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 المقـدمـة

 
من كان يتوقع هذا الحدث الغريب أن يهرب شاول الملك 

ًا بحثوا عنه فلم يجدوا له أثر ! .. من تسلُّم مقاليد السلطة ؟

باءت محاوالتهم جميعها بالفشل .. فتشوا فى كل مكان .. 

فجاءت .. ليسألوه أين شاول ؟ هللا أخيرًا لجأوا إلي .. 

 :إجابته لهم أيضًا غير متوقعة 
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:  10صم  1« ) بين األمتعة بأ اختهوذا قد » 

22 ) 

إن .. لماذا ؟ !! .. ملك يهرب ويختبىء بين األمتعة 

تاريخ شاول الذى سّجله كل من سفر صموئيل األول 

به ولم يعِط قللنفسه وأخبار األيام األول يقطع بأنه عاش 

كان انشغاله أواًل وقبل كل شىء بمصالحه .. للرب 

لم يسر معتمدًا .. الشخصية وليس بطاعة الرب ومجده 

 .. المخاوفعلي اإليمان ولذا كان طبيعيًا أن تسيطر عليه 

األرجح أنه هرب من عرش الُملك خوفًا علي نفسه من 

لة فى المع ارك مع الفشل فى الحكم أو من الهزيمة المـُذِّ

وبالرغم من أن صموئيل النبى أتي إليه .. أعداء ُأمته 

ُمرساًل من الرب وصب علي رأسه زيت المسحة الثمين ، 

إال أن شاول لم يدرك جيدًا أنه بهذه المسحة قد امتلك القدرة 
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 ..أن يكون ملكًا عظيمًا ومنتصرًا 

فهرب وانكمش مختبئًا ويا للعار الخوف هيمن علي شاول 

الهاربين من العقاب مع أن هللا عّينه كالعبيد تعة خلف األم

لألسف الشديد ، هذا تمامًا هو حال .. ملكًا ودعاه للمجد 

الكثير من المؤمنين ، يعيشون كالعبيد أذالء مع أن هللا 

جعلهم أوالدًا له ووهبهم امتيازات فائقة تمّكنهم أن يحيوا 

ون ملكسيالذين ينالون فيض النعمة وعطية البر » كملوك 

( .. »  17:  5رو « ) فى الحياة بالواحد يسوع المسيح 

)  «ملوكًا الذى أحبنا وقد غّسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا 

وكما تصرف شاول كالعبيد رغم أنه ( ..  6،  5:  1رؤ 

، هم مثله يتركون المخاوف وأفكار الفشل ملكًا ممسوح 

والهزيمة ُتسيطر عليهم فتحرمهم من التمتع بامتيازاتهم 

إن كلمات سفر .. السامية التى وهبها هللا لهم الملوكية 
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 :األمثال تنطبق تمامًا عليهم 

م أ« ) جزيل غني وعنده يتفاقر .. يوجد َمن » 

13  :7 ) 

لماذا تحيا كعبد وقد وهبك هللا إمكانات .. قارئى العزيز 

؟ (  30:  8رو ) أن تحيا حياة غير عادية ممتلئة بالمجد 

ُتري هل قرأت ما كتبه سفر التكوين عن لقاء هللا مع .. 

فى هذا اللقاء أعطي هللا ليعقوب .. يعقوب فى فنيئيل ؟ 

 :اسمًا جديدًا قائاًل له 

يل إسرائا بعد يعقوب بل ال ُيدعي اسمك فى م» 

» 

 

 ( 28:  32تك ) 
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إن تغيير اسم شخص فى الكتاب المقدس يدل علي تغيُّر 

عظيم قد حدث له ، ومعرفة معني كل من اسمه القديم 

 »إن اسم يعقوب معناه .. والجديد ُيظهر ماهية هذا التغيير 

بينما اسم اسرائيل كما يقول بعض الدارسين « الذى يتعقب 

 .. (1)«هللا مع يغلب » و « هللا مع سيكون أميرًا » يعنى 

لقد ُوِلَد يعقوب وهو يمسك بعقب عيسو أخيه لكنه مات 

،  26:  25تك ) كإسرائيل وهو ممسك بعصاه كى يسجد هلل 

فى المرحلة !! .. ، وما أعظم الفرق (  21:  11عب 

اأُلولي من عمره كان يعقوب يظن أن غناه ونجاحه هما فى 

تعقبه لعيسو أخيه كى تتاح له الفرصة أن ينتزع منه 

وب وحصد يعق.. امتيازات االبن األكبر ولو بالحيلة والخداع 

ما زرعه وقضي عشرين عامًا من عمره هاربًا من عيسو 

من انتقامه ويقاسى من معاملة خاله يتعذب من الخوف 

سرائيل إالسيئة إلي أن القاه هللا فى فنيئيل ليغّير اسمه إلي 
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ال تستمر يعقوب الذى يلجأ إلي الخداع » كى يقول له 

نت ُانظر ، أ.. ويتعقب األشخاص ويستسلم لعواقب أخطائه 

مد اعت.. اآلن إسرائيل ، األمير ، ال أُعاملك كعبد بل كأمير 

حبتى واستند علي وعودى ، وستغلب معى فى كل علي م

 « ..معاركك ولن يعوزك شىء 

 أمير مع هللا.. » األمير .. وتحّول يعقوب إلي إسرائيل 

ال يتعامل مع هللا كعبد مذلول من سيده بل كأمير « 

ر من أمي» و .. محبوب من ملكه ، يثق فيه ويرتكـن عليه 

و تغالل لضعفاتهم أال يتعامل مع الناس بطمع أو اس« هللا 

عن خوف وصغر نفس بل بثقة أنه يؤثر فيهم بما ناله من 

إنه نافع جدًا لهم ألنه مرسل .. الرب وال يتأثر بشرورهم 

تأمله فى لقائه مع فرعون مصر أعظم .. إليهم من هللا 

ملوك األرض آنذاك ، فكلمة هللا تكرر مرتين فى وصف 

،  7:  47تك « )  وبارك يعقوب فرعون » هذا اللقاء قائلة 
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) لقد صار يعقوب أعظم من أعظم ملوك األرض ( ..  10

 ( .. 7:  7عب 

ه قال ل« .. األمير » كما ُأطلق علي إبراهيم أيضًا لقب 

 23تك « ) من هللا [ prince أمير ] أنت رئيس » بنو حث 

 أميرتى» كذلك امرأته تغّير اسمها من ساراى أى ( ..  6: 

قال هللا .. »  (2)« أميرة » الذى معناه سارة إلي « 

إلبراهيم سـاراى امرأتك ال تدعو اسمها سـاراى بل اسمها 

فبداًل من كونها أميرة بالنسبة ( ..  15:  17تك « ) سارة 

ائر دو كل إلبراهيم فقط جعلها هللا أميرة أمام الجميع فى 

 .. حياتها

كانوا  نقارئى ، ليس يعقوب وإبراهيم وسارة هم فقط اللذي

ُأمراء مع هللا وُأمراء من هللا ، بل أيضًا كل مؤمن حقيقى 

بب وبس« .. أمير مع هللا » عندما يحيا كما يريده الرب هو 
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هذه العالقة المتميزة مع هللا والطاعة المستمرة للكلمة يصبح 

. .له حضور متميز بين الناس « أميرًا من هللا » دائمًا 

 ..هم ليضىء ظلمتهم أميرًا ُمرساًل من هللا إلي

 »و « أمير مع هللا » نعم هللا يريدك أن تحيا كأمير 

سبحت .. ، فلماذا ترضي بما هو أقل ؟ « أمير من هللا 

فقير مـن يرفع ال» حنة هللا فى ترنيمتها العظيمة فقالت إنه 

وُيمّلكهم [  princesاأُلمراء ] المزبلة للجلوس مع الشرفاء 

والوعـد ( ..  8:  2صم  1« ) المجد [ عرش ] كرسـى 

تث )  «فى االرتفاع فقط .. رأسًا ال ذنبًا » لكل منا أن يكون 

28  :13 ..) 

لقد ارتفعنا بالميالد الثانى عاليًا فصرنا ُأمراء مع هللا 

هذا الحق الثمين يدرسه الكتاب الذى بين .. وُأمراء من هللا 

نوانًا ا عمن أربعة كتب وضعنا لهالثانى يديك وهو الكتاب 
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وهى سلسلة تدرس فى الكتاب .. هو أساسيات اإليمان 

ياق وتقدم فى سالرئيسية المقدس حقائق اإليمان المسيحى 

دراستها تفسيرًا سلسًا للعديد من اآليات التى تبدو للقارىء 

والتى نادرًا ما تتعرض لها الكتب صعبة الفهم العادى 

لذهن تعليم يجدد ا والعظات التأملية مع أنها آيات ثمينة فيها

 ..وغذاء ُيشِبع الروح 

كلما تقدمت فى قراءة هذا الكتاب كلما ازدادت أمامك 

حقائق اإليمان وضوحًا ولمعانًا ، فالفصول ُتكّمل بعضها 

اآلخر ، وقد يحمل فصل إضافة جديدة لموضوع ُدِرس فى 

نَس وال ت.. بالترتيب فصل سـابق لذا من األفضـل أن تقرأ 

لمستمر لما قالتـه كلمة هللا عن حقـائق اإليمان أن سـماعك ا

ة نهضفهو أواًل يحفظك فى .. له فوائد عظيمة للغاية 

، كما أنه ُيبقى (  13ـ  12:  1بط  2) روحية مستمرة 

من أن تتسرب إليه أكاذيب إبليس وتعاليمه مأمن ذهنك فى 
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 ..السامة 

 »فإن « الكل صار جديدًا » وعلي غرار الكتاب السابق 

ُينّبر أيضًا علي هذه الحقيقة الثمينة أن « أمير مع هللا 

المؤمن قد صار مختلفًا تمامًا عما كان عليه قبل أن يولد 

وعلي غراره أيضًا يتصدي ألكاذيب إبليس .. من فوق 

ويدعو المؤمن أن يقول ال بكل ثقة ودون أدني تردد ألى 

يها مرة ده إلعبودية فى حياته الماضية يريد إبليس أن يعي

 ..ُأخري 

قارئى الحبيب ، اسمح لى أن أدعوك أن ُتعلن إيمانك بأن 

سيرافقك أثناء قراءتك ، لذا لن تكون الدراسة الروح القدس 

جافة عقيمة بل ستقدم لروحك طعامًا طازجًا لذيذًا تجد فيه 

إن كنت ال تزال فى بداية عالقتك مع الرب ، الُمشبع اللبن 

 ..كنت من الذين نموا فى عالقتهم به إن والطعام القوى 
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ال ، ال تستصعب الدراسة فى كلمة هللا ، إنه الوقت 

للدخول إلي العمق واالجتهاد فى اكتشاف الكنوز المخبأة 

راء فى حرث الفق» ، يقول سفر األمثال الكتاب المقدس فى 

الفقير يبذل كل جهده ( ..  23:  13أم « ) كثير طعام 

اظهر . .النتيجة أنه ينال طعامًا كثيرًا فى حقله الصغير ، و 

فى دراسة الكلمة من خالل هذا الكتاب اجتهادًا أنت أيضًا 

علي قدر الوقت المتاح لك ، َوِثْق أن « أمير مع هللا » 

 ..طعامًا وافرًا ينتظرك 

نري الروح القدس فى سفر إشعياء مشّبهًا بالسيول التى 

ماًء  أسكب» تأتى علي اليابسة ، ونسمع كلمات الرب قائلة 

)  .. «روحى أسكب . علي اليابسة وسيواًل علي العطشان 

 ( .. 3:  44إش 

هللويا ، إنها ليست بضعة قطرات من المياه بل سيواًل 
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مياه الروح وستجد أن هيا اعلن عطشك لمزيد من .. متدفقة

وقت اختالئك بالرب من خالل هذه الدراسة صار وقتًا 

 ..لالرتواء والتمتع بسيول الروح المنعشة 

 « ..إله المجد » أبى 

 ليعمل روحك القدوس من خالل

 صفحات هذا الكتاب كى يتعمق

 كل قارىء فى معرفة حقك الثمين ،

 فيتحرر من كل عبودية وأفكار مضللة ،

 مطلقًا كالعبد الذليلفال يحيا 

 ..مصابًا بالخوف وصغر النفس 

 ..بل كاألمير العظيم فى ملء المجد والنجاح 

 ..أميرًا معك يشبع دائمًا باقترابه إليك 

وأميرًا منك ترسله ليضىء فى ظلمة هذا العالم 

.. 
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 « ..إله كل نعمة » أبى 

 ليكن وقت القراءة وقتًا حلواً 

 ..يتمتع فيه القارىء بحضورك 

 ..وقتًا للتعليم والتشجيع والقوة 

 أطلب هذا باالسم الذى هو

 ..فوق كل اسم 

 ..يسوع .. اسم ربى ومخلصى 
 

 

 القـس دانيـال

 

 شـرح الرمـوز

رموز أسفار الكتاب المقدس التى باللغة العربية هي ذات  •

الرموز التى تستخدم فى النسخة العربية للكتاب المقدس 



 19 

 ..ذى الشواهد 

 :رموز ترجمات الكتاب المقدس باللغة اإلنجليزية  •

DBY   :  Darby Translation 

KJV   :  King James Version 

LIT   : Green's Literal Translation 

NAS   :  The New American Standard Bible 

NIV   :  The New International Version 

NKJV:  New King James Version 

NRSV:  New Revised Standard Version 

RSV   :  Revised Standard Version 

NJB   :  New Jerusalem Bible 

Young's Literal Translation of the Holy BibleYLT   :   

 ( :تترجم المعني ) رموز ترجمات غير حرفية  •

TEV   : Today's English Version 

WET  : Wuest Expanded Translation 
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NLB    :The New Living Bible 

 مالحظـات

آيات الكتاب المقدس فى هذا الكتاب منقولة عن الترجمة   •

ظهر وت« فان دايك » العربية الشائعة المعروفة بترجمة 

 »  « ..بين عالمتى تنصيص 

التعليق من المؤلف إليضاح المعني يرد داخل قوســين   •

غة حبه رموز باللفى سياق اآلية وال تصا]  [ معقــوفين 

اإلنجليزية أو إشارة إلي اسم ترجمة عربية للكتاب 

 ..المقدس 

االقتباس من ترجمة إنجليزية أو عربية للكتاب المقدس   •

فى سياق اآلية مع وجود ]  [ يرد بين قوسين معقوفين 

رجاء مراجعة صفحة شرح ) ذكر إلسـم هذه الترجمـة 

 ( ..الرموز لمعرفة اسم الترجمة 
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وجد فهرس لآليات فى نهاية الكتاب يمكنك من خالله ي  •

معرفة الصفحة التى وردت بها اآلية التى تود القراءة 

 ..عنها 

» تم إعداد كراسة جذابة فى إخراجها الستخدامها مع   •
مة إلي وحدات تقابل أجزاء الفصول « أمير مع هللا  . .مقسَّ

كل وحدة منها تحوى تعليقات قصيرة ومتنوعة علي الجزء 
المقابل لها إلي جانب أسئلة ُمصاغة بأساليب مختلفة ُتركت 

 ..لها مساحات شاغرة لإلجابة 
 

 لبـاب األولا
 

 ءشيكل  لي
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 الفصـــل األول:  أزال ديونى

 ني:  أغنـــــايالفصل الثان
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 الفصـل األول
 

 أزال ديونى

أمير مع » كم هو مناسب أن نبدأ قراءتنا ألول فصول 

 في« )فوق كل اسم » هو  يونحن ُنعّظم االسم الذ« هللا 

.. لُنعظم اسمه بسبب كل ما فعله يسوع ( اسم ربنا  9:  2

الذي لواله ما استطاع أحد منا أن يحيا الصليب ألجلنا علي 

.. أمير في شركة المجد مع هللا ، وأمير من هللا يحيا كأمير 

 علي األرض لمجد هللا ..

لقد أحبنا الرب يسوع حبًا فريدًا بال حدود ولهذا ذهب إلي 

 :الصليب 

لينقذنا من الهالك األبدى الذي نستحقه ويهبنا  •

لنظل في شركة المجد مع الحياة األبدية مجانًا 
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 هللا إلي األبد ..

ولينتشلنا من المزبلة التي انحدرنا إليها بسبب  •

الخطية ويرفعنا عاليًا لنجلس كُأمراء علي كراسى 

( نتمتع بالفرح والسالم  8:  2صم  1المجد ) 

 وال يعوزنا شىء من الخير ..

وليسحق مملكة إبليس التي أذلتنا واستعبدتنا  •

لندوسها تحت أقدامنا وننهى تحكمها في ُأمورنا 

.. 

وليفتح لنا باب عرش هللا الذي أوصدته الخطية  •

فيصبح بإمكاننا أن نتحدث مع هللا كأبناء وأن 

نتمتع بعالقة حميمة معه فتشبع نفوسنا من جوده 

.. 

بسبب كل هذا الذي اسم يسوع عّظم اآلن وبكل كيانك  
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 9أتمه لك بصلبه المجيد .. عّظم هذا االسم العجيب ) إش 

كل ركبة ممن في السماء ] كل » ( الذي ستجثو به  6: 

المالئكة [ ومن علي األرض ] جميع البشر [ ومن تحت 

 ( .. 10:  2في « ) األرض ] مملكة إبليس [ 

ي ف واآلن ُانظر معى إلي هاتين العبارتين اللتين وردتا

ما حينعيسو ويعقوب الحوار الذي دار بين األخين التوأم 

 تقابال بعد فراق دام عشرين عامًا :

 ( .. 9:  33تك « ) كثير لى »  •

 ( .. 11:  33تك « )  شيءكل لى »  •

الذي اختار أن يحيا لنفسه عيسو العبارة اأُلولي قالها 

نقصه لكن كان يالكثير وليس إللهه.. لقد صار غنيًا يمتلك 

ما هو أهم، السالم الداخلى والفرح والتمتع برؤية يد هللا وهى 

بعد قوب يعتعمل معه لتحفظه وتباركه .. أما الثانية فقالها 
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د لق« .. أمير مع هللا »  أن غّير هللا اسمه إلي إسرائيل

أدرك يعقوب أنه مع هللا ال يعوزه شىء ، هللا يعتنى به 

شبع أعماقه ويجعل لحياته معني ويسدد كل احتياجاته وي

عظيم .. لقد اختبر يعقوب أعمال هللا العظيمة في حياته 

 « ..لى كل شىء » فشهد صادقًا 

قارئي العزيز، لقد ذهب الرب يسوع إلي الصليب لُيزيل 

دين خطاياك الرهيب ويغنيك بأعظم البركات ، لقد ُصلب 

 ل شىءكلك  كى يجعلك كيعقوب أميرًا مع هللا وأميرًا من هللا

.. 

 والبداية أنه أزال الدين .. محا الصك ..

 الصـك

تعال ندرس سوّيًا هذا المقطع الممتع من رسالة كولوسى 

الذي أذاع فيه الروح القدس حقائق ثمينة تخص ما أنجزه 
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 الرب لحسابنا بالصليب :

الذي علينا في الفرائض الذي كان الصك محا » 

رًا إياه بالصليب  ضدًا لنا وقد رفعه من الوسط ُمسمِّ

 ( .. 14:  2كو « ) 

يا له من إعالن عظيم .. الرب محا الصك الذي علينا 

.. الشي كل ديوننا .. فما هو هذا الصك ؟ .. وكيف أزاله 

 الرب ؟ ..

» هى ترجمة للكلمة اليونانية « صك » كلمة 

cheirographon »  التي تعنى حرفيًا كتابة بخط اليد «

handwriting »  كانت هذه الكلمة ُتطلق في العادة علي ..

أوراق البردى ورقوق الجلود التي يسجل عليها الشخص 

بخط يده قيمة الدين الذي عليه .. وكان الدائن المديون 

يحتفظ بهذا الصك ) المستند ( حفظًا لحقه في استرداد ماله 
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.. ولهذا السبب نجد بعض  (1)الوقت المتفق عليه في 

ة في اآلية السابقة بعبــار « صك » الترجمات استبدلت كلمة 

 certificate of debt (NAS)، record of ]  وثيقــة الدين

debts (TEV) .. ] 

محا الصك ] وثيقة الدين [ الذي علينا في » تقول اآلية 

فما هى هذه الفرائض التي جعلت علينا هذا «.. الفرائض 

هى ترجمة « فرائض » الصك ، وثيقة الدين ؟ .. إن كلمة 

بالمفرد، والتي ُتطلق علي «  dogmatos» للكلمة اليونانية 

( .. وقد  7:  17، أع  1:  2المراسيم الملزمة واألوامر ) لو 

كان اليهود متحدثو اليونانية في ذلك الوقت يستخدمون نفس 

لإلشارة إلي وصايا هللا «  dogmata» الكلمة في صيغـة الجمـع 
(2) .. 

إن كسر الوصايا وارتكاب الخطايا هو الذي جعل علينا 
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صكًا ، وثيقة دين ، أننا مديونون هلل .. فالخطية ليست 

و كسر وصية من وصاياه .. مجرد خرق قانون وضعه هللا أ

له .. هل أنت الذي تمتلك جسدك ونفسك سلب إنها أواًل 

فكرك وإرادتك وعواطفك ؟ .. هل أنت الذي تمتلك أموالك 

ومقتنياتك ؟ .. أنت تخطىء أشـد الخطـأ إذا اعتقدت ذلك .. 

.. أما أنت فلسـت سـوي هللا ال .. المالك الحقيقى لها هـو 

:  4بط  1،  13:  19، لو  14:  25له ) مت وكيــاًل 

( ، لهذا ال يحق لك أن تتصرف علي هواك في أى  10

 .. المالك شىء لديك بل كما يشاء هللا 

فما هى الخطية إذًا ؟ .. إنها تصرفك في أى شىء مما 

لديك خارج مشيئة هللا كما لو كنت أنت مالكه وليس الوكيل 

من  ببساطة تسلبالمؤتمن عليه .. وعندما تفعل ذلك فأنت 

هللا حقه في التصرف فيما يمتلك .. وكما هو الحال حين 

يسلب شخص شخصًا آخر يصير مديونًا له ، هكذا أيضًا 
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اإلنسان في كل مرة يفعل الخطية يسلب هللا حقه ويصير 

 بذلك مديونًا له ..

أكد الرب يسوع لنا هذه الحقيقة في مثلين من أمثاله العظيمة 

الذي تحدث به إلي سمعان الفريسى ) المديونْين ل .. األول هو َمثَ 

(، والثانى في الَمَثل الذي َوَرَد في إنجيل متي  43ـ  41:  7لو 

:  81حين تحدث الرب عن ضرورة الغفران لمن أساء إلينا ) مت 

( .. ففي الَمَثل األول شّبه الرب كاًل من المرأة  53 -  32

 ارتكابهما للخطايا ..بسبب بمديونين الخاطئة وسمعان 

. علي الواحد خمسمائة مديونان كان لُمداين » 

دينار وعلي اآلخر خمسون . وإذ لم يكن لهما ما 

(  42،  41:  7لو « ) يوفيان سامحهما جميعًا 

.. 

يون مدوفي الَمَثل الثانى شّبه الرب الخاطىء بشخص 
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 بعشرة آالف وزنة ..

أراد أن  ُيشِبه ملكوت السموات إنسانًا ملكاً » 

م إليه  يحاسب عبيده . فلما ابتدأ في المحاسبة ُقدِّ

:  18مت « ) بعشرة آالف وزنة مديون واحد 

23  ،24 .. ) 

 الـروح يؤكـد

ي أثناء وجوده علاألرامية كان الرب يسوع يتحدث باللغة 

األرض بالجسد ، وقد كان ذلك أمرًا طبيعيًا ألنها كانت لغة 

ن  اليهود الدارجة آنذاك .. لكن كان من الضرورى أن ُتَدوَّ

 كى تتمكن كل شعوباليونانية حياة الرب وكلماته باللغة 

العالم من قراءتها .. فاللغة اليونانية كانت اللغة الوحيدة 

تي بقاع العالم ، وذلك في مجاالت المستخدمة آنذاك في ش

الثقافة والتجارة .. لذلك ألهم الروح القدس متي ومرقس ولوقا 
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ويوحنا ُكتاب األناجيل األربعة ليترجموا أقوال الرب من 

 األرامية إلي اليونانية ..

 »ومن مفردات اللغة األرامية التي تحدث بها الرب كلمة 

hobha  » ، لخطيةاوهى كلمة لها معنيان هما « sin  »

واغفر لنا » .. ولما ُترجمت عبارة الرب  (debt 3«) » والدين

( من األرامية إلي اللغة 12: 6)مت [ «  hobhaذنوبنا ] 

» خطيـة إلي «  hobha» اليونانية ، ترجم لوقا كلمة 

hamartia  » دين أما متي فترجمها إلي «opheilema  ».. 

 ])  خطاياناواغفر لنا » في إنجيل لوقا  •

our sins) hamartia  » ] ( .. 4:  11) لو 

واغفر لنا ذنوبنا ] األدق » وفي إنجيل متي  •

[« our  debts  (KJV, RSV)(opheilema) ديوننا

 (.. 12: 6)مت 
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، فقد ترجـم كل من لوقـا ديـن هذا يعنى أن الخطيـة 

ومتي كلمـات الرب من األراميـة إلي اليونانيـة وهما تحت 

(  21،  20:  1بط  2) الروح القـدس هيمنة كاملة من 

.. لقد قصد الروح أن يؤكد بهاتين الترجمتين حقيقة أن كل 

هلل ، أو بحسب كلمات مديونًا من يرتكب الخطية يصير 

 »قة دين مكتوبًا عليها رسالة كولوسى يصبح عليه وثي

 أما الغفران فهو إزالة هذا الدين ..« .. مديون هلل 

 الغفـران

 aphiemi» استخدمت أسفار العهد الجديد الفعل اليونانى 

الذي اسُتخدم في اللغة اليونانية القديمة « يغفر » للفعل « 

بمعني يفك شخص من إلزام قانونى كإطالقه من االلتزام 

 .. (4)عليهديون بدفع 

إلغاء ديون شخص » وقد ظهر الفعل أيضًا بهذا المعني 
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(  LXXفي الترجمة اليونانية السبعينية للعهد القديم ) « 

والتي سبقت كتابة أسفار العهد الجديد بنحو مائتى عام ، 

 وذلك في حديث هللا لموسي عن سنة اإلبراء ..

يده مما دين كل صاحب  [ aphiemi] ُيبرىء » 

أقرض صاحبه. ال يطالب صاحبه وال أخاه ألنه 

 «بإبراء قد ُنودى 

 

 ( 2:  15) تث 

.. أى اإلبراء من الديون هو الغفران هذا يعنى أن 

 ..إلغاؤها 

 عـاجـزون 

ك صإن كل من يرتكب خطية يصبح مديونًا هلل وعليه 

مرعب يقف ضدًا له ألنه يجعل هللا العادل يحكم بعقابه .. 
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كان  أياً واحدة أن ننسي أبدًا هذه الحقيقة ، فخطية ال يجب 

لحق هللا في أن نتصرف طبقًا لمشيئته لذا سلب نوعها هى 

 الفهى تجعل من يرتكبها سـارقًا هلل .. مديونًا له بدين عقابه 

ول .. تق غير المحدودألنها خطية ارُتكبت ضد هللا  محدود

 « )اآلبدين إلي أبد» كلمة هللا عن هذا العقاب إنه عذاب 

.. وبما أننا عاجزون كل بال حدود ( ، أى  10:  20رؤ 

العجز عن سداد ولو مجرد دين خطية واحدة ، أصبح هذا 

ألنه يحكم « ضدًا لنا » الدين كما قالت رسالة كولوسى 

 بقضاء هللا العادل ضدنا ..

 هذه الحقيقة أبرزها الرب في هذا الَمَثل الذي ضربه :

يشبه ملكوت السموات إنسانًا ملكًا أراد أن » 

م إليه  يحاسب عبيده. فلما ابتدأ في المحاسبة ُقدِّ

لم يكن له ما وزنة . وإذ بعشرة آالف واحد مديون 
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أمر سيده أن ُيباع هو وامـرأته وأوالده وكل ما يوفي 

له ويوفي الدين . فخّر العبد وسجد له قائاًل يا سيد 

 الجميع . فتحنن سيد ذلك العبد تمّهل علّي فُأوفيـك

(  27ـ  23:  18مت « ) وأطلقه وترك له الدين 

.. 

 بعشرة آالف وزنةالرب ُيَشّبه الخاطىء بشخص مديون 

.. أى أن (5).. والوزنة الواحدة تساوى ستة آالف دينار

العشرة آالف وزنة ، دين الخاطىء في هذا المثل تساوى 

مليون دينار .. والدينار هو  60=  6000*  10000

قيمة األجر الذي كان يتقاضـاه العامل عن يوم عمـل كامل 

( .. وهكذا فالعشرة آالف وزنة  2:  20في الكرم ) مت 

هى أجر يأخذه العامل إذا عمل لمدة ستين مليون يومًا أى 

ما يـزيـد عـلي مئـة وأربعـة وسـتين ألـف عـام .. يا إلستحالة 

.. إنه دين ال يمكن أن ُيسدد علي اإلطالق السداد !!.. 
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بل أنه في العام الرابع قيوسيفوس يخبرنا المؤرخ الشهير 

الميالد أى في ذات المرحلة الزمنية التي قيل فيها الَمَثَل 

كانت قيمة الضرائب التي ُجمِّعت من كل مناطق اليهودية 

دين  .. هذا يعنى أن (6)وزنة  600وأدومية والسامرة ُتقّدر بـ 

عامًا ،  16هذا الرجل يساوى ضرائب هذه البالد ألكثر من 

 .. (7)بليون دوالر أمريكى  2،5وهو مبلغ يقابل اآلن 

ر بأى ثمن  ليس معني هذا أن ديون الخاطىء يمكن أن ُتَقدَّ

مهما بلغت ضخامته ، كال بل ذكر الرب أن الدين يساوى 

مة : إننا عشرة آالف وزنة لكى يبرز لنا هذه الحقيقة الها

كثيرًا عن أن نسدد هلل ديوننا التي علينا بسبب خطايانا أعجز 

»  حينما قال لسيده.. وفي هذا المثل نري كم كان العبد يهذى 

فحتي  (،26:  18مت « ) الجميع يا سيد تمّهل علّى فُأوفيك 

لو باع نفسه وعائلته وكل ما يمتلك لما استطاع أن يوفي دينًا 

 بهذا المقدار ..
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كما ال تفوتنا هذه المالحظة الجديرة باالهتمام ، إن 

ي وحدة نقدية فأعلي الوزنة الُمستخدمة في هذا الَمَثْل كانت 

عدد في أعلي ذلك الوقت كما كان رقم العشرة آالف هو 

.. إن هذا بال شك إمعان في التأكيد علي ( 8)اللغة اليونانية 

 أنه دين ال نقدر أن نوفيه ..

عزيزى ، إن خطية واحدة فقط نرتكبها تسلب من هللا 

حقه المطلق في أن نكون خاضعين تمامًا الالمحدود 

لمشيئته كوننا خليقته التي خلقها لتتمتع بالشركة معه .. لذا 

فهذه الخطية الواحدة تجعلنا نستحق عقـابًا أبدىـًا ال محـدودًا 

جد أبدًا ا ال تو ألنها ببساطة ارُتكبت ضد هللا غير المحـدود لذ

رأ بل نق« خطيـة صغيـرة » خطية يسميها الكتاب المقدس 

خطية أعظم » ( و 30: 32)خر « خطيـة عظيمـة » عن 

( .. إن محاوالتنا إزالة دين خطية واحدة هو 11: 19)يو « 

أمر مستحيل تمامًا ألن عقابها ال محدود نعجز أن نوفيه .. 
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ا ملم يكن له » العبد ال تنَس عبارة الرب القائلة عن هذا 

( .. كما ال تنَس عبارته اأُلخري  25:  18مت « ) يوفي 

ما لم يكن لهما » عن سمعان الفريسى والمرأة الخاطئة 

(.. نعم لن يأتى أبدًا وقت يمكن  42:  7لو « ) يوفيان 

ألحد منا أن يقول فيه إنه استطاع بقدرته أن يزيل دين 

 «لم يكن له ما يوفي » خطاياه .. نعم ستظل كلمات الرب 

 تتحدث بصدق عن اإلنسان في أى زمان وفي أى مكان ..

 الخـبر السـار

إال أن قصـة البشرية لم تنته عند العجز واليأس ، ولم 

يكن من الممكن أن تنته هكذا ، والسبب عظيم جدًا .. إن 

آدم  .. فالشىء الثمين الذي لم يفقدهيحبنا حبًا بال نظير هللا 

والذي لم تفقده البشرية طوال زمان عصيانها  عندما سقط

هللا العجيبة لها .. انتبه ، لقد أحبنا هللا مع أنه ال محبـة هو 
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يوجـد فينا أى شىء يجعلنا نستحق محبته .. لقد أحبنا ألن 

( .. وتخبرنا كلمة هللا  8:  4يو 1المحبة هى طبيعته ) 

بهذا الخبر السار أن هللا تدّخل بنفسه ليزيل ديوننا دون أن 

ينتقص من كمال عدله .. ونعيد علي مسامعنا مرة ُأخري 

 كلمات رسالة كولوسى التي ُتذيع هذا الحق الثمين :

] وثيقـة الديـن [ الذي علينا في محـا الصـك » 

 فعه من الوسطالفرائض الذي كان ضـدًا لنا وقد ر 

 ( .. 14:  2كو « ) ُمسّمرًا إياه بالصليب 

( ، إال أن قمة  4:  1لقد أحبنا هللا منذ األزل ) أف 

تعبيره عن حبه كانت عندما أزال ديوننا .. آه أى ثمن قد 

 دفعه لكى يمحو هذا الصك الرهيب .. تقول كلمة هللا :

ابنه الوحيد .. بذل هكذا أحب هللا العالم حتي » 

» 
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ألجلنا بذله الذي لم يشفق علي ابنه بل » 

 «أجمعين 

 

 ( 32:  8، رو  16:  3) يو 

لقد أرسل هللا ابنه الرب يسوع إلي الصليب ليتحمل بداًل 

منك ومنى العقاب الذي كان علينا بسبب ديوننا لكى يزيل 

هذه الديون عنا وعن كل من يؤمن بالرب يسوع.. تصف 

 الصليب قائلة : كلمة هللا ما جاز فيه الرب علي

آثامنا مسحوق ألجل معاصينا مجروح ألجل » 

 ( 5:  53إش « ) 

 رفعه من الوسط

اقرأ الكلمات التي عّبرت بها رسالة كولوسى عما فعله 

 الرب من أجلنا :
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رفعه من الوسط ] رفع الصك [ ُمسّمِرًا إياه » 

 «بالصليب 

 

 ( 14:  2) كو 

بصلب الرب لم َيُعد في الوسط بين المؤمنين وهللا صك 

) وثيقة ديون ( تجعل عدله يطالب بعقابهم .. ويالحظ 

 »دارسو النص في أصله اليونانى أن الوحى اختار كلمة 

التي معناها يزيل بسلطان وقوة تصل إلي  « airo« » رفعه 

 ي.. لقد أزال الرب صكنا ) وثيقة ديوننا ( الذ(9)حد القتل 

كان ضدًا لنا بعمل قوي وبسلطان ال ُيقاوم كما لو كان قد 

 قتله ..

ُانظر أيضًا هذه الصورة التعبيرية القوية والبديعة التي في 

أكيد التي تمعن في ت« مسمرًا إياه بالصليب » هذه العبارة 
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أن الدين الذي علينا قد انتهي تمامًا بصلب الرب .. لقد 

ُسّجلت عليه ديون خطايانا ، ُسّمر هذا المستند الذي ُسّمر 

بالصليب مع جسد الرب !! .. ولماذا ُسّمر ؟ ليموت !! 

 ليموت مع الرب وال يقوم معه .. ليموت ويدفن بال عودة ..

مات الصك وُدِفَن وتالشي ونجونا نحن من العقاب .. 

ُتري هل وثقت أن الرب أخذ صكك معه إلي الصليب 

ك بهذه الحقيقة التي ال ليخلصك منه ؟.. هل آمنت بقلب

ُتقدر بثمن فوثقت كل الثقة أن ذنبك العظيم قد زال وأنك لن 

تحيا في عبودية الخوف من العقاب األبدى .. لن تخشي 

 الموت ؟ ..

قارئي العزيز .. اسمح لى أن أدعوك اآلن أن تتوقف 

عن القراءة قلياًل لتقدم قلبك للرب الذي ألجلك َسَكَب نفسه 

 ينك الرهيب ..للموت ليزيل د
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علي الصليب مات من أحبنى .. مات من 

 تحبه نفسى..

 مات فماتت معه ديونى .. كل ديونى ..

هللويا ، لقد قام من الموت .. فأقامنى من 

 موتى ..

 أقامنى حرًا بال ديون ..

 لقد محا الصك الذي كان ضدى ..

 هللويا لم يعد ينتظرنى عقاب أبدى .. 
 

 البداية !!وإزالة ديوننا ليست سوي 
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 الفصـل الثاني

 أغنـانـــي

 

 

أتى حينما يمجانًا نعم يزيل هللا كل ديون اإلنسان الخاطىء 

إليه تائبًا مؤمنًا بقلبه بالرب يسوع المخّلص .. لكن األمر 

ليس مجرد إزالة لديونه ، ففي لحظـة نواله الغفـران ينال قفزة 

ه ر غنى لهائلة ُتحّوله من مديون عاجـز عن السداد إلي أمي

 أن يحـيا من مجـد إلي مجد ..إمكانات 

لألسف مؤمنون كثيرون حظوا بالغفران لكنهم ال يزالون 

يحيون في تعاسة وخزى ألنهم ال يعرفون النتائج المذهلة 

لغفران خطاياهم فال يتمسكون بها .. وبهذا الجهل يساعدون 

إبليس في أن يحرمهم منها .. تأمل ما تقوله هذه اآلية 
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 يمة :العظ

كما أن قدرته اإللهية ] قدرة الرب يسوع [ قد » 

لنا كل ما هو للحياة والتقوي بمعرفة الذي وهبت 

 ( 3:  1بط  2« ) دعانا 

إنها تخبرنا أن الرب َوَهَب لنا كل ما هو للحياة والتقوي 

وهبت  ».. وهى لم تستخدم الكلمة اليونانية المعتادة للفعل 

التي «  dooreoo» بل الكلمـة األقوي واألكـثر تعبيرًا « 

 «حياة » تشير إلي العطاء بسخاء وفيض .. كما أن كلمة 

 .. (01) حيويتهافي اليونانية ُتطلق علي الحياة في ملئها و 

إن الرب يهبنا بركات عظيمة وثمينة بسخاء ، بفيض 

« )  للتمتعبغني يمنحنا كل شىء » لنحيا حياة غير عادية 

( ولكن لن يمكننا التمتع بها دون أن يكون  17:  6تى  1

لنا اليقين بأن كل خطايانا قد ُغِفَرت .. قارئي العزيز تعال 
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ا وإزالة الرب لديونن المجانيمعى ُنكمل حديثنا عن الغفران 

الذي انشغلنا به في الفصل السابق بالحديث عن اليقين .. 

مة وما يتبعه من تمتع ببركات هللا العظييقين نوالنا الغفران 

 التي تجعلنا نحيا ُأمراء .. أغنياء ..

 اليقــين

هل لك اليقين أن خطاياك قد ُغفرت ؟ .. وبكلمات 

الحياة األبدية ؟ .. تأمل كيف  ُأخري هل لديك اليقين أن لك

 يتحدث يوحنا بثقة أنه واحد من الذين لهم حياة أبدية :

 (11: 5يو 1« )حياة أبدية أعطانا هللا »  

الماضى حياة أبدية في زمن أعطانا الحظ أنه يقول 

وليس يعطينا أو سيعطينا..  ولكن من أين أتي يوحنا بهذا 

أن الروح القدس  اليقين بأن له حياة أبدية ؟ .. ال شك

أعطاه أن يصدق هذه الكلمات العظيمة التي نطق بها الرب 
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 يسوع ويعد فيها بالحياة األبدية لكل من آمن به :

وكما رفع موسي الحية في البرية هكذا ينبغى »  •

ن كل من يؤمـأن ُيرفع ابن اإلنسان لكى ال يهـلك 

بل تكـون له الحياة األبدية . ألنه هكذا أحب به 

ل كهللا العالم حتي بذل ابنه الوحيد لكى ال يهـلك 

و ي« ) بل تكـون له الحيـاة األبديـة من يؤمـن به 

 ( .. 16ـ  14:  3

يؤمن بى فله حيـاة الحـق الحـق أقـول لكـم َمن »  •

 ( .. 47:  6يو « ) أبدية 

ياة حافه المؤمنين به [ أنا أُعطيهـا ] يعطي خر »  •

(  28:  10يو « ) أبدية ولن تهلك إلي األبد 

.. 

ما أقواها كلمات ، إنها قادرة بالروح القدس أن تطرد من 
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داخل كل مؤمن لديه اإليمان الحّى الحقيقى أى شك من 

جهة نواله الحياة األبدية.. ففي اليوم الذي أدركت فيه أنك 

فسك بأعمالك ، خاطىء مذنب عاجز عن أن ُتخّلص ن

وتحولت عن خطاياك واتجهت بقلبك إلي هللا واضعًا ثقتك 

ت تبرر في المخلص األوحد ، الرب يسوع .. في هذا اليوم 

.. ال ، ال تشك مطلقًا .. أمام هللا ونلت الحياة األبدية 

ّصدق كلمات الرب يسوع ، فاليقين هو بكل تأكيد أحد 

من الرسولين امتيازاتك كمؤمن .. ُانظر كيف خاطب كل 

بأن خطاياهم قد اليقين بولس ويوحنا المؤمنين ُمظهرين 

 ُغِفرت :

وإذ كنتم أمواتًا في الخطايا .. أحياكم معه »  •

بجميع مسامحًا لكم ] في زمن الماضى [ 

 (.. 13:  2كو « ) الخطايا 
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يس ] ولُغِفرت أكتب إليكم أيها األوالد ألنه قد »  •

 2يو  1« ) ُتغفر [ لكم الخطايا من أجل اسمه 

 :12 .. ) 

قارئي الحبيب .. ربما ال تقدر أن تحدد اليوم الذي حدث 

مان إياآلن فيه ذلك .. ال تنزعج ، المهم هو هل في داخلك 

قلبى بالرب يسوع أنه مخلصك وملكك .. مخلصك الذي 

ادة سّلمته قيمات وقام فأعطاك الحياة األبدية ، وملكك الذي 

حياتك ؟ .. هل تؤمن بقلبك بهذه الحقائق، إن كان األمر 

كذلك فلتتيقن أن لك الحياة األبدية وأنك نجوت من 

الهالك.. وإن لم تجد في داخلك هذا اإليمان فال شىء 

مطلقًا يمنعك أن ُتقبل إلي الرب في هذه اللحظة فهو باسط 

 ه :يديه نحوك مرحبًا بك.. تحدث معه بكلمات كهذ

إننى أُعلن رفضى أن أحيا في الخطية 

 ، ورغبتى أن أحيا خاضعًا لك ..
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وأُعلن رفضى أن أعتمد علي أعمالى 

لتخّلصنى .. وأقبل أن تخّلصنى أنت 

 بنعمتك ..

 وأُعلن ثقتى بما تقوله الكلمة أنك ُصلبت لتهبنى

الحياة األبدية .. وأقبلك اآلن مخلصًا وملكًا لى 

.. 

هللا صورًا معّبرة ومفرحة للغاية ُتظهر  لقد قدمت لنا كلمة

يقين نوال المؤمن للغفران المجانى وما يتبعه من نوال 

البركات العظيمة التي يصبح بها غنيًا ليحيا حياة المجد .. 

 أميرًا مع هللا ..

 ـ وراء ظهره ١

هذه صورة بديعة من صور يقين نوال الغفران نجدها في 

 أن الرب َغَفَر خطاياه فقالصالة حزقيا الملك .. لقد تيقن 
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 له :

.. فإنك المرارة قد تحولت لى للسالمة هوذا » 

كل خطاياى .. الرب وراء ظهرك طرحت 

بأوتارنا كل أيام حياتنا في فنعزف لخالصى . 

 ( .. 20،  17:  38إش « ) بيت الرب 

تأمل اآلية تقول إن الرب بنفسه وليس آخر هو الذي 

ا لها من صورة رائعة .. ، يظهره طرح الخطايا وراء 

فالغفران هو عمل هللا وحده أما نحن فليس لنا أى فضل فيه 

.. لقد قذف هو بيده القوية خطايانا ، قذفها بعيدًا جدًا جدًا 

اها لكى ال ير وراء ظهره عنا .. لكن في أى اتجاه ؟.. قذفها 

مرة ُأخري .. نعم لن يري هللا أىة خطية غفرها لك ، لن 

بد أيًا كانت .. وما هى النتيجة ؟.. تقول يراها إلي األ

كلمات حزقيا إن كل مرارة أحدثتها لك الخطية في الماضى 
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.. يخبرنا دارسو النص العبرى بالسالمة تنتهى وتتبدل 

لكلمات حزقيا إنها قد صيغت علي نحو ُيظِهر أن المرارة 

» أما كلمــة « ..  DBYمرارة فوق مرارة » شديدة كانت 

 (11)فتعنى الصحة واالزدهار والسالم«  Shalom« » سالمة 

 .. 

ة بمرار عزيزى ، هل أصابتك الخطايا التي ارتكبتها 

المرض أو الفشل أو الخوف ؟.. ثق أن غفران هللا لك 

من األمراض التي أحدثتها خطاياك وأيضًا شفاء سيصاحبه 

ل  من أى فشل أو خوف أصابك بسبب ابتعادك عن َتَحوُّ

 وازدهار وصحة وطمأنينة ..الرب إلي نجاح 

لقد غفر هللا لحزقيا خطاياه وطرحها وراء ظهره فنال 

حزقيا الشفاء من مرضه المميت .. وماذا كان أثر هذا علي 

بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت نعزف » حزقيا ؟ .. يقول 
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ام الرب كل أيمسبحين سيعزف هو ومعه أحباؤه « .. الرب 

زف ع بنتائج الغفران المجانى وستعحياتهم .. وأنت أيضًا تمت

( بأوتار قلبك  10:  5بط  1« ) إله كل نعمة » إللهك 

 أعذب أغنيات الحمد ..

 ـ الغيم والسحاب ٢

راها نالغفران هذه صورة ُأخري من الصور التي ُتعّبر عن 

 في سفر إشعياء .. هللا يتحدث إلي شعبه قائاًل :

.. خطاياك وكسحابة ذنوبك كغيم قد محوت » 

» 

 

 ( 22:  44) إش 

الحظ أنه يشّبه الذنوب والخطايا بالغيم والسحابة ، فمهما 

خطـاياك كالغيم ) السـحاب الكـثيف ( كخطـايا القتل نوع كان 
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والزني أو كالسحاب ) المعتاد ( أى الخطايا العادية فالرب قد 

مثلما تنقشع الغيوم والسحب تمامًا وال جميعًا نعم جميعًا محاها 

يعود لها وجود .. يقين الغفران يجعلك تنظر إلي فوق ، إلي 

السماء فال تجد وال غيمة واحدة كثيفة سوداء أو حتي مجرد 

سحابة صغيرة تحجب عنك ضوء هللا المنير أو تقلله .. ستتمتع 

لتي االفريد.. هللويا لقد أزال الغفران خطاياك حبه بدفء أشعة 

بة محتعوق التمتع بحضوره .. اآلن يمكنك أن تحظي بدفء 

تنسكب في قلبك بال عائق لتحفظه من الخوف واالكتئاب هللا 

.. 

 ـ في أعماق البحر ٣

ُانظر معى بتأنى إلي هذه الصورة الثالثة للغفران المجانى 

عندما تعجب من غفران الرب له ميخا النبى والتي قدمها لنا 

 فأنشد مرنمًا :
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من هو إله مثلك غافر اإلثم وصافح عن » 

 الذنب ..

،  18:  7مى « ) يدوس آثامنا ُيسّر بالرأفة .. 

