�س ُ ،6-5 :2ي َب ِّين َّ
قيامتنا مع الم�سيح َتعني ثالثة �أمورَّ � )1( :أن اهلل � ْأحيانا؛ (َّ � )2أن
ماويات .وفي
ال�س َّ
اهلل � َ
أقامنا ِمن الأموات؛ (َّ � )3أن اهلل � ْأج َل َ�سنا في َّ
الر�سول بو ُل�س الفعل الما�ضي لت�أكيد حدوث
ُك ِّل ُجملةَ ،ي�ستخدم َّ
هذه الأمور ال َّثالثة.
الر�سول بو ُل�س
وفي ِّ
الر�سالة �إلى �أهل كولو�سي َ ،3-1 :3ك َت َب َّ
اط ُل ُبوا َما َف ْو ُق،
يح َف ْ
الكلمات ال َّتاليةَ " :ف�إِ ْن ُك ْن ُت ْم َق ْد ُق ْم ُت ْم َم َع ا ْل َم ِ�س ِ
يح َجا ِل ٌ�س َع ْن َي ِمينِ ا ِ
اه َت ُّموا ب َِما َف ْو ُق َال ب َِما َع َلى
هللْ .
َح ْي ُث ا ْل َم ِ�س ُ
يح ِفي ا ِ
الأَ ْر ِ
هلل".
�ض ،لأَ َّن ُك ْم َق ْد ُم ُّت ْم َو َح َيا ُت ُك ْم ُم ْ�س َت ِت َر ٌة َم َع ا ْل َم ِ�س ِ

أي�ضا بفكرة
برانيين ُينادي � ً
الر�سالة �إلى ال ِع ِّ
كذلك ،ف� َّإن كاتب ِّ
ماويات .ومع � َّأن �أ�سلوبه َيختلف قلي ًال عن الآيات
َ
ال�س َّ
الع ْي�ش في َّ
المذكورة �آن ًفا ،ف� َّإن الفكرة ال تزال وا�ضحة .فقد َك َت َب الكلمات
ال َّتاليةَ " :ف َل َنا ال َآن� ،أَ ُّي َها الإِ ْخ َو ُة َح ُّق ال َّت َق ُّد ِم ِب ِث َق ٍة �إِ َلى ُق ْد ِ�س
وعَ .و َذ ِل َك ب ُِ�س ُل ِ
الأَ ْق َد ِ
الطرِيقِ ا ْل َح ِّي
وك َه َذا َّ
ال�س َما ِء) ب َِد ِم َي ُ�س َ
ا�س ِ(في َّ
يح ِب َت ْمزِيقِ ِ
اب� ،أَ ْي َج َ�س ِد ِهَ .و َل َنا
الح َج ِ
ا ْل َج ِدي ِد ا َّل ِذي َ�ش َّق ُه َل َنا ا ْل َم ِ�س ُ
ِ�س ُ�س ْل َط َت ُه َع َلى َب ْي ِت ا ِ
�أَ ْي ً�ضا َك ِ
هللَ .ف ْل َن َت َق َّد ْم �إِ َلى
اه ٌن َع ِظ ٌ
يم ُي َمار ُ
َح ْ�ض َر ِة ا ِ
ف�سيرية).
(عبرانيين  – 22-19 :10ال َّترجمة ال َّت
هلل"
ِّ
َّ
ال�س َما ِء ِ�إ َّال ا َّل ِذي
وقد قال َي�سوعَ :
"و َل ْي َ�س َ �أ َح ٌد َ�ص ِع َد ِ�إ َلى َّ
ٍ
نا�سبات عديدة�َ ،شهِ َد
ال�س َما ِء" (يوح َّنا  .)13 :3وفي ُم
َن َز َل ِم َن َّ
و�س ِم َعه .فقد كان َي�سوع َيعي�ش
َي�سوع ب�أ َّنه لم َيفعل �إ َّال ما ر�آه َ
ال�سماء،
ال�س َّ
َّ
ماويات �أثناء وجوده على الأر�ض .و َق ْبل ُ�صعوده �إلى َّ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
"ك َما �أ ْر َ�س َلني ال ُآب �أ ْر�س ُل ُك ْم �أ َنا" (يوح َّنا  .)21 :20ومع � َّأن
قالَ :
أي�ضا �أنه ينبغي
هذه الكلمات َتحتمل معاني كثيرة ،ف�إ َّنها َتعني � ً
�أن َنختبر الحياة ذاتها التي اختبرها هو.