19 .. ) 

يدوس آثامنا .. هللويا ما أقوي قدميه .. آثامنا تفتتت من 

تحتها فلن تقوم لها قائمة مرة ُأخري .. هذا هو معني 

 قدالغفران .. آثامنا لم يعد لها وجود .. سجالت ديوننا 

 تالشت إلي األبد .. ويستكمل ميخا حديثه قائاًل :

أعماق البحر وُتطرح ]يطرحها الرب[ في » 

 ( .. 19:  7مى « ) جميع خطاياهم 

ُتري هل الحظت أن ميخا بعد أن كان يتحـدث بصيغـة 

يقل  فلمالغائب تحول إلي صيغة « آثامنا يدوس » المتكلم 

.. في المقطع « خطاياهم جميع » بل « خطاياناجميع » 
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األول كان ميخا يتكلم عن غفران هللا لشعبه فتحدث بلغة 

المتكلم كواحد من الشعب ثم تحول في المقطع الثانى إلي 

) اأُلمم ( فتحدث اأُلخري الحديث عن غفران هللا للشعوب 

بلغة الغائب .. يا للمعني المؤثر !! فعندما تتيقن أن 

مثلك  الغفرانخرون اآلخطاياك قد ُغِفرت ستنشغل بأن ينال 

.. هل تتفق معى أن هذه نتيجة رائعة من نتائج نوال 

الغفران ؟ .. أن تنشغل باآلخرين ويمتلىء قلبك بالحب لهم 

فتصلى من أجلهم وتطلب من هللا أن يستخدمك بطريقة ما 

لقيادتهم إلي اللقاء بالرب يسوع ليحظوا بالغفران فينجوا كما 

 .نجوت أنت من العذاب األبدى .

وتأمل هذه الصورة المعّبرة التي استخدمها ميخا أيضًا .. 

.. هل تعرف إلي أى حد أعماق البحر الخطايا ُتطرح في 

يصل عمق البحر ؟ .. إن أعماق البحار تتخطي الثمانية 

كيلو مترات أما المحيطات فتتجاوز اإلثني عشر .. وهل 
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 تعلم أن المياه تصير مظلمة تمامًا بعد عمق بضعة مئات

من األمتار .. حينما ينال إنسان غفرانًا لخطاياه فهذا معناه 

ل ديونها قد  ُطرحت في المياه أن جميع خطاياه وسجِّ

.. ال ، لم ُتطرح في المياه الضحلة حيث يصبح المظلمة 

حيث أعماق البحر من الممكن استرجاعها .. كال بل في 

ئًا .. ييكون ضغط المياه عاليًا جدًا وال يقدر أحد أن يري ش

هللا نفسه هو الذي طرحها فقد َعَزَم أال يراها ثانية .. قارئي 

رحت بال استثناء قد طُ كل خطاياك العزيز امتلىء باليقين أن 

 إلي األبد في أعماق البحر ..

 ـ تيسان ٤

الذي كان يأتى مرة يوم الكفارة تأمل ما كان يحدث في 

هنة الك يضع هرون ] رئيس» كل عام في زمن العهد القديم 

[ يديه علي رأس التيس ] ذكر الماعز [ الحى ويقر عليه 



 59 

بكل ذنوب بنى إسرائيل وكل سيآتهم مع كل خطاياهم 

ويجعلها علي رأس التيس ويرسله بيد من يالقيه إلي البرية ] 

رض ألُيترك هناك [ . ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلي 

 ( .. 22،  21:  16ال « ) مقفرة 

في هذه الصورة الرمزية نري خطايا الشعب تنتقل منه 

.. إلي أرض البرية إلي » إلي التيس الذي يحملها معه 

، وهناك يختفي التيس إلي « ] تخلو من الناس [ مقفرة 

األبد فليس في البرية المقفرة من يجده ليعيده .. ويا له من 

مشهد مؤثر .. يشاهدون هذا التيس حاماًل خطاياهم التي 

ارتكبوها طوال العام الذي مضي وهو يتواري عن أنظارهم 

.. يعرفون أنهم لن يروه مرة ُأخري فيتيقنون أن خطاياهم 

 هذه قد ُأزيحت عنهم إلي األبد ..

ثم ُيحرق بالنار .. ُيذبح وكان هناك تيس آخر .. كان 
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وكال التيسين، هذا الذي ُيذبح وذاك الذي ُيطلق إلي البرية ، 

مان قالت عنهما ك المفرد ] بلذبيحــة » لمة هللا إنهما معًا ُيَقدَّ

( ما المعني ؟ ..  5:  16ال « )  خطيــةوليس بالمثني [ 

هذان التيسان ) من ذكر الماعز ( ليسا إال رمزين مترابطين 

ران كالهما يشيالرب يسوع .. لمن ترمز له ذبيحة الخطية ، 

َعَله إلي صلبه ، األول إلي ما  ََ ََ الصليب  الرب عليَف

 ما فعله ..نتيجة والثانى إلي 

والحظ قارئي العزيز أن الكتاب المقدس يذكر الماعز 

 27كما في قصة خداع يعقوب ألبيه ) تك بالخطية مرتبطًا 

:  37( وأيضًا عندما تخّلص إخوة يوسف منه ) تك  16: 

( .. كما ال ننسي أن الرب َوَصَف الذين لم يقدموا  31

:  25غر بالجداء أى الماعز ) مت العون إلخوته األصا

( .. فهذان التيسان يشيران إلي الرب يسوع ذبيحة  33

حمل هو نفسه » الخطية الذي حمل خطايانا علي الصليب 
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:  2بط  1« ) خطايانا في جسده علي الخشبة ] الصليب [ 

 ( .. وتأمل معى : 24

حدث يتالنار الذي ُذِبح واشتعلت فيه التيس األول  •

الرب في صلبه ، لقد تحّمل علي عما فعله 

دينونة قضاء هللا العادل علي نار الصليب بداًل منا 

فإن » خطايانا ومات مذبوحًا مسفوكًا دمه الثمين 

مرة واحدة من أجل الخطايا البار تألم المسيح أيضًا 

:  3بط  1« ) في الجسد ُمماتًا من أجل األثمة .. 

18 .. ) 

ي ُأطلق وتواري عن األنظار الذوالتيس الثانى  •

ما فعله الرب نتيجة حاماًل الخطايا يحدثنا عن 

يسوع علي الصليب .. لقد أزاح من علينا كل 

خطايانا فلم تعد ُتنسب لنا إذ تحّمل الرب علي 

الصليب عقابها كاماًل ولم يعد العدل اإللهى 
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 يطالبنا بديونها ..

» ين لتيستأمل أيضًا كيف قارنت كلمة هللا بين هذين ا

:  16ال « ) لعزازيل ] وتيس [  .. للربالتيسين.. ] تيس [ 

 ( .. فما المقصود ؟ .. 8

م إلرضاء للرب التيس األول  • .. هلل .. ألنه ُقدِّ

عدل هللا بذبحه وحرقه بالنار بداًل من مؤمنى 

 العهد القديم ..

.. فما  « Azazel» لعزازيل التيس الثانى  •

المقصود بعزازيل؟.. هناك رأيان األول يقول إن 

 « Azal» كلمة عزازيل تأتى من الفعل العبرى 

، ويقولون إن اآلية  (21)الذي يعنى يزيل تمامًا 

من ف الهدالسابقة تقارن بين التيسين من ناحية 

كل منهما .. التيس األول للرب ، أى إلرضاء 
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التامة ، أى لإلزالة عدله .. والتيس الثانى 

إلعالن نتيجة أن خطايا الشعب قد ُأزيلت من 

 عليهم إلي األبد ..

يقول إن اسم  (31)والرأى الثانى وهو رأى األغلبية 

وكان ُيطلق « عزل » عزازيل يأتى من الفعل 

 ،المنعزلة علي روح شرير يسكن في الصحراء 

وقد اتبع كثيرون ما قاله ُأوريجينوس في القرن 

دى في أنه رمز إلي إبليس ، وأن الثالث الميال

التيس الذي حمل خطايا الشعب قد ُأطلق إلي 

الصحراء لكى يالقيه هناك ويعلن له أنه ليس له 

قوة كى يؤذى الشعب ألن خطاياهم قد ُغفرت !! 

ويقول أصحاب هذا الرأى الثانى إن اآلية السابقة 

..  للربتقارن بين التيسين من منطلق أن األول 

ة .. لمقابللعزازيل اء عدله .. والثانى ُقدم إلرض
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 هذا الروح الشرير ) إبليس ( ..

قارئي العزيز .. لك أن تختار أيًا من الرأيين .. فكالهما 

الرأى فيعلنان حقيقتين صحيحتين تمامًا ومفرحتين للغاية .. 

يعزينا جدًا بحقيقة أن الرب تحّمل عقاب خطايانا علي األول 

لتيس األول ( كى ُيزيلها من علينا بال الصليب ) ما يرمز له ا

عودة ) ما يرمز إليه التيس الثانى ( كما لو كان قد أخذها إلي 

أرض مقفرة حيث ال يقدر أحد أن يعيدها من هناك .. هذه 

صورة معّبرة للغاية عن معني الغفران .. إنه زوال خطايانا من 

انى والرأى الثعلينا .. ابتعادها عنا إلي حيث ال رجعة .. 

أيضًا يعزينا جدًا ألنه يتحدث عن إبطال الرب يسوع لسيطرة 

 15:  2إبليس علينا ، فقد َواَجه الرب بصلبه قوي إبليس ) كو 

 ( وأنهي قوتها علي المؤمنين .. 14:  2، عب 

وإذا اعتبرنا هذه الصورة الرمزية البديعة فيمكننا أن نتخيل 
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الرب ) تيس الماعز الثانى ( وهو يواجه إبليس وجنوده قائاًل 

لهم : لقد حملت هذه الخطايا التي أعطتكم السلطان علي 

هؤالء المؤمنين بى من قبل ، لقد حملتها علي الصليب 

أى  ، ليس لكم وقبلت عقابها أُلبعدها عنهم إلي األبد .. ال

حق اآلن أن تصيبوا أيًا منهم بأذي أو تشتكوا عليه .. 

خطاياهم كلها قد ُغفرت .. أنتم اآلن ضعفاء جدًا أمامهم ، 

وبه امتلكوا السلطان أن يطأوكم ببطون اسمى لقد أعطيتهم 

 ( .. 19:  10أقدامهم ) لو 

وقد تقول لى ، إذا كان األمر كذلك فلماذا يأتى إبليس 

 )كذاب وأبو الكذاب نا ؟ .. اإلجابة هى أن إبليس ويحارب

( ال يريد أن يصدق أنه َفَقَد حق إيذائنا بسبب  44:  8يو 

غفران خطايانا ، وإذا رآك إبليس تصدق كذبه وال تواجهه 

بأن لك سلطانًا عليه تمادي في هجومه عليك .. أما إن 

ق حوجدك مؤمنًا حقيقيًا لك اليقين بأن خطاياك التي أعطته 



 66 

هرب من أمامك عاجزًا عن إيذائك كما قد ُغفرت إيذائك 

 23ضًا أى سحر أو حسد يوجهه ضدك ) عد ييعجز معه أ

 :23 .. ) 

 يـوم فريـد

ما أعظم نتيجة امتالكنا اليقين بأن كل خطايانا قد ُغفرت 

ُتظهرها لنا بطريقة رمزية طقوس يوم الكفارة في العهد  يوالت

القديم ويمكن تلخيصها في ثالث كلمات .. الراحة والقوة 

 والفرح ..

.. لقد كان ُيطلق علي يوم الكفارة يوم الراحة  •

علي الرغم من أنه كان يقع في أى يوم السبت 

في األسبوع ويختلف من عام إلي آخر .. إن 

، فلم يكن أحد من راحةى تعن« سبت » كلمة 

الشعب يقوم بأى عمل في هذا اليوم الفريد ، إال 
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شخص واحد كان يعمل هو رئيس الكهنة الذي 

لم يكن عمله في هذا اليوم عاديًا بل شاقًا للغاية 

إذ كان يجب عليه أن يقدم بمفرده ودون مساعدة 

 ي أحد العديد من الذبائح .. ويا للمعني الرمز 

 يجميعًا بال استثناء لم نفعل أ نراه ، فنحن الذي

ء مطلقًا ثمنًا إلزالة ديون خطايانا ، فما يش

 لنا ) يرئيس الكهنة الذالرب يسوع أعجزنا .. 

الذي فعل كل شىء وحده ( هو  14:  4عب 

في يوم صلبه كى ُترفع ديوننا وُتزال خطايانا 

ضمائرنا من ثقل اإلحساس بالذنب ، فتستريح 

مير ض» ه رسالة العبرانيين وال يعود لنا ما تسمي

( الذي سنتحدث عنه  2:  10عب « ) خطايا 

 بالتفصيل فيما بعد ..

التي تأتى كل خمسين اليوبيل .. كانت سنة القوة  •
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ـنة س» عامًا تبدأ بيوم الكفـارة وسـنة اليوبيل هى 

] بالعتق وتنادون ( »  17: 46)حز « العتـق 

التحرير [ في األرض لجميع سكانها .. وترجعون 

( ففي هذا اليوم  10:  25ال « ) إلي ُملِكِه كل 

الفريد كان العبيد ينالون حريتهم كما كانت األرض 

تعود إلي أصحابها األصليين .. وما المعني ؟.. 

بسبب غفران خطايانا الذي يشير إليه يوم الكفارة 

 أى حق في استعبادناصرنا أحرارًا ولم يعد إلبليس 

وسلب ممتلكاتنا .. فلنمتلك اليقين أن خطايانا قد 

ُغِفرت ولن يقوي إبليس علينا ، كما لن يستطيع أن 

 يستعبدنا أو يسلب منا نجاحنا أو صحتنا ..

.. يخبرنا سفر الالويين بأن أفراد الشعب الفرح  •

 أمام هللا ) المتذللين كانوا يقضون يوم الكفارة 
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.. وهذا هو ما يحدث اآلن في زمن ( 29:  16

العهد الجديد حينما يستجيب الخاطىء لتبكيت 

الروح القدس فيحزن ويندم علي الوقت الذي 

أضاعه بعيدًا عن الرب يسوع واآلثام التي 

تضاع ) تذلل ( اارتكبها ويمزج حزنه وندمه ب

أمام هللا .. غير أن قصد الروح القدس ليس أن 

فترة طويلة ، بل أن  يستمر هذا الحزن والندم

الخاطىء إلي طلب الخـالص من عقاب ُيسرع 

خطاياه بأن يقبل الرب يسوع مخلصـًا شخصيًا 

فينال الغفران ويتحـول حزنه إلي البهجة التي 

 51) مز بهجة الخالص يسميها سفر المزامير 

عن هذا الموضوع في الكتاب ( ) اقرأ أكثر  12: 

 دم ( ..األول ، فصل ميتانويا ، جزء الن

لقد كان أفراد الشعب يتحولون سريعًا من التذلل في يوم 
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الكبير في عيد المظال الذي يأتى بعد يوم الفرح الكفارة إلي 

الكفارة بخمسة أيام فقط .. وعيد المظال كان عيد يمتد 

 »سبعة أيام تتسم بمظاهر غير عادية من الفرح والبهجة 

أمام تفرحون و .. بهجةوتأخذون ألنفسكم .. ثمر أشجار 

 ( .. 40:  23ال « ) الرب إلهكم سبعة أيام 

هو نتيجـة عظيمة من نتائج نوال الفرح الحقيقى نعم ، 

بهذه اآلية الثمينة التي  ٣٢مزمور غفران الخطايا .. يبدأ 

،  7:  4اقتبستها رسالة رومية في أصحاحها الرابع ) رو 

8 .. ) 

للذى ُغِفر إثمه وُسترت خطيته . طوبي طوبي » 

:  32مز « ) لرجل ال يحسب له الرب خطية 

1 .. ) 

 Asherite» وهذا المزمور هو واحد من المزامير األشيرية 

Psalms »  التي ُسميت هكذا ألن كل منها يبدأ بكلمة طوبي
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وتعنى أقصي حالة  « asheri» «  ي أشـير » التي هى بالعبريـة 

لذا فهى الجمع .. وهى كلمة في صيغة  (41)والفرحمن السعادة 

 32تشير إلي تنوع غنى في مظاهر السعادة .. ويبدأ مزمور 

بهذه الكلمة أشيرى ليؤكد لنا السعادة الفائقة التي يحظي بها كل 

من امتلك اليقين بأن خطاياه قد ُغفرت لهذا أوردت بعض 

  YLT] إثمه  للذى ُغفرة سعادة يأ» الترجمات هذه اآلية قائلة 

] .. » 

قارئي العزيز .. الراحة والقوة والفرح .. ثالث عطايا 

عظيمة تتبع نوال اإلنسان للغفران تجعله غنّيًا وُتمّكنه أن 

 يحيا مع هللا حياة المجد.. ال يحيا كعبد بل كأمير ..

أيها الحبيب ، هل لمست قلبك هذه الصور األربعة 

تعددة الغفران المبنتائج المتنوعة عن الغفران ؟.. هل فرحت 

وانتقلت من مديون عاجز عن السداد إلي غنى بالبركات 

اإللهية ؟ .. إن لم تكن واثقًا أن كل خطاياك قد ُغِفرت 
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وديونها جميعًا قد ُمِحَيت ، فال ُتضّيع الوقت .. هيا اآلن 

إلي الرب يسوع الذي محا الصك بصلبه وسدد ديون 

فورًا اآلن .. وإن كنت متيقنًا الخطايا بداًل منك ، هيا إليه 

أن خطاياك قد ُغِفرت فلتسمح لى أن أدعوك لترفع صالة 

قصيرة تشكر فيها إلهك من أجل أنه غفر خطاياك وأزال 

ديونك ولتشكره أيضًا ألجل النتائج المذهلة لنوالك الغفران 

 التي جعلتك غنيًا .. ُأشكره من أجل :

ببتها ل مرارة سالتسبيح .. تسبيح هللا ألنه أزال ك •

الخطية ووهبنا النجاح واالزدهار وصحة الجسد 

 والنفس ..

التمتع .. التمتع بحضور هللا ودفء محبته  •

 الفريدة .. كأمير يحظي بحب الملك ..

االنشغال الُمريح .. االنشغال بأن ينال آخرون  •

 الغفران كما نلته أنت ..
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عظيمة ة الالراحة والقوة والفرح .. عطايا هللا الثالث •

التي تجعلك تحيا حياة المجد وتنطلق من مجد 

 إلي مجد ..

 كم أشكرك إلهى العظيم من أجل

 هذه القفزة الهائلة التي حدثت لى ..

 من مديون تعيس عاجز عن السداد

 إلي غنى ببركاتك العظيمة والثمينة ..

 كم أشكرك ألنها قفزة مجانية ،

 عطية منك علي حساب ما حدث

 الصليب ..من أجلى علي 
 

 لبـاب الثـانيا
 



 74 

 واثـق فـي الـدم
 
 

 يتــكلم ألجلى الفصل األول::
 أزال الغضـــب الفصل الثاني:
 يلحـمايـتــــ الفصل الثالث
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 الفصـل األول

 يتكلم ألجلى

مشاهد سماوية مستقبلية عجيبة تلك التى أزاح الروح القدس 

الستار عنها فى سفر الرؤيا الذى دّونه الرسول يوحنا وقال 

 »فى وصفه إلحدي هذه المشاهد إنه سمع شيخًا يقول له 

( فالتفت لينظر لكنه لم  5:  5رؤ « ) األسد هوذا قد غلب 

خروف قائم » فى منظر عجيب خروفًا ير أسدًا بل رأي 

( .. وَفِهَم  6:  5رؤ « ) كأنه مذبوح ] كأنه قد ُذِبح [ 

الحى الذى يحمل فى جسمه الخروف يوحنا أن هذا 

ى الغالب الذاألسد عالمات تدل علي أنه قد ُذبح هو نفسه 

سمع الشيخ يتحدث عنه.. كالهما ، الخروف واألسد ، 

ان عن تعبر يسوع  الربصورتان رمزيتان لمخلصه الحبيب 

 شخصية الرب الفريدة وما عمله ألجلنا ..
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هو صورة رمزية للرب تحملنا مباشرة للتفكير الخروف 

علي الصليب ألنه أحبنا ، فمن الصفحات اأُلولي ذبحه فى 

للكتاب المقدس وعبر أسفاره المتتابعة والحديث عن 

 وسفك الدماء وتقديم الذبائح هلل ..بالذبح الخروف يرتبط 

(  11ـ  8:  49فهو صورة الرب الرمزية ) تك األسد أما 

باعتبار أن األسد هو ملك ُملكه وقوته التى تتحدث عن 

 ( .. 30:  30الحيوانات وأقواها ) أم 

عيف الضكالخروف انتبه ، لقد ُذبـح الرب علي الصـليب 

المستسلم لسكين ذابحه ، لكنه وهو بصورة الضعف افتـرس 

.. سحق رأس الحية إبليس وجرد رؤساء كاألسد أعـداءه 

،  14: 2؛ كو  15: 3وسالطين مملكته من أسلحتهم ) تك 

15 ..) 

من كخروف وأسد لقد ذهب الرب يسوع إلي الصليب 
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أجلى ومن أجلك .. كخروف مات وقام ألجل غفران 

خطايانا كى يفتح لنا أبواب السماء التى أوصدتها من قبل 

خطية آدم وحواء .. وكأسد ليطلقنا من سلطان إبليس 

ويجّرده من قوته حتي نقدر عليه .. وحول هذا الخروف 

القائم كأنه مذبوح ، رأي يوحنا كثيرين فى أياديهم قيثارات 

 األسد قائلين له :للخروف ن عليها وهم ينشدون يعزفو 

مستحق أنت .. ألنك ُذبحت واشتريتنا هلل » 

 «من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة بدمك 

 

 ( 9:  5) رؤ 

هذا المنظر البديع يحدثنا عن المستقبل األبدى السعيد 

للمؤمنين الذين سيجتمعون فى السماء حول مخلصهم العظيم 

لدم اليسبحوه عازفين علي القيثارات .. والحظ كيف يذكرون 

، دم الخروف األسد هو سبب وجودهم فالدم فى تسبيحهم.. 
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كل  حفى السماء .. نعم دم الرب الثمين سيكون موضوع تسبي

المؤمنين فى السماء ، فلواله ما أمكنهم دخول السماء ، فال 

غفران للخطايا بدونه .. كلمة هللا تعلن هذا الحق بوضوح تام 

 (.. 22:  9عب « ) ال تحصـل مغفرة دم بدون سفك » 

وما معني أن ال ُتْغَفر خطايا إنسان ما ؟.. ال نبالغ إذا قلنا 

نه لن يدخل ملكوت هللا بل إنها أسوأ كارثة يمكن أن تحدث أل

(.. سيذهب حتمًا إلي العذاب األبدى  3:  3لن يراه ) يو 

ليظل واقعًا تحت دينونة هللا العادلة التى تقضى بهالك كل من 

ارتكب من الخطايا ولو واحدة طالما لم ُتغفر .. ال تنَس أن 

خطية واحدة يرتكبها اإلنسان تجعله مديونًا هلل بدين غير 

 قدر أبدًا أن يوفيه ..محدود ال ي

 المـرة اأُلولـي

يؤمن الكـثير من الدارسـين المدققين للكتاب المقدس 
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ولي بقاعدة  َُ والتى تقول «  law of first mention» المرة اأُل

الذى يقصده الوحى من األول واألساسى بأن المعني 

 المرة األولياستخدامه لكلمة ما إنما يظهر بكل وضوح فى 

فيها الكلمة فى الكتاب المقدس.. ويقدمون لك التى وردت 

هذه النصيحة ، إذا أردت أن تفهم ما يقصده الوحى من 

استعمال كلمات مثل عهد ، كفارة ، فداء ، توبة ، فابحث 

عن أول مقطع من الكتاب المقدس وردت فيه هذه الكلمة 

 وادرسه جيدًا وستعرف قصد الوحى منها ..

 370ب المقدس أكثر من فى الكتا« دم » ُذكرت كلمة 

فكانت فى األصحاح الرابع من سفر المرة اأُلولي مرة ، أما 

التكوين ، أول أسفار الكتاب المقدس وقد وردت فى كلمات 

 الرب إلي قايين بعد أن َغَدَر بأخيه هابيل وقتله : 

 «أخيك صارخ إليَّ من األرض دم صوت » 
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 ( 10:  4) تك 

األرض هو الذى يصرخ  لم يكن جسد هابيل الملقي علي

المسفوك .. يصرخ مطالبًا هللا بمعاقبة دمه إلي هللا بل 

القاتل .. قايين .. هذا يعنى أن دم هابيل المسفوك علي 

لعدل ايتحدث إلي هللا يطالبه بتحقيق صوت األرض له 

 بمعاقبة قايين القاتل ..

ها ، حقيقة أكدالعدل هللا بتحقيق يطالب الدم المسفوك 

،  34: 23لمقدس فى أكثر من موضع ) تث الكتاب ا

( ، كما أكد أيضًا أن دم اإلنسـان  12: 9، مز  7: 9مل 2

،  33:  35المسـفوك يدنس األرض التى ُسـفك عليهـا ) عد 

( بما يجعلها أرضًا طاردة لمن يسكن عليها  38:  106مز 

( ، وتظل هكذا إلي أن يتحقق عدل هللا  25:  18)ال 
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 بمعاقبة المذنب ..

 دم الـرب

إن كان كل دم بشرى ُسفك يطلب من هللا أن يحقق 

العدل ، فدم الرب الثمين المسفوك هو أيضًا يطالب هللا 

.. ولكن مع وجود هذا الفرق الجوهرى ، إن العدل بتحقيق 

ما نب ، أالمذبعقاب كل دماء البشر المسفوكة تطالب هللا 

ا عنه.. وهل فى هذبالعفو دم جسد الرب الثمين فيطالبه 

تحقيق لعدل هللا ؟ .. نعم فدم الرب يسوع يتكلم بقوة شاهدًا 

له إن الرب يسوع مات مذبوحًا وتحمل بصلبه كل العقاب 

الذى كان يستحقه الخاطىء .. لذا فمن حق أى خاطىء 

 . يتوب عن خطاياه ويؤمن بالرب أن ينال العفو .

ال تنَس قارئى هذه الحقيقة أن هللا عدله كامل ولذا ال 

يمكن له أن ينفذ العقاب مرتين ، لقد نفذه فى الرب يسوع 
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البديل ولذا لن ينفذه فى أى خاطىء رضى بإيمان حقيقى 

 أن يكون الرب يسوع بدياًل له ..

ويبرز سؤال: كيف تساوى اآلالم التى احتملها الرب علي 

الال مع موته عقاب الخطاة محدودة الصليب لساعات 

الذى سيستمر إلي األبد .. واإلجابة باختصار هى محدود 

أن الرب يسوع ليس إنسانًا فقط ، إنه اإلله اإلنسان فى ذات 

وأيضًا ناسوت ) إنسانية ( ال محدود الوقت ، له الهوت 

 محدود ..

لقد تألم الرب ومات بناسوته ، فالالهوت ال يتألم وال 

لكن بسبب الوحدة الفريدة بين الهوته وناسوته ) يموت و 

إنسانيته ( صارت آلالمه التى تحّملها بناسوته والتى اكتملت 

تساوى العقاب الال محدود اآلتى قيمة ال محدودة بموته 

علي الخطاة .. نعم فلوال أن الرب يسوع ال محدود بالهوته 
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 لعجزت آالمه علي الصليب وموته أن يوفيا عدل هللا فى

عقاب الخطاة ] اقرأ عن الوحدة بين الالهوت والناسوت فى 

 الكتاب الثالث [ ..

كدم هابيل ، ولكن ليطالب يتكلم نعم ، دم الرب يسوع 

بتحقيق عدل هللا بالعفو عن الخطاة الذين وضعوا ثقتهم فى 

المذبوح ألجلهم علي الصليب أنه تحّمل عقابهم كاماًل بداًل 

.. هل فى هذا القول أية مبالغة ؟.. يتكلممنهم .. نعم دم الرب 

هل هو تصور بشرى نابع من خيالنا ؟ .. كال بل هذه هى 

الحقيقة المجيدة التى تذيعها الرسالة إلي العبرانيين أكثر رسائل 

 العهد الجديد حديثًا عن الدم فى مقطع رائع يقول :

قد أتيتم إلي ... هللا ديان الجميع ... وإلي » 

دم رش يتكلم لجديد يسوع وإلي وسيط العهد ا

 «أفضل من هابيل 
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 ( 24ـ  22:  12) عب 

وروعة هذا المقطع أنه يجمع معًا وفى فقرة واحدة هذه 

 العبارات الثالث :

 الجميعديان ـ هللا 

 العهد الجديد يسوعوسيط ـ 

 رش يتكلمدم ـ 

هل تدرك ما سيحدث لك إذا أتيت إلي هللا ديان الجميع 

الذى يتكلم ؟ .. لن دمه الرب وبدون ة وساطبدون العادل 

ينتظرك سوي الدينونة المرعبة ، فعدل هللا الديان سيحتم 

فى بحيرة النار بسبب ديون إلي األبد عليه أن يطرحك 

 خطاياك التى تعجز عن سدادها ..

لكن الرب أحبك .. وأي حب ، لقد ذهب إلي الجلجثة 

.. من لُيصلب ألجلك .. الدم نزف من كل أجزاء جسمه 
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رأسه ، فكم أدماه الشوك الحاد .. ومن يديه ورجليه الذين 

ثقبتهم المسامير مخترقة أنسجتها بطرقات قوية .. ومن 

ظهره وبقية جسمه نتيجة لجلدات وحشية متتالية .. وأخيرًا 

من جنبه إثر الطعنة بعد أن أسلم الروح.. خرج الدم من 

» يين العبران الجسد المصلوب ليتكلم كما تقول الرسالة إلي

 ( .. 24:  12عب « ) من هابيل أفضل 

» هى ترجمة للكلمة اليونانية « أفضل » إن كلمة 

kreitton  » المشتقة من كلمة «kratos  » التى تعّبر عن

محدودة .. فدم هابيل ذو قدرة  (1)فى العمــل والتأثيرالقوة 

ب بعقا.. دم هابيل طالب غير محدودة أما دم الرب فقدرته 

) قايين ( علي خطية واحدة ارتكبها ، أما دم واحد شخص 

 منلكل الخطايا كل عن بالغفران الرب الثمين فيطالب 

زمان ومكان .. يا له من كل يؤمن بقلبه بالرب يسوع فى 

فرق هائل !! .. كما ال تنَس أن دم هابيل ُسِفَك قسرًا دون 
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نا بال أحب إرادة منه .. أما دم الرب فُسِفَك برضاه التام ألنه

 حدود ..

والسـؤال اآلن لماذا يمتـلك دم الرب يسـوع هذه القـدرة 

 الهائلة الال محدودة ؟ ..

.. جسـد محـدود .. حقيقـى نعم هو دم جسـد إنسـانى 

 19( وعطش ) يو  18:  21؛  2:  4جسـد جـاع ) مت 

( وتألم )  23:  8( ونام ) لو  6:  4( وتعب ) يو  28: 

 ( .. 33:  19( ومات ) يو  26:  24لو 

، جسد له نفس تحزن ) مر حقيقى نعم هـو دم جسد 

( ، لكن يجب أال ننسي  15:  11( وتفرح ) يو  34:  14

ابن هللا األزلى غير إطالقًا أنه في ذات الوقت جسد 

.. يقول ال محدودة لذا صارت لدمه قيمة وفاعلية  المحدود

 الرسول بولس إلي قسوس كنيسة أفسس :
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احترزوا إذًا ألنفسكم ولجميع الرعية التى » 

 هللاأقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة 

 «بدمه التى اقتناها 

 

 ( 28:  20) أع 

فهو يؤكد « دمه » الحظ ضمير الهاء فى نهاية كلمة 

.. دم هللا الال محدود دم هللا لنا أن دم جسد الرب يسوع هو 

.. 

ومرة ُأخري نؤكد أنه بسبب االتحاد العجيب والفريد بين 

ناسوته ) إنسانيته ( والهوته الالمحدود ) ُألوهيته ( صار 

للمطالبة بمحو ديون كل غير محدودة لدم الناسوت قدرة 

ل كالخطاة الذين يؤمنون بالرب يسوع إيمانًا حقيقيًا عبر 

 األزمنة والعصور :
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 سفك دماء الحيوانات

القديم أمر هللا موسي أن يقوم الكهنة بتقديم  فى العهد

الذبائح عن الشعب ككل .. ذبائح يومية وشهرية وأيضًا فى 

مناسبات األعياد.. كم تتوقع أن يكون عدد الذبائح التى 

كانت ُتقدم هلل فى العـام الواحد ؟ .. ستفاجأ من دراسة 

من سفر العدد بهذا الرقم الضخم  29و  28األصحاحين 

يوانًا ُيذبح كل عام وُيسفك دمه لُيقدَّم هلل عن ح ١٢٧٣

.. وبعملية حسابية بسيطة يكون هللا قد أمر ككل الشعب 

مليون حيوان ، ذبائح عامة عن  2نحو بسفك دماء شعبه 

الشعب ككل خالل الوقت الذى انقضي بين إصدار هذا 

األمر لموسي وحتي اليوم العظيم الذي سفك فيه الرب يسوع 

.. لقد وضع موت الرب يسـوع نهاية لهذه الحقبة  دمه الثمين

وإذا  له ،رمزًا ، حقبة الذبائح الحيوانية .. فالذبائح كانت 

تحقق الرمز لم يعد الستمراره أية ضرورة علي اإلطالق ) 
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 المزيد عن هذه النقطة فى الكتاب الرابع ( ..

دماء مليونين من الحيوانات !!.. يا له من عدد ضخم !! 

ذلك ينبغى أن ُنضيف إليه بضعة ماليين ُأخري من .. ومع 

حيوانات كان علي أفراد الشعب أن يقدموها ذبائح هلل كل منهم 

بصفته الشخصية.. فال ننسي أن حياة كل يهودى كانت 

الدماء و .. فالحيوانات ُتذبح بسفك الدماءمرتبطة ارتباطًا وثيقًا 

ند ختانه، ثم عُتسفك بعد ثمانية أيام من ميالده فى مناسبة 

بلوغه األربعين يومًا .. كما كانت الحيوانات ُتذبح لُتسفك 

دماؤها كلما أخطأ وأراد الغفران ، وعندما يحدد أيامًا نذرًا للرب 

 ، وفى احتفاله بالرب فى األعياد الثالثة الكبري من كل عام ..

كل هذه الحيوانات التى بالماليين ُسفكت فى هذه دماء 

ع دم الرب يسو الدم الكريم إلي وقت سفك  الحقبة من موسي

الذى ترمز له كل هذه الدماء .. هل تصدق أنه فى مناسبة 
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تدشين هيكل ُأورشليم وحدها قام سليمان بسفك دماء ذبائح 

( ..  6:  5أى  2« ) ما ال ُيحصي وال ُيعد من الكثرة » 

من البقر اثنين وعشرين ألفًا ومن الغنم » وكذبائح سالمة 

( !! .. لماذا  63:  8مل  1« ) لـف وعشـرين ألفـًا مئـة أ

هذا العدد الضخم جدًا من الحيوانات التى ُذبحت وُسفكت 

كرمز للرب يسوع الذى ُذبح وُسفكت دماؤه علي دماؤها 

 الصليب ؟ .. واإلجابة فى نقطتين :

مؤمنى العهد وسيلة إن تقديم الذبائح هلل كان  •

 القديم لنوال الغفران ..

الناس لحادثة صلب الرب إلعداد ا كانت كم •

 وسفك دمه ولإلشارة إلي قدرة هذا الدم الثمين ..

 وسـيلة وإعـداد

كان تقديم الذبائح الحيوانية وسفك دمائها وسيلة مؤمنى 



 91 

العهد القديم لنوال الغفران .. لكن كيف تصلح دماء حيوان 

أن تجلب الغفران إلي اإلنسان ، والحيوان ال يصـلح أن 

يكون بدياًل لإلنسان فى تقبل عقاب هللا ألنه أدني منه ؟ .. 

 تقول الرسالة إلي العبرانيين :

ال يمكن أن دم ثيران وتيوس ] الذبائح الحيوانية [ » 

 «يرفع خطايا ... ال تستطيع البتة أن تنزع الخطية 

 ( 11،  4:  10) عب 

ُسفكت لترمز رمزية إن دماء هذه الحيوانات هى دماء 

.. وعندما كانت ُتسفك لم يكن هللا يسمع دم الرب يسوع إلي 

صوتها بل كان يسمع صوت الدم الذى ترمز إليه ، الدم 

المسفوك علي الصليب وهو يقول له إن الرب يسوع تحّمل 

علي الصليب العقاب بداًل من الذين قدموا هذه الذبائح .. 

نعم كان هللا يسمع صوت دم الرب يسوع فى العهد القديم 
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ل كان يسمعه من قبل تأسيس العالم ، تعلن رسالة بطرس ب

 اأُلولي هذه الحقيقة بقولها :

دم كريم كما من حمٍل بال عيٍب وال دنٍس دم » 

 1« ) معروفًا سابقًا قبل تأسيس العالم المسيح 

 ( .. 20،  19:  1بط 

كما تؤكد الرسالة إلي العبرانيين أن سفك دم الرب يسوع 

خطايا مؤمنى العهد الجديد فقط بل أيضًا لم يكن إلزالة 

 لخطايا مؤمنى العهد القديم فيقول :

إذ صار موت ] سفك دماء الرب علي » 

الصليب [ لفداء التعّديات ] أى الخطايا [ التى 

] أى خطايا مؤمنى العهد القديم العهد األول فى 

 ( .. 15:  9عب [ « ) 
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غفران  نعم إن دم الرب يسوع تحدث إلي هللا من أجل

 خطايا كل المؤمنين من العهدين القديم والجديد ..

كما أن دماء الماليين من هذه الحيوانات التى ُسفكت فى 

زمن العهد القديم كانت بال شك إعدادًا عبر السنين لسفك 

الدم الثمين علي الصليب .. كانت لُتَعمِّق فى فكر اإلنسان 

 ..الدم  غير سفكأنه ما من طريق آخر لغفران الخطايا 

هللويا ال يوجد خاطىء مهما كان نوع وعدد الخطايا 

التى ارتكبها ال يقدر دم الرب يسوع أن يتكلم ألجله فى 

 السماء مطالبًا بمحو ديونه ..

كريم الدم الأيها الحبيب ، هل وضعت ثقتك فى قدرة هذا 

 غفراناً ؟ .. هل وثقت أنه يتكلم ألجلك فأخذت من هللا 

لكل خطاياك وإزالة كاملة لكل الديون ؟ .. وهل هذا شاماًل 

رة ولن تذهب إلي بحيُتعاقب الغفران أعطاك اليقين أنك لن 
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النار ؟ .. إن كنت لم تنل هذا الغفران وذلك اليقين فها هى 

فرصتك اآلن .. ال تؤجل فأنت ال تضمن أن يكون لك غد 

وع سهنا علي هذه األرض .. هيا اآلن أعلن إيمانك بالرب ي

أنه مخلصك الذى سفك دمه ألجلك وتعال إلي هللا تائبًا عن 

 .. الدم الثمين آثامك واثقًا فى قدرة 

غفران النعم ، الوقت لم يتأخر بعد ، فإن لم تكن قد نلت 

فال تنهى قراءتك لهذا الفصل قبل أن تتيقن بأنك واحد من 

 الذين كتب إليهم الرسول يوحنا قائاًل :

] ُغفرت وليس ُغفرت نه قد أكتب إليكم .. أل» 

:  2يو  1« ) ُتغفر أو سُتغفر [ لكم الخطايا 

12 .. ) 

ال تنهى قراءتك لهذا الفصل إال وأنت ترفع صوتك بقوة 

 قائاًل :
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 إننى واثق بالدم ..

 إنه يتكلم أمام العرش ألجلى ..

 أثق أن خطاياى قد ُغفرت ..

 جميع ديونى قد زالت ..

 اة أبدية ..لن ُأعاقب عليها ، لى حي
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 الفصـل الثاني

 أزال الغضب

 

.. دم المسيح الكريم وليس سواه هو الذى أنقذنى من الدم 

العذاب األبدى .. فما الذى يجعل اإلنسان يذهب إلي بحيرة 

النار لُيعذب فيها إلي األبد ؟.. إنها خطاياه وال شىء  آخر 

 سوي الدم ينقذه منها ويمنحه الحياة األبدية ..

نعم ال شىء سوي دم يسوع المسيح يغسل اإلنسان تمامًا 

:  9عب « ) ال تحصل مغفرة دم بدون سفك » من خطاياه 

وإن اغتسلت بنطرون ] » ( .. يقول هللا للخاطىء   22

حامـض قلـوى [ وأكثـرت لنفسـك األشــنان ] الصابون [ فقد ُنقش 

دم ( ولكن  22:  2إر « ) إثمك أمامى يقول السيد الرب 

ه يجعلالدم مخلصنا العظيم يمحو آثام أى خاطىء يؤمن به .. 
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يبّيض أكثر من الثلج .. الدم يطهره تمامًا أمام هللا القدوس من 

وع دم يس» كل دنس تلطخ به .. حقًا إنها آية ال ُتَقّدر بثمن 

 ( ..  7:  1يو  1« ) خطية كل المسيح .. ُيطهرنا من 

ى العجيب الذى من الروح لهم إن كل َمن نالوا الميالد الثان

الذى ] يسوع [ أحّبنا وقد غّسلنا من خطايانا » أن يرددوا بفرح 

نحن متبررون اآلن » ( .. وأن يهتفوا بثقة  5:  1رؤ « ) بدمه 

لنا .. ثقة بالدخول إلي » ( .. وأن يغنوا  9:  5رو « ) بدمه 

 ( .. 19:  10عب « ) يسوع بدم األقداس 

إن كل من اغتسل بالدم ال يجب أن تقلقه لحظة الموت 

.. ال يجب أن يقضى أيامه خائفًا من عقاب هللا األبدى .. 

الدم محا كل خطاياه فصار له امتياز أن يتمتع إلي األبد 

هللا العظيمة بكل ما فيها من حنان فائق واغتناء بال بُأبوة 

 نظير ..
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بة العجيالقدرة ذه والسؤال اآلن لماذا دم الرب يسوع له ه

النتشال الخاطىء من مصيره المحتوم فى بحيرة النار ؟ .. 

أن يغسل الخاطىء ويطهره أمام هللا ؟.. القدرة لماذا له هذه 

أن ينجيه من العذاب األبدى ويمنحه القدرة لماذا له هذه 

امتياز أن يتمتع بُأبوة هللا إلي األبد ؟ .. أيها القارىء 

ندرس إجابة هذه األسئلة .. ثق  الحبيب فى هذا الفصل

معي أنها لن تكون دراسة صعبة أو جافة بل منعشة 

ألرواحنا واطلب من هللا باسم الرب يسوع أن يلمس بالروح 

 قلبك بهذا الحق العظيم المتعلق بالدم ..

سنبدأ دراستنا بقراءة هذا المقطع من األصحاح السابع 

ثًا لمقدس تحدأكثر أسفار الكتاب االالويين عشر من سفر 

 حيث تتكرر فيه هذه الكلمة نحو سبعين مرة :الدم عن 

أجعل وجهى ضد النفس اآلكلة الدم وأقطعها » 
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 من شعبها .

[ YLT, LIT, NAB, NASB, NIVألن نفس ]حياة 

الجسد هى فى الدم فأنا أعطيتكم إياه علي 

عن نفوسكم. ألن الدم ُيكّفر عن للتكفير المذبح 

 النفس ..

نفس منكم دمًا .. وكل إنسان .. ال تأكل 

يصطاد صيدًا وحشًا أو طائرًا يؤكل يسفك دمه 

 ويغطيه بالتراب .

 ألن نفس ] حياة [ كل جسد دمه هو بنفسه ..

ال تأكلوا دم جسد ما . ألن نفس ] حياة [ كل جسد 

 هى دمه .

 ( .. 14ـ  10:  17ال « ) كل من أكله ُيقطع 

هذا المقطع الهام هو جزء من حديث هللا إلي شعبه أيام 
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موسي النبى ، اقرأه بتمعن فهو بمثابة المفتاح الذى يدخلك 

إلي فهم أعماق الحق الخاص بدم الرب الثمين .. الحظ 

 معى أنه يبرز لنا ثالث حقائق تتعلق بالدم :

 قيمة الدم .. إنه حياة الجسد •

 فسقدرة الدم .. التكفير عن الن •

تكريم الدم .. ال يؤكل وال ُيداس  •

 باألقدام

 أواًل : قيمـة الـدم

ياة حُيظهر المقطع السابق بكل وضوح قيمة الدم ، إنه 

ويكرر « .. نفس ] حياة [ الجسد هى فى الدم » الجسد 

الكتاب المقدس إعالن هذه الحقيقة فى سفر التثنية فيخبرنا 

 بأن هللا قال لشعبه فى العهد القديم :

 احترز أن ال تأكل الدم ألن الدم هو النفس ]» 
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[  KJVالحـياة [ فال تأكل النفس ]  KJVالحياة 

 «مع اللحم 

 

 ( 23:  12) تث 

وح نوقبل سفرى الالويين والتثنية بنحو ألفى عام عرف 

 هذه الحقيقة حينما قال هللا له :

كل دابة حية تكون لكم طعامًا .. غير أن » 

:  9تك « ) ] بدمه [ ال تأكلوه بحياته دمه لحمًا 

3  ،4 .. ) 

الدم هو حياة الجسد .. حقيقة سجلها الكتاب المقدس 

بكل وضوح علي صفحاته قبل أن يعلنها العلماء بنحو ثالثة 

آالف عام حينما اكتشف وليم هارفى الدورة الدموية فى 

مطلع القرن السابع عشر وعرف أن الدم هو الذى يعطى 



 102 

الجسد .. الدم هو حياة الجسد .. الحظ  الحياة لكل خاليا

كيف تحّدث يهوذا عن خيانته للرب معبرًا عن تسليمه حياة 

أت إذ قد أخط» بقوله دمًا بأنه سّلم للقتل جسد الرب يسوع 

( .. فهكذا َفِهَم اليهود  4:  27مت « ) بريئًا دمًا سّلمت 

ّبر عمن كلمة هللا أن الدم هو حياة الجسـد ، والدم المسفوك يُ 

 انُتِزعت من صاحبها بالقتل ..حياة .. عن الموت عن 

وماذا عن دم الرب الثمين ؟ .. إنه حياة جسد الرب لهذا 

فإن سفك هذا الدم الثمين علي الصليب يعنى أن حياة جسد 

الرب قد انُتِزعت ، سفر أعمال الرسل يصف موت الرب 

إن  ( .. 33:  8أع « ) من األرض ُتنتزع حياتـه » قائاًل 

دمه الثمين المسفوك يعلن موت جسده علي الصليب مقدمًا 

 سكب للموت نفسه ] حياته» للموت ألجلى وألجلك  حياته 

( .. كم أحبنا الرب ، ذهب إلي  12:  53إش [ « ) 

ننجو  كىحياته ، ليسكب للموت دمه الصليب كى ُيسَفك 
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نحن الخطاة من الهالك األبدى .. هللويا الدم ُسِفك ونحن 

 جونا ..ن

 ثانيًا : قـدرة الـدم

تقول لنا اآلية الثانية من المقطع الذى ندرسه إن للدم 

 عن النفس :ُيكفر القدرة أن 

ألن نفس ] حـياة [ الجسـد هـى فى الدم فأنا » 

كم . عن نفوسللتكفير أعطيتكم إياه علي المذبح 

 ( .. 11:  17ال « ) عن النفس ُيكّفر ألن الدم 

الذى معناه «  kaphar» هو بالعبرىة « ُيكفر » إن فعل 

أو « كفارة « »  kopher» ومنه كلمة  «يغطى » األساسى 

وقد استخدمت كلمة هللا هذا الفعل فى  ( 2) «غطاء » 

 معنيين أساسيين :

 التغطية •
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 إزالة الغضب •

 ـ يغطى الخطايا ١

تقول اآلية السابقة إن دماء الذبائح فى زمن العهد القديم 

 خطايا مؤمنىتغطى .. كانت للتغطية كانت للتكفير أى 

العهد القديم فتحجبها عن عينى هللا ، هذا المعني نجده فى 

] وُسترت طوبي للذى ُغفر إثمه »  32فاتحة المزمور 

» ( .. وقد أتت كلمة  1:  32مز « ) [ خطيته تغطت 

kaphar  « » بكل وضوح  «يغطى » بهذا المعني « ُيكّفر

فى أول ذكر لها فى الكتاب المقدس ضمن تعليمات الرب 

 لنوح بشأن بناء الفلك لحمايته من الطوفان ..

اصنع لنفسك فلكًا من خشب .. وتطليه » 

[kaphar  [ ] من داخل ومن خارج تغطيه ]

 ( .. 14:  6تك [ « )  kopher] بالقار 
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فى األصل العبرى هى  ) تغطى (تطلى أن كلمة  الحظ

ر قا، كما أن كلمة ُيكّفر التى تعنى أيضًا «  kaphar» كلمة 

.. الرب يطلب كفارة التى معناها «  kopher» هى نفسها كلمة 

من نوح أن يستخدم القار لتغطية كل مسام موجودة فى خشب 

من الداخل ومن الخارج إمعانًا فى مزدوجة الفلك تغطية 

الحماية من مياه الطوفان لمنعها تمامًا من التسـرب إلي داخـل 

نابيع انفجرت كل ي» الفلك .. ويا للمعني الرمزى العظيم ، فلقد 

الغمر العظيم وانفتحت طـاقات السـماء . وكان المطـر علي 

(  12 ، 11:  7تك « ) األرض أربعـين يومـًا وأربعـين ليلـة 

إال أن هذه المياه المدمرة المهلكة للناس بسبب آثامهم لم تقدر 

وقف «  kopher» القار أن تمس نوح وعائلته بأى أذي ألن 

عائقًا منيعًا أمامها ومنعها تمامًا من أن تدخل إلي داخل الفلك 

.. 

أيها الحبيب ، إن دم الرب يسوع المسفوك هو هذا القار 
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المزدوج الذى الغطاء فارة .. ، الك« kopher » المنيع 

يحميك حماية كاملة من فيضانات عقاب هللا العادل اآلتية 

علي البشر بسبب خطاياهم .. ولماذا هو غطاء يحميك ؟..  

ألنه وهو مسفوك ُيعِلن أن الرب يسوع سكب للموت نفسه ) 

حياته ( .. مات بجسده بدياًل عنك .. تقبَّل العقاب لكى ال 

لى ة كفار يأتى عليك .. هللويا ، منذ أن آمنت بدم الرب أنه 

صار الدم غطاًء منيعًا يحجب عنى دينونة هللا علي الخطاة 

.. هللويا أستطيع أن أقول بثقة لن تؤذنى أبدًا فيضانات 

 بسبب آثامهم ..دينونة هللا العادلة اآلتية علي الناس 

 ـ إزالة الغضب ٢

أخطأ يعقوب خطأ جسيمًا حين استخدم الخداع والكذب 

كى يجعل أباه يباركه بداًل من عيسو أخيه .. واضطر إلي 

الهرب من وجه أخيه الغاضب طوال عشرين عامًا إلي أن 
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سمع أن أخاه عيسو قادم وبرفقته أربعمائة شخص فخاف 

 منه فقال يعقوب لنفسه : جدًا من أن يكون قادمًا لينتقم

[ وجهه ] وجه عيسو  appease] أستعطف » 

الغاضب [ بالهدية السائرة أمامى ] أى 

بالحيوانات التى ُأرسلها هدية إلي عيسو [ وبعد 

 ( .. 20:  32تك « ) ذلك أنظر وجهه 

فى األصل «  appease« » أستعطف » إن كلمة 

التى تعنى حرفيًا «  kaphar» العبرى هى ذاتهـا كلمة ُأكّفر 

.. يعقوب يقول لنفسه إنه سيغطى وجه عيسو يغطى 

الغاضب بالهدية التى يقدمها له ، وبكلمات ُأخري إن الهدية 

ستغطى وجه عيسو فتمنعه من أن يري الُجرم الذى فعله به 

يعقوب منذ عشرين عامًا .. يري عيسو الهدية فال يري ُجرم 

ي هللا بذات الطريقة ير يعقوب فيهدأ غضبه.. أيها الحبيب ، 

علي الخطاة بسبب خطاياهم الدم الثمين فال يري الغاضب 



 108 

عليك .. لماذا ال يري خطاياك غاضبًا خطاياك وال يعود 

بسبب رؤيته للدم ؟.. ألن الدم المسفوك يقول إن خطاياك 

قد أخـذها منك الرب يسوع وحملها عليه وهو علي الصليب 

(  11:  53إش « ) لها آثامهم هو ] الرب يسوع [ يحم» 

 .. وإنه تقّبل عقابها كاماًل ..

هو المعنـي الثـانى لكلمـة ُيكفـّر  إزالــة الغضــب هكذا فإن 

 «kaphar » « appease  » ونالحظ أن الترجمة ،

السبعينية للعهد القديم إلي اليونانية والتى تمت قبل كتابة 

أسفار العهد الجديد وكانت منتشرة جدًا أثناء كتابته قد 

» إلي الكلمة اليونانية «  kaphar« » كفارة » ترجمت كلمة 

hilaskomai  » والتى استخدمها اليونانيون بمعني تهدئة

ب غض.. فالتكفير عن النفس هو إزالة  (3)الغضب أو إزالته 

الذى علي هذه النفس بسبب ما ارتكبته من خطايا وهو هللا 

تكفير بالدم ألن الدم يغطى خطاياها ويحجبها عن أن ُتري 
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هللا  يغضب.. والسـؤال الذى يطرح نفسه علينا اآلن هو هل 

 المحب علي الخاطىء ؟ ..

 غضب هللا

إلنسان الخطية ، ولم نعم هللا يغضب بسبب ارتكاب ا

تتناول أسفار الكتاب المقدس هذه الحقيقة كموضوع ثانوى 

وهام .. يكفى أن نعرف أن أسفار رئيسى بل كموضوع 

كلمة عبرية مختلفة للتعبير عن  02العهد القديم استخدمت 

غضب هللا كما أشارت إلي أنه يغضب مرات عديدة 

مرة .. فهو يغضب علي الخطية بوجه عام  580تجـاوزت 

( .. كما تحدثت عن غضبـه بسـبب خطـايا  20:  21) أى 

( والقتل ) حز  17،  16:  11معينـة كعبـادة الوثن ) تث 

 6:  5( والغش ) مز  25:  23( والزنا ) حز  38:  16

علي كل من » ( .. يقول سفر عزرا إن غضب هللا هو 
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( ، ويؤكد سفر المزامير أن غضبه  22:  8عز « ) يتركـه 

إله يسخط ] بسبب الخطية [ » بسبب الخطية أمر مستمر 

 ( .. 11:  7مز « ) فى كل يوم 

) شـدة ( حـمو إننا نقـرأ فى أسـفار العهـد القـديم عن 

مل  2غضبه ) واشـتعال (  11:  28أى  2غضـب اللـه ) 

العظـيم ( .. كما نقـرأ عن غضـبه  12:  2، مز  17:  22

،  31:  21غضبـه اآلكلـة ) حز ونـار (  21:  34أى  2) 

( .. وليست أسفار العهد القديم فقط هى التى تحدثت  32

من  ، فبالرغمالعهد  الجديد عن غضب هللا بل أيضًا أسفار 

أن العهد الجديد يتسم بإعالن نعمة هللا المقدمة لجميع الناس 

مطلقًا أن هللا توقف عن ( إال أن هذا ال يعنى  11:  2) تى 

 الغضب علي الخطايا .. 

وهي من رسائل العهد الجـديد رسالة رومية لقد استخدمت 
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ألن غضب هللا » وهى تتحدث عن غضب هللا المضـارع زمن 

] وليس سيعلن [ من السماء علي جميع فجور الناس معلن 

( .. كما حـدثتنا عن يوم قادم ُتستعلن  18:  1رو « ) وإثمهم 

 2فيه دينونة هللا العادلة علي الخطاة أسـمته يوم الغضـب ) رو 

المناسـبات التى غضـب فيها األناجيل ( .. وذكرت لنا  5: 

( ، وأبرزت  17ـ  15:  2، يو  5:  3الرب يسوع ) مر 

 2العهد الجـديد غضـب هللا فى أكـثر من موضع ) رو رسـائل 

:  3، عب  10:  1تس  1،  6:  3، كو  3:  2، أف  5: 

آخر األسفار مرارًا عن الرؤيا (.. كما تحـدث سـفر  11

 15؛  10:  14؛  18:  11؛  16:  6الغضب اإللهى ) رؤ 

 ( .. 19:  16؛  1: 

قارئى العزيز ، إحذر أن تتصور خطًأ أن هللا ال يبالى 

بما يفعله البشر أو أنه أعظم من أن يكترث بما يرتكبونه 

من شرور .. كال ، فكلمة هللا تؤكد لنا أنه يبغض شر 
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لرب ايبغضها هذه الستة » اإلنسان .. يقول سفر األمثال 

وسبعة هى مكرهة نفسه . عيون متعالية لسان كاذب أيد 

فكة دمًا بريئًا قلب ُينشىء  أفكارًا رديئة أرجل سريعة سا

الجريان إلي السوء شاهد زور يفوه باألكاذيب وزارع 

 ( .. 19ـ  16:  6أم « ) خصــومات بين إخوة 

 غضب مختلف

نعم يغضب الرب ولكن ليس مثلما نغضب نحن ، 

غضبه ليس غضبًا انفعاليًا بسبب الكبرياء كما يحدث عادة 

مع البشر .. كال إنه يغضب بسبب طبيعته فهو اإلله 

الذى ال يطيق الخطية أبدًا .. إن غضبه القدوس البار 

مقدس ، فهو يغضب بسبب قداسته .. إذا كنت تؤمن أن 

مك أن تقبل حقيقة أنه يغضب بسبب هللا قدوس فهذا ُيلز 

الخطية ، وأنه فى غضبه يحكم علي الخاطىء ويعاقبه 
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 عقابًا عاداًل ..

انتبه قارئى أيضًا إلي هذه الحقيقة الهامة .. هللا ليس 

مثل اآللهة الوثنية التى تصـور عابـدوها أنه بإمكانهم أن 

 لهم .. كال ، فبرغم غضب هللاعداوتهـا يرضوها فترجع عن 

علي اإلنسان بسبب الخطايا إال أنه لم يعتبر الخاطىء عدوًا 

له فقلبه دائمًا يحب اإلنسان حتي وهو يفعل أبشع اآلثام .. 

نحن ال نرضى هللا لكى يتحول عن عداوته لنا .. كال فاهلل 

الذين أظهرنا له العداوة نحن لم يعتبرنا أعداًء له قط بل 

الذى حرص  علي هو و ( ،  21:  1بأعمالنا وأفكارنا ) كو 

( بسبب محبته لنا .. نعم  10:  5إزالة هذه العداوة ) رو 

علي الخاطىء ألنه اإلله القدوس الذى ال يطيق يغضب هللا 

 الخاطىء حبًا كاماًل .. ُيحب الخطـية ولكنه فى ذات الوقت 

حدثتنا رسالة يوحنا عن صفتين لطبيعة هللا .. النور 
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 والحب ..

هللا نور » أى قدوس وبار ) عادل ( نـور هللا  •

( ..  5:  1يو  1« ) وليس فيه ظلمة البتة 

علي الخاطىء ويغضب لهذا يبغض الخطية 

 حين يفعلها ..

( لهذا يحب  8:  4يو  1« ) هللا محبة »  •

الخاطىء حتي وهو يفعل الخطية .. لهذا قّدم 

للخاطىء الوسيلة التى يقدر بها أن ينجو من 

 عادل ..هذا الغضب ال

 إيمانما هى هذه الوسيلة ؟ .. كلمة هللا تجيبنا أنها 

الدم الكريم .. أن يقبل الخاطىء كفارة دم يسوع بكفارة القلب 

.. أن يؤمن بهذا الدم الثمين فال يستمر غضب هللا عليه .. 

 تقول رسالة رومية :
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 قّدمه هللاالفداء الذى بيسوع المسيح الذى » .. 

)  «إلظهار بره ] قداسته [ بدمه كفارة باإليمان 

 ( .. 25،  24:  3رو 

ويا لها من وسيلة ال تكلف اإلنسان شيئًا لكن كم كانت 

مكلفة هلل ، وكم كان تقديمها للخاطىء دلياًل علي أن هللا يحبه 

 حبًا عجيبًا :

فى هذا هى المحبة ليس أننا نحن أحببنا هللا » 

)  «ايانا لخطكفارة أحبنا وأرسل ابنه هو بل أنه 

 ( .. 10:  4يو  1

ا جعلته يغضب علينا بسبب آثامنالقدوس إن طبيعة هللا 

العجيبة جعلته يقدم لنا الدم الثمين لنحتمى به محبته ولكن 

من هذا الغضب .. فى المقطع الذى ندرسه من سفر 

الذى أعطي الدم لإلنسان هو الالويين نري بوضوح أن هللا 



 116 

 تمى به:فى زمن العهد القديم لكى يح

]  أى الدم [ علي المذبح أعطيتكم إياه أنا » 

 ( .. 11:  17ال « ) للتكفير عن نفوسكم 

 زمن العهد القديم

فى تلك األيام كان علي اإلنسان إذا أراد أن ينجو من 

غضب هللا أن ُيحِضر حيوانًا بال عيب من الحيوانات التى 

حدد هللا أنواعها ويأتى به إلي مذبح المحرقة كى ُيذبح .. 

 24:  4وقبل الذبح كان يضع يده علي رأس الحيوان ) ال 

ه سيقف أن( ليعلن بهذا إيمانه بأن خطاياه قد انتقلت إليه و 

 .قضاء هللا .. سيذبح بداًل منه .عوضًا عنه مكانه ليتقبل 

وبعد الذبح كان دم الحيوان المسفوك ُيسكب علي المذبح 

لُيقّدم إلي هللا .. وكان هللا ينظر إلي هذا الدم الذى ُيعّبر 

 فى عقابعدله عن حياة جسد انتزعت بالموت ، فيري أن 
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 لحيوان البديل .. فالهذا اإلنسان قد استوفي حقه بذبح ا

يعود ينظر إلي خطايا هذا اإلنسان ويزول عنه غضبه .. 

ولك أن تتصور السرور الذى كان يمتلىء به قلب اإلنسان 

بعد أن ُيقّدم الدم هلل علي المذبح .. لقد غطي الدم آثامه ، 

حجبها عن عينى هللا ، لن يعاقبه عليها .. لقد تحققت فيه 

 .« .طوبي لمن ُسترت خطيته » كلمات المزمور القائلة 

هللا فى ذبح الحيوان بداًل عدل ولكن كيف كان يتحقق 

من اإلنسان بكثير ) عب أدني من الخاطىء ، والحيوان 

ر القارىء بما قلته فى موضع سابق  4:  10 ّّ ( ؟ .. ُأذّك

وهو أن هللا فى زمن العهد القديم كان يري فى الحيوان 

ـار البالـرب يسـوع يري جسـد  المذبوح ما يرمز إليه .. كان

معلقًا علي الصليب يتقبل نيران غضبه علي الخطايا .. 

وكان يري فى الدم المسفوك لهذا الحيوان ما يرمز إليه .. 

 المسفوك علي الصليب ..دم الرب يسوع 
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 الكاهـن ورئيس الكهنة

لم يكن المؤمن فى العهد القديم هو الذى يقدم بنفسه الدم 

هو الذى كان ُيقدمه علي المذبح  .. وفى هن الكاهلل ، بل 

الذى كان يأتى مرة كل عام لم يكن الكاهن بل يوم الكفارة 

هو الذى يقدم الدم داخل قدس األقداس الذى رئيس الكهنة 

به تابوت العهد .. كان يدخل إلي هناك حاماًل دم كل من 

التيس والثور المذبوحين ينضح الدم علي غطاء التابوت 

 عن نفسه وعنفُيكّفر » ) مكان الحضور اإللهى ( وقدامه 

( .. وتقول  17:  16ال « ) بيته وعن كل جماعـة إسرائيل 

لنا الرسالة إلي العبرانيين إن هذا لم يكن سوي رمزًا للحدث 

األعظم حينما صعد الرب يسوع بعد قيامته إلي السماء 

 حاماًل دمه المسفوك :

 دخلسه بدم نفليس بدم تيوس وعجول بل »  

مرة واحدة ] ليس مثل العهد القديم مرة كل عام [ 
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عب « ) إلي األقداس ] عرش هللا فى السماء [ 

9  :12 ) 

إن الكاهن ورئيس الكهنة فى زمن العهد القديم يرمزان 

( ورئيس  17:  7.. فهو الكاهن ) عب  الرب يسوعإلي 

( فى العهد الجديد .. هو الذى قّدم  14:  4الكهنة ) عب 

الدم عنا ، دخل بالدم إلي عرش اآلب فى السماء ، فلم يعد 

 اآلب يغضب علي كل من آمن بالدم الثمين ..

هللويا دم الرب يسوع يحجب كل خطايانا عن عينى هللا 

.. هذا يعنى أن دينونة غضبه العادل علي الخطايا لن تأتى 

لن نذهب إلي العذاب األبدى بل هلك لن نعلينا أبدًا .. ال ، 

سنحظي بالميراث العظيم الذى ال يفني وال يتدنس وال 

( ..  4:  1بط  1يضمحل المحفوظ فى السموات ألجلنــا ) 

 اآلن يمكننا أن نغنى بفرح عظيم :
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 لن نهلك بسبب الدم ..

 لنا الحياة األبدية بسبب الدم ..

ِفك الدم فيا لقدرة  ُّ رب لل ألجلنا أمكن.. بسبب أنه ُس

الراعى العظيم أن يقول عنا نحن خرافه هذه العبارة  يسوع

 التى ال ُتقّدر بثمن :

 «"إلي األبد  حياة أبدية ولن تهلكأنا أُعطيها » 

 

 (28:  10) يو 

الدم أنه حياة الجسد ، قيمة قارئى العزيز .. تحدثنا عن 

نا ذالدم أنه يكّفر .. يحجب عنا غضب هللا وينققدرة وعن 

من الهالك األبدى .. واآلن هيا بنا إلي الحقيقة الثالثة وهى 

 الدم ..تكريم 
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 ثالثًا : تكريم الدم

نقرأ مرة ُأخري هذه األعداد لنري كيف دّرب هللا شعبه فى 

 المسفوك :وتكريم الدم العهد القديم علي احترام 

نفس منكم دمًا .. وكل إنسان .. ال تأكل » 

يصطاد صيدًا وحشًا أو طائرًا يؤكل يسفك دمه 

 ال« ) دم جسد ما ال تأكلوا بالتراب .. ويغطيه 

 ( .. 14ـ  12:  17

هكذا درب هللا مؤمنى العهد القديم علي احترام وتكريم 

. .العادى الدم بوصيته لهم أال يعاملوا الدم معاملة الطعام 

 3، ال  4:  9ـر مشــددة أال يأكلوه أبدًا ) تك أوصاهم بأوامـ

( وال يتركونه علي  25:  33، حز  16:  12، تث  17: 

األرض لتدوسه األقدام أو تأكله الطيور بل يغطونه بالتراب 

.. ولماذا هذا التكريم للدم ؟ .. من ناحية ألنه يحمل الحياة 
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خدم استُ التى خلقها هللا ومن ناحية ُأخري أكثر أهمية ألنه 

ن الدم الثميليشير إلي  ،للتكفير فى زمن العهد القديم 

 الرب يسوع ..الكفارى دم 

قارئى الحبيب .. إن كان المؤمن فى زمن العهد القديم 

ُيكّرم دماء الحيوانات فكم يكون تكريمك أنت لدم الرب يسوع 

كّرم المسيح ، الدم الذى أنقذك من الهالك .. تأمل كيف 

ا الدم حينما تحدث فى رسالته عن فدائنا الرسول بطرس هذ

 العجيب :

عالمين أنكم افتـُِديتم ] أى تحـررتم بدفع فدية [ » 

ال بأشـياء تفني بفضة أو ذهب من سيرتكم 

يم كر الباطلة التى تقلدتموها من اآلباء بل بدم 

« ) كما من حمل بال عيب وال دنس دم المسيح 

 ( .. 19،  18:  1بط  1
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من أثمن الرسول بطرس ُيعّظم دم المسيح قائاًل إنه 

كلمة مستخدمًا الكريم الذهب والفضة وُيعظّمه بقوله إنه دم 

.. فهل (4)ثمين وُمكّرم التى معناها «  timios» اليونانية 

 تتعلم من الرسول بطرس أن ُتعّظم هذا الدم ..

الدم الذى محا خطاياك فنجاك من الهالك  •

 األبدى ..

الدم الذى أزال غضب هللا عنك ففتح لك باب  •

عرشه لتدخل باستمرار لتنال منه البركات 

 العظيمة كابن ..

هيا عّظم اآلن وبكل كيانك هذا الدم الذى نقلك من عبد 

مذنب هالك إلى أمير ال يخشي الموت ألنه يثق أنه لن 

 ..لدم بايهلك .. أمير يثق أن له حياة أبدية بسبب إيمانه 

 .. لقد أزال الدم الغضب الذى كان علينا .. هللويا
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 الفصـل الثالث

 لحمايتي

 

من المناظر الرائعة التى رآها وسجلها الرسول يوحنا فى 

رؤياه منظرًا لجمع كثير ال ُيحصي من كل الجنسيات واقفين 

أمام عرش هللا يخدمونه وفى أيديهم سعف النخل تعبيرًا عن 

هم هذا االمتياز الفريد أن فرحهم البالغ وتسأل ما الذى أعطا

يتواجدوا أمام العرش بال خوف بل فى سعادٍة غامرة ؟.. 

 يجيبنا سفر الرؤيا قائاًل :

لوا هؤالء هم الذين .. »  هم ثيابهم وبيَّضوا ثيابغسَّ

هم من أجل ذلك فى دم الخروف ] الرب يسوع [ . 

 «أمام عرش هللا 
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 ( 15،  14:  7) رؤ 

إن سبب نوال هؤالء هذا االمتياز العظيم أن يتواجدوا 

اء لتصير بيضالدم أمام العرش هو أنهم غّسلوا ثيابهم فى 

نظيفة .. كثيرًا ما استخدمت كلمة هللا الثياب للتعبير عن 

مظهر اإلنسان فى عينى هللا .. رأي زكريا فى رؤيا رئيس 

انزعوا  »ول ثم سمع هللا يقثوبًا قذرًا الكهنة هوشع مرتديًا 

 »وسمعه أيضا|ً يخاطب هوشع قائاًل « عنه الثياب القذرة 

( .. فالخطايا  4:  3زك « ) عنك إثمك أذهبت ُانظر . قد 

التى يرتكبها اإلنسان تلطخ ثوبه وتجعله قذرًا فى عينى هللا ، 

 »ويحتاج كهوشع أن يسمع من هللا هذه الكلمـات العظيمـة 

لمات ُأخري يحتاج أن يغتسل وبك« .. قد أذهبت عنك إثمك 

.. ُانظر كيف صّلي داود طالبًا أن يغتسل من قذر الدم فى 

 ما فعل :
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 اغسلنى كثيرًا ] تمامًا [ من إثمى ...» 

 2:  51مز « ) اغسلنى فأبّيض أكثر من الثلج 

 ،7 .. ) 

كيف يتم الغسل ؟ هل باألعمال الحسنة ؟ .. يجيبنا 

ة كثوب » سفر إشعياء   إش« ) [ كل أعمال برنا ] قذر عدَّ

( ، وبكلمات ُأخري إذا حاول إنسان أن يزيل  6:  64

اتساخه بأعمال حسنة يفعلها فإنه يزيده اتساخًا .. فاإلنسان 

المتسخ ال يصير نظيفًا أبيضًا أمام هللا إال بطريقة وحيدة ، 

الء هؤ » .. يقول سفر الرؤيا الدم أن يغتسل باإليمان فى 

لوا ثيابهم وبيَّضواهم الذين أتوا من   الضيقة العظيمة وقد غسَّ

 «من أجل ذلك هم أمام عرش هللا ثيابهم فى دم الخروف . 

( .. بالرغم من أنهم أتوا من الضيقة  15،  14:  7) رؤ 

العظيمة إال أن السفر ال يذكر أنهم أمام عرش هللا من أجل 
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 اآلالم التى احتملوها والثبات الذى أظهروه فى هذه الضيقة

لوا ثيابهم أنهم ل.. كال بل يقول إنهم هناك  ضوها وبيَّ غسَّ

بالدم الثمين ، فال شىء ُينجينا من العذاب األبدى ويعطينا 

امتياز الوقوف إلي األبد أمام عرش هللا سوي اغتسالنا بدم 

 المسيح الثمين ..

الموت أيها القارىء الحبيب إذا كنت تريد أن تواجه  

نك ذاهب لتكون مع المسيح ولتقضى بطمأنينة كاملة وبثقة أ

األبدية كلها أمام عرش هللا ، فلتكن متيقنًا أنك قد اغتسلت 

 .. بدم المسيح 

 أحـداث رمزيـة

تحتوى أسفار العهد القديم علي العديد من األحداث 

الرمزية المعّبرة التى تعلن هذا الحق الثمين أن الدم لحمايتنا 

حدثين .. األول جري فى من الهالك األبدى، سندرس منها 
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أرض مصر والثانى كان يتكرر حدوثه مرة كل عام فى 

 قدس األقداس ..

 الحـدث األول

أيام أن كان موسي والشعب فى أرض مصر أراد هللا أن 

يجرى قضاءه العادل علي كل الساكنين فى هذه األرض 

وذلك بسبب خطاياهم المتزايدة ، فأعلن لموسي أنه سيرسل 

عائلة فى أرض مصر ألن كل بالموت بكر ليضرب المهلك 

جميعها بال استثناء كانت تستحق هذا العقاب العادل بسبب 

سلوكها المشين فى الخطية .. كما أعلن له أيضًا عن كيفية 

 النجاة من هذا العقاب ..

 اذبحوا ] خراف [ الفصح .» 

وخذوا باقة زوفا ] إحدي النباتات [ واغمسوها فى 

 ..الدم 
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وِمّسوا العتبة العليا والقائمتين ] لباب كل بيت [ 

.. فإن الرب يجتاز ليضرب .. فحين يري بالدم

علي العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الدم 

)  «يدخل بيوتكم ليضـرب المهلك الباب وال يدع 

 ( .. 23ـ  21:  12خر 

هللا يحدد لموسي وسيلة الحماية من عقابه العادل اآلتى 

، دم الخروف المذبوح .. يقول لموسي إنه إذ الدمإنه  ..

يري الدم علي باب أى بيت فلن يسمح للمهلك أن يقتل 

االبن البكر لهذا البيت .. هللا عدله كامل لذلك لن ينفذ 

ا لن لذُذبح ، لقد ُنفذت فى الخروف الذى مرتين العقوبة 

 ..يموت ُتنفذ فى االبن البكر المحمى بالدم .. ال لن 

علي باب البيت .. رأي أن عدله قد تحقق الدم رأي هللا 

وعقابه القاضى بقتل بكر هذا البيت قد ُنفذ فى البديل ، 
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أن يدخل لكى يقتل االبن المهلك الخروف ، لهذا لم يدع 

 البكر ..

لقد أرضي الدم عدل هللا فزال غضبه الذى علي  •

 البيت ..

ووجد البكر أمانه وسالمته باحتمائه فى هذا الدم  •

 الكفارى ..

المذبوح لم تكن الخروف ومرة ُأخري ُأؤكد علي أن قوة دم 

فى ذاته بل لكونه رمزًا للدم الكريم ، دم الرب يسوع الذى 

كان دم هذا الخروف يرمز إليه .. فاهلل حينما رأي دماء 

الثمين الرب  دمالخراف المذبوحة علي األبواب كان يري 

 ( .. 20،  19:  1بط  1الـذى ترمز إليه هذه الدماء ) 

، عب  2:  1بط  1هللويا لقد ُرش دم الرب الثمين علينا ) 

( مثلما ُرش دم الخراف علي األبواب .. هللا يري  24:  12



 131 

ي الدم أر » هذا الدم لذا ال يري خطايانا فال يأتى بعقابه علينا 

( .. نعم دم الرب يسوع له  13:  12خر « ) وأعبر عنكم 

القدرة كل القدرة أن يحجب خطاياك عن عينى هللا.. كن متيقنًا 

أن الدم يحميك من دينونة هللا علي الخطية وُينجيك من العذاب 

تعال اآلن إلي هللا اليقين األبدى .. وإذا لم تكن تمتلك هذا 

منًا ؤ ممعترفًا بخطاياك ُمقرًا باستحقاقك لعقابه العادل ولكن 

أنه كفارة لخطاياك ، فقد ُسفك لحمايتك من هذا بالدم الثمين 

 العقاب ..

 الحـدث الثـانى

حدث كان يتكرر مرة كل عام فى يوم الكفارة وهو يخص 

تابوت العهد الذى كان موضوعًا داخل قدس األقداس غطاء 

موضع حضور هللا حيث كان رئيس الكهنة يدخل إلي قدس 

يوم الكفارة ليرش الدم علي الغطاء األقداس مرة كل عام فى 
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.. كان يقف فوق هذا الغطاء علي طرفيه تمثاال كاروب 

يظلالن الغطاء بأجنحتيهما المنبسطة وهما ينظران إليه ) 

( .. والكاروب هو مخلوق مالئكى يتحدث  9:  37خر 

فى إتمام أحكامه ، فبعد أن طرد هللا آدم وحواء قوة هللا عن 

سقوطهما فى الخطية أقام الكاروبيم من جنة عدن بسبب 

عند باب الجنة ليمنعوا آدم وحواء ونسلهما من الدخول ، 

 ومعهم سيف نار متقلب ..

لكنهما كانا يقفان فوق الغطاء بال سيف .. لم يكن 

وجودهما هناك كما كان عند باب جنة عدن ليمنعا اإلنسان 

ونا ك) رئيس الكهنة ( من االقتراب إلي محضر هللا .. لم ي

هناك لينفذا العقاب عليه أو علي الشعب بسبب كسرهم 

لوصايا هللا مع أن أسفل الغطاء فى داخل التابوت كان 

يوجد لوحا الوصايا العشر التى تشهد عن كسرهم لها .. 

كانا بال سيف ألنهما كانا ينظران إلي الدم المرشوش علي 
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ها ر الغطاء الذى َحَجَب عنهما رؤية لوحى الوصايا التى كس

 الشعب ..

نعم بسبب الدم علي الغطاء لم يعد مع الكاروبين سيف 

القضاء النارى ليوجهاه إلي رئيس الكهنة أو الشعب .. لقد 

تحوال من تنفيذ قضاء هللا بمعاقبة الخطاة إلي الترحيب بهم 

ألسكنن  »فى بيته وتظليلهم بأجنحتيهما .. يقول داود هلل 

مز « ) جناحيك تر إلي الدهور . أحتمى بسمسكنك فى 

( .. ويا له من تحّول بسبب الدم بل ويا له من  4:  61

رمز بديع للتحول الذى حدث معنا بسبب دم الرب الثمين 

الذى ُرش فى السماء ألجلنا !! .. فبسبب هذا الدم لم نعد 

نخاف من التقدم إلي عرش هللا أو نخشي الكاروبيم .. يا 

األمان .. نعم بسبب  لهذا التحّول العظيم من الخوف إلي

الدم لم يعد الكاروبيم مرعبًا لنا يمنعنا من الدخول إلي 

مسكن هللا فى السماء بل يرحب بنا .. هللويا لن نري أبدًا 
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السيف النارى المتقلب .. لن نري العذاب األبدى .. هللويا 

 السماء ترحب بنا دائمًا بسبب الدم ..

 م المسيحقارئى العزيز ، إن كنت وضعت ثقتك فى د

 لحمايتك من الهالك األبدى فلتردد اآلن بإيمان :

 دم مخلصى ُسِفك ألجلى أنا ..

لذا لن يأتى علّى سيف قضاء هللا علي الخطاة 

.. 

الدم الثمين يعلن أن السيف أتي علي مخلصى بداًل 

 منى ..

 هللويا لن أذهب إلي العذاب األبدى ..

 هللويا لى حياة أبدية ..

 الشرير حماية من الضمير

إنه ضمير يؤذى صاحبه أشد األذي ولهذا ُسمي 
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بالضمير الشرير.. دعنى أشرح لك بمثل بسيط .. مؤمن 

ُمستعبد لخطية معينة كلما عزم أن يأتى إلي محضر هللا 

ليتحدث معه مصليًا أو ليسبحه امتلكته فكرة أن حالته تمنعه 

لك ذمن االقتراب إلي هللا أو نوال إحسانه ألنه غير مستحق 

.. كم هى فكرة مؤذية شريرة تمنعه من أن يتقدم بثقة إلي 

هللا .. نعم هى فكرة شريرة ألنها تمنعه من التواجد فى 

محضر هللا مصدر القوة واالنتصار علي الخطية .. إنها 

 فكرة تنبع من ضميره الشرير المثقل باإلحساس بالذنب ..

 رواآلن كيف تحمى نفسك من أفكار هذا الضمير الشري

المؤذى ؟.. إنه بالثقة فى الدم الثمين .. أصغ جيدًا لكلمات 

الرسالة إلي العبرانيين التى تحثنا أن نتقدم إلي عرش هللا 

 مهما كانت حالتنا :

[ إلي  KJV boldnessفلنتقدم بثقة ] بجرأة » 
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عرش النعمة لكى ننال رحمة ونجد نعمة عونًا 

 «فى حينه 

 

 ( 16:  4) عب 

جرأة [ بالدخول إلي األقداس بدم  لنا .. ثقة ]» 

يسوع .. لنتقدم بقلب صادق .. مرشوشة قلوبنا من 

 «ضمير شرير 

 

 ( 22،  19:  10) عب 

الرسالة تدعوك فى كل حاالتك أن تتقدم بجرأة بال خوف 

إلي عرش هللا .. تدعوك أن تصد أفكار الضمير الشرير 

«  رمرشوشة قلوبنا من ضمير شري» بإعالن ثقتك فى الدم 

.. فكما رش قديمًا شعب هللا الدم علي أبواب بيوتهم كى 
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يمنعوا دخول المهلك ليضرب أبكارهم.. هكذا أنت أيضًا 

أعلن إيمانك أن الدم ُرش علي قلبك ولن تقدر هذه األفكار 

 المؤذية أن تهيمن عليك ..

نعم ، لقد ُرش الدم عليك لحظة ميالدك الثانى .. ومنذ 

أمام هللا لذلك صار بمقدورك أن  هذا الوقت صرت طاهراً 

.. رًا طاهتدخل إلي عرش هللا فى أى وقت ألنه دائمًا سيراك 

لن يري خطاياك .. ال تنس أبدًا كلمات الرب يسوع 

 الواضحة كل الوضوح :

الذى قد اغتسل ] بالدم فى الميالد الثانى [ » 

 طاهرليس له حاجة إال إلي غسل رجليه بل هو 

 «كله ] أمام هللا [ 

 

 ( 10:  13) يو 
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هل َزلَّت قدميك فى خطية نجاسة ؟ .. هل أنت 

مضطرب بسبب غضب يقيدك ؟ .. هل يسيطر عليك الهم 

أو الحزن ؟ .. أيًا كان األمر ال تنتظر حتي تتحسن حالتك 

كى تدخل إلي محضر هللا ألنك لن تتحسن بدونه ..  ال 

تسمح ألفكار الضمير الشرير أن تعوقك ، آمن بكلمات 

الرب يسوع أنك دائمًا طاهر أمام هللا بسبب الدم الذى ُرش 

عليك ولتتقدم فورًا إلي محضره لُتظهر له حالتك علي 

حقيقتها.. تحّدث معه بال خوف وبكل تأكيد ستجد النعمة 

 التى تحتاجها كى تختلف وتتغير ..

احتِم فى الدم من هذا الضمير الشرير .. ستبطل قوته 

نت بأن الدم الثمين جعلك طاهرًا أمام ولن يؤثر عليك إذا آم

هللا منذ أن نلت الميالد الثانى .. هذا ما تقوله بكل وضوح 

 الرسالة إلي العبرانيين فى هذه اآلية العظيمة :
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 (KJV)من أجل أن الخادمين ] الساجدين » 

worshippers  [ وهم ُمطهَّرون مرَّة ] واحدةKJV 

onceال يكون لهم أيضًا ضمير خطايا ]  ( »

 ( .. 2:  10عب 

.. فالمؤمن ) «  once» ُانظر إلي كلمة مرة واحدة 

من خطاياه وقت ميالده الثانى مرة واحدة ال تطهر الساجد ( 

تتكرر .. مرة جعلته طاهرًا أمام هللا إلي األبد وبالتالى قادرًا 

دائمًا أن يتقدم إلي عرشه كابن له.. فإذا أدرك المؤمن هذا 

يعود هناك مكانًا للضمير الشرير كى الحق وآمن به لن 

يؤذيه .. والحظ أن اآلية السابقة  تصف هذا الضمير بأنه 

ضمير خطايا ألنه ضمير ُيذّكر اإلنسان بخطاياه ليضع 

 عليه ثقل اإلحساس بالذنب ..

قارئى العزيز ، اتخذ هذا الموقف الحاسم .. رفض 
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نى طهر الضمير الشرير .. ُقل لذاتك : الدم قد ُرش علىَّ و 

.. هللا يرانى أبيضًا نظيفًا وال يري خطاياى .. ألتقدم إلي 

 عرشه بجرأة بال خوف ..

لكن ليس معني ذلك أن هللا ال يري خطايا المؤمنين 

إلله ابالمعني المطلق.. نعم إنه بسبب الدم ال يراها باعتباره 

الذى يعاقب الخطاة بالهالك األبدى القدوس العادل 

فى محضره.. لكنه يري خطايا  ويمنعهم من التواجد

ه لذا قداستيريدهم أن يشاركوه أب لهم المؤمنين باعتباره 

 ( .. 14:  12حتي يرفضوها ) عب يؤدبهم 

وماذا يفعل المؤمن كى ُيرفع عنه هذا التأديب ؟ .. عليه 

أن يتقدم إلي عرش هللا بثقة وبجرأة دون أى خوف من 

. الدم الثمين . دينونته ألنه واثق أنه طاهر أمامه بسبب

العرش لن يكون عرش دينونة بل عرش نعمة يقدم له كل 
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نعمة يحتاجها كى يمتلك بغضة حقيقية لخطيته ومقاومة 

 جادة لها ، فال يعود للتأديب ضرورة ..

 حماية من إبليس

تقطع كلمة هللا بأن إبليس يعمل فى غير المؤمنين الذين 

 فسس :لم ُيطهروا بالدم الثمين .. تقول رسالة أ

 يعملرئيس سلطان الهواء ] إبليس [ .. الذى » 

 ( .. 2: 2أف «  ) فى أبناء المعصية اآلن 

إبليس يعمل فى غير المؤمنين ُمستخدمًا فى هذا جيش 

متنوعة التخصص التابعة له .. وما الذى األرواح الشريرة 

بناء أ» أعطاه هذا الحق عليهم ؟ .. تقول اآلية السابقة إنهم 

لقد عصوا هللا بخطاياهم فاستمروا مفصولين « .. المعصية 

عنه وبالتالى بال قوة فسقطوا فريسة سهلة فى يد إبليس الذى 

 أحكم قبضته عليهم .. وحينما يأتى أحدهم إلي هللا وينال
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ره  ّّ  من خطاياه فالالدم الخالص مؤمنًا بالرب يسوع ، ُيطّه

يعود هللا يري خطاياه .. لقد زال الحاجز ) الخطايا ( الذى 

كان يقف بينه وبين هللا ، لهذا يضمه هللا إلي بيته ويقبله 

كواحد من أبنائه.. حينئذ ال يعود ينتسب إلي إبليس بل هلل ، 

َه يه .. تأمل كيف َوجَّ ويفقد إبليس الحق فى أن يسيطر عل

 الرسول بولس الشكر هلل من أجل هذه الحرية  ..

شاكرين اآلب الذى أّهلنا لشركة ميراث » 

القديسين فى النور الذى أنقذنا من سلطان 

: 1كو « ) إلي ملكوت ابن محبته ونقلنا الظلمة 

12  ،13 .. ) 

عد أن ب كأبناءصرنا هلل مخصصين له الدم نعم ، بسبب 

يدًا تحت سلطان إبليس ، وهذا ما تسميه كلمة هللا كنا عب

 .. (5) الشىء هللتخصيص بالتقديس ألن كلمة تقديس تعنى 
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الشعب بدم نفسه تألم .. يقدس يسوع .. لكى » 

 » 

 

 ( 12: 13) عب 

لقد صرنا مقدسين ) ُمخصصين ( هلل بسبب الدم .. صرنا 

من أبنائه ولم نعد  تحت سيطرة إبليس ، لكن إبليس هو 

يرفض أن يصدق ما حدث لنا كبريائه أعظم المتكبرين ومن 

وال يتصرف معنا علي أساسه .. إنه يريد أن يتعامل معنا 

كما لو كنا ال نزال تحت سلطانه .. يتجاهل ما فعله الدم لنا 

ى هذا فمحاواًل أن يفرض سيطرته علينا بطريقة أو بُأخري 

 44:  8يو « ) كذاب وأبو الكذاب » المجال أو ذاك .. إنه 

 ( يريدنا أن نصدق أنه ال يزال أقوي منا ..

فلنقاومه .. كيف ؟ .. بأن نفضح أكاذيبه .. أن نستخدم 
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 »معه سيف الروح ، كلمة هللا التى تعلن له  الحق بسلطان 

(  17: 6) أف  «كلمة هللا الروح الذى هو سيف خذوا .. 

.. لنواجهه كما واجهه الرب يسوع فى مواجهاته الثالث معه 

مستخدمًا سيف الكلمة ، اآليات المناسبة من الكتاب 

 ( .. 10ـ  3: 4المقدس ) مت 

نعم ، واجه إبليس حينما يتصرف معك مدعّيًا أن له 

سلطانًا عليك .. واجهه بأن تذيع له الحق من خالل كلمة 

م جهه باآليات التى تقول إن الدهللا التى تكشف كذبه أى وا

ُرش عليك وإنه خصصك هلل وحررك منه .. وحين تفعل هذا 

 إبليسقاوم تكون بمثابة من يطعن عدوه بسيف حاد .. 

 وحتمًا سيهرب منك .. بهذا تنجو من إيذائه ..

 الُمهلك ال يقدر

لنعد مرة ُأخري إلي قصة ضرب أبكار أرض مصر ، 
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لنا من الدم خاص بحماية فهى أيضًا تضىء لنا الحق ال

إيذاء إبليس وجنوده .. فلقد منع الدم دخول المهلك إلي 

 البيوت :

فحين يري ] الرب [ الدم علي العتبة العليا » 

والقائمتين ] باب البيت [  يعبر الرب عن الباب 

ر خ« ) يدخل بيوتكم ليضرب المهلك وال يدع 

12  :23 .. ) 

هللا فى ضرب أبكار الذى استخدمه المهلك من هو هذا 

البيوت ؟.. يجيبنا سفر المزامير بأن هللا استخدم مالئكة أشرار 

 :إلبليس  تابعين

أرسل ] هللا [ عليهم حمو غضبه سخطًا » 

 78مز « ) مالئكة أشرار ورجزًا وضيقًا جيش 

 :49 .. ) 
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» ومن سفر الرؤيا نعرف أن أحـد أسـماء إبليس هو 

:  9باليونانيـة ) رؤ « بوليـون أ» باللغة العبرية و « أبدون 

 »( ، وكـالهما بالعبرية واليونانيـة يحمل نفـس المعنـي  11

 .. (6)« المهلك 

فى  بمالئكته األشرار« المهلك » إبليس لقد استخدم هللا  

هذه المناسبة لينفذ عقابه العادل بقتل األبكار .. وال تتعجب 

:  22مل  1من هذا فالكتاب المقدس يذكر أحداثًا ُأخري ) 

( استخدم فيها  20:  1تى  1،  5:  5كو  1،  22ـ  19

هللا إبليس لتنفيذ مهام معينة ال يمكن له أن يتجاوز حدودها 

 بيتأى .. فلم يسمح له هللا فى هذه المناسبة بدخول 

وضوعًا مالدم ليضرب األبكار ، بل فقط البيوت التى لم يكن 

 علي أبوابها ..

أنت أيضًا بإمكانك أن تحمى نفسك بالدم من هذا المهلك ) 
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جنوده .. استخدم معه سيف الروح واعلن له ما إبليس ( وكل 

عن الدم الذى ُرش عليك ومحا خطاياك التى كلمة هللا تقوله 

 أعطت إبليس قباًل الحق فى إيذائك ..

ح ليسرق ويذب» هل يطمع فيك إبليس ؟ .. هل يأتى إليك 

( ؟ .. هل يسرق نجاحك أو يذبح  10:  10يو « ) ويهـلك

يدمر ( حياتك العائلية ؟ .. قاومه جسدك بالمرض أو يهلك ) 

بإعالن إيمانك بما قالته كلمة هللا إنه ال يقدر أن يجتاز إليك 

ألن بابك عليه ليس دم خروف كما في أيام موسي بل الدم 

الثمين الذى سفكه مخلصك ألجلك علي الصليب وكان يرمز 

 إليه دم خروف الفصح ..

نوع أو  وماذا لو هاجمتك أرواح شريرة إليذائك بسبب

 ؟ .. ماذا تفعل إذا :«  witchcraft» السحر آخر من أنواع 

أعمال السحر لجأ أشخاص إلي متخصصين في  •
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يوجهون األرواح الشريرة إليذاء الناس ليلحقوا بك 

ضررًا  فى حياتك العملية أو العائلية أو الصحية 

 أو جسدك ؟..

أو حسدك أشخاص ألرواحهم عالقة باألرواح  •

الشريرة ) ربما دون دراية منهم ( فتحركت 

 األرواح إلفساد األشياء التى ُحسدت عليها ؟..

أو حدث وتنبأ إبليس بأحداث مؤذية سوف تقع  •

معك فى المستقبل عبر أحالم أو نبوات ليست 

من الروح القدس أو من خالل قراءة الفنجان أو 

ألبراج .. وحاول أن ينفذ فى المستقبل الكف أو ا

 ما سبق وقاله ؟..

كيف تحمى نفسك من هذه األرواح الشريرة المتجهة إليك 

أن الدم قد غفر كل خطاياك تؤمن إليذائك ؟ .. أيضًا بأن 
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، هذه الخطايا التى أعطت الحق إلبليس وجنوده من 

 األرواح الشريرة أن تتسلط عليك فى السابق .. أن تؤمن بأن

الدم أنهي كل حقوق لها فى إيذائك وأنه قدسك هلل فصرت 

 بجملتك له ، ابنًا من أبنائه ..

لكن قد تستهين األرواح الشريرة المتحركة إليذائك بسبب 

السحر أو الحسد أو اإلخبار بالمستقبل بما فعله الدم 

فتتعامل معك متجاهلة أنها فقدت الحق فى إيذائك  بسبب 

طاياك .. فلتقم بدورك فى أن تجبر غفران الدم الكامل لخ

هذه األرواح أن تتصرف معك علي أساس ما فعله الدم لك 

.. فلتلوح لها بسيف الروح .. بما تقوله كلمة هللا عن الدم .. 

 لقد غفر خطاياك وقدسك هلل ولم يعد لها سلطان إليذائك ..

حتمًا ستهرب األرواح الشريرة من أمامك حينما تواجهها 

..  ال تنس أن الرب أعطاك سلطانًا عليها ..  بسيف الروح
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أُعطيكم سلطانًا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة » يقول لنا 

هذه اآليات تتبع المؤمنين ] ( .. »  19: 10لو « ) العدو 

وليس الرسل أو الرعاة وحدهم [ . يخرجون الشياطين باسمى 

( .. نعم قاوم األرواح المتحركة ضدك  17: 16مر « ) 

بسبب السحر بسيف الروح كلمة هللا .. واجهها باسم الرب 

يسوع وحتمًا ستهرب من أمامك بحسب ما تقوله رسالة يعقوب 

 ( .. 7:  4يع « ) قاوموا إبليس فيهرب منكم » 

قد تعاود األرواح الشريرة الهجوم بسبب مواصلة السحر ، 

مها ستُؤَذي أكثر من ذى قبل وستدرك ولكن فى كل مرة تقاو 

سريعًا أن لك سلطانًا حقيقيًا عليها فتكف عن إيذائك وال 

 يعود لهذا السحر أى تأثير فى إزعاجك ..

لن و الدم أظِهر إلبليس إيمانك بما قالته كلمة هللا عن 

يقدر أن يعاملك كعبد بل سيخاف ويهرب من أمامك ألنه 
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به دوس بقدميك ثعابينه وعقـار لك السلطان أن تأمـيرًا سيراك 

 ( .. 19:  10) لو 

هيا اشكر الرب اآلن من كـل قلبـك علي الدم الثمين 

 الذى ُسِفك لحمايتك ..

 فنجاك من الهالك األبدى .. من غضب هللا •

المؤذى فحّررك من ومن الضمير الشرير  •

سلطان اإلحساس بالذنب ومنحك سالمًا دائمًا 

هروب من محضره بل مع هللا دون ارتعاب أو 

ثقة للتقدم إلي عرشه حتي فى أوقات الضعف 

 والهزيمة من الخطية ..

فقد أنهي حقه فى السيطرة عليك ومن إبليس  •

 وإيذائك..