ماويات �أثناء وجودنا على الأر�ض َيعني
َ
ال�س َّ
والع ْي�ش في َّ
� َّأن الم�ؤمنين يعي�شون في عا َل َم ْين في الوقت نف�سه .و َنقر�أ في
"و َع َلى ُك ِّل َو ِ
ِين،
اح ٍد ِم َّنا �أَ ْن َي ْن َت ِب َه ِلل َآخر َ
ِّ
عبرانيين َ ،24 :10
َ
ِ
الِ
ال�صا ِل َح ِة" (ال َّترجمة
م
ع
ل
أ
ا
و
ة
ب
ح
م
ل
ا
ى
ل
ع
ا
�ض
ع
ب
ا
ن
�ض
ع
ب
َ
ْ
ِل َن ُح َّث َ ْ ُ َ َ ْ ً َ
َ َ َّ َ ْ َ
َّ
الع ْي�ش في
ف�سيرية) .ونحن ُنطيع هذه
ال َّت
الو�صية ِمن خالل َ
َّ
َّ
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الرب ي�سوع عن حياته َيعني
عا َل َم ْين في �آنٍ واحد .فما قاله ُّ
بو�ضوح �أنه كان يعي�ش في عا َل َم ْينِ في �آنٍ واحد عندما كان يعي�ش
ٍ
على الأر�ض.
كات ال ُتح�صى.
� َّأما َب َركات هذه الحياة فكثيرة .فلنا َب َر ٌ
تبارك ،ف�إ َّننا ُنبارك الآخرين .ل ِك ْن يبدو � َّأن م�ؤمنين
وعندما َن َ
ال�شخ�صية معه ب َق ْدر
هتمون بعبادتهم هلل �أو بعالقتهم
َّ
كثيرين ال َي ُّ
وغالبا ما َنرى ذلك َي ْح ُدث في �أو�ساط القادة
اهتمامهم بخدمته.
ً
الم�سيحية.
الروحيين الذين ُي ْبدون حما�س ًة كبير ًة في خدمتهم
ِّ
َّ
ٍ
أهمية.
�
أكثر
ل
ا
هي
عبادتنا
أن
�
رينا
ت
ة
كثير
آيات
ل ِك َّن �
ً ُ
َّ
َّ
الكتابي ال َّأول الذي �س ُنلقي َنظر ًة عليه َو َر َد في لوقا
والمقطع
ُّ
الرب ي�سوع َم ْرثا ب�سبب موقفها ِمن َمريم،
 41 :10و .42فقد َو َّبخ ُّ
التي �أرادت فقط �أن َتجل�س و َت�ستمع �إليه بد ًال ِمن م�ساعدتها في
اج َة �إلى َو ِ
اح ٍد ".لذلك،
تح�ضير َّ
الح َ
"ول ِك َّن َ
الطعام .قال لمرثا َ
الرب هو � َأه ُّم �شي ٍء على
يمكننا �أن نرى � َّأن وجودنا في َم ْح َ�ض ِر ِّ
الإطالق .ل ِك ْن هل هذا يعني �أن نكون َك�سالى؟ َق ْط ًعا ال! بل يعني
�أن َن َ�ضع الخدمة بعد العبادة ،و�أن تكون الخدمة نابعة ِمن
للرب بد ًال ِمن �أن ت�أخذ مكانها.
عبادتنا ِّ
فيلبي
قطع
َ
الر�سالة �إلى �أهل ِّ
هناك َم ٌ
كتابي �آخر َو َر َد في ِّ
ٌّ
ال�شديدة في َمعرفة
تحدث عن رغبته َّ
فالر�سول بو ُل�س َي َّ
َّ .8-1 :3
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الم�سيح ،ويقول �إنه َي ْح ِ�س ُب � َّأي �شي ٍء ُي َع ِّطل َ�س ْع َي ُه �إلى معرفة
الم�سيح ُنفاي ًة.
ِ
للرب هي
� َّأما
المو�ضع ال َّثالث الذي َنرى فيه � َّأن عبادتنا ِّ
الرب َي�سوع �إلى ا ِ
هلل ال ِآب َق ْب َل َ�ص ْلبِه.
الأكثر � َّ
أهمي ًة فهو �صال ُة ِّ
وك �أَ ْن َت ا ِلإل َه
"وه ِذ ِه ِه َي ا ْل َح َيا ُة الأَ َب ِد َّي ُة� :أَ ْن َي ْع ِر ُف َ
فقد َ�ص َّلى قائ ًالَ :
يح ا َّل ِذي �أَ ْر َ�س ْل َت ُه" (يوح َّنا .)3 :17
ا ْل َح ِقي ِق َّي َو ْح َد َك َو َي ُ�س َ
وع ا ْل َم ِ�س َ
االختبارية.