قارئى العزيز ، ونحن فى نهاية هذا الباب وقد درسنا 
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نجد من الممتع جدًا أن بالدم المواضيع األساسية المتعلقة 

بعضًا من اآليات العظيمة التى  نختتم حديثنا ونحن نتذكر

تتحدث عما فعله الدم الثمين لنا .. الدم الذى محا خطايانا 

 إلي األبد وأبطل جميع نتائجها ..

هلل نستحق العقاب ُعصاة فالخطايا جعلتنا  •

األبدى لكن إيماننا بدم الرب الثمين َوَهَبنا 

 فصارت لنا الحياة األبدية ..الغفران 

 أف« ) حسب غني نعمته يا غفران الخطابدمه »

1  :7 ..) 

أمام عينى القدوس نجسين والخطايا صيَّرتنا  •

لج أبيض كالثفأتي الدم الثمين وطهرنا وجعلنا 

.. 

 «من كل خطية ُيطهرنا دم يسوع المسيح ابنه » 
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 ( .. 7:  1يو  1)

. .فاستعبدنا وأذّلنا والخطايا مّكنت إبليس منا  •

هللويا، الدم حررنا من سلطته وأعطانا القدرة أن 

 ..نغلبه 

و ك« ) ] التحرير [ بدمه الفداء الذى لنا فيه » 

1  :14 .. ) 

رؤ « ) ] إبليس [ بدم الخروف غلبوه وهم » 

12  :11 .. ) 

عظيمة بيننا وبين هللا هوة والخطايا أقامت  •

ن أفأجري الدم المعجزة والشاها تمامًا فصار لنا 

 ندخل إلي محضره بال عائق ..

اآلن فى المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قباًل » 

:  2أف « ) قريبين بدم المسيح بعيدين صرتم 
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13 .. ) 

إلي األقداس ] بالدخول لنا أيها اإلخوة ثقة » 

 ( .. 19:  10عب « ) بدم يسوع محضر هللا[ 

 ،باإلحساس بالذنب والخطايا أثقلت ضمائرنا  •

فحرضتنا ضمائرنا علي أن ُنكّفر عن خطايانا 

كى نرضى هللا .. ويا للفشل ، فأعمالنا بأعمالنا 

مهما سمت فى عيوننا هى قذرة فى عينى هللا 

بسبب طبيعتنا الفاسدة .. ولكن يا لقدرة دم 

ضمائرنا من هذه األعمال طهر المسيح الذى 

الميتة التى بال قيمة وجعل من أعمالنا الحسنة 

 دة حقيقية هلل ..عبا

ضمائركم من أعمال ميتة ُيطّهر دم المسيح .. » 

 ( .. 14:  9عب « ) لتخدموا هللا الحى 
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والخطايا جعلت هذا العالم تحت اللعنة وكنا  •

جزءًا منه فأتي الدم وفصلنا عنه إذ محا الخطية 

التى ربطتنا به ، وجعلنا مخصصين هلل ، 

 مقدسين له ..

الشعب بدم نفسه تألم ُيقّدس يسوع .. لكى » 

:  13عب « ) خارج الباب ] خارج ُأورشليم [ 

12 .. ) 

:  22) لو عهد هللا الجديد ثم أدخلنا الدم الثمين فى 

( .. وما أعظمه عهد جعلنا نحيا ُأمراء مع هللا .. ُأمراء  20

منتصرين علي الخطية وإبليس .. هذا هو حديثنا فى الباب 

التالى .. أما اآلن فلنعظم هللا من أجل هذا الدم .. ولنقبل 

ما فعله الدم ألجلنا .. ولنهتف : لن نحيا فى  كلباإليمان 

الضعف والهزيمة بل سنرفع أجنحة كالنسور .. مرتفعين 
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بانتصار ومجد فوق كل ما تفعله قوي الظلمة ضدنا .. بقوة 

الدم .. هللويا ..
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 لبـاب الثـالثا
 

 استنُد على العهد
 

 مؤسس بالــدم الفصل األول: 
 عهـد مختلــف الفصل الثانى:
 ُانظـر إلـى العهد الفصل الثالث:
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 الفصـل األول

 مؤسس بالدم

عاش زكريا أحد أنبياء العهد القديم فى مدينة أورشليم فى 

وقت كان فيه عدد كبير من مواطنيها يحيون بعيدًا عنها فى 

الوثنية يقاسون آالم الغربة عن الوطن وثقل بابل مدينة 

 العبودية لشعبها الوثنى ..

،  26أى  2لقد غزا البابليون مدينة ُأورشليم عدة مرات ) 

( وفى كل مرة كانوا  52، إر  36أى  2،  24مل  2

يسبون منها الكثير من سكانها ويجبرونهم علي الحياة فى 

ورشليم المقاومة ألن الرب كان   ّ بابل .. ولم يستطع سكان ُأ

ى ف قد أسلمهم إلي البابليين بسبب إصرارهم علي االستمرار

 خطاياهم ..
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بعد هذه األحداث واستخدمه هللا زكريا النبى وظهر 

إلبالغ الذين كانوا ال يزالون مسبيين فى بابل بأن زمن 

الحرية والعودة إلي ُأورشليم قد أتي .. لقد نقل إليهم زكريا 

 كلمات هللا القائلة :

قد بدم عهدك وأنت ] يا ُأورشليم [ .. فإنى » 

فى بابل [ من الُجب ]  أطلقت أسراِك ] الذين

 البئر [ الذى ليس فيه ماء ] بابل [ .

ارجعوا ] أيها المسبيين فى بابل [ إلي الحصن ] 

أورشليم [ يا أسري الرجاء . اليوم أيضًا ُأَصرِّح 

(  12،  11:  9زك « ) أنى أرد عليك ضعفين

.. 

ُانظر كيف ُيَشبـِّه هللا حالة المسبيين فى بابل باألسير 

ُيلقي فى قاع بئر عميق خاٍل من الماء فُيقاسى  الذى كان
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(  6:  38من الجوع والعطش وال يقدر أن ينقذ نفسه ) إر 

.. إنهم مثله يعيشون فى حالة متدهورة للغاية يقاسون 

اإلحساس القاتل بالعزلة ومذلة الجوع والعطش والقيود .. 

كما يعانون أيضًا من يأٍس شديد فال أمل لهم فى طريق 

خلصهم من بابل ويعيدهم إلي وطنهم الحبيب بشرى ي

 ُأورشليم ..

ثم تأمل وعد الرب العظيم لهم بأنه سيطلقهم من هذا 

( مكان المذلة واليأس ، الُجب البئر العميق بابل ) 

( مكان الحماية واألمان الحصن وسيعيدهم إلي ُأورشليم ) 

ن من البركات العظيمة كاالبضعفين والمجد .. وأنه سيهبهم 

لبكر الذى كان يرث ضعف نصيب إخوته فى ذلك الوقت ا

.. 

وبالفعل أنقذ هللا شعبه وأعاده إلي ُأورشليم ومنحه ضعفين 
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تعويضًا له عن معاناته السابقة فى بابل ألنه كان مرتبطًا 

.. الحظ كيف يقول إنه سيفعل الدم معه بعهد مؤسس علي 

 ذلك بموجب هذا العهد :

سراك من الُجب ] قد أطلقت أ بدم عهدكإنى » 

 «بابل [ 

ما هو هذا العهد ؟.. وما المقصود بأنه مؤسس علي 

الدم ؟.. متي أعطي هللا هذا العهد للنفوس المسبية فى بابل 

 ؟..

نعلم من خالل دراستنا للكتاب المقدس أن هللا أبرم هذا 

العهد مع إبراهيم أبيهم قبل أكثر من ألف وستمائة عام من 

 إبراهيم بأن يعطى نسله األرض والتى مولدهم حين َوَعَد هللا

كلمات  15من أهم مدنها مدينة ُأورشليم .. نقرأ فى تكوين 

 الوحى عن هذا العهد :
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الرب مع أبرام ] إبراهيم [ قطع فى ذلك اليوم » 

 ( .. 18:  15تك « ) ] عهدًا [.. ميثاقًا 

تعال معى ُنلقى مزيدًا من الضوء علي موضوع هذا 

 هذه الصفحات القادمة .. العهد من خالل

 ما هو العهد ؟

الشخص بتنفيذ ما وعد به .. وعندما يدخل التزام إنه 

قا بما اتفملتزمًا طرفان فى عهد معًا فإن كاًل منهما يكون 

عليه .. لقد قطع الرب عهدًا مع إبراهيم بأن يعطى نسله 

أن بألزم نفسه أرض كنعان وما حولها وهذا يعنى أن الرب 

.. وعندما ُطِرد نسله من أرضه وُسبى فى مدينة يفعل ذلك 

بابل ظل الرب ملتزمًا بأن يعيدهم إلي تلك األرض مرة 

 ُأخري بسبب العهد الذى قطعه مع إبراهيم ..

ب إلي ُأورشليم وقد ارتكالنسل لكن كيف ُيرِجع الرب هذا 
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جسيمة استحق بسببها الطرد ؟.. كيف يتغاضي هللا خطايا 

.. كيف يعدهم من خالل زكريا أن  ؟ القدوسعنها وهو 

يمنحهم بركات مضاعفة ) ضعفين ( وقد تعدوا وصاياه ؟ 

وهو يعطى وعدًا باإلنقاذ لهؤالء عاداًل .. كيف يكون 

المذنبين ؟.. كيف يعدهم بالبركة بداًل من العقاب واللعنة 

. .الدم ؟.. اإلجابة أنهم عندما تابوا عن خطاياهم رأي هللا 

الذى يمحو من أمام عينيه كل آثامهم ..  دم يسوع الثمين

لهذا أشار إلي الدم مع العهد فى كلمات زكريا ، فهو لم يقل 

عهدك قد بدم » إنما « بالعهد معك قد أطلقت أسراك » 

 « ..أطلقت أسراك 

 الدم أساس العهد

الدم حين َدَخَل هللا فى هذا العهد مع إبراهيم كان 

هو الذى جعل هللا قادرًا  فالدم المسفوكالمسفوك موجودًا ، 
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أن يتعهد باإلنقاذ والبركة لهؤالء المذنبين دون أن يكون فى 

.. ألن الدم المسفوك كما رأينا فى بعدله هذا أى مساس 

الباب السابق يعلن أن عدل هللا فى عقاب المذنب قد تحقق 

لرب اكاماًل ، وأن عقابه قد أتي بالفعل علي بديل المذنب 

الدم موجودًا حينما دخل هللا فى عهد مع .. نعم كان يسوع 

إبراهيم .. كان موجودًا فى دم الذبائح الذى يرمز إلي الدم 

الثمين ، دم الرب يسوع .. نقرأ فى سفر التكوين أن هللا قال 

 إلبراهيم :

سنوات [ وعنزة  3عجلة ثلثية ] عمرها لى ُخذ » 

 ثلثية وكبشًا ثلثيًا ويمامة وحمامة . فأخذ ] إبراهيم

من الوسط وجعل شق كل وشّقها [ هذه كلها 

 « )واحد مقابل صاحبه. وأما الطير فلم يشقه 

 ( .. 10،  9:  15تك 
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هذه هى الطريقة التى كان يتم بها قطع العهود بين 

الحيوانات ويقطعون يذبحون األشخاص فى القديم .. كانوا 

كل حيوان من وسطه إلي نصفين ويضعون كل نصف 

ه اآلخر ثم يمر األشخاص الذين تعاهدوا حيوان مقابل نصف

معًا بين أنصاف هذه الحيوانات المذبوحة.. يسيرون بينها 

وهم يعلنون أنهم سيلتزمون بما تعاهدوا به وإال فليصبهم ما 

أصاب هذه الحيوانات ، أى أن ُتذبح أجسامهم وُتقّطع ) إر 

» ( .. هل الحظت قارئى أن الوحى قال  19،  18:  34

 18:  15تك « ) الرب مع أبرام ميثاقًا قطع فى ذلك اليوم 

هذا ألن « .. الرب مع أبـرام ميثـاقًا أقـام » ( .. ولم يقل 

لي إقطعـه العهـد كان يتم بذبـح الحيوان ) سفك دمه ( ثم 

(  beriythنصفـين .. وهنـاك اعتقـاد بأن كلمـة عهـد العبريـة ) 

 .. (1)تأتى من جذور تحمل فكرة القطع 
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ما  ورأي هللادماؤها لقد َذَبَح إبراهيم الحيوانات وسالت 

وهو ُيسفك فى الدم الكريم ترمز إليه هذه الدماء .. رأي 

المستقبل بعد عصر إبراهيم بنحو ألفى عام .. رآه وهو 

ُيسفك علي الصليب ، فرأي عدله فى عقاب األثمة ومن 

رب يسوع بصلب التمامًا بناء إبراهيم قد استوفي حقه بينهم أ

وموته ، ولهذا بإمكانه أن يلتزم بعهد إلنقاذ ومباركة أبناء 

 إبراهيم برغم آثامهم السابقة ..

لدم ورأي االمستقبل مع إبراهيم َنَظَر هللا إلي  •

 وهو ُيسفك فى الصليب فقطع العهد معه ..

ذات الدم  ليري الماضى ومعنا ينظر هللا إلي  •

 المسفوك فُينفذ عهده الجديد معنا ..
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 أنواع الحيوانات

أنواع الحيوانات التى لم يختار هل الحظت أن إبراهيم 

؟ .. إن وراء اختيار هللا هللا سيذبحها وعمر كل منها بل 

لهذه الحيوانات وعمرها قصدًا وهدفًا عظيمًا .. وعند دراسة 

سفر الالويين سنجد هذه الحيوانات ضمن األنواع التى 

م منها ذبائح المحرقة والسالمة والخطية  اختارها هللا لُتقدَّ

واإلثم والتى تشير كل ذبيحة منها إلي جانب من جوانب 

يحة الحقيقية .. دعنا نتوقف قارئى صلب الرب يسوع الذب

الحبيب بعض الوقت أمام تفاصيل هذه الذبائح التى قدمها 

 إبراهيم طاعة هلل فهى تحمل الكثير من المعانى البديعة ..

الحيوانات الثالثة المختارة هى حيوانات أليفة  •

البشر وليست متوحشة أو ضارة خدمة  مفيدة فى

وديعان ائران لإلنسان والطائران هما أيضًا ط
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وليسا من الطيور الجارحة .. الخمسة معًا 

يرمزون إلي الرب يسوع الذى اقترب إلينا فى 

فائقة ليس ليديننا بل ليخدمنا ويخلصنا ، وداعة 

تواضع وذهب إلي الصليب بملء إرادته فى 

 حقيقى عجيب حتي ينقذنا ..

 والعنزة انثتان تلدان) البقرة الصغيرة ( الِعجلة  •

ذبحهما إشارة إلي ذبح الرب يسوع  .. وفى

كثيرين جدًا أوالدًا هلل .. ميالد الذى أثمر المثمر 

:  1هم أنت وأنا وكل من نال الخالص ) يو 

12 .. ) 

:  3كانت ُتستخدم لذبيحة السالمة ) ال الِعجلة  •

الرب ( .. وفى ذبح إبراهيم لها إشارة إلي  1

قد .. فللسالمة الذبيحة الحقيقية الوحيدة يسوع 
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مع هللا .. وذكرها سالم ُذِبح لكى يصبح لنا 

الرب أواًل ؟.. ألنه ال يمكن أن يتعامل هللا معنا 

ا بيننسالم علي أساس عهده بدون أن يوجد أواًل 

 وبينه ..

كانت ُتستخدم لذبيحتى الخطية واإلثم ) ال العنزة  •

( وذبح إبراهيم لها يرمز إلي  6:  5؛  28:  4

ة للخطيالرب يسوع الذبيحة الحقيقية الوحيدة 

فالرب ُذبح حاماًل خطايانا وآثامنا لكى واإلثم 

يزيلها من علينا وينهى نتائجها المرعبة فال يعود 

 هناك ما يعوق تمتعنا بعهده معنا ..

هو حيوان ارتبط ذبحه بذبيحـة المحـرقة ) الكبش  •

( ، الذبيحة التى تتحدث  18:  8؛  10:  1ال 

عن قبول هللا للمؤمن بسبب موت الرب يسوع .. 
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الذبيحة للرب يسوع وقد ذبحه إبراهيم رمزًا 

ا التى جعلتنالمحرقة الحقيقية الوحيدة ، ذبيحة 

دائمًا مقبولين أمام هللا .. بإمكاننا أن نطرق بابه 

فى أى وقت نشاء فينفتح لنا فورًا لنحظي بكل 

 ت التى يتضمنها عهده العظيم معنا ..البركا

.. طائران لم يشقهما إبراهيم الحمامة واليمامة  •

كباقى أصناف الحيوانات المذبوحة ليضعهما 

علي الجانبين ، فما الفرق بينهم ؟ .. مجال 

أما الطائر فيحلق فى األرض حركة الحيوان هو 

.. إن هذا له مغزي هام .. فالحيوانات السماء 

 الربإنسانية لتى ُشقت تتحدث عن الثالثة ا

ه الهوتيسوع أما الطائران اللذان لم ُيشقا فعن 

غير القابل للشق أو التألم .. هللويا فالذى ُذِبحت 
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علي الصليب كان فى ذات إنسانيته ) ُشقت ( 

فى السماء .. نسمعه يتحدث بالهوته الوقت حيًا 

ليس أحد صعد إلي السـماء إال » عن نفسه قائاًل 

فى ذى نزل من السماء ابن اإلنسان الذى هو ال

( ، فلم يتألم الرب ولم  13:  3يو « ) السماء 

علي الصليب أما بجسده يمت بالهوته بل 

أع  « )الحياة رئيس » بالهوته فقد ظل حيًا بل 

3  :15 .. ) 

ثالث سنوات كان عمر كل من العجلة والعنزة والكبش 

عندما ذبحهم إبراهيم .. وقد أبرز الوحى هذا األمر بتكرار 

ًا عجلة ثلثية وعنزة ثلثية وكبش» مع كل حيوان ثلثية كلمة 

فى  ، فقد قام  الربالقيامة إن رقم ثالثة هو رقم « .. ثلثيًا 

اليوم الثالث .. ورمزيًا يمكننا القول أن الرب ُذِبح وعمره 
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فى  فى نفس الوقت يمتلك ثالث سنوات بمعني أنه ُذِبح وهو

اسمعه وهو يتحدث إلي اليهود عن  ..قوة القيامة ذاته 

انقضوا هذا الهيكل ] جسده [ وفى ثالثة » جسده قائاًل لهم 

( .. وال تنَس كلماته المجيدة  19:  2يو « ) ُأقيمه أيام 

( .. هللويا  25:  11يو « ) القيامة أنا هو » عن نفسه 

 .. القبر بل ليقوم ظافرًا غالبًا الموتالرب لم يمت ليبقي فى 

لقد أطاع إبراهيم هللا وقّدم له هذه الذبائح التى تتحدث 

عن الذبيحة الوحيدة الحقيقية ، الرب يسوع المصلوب ألجلنا 

.. وسار هللا بين أنصاف هذه الذبائح ليقطع العهد مع 

إبراهيم ورأي ما ترمز إليه هذه الذبائح .. رأي الرب يسوع 

ذى الالدم يتحمل عقاب المذنبين كاماًل .. كما رأي فى وهو 

دم الرب يسوع سال من هذه الذبائح ما يرمز إليه .. رأي 

الذى يعلن أن عدله فى معاقبة المذنبين قد استوفي الثمين 
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 الدم الثمينحقه تمامًا بصلب الرب يسوع وموته .. رأي 

بأن  .فقطع عهدًا مع إبراهيم بأن يلتزم بمباركة أبنائه .

يتدخل إلنقاذهم فى كل مرة يعودون إليه تائبين وأن يباركهم 

.. ولن يكون فى هذا أى انتقاص من عدله الكامل ، فعقابه 

 العادل علي آثامهم قد أتي كاماًل علي يسوع فى الصليب ..

ولم يكن الدم موجودًا فى مناسبة هذا العهد فقط بل كان 

يناء سًا مع الشعب فى حاضرًا أيضًا عندما َقَطَع هللا  عهد

» ..  عندئذ قام موسي برش الدم عليهم وهو يقول لهم 

(  8:  24)خر « الذى قطعه الرب معكم دم العهد هوذا 

.. 

من أين أتي موسي بهذا الدم ؟.. فى هذه المناسبة فى 

م موسي هلل  رش من الثيران ، ثم قام بذبائح برية سيناء َقدَّ

النصف اآلخر فرش  نصف دمائها علي المذبح .. أما
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:  9واآلخر علي كتاب العهد ) عب الشعب بعضه علي 

:  24( الذى دّون فيه موسي كلمات هذا العهد ) خر  19

( .. وال شك أن ما فعله موسي بدم الذبائح أمر غريب  7

 له معانى رمزية غاية فى األهمية والعمق :

قدمه هلل علي المذبح الدم الذى رشه موسي  •

( ..  11:  17عن خطايا الشعب ) ال كفارة 

إنه يرمز إلي دم الرب يسوع الكفارى الذى يعلن 

أن كل عقاب يطالب عدل هللا بأن يأتى علي 

فى الرب يسوع ، لذا بالكامل الخاطىء قد ُنّفذ 

صار بإمكان الخاطىء أن ينجـو من غضب هللا 

(  10:  1تس  1اآلتى الذى بسبب الخطية ) 

.. 

يشير إلي دم كتاب العهد ش علي والدم الذى رُ  •
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يسوع الكريم الذى يحجب عن عينى هللا القدوس 

العادل كل كسر من جهة المؤمن ألى وصية 

من الوصايا المسجلة فى هذا الكتاب .. فال 

ا عادل يعاقبه بسبب هذكقاضى يتعامل هللا معه 

 يعالج أخطاء ابنه ..كأب الكسر بل يتعامل معه 

فيحمل علي الشعب موسي أما الدم الذى رشه  •

رسالة إليهم .. أنه ال إزالة لكسر هذا العهد وال نوال 

لبركات طاعة العهد إال بأن يأتى الدم عليكم 

.. فالدم فقط هو الذى يطهركم أمام هللا ويطهركم 

.. يحجب خطاياكم عن عينيه فيبارككم .. ال ، 

ليس الدم الذى رشه موسي بل الدم الحقيقى الذى 

القادر الوحيد .. دم الرب يسوع ، الدم  يرمز إليه

 7:  1يو  1أن يطهر الخاطىء من كل خطية ) 
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.. ) 

 النعمــة

كما أشرنا من قبل كان الشخصان طرفا العهد يجتازان 

بين أنصاف الذبائح .. لكن المدهش حقًا هو ما يخبرنا به 

سفر التكوين أن هللا انتظر حتي غابت الشمس ووقع علي 

ثم » ح بين الذبائبمفرده إبراهيم سبات ) نوم ( ثم اجتاز هو 

ن  يغابت الشمس .. وإذا تنُّور دخان ومصباح نار يجوز ب

( .. هللا وحده يجتاز وسط  17:  51تك « ) تلك القطع 

و .. ما المعني ؟ .. هللا بمفرده هسبات الذبائح وإبراهيم فى 

الذى يقطع العهد ويقدمه إلبراهيم .. لم يتعهد إبراهيم بفعل 

 أى شىء.. كان عليه أن يقبل هذا العهد ويؤمن به فقط ..

هو  واحدمًا من جانب نعم ، كان عهد هللا مع إبراهيم التزا

هللا .. هللا هو الذى يتعهد وليس اإلنسان .. لقد فشل 
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اإلنسان حينما تعهد بااللتزام بالطاعة أمام هللا .. نسمع هللا 

يعلن دينونته علي هؤالء الذين  34فى سفر إرميا األصحاح 

ناس وأدفع ال» قطعوا معه عهدًا ولم يلتزموا بما تعهدوا به 

عوه قطى الذين لم يقيموا كالم العهد الذى الذين تعّدوا عهد

. العجل الذى قطعوه إلي اثنين وجازوا بين قطعتيه أمامى 

 ( .. 18:  34إر « ) 

ال ، لم يفعل إبراهيم مثلهم .. لم يجتاز بين الذبائح .. لم 

يقطع عهدًا مع هللا بل هللا هو الذى قطع  العهد معه .. لقد 

فهم أن هللا سيعطى أرض البركات لشعبه علي أساس 

وليس علي أساس أعمالهم ، أو بسبب التزامهم بفعل النعمة 

اياه عطأعمال معينة تجعلهم يستحقون البركة .. سيهبهم 

 متي آمنوا به ورجعوا إليه من خطاياهم ..مجانًا بالنعمة 

قارئى العزيز ، ال تحاول أن تقطع عهدًا مع هللا ألنك حتمًا 
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ستفشل، اقبل باإلىمان عهد هللا الذى قطعه معك وستمتلك بكل 

تأكيد القدرة علي التغلب علي الخطية .. تعال إليه رافضًا 

.. ثق أنه النعمة أنه سيعاملك علي أساس مؤمنًا خطاياك 

سيباركك وسيعوضك عما ُسِلب منك أضعافًا فقد قطع معك 

عهدًا مثل إبراهيم .. عهدًا من جانب واحد .. عهدًا مؤسسًا 

علي الدم الكريم دم الرب يسوع .. ال تظل فى جب بابل حيث 

 المذلة واليأس والقيود والفشل .. هللا يريد أن يطلقك إلي حصن

 ُأورشليم لتحيا كأمير فى حرية ومجد ونجاح عظيم ..

أيًا كانت الحالة التى انحدرت إليها حتي ولو أُغِلَقت 

أمامك كل أبواب اإلنقاذ وصرت كالمسبيين فى بابل .. 

الرب يحبك بال حدود ، سينقذك وسيغمرك ببركاته العظيمة 

إن طلبته من قلبك معتمدًا علي عهده معك .. تمسك 

 ..بالدم الثمينبهذا العهد فهو عهد عظيم مؤسس  باإليمان
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 ال تنَس كلمات الرب القائلة :

غّير ما خرج من شفتىَّ عهدى ال أنقض »  ُّ وال ُأ

» 

 

 ( 34:  89) مز 
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 الفصـل الثاني

 عهد مختلف

 

د الوحيليس العهد الذى قطعه هللا مع إبراهيم هو العهد 

 ُأخري مثلالمذكور فى أسفار العهد القديم .. توجد عهود 

) مال الوى ( ، وعهده مع  11:  9) تك نوح عهد هللا مع 

( .. إال أن  5:  23صم  2) داود ( ، ومع  8،  4:  2

هد بعد عسيناء أهمها هو العهد الذى قطعه مع شعبه فى 

أساسه مختلفًا عامًا.. كان عهدًا  600إبراهيم بنحو 

الناموس ) طاعة وصايا هللا ( وليس النعمة كالعهد مع 

إبراهيم .. ولم يكن عهدًا من جانب واحد بل كان عهدًا التزم 

فيه كل من الطرفين ، هللا والشعب .. هللا تعهد بأن يبارك 
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أن يلتزم الشعب بما تعهد به من طاعة بشرط الشعب 

 للناموس ..

ه المؤسس علي النعمة ونتساءل لماذا تحّول هللا عن عهد

مع إبراهيم إلي عهده مع الشعب المؤسس علي الناموس ؟ 

.. 

تقول رسالة غالطية إن عهد الناموس جاء كإضافة 

مؤقتة أى شىء عرضى بين هذين العهدين المؤسسين علي 

فلماذا » النعمة ، عهد هللا مع إبراهيم والعهد الجديد : 

 ( .. 19:  3 غل« ) بسبب التعديات زيد الناموس . قد 

لقد زيد الناموس كى يعرف اإلنسان حالته أنه خاطىء 

وطبيعته فاسدة ، فاشل فى إرضاء هللا ويحتاج إلي المخلص 

 يسوع ..

فى هذا العهد أعطي هللا لموسي الناموس الذى يشمل 
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الوصايا المتعلقة بالسلوك وتلك التى تخص طقوس العبادة ) 

تزم بأن يبارك الشعب ( .. وتعهد هللا بأن يل 23ـ  19خر 

اعة أن يلتزم الشعب بطبشرط ويقوم برعايته وحمايته ولكن 

ناموسه .. أما إذا عصي الشعب الناموس فسيحرمه هللا من 

 : اللعناتالبركات ويجلب عليه 

إن سمعتم لصـوتى وحفظتم عهدى تكونون لى » 

 ( .. 5:  19خر « ) خاصـة 

إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم التى أنا البركة » 

إذا لم تسمعوا واللعنة ُأوصيكم بها اليوم . 

(  28،  27:  11تث « ) لوصايا الرب إلهكم 

.. 

ويخبرنا سفر الخروج أن جموع الشعب رّحبت فورًا بعهد 

أجاب جميع » سيناء وأعلنت استعدادها لطاعة الناموس 
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:  19خر « ) نفعل ب الشعب معًا وقالوا كل ما تكلم به الر 

ال ك( .. لكن هل أوفي الشعب بما تعهد به ؟.. اإلجابة  8

م علي ترحيبهقليل .. ويا للعجب ، فلم يمِض سوي وقت 

الحار بالعهد حتي كانوا بالفعل قد نقضوه .. ففى أثناء 

وجود موسي فوق الجبل ليتسلم العشرة وصايا الرئيسية لهذا 

عل وحى الحجر ، كانوا بالفالعهد مكتوبة بإصبع هللا علي ل

أهم هذه الوصايا بعبادتهم العجل الذهبى ) خر كسروا قد 

32  :4 .. ) 

لقد فشلوا فى تنفيذ ما تعهدوا به فى سيناء ، بل أن 

المناسبات التى شهدت توبتهم وإعالن عزمهم من جديد علي 

ثال .. وكمأكبر االلتزام بالعهد لم تكن سوي مقدمات لعصيان 

 2 « )أن يكونوا شعبًا للرب » عهدًا أمام يهوياداع لقد قطعوا 

تركوا بيت الرب.. وعبدوا » ( ، فلما مات  16:  23أى 
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حزقيا ( .. وفى أيام  18:  24أى  2« ) السوارى واألصنام 

( لكن  10:  29أى  2جددوا تعهدهم بطاعة الناموس ) 

سرعان ما تحولوا إلي الخطايا وتمادوا فيها فى عهد ابنه منسي 

يوشيا ( .. ثم جددوا العهد ثانية فى أيام  9:  33أى  2) 

( فلما مات أمضوا ثالثة عصور  3:  23مل  2الملك ) 

أعلنوا تعهدهم من جديد نحميا مظلمة فى الشر .. وفى أيام 

كما نقرأ فى سفر  لكنهم أيضًا تحولوا بسرعة إلي الخطية

 مالخى ..

وهكذا نكث الشعب العهد مرارًا وتكرارًا وفى كل مرة كانت 

 المذكورة فى هذا العهد ..اللعنات تأتى عليهم 

 لعنات العهد

لقد َكَسَر شعب هللا عهد سيناء مرات ومرات لذا كثيرًا ما 

هملتهم وأنا ألم يثبتـوا فى عهـدى » تعّرض للعنـات .. قال هللا 
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( .. وظهرت أقسي صور  9:  8عب « ) يقـول الرب

عصيانهم حينما رفضوا الرب يسوع الذى أتي ليضىء حياتهم 

بل وذبحوه .. ال ، لم يكن العيب فى عهد الناموس بل فى 

الشريرة التى جعلتهم كباقى الناس طبيعة قلوبهم البشرية 

دائمى الميل للخطية عاجزين عن الثبات فى رفضها .. لماذا 

ًا َقَطَع هللا معهم هذا العهد ؟.. واإلجابة كما درسناها إذ

ى أن ه« الكل صار جديدًا » بالتفصيل فى الكتاب السابق 

هدف هللا الرئيسى من تقديم الناموس هو إقناع اإلنسان بأنه 

مذنب يحتاج إلي مخلص ينقذه من طبيعته الفاسدة التى جعلته 

(  13:  7هللا ) رو  عاجزًا تمامًا أن يعمل الصالح كما يريده

.. كان القصد من عهد سيناء أن يدرك اإلنسان عجزه عن أن 

يأتى إلي هللا معتمدًا علي إرادته وتعهداته .. كان القصد أن 

غل  )يسوع ، إلي المخلص والمنقذ يري اإلنسان احتياجه إلي 
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( .. وأنه به فقط يقدر أن يتقدم إلي  4:  10، رو  24:  3

 .. النعمةه علي أساس أعماله بل علي أساس هللا كى ال يعامل

وآسفاه ، هناك مسيحيون كثيرون ال يزالون يحيون كما 

فى العهد القديم يقيمون عالقتهم مع هللا علي أساس عهد 

بالطاعة ثم سريعًا ما يفشلون .. يتعهدون سيناء !!..  

يقولون فى ذواتهم لن يباركنا هللا إذا لم نفعل كل ما يطلبه 

..  الفشلبأن نفعل الكل .. النتيجة هى نتعهد ننا منا ، إ

يختبرون مرارة فشل بطرس حينما اعتمد علي إرادته َوَوَثَق 

 ( .. 75:  26فى نفسه ) مت 

قارئى العزيز ، أخشي أن تكون واحدًا من هؤالء .. ال 

تقطع عهودًا للرب لكن اعترف له بضعفك وعجزك عن حفظ 

الذى سيحفظك من هو رب نفسك .. ثم اعلن إيمانك بأن ال

الذى سيؤيدك بالروح القدس بالقوة التى تحتاجها وهو الشر 
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تكم يكملكم ويثبهو .. نعمة إله كل » كى تسير طائعًا له .. 

نكم   ( .. 10:  5بط 1« ) ويقويكم ويمكِّ

ال ، ال تقطع عهودًا بل آمن بالوعود فأنت لست فى 

عد أن هذا العهد جانبًا ببنفسه عهد سيناء .. لقد َطَرَح هللا 

حقق هدفه وأظهر لإلنسان عجزه وحاجته إلي المخلص 

.. هللا بنفسه هو الذى استبدل عهد سيناء يسوع والمنقذ 

.. وتم اإلعالن العهد الجديدبعهد آخر مختلف تمامًا .. هو 

النبى الذى ظهر بعد موسـي بنحو إرميا عنه من خالل 

 عام .. 600بـ  عامًا وقبل ميالد الرب يسـوع 800

 اإلعالن عن العهد الجديد

كان إرميا يملك مشاعر مرهفة نحو الشعب وكان تأثره 

بالغًا بما أصابهم من أهوال بسبب خطاياهم .. لقد انهالت 

الدموع غزيرة من عينيه وهو يسجل ما جري لهم وما حدث 
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 20ـ  4:  4؛  12،  1:  2) مرا ُأورشليم لعاصمة بالده 

عهد ل( بسبب تعديهم علي وصايا الرب ونقضهم المستمر 

ويثير االنتباه أن هذا النبى الذى بكي علي كسر سيناء .. 

ن الذى استخدمه هللا ليعلن منفسه هو لعهد سيناء الشعب 

مختلف .. لن يكون بعهد آخر خالله أنه سيرتبط معهم 

كعهد سيناء الذى جلب عليهم اللعنات مرارًا .. لن يكون 

 ..للبركات عهدًا للعنات بل 

فى إحدي الليالى وإرميا نائم أتي إليه الرب وأعطاه 

كلمات ليبلغها إلي الشعب ، وكم كانت الكلمات مفرحة جدًا 

هللا العجيبة لشعبه وأنه أبدًا لن يتركهم محبة إذ أظهرت 

 برغم كل آثامهم .. هذه بعض منها :

 ة الُأسّيرهم إلي أنهار ماء فى طريق مستقيم» 

 يعثرون فيها ...
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 فيأتون ويرنمون .. ويجرون إلي جود الرب ..

 وتكون نفسهم كجنة ريا وال يعودون يذوبون بعد .

 حينئٍذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معاً 

 وُأحّول نوحهم إلي طرب وأُعزيهم

 وُأفرحهم من حزنهم ..

 «ويشبع شعبى من جودى 

 

 ( 14ـ  12،  9،  2:  31) إر 

له أن ذَّ لاستيقظ إرميا وتأمل فيما سمعه ففرح حتي أنه 

 ينام مرة ُأخري آماًل أن يواصل الرب هذا الحديث الُمفرح :

:  31إر « ) لى نومى ولذَّ استيقظت ونظرت » 

26 .. ) 
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ولم يخب أمل إرميا .. نام من جديد .. فأعلن له الرب 

ه ممتي ستتحقق هذه الوعود العظيمة التى سمعها فى نو 

السابق .. متي سيحظي الشعب بالراحة .. متي سيبلغ 

أنهار المياه ويرنم وهو يجرى إلي جود الرب .. متي تشبع 

نفوسهم ويتحول نوحهم إلي طرب وحزنهم إلي فرح ورقص 

يشمل الجميع كبارًا وصغارًا .. عرف إرميا من الرب أنه 

تحقق مع الشعب وتعهدًا جديدًا سيأتى وقت يقطع فيه الرب 

علي أساسه كل هذه الوعود الثمينة .. سيتحول الشعب 

.. لقد استلم إرميا من الرب فى نومه ُأمراء المذلول إلي 

الذى لذ له أعظم رسالة .. الرسالة التى تضمنت أعظم 

عهد آخر جديد الوعود بأن هللا سيدخل مع شعبه فى 

 يختلف عن عهد سيناء :

ها أيام تأتى يقول الرب وأقطع مع بيت » 
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إسـرائيل ]العشرة أسباط [ ومع بيت يهوذا ] 

سبطى يهوذا وبنيامين[ عهدًا جديدًا . ليس 

كالعهد الذى قطعته مع آبائهم ] فى سيناء[ يوم 

أمسكتهم بيدهم أُلخرجهم من أرض مصر حين 

نقضوا عهدى فرفضتهم يقول الرب . بل هذا هو 

عه مع بيت إسرائيل بعد تلك الذى أقطالعهد 

األيام يقول الرب . أجعل شريعتى فى داخلهم 

وأكتبها علي قلوبهم وأكون لهم إلهًا وهم يكونون 

لى شعبًا . وال ُيَعلِّمون بعد كل واحد صاحبه 

وكل واحـد أخاه قائلين اعرفوا الرب ألنهم كلهم 

سيعرفوننى من صغيرهم إلي كبيرهم يقول الرب . 

 «ن إثمهم وال أذكر خطيتهم بعد ألنى أصفح ع

 (34ـ 31:  31) إر 
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هللا يؤكد بهذه الكلمات أنه سيدخل مع شعبه فى عهد 

 »تمامًا عن عهد سيناء .. الحظ كيف قال إنه سيقطع مختلف 

 وتعّلق الرسالة« .. كالعهد ] عهد سيناء [ جديدًا ليس عهدًا 

 إلي العبرانيين قائلة :

فإذ قال ] هللا [ جديدًا عّتق األول ] أى جعل » 

[ . وأما ما عتق ] صار قديمًا عهد سيناء عهدًا 

« ) االضمحالل فهو قريب من وشاخ قديمًا [ 

 ( .. 13:  8عب 

وهكذا تقول الرسالة إلي العبرانيين بوضوح إنه فى 

ار صالجديد اللحظة التى أعلن هللا فيها إلرميا عن العهد 

يقترب لالشيخوخة وانتقل إلي مرحلة قديمًا عهدًا  عهد سيناء

من االضمحالل والزوال .. ومتي حدث ذلك ؟ .. لقد مرت 

سنوات وسنوات بعد إرميا ولم نسمع أن هللا قطع هذا العهد 
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وكما لو كان األمر قد أصبح فى طى النسيان.. ثم بعد ذلك 

عامًا جاء الرب يسوع بالجسد إلي أرضنا وبدأ  630بنحو 

رازته المجيدة وظل الوقت يمضى يومًا وراء يوم وشهرًا ك

وراء شهر والناس تجتمع حول الرب لتستمع إليه لكنه لم 

يذكر وال كلمة واحدة عن هذا العهد الجديد .. إلي أن بات 

وشيكًا وساعات محدودات تفصل بينه وبين الصلب ، موته 

ذا هفإذا به ُيفاجىء تالميذه فى عشائه األخير معهم بذكر 

 .. أمسك الكأس بيده وَشَكَر ثم قال لهم :العهد 

اشربوا منها كلكم . ألن هذا هو دمى الذى » 

الذى ُيسفك من أجل كثيرين لمغفرة للعهد الجديد 

 «الخطايا 

 

 ( 28،  27:  26) مت 
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يا لها من لحظة خالدة ، نقطة التحول الفاصلة .. الرب 

يسوع يعلن فى هذا الوقت المناسب تمامًا زوال العهد القديم 

بال رجعة وبداية العهد واللعنات .. زوال عهد الناموس 

عهد النعمة بالعهد الجديد الجديد .. بداية التزام هللا 

ألن  ،ثمين دمه الوالبركات .. كما يعلنه عهدًا مؤسسًا علي 

عاداًل الدم وليس أى شىء آخر هو الذى يجعل هللا يظل 

وهو يتعامل مع النفوس علي أساس العهد الجديد.. وبارًا 

 ُمغدقًا عليها ببركات هذا العهد العظيمة ..بالنعمة 

الدم قارئى العزيز ، اشكر هللا معى اآلن من أجل هذا 

أسس عليه ومن أجل العهد الجديد .. العهد العظيم الذى ت

.. 

 عهد عظيم وأبدى

 نعم هو عهد عظيم يفوق عهد سيناء بما ال يقاس :



 195 

فبينما تأسس عهد سيناء علي دماء الذبائح  •

الرمزىة فإن العهد الجديد تأسس علي الدم 

م دالذى كانت ترمز له هذه الذبائح .. الحقيقى 

المسفوك الثمين الذى قالت عنه الرسـالة الرب 

 عب« ) دم العهـد األبـدى» ـه إلي العبرانيين إن

13  :20 .. ) 

وبينما ارتبط عهد سيناء بموسي النبى الذى  •

وقف وسيطًا بين هللا والشعب أثناء إعطاء العهد 

( ، فقد ارتبط العهد الجديد  27،  5:  5) تث 

وسيط »  الرب يسوعبمن هو أعظم بكثير .. 

( لذلك فهو  24:  12عب « ) العهد الجديد 

هو ] يسوع [ وسيط .. لعهد » عهد أعظم 

 ( .. 6:  8عب « ) أعظم
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دى اليهو وبينما اقتصر عهد سيناء علي الشعب  •

فإن العهد الجديد يشمل جميع المؤمنين بالرب 

 الشعوب ..كل من 

هى أساس التمتع ببركات األعمال وبينما كانت  •

هى األساس النعمة عهد سيناء فقد أصبحت 

 سخ لكل بركات العهد الجديد ..الرا

 الناموس والنعمة

لقد كانت طاعة الناموس هى أساس مباركة هللا لشعبه 

فى العهد القديم ، األمر الذى فشل فشاًل ذريعًا الشعب فى 

الناموس مقدس والوصية » تحقيقه.. وعلي الرغم من أن 

( إال أنه لم يعِط  12:  7رو « ) مقدسة وعادلـة وصالحـة 

ان القدرة علي طاعته ، فقد كان دوره أن ُيظهـِر حقيقـة اإلنس

عجز اإلنسان وبالتالى احتياجه إلي النعمة.. أما فى العهد 
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عنا .. هللا يتعامل مالنعمةالجديد فأساس مباركة هللا لنا هو 

.. بفيض من البركات ألنه ال يحسب لنا بالنعمة الغنية 

 خطية بسبب إيماننا بالدم الكريم ..

لمؤمن فى العهد القديم ينال البركات نتيجة التزامه كان ا

التى قطعها مع الرب ، وعادة ما كان يفشل فى بالعهود 

الوفاء بها .. أما فى العهد الجديد فالمؤمن ينال البركات 

وليس أعماله .. يؤمن أن له النعمة نتيجة اعتماده علي 

ت التى االبركات فينالها .. اقـرأ بنود العهد الجديد فى اآليـ

( أو اقرأهـا فـى )  34ـ  31:  31اقتبسـناها منذ قليـل ) إر 

( وستري أنه عهد  17،  16:  10"؛  12ـ  10:  8عب 

فيه االلتزام من جانب  .. عهدإبراهيم مثل عهد هللا مع 

.. وتسأل: ما هو دورى إذًا ؟.. عليك أن هللا فقط هو واحد 

 .ببركاته العظيمة .تصّدق هذا العهد وأن تقبله فتحظي 
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يا للفرق المذهل بين العهدين !! .. فى عهد سيناء هللا 

ًا البركات وكانت النتيجة فشاًل ذريعأطع لتنال يقول لإلنسان 

.. أما فى العهد الجديد فاهلل يقول لإلنسان استقبل بركاتى 

تمتع بها مجانًا .. حينئذ ستقدر أن تطيعنى .. أواًل .. 

كل َمْن آمن بالرب يسوع من سجون  والنتيجة هى انطالق

المذلة واليأس والقيود إلي دوائر النجاح والمجد وإلي حيث 

 التعويض الكثير ..

 

 سارة أم هاجر

مع اقترابنا إلي نهاية هذا الفصل ، يحلو لى أن أقدم لك 

ن يقدم لنا مقارنة بين كال العهدين وإمشهدًا تصويريًا قارئى 

م ثالروح القدس جاز التعبير هو مشهد التقطته لنا عدسة 

فر سعرضه لنا علي صفحات أول أسفار الكتاب المقدس 
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 ..التكوين 

ن .. لقد وعده هللا أإبراهيم المشهد هو من حياة رجل هللا 

ية ر يكون له نسل فلما لم تنجب سـارة امرأته اتخـذ هـاجر الجـا

زوجة له وأنجب منها إسماعيل .. ولألسف لم يكن 

إسماعيل هو النسل الذى وعده هللا به لذا كم كان مؤذيًا 

ومصدرًا للمرارة .. ولم يكن من الغريب أن تتوقف ظهورات 

هللا إلبراهيم طوال ثالث عشرة سنة منذ أن حملت هاجر 

 بهذا االبن ..

القدرة  لقد أنجب إبراهيم إسماعيل حين كانت لديه

زمن هذه القدرة بمرور الَفَقَد علي اإلنجاب .. لكنه الطبيعية 

مثل سارة .. رغم ذلك آمن كل من إبراهيم عاقرًا وأصبح 

وسارة بحدوث المستحيل .. آمنا أنهما سينجبان االبن الذى 

كن ] وإذ لم ي» بحسب مشيئة هللا .. تقول لنا رساله رومية 
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ار جسده وهو قد صيعتبر م إبراهيم [ ضعيفًا فى اإليمان ل

مستودع سارة. مماتية إذ كان ابن نحو مئة سنة وال مماتًا 

وال بعدم إيمان ارتاب فى وعد هللا بل تقّوي باإليمان معطيـًا 

( ..  وماذا كانت نتيجة  20،  19:  4رو « ) مجـدًا هلل

.. النسل الذى َوَعَد به هللا إسحق إيمانهما ؟.. أنجبا 

 عود العظيمة ..وتحققت فيه الو 

كيف نري فى هذا المشهد مقارنة بين العهدين ؟ .. إن 

سارة ترمز إلي العهد الجديد وهاجر إلي القديم .. هذا ما 

 :رسالة غالطية أعلنه الروح القدس فى 

مكتـوب أنه كان إلبراهيم ابنان ] إسماعيل » 

وإسحق [ واحـد من الجـارية واآلخـر من الحـرة . 

لكن الـذى من الجاريـة ] هاجر [  ُوِلد حسب 

الجسد ] بقدرة إبراهيم الطبيعية [ وأما الذى من 
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الحرة ] سـارة [ فبالموعـد ] بإيمـان إبراهـيم وسـارة [ 

هما سارة وهاجر [ . وكل ذلك رمز ألن هاتين ] 

أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية العهدان 

 ( .. 24ـ  22:  4غل « ) الذى هو هاجر 

أنجب إسماعيل من هاجر ظنًا بقدرته الطبيعية إبراهيم 

منه أنه بذلك يحقق خطة هللا أن يكون له نسل .. إنه 

يمثلنى حين أعتمد علي قدرتى الطبيعية فى طاعة الوصايا 

كنت تحت العهد القديم ) عهد الناموس ( كى ُأحقق كما لو 

ما يريده هللا منى من قداسة وإثمار والنتيجة أننى ُأنجب 

 إسماعيل نبع للمرارة ..

أما إنجاب إسحق من سارة بعد أن صار إبراهيم عاجزًا 

فهو يتحدث عنى حين ُأدرك عجزى الذاتى وفشل قدرتى 

تى فأطرح قدر   الطبيعية فى تحقيق ما يريده هللا منى ،
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الطبيعية جانبًا وأتوقف عن قطع العهود ) هاجر ( وأعتمد 

علي النعمة ) سارة ( ألننى فى العهد الجديد.. أري فشلى 

فأضع نفسى تحت النعمة .. ُأؤمن بأن هللا أمين معى .. 

 بسبببالنعمة أثق أنه يهبنى كل ما أحتاج إليه مجانًا 

 جب إسحق .. يمألنى هللاإيمانى بكفارة يسوع والنتيجة أن ُأن

بالروح .. والروح يهبنى القدرة علي القداسة واإلتيان بالثمار 

 العظيمة التى تمجد هللا ..

 هل تريد قارئى العزيز أن تحيا فى القداسة ؟

) الناموس ( ستعتمد عهد سيناء إن سلكت بحسب  •

علي قدرتك الطبيعية فتضغط علي نفسك وتقسو 

علي جسدك كى تتحكم فى غرائزك .. وقد تنجح 

ًّ وحشيًا » فى ذلك لكنك ستنجب إسماعيل  إنسانًا

( .. العناد والرغبة فى السيطرة  12:  16تك « ) 
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.. قد تنجح فى ضبط نفسك لكنك لن تحظي بالفرح 

رك كإسماعيل .. كما لن والسالم وتصير مؤذيًا لغي

 .. تتمتع بحضور هللا كإبراهيم

النعمة (  )العهد الجديد فى  أما إن آمنت أنك •

واعترفت بعجزك واعتمـدت علي الـروح القـدس 

دكم الخطية لن تسو » ووثقت فى كلمة هللا القائلة 

)  «ألنكم لستم تحت الناموس بل تحت  النعمة 

خطية ( فستتحرر من سيطرة ال 14:  6رو 

وتمتلك القدرة علي ضبط النفس ) التعفف ( ثمر 

( .. ستنجب إسحق  23:  5الروح ) غال 

 وستمتلىء حياتك بالمجد والبهجة ..

هل لم تلمس بعد الثمر تخدم الرب وأنت يا من 

واالنتعاش اإللهى أو لم تقدر أن تنطلق من حالتك الراهنة 
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 ه فىالتى ال ترضيك علي الرغم من اإليمان الذى تعلن

صلواتك ؟ .. إحذر أن تفعل مثل إبراهيم حينما لم تنجب 

سارة .. إحذر أن تذهب إلي هاجر .. أن تهجر الصالة 

وتتحرك بحماس الطبيعة البشرية معتمدًا علي طاقاتك 

الطبيعية مندفعًا لتقليد اآلخرين .. نعم ستنجب ثمرًا لكنه 

سيكون إسماعيل وليس إسحق .. تذّكر أنك فى العهد 

جديد ، عهد االعتماد علي النعمة .. استمر في صلواتك ال

متمسكًا بإيمانك أن هللا سيعمل بك علي أساس النعمة .. 

 وسيأتى الوقت حتمًا وستنجب من سارة إسحق العظيم ..

هل أعنى بما أقوله أننى ال أريدك أن تعمل شيئًا .. ال 

ُتسىء الفهم فحينما تتخلي عن قوتك الطبيعية وتتطلع إلي 

عطاء هللا المجانى لك ) النعمة ( سيعمل الروح فيك لتثمر 

أعمااًل .. لكنها ليست أعمال مصدرها طبيعتك القديمة 
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الروح وليس هدفها التكفير عن خطاياك بل مصدرها 

وهدفها تمجيد هللا .. ستتحقق معك كلمات رسالة القدس 

 فيلبى :

 من أجلتعملوا أن تريدوا وأن فيكم هللا هو العامل » 

 «المسرة 

 

 ( 13:  2) فى 

 أبى السماوى ..

 فى محضرك ُأعلن أننى سأنطلق

من مجد إلي مجد .. وسأكون دائمًا فى 

 االرتفاع ..

نافعًا لخدمتك .. وحياتى بجملتها تكون لمجدك 

.. 

 ليس لثقتى فى نفسى لكن لثقتى بك ..
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 أنك ملتزم بى .. بهذا العهد األعظم ..

والتعويض الكثير  العهد الجديد .. عهد المجد

.. 

 هللويا ..
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 الفصـل الثالث

 ُانظر إلى العهد

 

.. كلمتان ُتعّبران غاية التعبير عن « العهد الجديد » 

امتيازاتنا الفائقة المذهلة التى وهبها هللا لنا بسبب إيماننا 

بالخالص .. لذا ال عجب أن صارتا عنوانًا لمجموعة أسفار 

ل يوحنا التى ُتعلن تفاصيالكتاب المقدس من متي إلي رؤيا 

هذا الخالص .. والكلمتان مقتبستان من كلمات هللا إلرميا 

 النبى :

يقول الرب وأقطـع مع بيت تأتى ها أيام » 

إسرائيل ] العشرة أسباط [ ومع بيت يهوذا ] 

 «عهدًا جديدًا سبطى يهوذا وبنيامين [ 
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 ( 31:  31) إر 

الجديد هو لبنى  لكن أال تقول لنا هذه الكلمات أن العهد

؟ .. نعم إنه كذلك ولكن لأُلمة اليهودية إسرائيل ويهوذا أى 

اأُلمة اليهودية رفضت وسيط هذا العهد الرب يسوع بل وصلبته 

:  1يو « )  لم تقبلهإلي خاصته جاء ] الرب [ وخاصته » 

( .. ونحن أيضًا إذ قبلناه دخلنا فى العهد ، تحدث بولس  11

لمة كان يجب أن ُتكلَّموا أنتم أواًل بك» وبرنابا إلي اليهود قائلين 

هللا ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة 

( .. وقال  46:  13أع « ) اأُلمم األبدية هوذا نتوجه إلي 

]  ألن قلب هذا الشعب» ضًا لليهود بولس فى مناسبة ُأخري أي

أنتم اليهود [ قد غلظ وبآذانهم سمعوا ثقياًل وأعينهم أغمضوها 

.. فليكن معلومًا عندكم أن خالص هللا قد ُأرِسل إلي األمم ] 
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(  28،  27:  28أع « ) بقية شعوب العالم [ وهم سيسمعون 

] بزلة م هبزلت» .. وُتَعـلّـِق رسالة رومية بعبارة مختصرة قائلة 

 رو« ) لأُلمم اليهود برفضهم الرب يسوع [ صار الخالص 

( .. ولكن فى نهاية األيام ستتوب اأُلمة اليهودية  11:  11

وتقبل الرب وحينئذ ستتمتع بالعهد الجديد تمامًا كما وعدها هللا 

 فى سفر إرميا .. تؤكد رسالة رومية هذه الحقيقة قائلة :

 أنإلي إلسرائيل القساوة قد حصلت جزئيًا » 

يدخل ملؤ اأُلمم وهكذا سيخلص جميع إسرائيل . 

من ِقَبلى لهم العهد كما هو مكتوب .. هذا هو 

 «متي نزعت خطاياهم 

  

 ( 27ـ  25:  11) رو 

نعم إننا نتمتع اآلن ببركات العهد الجديد التى ستتمتع 
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 بها اأُلمة اليهودية فى آخر األيام .. ولهذا :

وسيط العهد الجديد » نقول اآلن عن الرب يسوع إنه  •

ألن إيماننا به هو الذى أدخلنا فى هذا العهد العظيم « 

لي قد أتيتم .. إ» .. تقول لنا الرسالة إلي العبرانيين 

وإلي دم رش يتكلم أفضل وسيط العهد الجديد يسوع 

 ( .. 24،  22:  12عب « ) من هابيل

التى نشرب منها كما ندعو كأس مائدة الرب  •

هذه الكأس هى » كأس العهد الجديد ، قال الرب 

 ( .. 20:  22لو « ) بدمىالعهد الجديد 

وُنطِلق علي الخدام الذين يكرزون بالرب يسوع أنهم  •

 »خدام العهد الجديد ، الرسول بولس يكتب قائاًل 

هد عكفايتنا من هللا الذى جعلنا ُكفاًة ألن نكون خدام 

 ( .. 6،  5:  3كو  2« ) جديد 
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 سر المسيح

نعم نعمة هللا الغنية هى التى جعلتنا نحن المؤمنين من مختلف 

ببركات العهد الجديد التى سيتمتع بها اليهود اآلن الشعوب نتمتع 

وهذا ما ُىطِلق عليه الروح نهاية األيام الراجعون إلي الرب فى 

 « ..سر المسيح » القدس 

معروفًا فى زمن العهد ألنه لم يكن سر فهو  •

القديم إنما أعلنه الروح القدس بعد يوم الخمسين 

.. 

ألن إيماننا بالمسيح هو الذى المسيح وهو سر  •

جعلنا شركاء المؤمنين من نسل إبراهيم فى 

التمتع ببركات العهد الجديد.. يقول الرسول 

 بولس :

سر المسيح . الذى فى أجيال ُأخر ] السابقة [ لم » 
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ديسين لرسـله القاآلن به بنو البشر كما قد أُعلن ُيعّرف 

] المؤمنين من كل شـعوب اأُلمم وأنبيائه بالروح . أن 

فـى الميـراث والجسد ونوال موعـده ] أى شركاء العالم [ 

شركاء فـى بركـات العهد الجديد [ فى المسـيح ] 

 ( .. 6ـ  4:  3أف « ) بإيمانهم بالمسيح [ 

ى كالعهد الجديد معان كلمات هللا إلرميا عن لنقرأ مرة ُأخري وبإ

ندرس معًا اأُلمور العظيمة التى تعّهد هللا أن يقدمها لنا فى هذا 

 العهد الجديد ..

يقول الرب . أجعل شريعتى فى داخلهم » 

وأكتبها علي قلوبهم وأكون لهم إلهًا وهم يكونون 

لى شعبًا . وال ُيعّلمون بعد كل واحد صاحبه 

وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب ألنهم كلهم 

سيعرفوننى من صغيرهم إلي كبيرهم يقول الرب . 
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 «ألنى أصفح عن إثمهم وال أذكر خطيتهم بعد 

 ( .. 34،  33:  31 ) إر

هذه الكلمات عظيمة للغاية تؤكد علي أهميتها الفائقة 

 الحقائق التالية :

مقطع اقتبسته أسفار العهد الجديد من أكبر إنها  •

 القديم ..

) عب ن مرتيوقد اقتبستها الرسالة إلي العبرانيين  •

 ( .. 17،  16:  10؛  12 - 8: 8

عديدة ا آيات كما أشارت إلي العهد موضوع حديثه •

:  14، مر  28:  26من األناجيل والرسائل ) مت 

:  11كو 1،  27:  11، رو  20:  22، لو  24

:  12؛  15،  14: 9، عب  6:  3كو  2،  25

24 .. ) 



 214 

وعود ثمينة  جدًا أربعة هذه الكلمات العظيمة تذكر 

َوَعَدنا الرب بها والتزم بتحقيقها ألنه ارتبط معنا بهذا العهد 

 الجديد :

 قدرة داخلية جديدة •

 عالقة مباشرة •

 معرفة شخصية •

عامل كخاطىء • ُّ  ال ُأ

 ـ قدرة داخلية جديدة ١

فى عهد سيناء القديم َكَتَب الرب الوصايا العشر علي 

لوحين من الحجر .. هذه الوصايا قدمت لإلنسان قائمة بما 

من  القوة التى تمّكنهتمنحه يجب أن يفعل وال يفعل دون أن 

اإلنسان فشاًل ذريعًا فى طاعة هللا .. أما فشل طاعتها ولهذا 

فى العهد الجديد فلم يكتب هللا الوصايا خارج اإلنسان بل 
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ذا كى يكون قادرًا علي تنفيذها .. وه بداخلهتعهد أن يكتبها 

 :العبرانيين هو تعهده كما ذكرته الرسالة إلي 

وأكتبها علي نهم أذهاأجعل نواميسى فى » 

 ( .. 10:  8عب « ) قلوبهم 

هانهم أذوأكتبها فى قلوبهم أجعل نواميسى فى » 

 ( .. 16:  10عب « ) 

أنت تمتنع فى العهد الجديد عن السرقة ليس بسبب وجود 

ناموس يأمرك أن ال تسرق ، وتتكلم بالصدق دائمًا ليس 

ألنك تخشي ناموسًا يقول لك ال تكذب بل بالحرى ألنك ال 

أن تسرق أو تكذب.. فما كان أمرًا مسّلطًا داخلك تريد من 

 ةالمؤمن المنشودرغبة علي المؤمن فى العهد القديم صار 

فى العهد الجديد .. فما كان هللا يريده من المؤمن فى العهد 

القديم وكتبه علي األلواح الحجرية صار اآلن مكتوبًا فى 
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 .. ذهن وقلب المؤمن الذى يتمتع ببركات العهد الجديد

لقد كتبت الرسالة هذا التعهد اإللهى بطريقتين مختلفتين فذكرت 

: 

 ن (الذهن قبل القلب ) األصحاح الثام• 

 القلب قبل الذهن ) األصحاح العاشر (• 

ن ، عدور هللا تتحدث الرسالة فى األصحاح الثامن عن 

ترتيبه فى عمله معنا ، فهو يلمس أواًل أذهاننا ثم قلوبنا .. 

فيذ ما فى تنفيرغب فالذهن يعرف أواًل ثم يأتى دور القلب 

عرفه الذهن .. أما فى األصحاح العاشر فالحديث عن دور 

ؤمن ، عن تكريسه أى انفصاله عن العالم والتصاقه باهلل الم

، لهذا أتي القلب أواًل .. ألن الذى يدفعنا للتكريس ليس 

 الحارة فى التمتع به ..رغبتنا معرفتنا بالحق بل 

كى لالطبيعة الجديدة لقد وهبك هللا فى الميالد الثانى 
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يكون لك ذهن جديد وقلب جديد ُكتبت عليهما الوصايا 

بح جزءًا ال يتجزأ من كيانك ولهذا تصـبح قـادرًا علي لتص

( .. هذه الطبيعـة الجـديدة  27،  26:  36طاعتها ) حز 

( ..  17:  5كو  2« ) خليقة جـديـدة » تسـميها كلمـة هللا 

 وتقول عنها إنها :

( أى  24:  4أف « ) بحسب هللا » مخلوقة  •

منسجمة معه وبحسب كلمات العهد الجديد فإن 

هللا كتب وصاياه فيها لتصير جزءًا ال يتجزأ منها 

.. 

( لتكون قادرة  8ومؤيدة بالروح القدس ) رو  •

 علي تنفيذ هذه الوصايا ..

لقد صار بإمكانك أن تحيا فى القداسة والمحبة وتسلك 

ى الد الثانبالحق فهذا هو األمر الطبيعى لكل من نال المي
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بسبب طبيعته الجديدة المخلوقة بحسب هللا والمؤيدة بروحه 

.. ال لن تقدر أن تحيا فى القداسة إذا حاولت أن تطيع هللا 

معتمدًا علي إرادتك أو متمسكًا بعهود قطعتها علي نفسك .. 

. بالعهد الجديد .افرح هذا هو طريق الفشل بكل تأكيد .. 

الرب كتب وصاياه فى  بأنك صرت خليقة جديدة ،افرح 

علي قوة الروح القدس وستحيا حياة اعتمد قلبك وذهنك .. 

 المجد منتصرًا علي الخطية ..

 8:  1يو  1ليس معني هذا أنك لن تفعل الخطية مطلقًا ) 

( .. كال فالخليقة الجديدة لم تالشى طبيعتك القديمة .. فهذه 

الطبيعة ال تزال قادرة متي أعطيتها الفرصة أن تعلن عن نفسها 

وتقودك إلي الخطية ، لكنك تستطيع بخليقتك ) طبيعتك ( 

الجديدة أن تجعل عدم سقوطك فى الخطية هو األمر السائد 

قوم مؤقتًا وسريعًا ما تفى حياتك فتصبح الخطية أمرًا عارضًا و 
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 منه .. هذا هو ما قصدته رسالة يوحنا فى قولها :

 1« ) ال يفعل خطية كل من هو مولود من هللا » 

 ( 9:  3يو 

ة ما أو فى خطيكثيرًا قارئى العزيز ، إن كنت ال تزال تسقط 

 فلتتمسك بهذا الحق الثمين الذى أعلنه هللابسهولة تسقط فيها 

الخلىقة الجديدة أنه أعطاك العهد الجديد العظيم ، فى 

التى كتب وصاياه فيها كما أيدك « بحسب هللا » المخلوقة 

.. نعم تمسك بهذا الحق بإيمان راسخ وضع بالروح القدس

 نصب عينيك باستمرار كلمات رسالة رومية :

ألنكم لستم تحت الناموس ] لن تسودكم الخطية » 

« ) ] العهد الجديد [ عمة النعهد سيناء [ بل تحت 

 (.. 14:  6رو 

كلما أحسست بالضعف تجاه خطية ما تذكر هذه اآلية 
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شكر الرب من أجلها .. وإن أدركت فى وقت ما أنك  ُّ وُا

مستعبد لخطية معينة فلتعترف أواًل هلل بأنك سمحت لطبيعتك 

القديمة أن تتسلط عليك ثم أعِلن إيمانك بأنك فى العهد الجديد 

أن تحطم قيود الخطية .. طالب هللا بثقة أن يؤيدك  حتي تقدر

بعمل الروح القدس حتي تهيمن طبيعتك الجديدة علي كل 

 تصرفاتك .. تفكر بالذهن الجديد وترغب بالقلب الجديد ..

 ـ عالقـة مباشـرة ٢

) إر « وأكون لهم إلهًا وهم يكونون لى شعبًا » 

31  :33 ) 

ليس بال مغزي أن يكرر الرب هذه العبارة فى أماكن عدة 

؛  7:  24علي صفحات الكتاب المقدس فى سفر إرميا ) 

( وفى  38:  32؛  33:  31؛  1:  31؛  22:  30

( وفى سـفر زكريا )  27:  37؛  20:  11سفر حزقيال ) 
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( .. فهو تعهد يعنى الكثير والكثير ، أن هللا صار  9:  13

.. كان المؤمن فى العهد القديم يتكلم مع هللا دًا منا قريبًا جـ

نت إله حقـًا أ» ولهذا نسمع إشـعياء النبى يقول هلل بعيد من 

( ، وعندما طلب هللا من  15:  45) إش  « محتجـب

سجدوا ا» موسي والشيوخ السبعين أن يقتربوا منه قال لهم 

 ( .. 1:  24خر « )  بعيدمن 

لم يكن فى إمكان اإلنسان فى العهد القديم أن يقترب 

الذبائح وساطة مباشرة إلي هللا بل كان محتاجًا إلى 

الحيوانية والكهنة ، لكن فى لحظة موت الرب يسوع على 

الصليب انشق حجاب الهيكل الذى كان ُيعّبر عن عدم 

استطاعة اإلنسان فى العهد القديم أن يقترب إلي هللا مباشرة 

وسطاء .. لقد انشق الحجاب ليعلن أن العالقة فى بال 

بين هللا والمؤمن ، بال حواجز مباشرة العهد الجديد صارت 
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أو وساطة.. نحن شعبه وهو إلهنا ال يقدر شىء ما أن يهدم 

 ..الدم عالقتنا معًا ألنها جزء من العهد الذى تأسس علي 

يم هكان هللا بالنسبة للشعب فى العهد القديم هو إله إبرا 

م أنا إله أبيك إله إبراهي» وإسحق ويعقوب فقد قال لموسي 

( .. أما فى العهد  6:  3خر « ) وإله إسحق وإله يعقوب 

 الجديد فهو بالنسبة لنا كما قال بولس فى رسالة أفسس :

( ..  17:  1أف « ) ربنا يسوع المسيح إله » • 

هذا بالنظر إلي ناسوت ) إنسانية ( الرب يسوع 

ه ابن اإلنسان الذى صار أخًا لنا بتجسده باعتبار 

.. 

( ..  14:  3أف « ) ربنا يسوع المسيح أبى » .. • 

هذا بالنظر إلي الهوت الرب باعتباره ابن هللا 

 المتحد مع اآلب فى الجوهر ..
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 فى» ما المعني ؟ .. هللا صار قريبًا منا ألنه يرانا 

لمسيح فى ا »ويحبنا « .. فى المسيح » يقبلنا « .. المسيح 

 لهذا فالعالقة بيننا وبينه ال تحتاج إلي وسطاء ..« .. 

واآلن ُانظر كيف أعلنت أسفار العهد الجديد عن هللا فى 

 عالقته بنا : 

 ( .. 11:  13كو  2إله المحبة والسالم ) • 

 ( .. 3:  1كو  2إله كل تعزية ) • 

 ( .. 10:  5بط  1إله كل نعمة ) • 

 ( .. 13:  15إله الرجاء ) رو • 

وبكلمات ُأخري صار هللا فى عالقة مباشرة معنا ليمتعنا 

بحبه وسالمه وتعزيته وليعاملنا بكل نعمة وليمأل قلوبنا 

بالرجاء ، إننا شعبه وهو المسئول عن رعايتنا وقيادتنا 

وحمايتنا .. ُتري هل هناك خطر يحدق بك؟ .. تذّكر ما  
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ي الشعب فرفع المرنم حينما أتي الخطر علآساف فعله 

 صوته إلي الرب مستغيثًا به مستندًا علي العهد :

ال ُتسّلم للوحش نفس يمامتك .. ُانظر إلي » 

 «العهد 

 

 ( 20،  19:  74) مز 

رب وسيتمجد ال« العهد ُانظر إلي » ُقل له أنت أيضًا بثقة 

فى إنقاذك .. فأنت من شعبه وهو إلهك وأبوك الذى ارتبط 

 .. معك فى العهد الجديد

 ـ معرفة شخصية ٣

لقد تعهد هللا فى العهد الجديد بأن ُيمّتع كل مؤمن 

 .. يقول :المعرفة الشخصية الوثيقة بمعرفته 

وال يعّلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه » 
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من سيعرفوننى قائلين اعرفوا الرب ألنهم كلهم 

 «صغيرهم إلي كبيرهم 

 

 ( 34:  31) إر 

إنه ال يتحدث عن مجرد معرفة عادية به بل عن معرفة 

.. لقد تكلم الرب شخصية حميمة تتكون بسبب عالقة 

ولون كثيرون سيق» يسوع عن هؤالء الذين سيرفضهم فقال 

لى فى ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك 

أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة . فحينئذ ُأصرِّح 

 « ). اذهبوا عنى يا فاعلى اإلثم لم أعرفكم قط إنى لهم 

لم أعرفكم » ( .. وبديهى أنه حين قال  23،  22:  7مت 

لم يقصد أنه ال يعرف أسماءهم أو سلوكهم .. كال ، « قط 

 بل أنه لم تكن تربطه بهم عالقة شخصية مباشرة ..
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» للفعل «   yada»لقد استخدم الوحى الكلمة العبرية 

وهى الكلمة التى استعملها الوحى لوصف العالقة « سيعرفوننى

،  8:  19؛  1:  4المباشرة الحميمة بين الزوج وزوجته ) تك 

(.. إنه من أعظم امتيازات العهد الجديد أن 19:  1صم  1

كأب له.. هذه المعرفة  معرفة حقيقيةالمؤمن هللا يعرف 

الحقيقية باهلل ال يمكن مطلقًا أن تنالها نتيجة تدريبات ذهنية 

جانًا ممضنية أو كثمرة للقسوة علي جسدك بل تحصل عليها 

 ألن هللا تعهد بأن يمنحها لك فى بنود عهده الجديد معك ..

نعم فى اللحظة التى يولد فيها الخاطىء من فوق يصير ابنًا 

هلل ويبدأ فى معرفة هللا بالروح القدس معرفة االبن ألبيه ، 

يا أبا ]  »المعرفة الحميمة التى تجعله ينادى هللا بهذه الكلمات 

« أّبا » ( حيث كلمة  6:  4غل « ) اآلب [  Fatherاألب 

لتى كان ينادى بها الطفل أبيه وا«  abba» هى الكلمة األرامية 
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.. لقد صرنا أطفال هللا ، أوالده ولنا هذا االمتياز العظيم أن  (2)

 نتمتع بُأبوته .. أن نعرفه كأب لنا يدفئنا بمحبته األبوية العجيبة

.. وكم هى مفرحة كلمات الرسول يوحنا التى يخاطبنا بها قائاًل 

: 

ب اآلتم عرفأكتب إليكم أيها األوالد ألنكم قد » 

» 

 

 ( 13:  2يو  1) 

 ـ غفران شامل ونهائى ٤

 هذا هو تعهد هللا الرابع فى عهده الجديد :

 «أصفح عن إثمهم وال أذكر خطيتهم بعد » 

 

 ( 34:  31)إر 
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ربما لو ُتِرك لك أمر ترتيب ذكر تعهدات هللا فى عهده 

ات التعهدمقدمة الجديد لوضعت هذا التعهد بالغفران فى 

الثالثة اأُلخري ألن الغفران هو مدخل نوالك هذه التعهدات 

، لكن هللا أحكم منك بال شك وقد اختار التعهد بغفران 

التعهدات اأُلخري.. كم هو مناسب أن يأتى بعد خطاياك 

القائمة ألنه عهد ُيطمئن المؤمن أنه لن آخر هذا التعهد فى 

ط فيه ولي فى أى وقت يسقيفقد أبدًا تعهدات هللا الثالثة األُ 

فى الخطية .. فاهلل أبدًا لن يعامله كخاطىء مذنب لم يولد 

من فوق .. نعم قارئى الحبيب احذر االنهيار متي حدث 

وسقطت، فهـذا التعهد الرابع يطمئنك كل االطمئنان فاهلل قد 

بيعتك طتفقد لذا لن « .. ال أذكر خطيتهم فيما بعد » تعهد 

األول ( أو عالقتك المباشرة مع هللا ) الجـديدة ) التعهد 

التعهد الثانى ( كما لن تفقد معرفته كأب ) التعهد الثالث ( 
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 فستظل ابنًا له ..

عندما ترجمت الرسالة إلي العبرانيين هذا التعهد إلي 

 ال» اللغة اليونانية فى األصحاح الثامن صاغت عبارة 

ة واضعتأكيدية فى صيغة « أذكر خطاياهم .. فى ما بعد 

..  (3)(  12:  8عب « ) أذكر » قبل كلمة أداتين للنفى 

ففى عهد سيناء كان المؤمن يتذكر خطاياه التى فعلها سنويًا 

( .. أما فى زمن العهد  3:  10فى يوم الكفارة ) عب 

الجديد فالخطايا ُتنسي من هللا نسيانًا نهائيًا ، فهو ال يذكرها 

لرب ابصلب أبدًا ألن عقابها قد استوفي وديونها قد ُسددت 

يسوع .. تقارن الرسالة إلي العبرانيين بكل وضوح بين كال 

 العهدين عهد سيناء والعهد الجديد فى هذا األمر فتقول :

موس ] عهد سيناء [ .. ال يقدر أبدًا بنفس ألن النا» 

 الذينُيكّمل الذبائح.. التى يقدمونها علي الدوام أن 
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يتقدمون . وإال أفما زالت تقدم ] أى أن تقديمها يؤكد 

أن ضمائرهم لم ُتحرر من اإلحساس بالذنب [ . من 

أجل أن الخادمين ] العابدين فى العهد الجديد [ وهم 

وع عندما قبلوه فى قلوبهم [ ال ُمطهرون مرة ] بدم يس

 2،  1:  10عب « ) ضمير خطايا يكون لهم أيضًا 

.. ) 

يا له من امتياز أن هللا ال يذكر خطايانا وأنه لم يعد لنا 

ُيعّذبنا باإلحساس المستمر بالذنب .. لكن ما ضمير خطايا 

معني أن هللا ال يتذكر خطايانا ؟ .. هل من الممكن أن ينسي 

هللا شيئًا ؟ .. بالطبع ال ، فالمقصود أنه ال يتذكر خطايانا 

باعتبارها تعديات عليه تجعله يحكم علينا بالهالك األبدى ألن 

 اًل منا ..بدفى الرب يسوع هذا العقاب ُنفِّذ بالكامل 

هللا ال يذكر خطايانا بمعني أنه ال يذكرها كقاضى باعتبارها 
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أب ال .. وككأب تعدى عليه يتطلب معاقبتنا .. لكنه يذكرها 

يتغاضي عن هذه الخطايا لذا يؤدبنا إذا لم نتب عنها ، فهو 

يحبنا ويريدنا أن نتجنب الخطية لكى ال نحصد نتائجها المرة 

 ستخدامه لنا ..وأيضًا لكى نحافظ علي ا

 عهد الموت

وأظهرت العهد الجديد كما أضاءت كلمة هللا أمامنا حقائق 

. لقد .عهد الموت بركاته المجيدة فقد حذرتنا أيضًا بقوة من 

سقط كثيرون سقوطًا مدمرًا بدخولهم فى هذا العهد .. فبداًل من 

أن يتمتعوا بقوة العهد الجديد وحمايته ومجده ، لجأوا إلي إبليس 

لبًا فى مساعدته أو تجنبًا لشروره !! .. ذهبوا إليه من خالل ط

استعانتهم بوسائله الخطرة مثل السحر األسود واألبيض والعرافة 

وعن طريق قراءة األبراج والكف والفنجان أو جلسات تحضير 

األرواح واستعمال األحجبة والتعاويذ وما يعتقدون أنه مضاد 
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الحصان وغمس كف اليد فى للحسد ) كالخرزة الزرقاء وحدوة 

دم الحيوان ثم طبع صورتها الملوثة بالدم علي الحوائط 

واألبواب(.. لقـد منعـت كلمـة هللا كل هـذه اأُلمـور بـآيـات 

( .. ليس فقط ألنها  11،  10:  18صريحـة واضحـة ) تث 

ُأمور خادعة تقدم مساعدة مؤذية بل أيضًا ألنها تعطى الحق 

 د اإلنسان ويدمره ..إلبليس فى أن ُيقي

وبعض من هؤالء انزلقوا إلي قاع هذه الهاوية الرهيبة 

بدخولهم فى عهد صريح مع إبليس بكتابة تعهداتهم بالوالء له 

بدمائهم ظانين أنهم هكذا سيسعدون ويحققون كل رغباتهم كما 

 ال» للهالك سيتجنبون إيذاءه .. لكن هيهات ، فهذا عهد 

( .. لقد فعلوا مثل الذين  8:  8جا « ) ينجى الشر أصحابه

 »دخلوا فى عهد مع عدوهم أيام إشعياء النبى فقال هللا لهم 

ة وصنعنا ميثاقًا مع الهاويعهدًا مع الموت ألنكم قلتم قد عقدنا 
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. ] قائلين [ السوط الجارف إذا عبر ال يأتينا .. ] والنتيجة [ 

 15:  28إش « ) للّدوس السوط الجارف إذا عبر تكونون له 

 ،18 .. ) 

أيها الحبيب ، إن كنت قد لجأت إلي إبليس ليساعدك عبر 

د معه فأنت بكل تأكيد قعهد الموت وسائله السابقة أو دخلت فى 

ارتكبت خطية عظيمة جدًا ذات نتائج وخيمة للغاية ووضعت 

نفسك بنفسك تحت سيطرته المدمرة .. هيا ال تتواني ، بإمكانك 

اآلن أن توقف هذا التدمير .. ارفض بقلبك ما فعلت ، اعترف به 

ذه الثمين فى محوه التام لهدم الرب إللهك نادمًا ثم استند علي قدرة 

الخطية.. ثم واجه إبليس بإيمان قائاًل له إننى أنقض عهدى معك 

بقوة الدم الثمين .. إنه دم العهد الجديد ، لقد فصلنى عنك إلي 

 فى عهد هللا الجديد ..األبد وأدخلنى 

هيا اتجه إلي إلهك وقل له إننى ُأؤمن بالدم الثمين الذى 
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ُسِفك ألجلى.. إننى ُأؤمن أنك مرتبط معى بالعهد الجديد ، ومع 

 آساف أقول لك :

 ( .. 20:  74مز .. « ) ُانظر إلي العهد » 

بكل تأكيد ستعالج كل ما فعله إبليس معى ، وستعوضنى عنه 

 أضعاف..

وقد أتينا إلي نهاية هذا الفصل فلتسمح لى أن أدعوك أن  اآلن

تشكر من قلبك ربك ومخلصك من أحبك بال حدود يسوع وسيط 

العهد الجديد  الذى ذهب إلي الصليب ليسفك دمه كى ىدخلك فى 

 هذا العهد الجديد ..

ليكتب هللا وصاياه فى قلبك وذهنك حتي ال  •

 تفشل فى طاعته

وليصير هللا قريبًا منك فيمتعك بحضوره الُمشبع  •
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والمفرح ويقوم برعايتك وحمايتك وتسديد 

 احتياجاتك وقيادتك لتكون دائمًا فى االرتفاع ..

 ولتعرف هللا معرفة اختبارية كأب لك .. •

ولكى ال يذكر هللا أبدًا خطاياك ، فال تفقد فى  •

 أى وقت بنوتك له .. وال يكون لك ضمير خطايا

 يعذبك ..

حقًا ما أعظم الحياة حين تقضيها مستندًا علي هذا العهد 

.. 
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 لبـاب الرابـعا
 

 جعلني بارًا 
 

 عطيـة مجانيـة الفصل األول : 
 الـدرع ارتداء الفصل الثانـى :
 تبررت كإبراهيم الفصل الثالث :
 أتبرر باألعمال الفصل الرابع :
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 األولالفصـل 

 عطية مجانية

الخاطـىء ، أى خاطـىء مثل مجـرم فى قفص االتهـام ، 

واألصوات من حوله تتعالي منادية مذنب .. مذنب يستحق 

 أقصي عقاب..

وإبليس هو مصدر هذه األصوات ، هل تعلم ماذا يعنى 

 diabolos» ؟..  إنه ترجمة للكلمة اليونانية « إبليس » اسم 

باإلنجليزية .. ومعناها «  Devil» التى أتي منها االسم « 

.. فهو يشتكى  (1)االتهاموالمشتكى الذى يوجه الُمفترى 

 علي الخاطىء بمثل هذه الكلمات :

لقد كسـر هذا الخـاطىء قانون ] ناموس [ هللا » 

.. لقد كنت معه حين ارتكب الخطايا .. هللا 
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 « ..عقاب عادل لذا يجب أن يعاقبه بأشد 

ويحرص إبليس أن تصل أصوات اتهامه العالية إلي ُأذن 

الخاطىء ، وأن تتغلغـل إلي ضميره لُيشعره دائمًا بالذنب 

واستحقاق العقاب ورفض هللا له .. وقد يلح عليه أن ُيكفِّر 

عن خطاياه بأعمال يقوم بها إلراحة ضميره .. لكن هيهات 

ر عن خطية واحدة أمام ، فأعمال اإلنسان ال يمكنها أن ُتَكفّ 

.. كما أن الموت األبدى هللا ألن عقوبة الخطية هى 

إحساس الضمير بالذنب أعمق بكثير جدًا من أن ُيزال بأى 

عمل بشرى مهما كان .. وقد ينخدع الخاطىء من إبليس 

فيقوم بأعمال شاقة وُمضنية لُيكّفر بها عن خطاياه ثم 

تيقظ حة وال يزال يسيكتشف بعد فترة أن ضميره لم يجد الرا

لُيذكّره بآثامه .. وقد يتملك الخاطىء اليأس فيرتد عن تدينه 

أو يتمادي إلي أقصي حد فى ممارسات التدين لكن دون 
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جدوي ، فليس من سالم حقيقى لضميره .. ما أخبث 

إبليس، يريد أن يصيب الخاطىء باليأس وأن تتعمق فى 

ضًا ح إبليس أيداخله فكرة أنه مرفوض من هللا .. وقد ينج

ماد نتيجة للفشل فى إخبأمراض نفسية فى إصابة الخاطىء 

شكايات الضمير وعدم نجاح المحاوالت المستمرة للتخلص 

 من إحساسه بالذنب ..

أحد أنبياء العهد القديم زكريا النبى تزيح إحدي رؤي 

الستار عما يفعله إبليس فى هذا المجال .. فقد رآه زكريا 

ئيس الكهنة فى ذلك الوقت حينما كان يهوشع ر يقاوم وهو 

الشيطان قائم عن يمينه ] » ماثاًل فى محضر الرب .. 

( ..  1:  3زك [ « )  Satan] ليقاومه يمين يهوشع [ 

التى  « Satan» فى األصل العبرى هى « يقاومه » وكلمة 

لهذا ُترِجمت هذه اآلية فى  (2)يقّدم شكوي تعنى أيضًا 
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 ترجمات عديدة إلي :

الشـيطان قائـم عن يمينه ] يمين يهوشـع [ و » 

 [ « ..LIT, NIV, NAS, RSV ] ليشتكى عليه

كما رأي زكريا أمرًا آخر غريبًا .. يهوشع رئيس الكهنة ال 

« ) هاء المجد والب» يرتدى ثيابه الكهنوتية المعتادة ، ثياب 

، ويمكنك أن تتصور الشيطان قذرة ( بل ثيابًا  2:  28خر 

 علي يهوشع قائاًل له :وهو يشتكى 

تأمل ثيابك .. ُانظر كم هى قذرة .. لقد » 

اتسخت بالخطايا.. فأنت والشعب الذى تمثله 

ارتكبتم الكثير من اآلثام التى أعرفها أنا جيدًا .. 

وُأريد أن ُأذّكرك بها .. كيف تجرأت وأتيت إلي 

محضر الرب وأنت ملوث بهذه اآلثام .. أال 

 .. «؟ الهالك ستحقون تعرف أنك أنت وشعبك ت
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إبليس هو عدو يهوشع وشعبه ، وهو أيضًا عدو كل 

الخطاة مع أنه كثيرًا ما يتظاهر بعكس ذلك ، وإحدي صور 

عداوته لهم هى محاوالت تدمير معنوياتهم بثقل اإلحساس 

بالذنب أو بتحريك أشخاص إلدانتهم .. ال شك أنه شجع 

اضى فعلته فى المسمعان الفريسى ليدين المرأة الخاطئة بما 

( ، وأيضًا الكتبة والفريسيين كى يمسكوا بامرأة  39:  7) لو 

(  5ـ  3:  8تزنى ويأتوا بها إلي الرب ُمقّرين برجمها ) يو 

.. ال تنَس كيف كان جليات ُيَعيِّر شعب هللا فى وادى البطم 

( .. إنه  16:  17صم  1أربعين يومًا صباحًا ومساًء ) 

ار ُيذّكر اإلنسان بآثامه ويعّيره بها باستمر صورة إلبليس الذى 

.. 

كـذاب وأبو » ، وصـفه الرب قائـاًل إنه كـاذب وإبليـس 

( ، وكذبه من النوع الخطير جدًا  44:  8يو « ) الكـذاب 
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.. فليس كل ما يقوله كذبًا خالصًا بل يختلط ببعض الصدق 

لكى يسهل عليه خداع سامعيه.. فكلمة هللا تقول بوضوح إن 

أجرة الخطية موت ، هالك أبدى .. وإن عقاب المرأة الزانية 

هو الرجم ، وفى هذا لم يكذب إبليس .. إال أنه يكذب حين 

ان ليس هناك طريق للخالص .. ال يمكنك أن يقول لإلنس

تنجو من العقاب .. أو حين يقول له افعل أعمااًل صالحة 

 أكثر فهذه ُتكّفر عن خطاياك ..

، فقد رآه زكريا فى رؤياه يمنع إبليس من شكرًا للرب 

مواصلة اتهامه ليهوشع .. رأي الرب ينتهر إبليس ويأمر بأن 

ا ثيابًا ا يهوشع ليرتدى بداًل منهُتزال الثياب القذرة التى يلبسه

 ( .. 5ـ  2:  3رائعة الجمال ) زك 

، فقد أصمت سمعان الفريسى ولم يسمح له شكرًا للرب 

ـ  40:  7أن يتفوه بكلمة يدين بها المرأة فى محضره ) لو 
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50 .. ) 

، فلم يدع أحدًا يرجم المرأة الزانية التى ُأمسكت شكرًا للرب 

دينك» ا من أيديهم وقال لها فى ذات الفعل .. أنقذه ُّ  وال أنا َأ

 ( .. 11:  8يو « ) 

من كل القلب فهو ُيريد أن ُيريح كل خاطىء شكرًا للرب 

ُيعّيره إبليس بسبب خطايا معينة ارتكبها .. كما يريد أن 

ة الخطايحب يريحه من ثقل اإلحساس بالذنب .. نعم إنه 

. إنه .الراحة جدًا وال يزال يدعوهم أن يأتوا إليه لكى ينالوا 

 يتحدث إلي كل منهم بكلمات كهذه :

 أتريد أن تخلع ثيابك القذرة مثل يهوشع ؟..» 

أتريد أن تخرج من قفص االتهام وكأنك لم 

 تخطىء ؟..
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عنك .. لقد بدياًل آمن أننى تحملت عقاب خطاياك 

وجبه الخطية ألجل يهوشع تحملت العقاب الذى تست

والمرأة الخاطئة والتى ُأمسكت فى ذات الفعل ، كما 

 من أجلك أنت ..

ومثلما سحق داود جليات وأنهي إلي األبد صوته 

الُمَعيِّر للشعب ، سحقت أنا إبليس ُمَعيِّرك فى 

موقعة الجلجثـة .. هيا ضع ثقتك فىَّ .. اقبل 

 « ..خالصى ، وستقدر أن تصمته 

دث للخاطىء حينما يصدق دعوة الرب يسوع وماذا يح

ماًل متحُصلب وقام ويؤمن أن الرب عوقب بدياًل عنه ، أنه 

دينونته ؟ .. هللويا، فى الحال يخرج من قفص االتهام 

وكأنه لم يرتكب إثمًا واحدًا .. هللويا ، فاهلل القاضى األعظم 

 .. وهذا ما تسميه كلمة هللابريئًا ال يراه متهمًا .. يحسبه 
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 ..بالتبرير 

 ؟  Justificationما هو التبرير 

كانت هذه الكلمة ُتستخدم عادة فى ساحات القضاء .. 

إذا كانت خصومة بين ُأناس وتقدموا » يقول سفر التثنية 

[ البـار  justify] فليبرروا إلي القضاء ليقضى القضاة بينهم 

( ..  1:  25تث « ) [ علي المـذنب  condemnويحكموا ] 

وحينما ينظر هللا باعتباره القاضى األعظم إلي الخاطىء 

.. فى رير التبويعلن تبرئته أى أنه لم يعد مذنبًا .. فهذا هو 

سفر أعمال الرسل نقرأ هذه الكلمات العظيمة للرسول بولس 

رب يسوع بهذا ] بال» فى حديثه الهام ليهود أنطاكية بيسيدية 

[ من كل ما لم تقدروا أن ] بالرب يتبـرر كل من يؤمـن [ 

تتبرروا منه بناموس موسي ] أى عن طريق فعل األعمال 

 (.. 39:  13أع « ) الصالحة [ 
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ولكن التبرير ليس فقط أن تتبرر من ذنوبك أمام هللا ، 

إنه أكثر من مجرد حكم بالبراءة .. التبرير هو ثالثة ُأمور 

 معًا ..

 ..هللا ال يحسب لإلنسان خطاياه األول ..  •

طوبي للرجل الـذى ال يحسـب لـه الـرب خطيـة » 

» 

 (.. 8: 4) رو 

»  هللا يحسب لإلنسان برًا الثانى ..  •

righteousness» .. يحسب إيمانه برًا له .. 

ر الفاجر فإيمانه »  الذى .. يؤمن بالذى ُيَبرِّ

 ( .. 5:  4رو « ) ُيحسب له برًا 

)  «بال لوم » هللا يري اإلنسان بارًا الثالث ..  •

 ( ألنه يراه فى المسيح .. 4:  1أف 
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فى ال شىء من الدينونة اآلن علي الذين هم » 

 ( .. 1:  8رو « ) المسيح يسوع 

 األمـر األول

ال يحسب هللا لإلنسان خطاياه .. ُيبرره من كل ذنوبه .. 

)  «كيف يتبرر اإلنسان عند هللا » تساءل أيوب فى القديم 

( .. لقد صمت الجميع أمام هذا السؤال ولم  2:  9أى 

يتمكن أحد من اإلجابة عليه حتي أتي اليوم العظيم الذى 

ُرفع فيه الرب يسوع علي الصليب ثم مات وقام ، فأذاعت 

ُأسلم ] الرب [ » ] الرسالة إلي رومية هذا الخبر المدوى 

:  4رو « )  وُأقيم ألجـل تبريرناللموت [ من أجل خطايانا 

 (.. ويا له من خبر مدهش !! 25
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 ُأسلم من أجل خطايانا

من الذى أسلمه للموت ؟ .. ال ، ليس بيالطس أو 

 اصلبه» رؤساء الكهنة أو يهوذا اإلسخريوطى أو من نادوا 

( ، فلم يكن أحد يستطيع أن  21:  23لو « ) اصلبه 

ته محبيمس جسده بأذي لو لم تكن هذه هى إرادته.. إنهـا 

 كإنسان لآلب اللتان جعلتاه ُيسلم نفسهوطاعته العظيمة لنا 

للصلب ألجل خطايانا .. تأمل كلمات إشعياء النبى المؤثرة 

 ( .. 5:  53إش « ) مسحوق ألجل آثامنـا » القائلة عنه 

فماذا فعلت آثامنا به وهو علي الصليب؟.. ألم تكن 

حماًل ثقياًل جدًا علي نفسه ؟.. علي الصليب رضى الرب 

أن يحمل أثقال خطايانا الكريهة ، وكم كان هذا أمرًا بالغ 

القسـوة عليه وهو القـدوس الذى لم يـعرف خـطية .. تقول 

ل الذى عألنه ] هللا اآلب [ ج» الرسالة الثانية إلي كورنثوس 
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لم يعرف خطية ] المسيح يسوع [ خطية ألجلنا ] حين ُعّلق 

 ( .. 21:  5كو  2« ) علي الصليب [ 

مع « صار خطية » َحَمَل الرب الخطايا  علي الصليب ، 

أما الرب ] » يقول سفر إشعياء « .. لم يعرف خطية » أنه 

،  YLTبالحزن ] أن يجعله مريضًا يسحقه اآلب [ فسـُر بأن 

 (.. 10:  53إش [ « )  NIV، متألمًا  KJVًا حزين

لقد احتمل الرب يسوع السحق والموت بدياًل عنا حتي يمكن 

لآلب أن يبررنا من ذنوبنا دون أن يكون فى هذا أى تجاوز لما 

يتطلبه عدله المطلق .. وبكلمات ُأخري لقد احتمل الرب يسوع 

ر ] عاداًل عندبارًا ليكون ] اآلب [ » السحق والموت  ما [ ُيبرِّ

 ( .. 26:  3رو « ) َمن هو من اإليمان بيسوع 

 ُأقيم ألجل تبريرنا

 ليقوم فى اليوم الثالث ،ومات ُسحق الرب علي الصليب 
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تعنى أن الخطايا التى حملها يوم ُصِلَب لم يكن والقيامة 

يحملها يوم قام ، ألنه لو بقيت خطية واحدة عليه لمـا كان 

 الموت ألن أجرة الخطية هى موت ..ممكنـًا أن يقوم من 

 تعلن إعالنًا ساطعًا أن سحقهقيامته الظافرة هللويا ، إن 

علي الصليب وموته قد أوفي تمامًا كل ما يطالب به العدل 

اإللهى من عقاب علي هذه الخطايا .. وحينما يؤمن 

الخاطىء بقلبه أن الرب قد مات ألجله ثم قام فإنه يتبرر 

 فى هذه اللحظة يري الدم الثمين الذى ُسِفكَ من ذنوبه ، فاهلل 

 .. ألنه إلهفال يحسب لهذا الخاطىء خطية فوق الجلجثة 

عادل استوفي العقوبة كاملة فى المسيح حين ُعلّـِق علي 

 الصليب ..