المعرفة
الم َت ْر َج َمة ُهنا َ
َّ
والكلمة ُ
"يعرفوك" ُت�شير �إلى َ
المالحظة �إلى � َّأن َمعرفة اهلل الآب واهلل االبن َمعرف ًة
و َت ْج ُد ُر ُ
الفيا�ضة.
اختباري ًة َتعني الح�صول على الحياة َّ
َّ
العبرانيين .2 :12
الر�سالة �إلى
وه َ
ُ
ِّ
ناك �آي ٌة رابع ٌة َو َر َدت في ِّ
وفي هذه الآيةَ ،نرى � َّأن قدرتنا على ال َّت َ�ص ِّدي لم�صاعب الحياة
َت ْنبع ِمن َن َظرِنا "�إِ َلى َر ِئ ِ
وع" .وهذا
يمانِ َو ُم َك ِّم ِل ِه َي ُ�س َ
ي�س الإِ َ
الرب ي�سوع.
َت
�شجيع ُي�ساعدنا على َت ْثبيت � ُ
ٌ
أعي ِننا ً
دائما على ِّ
ٍ
الرب َتنبع ِمن
والطريقة الوحيدة للح�صول على َ�شر َِك ٍة
َّ
دائمة مع ِّ
ماوياتِ .
فمن ذلك
ال�س َّ
ا ِّتحادنا بالم�سيح ِمن خالل العي�ش في َّ
المو�ضع� ،س َت�سمو عبادتنا �إلى �أرفع الم�ستويات.
أهمي ًة
لكن العهد الجديد ال يقول � َّإن العبادة َت ُ
َّ
فوق الخدمة � َّ
أمر ْين في �آنٍ
�أو العك�س .بل �إنه ُي َعلِّمنا �أ ّننا نقدر القيام بكال ال َ
ات
"و َن ْح ُن َ�أ ْم َو ٌ
أف�س�س َ ،7-5 :2
والر�سول بو ُل�س يقول في � ُ
واحدَّ .
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ون –
ايا َ�أ ْح َيا َنا َم َع ا ْل َم ِ�س ِ
يح – بِال ِّن ْع َم ِة َ�أ ْن ُت ْم ُم َخ َّل ُ�ص َ
بِا ْل َخ َط َ
ال�س َماوِ َّي ِ
وع،
ات ِفي ا ْل َم ِ�س ِ
يح َي ُ�س َ
َو�أَ َق َ
ام َنا َم َع ُهَ ،و َ�أ ْج َل َ�س َنا َم َع ُه ِفي َّ
الد ُهو ِر الآ ِت َي ِة ِغ َنى ِن ْع َم ِت ِه ا ْل َفا ِئ َق ،بِال ُّل ْط ِف َع َل ْي َنا ِفي
ِل ُي ْظهِ َر ِفي ُّ
الع َدد  ،8نرى �أ َّننا َنح�صل على ال ِّنعمة
ا ْل َم ِ�س ِ
يح َي ُ�س َ
وع ".وفي َ
فالرب يريد
يمانِ ".
بالإيمان" :لأَ َّن ُك ْم بِال ِّن ْع َم ِة ُم َخ َّل ُ�ص َ
ون ،بِالإِ َ
ُّ
م�ستمرا .فعندما َنحيا بالإيمان،
�أن تكون حياة الم�ؤمن �إيما ًنا
ًّ
أنهار ما ٍء َح ٍّي" �ستجري ِمن
ف� َّإن الكتاب
َّ
المقد�س ُيخبرنا � َّأن "� َ
ٍ
عجزات �أعظم ِمن تلك التي َع ِم َلها ي�سوع
ُبطوننا ،و�أ َّننا �س َنعمل ُم
(يوح َّنا  38 :7ويوح َّنا .)12 :14
الر�سول بو ُل�س الكلمات ال َّتالية:
وفي كولو�سي َ ،4 :3ك َت َب َّ
ون َ�أ ْن ُت ْم �أَ ْي ً�ضا َم َع ُه ِفي
يح َح َيا ُت َناَ ،ف ِحي َن ِئ ٍذ ُت ْظ َه ُر َ
"م َتى �أُ ْظهِ َر ا ْل َم ِ�س ُ
َ
فالر�سول بو ُل�س
ا ْل َم ْج ِد ".وهذه الكلمات لم ُت ْك َتب عن ُ
الم�ستقبلَّ .
أمر يمكننا
يريدنا �أن َنفهم � َّأن هذا الإعالن عن ي�سوع الم�سيح هو � ٌ
�أن َنختبره في ال َّزمان الحا�ضر .فبقدرة الم�ؤمنين الذين يعي�شون
ماويات" �أن َيختبروه.