 األمـر الثـانى

. قارن .برًا التبرير يعنى أيضًا أن هللا يحسب لإلنسان 



 251 

 رسل ورسالة رومية :بين هاتين اآليتين من سفر أعمال ال

ر كل من يؤمن ] »  • بهذا ] بالرب يسوع [ يتبرَّ

منه تتبرروا تقدروا أن من كل ما لم بالرب [ 

 ( .. 39: 13أع « ) بناموس موسي 

 ( .. 10: 10رو « ) للبر القلب يؤمن به »  •

فى اآلية اأُلولي يتحدث الرسول بولس عن التبرير من 

ر الثانية إلي أن اإلنسان يصيذنوب الخطايا بينما يشير فى 

له بر نتيجة إليمانه .. تأمل أيضًا هاتين اآليتين من رسالة 

 رومية :

يقول داود أيضًا فى تطويب اإلنسان الذى »  •

يحسب له هللا برًا بدون أعمال . طوبي للذين 

ُغِفرت آثامهم وُسِترت خطاياهم . طوبي للرجل 

 8ـ  6: 4رو « ) له الرب خطيةال يحسب الذى 
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.. ) 

الذى ال يعمل ولكن يؤمن بالذى يبرر الفاجر »  •

 ( .. 5: 4رو « ) برًا ُيحسب له فإيمانه 

ال يحسب فى اآلية اأُلولي يتحدث بولس عن أن هللا 

يحسب للخاطىء أية خطية أما فى اآلية الثانية فاهلل 

للخاطىء برًا وهذا هو األمر الثانى لمعني التبرير .. وانتبه 

قام به الخاطىء برًا ، بل عمل هلل ال يحسب أى جيدًا فا

فقط إيمانه برًا .. تقول رسالة رومية عن هذا البر يحسب 

( ، ورسالة فيلبى تؤكد  17:  5رو « ) البر عطية » إنه 

( .. أى أنه ليس برًا  9: 3فى « ) من هللا البر الذى »إنه 

 بسبب أعمال قمت بها ..
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 األمـر الثـالث

 ال يحسب للخاطىء خطاياه ويحسب ليس فقط أن هللا

. .بال لوم إيمانه برًا.. بل ما هو أعجب من ذلك أنه يراه 

لذا يراه   «فى المسيح يسوع » ألنه ال يراه فى ذاته بل يراه 

كما » (.. تقول الرسالة إلي رومية  4: 1) أف بال لوم 

بمعصية اإلنسان الواحد ] حينما عصي آدم هللا [ ُجِعل 

الكثيرون خطاة هكذا أيضًا بإطاعة الواحد ] أى بطاعة 

الرب يسـوع لآلب فى قبـوله للصـليب [ سُيجَعـل الكثيرون 

( .. وتقول رسالة كورنثـوس الثانيـة  19:  5رو « ) أبــــرارًا 

(  21:  5كو  2« ) .. بر هللا فيه ] فى المسيح [ نصير» 

.. 

يا للعجب ، الخاطىء يصير بر هللا !!.. وبر هللا كامل 

غير ناقص فى شىء ، لهذا ال تستطيع أن تضيف إليه 
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شيئًا بأى عمل تقوم به.. تأمل كيف أذاع الرسول بولس هذا 

ال شىء من الدينونة اآلن » الحق العظيم فى هتافه المذهل 

 ( .. 1:  8رو « ) فى المســيح يســوع لي الذين هم ع

هللويا .. إذ يؤمن الخاطىء إيمانًا قلبيًا حّيًا بالرب يسـوع 

، ويراه  «بر هللا فيه » ، فيصير « فى المسيح » يصبح 

ن ال شىء م» اآلب بارًا .. والنتيجة التى تجعله يتهلل 

 عليه ..« الدينونة اآلن 

 نـوال التبريـر

ر بُأموره الثالثة ال يمكن أن يناله الخاطىء بأى أعمال التبري

يقوم بها.. فأعمال البشر مهما سمت تظل غير نقية وناقصة 

فى نظر هللا القدوس الذى لكماله المطلق السموات نفسها 

ر السموات غي» تصبح غير نقية والمالئكة يصيرون حمقي 

إلي مالئكته ينسب » ( و 15: 15أى « ) طاهرة بعينيه 
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رر يتبكيف » ( لذا نقرأ فى سفر أيوب  18: 4أى « ) حماقة 

يزكو مولود المرأة . هوذا .. الكواكب وكيف اإلنسان عند هللا 

( .. ولهذا تقول كلمة  5، 4:  25أى « ) غير نقية فى عينيه 

 18:  10مر « ) وهو هللا واحد ليس أحد صالحًا إال » هللا 

 12:  3رو « ) وال واحد من يعمل صالحًا ليس ليس (.. » 

.. ) 

بال ذنوب فى عينى هللا بارًا ال ، ال يمكن ألحد أن يكون 

القدوس عن طريق أعمال يقوم بها .. وكلمة هللا تؤكد لنا هذه 

الحقيقة فى كل من أسفار العهد القديم والجديد فى آيات عديدة 

 منها علي سبيل المثال :

لنا صـرنا ك» فى العهد القديم نسمع إشعياء يقول  •

 [ كلقذر وكثـوب عـدة ] كنجـس ] بال استثناء [ 

 ( .. 6:  64إش « ) برناأعمال 
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ال تدخل فى » كما نسمع داود يقول هلل  •

 «قدامك حى يتبرر المحاكمة مع عبدك فإنه لن 

 ( .. 2:  143) مز 

وفى العهد الجـديد نقرأ كلمات الرسول بولس  •

ألنه بأعمال الناموس ] طاعة » الواضحة 

رو « ) يتبرر أمامه الوصايا [ كل ذى جسد ال 

3  :20 .. ) 

كيف إذًا يتبرر اإلنسان أمام هللا ؟ .. يا لإلعالن المجيد 

 ..بالنعمة ، اإلنسان ينال البر من هللا عطية مجانية .. 

الذين » ية مؤمنى العهد الجديد بأنهم تصف رسـالة روم

( ..  17:  5رو « ) البـر وعطـية ينالـون فيض النعمـة 

فالبر عطية ، وكيف ننالها ؟ .. مجانًا باإليمان .. مكتوب 

( .. وحينما يؤمن  10:  10رو « ) القلب يؤمن به للبر » 
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 أما الذى ال يعمل» الخاطىء ، فاهلل يحسب إيمانه برًا له 

)  «يؤمـن بالذى يبـرر الفاجـر فإيمـانه ُيحسـب له بـرًا ولكن 

( .. مستحيل أن يحصـل أى إنسان علي البر  5:  4رو 

 بأعمـال يقـوم بها مهما كانت ..

أيها القارىء الحبيب ، كلمة هللا قاطعة فى إعالنها هذا 

الحق الثمين : إن التبرير أمام هللا ليس باألعمال بل 

.. لذا خصص الروح القدس رسالتين للحديث باإليمان 

ية غالطية ورومبتركيز عن هذا الحق الثمين ، وهما رسالتا 

التبرير ليس .. اأُلولي ركزت علي جانب النفى ، إن 

التبرير .. والثانية علي جانب اإلثبات ، إن  باألعمال

 .. باإليمان

 ـ التبرير أمام هللا ليس باألعمال١

، ولنقرأ معًا بعضًا من غالطية لة إلي هذا ما أبرزته الرسا
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 آياتها :

الناموس ] بأعمـال نعـلم أن اإلنسـان ال يتبـرر »  •

النـامـوس ال يتبـرر بأعمــال بطاعة الـوصـايـا [.. 

 ( .. 16:  2غل « ) جســد مـا 

إن كان بالناموس ] طاعة الوصايا [ بر »  •

(  21:  2غل « ) فالمسيح إذًا مات بال سبب 

.. 

الناموس هم تحت أعمال جميع الذين هم من »  •

 «] ألنهم حتمًا سيفشلون فى طاعته بالكامل [ لعنة 

 ( .. 10:  3) غل 

] طـاعة الوصـايا [ بالناموس ليس أحـد يتبرر »  •

 ( ..11:  3غل « ) عنـد اللـه 

 تتبررون قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين »  •
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(  4:  5غل « ) بالناموس . سقطتم من النعمة 

.. 

والحظ إن المقصود بالناموس ليس فقط وصايا العهد 

 ،بالسلوك بل أيضًا الوصايا الخاصة الطقسية القديم 

األعمال الجيدة .. والدليل علي ذلك هاتان اآليتان من 

 رسالتى غالطية ورومية :

ألن كل الناموس فى كلمة واحدة يكمل . »  •

 ( ..  14:  5غال « ) قريبك كنفسك ب تح

لم أعرف الشـهوة ] أنها خطيـة [ لو لم يقل »  •

 ( .. 7:  7رو « ) تشته الناموس ال 

 ـ التبريـر باإليمـان٢

لنري كيف يؤكد رومية واآلن تعال معى إلي رسالة 

 الوحى أن تبرير اإلنسان أمام هللا هو باإليمان ..
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ن باإليماأما اآلن فقد ظهر بر هللا .. بر هللا »  •

و ر « ) يؤمنون بيسوع المسيح.. علي كل الذين 

3  :21  ،22 .. ) 

بدون باإليمان نحسب أن اإلنسان يتبرر »  •

 ( .. 28:  3رو « ) أعمـال النامـوس

بالذى يبرر الفاجر يؤمن الذي ال يعمل ولكن »  •

 ( .. 5:  4رو « ) فإيمانه ُيحسب له برًا 

و ر « ) لنا سالم مع هللا باإليمان إذ قد تبررنا »  •

5  :1 .. ) 

 ( .. 10:  10رو « ) به للبر يؤمن القلب »  •

أيها الحبيب ، هكذا أكد الوحى أن تبرير اإلنسان أمام 

إيمان باإليمان ) رسالة غالطية ( بل ليس باألعمال هللا 

ية عطية هللا المجانالقلب ) رسالة رومية ( .. فالتبرير هو 
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 .. القلبىإليمانه لإلنسان والتى يهبها هللا له نتيجة 

قارئى العزيز .. إن ثقة المؤمن بأنه نال التبرير مجانًا 

بالنعمة ال تجعله شخصًا ال يهتم بأن تكون أعماله حسنة .. 

العكس هو الصحيح تمامًا فيقينى أن الرب بررنى مجانًا 

هو أقوي دافع إلرضاء  يدفعنى لحبه بشدة .. والحب

المحبوب ] الرب [ بالهروب من الخطية واالجتهاد فى 

 طاعة وصاياه ..

 2،  1:  32لقد نال داود البر مجانًا بدون أعمال ) مز 

( فهل تحّول إلي شخص ال يكترث بأن  8ـ  6: 4، رو 

 031تكون أعماله كما يريدها هللا؟.. كال ففى مزمور 

 : يتحدث إلي هللا قائاًل له

مز « ) منك ُيخاف لكى المغفرة ألن عندك » 

130  :4 ) 
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وليس المقصود فى هذه اآلية الخوف من هللا الذي 

..  الحبيجعلك ترتعب منه فتهرب من محضره بل خوف 

خوف الُمحب من أن ُيحزن قلب َمن يحبه .. أيها الحبيب ، 

يقينك أن هللا قد بررك مجانًا بدون أعمال ، وأنك لم تدفع أى 

َد كاماًل في الصليب يدفعك أن تحبه حبًا ث من ألن الثمن ُسدِّ

 عظيمًا ، فتخاف أن تجرح قلبه المحب بخطايا ترتكبها ..

لم يتحدث أحد مثلما تحدث الرسول بولس ] ُملهمًا من 

:  5) رو بالنعمة .. فقد تبرر النعمة الروح القدس [ عن 

(  10،  9:  15كو  1) بالنعمة ( ، وُأختير رسواًل  2،  1

 3ف ) أبالنعمة ، وصار له امتياز أن يبشر بغني المسـيح 

( .. ومـع هذا فلم يعمل إنسـان المتـداد ملكـوت هللا  8: 

( .. فإدراكك أن هللا يتعامل معك  23:  11كو  2مثلـه ) 

بالنعمة لن يقودك إلي االستهتار أو التكاسل بل إلي 
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لهذا  ..الحب الحرص علي طاعته واالنشغال بُأموره بسبب 

كان الرسول بولس حاسمًا فى موقفه من الذين ظنوا فى 

كلماته عن النعمة أنها تشجع علي ارتكاب السيئات .. قال 

 ليه : إنهم فى هذا يفترون ع

كما ُيفتري علينا وكما يزعم قوم أننا نقول » 

لكى تأتى الخـيرات . الذين لنفعل السيآت 

 «دينونتهم عادلة 

  

 ( 8:  3) رو 

 تعليـم النعمـة

واآلن ُانظر إلي هذا المقطع الذهبى من الرسالة إلي 

 تيطس :
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 لجميعنعمة هللا المـُخلّـِصة ألنه قد ظهرت » 

الفجور والشهوات ننكر أن  الناس ُمعلـّمة إيانا

بالتعقل والبر والتقوي فى ونعيش العالمية 

الرجاء المبارك منتظرين العالم الحاضر 

وظهور مجد هللا العظيم ومخلصنا يسوع 

 ( ..  13ـ  11:  2تى « ) المسيح 

ماذا يقول هذا المقطع؟ .. حقيقة عظيمة ، إن النعمة 

يعلن أن النعمة ُتَعّلم..  وَمن تعلم ؟.. مع أن المقطع 

كنعمة ُمَخّلصة ، لكنه لم يقل إنها لجميع الناس ظهرت 

فهى ال ُتَعّلم « .. إيانا معلمة » ُتعّلم جميع الناس بل 

الجميع بل فقط الذين خلصتهم .. هؤالء الذين تبرروا 

 باإليمان ونالوا الحياة األبدية ..

والحظ أنه لم يقل قد ظهرت نعمة هللا المخلِّصـة آمـرة 
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مة ُمَعلّ » والحـظ أيضـًا أن كلمـة «.. إيانـا ُمَعلِّمة » إيانا بل 

التى ُتطلق علي «  paideuo» فـى األصـل اليونـانى هـى « 

.. وتأتى فى زمن المضارع المستمر ،  (3) تعليم األوالد

 ..متواصل فتعليمها للمؤمن تعليم 

مدرسـة عظيمة تفتح أبوابها لمن تبرروا بها فالنعمـة وهكذا 

، ولكنها مدرسـة تختلف تمـامًا عن متواصاًل لُتعلِّمهم تعليمًا 

.. تقول رسالة مدرسة مدرسة الناموس .. فالناموس أيضًا 

قبلما جاء اإليمان كنا محروسين تحت الناموس » غالطيـة 

بنا وس مغلقًا علينا .. إذًا قد كـان النامـ إلي المسيح لكى مؤدِّ

نتبرر باإليمان . ولكن بعد ما جاء اإليمان لسنا بعد تحت 

 ( .. 25ـ  23:  3غل [ « ) KJV مدرسة ] ناظر مؤدب 

 28ومدرسة الناموس صارمة ُتَعّلم بالتهديد والوعيد ) تث 

( .. هللويا فهى لم تستمر طوياًل ، كان وجودها مؤقتًا إلي 
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أن َفَتَحت مدرسـة النعمة أبوابها .. ويا لها من مدرسة 

مختلفة ، ال ُتعّلم باألمر والنهى ، بل بأثرها العظيم 

والمستمر علي القلب .. فما لم يقدر الناموس أن يعّلمه 

 ب !!ر فى القلوبنجاح .. فكم تؤثالنعمة لإلنسان َعلََّمته 

 ثالثة دروس

يقول لنا مقطع رسالة تيطس إن مدرسة النعمة ُتَعّلم 

 المؤمنين ثالثة دروس رئيسية :

 ..ننتظر .. أن نعيش .. أن ننكر أن   

 أواًل : أن ننكر الفجور والشهوات العالمية 

» نكر نالحظ أنه ال يقول نترك الفجور بل الكلمة األقوي 

arneomai  » النعمة  ال بكل كياننا ..التى تعنى أن نقول

ُتَعلِّمنا أن نقول ال للخطية  بكل ما فينا من قوة .. فإدراكنا 
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للنعمة التى عاملنا بها الرب يدفعنا أن نحبه جدًا ، وبالتالى 

ومه وأيضًا إبليس الذى يقايبغضها جدًا الخطية التى نبغض 

مز « )  أال أبغض مبغضيك يا رب وأمقت مقاوميك» 

139  :21 .. ) 

 ثانيًا : أن نعيش بالتعقل والبر والتقوي  

إدراكى لغني النعمة التى عاملنى بها هللا يدفعنى أن 

 أعيش كما يريد هو لى .. أعيش بالتعقل والبر والتقوي ..

 self-  ضبط النفس» أعيش بالتعقل  •

controlled (NIV)  » نفسى أى أن أتحكم فى ..

الفكر ، وال احتداد مؤذى فى ال إدانة فى 

 الحديث ، وال َنَهم فى تناول الطعام ..

أى أفعل كل ما يريدنى هللا أن أعيش بالبر ..  •
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.. أعمل وأتكلم عالقتى مع اآلخرين أفعله فى 

( ،  6:  4معهم لبنيانهم وليس لهدمهم ) كو 

( ، ُأقّدم  2:  6ُأشارك فى حمل أثقالهم ) غل 

(.. وأكون  28:  4) أف  بسخاء لمن له احتياج

أمينًا فى الحديث كما فى التصرف وأتعامل مع 

 ( .. 2:  5تى  1الجنس اآلخر بكل طهارة ) 

و .. يكون همع هللا فى عالقتى أعيش بالتقوي  •

(  4:  2األول دائمًا .. له حبى األول ) رؤ 

( أما  33:  6وُأموره لها اهتمامى األول ) مت 

 اشتياقى األول ..التواجد فى محضره فهو 

 ثالثًا : أن ننتظر مجىء الرب 

القلب يتعلق به منتظرًا مجيئه .. فلوال صلبه وموته ألجلى 

، أن يبررنى مجانًا .. لقد بالنعمة لما تمّكن هللا أن يعاملنى 
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الرب الثمن كاماًل بداًل منى .. إن تأثرى بهذا الحق دفع 

يجعلنى أنتظر هذا اليوم المجيد حينما ينزل من السماء 

يصاحبه هتاف رئيس المالئكة وبوق هللا ثم أنا وأنت وكل 

 16: 4تس  1المؤمنين المبررين ُنخطف لمالقاته فى الهواء ) 

 ،17 .. ) 

 الفريسى والعشار

مناسب تمامًا أن نختتم حديثنا قارئى العزيز ، كم هو 

ريسى الفعن البر عطية هللا المجانية لنا بالتأمل فى َمَثل 

الذى قاله الرب يسوع وأعلن فيه بكل وضوح أن والعشار 

بل مجانًا بالنعمة .. بأعماله الخاطىء ال يتبرر أمام هللا 

 .. قال الرب :باإليمان 

إنسانان صعدا إلي الهيكل ليصليا واحد » 

ى واآلخر عشار . أما الفريسى فوقف فريس
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يصلى فى نفسه هكذا . اللهم أنا أشكرك أنى 

لست مثل باقى الناس الخاطفين الظالمين الزناة 

وال مثل هذا العشار . أصوم مرتين فى األسبوع 

ر كل ما أقتنيه . وأما العشار فوقف من  وأَُعشِّ

بعيد ال يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء . بل 

لي صدره قائاًل اللهم ارحمنى أنا الخاطىء َقَرَع ع

مبررًا دون ذاك . أقول لكم إن هذا نزل إلي بيته 

» 

 

 ( 14ـ  10:  18) لو 

، وكانت عظيمة جدًا أعماله معتمدًا علي الفريسى أتي 

 فى عينيه فهو :

 ال يخطف .. •
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 وال يظلم .. •

 وال يزنى .. •

 بل :

 يذهب إلي الهيكل ليصلى .. •

 مرتين فى األسبوع ..يصوم  •

 ُيعّشر كل ما يقتنيه .. •

رغم كل هذا عاد إلي بيته غير مبررًا أى عاد وخطاياه لم 

ُتغفر ، وهذا معناه كارثة كبري ، فلو مات فإنه سيهلك إلي 

األبد .. ببساطة ألن هللا يراه خاطئًا وليس بارًا ألن أعماله لم 

 تقدر أن تغفر له خطاياه ..

؟ .. إنه يمثل أشر الخطاة ،  العشاروماذا عن 

فالعشارون كانوا ُيعَتَبرون هكذا فى ذلك الوقت .. لم يستند 

العشار علي أعماله .. والحقيقة أنه لم تكن له أية أعمال .. 
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لكنه فى أحد األيام ذهب إلي الهيكل بهدف الصالة .. َوَقَف 

الذى كانت ُتقدم عليه المذبح النحاسى يصلى وأمامه 

تى تشير إلي موت الرب يسوع الكفارى على الالذبائح 

الصليب .. وقف يصلى ولم يكن هناك أى شىء يقدر أن 

.. لقد  هذه الذبائحكفارة يستند عليه كى يقبله هللا سوي 

دره .. َقَرَع علي صالكفارة مستندًا علي هذه رحمة هللا طلب 

 « ..أنا الخاطىء ارحمنى اللهم » متوساًل 

 hilastheeti» هـى الكلمـة اليونانيـة « ارحـمنى » إن كلمة 

ُيَكفـّر الـذى يعـنى أيضـًا «  hilaskomai» التـى من الفعـل « 

والذى «  kippur» .. لقد ُترِجم الفعل العبرى المعروف 

فى « hilaskomai » معنـاه ُيكفـّر إلي هـذا الفعـل اليونانـى 

، كما  (4)ديم نحو ثمانين مرة الترجمة السبعينية للعهد الق

بهذا المعني فى الترجمة «  hilaskomai» َوَرَد هذا الفعل 
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التى بين أيدينا فى الرسالة إلي « فان دايك » العربية 

 العبرانيين :

[ خطايا  hilaskomai] ُيَكّفر رئيس كهنة .. » 

 «الشعب

 

 ( .. 17:  2) عب 

ة لمة اليونانيهى ترجمة للك« ارحمنى » وهكذا فإن كلمة 

 »ولهذا يمكن ترجمتها بعبارة «  hilaskomai» المشتقـة مـن 

 « ..كّفر لى 

 أيها الحبيب ، بإمكاننا أن نقرأ صالة العشار هكذا :

 «لى أنا الخاطىء كفارة اللهم كن » 

" God be propitious to me - the sinner [YLT]"  
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فـى األصـل اليونانـى مسـبوقـة بـأداة « الخـاطىء » وكلمـة 

، مما يعنى أن العشار كان يري «  the sinner» تعـريـف 

نفسه وكأنه الخاطىء الوحيد فى العالم أو أنه أشر جميع 

 .. (5)الخطاة 

. .عاد مبررًا هللويا ، فالرب يقول عن أشر الخطاة إنه 

ام بها قأعمال ه لم يستند علي لقد تبرر العشار أمام هللا ألن

رة برحمة هللا وكفاآمن .. كفارته هللا ، علي رحمة بل علي 

الذبائح المقدمة علي المذبح ) التى تشير إلي ذبيحة 

الصليب ( فنال البر مجانًا .. ويا له من معني ؟ .. هللا لم 

بال »  باراً يعد يراه خاطئًا يستحق الهالك .. هللا يراه اآلن 

. ال يوجد ما يعوقه عن دخول ملكوت هللا .. كما ال « .لوم 

 يستطيع إبليس أن يشير إلي ذنوبه، فاهلل قد برره ..

 لم يعد أشر الخطاة .. صار أميرًا مع هللا ..
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 .. بالنعمة ..مبرر باإليمان هللويا فأنا أيضًا كذلك 

 صرت أميرًا مع هللا .. لن يعاملنى كخاطىء بل كابن ..

 هللا .. سأحيا بالتعقل والبر والتقوي ..وأميرًا من 

 سأحيا خاضعًا لمن بررنى مجانًا .. إننى له بجملتى ..
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 الفصـل الثاني

 ارتداء الدرع

 

 

َمن يصدق هذا الخبر المذهل ؟.. إن الخطاة مهما كانت 

شرورهم مدعوون لقضاء األبدية التى بال نهاية فى فرح ال 

 رون وجه ملك الملوكيوصف ومجد ال ُيعبَّر عنه ، وهم ينظ

ورب األرباب األروع جمااًل واألبهي منظرًا وبجوارهم النهر 

الصافى الالمع كالبللور ، نهر الروح ، النهر العجيب ، 

 ( .. 22المنعش كل حين وبال حدود ) رؤ 

َمن ُيصدق ذلك ؟.. أنهم مدعوون لقضـاء األبديـة التى 

ي  احتياج إلبال نهاية فى السماء الجديدة حيث ال ليل وال
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سـراج أو نور شمس، فملك الملوك بذاته سينير عليهم .. 

 7وهو بنفسه سيرعاهم وسـيقتادهم إلي ينابيع مـاء حيـة ) رؤ 

( .. بل حتي أجسـادهم سـتتغير إلي صـورة جسـد  17: 

 ( .. 21:  3مجده ) فى 

َمن يصدق أن يكون الفاجر مدعوًا لينال هذه الحياة 

أما هبة هللا فهى .. » بالنعمة .. مجانًا .. األبدية المجيدة 

( ؟.. وهو ليس مدعوًا فقط لهذه  23:  6رو « ) حياة أبدية 

األبدية بل أيضًا لقضـاء أيامه الباقيـة علي األرض فى راحـة 

 ..كأمير وسالم ونجاح .. ال يعوزه شىء ، ويحيا مع هللا 

الكثيرون ال يصدقون هذه األخبار المدهشة .. ال يصدقون 

نعمة هللا الغنية التى تعلن أن أمجاد السماء التى لم ترها عين 

ولم تسمع بها ُأذن ولم تخطر علي بال إنسان يمكن أن تكون 

إشعياء يقول يارب من صّدق » إلنسان خاطىء مثلهم .. 
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ألنكم » تؤكد ( .. أما كلمة هللا ف 16:  10رو « ) خبرنا 

. عطية هللاوذلك ليس منكـم . هو باإليمـان ُمَخلَّصون بالنعمة 

الخاطىء [ ( .. » ]  9،  8:  2أف « ) ليس من أعمال 

ولكن يؤمن بالذى يبرر الفاجر فإيمانه ُيحسب له ال يعمل الذى 

 ( .. 5:  4رو « ) برًا 

كل خاطىء يصدق هذه األخبار المذهلة فيتحول عن 

م ويضع ثقته فى المخلص الرب يسوع ، فإنه طريق اإلث

يخلص من الهالك وينال الحياة األبدية ، ويتبرر من 

 خطاياه وإيمانه ُيحسب له برًا ..

دعنى ُأقدم لك مثالين من الكتاب المقدس ُيعمقان ِفهمنا 

للحق الخاص بالتبرير أمام هللا .. سُنحدثك عن هابيل من 

 العهد الجديد ..العهد القديم ثم بولس الرسول من 
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 أواًل : هابيـل 

تسرد الرسالة إلي العبرانيين فى أصحاحها الحادى عشر 

قائمة بأسماء أبطال اإليمان ، وتبدأ قائمتها بهابيل وتبرز 

 لنا إيمانه بمقارنته بأخيه قايين :

قـّدم هابيل هلل ذبيحة أفضل من باإليمـان » 

 إذ شهد اللـهبـار قايين . فبـه ُشهد له أنه 

ب ع« ) لقرابينـه . وبه وإن مـات يتكـلم بعـد 

11  :4 .. ) 

لماذا ُشهد له أنه بار ؟ .. هل بسبب أعمال قام بها ؟.. 

فبه ] أى باإليمان [ ُشهد له أنه بار ] » كال ، الرسالة تقول 

NIV  ..» ] إيمانه بماذا ؟.. ال شك أنه كانت لديه كلمـة من

« )  بكلمة هللاالخـبر والخبر اإليمـان ب» هللا ليؤمن بها ألن 

التى آمن بها الكلمة ( .. فما هى هذه  17:  10رو 
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وكيف عرفها ؟.. من المؤكد أنه سمع من أبويه آدم وحواء 

أنه خاطىء مثلهما ويحتاج أن يقدم هلل ذبيحة دموية كى 

ُتغفر خطاياه وُيقبل منه .. وربما أخبراه بما فعله هللا معهما 

يوانًا وغطي بجلده عريهما الذى كان ، لقد ذبح بنفسه ح

هابيل بما سمعه .. أنه إنسان آمن بسبب الخطية .. 

للتكفير عن خطاياه .. وتقول الدم خاطىء يحتاج لذبيحة 

مع أنه   ..بارًا الرسالة إلي العبرانيين إنه بهذا اإليمان صار 

 فى ذاته خاطىء ألنه ابن آدم الخاطىء .. 

 يقول سفر التكوين : وماذا عن قايين أخيه ؟ ..

كان قايين عاماًل فى األرض . وحدث من » 

بعد أيام أن قايين قّدم من أثمار األرض قربانًا 

للرب . وقّدم هابيل أيضًا من أبكار غنمـه ومن 

سمانها . فنظر الرب إلي هابيل وقربانه . 
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:  4تك « ) وقربانه لم ينظر ولكن إلي قايين 

 ( .. 5ـ  2

تأمل ، لقد كان قايين شخصًا متدينًا .. فها هو يقدم قربانًا 

َم من ثمر  .. من تعبه .. من عرق جبينه عمله هلل .. لكنه َقدَّ

م ذبيحة يؤمن بأنها ُتَكفِّر عن خطاياه .. اعتمد علي  .. لم ُيقدِّ

أعماله أنها تعطيه البر أمام هللا متناسيًا أنها ملوثة بسبب 

وتأمل كيف تقول رسالة يوحنا اأُلولي عنه طبيعته الفاسدة .. 

( ، فالشيطان  12:  3يو  1« ) من الشرير ] إبليس [ » إنه 

يشجع الخاطىء أن يستند علي بره البشرى الذى مصدره أعماله 

بداًل من البر المجانى الذى يعطيه هللا بسبب اإليمان ..  

م ينظر هللا لوالنتيجة أن قايين لم يصر بارًا أمام هللا كهابيل .. و 

 إلي قربانه ..

هكذا أيها الحبيب ، ليس بالتدين يتبرر الخاطىء أمام 
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هللا .. فكل أعماله مهما سمت فـى عىنيـه هـى أعمال ميتة 

فـى نظر هللا بسبب أن طبيعته فاسدة .. لقد صار هابيل 

بارًا ، أى تبرر أمام هللا كما تقول الرسالة إلي العبرانيين 

 .. كما تضيف الرسالة قائلة :بيحة إيمانه بالذبسبب 

به ] باإليمان بالذبيحة [ وإن مات يتكلم بعد » 

» 

  

 ( 4:  11) عب 

ال تزال قصة هابيل تتكلم بقوة عن أن اإليمان بالذبيحة هو 

الذى يجعلك بارًا  أمام هللا .. ال ، لن يتبرر الخاطىء أمام هللا 

بأعمال ما .. سيتبرر فقط إذا آمن إيمانًا قلبيًا حيًا أن الرب 

َم ذاته علي الصليب ذبيحة ألجله وكل أعمال يحاول  يسوع َقدَّ

زالة خطاياه ليتبرر أمام هللا هى أعمال الخاطىء أن يقوم بها إل
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 ميتة ال قيمة لها.. ال ينظر إليها هللا ..

 ثانيًا : بولـس

هناك مثال آخر للتبرير ُيقدمه لنا الوحى ، هو الرسول 

.. وأدعوك أن ُتقارن معى بين هاتين العبارتين اللتين بولس

 نطق بهما هذا الكارز العظيم :

. لكـننى لسـت لست أشعر بشىء فى ذاتى »  •

 ( .. 4:  4كو  1« ) مـبررًا بذلك 

)  «باإليمان لنا سالم مع هللا تبررنا فإذ  قد »  •

 ( .. 1:  5رو 

ولي إنه  ُّ هل تري تعارضًا  فى أن يقول بولس فى اأُل

ليس مبررًا بينما يؤكد فى الثانية إنه قد تبرر ؟.. ال ، ليس 

ى ، أما فأعماله من تعارض ، ففى اأُلولي نظر بولس إلي 
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.. نظر بولس إلي أعماله وخدمته إيمانه الثانية فإلي 

العظيمة لسيده فلم يجد شيئًا قد َفَعَله يستحق عليه اللوم، 

نه ولكن أل« .. لست أشعر بشىء فى ذاتى » فقال صادقًا 

كان يعلم أن أعمال اإلنسان مهما سمت ال ُتبرر صاحبها 

 « ..بذلك ُمبررًا  لست» أمام هللا ، استطرد قائاًل 

وفى العبـارة الثانيـة يؤكـد لنا أنه مـبرر أمـام اللـه ، لكن 

ليس علي أسـاس أعماله ، بل ألنه آمن بالرب يسوع إيمانًا 

و فى اآلية الثانية ه« تبررنا » حّيًا .. والحـظ أن زمن فعل 

الذى يشير إلي «  aorist participle» فى األصل اليونانى 

حظة معينة فى الماضى .. يقول الرسول إنه حدث تم فى ل

تبرر أمام هللا منذ تلك اللحظة التى آمن فيها إيمانًا قلبيًا حّيًا 

بالرب يسوع وصار له سالم مع هللا .. فمنذ تلك اللحظـة ، 

وهللا باعتبـاره القاضـى األعظـم ال يحسـب له خطيـة بل 
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تى قاطعة الحسب له إيمانه هذا برًا .. تأمل هذه الكلمات ال

أعلن بها بولس يقينه بأنه نال البر ، تبرر أمام هللا بسبب 

 بالرب يسوع :إيمانه 

ليس لى برى الذى من الناموس ] باألعمال [ » 

البر الذى من هللا بإيمان المسيح بل الذى 

 ( .. 9:  3فى « ) باإليمان 

 النتـائـج

لتبرير اقارئى العزيز .. توجد ثالث نتائج رئيسية لنوال 

 تتعلق بالضمير والوعود ومواجهة إبليس ..

 أواًل : الضـمير

 للرجل الذى ال طـوبي» يا لسعادة الخاطىء حينما يتبرر 

( .. بإمكانه كما  8:  4رو « ) يحسب له الرب خطية 
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ت قد أخطأ» يقول سـفر أيـوب أن يغنى بين الناس ويقول 

 ( ..  72:  33أى « ) ولم أجاز عليه وعوَّجت المستقيم 

أتى لإلنسان الذى يتبرر ويا للسالم ينعم يا للفرح الذى 

ذ قد إ» الحقيقى الذى يأتى لضميره ، يقول الرسـول بولس 

الم مع ستبررنا باإليمان ] بقبـول الرب يسوع بديـاًل عنا [ لنا 

( .. السالم مع هللا هو سالم للضمير ..  1:  5رو « ) هللا 

بة ألنه يعرففالضمير ال يعود يوجه   لصاحبه االتهامات الُمَعذِّ

أنه قد تبرر أمام هللا .. التبرير ُيبطل كل شكايات الضمير 

:  10المـُحطـِّمة وينهى شعور صاحبه المستمر بالذنب ) عب 

2 .. ) 

ت عندما يخطىء ، يبكته  َّ الروح نعم المؤمن ُيبكَّ

ولكن فى جو من األمان واإلحساس بأنه ابن القدس 

ًا ألبيه ال يحتاج أن يقوم بأى أعمال للتكفير عن محبوب جد
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 خطاياه بل فقط أن يرفضها ويعترف بها ألبيه الذى يحبه ..

الرسول بطرس الرب يسوع أمام جارية ، مع هذا أنكر لقد 

لم يحيا بقية عمره يئن من ثقل اإلحساس بالذنب .. تأمله 

ا و بعد أقل من شهرين من تلك الحادثة يوبخ اليهود كى يتوب

 قائاًل :

 ( 14:  3أع « ) القدوس البار أنكرتم أنتم » 

لقد أنكروا الرب مثله ولكن ال شك أن إنكاره هو كان 

األسوأ .. فقد أنكره أمام جارية عديمة القوة ، أما هم فأمام 

الوالى الذى يتحكم بُأمورهم .. فكيف استطاع بجرأة أن 

يوبخهم علي خطية ارتكبها هو أيضًا وبصورة أسوأ ؟ .. إنه 

ك لم كأنالتبرير الذى يرفع تمامًا كل إحساس بالذنب 

 ..تخطىء 

، كم من جرائم ارتكبها الرسول بولس ُانظر أيضًا إلي 
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( ..  9قبل أن يقابله الرب فى الطريق إلي دمشق ) أع 

مفتريًا و ومضطهدًا كنت قباًل مجدفًا » استمع إلي اعترافاته 

 بإفراطكنت أضطهد كنيسة هللا ( .. »  13:  1تى  1« ) 

فى سجون كثيرين حبست ( .. »  13:  1غل « ) وأتلفها 

من القديسين آخذًا السلطان من ِقَبِل رؤساء الكهنة . ولما 

[  KJV, NASكانوا ُيقتلون ألقيت قرعة ] كان صوتى ضدهم 

بذلك . وفى كل المجامع كنت أُعاقبهم مرارًا كثيرة وأضطرهم 

إلي التجديف . وإذ أفرط حنقى عليهم كنت أطردهم إلي 

 ( .. 11،  10:  26أع « ) المدن التى فى الخارج 

هللويا ، فلم يحيا بولس بقية أيام حياته علي األرض 

من ضميره ، يئن من أثقال الذنوب .. كال ، فقد ُمعذبًا 

تحرر تمامًا من اإلحساس بالذنب ألنه آمن بهذه الحقيقة 

 أمام هللا يوم آمن بالرب يسوع ..تبرر العظمي .. أنه 
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ب بل منطلقـًا يخدم الر  ال ، لم يقِض أيامه ُمكّباًل بالذنب

قيقى حبسالم عجيب ) اقرأ رسالة فيلبى ( ، متمتعًا بفـرح 

(  2:  13مع هللا .. وتأمل فقد انتقاه الروح القدس ) أع 

َن الرسالة العظيمة  ليبشر بهذا الفرح وذلك السالم .. وَدوَّ

ر   5:  4 ) روبتبرير المجرم باإليمان إلي رومية التى ُتَبشِّ

.. ) 

أيها الحبيب ، ثقتك أنك تبررت أمام هللا تجعـلك تحيـا فى 

راحة من الذنب ، فال تتوقع أى كارثة عقابًا لك من هللا 

بسبب خطاياك.. فبسبب التبرير لم يعد هللا قاضيًا بالنسبة 

لك بل أب .. وعرشه تحول من عرش للقضاء إلي عرش 

عاملك ( ، ولم يعد يراك ُمذنبًا أو ي 16:  4للنعمة ) عب 

 .. كابن له ..كأمير كمذنب بل 

نعم ، ال يغب عن ذهنك أنه حتمـًا سيؤدبك إذا واصلت 



 290 

حكم يقاضى ترحيبـك بالخطية ، لكن ما أبعد الفرق بين 

نفعته يؤدب ابنه لمأب بعقوبة البد أن ُتستوفي كاملة وبين 

.. 

ال ، لن ُتعاقب ألن الرب يسوع عوقب بداًل منك ، بل 

ك تؤَدب من أعظم أب فما أعظم حبه ستؤدب ولتعلم أن

وحكمته !! ولتعلم أيضًا أن تأديبه لك سيتوقف فى الحال 

الهدف منه .. حينما تتعلم الدرس وتبغض يتحقق حينما 

 الخطية من القلب ..

فلتفرح جدًا أنك مبرر ، فكل الذين تبرروا لهم أن يهتفوا 

آلن اال شـىء من الدينونـة » بفرح مع الرسول بولس قائلين 

( .. رجاء  1:  8رو «  ) علي الذين هم فى المسيح يسوع 

ال دينونة اآلن علىَّ ألنى فى المسيح » ُقل اآلن بإيمان 

 « ..يسوع 
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 ثانيًا : الوعـود

يا لها من حقيقة عظيمة أنه بسبب إيمانى القلبى بالرب 

فى  »ويرانى برًا وهللا حسب إيمانى تبررت يسوع فإننى 

. ولهذا لى أن أتمسك بكل وعود هللا .بارًا « المسيح 

فى الكتاب المقدس .. البار العظيمة التى وعد بها اإلنسان 

أما  »لى كل امتيازات األبرار ، هللويا .. وكمثال حينما أقرأ 

( فألقـل لنفسى هللا  4: 11أم « ) البر فُينّجى من الموت 

 »سينجينى من الخطر ألنه يحسبنى بارًا .. وعندما أقرأ 

( أُعلن  16:  5يع « ) لبة البار تقتدر كثيرًا فى فعلها ط

إيمانى أن هللا سيستجيب صالتى ألنه يرانى بارًا .. نعم ما 

 أعظمها آية :

 ( 9:  5رو « ) متبررون اآلن » 
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 ثالثًا : مواجهة إبليس

يقينى بأننى مبرر يحمينى من هجمات إبليس والسيما 

 حينما يحاربنى من خالل :

 االتهامات •

 أعمال السحر •

 االتهـامـات

من » ما أقوي الكلمات التى قالها الرسول بولس 

سيشتكى علي مختارى هللا ] الجواب ال أحد [ . هللا هو 

 «الذى يبرر . من هو الذى يدين ] الجواب أيضًا ال أحد [ 

( .. فإذا كان هللا هو الذى حسبنا بال  34،  33:  8) رو 

خطيـة ، فمن يقدر أن يديننا .. هكذا لن يقدر إبليس أن 

ـ  6:  1يشتكى عليك أمام هللا مثلما فعل مع أيوب ) أى 
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( .. وإذا أتي إليك لكى يشير إلي خطايا فعلتها بهدف  12

انتهره أن ينزع سالمك أو للتشكيك بشأن خالصك ، 

 ديننىتوقل له هللا هو الذى بررنى فمن أنت حتي بسلطان 

 .. ال ، لن تستطيع ..

أيها الحبيب ، عادة ما يستغل إبليس اجتيازك فى ضيقة 

كى يوجه اتهاماته إليك .. يشير إلي الضيقة هامسًا فى 

ُأذنك أنها نتيجة ألخطائك الماضية .. وربما تكون هذه 

علي اإلطالق األخطاء قد حدثت بالفعل ، وربما لم تقع 

وهذه محاولة من إبليس إليهامك بحدوثها .. وقد تكون 

ارتكبتها بشكل محدود وهو يضخمها بشدة أمام عينيك.. إنه 

يبغضك جدًا ويريد لمعاناتك أن تزداد وتزداد ، مجتهدًا أن 

يسلب منك إيمانك وسالمك الداخلى وراحة ضميرك ساعيًا 

 ندفعًا فىأن يحطم معنوياتك حتي تتصرف بال حكمة م
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 خطوات غير متزنة ليست فى مشيئة الرب ..

هذا ما حـاول أن يفعله مع داود الملك حينما كان فى 

ضيقـة شديدة بسبب انقالب ابنه أبشالوم عليه ومحاولته 

االستيالء علي الُملك .. فى ذلك الحين تـرك داود ُأورشـليم 

 بنفس ُمّرة ، فإذا برجـل اسمه شمعى يحركه إبليس ليقذف

قد  »عليه قائـاًل له : يشـتكى داود بالحجارة والطين ، وهو 

)  «المملكة ليد أبشالوم .. وها أنت واقع ِبشـرِّك الرب دفع 

 ( .. وكأنه يقول له : 8:  16صم  2

 داود أنت فعلت الشرور ..

 اآلن حان الوقت لتنال جزاءك من الرب ..

الُملك سينتقل إلي ابنك أبشالوم الذى سينجح فى 

 قتلك..
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إنها ألكذوبة كبيرة من العدو ألنه كذاب وأبو الكذاب .. 

فالحقيقة عكس ذلك تمامًا ، فإبليس وليس الرب هو الذى 

يريد أن ُيقتل داود ويملك أبشالوم .. كان هدفه تحطيم 

معنويات داود كى ينهار تمامًا .. وهدفه أيضًا أن ُيصدق 

لم ن هللا فيستسداود هذه األكذوبة ، وهى أن ُملك أبشالوم م

 وال يقاوم حدوثه ..

إن االتهامات التى يوجهها إليك إبليس عبر كلمات 

تسمعها أو أفكار يهاجمك بها هى كاألحجار والطين التى 

قذف بها شمعى داود بهدف أن تصيب مشاعرك فتحطمها 

، وأن تلوث صورتك أمام نفسك .. وإليك بعض األمثلة 

أنت أشر إنسان .. هل » التهامات يقذف بها فى ُأذنك : 

تعتقـد أن هللا سيصنع لك شيئًا؟ .. هل من الممكن أن 

يستخدمك بعد ذلك ؟ .. ال أظن .. كيف تحتمل نفسك ؟ 
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.. ال تضيع وقتك فى صالة بال نتيجة .. هللا لن يستجيب 

لك .. هل نسـيت ما فعلته ؟ .. حان الوقـت لتتذكـر ، حتمًا 

 «..الضيقة ستستمر 

، إحذر إبليس فهو ماكر وخبيث ، وال أيها الحبيب 

تحاول أن تصد حجارته ببر أعمالك .. ال تحاول أن تأتى 

بالبراهين التى تثبت أنك لم تخطىء ، وأن مسئولية ما حدث 

ال تقع علي عاتقك .. إبليس بارع فى المجادلة وفى إجهاد 

من يناقشه .. ال ليسـت هذه هى الطريقـة التى وضعهـا هللا 

هة اتهاماته .. كلمة هللا ال ُتعلِّمك أن تواجه لنا لمواج

اتهاماته بإظهار بر أعمالك بل بإعالن البر الذى نلته من 

 ليس لى برى الذى» هللا.. ال تنَس كلمات الرسول بولس 

 3فى « ) من الناموس ] األعمال [ بل.. البر الذى من هللا 

 :9 .. ) 
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أيها الحبيب ال تصد أحجار إبليس ببر األعمال .. ال 

تدافع عن نفسك أمامه متحدثًا عن أعمالك .. ال بل واجهه 

ح لك الذى أصبببر هللا بما ال يقدر علي اختراقه .. واجهه 

بسبب إيمانك .. فى األصحاح السادس الذهبى من رسالة 

أفسس الذى يتحـدث عن مواجهة المؤمن لقوي الظلمة ، 

 »ثنا كلمة هللا علي مواجهـة إبليس بهذا البر قائلة لنا تح

البسـوا سـالح اللـه الكامل لكى تقدروا أن تثبتوا ضـد مكـايد 

،  11: 6أف « ) درع البر إبليس .. فاثبتـوا .. البسـين 

14 ..) 

، ال تسمح لهذه األحجار وهذا اثبت كلمة هللا تقول لك 

لية .. ارتدى درع الطين أن يؤذى ويلوث مشاعرك الداخ

البر ، إنه قادر أن يمنعها من أن تلمس قلبك .. فالدرع جزء 

هام من سالح الجندى الرومانى .. كان ُيصنع من إطارات 
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حديدية متشابكة ، ويمتد من أسفل الرقبة إلي الفخذين 

ليحمى أعضاء اإلنسان الداخلية الهامة ، القلب والرئتين 

 .. (6)والكبد والكليتين

 تحثك أن ترتدى درع البر ضد اتهامات إبليس .. كلمة هللا

واجه حجارته وطينه بهذا الدرع الحديدى .. البر اإللهى .. 

رًا وأن هللا وهبك ب« فى المسيح » كيف ؟ بأن تعلن أنك بار 

من عنده حينما آمنت .. وإذا كان هللا ، القاضى األعظم ، 

نك بار ليس أليراك بارًا فمن يقدر أن يتهمك ؟ .. وتذكر أنك 

 لم تخطىء ، بل ألن هللا بررك بالنعمة حين آمنت ..

 أعمال السحر

فى زمن العهد القديم ذهب باالق ملك موآب الوثنى إلي 

الساحر طالبًا منه إيذاء شعب هللا الذى كان وقتذاك فى بلعام 

برية سيناء .. وكان بلعام شخصًا له اتصال وطيد باألرواح 
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( وذا قدرة علي إطالق لعنات علي  1:  24الشريرة ) عد 

الناس .. فتحّرك بلعام ربما اعتقادًا منه أنه سيقدر أن يؤذى 

ورة فالخطايا غير المغفخطاياه الشعب بلعناته ألنه شعب له 

تفصل اإلنسان عن هللا وبالتالى تجعله فريسة فى فم إبليس 

عرضة لتأثير السحر .. مبارك الرب ، لم يدع بلعام يلعن 

بل أجبره أن ينطق بكلمات البركة بداًل من اللعنات  الشعب

 معلنًا له أنه غفر خطايا الشعب :

لم ُيبصر ] هللا [ إثمًا فى يعقوب . وال رأي » 

[ فى إسـرائيل ..  DBY، خطأ NKJVتعبًا ] شرًا 

[ ليس عيافـة ] سـحر [ عـلي KJVإنه ] بالتأكـيد 

: 23عد « ) يعقـوب وال عـرافة عـلي إسـرائيل 

21  ،23 ..) 

ُأشير أواًل إلي أن يعقوب وإسرائيل هما اسمان لشعب هللا 
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يتحدث عن الشعب إبان يعقوب فى زمن العهد القديم .. 

فعن الشعب وهو قوى وفى نهضة روحية إسرائيل ضعفه أما 

.. 

وفى هذه الكلمات التى أرغم هللا بلعام علي التفوه بها 

أجاب هللا علي بلعام .. ال ، لن تستطيع أن تأتى بلعناتك 

علي شعبى .. إننى ال أراهم بعد خطاة !! إنهم تحت 

حمايتى .. لن أسمح لسحرك أن يؤذيهم .. ولكن كيف لم 

 يَر هللا خطايا شعبه .. كيف لم ير إثمًا أو شرًا أو خطأً 

حتي فى الوقت الذى كانت حياته مماثلة لحياة يعقوب 

.. فاهلل باعتباره هللا يبرر الضعيفة ؟ .. واإلجابة أن 

لم يحسب لهم خطية عدله القاضى األعظم الكامل فى 

بسبب أنه كان يري دماء ذبائحهم التى ترمز إلي دم الرب 

 يسوع العظيم ..
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لكنه كـأب خطـاياهم ، و لم يَر نعم ، هللا كقاضى عادل 

(، وألنه يحبهم كأب فقد  8:  90) مز يراهـا لشـعبه كان 

 كان يؤدبهم كى يتركوها ..