"ال�س َّ
في َّ
الر�سول بو ُل�س � َّإن �أُمنيته الكبرى
وفي ِّ
فيلبي َ ،10 :3يقول َّ
أي�ضا �إنه يريد �أن
في الحياة هي �أن َيعرف الم�سيح .وهو يقول � ً
توق �إلى اختبار الم�سيح ِمن
يام ِت ِه" .فقد كان َي ُ
َيختبر " ُق َّوة ِق َ
ماويات.
ال�س َّ
خالل الجلو�س معه على عر�شه في َّ
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الرب ي�سوع ِ
بار ٌك
قال
ُّ
ل�سمعان ُبطر�س �إنه َر ُج ٌل ُم َ
(م َّتى
ِمن اهلل لأ َّنه َت َل َّقى الإعالن ب� َّأن ي�سوع هو الم�سيح َ
بالب َركة ذاتها �إن
 .)17-15 :16ويمكننا نحن � ً
أي�ضا �أن َنحظى َ
ِع�شنا الحياة التي َنختبر فيها الجلو�س معه في عر�شه وظهور
تتخيل حيا ًة ِ
زاخ َر ًة بظهورات َر ِّبنا
الم�سيح لنا .فهل لك �أن
َّ
ي�سوع الم�سيح!
الر�سول بو ُل�س �إلى الم�سيح ب�أ َّنه
في كولو�سي ُ ،4 :3ي ُ
�شير َّ
الرب ي�سوع في �إنجيل يوح َّنا
"حياتنا" .وهذا ُي َذ ِّكرنا بما قاله ُّ
الر�سول بو ُل�س
�" ،6 :14أَ َنا ُه َو َّ
الطر ُ
ِيق َوا ْل َح ُّق َوا ْل َح َيا ُةَ ".
وي ْ�ش َه ُد َّ
يح ُ�ص ِل ْب ُتَ ،ف�أَ ْح َيا َال �أَ َناَ ،بلِ
في
"م َع ا ْل َم ِ�س ِ
َّ
غالطية  20 :2قائ ًالَ :
يح َي ْح َيا ِف َّي".
ا ْل َم ِ�س ُ
ال�سفر
الر ُ�سل ُت َب ِّين � َّأن هذا ِّ
والآية الأولى في ِ�س ْفر �أعمال ُّ
بمجمله هو ِ�سجِ ُّل �أعمال ي�سوع الم�سيح .لذلك ،يمكننا �أن َنفهم � َّأن
ُ
الر ُ�سل هي في
جميع �أعمال الم�ؤمنين المذكورة في ِ�س ْفر �أعمال ُّ
ال�سفر،
حقيقة الأمر� ،أعمال ي�سوع الم�سيح .وعندما ندر�س هذا ِّ
نرى � َّأن ي�سوع قام بهذه الأعمال ِمن خالل الم�ؤمنين الذين كانوا
َيفعلون م�شيئته على الأر�ض.
ويبني كني�سته ِمن خالل
دوما بعمله َ
والرب ي�سوع يقوم ً
ُّ
ؤول عن �إر�شادنا ،وعن ال َك�شف عن ُخ َّطته في
الم�ؤمنين .فهو م�س� ٌ
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العالم اليوم .لذلك ،يجب علينا �أن َنعرف ما يريد �أن َيفعله فينا
ِ
الب�شرية.
لخططنا وحكمتنا
ومن خاللنا بدل �أن نعي�ش َوف ًقا ُ
َّ
الرب ي�سوع �إنه قام بك ّل �شي ٍء ل َّأن اهلل ال َآب كان يقوم
وقال ُّ
بالعمل ِمن خالله�" :أَبِي َي ْع َم ُل َح َّتى ال َآن َو�أَ َنا �أَ ْع َم ُل ... .ا ْل َح َّق
االب ُن �أَ ْن َي ْع َم َل ِم ْن َن ْف ِ�س ِه َ�ش ْي ًئا ِ�إ َّال َما
ا ْل َح َّق �أَ ُق ُ
ول َل ُك ْمَ :ال َي ْق ِد ُر ْ
االب ُن َكذ ِل َك"
َي ْن ُظ ُر ال َآب َي ْع َم ُل .لأَ ْن َم ْه َما َع ِم َل َذ َ
اك َفه َذا َي ْع َم ُل ُه ْ
(يوح َّنا " .)19 ،17 :5ا ْل َك َال ُم ا َّل ِذي �أُ َكلِّ ُم ُك ْم ِب ِه َل ْ�س ُت �أَ َت َك َّل ُم ِب ِه ِم ْن
ال" (يوح َّنا .)10 :14
ال ِف َّي ُه َو َي ْع َم ُل الأَ ْع َم َ
َن ْف ِ�سي ،ل ِك َّن ال َآب ا ْل َح َّ
فاعية هي ِ�س َمة ِمن ِ�سمات خدمتنا للآخرين.
وال�صالة َّ
ال�ش َّ
َّ
الع ْر�ش مع
فعندما ُن َ�صلِّي ِمن موقعنا [حيث َنجل�س على َ
ماويات] ،ف� َّإن هذا َيزيد ِمن
ال�س َّ
ِّ
الرب ي�سوع الم�سيح في َّ
ِ
ال�شفاعية .و َنحن َنعلم من خالل الآيتين
فاعلية �صلواتنا
َّ
َّ
1يوح َّنا  14 :5وَّ � 15أن �صلواتنا �س ُت ْ�س َمع عندما ُن َ�صلِّي ب َِح َ�س ِب
الب َركة للآخرين ِمن خالل
م�شيئة اهلل .لذلك ،ف� َّإن َدورنا في َج ْلب َ
ال�صالة هو �أن َنعرف م�شيئة اهلل ،و�أن َنطلب �إليه �أن ُي َت ِّمم م�شيئته.
َّ
ِ
الفعال
وا�صل َّ
ويمكننا �أن َنعرف م�شيئة اهلل للآخرين من خالل ال َّت ُ
ماويات.
ال�س َّ
معه في َّ
أي�ضا عن رغبته ال
الر�سول بو ُل�س � ً
وفي ِّ
فيلبي ُ ،10 :3ي َع ِّبر َّ
"�شر َِكة
أي�ضا َ
وقوة قيامته فح�سب ،بل و� ً
في َمعرفة ي�سوع الم�سيح َّ
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� ِ
الر�سول عن ُحزنه العظيم وعن
آالمه" .وفي رومية َ ،2 :9ي َت َح َّدث َّ
الوجع الذي َي�شعر فيه في قلبه ب�سبب اليهود غير الم�ؤمنين .وال
الر�سول كان في الأ�صل ُحز ًنا في
َ�ش َّك � َّأن هذا الحزن الذي َ�ش َعر به َّ
قلب اهلل .فعندما َتن�سكب �آالم ي�سوع في قلوبنا ،فهذا هو المق�صود
"�شر َِكة � ِ
آالمه" .وقد اخ َت َبر بو ُل�س هذا الحزن ،لأ َّنه كان
بمعرفة َ
ٍ
ٍ
الرب ي�سوع الم�سيح ِمن خالل الحياة
�شركة
َيحيا في
حميمة مع ِّ
وبالطريقة ذاتها� ،سوف َنختبر هذا
ماويات.
َّ
ال�س َّ
التي َيحياها في َّ
ماويات.
ال�س َّ
الحزن ِمن �أجل الآخرين ِمن خالل ثباتنا في َّ
عدونا ال َّلدود .ف َق ْ�ص ُد ُه
في حقيقة الأمر � َّأن َّ
ال�شيطان هو ّ
أف�س�س ُ ،23-18 :1ي َع ِّبر
�إبعادنا عن ُخ َّطة اهلل لحياتنا .وفي � ُ
الر�سول بو ُل�س عن �شوق قلبه في �أن َيعرف الم�ؤمنون َمقامهم
َّ
ِ
ير ًة
ن
ت
�س
"م
فيقول:
ات
ماوي
ال�س
في
يطان
ال�ش
على
لطانهم
و�س
َّ
َّ َّ
ُ
ُ َْ َ
ون �أَ ْذ َها ِن ُك ْمِ ،ل َت ْع َل ُموا َما ُه َو َر َج ُاء َد ْع َو ِت ِهَ ،و َما ُه َو ِغ َنى َم ْج ِد
ُع ُي ُ
يرا ِث ِه ِفي ا ْل ِق ِّد ِ
ينَ ،و َما ِه َي َع َظ َم ُة ُق ْد َر ِت ِه ا ْل َفا ِئ َق ُة َن ْح َو َنا َن ْح ُن
ي�س َ
ِم َ
ام ُه
ينَ ،ح َ�س َب َع َملِ ِ�ش َّد ِة ُق َّو ِت ِه ا َّل ِذي َع ِم َل ُه ِفي ا ْل َم ِ�س ِ
ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن َ
يح�ِ ،إ ْذ َ�أ َق َ
ال�س َماوِ َّي ِ
ِم َن الأَ ْم َو ِ
ا�س ٍة
اتَ ،ف ْو َق ُك ِّل ر َِي َ
اتَ ،و�أَ ْج َل َ�س ُه َع ْن َي ِمي ِن ِه ِفي َّ
الد ْه ِر َف َق ْط
َو ُ�س ْل َطانٍ َو ُق َّو ٍة َو ِ�س َي َ
ا�س ٍم ُي َ�س َّمى َل ْي َ�س ِفي ه َذا َّ
اد ٍةَ ،و ُك ِّل ْ
اه
َب ْل ِفي ا ْل ُم ْ�س َت ْق َبلِ �أَ ْي ً�ضاَ ،و�أَ ْخ َ�ض َع ُك َّل َ�ش ْي ٍء َت ْح َت َق َد َم ْي ِهَ ،و ِ�إ َّي ُ
ي�س ِة ،ا َّل ِتي ِه َي َج َ�س ُد ُهِ ،م ْل ُء ا َّل ِذي
َج َع َل َر�أْ ً�سا َف ْو َق ُك ِّل َ�ش ْي ٍء ِل ْل َك ِن َ
َي ْملأُ ا ْل ُك َّل ِفي ا ْل ُك ِّل".