باإليمان إن أخطاءك التى تبررت قارئى العزيز يا من 

ترتكبها اآلن ليست أمام قاضى ُيعاقب إنها أمر بينك وبين 

السماوى ، فى داخل البيت.. وليس من حق الخصـم ، أبيك 

رج البيت وكل من ينتمى له أن يؤذيك إبليس الذى خـا

بسببها طالما أنت فى شركة مع الرب ، تائبًا عن خطاياك 

 ومتمتعًا بغفرانه ..

ى قد بررته أمام» وانظر فالرب يقول لبلعام عن شعبه 

عّلم ت« .. [ وعرافتك سحرك لذا لن تقوي عليه عيافتك ] 

نى هللا ر أنت أيضًا أن تقاوم إبليس هكذا .. أن تقول له قد بر 

، لذا لن تقدر أن تـؤذنى ولن تأتى عليَّ بلعناتك .. نعم قاوم 
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 إبليس مرتديًا درع البر وسيهرب من أمامك ..

 مخلصى العظيم ..

 يا للحب الكبير الذى أحببتنى به ..

 أسلمت نفسك للصلب ألجل خطاياى ..

 قمت من الموت ألجل تبريرى ..

 وما أعظم التغيير الذى حدث لى بسبب 

 يمانى بما فعلته من أجلى ..إ

 إنها لقفزة ضخمة .. كم أشكرك عليها ..

 من مذنب إلي شخص له بر من هللا ..

 ومن ُمعـذَّب من اإلحساس المستمر بالذنب

 إلي شخص يستريح فى سالم مع هللا ..

 ومن خـاطىء يشـتكى إبليـس عليـه 

ب ضميره إلي مؤمن صار  َّ  «بر هللا » وُيعذِّ

 ال يقدر أحد أن يشير إلي خطاياه فيما بعد .. 
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 الفصـل الثالث
 تبررت كإبراهيم

 

مرًا آالصـوف يمنع الكهنـة من ارتداء الثياب المصنوعة من 

)  «ال يتنطقون ] يشدون وسطهم بحـزام [ بما ُيعـّرق » أن 

 ( .. 18:  44حز 

ما معني ذلك ؟ .. كما تعلم فالعهد القديم هو عهد 

الرموز والظالل، أما العهد الجديد فهو عهد الحقائق 

: 2الساطعة التى تتحدث عنها هذه الرموز والظالل ) كو 

 فىالمؤمن ( .. فالكاهن فى العهد القديم يرمز إلي  17

العهد الجديد .. يقول يوحنا فى سفر الرؤيا عن الرب يسوع 

ذى أحبنا وقد غّسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكًا ال» 
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( .. وتقول رسالة  6،  5:  1رؤ « ) وكهنة هلل أبيه 

وت وكهنوأما أنتم فجنس مختار » بطرس اأُلولي للمؤمنين 

( .. فالمؤمن فى العهد الجديد له  9:  2بط  1« ) ملوكى 

أن يدخل عرش هللا مثلما كان الكاهن يدخل إلي األقداس 

ى زمن العهد القديم .. وثياب البوص أى الكتان هـى رمز ف

البز ] كلمة تطلق أيضًا علي » ، يقول سـفر الرؤيـا للبـر 

[ القديسين ] أى  righteousnessالكتان [ هو تبررات ] 

 ( .. 8:  19رؤ « ) المؤمنين [ 

الكاهن فى العهد القديم كان يدخل إلي األقداس وهو 

، وهو فى هذا رمز للمؤمن فى ان الكتمرتديًا البوص ، 

هى البر اإللالعهد الجديد الذى يدخل إلي عرش هللا مرتديًا 

الذى منحه هللا له حينما آمن به .. هللويا ، بإمكان كل 

مؤمن حقيقى فى العهد الجديد أن يتهلل مشيرًا إلي عمل هللا 
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ب فرحًا أفـرح بالر » معه مرددًا كلمات سفر إشعياء العظيمة 

( .. فهل تفرح  10:  61إش « ) رداء البـر انى .. كس

 أنت أيضًا قارئى العزيز بسبب هذا الرداء ؟..

الحظ أيضًا أن الكاهن لم يكن يدخل إلي محضر الرب 

، ويشرح سفر حزقيال المعني فى هذه الصوف وهو يرتدى 

ب فالصوف يسب« .. ُيعّرق ال يتنطقون بما » العبارة الهامة 

اإلنسان .. قديمًا قال هللا آلدم أعمال العرق ، والعرق يعّبر عن 

( .. لذلك فرداء  19:  3تك « ) بعرق وجهك تأكل خبزًا » 

الصوف هو رمز لبر أعمال اإلنسان .. أيها الحبيب ، لن ُنقَبل 

.. كال ، نحن مقبولون أمامه بسبب بر أعمالنا أمام هللا بسبب 

.. نعم  بالرب يسوعإليماننا ى وهبه هو لنا مجانًا نتيجة البر الذ

كم يفشل الخاطىء إذا حاول أن يرتدى الصوف ليدخل به إلي 

عرش هللا ، فأى أعمال يقوم بها ليتبرر قدام هللا هى أعمال 
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ميتة عاجزة كل العجز عن إزالة المسافة الشاسعة التى بينه 

 ر سوي أن يرتدىوبين هللا بسبب الخطيـة .. فال طـريق آخ

 الكتان األبيض .. بر هللا الذى يناله باإليمان ..

إشارة فى الكتاب المقدس عن إيمان أول هل تعلم أن 

( أتت فى  16:  4رو « ) الذى هو أب لجميعنا » إبراهيم 

األصحاح الخامس عشر من سفر التكوين عندما قالت كلمة 

 هللا إنه نال البر الذى باإليمان :

تك  « )برًا راهيم [ بالرب فحسبه له ] إبآمن » 

15  :6 ) 

وهل تعلم أن هذه اآلية ُذِكرت أيضًا فى أسفار العهد 

(  3:  4مرات ، فى رسائل رومية ) رو ثالث الجديد 

( ؟! إنها  23:  2( ويعقوب ) يع  6:  3وغالطية ) غل 

كلمات فقط ولكن خمس فى أصلها العبرى تتكون من 
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التعليم الذى تقدمه ال ُيقّدر بثمن ، لقد اقتبستها أسفار العهد 

الجديد لتعلن بها هذا الحق العظيم أننا نتبرر أمام هللا 

وليس باألعمال .. يقول لنا األصحاح الرابع من باإليمان 

رسالة رومية إننا لما آمّنا مثل إبراهيم ُحسب إيماننـا برًا لنا 

 ( .. 25ـ  20،  5ـ  1: 4ب إيمانه بـرًا له ) رو مثلمـا ُحسـ

 هل من تناقض ؟!!

ويبرز هنا سؤال هام .. إن كان إبراهيم قد تبرر أمام هللا 

 ، فما هو المقصود من كلمات رسالة يعقوب :بإيمانه 

 إذ قدم إسحقباألعمال ألم يتبرر إبراهيم أبونا » 

 «ابنه علي المذبح 

 

 ( 12:  2) يع 
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ين بتناقض هل بررت األعمال إبراهيم أمام هللا ؟ .. هل من 

فر وما ذكره سباألعمال ما تقوله هذه الرسالة إن إبراهيم تبرر 

إذ ألهم الروح القدس .. لنشكر باإليمانالتكوين إنه تبرر 

ى فتبرير إبراهيم الرسول بولس فى وقت الحق ليكتب عن 

أى بعد نحو عشر  (7)ميالدية  57رسالته إلي رومية عام 

ميالدية  49و  46سنوات من كتابة رسالة يعقوب ) بين عامى 

ن عيعقوب بما يزيل أى ُلبس فى ِفهم ما ورد فى رسالة  (8)(

تبرير إبراهيم .. قارئى العزيز، كما نفهم أسفار العهد القديم علي 

ضوء العهد الجديد ، تعال نفهم معًا مغزي كلمـات الرسـالة األقدم 

ة يعقوب ( علي ضوء ما قالته الرسالة األحدث ) رسالة ) رسال

رومية ( .. فالبد أن الروح القدس له هدفًا فى الترتيب الزمنى 

لكتابة أسفار الكتاب المقدس .. وال شك أيضًا أن األسفار 

األحدث ُتَكّمل األقـدم وتزيل أى ُلبس فى فهمها .. هذا ما 
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َن بعد األناجيـل الثـالنالحظه أيضـًا فى إنجيـل يوحنا الذى دُ  ثة وِّ

بنحو ربع قرن ، « Synoptic Gospels » متي ومرقس ولوقـا 

 فجاء مكماًل وموضحًا لها ..

 رسالة رومية وتبرير إبراهيم

إليك بعض اآليات من األصحاحين الثالث والرابع من 

رسالة رومية تتحدث عن التبرير واسمح لى أن ُأقسمها إلي 

 الدراسة ..أربعة مقاطع لتسهيل 

ألنه إن كان إبراهيم قد تبرر باألعمال فله »  •

. ألنه ماذا يقول ليس لدي هللا فخر . ولكن 

)  «فُحسب له برًا إبراهيم باهلل فآمن الكتاب . 

 ( .. 3،  2: 4رو 

أما الذى يعمل فال ُتحسب له اأُلجرة علي »  •

ال سبيل نعمة بل علي سبيل دين . وأما الذى 



 311 

 فإيمانهولكن يؤمن بالذى يبّرر الفاجر يعمل 

 ( .. 5،  4: 4رو « ) ُيحسب له برًا 

كما يقول داود أيضـًا فى تطويب اإلنسان »  •

. طوبي برًا بدون أعمال الذى يحسب له هللا 

للذين ُغفرت آثامهم وُسترت خطاياهم . طوبي 

رو « ) للرجل الذى ال يحسب له الرب خطية 

 ( .. 8ـ  6: 4

ألننا نقول إنه ُحِسَب إلبراهيم اإليمان برًا .. »  •

... وال ختمًا لبر اإليمـان وأخذ عالمة الختان 

بعـدم إيمان ارتاب فى وعد هللا بل تقوي باإليمان 

معطيًا مجدًا هلل . وتيقن أن ما وعد به هو ] هللا 

رًا أيضًا ُحسب له ب[ قادر أن يفعله أيضًا . لذلك 

أجـله وحـده أنه ُحسـَِب له  . ولكن لم ُيكتب من
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لذين ابل من أجلنـا نحن أيضًا الذين سُيحسب لنا 

 ( ..24ـ  20،  11،  9: 4 رو« ) نؤمن

إن كان إبراهيم قد تبرر باألعمال فله » يقول المقطع األول 

. ألنه ماذا يقول الكتاب . فآمن ليس لدي هللا فخر . ولكن 

( ..  3،  2:  4رو « ) إبراهيم باهلل فُحسب له ] إيمانه [ برًا 

فلو أن « .. ليس لدي هللا » الحظ معى هذه العبـارة الهـامة 

ينما الفتخر بنفسه أمام هللا .. ببأعمـاله إبراهيم تبرر أمـام اللـه 

 عمـال كيالليـس مـن أ » تقـول رسـالة أفسس بكـل وضـوح 

( .. وهكذا ألن  9:  2أف « ) ] بنفسه أمام هللا [ يفتخـر أحـد 

الخاطىء كإبراهيم يتبرر أمام هللا باإليمان وليس باألعمال فال 

اإليمـان ب.. مجـانًا بنعمتـه متبرّرين » مجال الفتخـاره بنفسـه 

،  25،  24:  3رو « ) فأين االفتخار . قد انتفي بدمه .. 

27 .. ) 
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 إبراهيم باهللآمن » ال تفوتك هذه المالحظة إن عبارة و 

قد تكررت ثالث مرات فى رسالة رومية ) « فُحسب له برًا 

( .. يا للتأكيد ، الحظ أيضًا أن  22،  9،  3:  4رو 

)  «اإليمان بر » الوحى ُيسّمى هذا البر الذى ناله إبراهيم 

( مؤكدًا إنه ذات البر الذى ُيحَسب للمؤمن  11:  4رو 

 ( .. 24:  4)رو 

يدعونا إلي رفض القول بأننا نحصل والمقطع الثانى 

علي التبرير أمام هللا باألعمال ألن هذا يناقض تمامًا الحق 

 الذى يعمل ] بهدف» بأن التبرير هو عطية مجانية من هللا 

عمة نعلي سبيل  أن يتبرر أمام هللا [ فال ُتحسب له األجرة

( .. وهذا يعنى أن  4:  4رو « ) دين بل علي سبيل 

االعتقاد بأن التبرير باألعمال مضاد للحق تمامًا ، فـهو 

يجـعل اإلنسـان دائنًا هلل بداًل من أن يكون مديونًا له .. يقول 
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فإن كان » األصحـاح الحادى عشر من الرسـالة إلي رومـية 

وإال فليسـت النعمة بعد نعمـة  . فليس بعد باألعمالبالنعمة 

 ( ..  6:  11رو « ) 

كلماته بهذه اآلية التى ُتظهر غني المقطع الثانى ويختم 

الذى ال يعمل ] ال يعتمد علي أعماله كى ُيبرر [ » النعمة : 

ولكن يؤمن بالذى يبرر الفاجر فإيمانه ُيحسب له برًا ] مثلما 

( .. وتعّجب معى ، فالفاجر  5:  4رو « ) حدث مع إبراهيم [ 

 وإبراهيم يتساويان فى هذا األمر كالهما يتبرران باإليمان !!

، داوديقدم الوحى مثاًل آخر هو وفى المقطع الثالث 

مؤكدًا أنه لم يقم بأى أعمال لكى ُتغفر خطاياه .. لقد تبرر 

يقول داود أيضًا فى تطويب اإلنسـان ] » أعمال بدون 

. ال بدون أعمالذى يحسب له هللا برًا  يتحـدث عن نفسـه [

 7،  6:  4رو « ) طوبي ] يا لسعادة [ للذين ُغِفَرت آثامهم
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.. ) 

وتقتبس الرسالة إلي رومية هذه الكلمات السابقة من 

الشهير  الذى ترنم به داود بعد تيقنه من  32مطلع مزمور 

نوال الغفران ، وهو المزمور األول فى سلسلة المزامير التى 

وهى كلمة عبرية تعنى « maschilقصيدة » ها عنوان ل

هو أن هللا نتعلمه ما يجب أن فأول ..  (9)والفهم للتعليم 

يحسـب لإلنسـان برًا بـدون أعمـال .. المزمور يقول يا لسعادة 

 من ينال هذا البر !!

الذى يحدثنا عن المقطع الرابع واألخير ونأتى إلي 

اختتان إبراهيم ونسأل متي اخُتِتَن إبراهيم ؟ .. واإلجابة هى 

عامًا من نواله التبرير .. فنواله خمسة عشر بعد نحو 

التبرير ليس بسبب الختان أو أى طقوس أتممها إنما فقط 

 ».. ولماذا اخُتِتَن ؟ .. تقول الرسالة إلي رومية إليمانه 
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(  11:  4رو « ) لـبر اإليمان ًا وأخـذ عالمـة الختـان ختم

.. فالختان هو عالمة فى جسد إبراهيم تقول إنه قد تبرر 

هذا التبرير ولن يفقده .. فكونه يفقد أمام هللا ، وإنه لم 

بعد خمسة عشر عامًا من « لبر اإليمان ختمًا » اخُتِتَن 

نواله التبرير فهذا دليل علي أنه لم يفقد تبريره خالل هذه 

.. وكون أن الختان يترك فى الجسد عالمة ليست  السنوات

فهذا دليل علي أن التبرير الذى ناله إبراهيم دائمة مؤقتة بل 

 لن يفقده طوال أيام حياته ..

وهكذا فالمقاطع األربعة السابقة عن تبرير إبراهيم تؤكد 

 لنا أنه لم يتبرر أمام هللا البار ] العادل [ بأعماله :

علي أن التبرير أمام هللا   يدللالمقطع األول  •

عطى لإلنسان ليس باألعمال  ُّ ألن األعمال ُت

 فخرًا أمام هللا ..
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يقول إن مبدأ التبرير باألعمال والمقطع الثانى  •

 ..النعمة يناقض مبدأ 

ليؤكد أن  32يقتبس من مزمور والمقطع الثالث  •

 البر عطية إلهية بدون أعمال ..

د أن إبراهيم لم ولن يفق ، فُيعلنالمقطع الرابع أما  •

 أبدًا البر الذى ناله حينما آمن ..

 توقيت تبرير إبراهيم باإليمان

يحدد لنا المقطع األول الوقت الذى تبرر فيه إبراهيم 

ألنه ماذا يقول الكتاب ] أسـفار الوحــى [ . » باإليمان أمام هللا 

( .. فأين  3:  4رو « ) فآمن إبراهيم باهلل فُحِسَب له برًا 

ذكرت أسفار الوحى هذه اآلية ؟ .. اإلجابة نجدها فى 

وقال ] هللا » األصحاح الخامس عشر من سفر التكوين 

إلبراهيم [ ُانظر إلي السماء وُعدَّ النجوم إن استطعت أن تعدها 



 318 

)  «فحسبه له برًا . وقال له هكذا يكون نسلك . فآمن بالرب 

 ( .. 6،  5:  15تك 

إبراهيم ، حسبه بارًا عندما آمن بوعده له أن  لقد برر هللا

نسله سيكون كنجوم السماء فى الكثرة مع أنه لم يكن قد 

أنجب بعد وسارة امرأته كانت عاقرًا .. نظر إبراهيم إلي 

سارة فاقتنع بعجزها التام ، فقد مضت سنوات طويلة منذ 

زواجهما دون أن ينجبا .. لكنه تحّول عن العيان رافضًا 

.. وهذا  وعدهُمصّدقًا فى هللا ثقته ق الطبيعى ووضع المنط

 ..اإليمان هو 

تأمل جيدًا .. علي الرغم من أن اإليمان الحقيقى دائمًا يثمر 

أعمااًل حقيقية لكن إبراهيم لم يفعل شيئًا مميزًا فى هذه المناسبة 

.. سمع الوعد فآمن به .. نظر هللا إلي قلبه فوجد به إيمانًا 

حقيقيًا ، فبرره فى الحال .. حقًا لقد تبرر كما تقول رسالة 



 319 

 ( .. 6:  4رو « ) بدون أعمال » رومية 

؟ .. كال بل أعمال حسنة وهل لم يكن لدي إبراهيم 

الكثير منها .. َتَرَك أرضه وعشيرته طائعًا أمر هللا .. 

ضحي للوط بحقه فى االختيار كى ال تحدث مخاصمة 

بينهما أو بين رعاة كل منهما .. حارب وانتصر لكى يحرر 

يبه يأخذ نص لوط من األسر ويسترد له أمالكه .. َرَفَض أن

من غنائم هذه المعركة لئال يقول ملك سدوم ] المدينة 

َم ُعشرًا من كل شىء  المستبيحة[ أنه هو الذى أغناه .. َقدَّ

لكاهن هللا العلى ملكى صادق .. اخُتتن وهو يناهز المائة 

 عام ..

ام لكنه لم يتبرر أمأعمااًل عظيمـة نعم لقد صنع إبراهيم 

سفر التكوين والرسالة إلي رومية هللا بسبب أى منها .. ف

بوعد هللا أن نسله سيكون آمن يقطعان بأنه تبرر حينما 
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 كنجوم السماء ..

، إن كان إبراهيم رغم أعماله العظيمة لم الخاطىء أيها 

يتبرر أمام هللا بسبب واحدة منها ، فال تحزن ألنك غير 

قادر اآلن أن تصنع أعمااًل جيدة .. فقط اتجه اآلن بكل 

بك إلي الرب .. ُكن كإبراهيم الذى عندما َنَظَر إلي نفسه قل

وإلي سارة امرأته وأدرك استحالة أن ينجبا ، َوَثَق فى قدرة هللا 

أنه سيحقق الوعد وسيكون له نسل .. آه أيها الخاطىء 

العاجز ، ُانظر إلي نفسك وُقل لن أستطيع بمجهودى أن 

برًا أمام هللا  أمحو خطاياى .. لن أستطيع بأعمالى أن أنال

القدوس فهذا مستحيل تمامًا .. لذا سأتحّول من االنحصـار 

فى نفسى إلي الثقة فى إلهى ، إنه المبرر .. هو الـذى يهب 

(  5:  4رو « ) يبرر الفاجر » البر .. سـأثق فيه أنه 

.. أيها الحبيب ، أعِلن عجز أعمالك وثقتك مجانًا بالنعمة 
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ا فعله الرب يسوع فى علي حساب مسيبررك أن هللا 

 الجلجثة ..

 الخـالصـة

ببساطة واختصار نقول إن الرسالة إلي رومية قاطعة فى 

إعالنها هذا األمر .. إن إبراهيم لم يتبرر أمام هللا علي 

حساب أعماله .. وفى كلمات محددة ال تترك مجااًل ألى 

ألنه بأعمال الناموس ] بطاعة أوامر هللا [ كل » ُلبس تقول 

 3 رو« ) يتبرر أمامه ال ذى جسد ] حتي لو كان إبراهيم [ 

( .. فإذا كان إبراهيم لم يتبرر أمام هللا بأعماله ،  20: 

 فماذا يكون المقصود من كلمات رسالة يعقوب القائلة :

[  YLTألم يتبرر إبراهيم أبونا ] أُعلن أنه بار » 

ع ي« ) باألعمال إذ قدم إسحق ابنه علي المذبح

2  :21 .. ) 
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ر ) أُعلن أنه والرد علي هذا السؤال هو أن إبراهيم تبر 

فقد أظهرت الناس بار ( بأعماله ليس أمام هللا بل أمام 

أعماله لهم أنه ليس إنسانًا خاطئًا بل بارًا يحب إلهه ويطيعه 

.. 

( التى ُكتبت أواًل تقول إن  2) يع يعقوب فرسالة  •

، ظهر أمامهم  أمام الناسإبراهيم تبرر بأعماله 

(  22) تك  للذبحقّدم إسحق ابنه أنه بار عندما 

.. 

( التى ُكتبت  4) رو رومية ثم تأتى رسالة  •

بعدها بسنوات لتزيل أى لـُبس فى الفهم وتؤكد 

هذا الحق ، إن إبراهيم تبرر أمام هللا ) صار بارًا 

أمامه ( باإليمان وليس باألعمال .. أى ليس 

بل  22عندما قّدم إسحق ابنه للذبح فى تكوين 
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عامًا ، حين آمن بوعد هللا ثالثين قبل ذلك بنحو 

 .. 15أن نسله سيكون كنجوم السماء فى تكوين 

ليس إذًا من تناقض بين الرسالتين ، فإبراهيم تبرر ] 

[ أمام الناس بأعماله كما تقول رسالة يعقوب ، ظهر بارًا 

ة [ بإيمانه كما تعلن رسالة روميحسبه باراً وتبرر أمام هللا ] 

ل مسيحى حقيقى تبررنا أمام هللا .. هكذا أيضًا أنا وأنت وك

كما نتبرر مثله أيضًا أمام الناس باإليمان مثل إبراهيم 

 ..باألعمال الحسنة 

قارئى العزيز ، سنقرأ معًا المزيد عن هذا الحق فى دراسة 

تفصيلية لكلمات رسالة يعقوب عبر صفحات الفصل التالى 

اط النق، لكن دعنى قبل االنتهاء من هذا الجزء أن ُأورد لك 

 األساسية الخاصة بالتبرير مع بعض اآليات المؤيدة لها ..
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 ـ واهب التبرير .. هللا ١

من سيشتكى علي » اآلية هى من الرسالة إلي رومية 

( ..  33:  8رو « ) هللا هو الذى يبرر مختارى هللا . 

فالذى ُيبرر المذنب هو هللا البار القدوس ، القاضى العادل 

رر أى خاطىء ويكون فى هذا التبرير الذى يستحيل أن يب

 »أى تجاوز لمطالب عدله اإللهى .. تذكر أنه هو القائل 

َبرِّىء المذنب وُمَذنِّب البرىء كالهما مكرهة الرب  ُّ ) أم  «ُم

 كامل ..عدل ( ، فاهلل ُيبرر الخاطىء عن  15:  17

 ـ أساس التبرير .. الدم ٢

متبررون  ونحن» اآلية أيضًا من الرسالة إلي رومية 

« ) ] دم الرب يسوع [ نخلص به من الغضب بدمه اآلن 

( .. فاهلل يبرر الخاطىء الذى آمن دون أن  9:  5رو 

يكون قد تجاوز عدله الكامل فى شىء ألنه يبرره علي 
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الذى ُسفك علي الصليب .. يري هللا هذا الدم الدم أساس 

قه يستحالذى يعلن أن الرب يسوع مات متحماًل بالكامل ما 

 الخاطىء من عقاب، فيبرره وال ُيحسب له خطية ..

 ـ سبب التبرير .. النعمة ٣

)  «مجانًا بنعمته متبررين » وتتألأل أمامنا هذه اآلية 

( .. ما الذى جعل هللا يدبر الصلب وسفك  24:  3رو 

الدم كى يبررنا نحن الخطاة دون أن يتجاوز عدله الكامل 

لم فنعمته الغنية سوي أنها فى شىء ؟ .. ليس من إجابة 

«  مجاناً » يكن فينا أى شىء يستحق هذه المحبة .. كلمة 

«  doorean» فى هذه اآلية هى ترجمة للكلمة اليونانية 

 »وهى ذات الكلمة التى استخدمها الرب يسوع حين قال 

( ..  25:  15يو « )  dooreanبال سبب إنهم أبغضونى 

. .بال سبب فيه غضناه يا للنعمة الغنية نحن البشر أب
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صلبناه !! أما هو َفَقِبَل هذا الصلب ] لم يكن ممكنًا أن 

نصلبه بدون إرادته [ لكى نتبرر نحن بال سبب فينا .. نعم 

ا .. هللا بررنا مجانًا .. ليس ألننبال سبب فينا هللا بررنا 

 أفضل من غيرنا بل ألننا قبلنا هذه النعمة الغنية ..

 .. الروح القدسـ ُمجرى التبرير  ٤

بعد أن سرد الرسول بولس قائمة بأسماء الخطايا فى 

األصحاح السادس من رسالته اأُلولي إلي كورنثوس اتجه 

هكذا و » بحديثه مباشرة إلي مؤمنى هذه المدينة قائاًل لهم 

باسم م تبررتكان ُأناس منكم . لكن اغتسلتم بل تقدستم بل 

( .. الروح  11:  6كو  1« ) وبروح إلهنا الرب يسوع 

القدس هو الذى يعمل لكى يتبرر الخاطىء ، فهو الذى 

ُيظهر للنفوس حقائق اإليمان الخاصة بالغفران والتبرير أنها 

( .. وهو  17:  1حقائق حقيقية لها سلطان عليهم ) أف 
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ومتي جاء ذاك ] الروح [ » الذى يوبخهم علي خطاياهم 

معوا ُنِخُسوا فى فلما س» ( ،  8:  16يو « ) يبكت العالم 

( .. وهو أيضًا الذى يجذبهم إلي  37:  2أع « ) قلوبهم 

 (  ليؤمنوا به ..  32: 5الرب ) يو 

 ـ إعالن التبرير .. القيامة ٥

( .. كما كـان  25:  4رو « ) ألجـل تبريـرنا ُأقيـم » 

األبرص فى العهـد القديم يري فى العصفور الذى كان 

( إعالنًا بأنه  7:  14السـماء ) ال  إليحـّرًا الكاهن ُيطلقه 

هو أيضًا قد صار حرًا من كل نجاساته وبإمكانه أن يذهب 

مع العابدين إلي هيكل الرب .. هكذا المؤمن فى العهد 

الجديد يري فى الرب القائم إعالنًا مدويًا أن خطاياه جميعها 

ال يراها هللا .. آه أيها الحبيب ، لقد حمل الرب جميع آثامى 

ي الصليب لكى يزيلها تمامًا .. وكيف عرفت أنها ُأزيلت عل
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من األموات هى هذا اإلعالن العظيم الذى قيامته ، إن 

يقول لى إنها بكل تأكيد ُمحيت إلي األبد فما كان ممكنًا أن 

 »يقوم الرب من الموت لو كانت ال تزال باقية عليه ألن 

 ( .. 23:  6رو « )  ُأجرة الخطية هى موت 

 ـ اقتناء التبرير .. باإليمان ٦

فكما رأينا ، لقد تبرر إبراهيم الذى ُيعتبر أبو كل المؤمنين ) 

، وهكذا الخاطىء ال ينال التبرير باإليمان (  7:  3غل 

بطريق آخر غير إيمانه القلبى .. فى إنجيل يوحنا الذى كتب 

( تتكرر كلمة  31:  20ليخبر الناس كيف يخلصون ) يو 

مرة ، فالتـبرير هو عطـية هللا الثميـنة التـى ال مئة الى إيمـان حـو 

لب يؤمن الق» طريق لنوالهـا سـوي باإليمان القلبى بالرب يسـوع 

ليس لى برى الذى من ( .. »  10:  10رو « ) به للبر 

الناموس ] بطاعة الوصايا[ بل الذى بإيمان المسيح البر الذى 
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 ( .. 9:  3فى « ) باإليمان من هللا 

 ـ إثبات التبرير .. باألعمال ٧

أما الدليل الملموس الذى يقنع الناس أنك تبررت حقًا 

تمامًا عما كانت قبل تبريرك .. اختلفت فهو أن أعمالك قد 

لقد صارت أعمال إيمان تشهد لحبك للرب ، سندرس هذه 

 النقطة فى الصفحات التالية ..

هذا قراءتك لالقارئ العزيز اسمح لى أن أدعوك أن تختتم 

 الفصل وأنت ترفع صوتك ..

: 17مز « ) أنظر وجهك فبالبر أما أنا » 

15 ) 

 ال ليس البر بسبب أعمالك ..

 بل البر الذى وهبه هللا لك بسبب إيمانك ..

 إيمانك بمن أحبك وأسلم نفسه ألجلك ..
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 الفصـل الرابع

 أتبرر باألعمال

 

مال بدون أع»  تقول رسالة رومية إن إبراهيم قد تبرر أمام هللا

الوعد بأن نسله سيكون كنجوم السماء صدق باإليمان حينما « 

األصحاح ( وهى الحادثة المدونة فى  3:  4فى الكثرة ، ) رو 

من سفر التكوين .. أما عن تبرير إبراهيم الخامس عشر 

ارًا ألم يتبرر ] ألم يظهر ب» فتقول الرسالة إلي يعقوب بأعماله 

YLT  إذ قدم إسحق ابنه علي المذبح [ إبراهيم أبونا باألعمال

( ، وهى الحادثة المذكورة فى سفر التكوين  21:  2يع « ) 

 ..الثانى والعشرين األصحاح 

انظر ، إن تبرير إبراهيم باإليمان سبق تبريره باألعمال 
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أصحاحات بحساب السطور والصفحات وبنحو بسبعة 

.. هل لم يكن إبراهيم خالل  بحساب السنواتثالثين عامًا 

هذه المدة مبررًا من هللا ؟ .. كال، فقد أصبح مبررًا منذ 

الحادثة اأُلولي فى األصحاح الخامس عشر حين آمن بوعد 

هللا ، بل وَحَمَل فى جسده عالمة ال ُتمحي تعلن أنه تبرر 

:  4أمام هللا هى األثر الذى تركه الختان فى جسده ) رو 

11 .. ) 

الحبيب ، حصول إبراهيم علي التبرير ] أن يحسبه أيها 

هللا بارًا[ عندما آمن بالوعد قبل أن يذبح إسحق بنحو ثالثين 

 باإليمان واألعمال معًا ، عامًا يؤكد أن التبرير أمام هللا ليس

.. يثمر أعمااًل  .. اإليمان الحى الذىباإليمان فقط بل 

ث فى حدي ضع فى ذهنك هذه الحقيقة وتعال نتأمل ملياً 

رسالة يعقوب الهام عن تبرير إبراهيم ) أن يظهر بـارًا ( 
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باألعمال .. ودعنا ُنقّسم حديث الرسالة فى أصحاحها 

 الثانى إلي أربعة مقاطع :

هل تريد أن تعلم أيها اإلنسان الباطل أن »  •

 ( .. 20عدد « ) اإليمان بدون أعمال ميت 

ألم يتبرر إبراهيم أبونا باألعمال إذ قدم إسـحق »  •

 ( .. 21عدد [ « )  22ابنه علي المذبـح ] تك 

فتري أن اإليمان عمل مع أعماله وباألعمال » • 

 ( ..  22عدد « ) ُأكِمَل اإليمان 

 15وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم باهلل ] تك »  •

ًا أنه إذ [ فُحسب له برًا وُدعى خليل هللا . ترون 

« ) باألعمال يتبرر اإلنسان ال باإليمان وحده 

 ( .. 24،  23عدد 
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 المقطع األول : اإليمان الميت

حينما تطرق إناًء فارغًا فهو ُيحدث ضجيجًا عاليًا ، 

والعكس تمامًا لو كان اإلناء ممتلئًا .. أليست هذه ظاهرة 

نجدها أحيانًا داخل الكنائس أيضًا ؟ .. شخص ما ُيكثر 

الحديث عن تدينه ، تضحياته ، أخالقياته ُمصورًا ذاته أنه 

رجل اإليمان الكبير ، بينما عمليًا ال تصدر منه أعمال تدل 

علي إيمانه ومحبته .. يرتفع صوته فى الدعاية عن نفسه 

بينما الحقيقة أنه شخص فارغ ، لم يكن يمتلك فى أى وقت 

 من األوقات اإليمان الحقيقى ..

يوجه كلماته إلي مثل هذا الشخص ألول هذا المقطع ا

هى « باطل » وكلمة « .. اإلنسان الباطل » وُيسّميه 

 ..(10)فارغوالتى معناها «  kenos» ترجمة للكلمة اليونانية 

أيها اإلنسان الباطل ] الفارغ [ .. اإليمان » 
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...  كما أن الجسد بدون أعمال ميت بدون 

عمال روح ميت هكذا اإليمان أيضًا بدون أ 

 ( .. 26،  20:  2يع « ) ميت 

إذا تطلعنا إلي جسد ما ولم نجد فيه أية عالمات للحياة 

فسنقول علي الفور إنه جسد ميت .. هكذا أيضًا إذا لم نجد 

إليمان شخص ما ، فهذا إنسان ال يمتلك  ) أعمااًل (ثمارًا 

 .. تؤكد الرسالة أيضًا قائلة :مّيتًا إيمانًا حقيقيًا بل 

اإليمان .. إن لم يكن له أعمال ] كثمر له [ » 

 ( .. 17:  2يع « ) فى ذاتهميت 

كما توجه الرسالة نقدها لإلنسان المظهرى الفارغ من 

 اإليمان الحقيقى قائلة له :

أرنى إيمانك بدون أعمالك ] لن تقدر [ وأنا » 

 18:  2يع « ) ُأريك بأعمالى إيمانى ] أقدر [ 
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.. ) 

إيمانك حقيقيًا بل ميتًا ، لن تظهر فى  فحينما ال يكون 

حياتك أعمال حسنة حقيقية تبرهن علي أن إيمانك حقيقى 

سيتكاثر ، فالثمر حقيقيًا .. أما عندما تمتلك إيمانًا 

وأعمالك الحسنة ستتتابع لتشهد عن امتالكك اإليمان 

نها للشجرة التى خرجت مالجيدة الحقيقى مثلما تشهد الثمار 

 ..ة جيدأنها شجرة 

ف مزيأعمااًل هو إيمان ال يثمر أيها الحبيب ، اإليمان الذى 

، ليس هو اإليمان الحى القلبى الذى يأتى بالغفران والخالص 

والتبرير المجانى .. إنه إيمان ميت ، مجرد معلومات ُيصدقها 

ه به بل بذاتمشغول الذهن بينما القلب ال يحب الرب وغير 

والخطية .. أما اإليمان الذى ُيخّلص الخاطىء ويبرره فهو 

القلب . ألن خلصـت .. بقلبك إن .. آمنت » القلب إيمان 
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( .. وإيمان القلب هو  10،  9:  10رو « ) يؤمن به للبر 

إيمان حقيقى تصاحبه رغبة قلبية فى داخل الخاطىء للتحول 

، انظر ماذا يقول  عن خطاياه وقبول الرب يسوع المخلص

فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا قبلوه كل الذين » إنجيل يوحنا 

( .. من هذه  12:  1يو « ) باسمه المؤمنون أوالد هللا أى 

بول قاآلية نري بوضوح أن اإليمان الحقيقى الذى ُيخّلص هو 

 اإلنسان للرب بإيمان أنه المخلص ..قلب 

ّى البد وأن يثمر هو إيمان حالقلب وهذا اإليمان إيمان 

 تدل علي وجوده .. تقول رسالة يعقوب :أعمااًل حسنة 

ما المنفعة يا إخوتى إن قال أحد إن له إيمانًا » 

ولكن ليس له أعمال . هل يقدر اإليمان أن 

 ( .. 14:  2يع . « ) ُيخلصه 

ال تقصد رسالة يعقوب فى هذه اآلية إن الخاطىء ينال 



 337 

( فقد سبقت وأعلنت  9،  8:  2) أف باألعمال الخالص 

 :عطية مجانية بوضوح أن الخالص هو 

صالحة وكل موهبة تامة هى من فوق عطية كل » 

بكلمة الحق فولدنا نازلة من عند أبى األنوار .. شاء 

 ( .. 18،  17:  1يع « ) 

إنما ما تقصده رسالة يعقوب هو أن الخالص ال يمكن 

الذى ال يثمر أعمااًل الميت أن يناله الخاطىء باإليمان 

صالحة ، اإليمان الميت الذى هو مجرد معرفة للحقائق ال 

قد للرب يسوع.. لقلبى تصاحبه توبة عن الخطية وقبول 

تمامًا ل منفصشبهته الرسالة بإيمان الشياطين ، فالشيطان 

عن هللا وهو ال يتحول عن كبرياءه وال يقبل الرب بل يقاومه 

ب هذا اإليمان اإلدعائى الميت .. تقول رسالة يعقوب لصاح

والشياطين أنت تؤمن َأن هللا واحد . حسنًا تفعل . » 



 338 

يؤمنون ] يصدقون بال أى حب بل وهم مرتعدون [ 

 ( .. 19:  2يع « ) ويقشعرون .. 

وهكذا تخبرنا آيات المقطع األول أنه ليس لكل إيمان القدرة 

الذى الحى و القلبى أن ُيخلص ويبرر الخاطىء بل فقط اإليمان 

هو قبول الرب يسوع فى القلب .. اإليمان الذى يأتى بالسالم 

مع هللا والفرح وليس الخوف ، والذى حتمًا سيظهر ثمره واضحًا 

وال سيما فى األعمال التى ُنظِهر بها فى األعمال الحسنة 

، أما اإليمان الذى ال ُيثمر أعمال لآلخرين محبة حقيقية 

 17ـ  14:  2يخلص وال يبرر ) يع  الميت المحبة فهو إيمان 

.. ) 

 المقطع الثانى : التبرير باألعمال

قدم ألم يتبرر إبراهيم أبونا باألعمال إذ » 

(  21:  2يع « )  إسحق ابنه علي المذبح
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.. 

بوعد هللا بأن نسله سيكون  ١٥تكوين آمن إبراهيم فى 

كنجوم السماء فى الكثرة ولم يكن إيمانه ميتًا .. ال لم يكن 

إيمان الشياطين المصحوب بالخوف بل إيمان القلب المتجه 

بالحب إلي هللا .. ورأي هللا أن إيمان إبراهيم هو إيمان قلبى 

فى الحال وحسب له هذا اإليمان برًا .. وألن بّرره حّى لهذا 

لذا أثمر أعمااًل عظيمة مّجدت هللا حقيقيًا إبراهيم كان إيمان 

 ومن أعظم هذه األعمال أنه قدم إسحق ابنه علي المذبح..

لقـد أفهمتنـا الرسـالة إلـي روميـة بآيـات عـديدة يؤكـد 

)  «بدون أعمال » بعضها اآلخر أن إبراهيم تبرر أمام هللا 

،  16،  9،  3:  4( ، بل تبرر باإليمـان ) رو  6:  4رو 

يعقوب ( .. وبالطبع ال يمكن أن تقول رسالة  22ـ  19

هو احد و شيئًا مخالفًا ألن كاتب الرسالتين الحقيقى شخص 



 340 

 الروح القدس ..

إن رسالة يعقوب ال تستخدم كلمة تبرير بنفس المعني 

الذى استخدمته رسالة رومية .. فالتبرير فى رسالة رومية 

يعنى أن اإلنسان يصير بارًا فى عينى هللا فال يعود يري 

خطاياه ، أما المعني المقصود به التبرير فى رسالة يعقوب 

 ةأن الشخص بار .. وقد استخدمت كلمإظهار وإعالن فهو 

 هللا هذا المعني الثانى بكل وضوح فى آيات ُأخري مثل :

هللا معتمدين بّرروا وجميع الشعب .. » •  

( .. المقصود  29:  7لو « ) بمعمودية يوحنا

برفضه الخطية أن هللا بار ال أظهر أن الشعب 

 يطيقها ..

:  7لو « ) من جميع بنيها تبّررت الحكمة » •  

ى وردت فيه اآلية ( .. من دراسة النص الذ 35
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 مشورة هللا» نعرف أن المقصود بالحكمة هنا هو 

( أى خطة هللا لخالص  30:  7لو « ) 

الخطاة، فأبناء هذه الحكمة أى الذين آمنوا بهذه 

بإيمانهم بها أنها أظهروا الخطة قد برروها أى 

 حق تستحق إيمانهم ..

( ..  4:  3رو « ) فى كالمك تتبّرر لكى » •  

بعد أن  15ارة قالها داود هلل فى مزمور هذه العب

سمع من النبى ناثان كلمات الرب التى تخبره أن 

الرب سيؤدبه بسبب الخطية التى ارتكبها .. 

الشر قدام عينيك صنعت لكى » يقول داود للرب 

( .. أى أننى  4:  51مز « ) فى أقوالك تتبرر 

فى كل ما قلت ُأظهرك بارًا أعترف بشّرى لكى 

 عله معى تأديبًا لى ..إنك ستف
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:  3تى  1« ) ] الرب يسوع [ فى الروح تبّرر » •  

( .. فالروح القدس كان ُيظهر أن الرب يسوع  16

 ( .. 4:  1، رو  17:  3بار ) مت 

التبرير بهذا المعني هو الذى تتحدث عنه رسالة يعقوب ، 

أن اإلنسان بار .. وببساطة فهى ال الناس أمام إعالن وإظهار 

تحدثنا عن تبرير الخاطىء أمام هللا ] أن يحسبه هللا بارًا وال 

] أن يظهر  أمام الناسيري خطاياه [ بل عن تبرير المؤمن 

أمامهم أنه شخص بار [ .. فالناس ال يمكن أن يروا اإليمان 

مام أألنه بداخل القلب لذا ال يقدر إيمان شخص أن ُيظهره بارًا 

الناس .. لكن الناس يرون األعمال لذلك هى التى تبرر 

الشخص وُتظهره بارًا فى أعينهم .. هذه هى األعمال التى 

]  أرنى» تتحدث عنها الرسالة ، أى األعمال التى يراها الناس 

هللا  وليس[ إيمانك بدون أعمالك وأنا ُأريك ] أنت وليس هللا أنا 
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( .. هنا يتحدث الوحى  18:  2يع « ) [ بأعمالى إيمانى 

م أل» وليس ما يراه هللا .. لذلك بعدما قال الناس عما يراه 

 «يتبرر إبراهيم أبونا باألعمال إذ قدم إسحق ابنه علي المذبح 

فتري ] أى أنت وأنا والناس وليس هللا [ أن » استطرد قائاًل 

 ( .. 22: 2يع « ) اإليمان عمل 

فى القلب أما الناس  هللا وحده هو الذى يري اإليمان

.. لقد رأوا األعمال الحسنة فيرون فقط ثمر هذا اإليمان ، 

أعمال إبراهيم العظيمة فتيقنوا أن إيمانه الكائن فى قلبه ليس 

.وبكلمات .بار ميتًا بل حيًا وحقيقيًا وهكذا اقتنعوا أنه إنسان 

نه التى هى ثمر إيمابأعماله ُأخري لقد تبرر إبراهيم أمامهم 

ما هللا فيختلف عن الناس تمامًا فهو ال يحتاج أن ينتظر .. أ

حتي يظهر ثمر إيمان الشخص من أعمال حتي يحكم علي 

 فى الحالإيمانه إذا كان حقيقىًا أم ال .. إنه يحكم عليه 
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 بمجرد وجوده فى القلب ..

م ألم يتبرر إبراهيم ] أل» والحظ أن رسالة يعقوب لم تقل 

برر ] ألم يت» بل « صيغة المفرد [ ] فى بعمل يظهر بارًا [ 

، فثمر « ] فى صيغة الجمع [ باألعمال يظهر بارًا [ .. 

إيمان إبراهيم الذى أظهره بارًا لم يكن عماًل واحدًا بل أعمااًل 

عديدة إال أن أعظمها جميعًا كان تقديمه إسحق ابنه علي 

َم إسحق بعد  المذبح طاعة للرب .. وُأذكرك بأن إبراهيم َقدَّ

من وقت تبريره باإليمان أمام هللا .. خالل ثالثين سـنة نحو 

تب .. كينمو هذه السنوات نما إيمانه ، فاإليمان الحقيقى 

 الرسول بولس إلي مؤمنى تسالونيكى قائاًل لهم :

ينبغى لنا أن نشكر هللا كل حين من جهتكم » 

)  «ينمو كثيرًا أيها اإلخوة كما يحق ألن إيمانكم 

 ( .. 3:  1تس  2
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نما إيمان إبراهيم كثيرًا ، ولما رأي هللا أن إيمانه بلغ 

الذروة أراد أن يكشفه للجميع فأظهره بامتحان .. ُتعّلق 

 الرسالة إلي العبرانيين قائلة :

قدم إبراهيم إسحق وهو ُمجرَّب ] أى باإليمان » 

َم الذى َقِبَل ] َصدَّق [ المواعيد امتحان فى  [ . َقدَّ

وحيده الذى قيل له إنه بإسحق يدعي لك نسل . 

إذ حسب ] إبراهيم [ أن هللا قـادر علي اإلقامـة 

(  19ـ  17:  11عب « ) من األموات أيضًا 

.. 

 يقول سفر التكوين :

حدث .. أن هللا امتحن إبراهيم . فقال له يا » 

وحيدك الذى تحبه إسحق  إبراهيم .. ُخذ ابنك

محرقة واذهب إلي أرض المريا وأصعده هناك 
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 1:  22تك « ) علي أحد الجبال الذى أقول لك 

 ،2  ) 

لم بعد ..  لم يتزوجوأتخيل إبراهيم يفكر فى نفسـه ، ابنى 

 ».. كيف سيحقق هللا وعده الذى قاله لى منذ سنوات ينجب

دى وُأقيم عه .حق إسـسارة امرأتك تلد لك ابنًا وتدعو اسمه 

( ؟ ..  19:  17تك « ) من بعـده لنسـله معه عهـدًا أبديـًا 

كيف سيكون هناك نسل إذا أطعت هللا وذبحت إسحق ؟ .. 

كان إيمان إبراهيم عظيمًا فآمن أنه إذا قام بذبح إسحق 

هللا من الموت لكى يتمم وعده سيقيمه طاعة هلل فحتمًا 

أن  ًا فى محبة هللا له.. كان يثق أيضنسل ويصبح إلسحق 

 كل مقاصده من نحوه عظيمة ..

آه قارئى العزيز ، هللا هو أبونا لذا فهو ال يمتحنا لتعجيزنا 

بل لتعظيمنا.. إلظهار أفضل ما فينا .. أما إبليس فهو يجربنا 
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 بهدف أن نفشل ..

ولم ير أحد من الناس هذا المشهد العظيم .. إبراهيم وهو 

يرفع سكينه ليذبح إسحق وفى قلبه إيمان عظيم أن هللا 

سيقيمه من األموات .. نعم لم ير أحد هذا المشهد لكن 

من سفر  22الروح القدس أذاعه .. دّونه فى األصحاح 

التكوين  وكل من قرأ هذا األصحاح أدرك عظمة إبراهيم .. 

مته فى إيمانه .. وكل َمْن عرف هذه الحادثة تيقن أن عظ

.. وهكذا تبرر بار إبراهيم هو رجل من رجال هللا .. أنه 

حين َظَهَر أمامهم أنه بار بسبب عمل أمام الناس إبراهيم 

 إيمانه بتقديم إسحق هلل علي المذبح ..