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ِ
الر�سول بو ُل�س
ومن خالل هذه َّ
ال�صالة ،يمكننا �أن َنرى � َّأن َّ
تماما ،و�أنه َتحت قدميه
مهزوم
عدو
َيعرف � َّأن َّ
ً
ٌ
ال�شيطان هو ٌّ
قادرا
كم َل ُه
ُ
ب�سبب العمل الذي �أَ َ
ي�سوع الم�سيح .لذلك ،فقد كان ً
ب�س ْلطانٍ  .ويمكننا �أن َنحظى بهذه ال ِّثقة ذاتها
على ال َّت َ�ص ِّدي له ُ
ماويات.
ِمن نحو َّ
ال�س َّ
ال�شيطان �إذا اخترنا �أن َنحيا الحياة في َّ
� ْأج َل َ�س ا ُ
هلل َجميع الم�ؤمنين مع الم�سيح على َع ْر ِ�شه في
ماويات ُمنذ ال َّلحظة التي َقبِلوا فيها ي�سوع ُم َخلِّ ً�صا لحياتهم.
ال�س َّ
َّ
ومع ذلك ،لن َيختبر الم�ؤمنون هذه الحياة �إ َّال عندما ي�ؤمنون
ماويات ،وعندما َيختارون �أن َيحيوا
ال�س َّ
�أنهم قد �أُ ْج ِل�سوا في َّ
الم ْعطيات.
َوف ًقا لهذه ُ
والأمر الذي َيدعو �إلى الأ�سف هو � َّأن م�ؤمنين كثيرين ال
َيعرفون َمقامهم في الم�سيح .لذلكَ ،ف ُه ْم ال َيحيون في َ�ض ْوء هذه
ال�ص ْلب مع الم�سيح َقبل
الحقيقة .ويجب على ه�ؤالء �أن َيختبروا َّ
�أن َيختبروا الجلو�س معه على عر�شه .فعندما ُت�صبح هذه المعرفة
الروحية دون َت َو ُّقف .وحينئ ٍذ� ،سوف
الب َركات
اختباري ًة� ،س َتتد َّفق َ
َّ
َّ
ا�ضة!
ي
ف
ة
يومي
ة
مغامر
الحياة
َت�صير
ً
َ
ً
َّ َّ َ
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المعاناة في حياة ال ِّنعمة
مكان ُ
الم�سيحي.
آراء ُمختلفة عن المعاناة في حياة الم�ؤمن
هناك � ٌ
ِّ
فالبع�ض ُي َعلِّم � َّأن الم�ؤمن يجب �أ َّال ُيعاني .والبع�ض َيعتقد � َّأن
ال�شخ�ص قد اقترف
ُمعاناة �أحد الم�ؤمنين هي دلي ٌل على � َّأن ذلك َّ
خطي ًة في حياته ،و� َّأن اهلل ُيعاقبه.
ّ
الر�سول بو ُل�س في ج�سده ُت َق ِّدم لنا
لكن َّ
َّ
ال�شوكة التي َ
كاب َدها َّ
فال�شوكة التي كانت في َج َ�سد
المعاناةَّ .
تماما عن ُ
َنظر ًة جديد ًة ً
بو ُل�س َج َع َل ْت ُه �ضعي ًفاِ .
ال�شوكةِ ،من
ومن خالل ما قا َل ُه عن هذه َّ
الرب
الوا�ضح �أنه كان يخ�شى �أن ُتعيق خدمتهَ .
و�ص َّلى بو ُل�س �إلى ِّ
ثالث َم َّر ٍ
الرب على �صالته
ات لكي ُيزيل هذه َّ
ال�شوكةَّ .
لكن َر َّد ِّ
ال�ض ْع ِف ُت ْك َم ُل" (2كورنثو�س
كانَ " :ت ْك ِف َ
يك ِن ْع َم ِتي ،لأَ َّن ُق َّو ِتي ِفي َّ
الر�سول بو ُل�سَ " :ف ِب ُك ِّل ُ�س ُرورٍ �أَ ْف َت ِخ ُر بِا ْل َحر ِِّي
�9 :12أ)ُ .ث َّم ُ
يقول َّ
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ِال�ض َع َف ِ
ات
ِفي َ�ض َع َفا ِتيِ ،ل َك ْي َت ِح َّل َع َل َّي ُق َّو ُة ا ْل َم ِ�س ِ
يحِ .لذ ِل َك �أُ َ�س ُّر ب َّ
ال�ضي َق ِ
اد ِ
ور ِ
يح.
َو َّ
ات لأَ ْجلِ ا ْل َم ِ�س ِ
ات َو ِّ
ات َو ْ
ال�ش َتا ِئ ِم َو َّ
اال�ض ِط َه َ
ال�ض ُر َ
يف َف ِحي َن ِئ ٍذ �أَ َنا َقو ٌِّي" (2كورنثو�س :12
لأَ ِّني ِحي َن َما �أَ َنا َ�ض ِع ٌ
9ب .)10-وهذا ُيرينا � َّأن ُمعاناة بو ُل�س َج َّر َد ْت ُه ِمن اعتزازه
ويخدم بنعمة اهلل.
بنف�سه ،و� َ
أرغ َم ْت ُه اال ِّتكال على اهلل لكي يعي�ش َ
عي ٍ
نة �أخرى ت� ِّؤدي �إلى
ُيخبرنا الكتاب
َّ
المقد�س عن �أمورٍ ُم َّ
معاناتنا عندما َنعي�ش خارج ا ِّتحادنا بالم�سيح .فنحن َنقر�أ
ي�شوا
ون �أَ ْن َي ِع ُ
ِيد َ
يع ا َّل ِذ َ
ين ُير ُ
"و َج ِم ُ
في 2تيموثاو�س َ ،12 :3
ون ".كما � َّأن ي�سوع قال في
بِال َّت ْق َوى ِفي ا ْل َم ِ�س ِ
وع ُي ْ�ض َط َه ُد َ
يح َي ُ�س َ
ا�ص َت ُه.
يوح َّنا َ " ،9 :15ل ْو ُك ْن ُت ْم ِم َن ا ْل َعا َل ِم َل َك َ
ان ا ْل َعا َل ُم ُي ِح ُّب َخ َّ
اخ َت ْر ُت ُك ْم ِم َن ا ْل َعا َل ِمِ ،لذ ِل َك
َول ِك ْن لأَ َّن ُك ْم َل ْ�س ُت ْم ِم َن ا ْل َعا َل ِمَ ،ب ْل �أَ َنا ْ
ُي ْب ِغ ُ�ض ُك ُم ا ْل َعا َل ُم".
المعاناة التي َت ْح ُدث ب�سبب الأمور المذكورة في
ل ِك ْن ح َّتى ُ
الفقرة المذكورة �آن ًفاَ ،تجعل الم�ؤمن َيلتجئ �إلى اهلل ب�إيمانٍ ؛
المعاناة َت َ�ضعنا َتحت
ثم َيح�صل على ِنعمة اهلل .وهذا َيعني � َّأن ُ
ال ِّنعمة .كذلك ،ف� َّإن َتطبيقنا للو�صايا الخم�س (التي َل َّخ�صناها
أي�ضا.
ال�ساد�س) َي َ�ض ُعنا تحت ال ِّنعمة � ً
في نهاية الف�صل َّ
ود ْف ِنه وقيامته
للمعاناة َينجم عن موت المرء َ
هناك َث َم ٌر �آخر ُ
برانيين في ال ْأ�صل
الر�سالة �إلى ال ِع ِّ
مع الم�سيح .وقد ُك ِت َبت ِّ
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الم ْ�ض َط َهدين .وفي الأ�صحاح ال َّثاني َع َ�شرَ ،يقول كاتب
للم�ؤمنين ُ
الم ْ�ض َط َهدين" :لأَ َّن �أُول ِئ َك [الآباء
الر�سالة له�ؤالء الم�ؤمنين ُ
ِّ
َ
َ
ِ
ا�س ِت ْح َ�سا ِنهِ ْمَ ،و�أَ َّما ه َذا َفلأَ ْجلِ
ب
�س
ح
ة
ل
ي
ل
ق
ا
ام
ي
�
أ
ا
ن
و
ب
د
�
أ
أوائل]
ال
َّ ُ َ َّ ً َ َ ً َ َ َ ْ
يب ِفي ا ْل َح ِ
ا�ض ِر َال
ا�س ِت ِهَ .ول ِك َّن ُك َّل َت�أْ ِد ٍ
ا ْل َم ْن َف َع ِةِ ،ل َك ْي َن ْ�ش َتر َِك ِفي َق َد َ
ون ِب ِه
ين َي َت َد َّر ُب َ
يرا َف ُي ْع ِطي ا َّل ِذ َ
ُي َرى �أَ َّن ُه ِل ْل َف َر ِح َب ْل ِل ْل َح َزنِ َ .و�أَ َّما �أَ ِخ ً
(عبرانيين  10 :12و .)11وهذا ُيرينا � َّأن القدا�سة
ل�س َال ِم"
ِّ
َث َم َر ب ٍِّر ِل َّ
ودفنه وقيامته مع الم�سيح.
والب َِّر هما َث َم ٌر لموت المرء َ
رياحا عاتي ًة لم ت�ألفها ُمنذ �أن َع َق ْد َت
واج ْه َت
لذلك� ،إذا َ
ً
الحق المذكور في
الع ْي�ش بال ِّنعمة ِمن خالل َتطبيق
ِّ
الع ْز َم على َ
َ
ال�صعبة لكي
رومية  ،6اع َلم � َّأن اهلل قد َ�س َمح بهذه الأحوال َّ
النمو في حياة الإيمان الجديدة.
ي�ساعدك على
ِّ
الم َد َّونة في
يجب علينا �أن ُنطيع
َّ
الر�سول بو ُل�س ُ
و�صية َّ
"ا�ش ُك ُروا ِفي ُك ِّل َ�ش ْي ٍء ".وهذا
1ت�سالونيكي � 18 :5إذ يقول لناْ :
ال�شكر رغم ك ّل �شي ٍء فح�سب ،بل
ال َيعني �أنه َينبغي لنا �أن ُن َق ِّدم ُّ
أي�ضا �أن َن ْ�ش ُكر اهلل على ك ّل �شيء .وقد َت َغ َّي َرت �أحوال كثيرين
و� ً
الرب في و�سط
عندما َف َعلوا ذلك .وهناك �
ٌ
أ�شخا�ص اختبروا �سالم ِّ
ِ
ال�ش ْكر ِ
هلل عليها.
وال�ضيقات ِمن خالل َت ْقديم ُّ
الم َحن ِّ
َج ِّرب ذلك بنف�سك!
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كلمة المؤ ِّلف الختام َّية
الم َغ ِّير الحياة .وهو
�إنه المتيا ٌز
عظيم لنا �أن ُن َق ِّدم لك َح َّق اهلل ُ
ٌ
ال�سنوات الما�ضية –
امتيا ٌز
عظيم لنا � ً
ٌ
أي�ضا �أن َنتم َّكن – خالل َّ
الفيا�ضة
الح ِّق ور�ؤية كثيرين َي ْختبرون الحياة َّ
ِمن م�شاركة هذا َ
الرب لهم.
التي � َأع َّدها ُّ
فهمت ما �شاركناك في
لذلك� ،صال ُتنا لأجلك هي �أن َتكون قد
َ
هذا الكتاب ،و ُت َط ِّبقه في حياتك.
قد َت َب َّين لنا � َّأن الأ�شخا�ص الذين َفهِ موا هذه الحقائق
تماما .فقد
َ
وط َّبقوها في حياتهم قد انتقلوا �إلى خدمة جديدة ً
ال�سنين هي م�شاركة ر�سالة الإنجيل مع
تكون خدمتك على َم ِّر ِّ
لكن الأ�شخا�ص الذين بد�أوا في اختبار ا ِّتحادهم
غير الم�ؤمنينَّ .
بالم�سيح قد اكت�شفوا � َّأن هناك خدمة �أخرى ُم َغ ِّيرة الحياة

َتنتظرهم .وهذه الخدمة هي تعليم الم�ؤمنين الآخرين َ�صلبهم،
ودفنهم ،وقيامتهم .وكم �س َنفرح و َنته َّلل حين َن�سمع � َّأن م�ؤمنين
َ
عما َي�صنعه اهلل في حياتهم.
�شهدون
ي
آخرين
�
َ
َّ
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