ل اإليمان  المقطع الثالث : األعمال ُتكمِّ

مع أعماله وباألعمال عمل فتري أن اإليمان » 

 «اإليمان ُأكمل 



 348 

 

 ( 22:  2) يع 

ما المقصود هنا باألعمال ؟ .. قطعًا أعمال اإليمان ، 

األعمال التى هى ثمر اإليمان .. فالرسالة إلي العبرانيين 

كما رأينا تقول بوضوح إن أعمال إبراهيم فى إعداده لذبح 

 «إسحق  قدم إبراهيمباإليمان » اإليمان إسحق كان وراءها 

( .. لكن كيف يعمل اإليمان مع أعمال  17:  11) عب 

 هى ثمرة له ، وكيف ُتَكمِّل األعمال اإليمان ؟ ..

 إيمان إبراهيم يعمل مع أعماله• 

يا إبراهيم . فقال هأنذا . فقال ُخذ ابنك وحيدك » قال هللا 

الذى تحبه إسحق واذهب إلي أرض المريا وأصعده هناك 

فأخذ » ( .. فأطاع إبراهيم  2،  1:  22تك « ) محرقة 

إبراهيم حطب المحرقة ووضعه علي إسحق ابنه وأخذ بيده النار 
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والسكين .. بني هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط 

إسحق ابنه ووضعه علي المذبح فوق الحطب . ثـم مـّد إبراهيم 

 ( .. 10،  9،  6:  22تك « ) يده وأخذ السكين ليذبح ابنه 

هذه أعمال يصعب للغاية أن يقوم بها أب طبيعى مع ابنه ، 

فما بالك إذا كان هذا األب هو إبراهيم رجل هللا المحب واالبن 

هو إسحق ابن الشيخوخة المحبوب .. كيف استطاع إبراهيم أن 

اإليمان  »يفعلها ، كيف ؟ .. تجيبنا الرسالة إلي يعقوب قائلة 

( .. كان  22:  2يع « )  ] إيمان إبراهيم [ عمل مع أعماله

 بأن هللا سيقيم ابنه من الموت بعد أن يذبحه ، تقولإيمان بقلبه 

حسب أن هللا قادر علي اإلقامة من » الرسالة إلي العبرانيين 

( ..  19:  11عب « ) األموات ] إقامة إسحق من الموت [ 

آمن أن هللا حتمًا سيحقق وعده ويقيم نسل إلسحق الذى لم يكن 

قّدم .. وحيده الذى قيل له ] من هللا [ إنه » وج بعد .. قد تز 
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 ( .. 18،  17:  11)عب « نسل بإسحق يدعي لك 

وكيف كان تأثير هذا اإليمان علي هذه األعمال ؟ .. 

 ؟ ..أعماله إبراهيم مع إيمان كيف عمل 

إيمان إبراهيم بأن هللا سيقيم إسحق من الموت بعد ذبحه 

جعله ال يقدم إسحق للذبح بنفس هزيلة محطمة تتحسر علي 

إسحق جعله يقوم بهذا يفقد فقدان إسحق .. إيمانه أنه لن 

العمل البطولى بال خوف أو اضطراب أو تردد أو تذمر بل 

بحب ال يشوبه شىء مثل هذا .. يقول سفر التكوين إنه 

 ( .. 3:  22ليقوم بهذا العمل ) تك مبكرًا استيقظ 

 األعمال ُتكّمل اإليمان• 

 »تقول رسالة يعقوب عن أعمال إبراهيم إنها أكملت اإليمان 

( .. إن مصدر هذه  22:  2)يع « اإليمان ُأكِمل باألعمال 

األعمال هو اإليمان الذى بالقلب، والسؤال هو بأى معني ُتكِمل 
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إذا كان هو مصدرها ؟ .. إن الثمرة الجيدة ال  األعمال اإليمان

تجعل الشجرة ] مصدر الثمرة [ جيدة بل ُتظِهر إنها جيدة.. 

فاألعمال ُتكِمل اإليمان بهذا المعني أنها ُتظهر أنه إيمان حى 

حقيقى قلبى وليس إيمانًا ميتًا ، أى مجرد معرفة ذهنية .. وال 

ن لالزدياد فدائمًا سيكو يعنى اكتمال اإليمان أنه لم يعد قاباًل 

 5:  17لو « ) زد إيماننا » لسان حالنا كلمات التالميذ للرب 

( .. كما ال يعنى أيضًا أنه لن يضعف فى أى وقت من 

الروح األوقات ، فكل مؤمن ُعرضة أن يهتز إيمانه وإن كان 

 سيساعده عندئٍذ لينهض سريعًا من ضعفه ..القدس 

ُتظِهر اإليمان هو أنها  إن المقصود بأن األعمال تكّمل

أنه حى حقيقى ، والهدف من ذلك أن نصبح شهودًا هلل 

يروا أعمالكم الحسنة ] ثمر اإليمان »نمجده بأعمالنا 

:  5مت « ) أباكم الذى فى السموات وُيمّجدوا الحقيقى [ 
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16 .. ) 

، كان إيمانه  15تأمل حينما آمن إبراهيم باهلل فى تك 

فى نظر هللا لكى يبرره وُحِسب له هذا اإليمان برًا كافيًا هذا 

.. لكن إيمانه لم يتوقف عند هذا المستوي ، فقد نما عبر 

السنين وكان إبراهيم خاللها يعمل أعمااًل مدفوعًا بهذا 

الذى بقلبه .. وبهذه األعمال تحقق هدف اإليمان اإليمان 

 الرئيسى وهو قيامه بأعمال ُتمجد هللا ..

اإليمان .. إنها تحقق ُتكِمل ني أن األعمال هذا هو مع

.. الحظ أن تمجيد هللا هذا الهدف الرئيسى لإليمان وهو 

 teleiooo» فى األصل اليونانى هى الكلمة « ُأكِمل » كلمة 

 الهدف» الذى معناه «  telos» التى تأتى من االسم « 
(»  goal11 ) فالمقصود بأن أعمال اإليمان أكملت اإليمان ..

.. هكذا حينما تمجيد هللا هو أنها حققت الهدف منه وهو 
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الذى كان قد نما كثيرًا إيمانه تصرف إبراهيم مدفوعًا من 

وقّدم إسحق علي المذبح فقد قام بأعظم عمل مّجد فيه هللا 

 ألن هذا العمل :

 ىء حتيكل شنقدم له أظهر أن هللا يستحق أن  •

إسحق ] أثمن ما لدينا [ .. أن نقدمه بال تردد أو 

 تحفظ ..

كما أظهر أنه إله يستحق ثقتنا .. فال خوف من  •

إعطائه إسحق إذا طلبه منا مؤمنين أنه سيرده لنا 

مصحوبًا ببركات عظيمة ، وأنه سيفعل ذلك 

 ..معجزة حتي وإن تطلَّب األمر أن يصنع 

قوب لم تقل إنه باألعمال ونؤكد مرة ُأخري أن رسالة يع

ه ألنكاماًل صار إيمان إبراهيم حّيًا أو حقيقيًا بل صار 

بأعمال اإليمان َظَهَر أن إيمانه هو إيمان حقيقى كما 
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 باألعمال تحقق هدف اإليمان .. تمجيد هللا ..

 نمـو اإليمـان

قارئى الحبيب ، هذه حقيقة هامة ينبغى أن تدركها جيدًا 

هذا نمو : إن كل عمل يدفعك إليه إيمانك سيساهم فى 

اإليمان لكى يثمر أعمااًل أعظم تجعل شهادتك للرب أكثر 

 تأثيرًا فى الناس من حولك ..

هل تواجهك الصعاب ؟ .. هل تري جبااًل تعوق سعادتك أو 

بوعود هللا المناسبة لها .. يمان بإنجاحك؟.. واجه هذه وتلك 

ولتكن أعمالك بحسب هذا اإليمان وليس العيان .. إعمل 

أعمااًل تنبع من إيمانك أن الجبال ستنتقل وستري أنك لن 

تنتصر فقط علي الصعاب وتزيل الجبال بل أن إيمانك نفسه 

سينمو ويثمر أعمااًل عظيمة مثلما حدث مع إبراهيم ، أعمااًل 

ي نحو أعظم وأعظم وتشهد له علي نحو أقوي تمجد هللا عل
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 وأقوي بأنه يستحق أن نعطيه الكل كما يستحق ثقتنا كاملة ..

هو إيمان وأساسه درجاته أول نعم اإليمان ينمو ، ولكن 

اإلنسان القلبى الحى بالرب يسوع ، فبهذا اإليمان ينال 

الخاطىء الخالص ويتبرر أمام هللا ويصير ابنًا له .. بعد ذلك 

طالما استمر اإلنسان فى عالقته مع هللا النمو يبدأ اإليمان فى 

ة معينبأعمال ، ومن وقت آلخر يدفع اإليمان اإلنسان أن يقوم 

من أجل نوال وعود هللا المتعلقة بتسديد االحتياجات والنجاح 

.. ومرة ُأخري يتمجد هللا والشفاء والحرية ، وبهذه األعمال 

ر اإلنسان أمام هللا ليس إيمانه بعد نؤكد أن اإليمان الذى ُيبر 

أن ينمو وينضج ، وليس إيمانه بعد أن ُيكَمل باألعمال .. بل 

ذلك لتبريره.. لكافيًا ، فاهلل يراه بدايته اإليمان وهو فى 

فالخاطىء ليس مطالبًا بإيمان كإيمان إبراهيم وهو يقدم إسحق 

مام هللا أ فهذا مستوي ال يبلغه المؤمن إال بعد سنوات من تبريره



 356 

ونواله الميالد الثانى .. الخاطىء مطالب فقط باإليمان القلبى 

.. تأمل إيمان حى منذ بدايته لكى ُيبرر أمام هللا .. وهو 

 كلمات الرسول بطرس التى خاطب بها جموع المؤمنين :

نا مساويًا لإلي الذين نالوا معنا إيمانًا ثمينًا » 

 1بط  2 « )ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح 

 :1 .. ) 

يه فيتساوي فاإليمان الذى يبرر الخاطىء أمام هللا هو إيمان 

الجميع ، جميع المؤمنين الحقيقيين بما فيهم الرسل كبطرس ألنه 

أو بكلمات ُأخري إيمان اإلنسان القلبى فى لحظة البداية إيمان 

 .. تقول رسالة رومية :بدايته 

مقدم لجميع بر هللا باإليمان ... إلي كل ] » 

 الناس [

وعلي كـل الذين يؤمنـون ] فقط من نصيب 
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 3رو « ) ال فرق جميع الذين آمنوا [ . ألنه 

 :22 .. ) 

ال فرق فى هذا األمر بين مؤمن وآخر .. فجميعهم كانوا 

خطاة وجميعهم آمنوا بهذا اإليمان الذى يتساوي فيه الجميع 

ا إليه هذ .. أما الفرق بينهم فهو فى المستوي الذى نما

اإليمان فى كل منهم عبر السنين .. كم أثمر أعمااًل لمجد 

 هللا ؟ ..

 المقطع الرابع : ليس باإليمان وحده

 تختتم رسالة يعقوب حديثها عن تبرير إبراهيم قائلة :

[  22] بتقديم اسحق علي المذبح فى تك وتـم » 

[ فآمن إبراهيم  6:  15الكتاب القائل ] فى تك 

باهلل فُحسب له برًا وُدعى خليل هللا . ترون إذًا 

 «أنه باألعمـال يتبرر اإلنسان ال باإليمان وحده 
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 ( .. 24،  23:  2) يع 

هذا المقطع يقول إن تقديم إبراهيم البنه إسحق علي 

 المذبح كان له نتيجتان هامتان :

تم الظهور الكامل لحقيقة أن إيمان إبراهيم باهلل  •

 ..بار وأنه شخص  إيمان حىهو 

 )خليل ُأطلق علي إبراهيم هذا اللقب العظيم ،  •

 صديق( هللا ..

 ـ الظهور الكامل ١

] بتقديم إسحق علي المذبح وتم » تقول رسالة يعقوب 

[  6:  15[ الكتـاب ] المقدس [ القائـل ] فى تك 22فى تك 

( .. إن  23:  2يع « ) فـآمن إبـراهيم باهلل فُحسـِب له بـرَا 

والتـى «  pleroo »هـى ترجمـة للكلمـة اليونـانيـة « تم » كلمـة 
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 to proclaimإعـالن األمـر كـامـاًل )مـن معانيهـا 

()completely21)  4تى  2،  19: 15كما فى ) رو :

17..) 

 ( يقول الرسول بولس : 19:  15ففى ) رو  •

إنى من ُأورشليم وما حولها إلي إلليريكون قد » 

 I ] [ pleroo[ ] إعالن ] أكملت التبشير 

have fully proclaimed [ بإنجيل المسيح ]

NIV, NRSV, TEV .. » ] 

 ( يقول بولس : 17:  4تى  2وفى )  •

ُتعرف الـرب وقـف معى وقوانى لكى تتم ] » 

pleroo ] [ might be fully known  ]كاماًل [ ] 

 [ « .. KJV, NIV, NRSV, ASVبــى الكـــرازة ] 

وهكذا فإن ما تريد رسالة يعقوب أن تقوله هو أن تقديم 
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إعالنًا ( كان  22إبراهيم إلسحق ابنه علي المذبح فى ) تك 

( 15لما حدث فى الخفاء بين إبراهيم وهللا فى ) تك كاماًل 

حينما آمن إبراهيم باهلل أنه قادر أن يعطيه نساًل كنجوم 

نت عاقرًا ، وحسب هللا السماء بالرغم من أن زوجته سارة كا

 إلبراهيم ..برًا هذا اإليمان 

( الذى رآه هللا ولم  15إبراهيم فى ) تك فإيمان  •

يره الناس صار مرئيًا بوضوح كامل فى ) تك 

م للناس  22 ( .. وهل هناك دليل ملموس ُيقدَّ

علي إيمان إبراهيم باهلل أقوي من تقديم إبراهيم 

البنه إسحق علي المذبح ؟ .. لقد أظهرت هذه 

الحادثة بما ال يترك أى مجال للشك أن إيمان 

 إبراهيم باهلل هو إيمان حى وحقيقى ومثمر ..

يمانه ( ألنه رأي إ 15فى ) تك بارًا لقد حسبه هللا  •
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الذى فى قلبه .. أما الناس فلم يكن ممكنًا أن 

يحسبوه شخصًا بارًا إال برؤيتهم ألعماله الحسنة 

المتميزة والتى ال شك أن أعظمها كان عندما قدم 

 ( .. 25إسحق علي المذبح فى ) تك 

أيها الحبيب ، دعنا نلخص تبرير إبراهيم فى ثالث نقاط 

: 

.. آمن إبراهيم باهلل .. آمن  ١٥تكوين فى  •

بوعده له بالنسل الكثير فحسب هللا له هذا 

 ألن هللا تبرر إبراهيم أمام هللا اإليمان برًا .. 

 رأي ما فى قلبه من إيمان ..

.. بعد نحو خمسة عشر عامًا  ١٧وفى تكوين  •

من تبرير إبراهيم طلب هللا منه أن يختتن فَحَمَل 

بر » أنه نال ئمًا داتعلن ثابتة جسده عالمة 
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عالمة تعلن أنه سيظل مبررًا أمام « .. اإليمان 

وأخذ ] إبراهيم »  15هللا بسبب أنه آمن فى تك 

:  4رو « ) لبر اإليمان [ عالمة الختان ختمًا 

11 .. ) 

.. بعد نحو ثالثين عامًا من  ٢٢وفى تكوين  •

تبرير إبراهيم أمام هللا ونحو خمسة عشر عامًا 

َم إبراهيم ابنه إسحق علي المذبح .. من ختانه قَ  دَّ

هذا العمل اإليمانى أظهر للجميع أن هللا كان 

َر إبراهيم قبل ثالثين عامًا ،  ُمحقًا تمامًا حين َبرَّ

فقد رأوا بجالء فى هذه الحادثة ثمر إيمانه .. 

وكما تشهد الثمرة عن الشجرة التى أثمرتها هكذا 

علن أ  22تقديم إبراهيم إلسحق فى تكوين 

كان  15بوضوح أن إيمانه الذى برره فى تكوين 
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إيمانًا حقيقيًا وحيًا .. وبتقديمه إسحق تبرر 

 أى ظهر بارًا أمامهم ..أمام الناس إبراهيم 

 ـ خـليل اللـه ٢

وأن ار بوألن قصة تقديم إبراهيم إلسحق كشفت للناس أنه 

إيمانه حى وحقيقى ، كما أظهرت علنيًا العالقة الحميمة بينه 

( وهو  7:  20أى  2وبين هللا .. فقد ُأطلق عليه خليل هللا ) 

(.. وهذه هى  8:  41اللقب الذى وصفه به الرب ) إش 

ل لتقديم إبراهيم إلسحق ابنه علي المذبح ، تقو الثانية النتيجة 

ليـل خ» مستخدمة لكلمة « وُدعى خليل هللا » رسالة يعقوب 

-phile» التى تأتـى من الفعـل «  philos» الكلمـة اليونانيـة « 

oo  » وُيطلق علي الحب المتبادل بين « يحب » الذى يعنى

ُأطلق  .. لقد (13)شخصين لهما ذات االهتمامات الواحدة 

علي إبراهيم خليل ) صديق ( هللا لعالقة المحبة الحميمة التى 
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كانت بينه وبين هللا، كان صديق هللا المحب له والمحبوب 

ديق صمنه .. والحظ أن الرسالة تقول إن إبراهيم هو خليل ) 

، ومع أن هذا أيضًا صديق إبراهيم وليس أن هللا هو هللا ( 

 ول أعظم .. كان حقيقيًا إال أن الوصف األ

القارىء العزيز ، هل تعلم أنك كمؤمن من مؤمنى العهد 

 للرب كإبراهيم ؟ .. لقدصديقًا الجديد لك امتياز أن تكون 

:  7قدم الرب يسـوع نفسه للخطاة باعتباره صديقًا لهم ) لو 

( والذين قبلوه منهم صاروا أصدقاء له ..  7:  19؛  34

 اسمعه وهو يقول لتالميذه :

[ .. ال أعود  KJVأصدقائى أنتم أحبائى ] » 

ُأسميكم عبيدًا .. لكنى .. سميتكم أحباء ] 

 ( .. 15،  14:  15يو [ « )  KJVأصدقاء 

أنت صديق الرب .. نعم لك امتياز العالقة الشخصية الحية 
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معه.. لك أن تسمع صوته متحدثًا إليك كصديق وال سيما فى 

عرف اآلخرون أنك صديق له فترات قراءة الكلمة .. لكن لن ي

، األعمال التى تبرهن علي رؤيتهم لثمر إيمانك إال من خالل 

 إيمانك به وعلي المحبة التى تربط بينك وبينه ..

 وتنهى رسالة يعقوب حديثها عن إيمان إبراهيم قائلة :

يتبرر اإلنسان ] ُيعـلن باألعمال ترون إذًا أنه » 

يع « ) [ ال باإليمان وحده   YLTأن اإلنسان بار 

2  :24 .. ) 

بما أن اإليمان ال يراه الناس ، لم يظهر إبراهيم بارًا فى 

.. لكن انتبه فهذه ليست باألعمال عيونهم باإليمان بل 

عمال أأعمال التدين التى ُتمجد الذات كأعمال الفريسيين بل 

.. األعمال التى مصدرها اإليمان وتمجد هللا ، اإليمان 

عمال التى هى ثمرة اإليمان القلبى بوعود هللا كأعمال األ
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إبراهيم .. وهكذا فالمؤمن ُيبرر أمام النـاس ) ُيري فى 

.. أعمال اإليمان عيونهم كشخص بار ( باألعمال .. 

ويتبرر أمام هللا ) يكون بارًا أمامه ( باإليمان ، ولكن فقط 

  ..القلبى الذى ُيثمر أعمااًل تمجد هللاالحى اإليمان 

واآلن لنلخص ما درسناه معًا فى شرح المقاطع األربعة 

 من األصحاح الثانى لرسالة يعقوب :

يعلن أن اإليمان الذى يبرر المقطع األول  •

الخاطىء أمام هللا ويمنحه الخالص ليس هو 

اإليمان القلبى الحى المعرفة الذهنية بالحق بل 

 وينتجأعمااًل حسنة الذى حتمًا يثمر مع الوقت 

عنه تغيُّر واضح فى سلوك اإلنسان عما كان 

 قبل أن يؤمن ..

إنه بتقديم إبراهيم إلسحق المقطع الثانى ويقول  •
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علي المذبح وهو يؤمن أنه سيقوم من الموت بعد 

ذبحه قد تبرر أى ظهر أمام الجميع أنه شخص 

 ..بار 

فيقول إن إيمان إبراهيم بأن المقطع الثالث أما  •

عمل من الموت بعد أن يذبحه قد إسحق سيقوم 

.. فقد جعله يسير فى إتمام هذا مع أعماله 

كما يقول إن بال تردد أو كسل أو تذمر األمر 

أعمال إبراهيم وهو يطيع هللا فى ذبح إسحق قد 

.. أظهرت أنه إيمان حقيقى قلبى أكملت إيمانه 

كما مجدت هللا بإعالن أنه يستحق أن نقدم له 

 قة أننا لن نفقده ..أفضل ما لدينا وبث

التأكيد علي أن المؤمن المقطع الرابع .. وفى  •

يقًا وصدبارًا لن يراه الناس شخصًا إبراهيم مثل 
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 ُتظِهر بوضوحأعمااًل هلل إال عندما يثمر إيمانه 

 ثقته فى إلهه وحبه له وطاعته لكلمته ..

 إيمـان راحـاب

تواصل رسالة يعقوب حديثها عن هذا اإليمان الحى 

م مثااًل آخر تضعه جنبًا إلي جنب بجوار مثلها الرئيسى ف ُتَقدِّ

الزانية التى من مدينة أريحا ، راحاب إنها « .. إبراهيم » 

 المدينة الفاسدة ..

كذلك راحاب الزانية ... أما تبررت ] ظهرت » 

[ باألعمال إذ  YLT، أُعلنت أنها بارة NIVبارة 

قبلت الرسل ]جاسوسين من شعب هللا [ وأخرجتهم 

 ( .. 25:  2يع « ) فى طريق آخر

التى جعلت من راحاب مثاًل النعمة الغنية ال شك أنها 

لإليمان وهى التى أتت من أعماق اإلثم كأشر امرأة فى أشر 
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مدينة ] أريحا [ .. لقد وضعتها النعمة جنبًا إلي جنب 

رجـل هللا ، بطل اإليمان وأبو كل المؤمنين )  بجوار إبراهيم

 ( .. 7:  3غال 

وما هى األعمال التى بررتها ) أظهرتها بارة (؟ .. 

ليست صلواتها أو أصوامها أو عطاؤها المادى ، بل تبررت 

) ظهرت بارة ( إذ فتحت باب بيتها للجاسوسين التابعين 

لشعب هللا .. رفضت أن توشى بهما بل أخرجتهما إلي 

طريق آخر عن طريق نافذتها .. ولماذا فعلت ذلك معرضة 

خطر محقق من شعبها ؟ .. ال إجابة سوي أنها حياتها ل

آمنت إيمانًا حقيقيًا أن إله هذين الجاسوسين هو اإلله 

الحقيقى الذى معه األمان وبدونه الخطر كل الخطر .. لقد 

آمنت أنها إذا رحبت بجاسوسين من شعب هللا الحقيقى فهى 

لن ُتعّرض نفسها للخطر بل ستحظي بالحماية .. تقول 
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 ي العبرانيين :الرسالة إل

مع العصاة ] لم تهلك باإليمان راحاب الزانية » 

 «شعب مدينتها أريحا [ إذ قبلت الجاسوسين بسالم 

 ( .. 31:  11) عب 

له إيمان باإل آه أيها الحبيب ، لو لم يكن وراء ما فعلته 

لكان هذا الفعل عماًل بغيضًا تخون به شعبها .. وال الحى 

يمكن أن نغفل بالطبع أن عملها هذا لم يكن متوافقًا تمامًا 

مع قداسة هللا ، فقد كذبت علي شعبها ولم تخبرهم بالحقيقة 

.. لكننا ال ننسي أيضًا أن إيمانها كان ال يزال وليدًا ، كما 

ب ) بغض هللا للكذلم يكن لديها النور الكافـى لتعرف مدي 

( .. إنه عمل  18:  6، عب  2:  1، تى  25:  4أف 

غير نقى تمامًا لذا ال يمكن أن يكون قد حّولها من خاطئة 

إلي بارة أمام هللا القدوس .. ال يمكن أن يكون هذا العمل قد 
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.. لكنه بال شك بررها ) أظهر أنها بارة ( أمام هللا بررها 

واضحًا أنها رفضت انتماءها  ألنه كان دليالً أمام الناس 

واحدة كلإلله الحى إلي أريحا وآلهتها الوثنية وصار والؤها 

من شعبه .. نعم لقد تبررت أمام هللا من آثامها قبل هذا 

العمل حينما آمنت به بقلبها .. وألن إيمانها هذا كان حقيقيًا 

فقد صدر عنه أعمال وإن لم تكن كاملة فى حد ذاتها ، 

أمام الناس أنها تؤمن باإلله الحى ولم تعد  لكنها أظهرت

 ..  بارة وثنية بل 

وأنت أيضًا إن كان إيمانك حقيقيًا فالبد أن تصدر عنه 

أعمال ُتظهر للناس أنك صرت إنسانًا جديدًا مختلفًا عن ذى 

قبل .. ال تقل إننى لست مثل إبراهيم .. ال تتوقع منى 

تمجد هللا .. قارئى أعمااًل تبررنى أمام الناس .. أعمااًل 

العزيز إن لم تقدر أن تري نفسك فى إبراهيم فبإمكانك أن 
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تجدها فى راحاب اآلتية من عمق أعماق الخطية .. ُانظر 

 كيف شهدت أعمالها وبقوة أنها تغيرت وصارت للرب ..

واآلن بعد قراءتنا لهذا الفصل والفصل السابق نقول بكل 

م حديثهما عن إبراهيثقة أن الرسالتين رومية ويعقوب فى 

 تمامًا :مختلفين تتحدثان عن موضوعين 

ر .. تقصد به رسالة رومية تبريبالنسبة للتبرير  •

الخاطىء أمام هللا ، أى أن هللا ال يحسب له 

خطية بل يحسب إيمانه برًا له .. أما رسالة 

يعقوب فتقصد بالتبرير إظهار أن اإلنسان بار 

 أمام الناس ..

.. بينما تتحدث رسالة رومية ان بالنسبة لإليم •

الذى كان إلبراهيم وعمره االبتدائى عن اإليمان 

نحو ثمانين عامًا تركز رسالة يعقوب حديثها 
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علي إيمان إبراهيم الناضج بعد نحو ثالثين عامًا 

 عندما قدم إسحق علي المذبح ..

نعلم أن اإلنسان يتبرر أمام هللا رسالة رومية وهكذا فمن 

، وليس فقط ن مذنب إلي بار أمامه باإليمان أى يتحّول م

 باإليمان واألعمال معًا ..

نتعلم أن اإليمان الذى ُيبرر اإلنسان رسالة يعقوب ومن 

أمام هللا ليس اإليمان الميت ، مجرد المعرفة الذهنية ، الذى 

ال يغير اتجاه الحياة وال تصاحبه توبة .. بل اإليمان القلبى 

ل  عن خطاياه إلي الرب .. اإليمان الذى النابع من قلب تحوَّ

 ».. أو كما تقول رسالة غالطية ويعمل ينمو والذى يثمر 

اإليمان العامل بالمحبة ] الذى ُيظهر نفسه من خالل الحب 

NIV  ( » ] 6:  5غل ..) 

التى يعملها اإليمان المحبة وبهذه األعمال ، أعمال 
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 أمام الناس ..نتبرر الحى نكون مثل إبراهيم 

.. وما هو الهدف أبرارًا إننا باألعمال نظهر أمام الناس 

 ؟ هذا هو حديث الباب التالى ..

 استمر فى القراءة ..
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 الفصـل األول

 لخدمته ولمجده

بينما كان نحميا يقود الشعب في إعادة بناء سور ُأورشليم مرة 

ُأخري ، أرسل إليه اثنان من أعدائه طالبين منه أن ينزل 

بلدة ُأونـو التي تقع في منتصف المسـافة بين للقائهما في 

ُأورشليم والسامرة .. لقد تظاهرا بالرغبة في مساعدته والتعاون 

 معه بينما كانا يدبران له شرًا .. فكانت إجابة نحميا لهما هي :

فال أقدر أن أنـزل ] عمـاًل عظيمـًا إني أنا عامل » 

بينما إلي أونو [. لماذا َيبطـل ] يتوقف [ العمـل 

 «أتركه وأنزل إليكما 

 

 (  3:  6) نح 
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ان فقد أرسال نفس الرسالة إلي  ّّ ولم ييأس هذان العدّو

نحميا أربع مرات متالحقة وفي كل مرة كانت إجابة نحميا 

 ال تتغير :

 «إني عامل عماًل عظيمًا »  

لقد رأي نحميا أن العمل الذي كّلفه به هللا هو عمل 

ولهذا لن يسمح ألحد أن يعوقه عن إتمامه .. عظيم 

القاريء العزيز ، ليس نحميا فقط هو الذي يستطيع أن يقول 

عما يعمله إنه عمل عظيم بل أنت وأنا وكل مؤمن حقيقي 

يخضع للرب عاماًل األعمال التي يريده أن يفعلها .. فقد 

في عالقتنا به ، ولهذا فإن أعمالنا هي ُأمراء جعلنا هللا 

 .. بُأمراء هللاال عظيمة تليق أعم

أيًا عمل عظيم إن كل عمل يريدك الرب أن تفعله هو 

كان مجاله سواء في داخل األسرة أو العمل أو الكنيسة ، 
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هو الذي يريدك أن تفعله وهو الذي العظيم ببساطة ألن هللا 

يؤيدك بالقوة التي ُتمّكنك من إتمامه بنجاح ، وبهذه األعمال 

العظيم من وجود كل منا على األرض .. نحقق قصد هللا 

إننا نخدمه بها ولكن ليست خدمة العبيد لسّيد يذلهم ، بل 

ألبيهم الذي يحبهم كثيرًا ويعاملهم كُأمراء .. األبناء خدمة 

تأمل معي هذه اآلية التي ذكرتها الرسالة إلي العبرانيين 

 ضمن حديثها عن فاعلية دم المسيح الثمين:

طهر ضمائركم من أعمال دم المسيح .. يُ » 

 ( .. 14:  9عب « )  هللا الحّى ميتة لتخدموا 

العجيب الذي حدث لطبيعة التحول هذه اآلية تشير إلي 

أعمالنا الصالحة .. فقبل أن ننال الخالص ونتطهر بالدم 

الثمين كنا نقوم بأعمال عن اعتقاد أنها صالحة ، بينما في 

مالنا الشريرة ألنها الحقيقة هي أعمال ميتة شأنها شأن أع
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كانت تصدر عن الطبيعة الفاسدة التي ورثناها عن آدم .. 

ميت فأي إنسان قبل أن ينال الخالص هو شخص 

]  في الخطـاياأمواتًا وإذ كنتم »  النفصـاله عن هللا الحي 

« )  قبل نـوال الخـالص [ .. أحيـاكم معه ] مع المسيح [ 

في ميتة ه هي أعمال أعمالكل ( ، لهذا فإن   13:   2كو 

نظر هللا حتي وإن كانت تبدو حسنة في عيون اآلخرين 

كإنفاق األموال على الفقراء .. أما بعد أن ينال الخاطيء 

دة الجديالخالص فإن أعماله الصالحة تصدر من طبيعته 

لذي االروح القدس التي نالها في الميالد الثاني وبدافع من 

ا إلهه يخدم بهعظيمة بل  فيه ، لهذا فهي أعمال ليست ميتة

 الحي ..

هل أدركت هذه الحقيقة الهامة أن حياتك اآلن على هذه 

األرض هي ألعمال عظيمة تخدم بها إلهك الحي ؟ .. هذا 
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هو موضوع هذا الفصل ، فتعال معي نرفع هذه الصالة 

 بإيمان :

 إلهي العظيم .. 

 لتكن كل أيام حياتي علي 

 األرض لخدمتك ولمجدك .. 

 باسم الرب يسوع سأعمل 

 األعمال العظيمة ولن يقدر 

 إبليس أن يعوقني .. 

ق  ّّ أدعوك اآلن قارئي لنتأمل معًا في هذا المقطع الشّي

 من رسالة أفسس األصحاح الثاني :

وذلك ليس باإليمان مخلصون بالنعمة ألنكم » 

هللا . ليس من أعمال .. ألننا هو عطية منكم. 

مخلوقين في المسيح يسوع ألعمال عمله نحن 
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)   «صالحة قد سبق هللا فأعدها لكي نسلك فيها 

 ( .. 10 - 8:  2أف 

في الجزء األول من هذا المقطع تلمع أمامنا هذه الكلمات 

، «  بالنعمة.. باإليمان .. عطية .. ليس من أعمال » 

التي تؤكد بما ال يدع مجااًل للشك أن نوالنا الخالص لم 

قمنا بها ، إنما هو هبه هللا المجانية أعمال ب أي يكن بسب

القلبي بالرب يسوع.. أما الجزء الثاني إيماننا لنا بسبب 

فيحثنا نحن الذين نلنا الخالص أن نمارس األعمال 

..  «نحن عمله » الصالحة مبرزًا هذه الحقيقة الثمينة أننا 

تشترك في «  poieema» باليونانية « عمله » وكلمة 

التي تعني عماًل «  poieesos» األصل اللغوي مع كلمة 

ومنها جاءت كلمة قصيدة  ( 1) فنيًا وباألخص كتابة الشعر

 « .. poem» باإلنجليزية 
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القاريء العزيز ، يا من حظيت بالخالص ونلت الميالد 

الثاني ، هل تدرك أنك عمل القدير ؟.. أنت عمل هللا .. 

لرائع .. أنت قصيدته المبهرة .. وهو ال أنت عمله الفني ا

يريدك عماًل ال يراه أحد أو قصيدة ال يتلذذ بها اآلخرون .. 

بل عماًل فنيًا يتعرف من خالله الكثيرون على صانعه 

العظيم .. سيحدث ذلك كما تقول رسالة أفسس حين تسلك 

التي سبق هللا وأعدها لكي تسلك فيها الصالحة  األعمالفي 

.. 

تبه ، فليس المراد باألعمال الصالحة فقط العمل على لكن ان

كل خالص اآلخرين ومساعدة الفقراء وزيارة المرضي بل 

يها بما فلمجده األعمال التي تفعلها طاعة لكلمة هللا وتعملها 

 عملك وتصرفاتك وسط أهل بيتك ..

كم تحثنا كلمة هللا مرارًا على السلوك في األعمال الصالحة 
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تقول إننا قد افُتدينا من كل إثم وتطهرنا لنكون  ، فرسالة تيطس

 «] متحمسًا [ في أعمال حسنة غيورًا شعبًا خاصًا ] للرب [» 

( .. والرسالة الثانية إلي تيموثاوس تذكر أن  14: 2) تي 

ل لكمتأهبًا » المؤمن يتعلم من الكتاب المقدس لكي يكون 

( ، كما تطالبنا الرسالة  17:  3تي  2« ) عمل صالح 

:  6تي 1« ) في أعمال صالحة أغنياء » اأُلولي أن نكون 

18 .. ) 

إن األعمال الصالحة هي أعمال عظيمة لخدمة الرب 

لها ين متأهبفيها غيورين ولمجده لذلك تدفعنا الكلمة أن نكون 

فيها ، وتشرح لنا هذه الحقيقة الهامة في صورتين وأغنياء 

 بهما المؤمن ، وهما : تعبيريتين وصفت

 سراج غير ُمخبأ• 

 وملح غير فاسد• 
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 أواًل : سراج غير ُمخبأ

إن أشهر جزء من كلمة هللا تحدَّث عن أهمية أعمال المؤمن 

الصالحة هو تلك اآليات التي قالها الرب يسوع خالل الموعظة 

 الشهيرة على الجبل :

أنتم نور العالم. ال يمكن أن ُتخفي مدينة » 

سراجًا موضوعة على جبل. وال يوقدون 

ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فُيضيء 

لجميع الذين في البيت. فليضيء نوركم هكذا 

أعمالكم الحسنة ويمجدوا قدام الناس لكي يروا 

 «أباكم الذي في السموات 

 

 ( 16 - 14: 5) مت 

يمجدون أعمالنا الحسنة تجعل الناس  يقول الرب إن
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اآلب .. يا للفارق ، فحينما يصنع الخطاة أعمااًل حسنة 

يمدحهم عليها الناس ، فإن ذلك يمجدهم وليس هللا .. أما 

نحن فحتي ولو امتدحنا الناس على أعمالنا الحسنة فيجب 

أن يظل إيماننا ثابتًا بأن هذا سيؤدي إلي تمجيد هللا .. 

كلمات الرسالة اأُلولي إلي كورنثوس التي تقول  لنتذكر دائماً 

 لنا :

 31: 10كو 1« ) لمجد هللا  كل شيءافعلوا »  

) 

ليست أعمالنا الحسنة أعمااًل عادية كتلك التي يفعلها غير 

المؤمنين وإال الكتفي الناس بمدحنا وتمجيدنا وليس هللا .. إن 

 غيربالمحبة ، هو الذي يصبغها  الروح القدسوراء أعمالنا 

المدققة في كل شيء .. نعم واألمانة الشديد واإلخالص العادية 

الروح هو الذي يجعل أعمالنا أعمااًل عظيمة تؤثر في الناس 
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تأثيرًا غير عاديًا كتأثير النور في الموضع المظلم .. الروح 

يجعلها أعمااًل مضيئة ُتظِهر للناس عظمة إلهنا .. الحظ أن 

فلسنا  «نوركم فليضيء » بل « أضيئوا نوركم » الرب لم يقل 

هو الذي يضيء  الروح القدسين نضيء النور بل نحن الذ

من خاللنا حينما نخضع له وال نحزنه باستسالمنا ألية خطية 

.. 

الروح القدس ُيضيء أعمالنا لتصبح أعمااًل شاهدة للرب 

والروح هو أيضًا الذي يعمل في الناس فيرون أن أعمالنا 

عن أعمالهم ويدركون أن سبب هذا مختلفة الحسنة 

ر كلمات الرب االختالف  ّّ هو إيماننا بالرب يسوع .. تذّك

( ،  26:   15يو « )  هو يشهد لي »  عن الروح القدس 

ستنالون قوة متي حل الروح القدس عليكم وتكونون لي » 

 ( .. 8:  1أع « )  شهوداً 
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لكن هل دائمًا ما تتجاوب النفوس التي تري أعمالنا مع 

اله نا ؟ .. لنقرأ ما قالروح القدس وتمجد هللا الذي غّير سلوك

 الرسول بطرس في هذا األمر :

أطلب إليكم .. أن تكون سيرتكم بين اأُلمم ] »  

لكي يكونوا في ما يفترون حسنة غير المؤمنين[ 

قاد يوم االفتفي يمجدون هللا عليكم كفاعلى شر 

« ) من أجل أعمالكم الحسنة التي يالحظونها 

 ( .. 12:  2بط 1

تغالط من هذه الكلمات نفهم أنه قد يحدث أحيانًا أن 

بعض النفوس الحقيقة وترفض أن تعترف بالنور أنه نور 

فال تقر بأن أعمالنا حسنة متميزة عن أعمالهم بل وقد تفتري 

علينا واصفة إيانا بصفات رديئة كالتي يوصف بها فاعلو 

الشر .. هل سيستمر األمر هكذا ؟.. كال ، فإن افتري 
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الحقيقة الذي سيقرون فيه باليوم بعض علينا فسيأتي حتمًا ال

هللا من أجل ذات أعمالنا الحسنة التي سيمجدون وعندئذ 

 كذبوا من قبل في حكمهم عليها ..

 ) االفتقادما هو هذا اليوم ؟ .. الرسول بطرس يقول إنه يوم 

( ، يوم افتقاد هللا لهم سواء افتقاده بالرحمة أو  44:  19لو 

 ضاء :بالق

.. حينما يفتقدهم بمعامالت خاصة بالرحمة• 

ُيظِهر لهم بها حبه ونعمته واستعداده لقبولهم 

 فيتوبون ويقبلون خالصه ..

.. في اليوم الذي يزورهم فيه لكي بالقضاء أو • 

يعاقبهم على رفضهم نعمته فيضطرون إلي 

 االعتراف بالحقيقة التي أنكروها ..

عمال الحسنة بإيمان أن كن حريصًا على السلوك في األ
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الروح القدس يضيئها لتكون أعمااًل عظيمة تشهد للرب 

 وتمجده ..

لقد شّبه الرب المؤمن في الموعظة على الجبل بالسراج 

ال يوقدون سراجًا ويضعونه تحت » الموقد ] المشتعل [ 

« )  تفي البيالمكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين 

( .. كما تحدَّث عن يوحنا المعمدان في إحدي  15: 5مت 

عل ] المشتالموقد كان هو السراج »  المناسبات قائاًل عنه 

( .. الرب يريدنا  35:  5يو « ) ] المضيء [ المنير [ 

جميعًا أن نكون سراجًا مشتعاًل مثل يوحنا المعمدان نضيء 

 للناس فيعرفون الرب ..

 وي الزيت ولن نشتعل سكان السراج في ذلك الوقت يشتعل ب

.. هو الذي يجعل قلوبنا ملتهبة بمحبة بزيت الروح القدس 

الرب فتشهد أعمالنا وكلماتنا عنه بقوة لنحقق كلمات رسالة 
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 فيلبي القائلة :

في وسط جيل معوج وملتو تضيئون بينهم »   

 «في العالم كأنوار 

 

 (  15:  2)  في 

نور هذا أنت سراج مضيء بالروح القدس فال تحجب 

 السراج بأن تضعه تحت مكيال أو سرير:

 مت« )  تحت المكيالال يوقدون سراجًا ويضعونه » • 

5  :15 ) 

هل ُيؤتي بسراج ليوضع تحت المكيال أو » • 

 « تحت السرير

 

 ( 21: 4) مر 
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 احذر المكيال

كان المكيال ُيستخدم قديمًا كوحدة قياس أساسية في 

رنا تجارة  ّّ . .بالمعامالت المالية الغالل ، ولهذا فهو ُيذّك

؟ .. معناه أن تحت المكيالفما معني أن تضع السراج 

قبل ُأمورك الروحية األولي تعطي أُلمورك المالية األولوية 

 أوقاتك ..أفضل وأن يصبح لها اهتمامك األول وتعطيها 

تنشغل بها أكثر مما ينبغي فيقل الوقت الذي تصرفه مع 

لرب ومع كلمته ويتعذر عليك المشاركة في خدمته ا

وتتناقص عدد المرات التي تحضر فيها اجتماعات المؤمنين 

ة للعبادة أو التعليم ، والنتيجة يتعّطل نموك الروحي  ّّ الحّي

وتبرد تدريجيًا محبتك هلل ولآلخرين ويزداد إهمالك لواجباتك 

ًا شيئ.. وهكذا ُتحِزن الروح القدس العائلية وباختصار 

فشيئًا يسيطر عليك الهم واالرتباك وال يعود الناس يرونك 
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ي أن فوستفشل فرحًا بل حتمًا سيالحظون هبوط معنوياتك 

 تخفي هذه الحقيقة عنهم ..

من أن نجعل ُأمور العمل تطغي كلمة هللا لقد حذرتنا 

على حياتنا وتستنفذ من أوقات راحتنا وتمتعنا بحياتنا 

 يقول : 127العائلية ، فمزمور 

. يتعب البناؤون فباطاًل إن لم يبن الرب البيت »  

يسهر الحراس. فباطاًل إن لم يحفظ الرب المدينة 

روا إلي القيام مؤخرين باطل  ّّ هو لكم أن ُتبّك

الجلوس ] العمل ألوقات طويلة [ آكلين خبز 

[ . لكنه  NASاألتعاب ] خبز األعمال المضنية 

يعطي حبيبه نومًا ] األصـل العبري يسمح بالترجمة 

 NAS, TEV, NJB: يعطي حبيبه حتي وهو نائم ) 

 ( ..  2،  1:  127مز ([ « ) 



 392 

 هذه الكلمات تقول لك :

الرب لن ُيبني عملك ولن ُيحفظ إن لم يبنه • 

 فياأُلولي ويحفظه .. فإن لم يكن له المكانة 

االزدهار بل اإلنهاك  قلبك فلن يؤدي عملك إلي

 .. كما سيتعطل وُيسلب ..

على أكثر لن يفيدك أن تعطي عملك وقتًا • 

حساب راحة جسدك ] النوم [ أو مشاركة أهل 

 بيتك في مجاالت الشركة الرئيسية ..

إذا أعطيت خسارة لن يسمح الرب بأن تصيبك • 

لجسدك الوقت الذي يحتاجـه للراحة والنوم أو 

بالشركة معها ، فهو يعمـل  لعائلتك كي تتمتع

لنجاحـك حتي وأنت نائم.. ال تنَس أنه أعطي 

( 22،  21:  2هؤالء وهم نائمون آدم ) تك 
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 1( وسليمان )  16ـ  12:  15وإبراهيم ) تك 

(.. إنه يريدك متزنًا في حياتك ، 13ـ  5:  3مل 

تتمتع بالراحة دون كسل وتجتهد في العمل دون 

 إعياء ..

كمدينة قائمة على الجبل للعالم هل تود أن تظل نورًا 

ور مكيال اأُلمتحت يراها الجميع؟.. ارفض أن تضع السراج 

 المالية :

 ارفض أن تضع عملك قبل عالقتك مع الرب ..• 

 َأْخِضع كل ما تفعله في العمل لكلمة الرب ..• 

ال تستسلم للهم بل في كل مرة يحاول أن يمتلكك • 

ين ملق» ه على الرب كما هو مكتوب أسرع بإلقائ

 5بط  1« ) ألنه هو يعتني بكم همكم عليه كل 

 :7 .. ) 
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ر أن الرب  ّّ وأخيرًا إن كنت من رجال األعمال تذّك

إلي رجال أعمال ناجحين يضيئون في العالم شاهدين يحتاج 

 له بأعمالهم ..

 ال .. ال تخبيء سراجك تحت أي مكيال .. 

 واحذر السرير

)  « تحت السريرهل يؤتي بسراج ليوضع .. » الرب يقول 

، يمكننا أن التراخي ( .. السرير هنا يتحدث عن  21:  4مر 

ر قيمة الالكسولة نري فيه تعبيرًا عن الحياة  ّّ وقت التي ال ُتقّد

وال تستثمر الفرص المتاحة .. لنرفض أن يوضع سراجنا المنير 

صيدًا. أما ثروة اإلنسان  الرخاوة ال ُتمسك» تحت هذا التراخي 

( .. ولنمارس   27:  12أم « )   االجتهادالكريمة فهي 

كل ما تجده يدك لتفعله » ونشاط باجتهاد أعمالنا الحسنة 

 11جا « ) ال ترِخ يدك ( .. »  10: 9جا « )  بقوتكفافعله 
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 «. حارين في الروح االجتهادغير متكاسلين في ( .. »  6:  

من أجل أن يهبنا الرب بجدية ولنسعي  ( .. 11:  12) رو 

دوا ج»من مواهب الروح ما يساعدنا على الشهادة الفعالة للرب 

 (.. 31:  12كو 1« ) للمواهب الحسني 

 سرير يحجب ضوءه :تحت ارفض أن يوضع سراجك 

من القدر الذي يحتاجه أكثر ارفض أن تنام • 

جسدك .. ارفض أن تنام في وقت يجب أن 

 . متيالكسالنإلي متي تنام أيها » تعمل فيه 

 ( .. 9:  6أم « ) تنهض من نومك 

توقف عن تصور اأُلمور المخيفة والمبالغة في • 

تقدير األخطار بما يجعلك تفقد معنوياتك 

األسد في الكسالن قال » وتستسلم للكسل 

 ( .. 13: 22أم « ) الخارج فُأقتل في الشوارع 
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ر لك أن •  ّّ أغِلق المجال أمام أية أفكار ُتصّو

طريقك مليء باألشواك التي تأتي بالفشل .. 

ب اأُلمور أمامك مما  ّّ ُارفض األفكار التي ُتصّع

طريق » يفقدك الحماس وُيسلمك للكسل.. 

] يراه [ كسياج من شوك وطريق الكسالن 

:  15أم « ) مستقيمين منهج ] يرونه ممهدًا [ ال

19 .. ) 

ال تخـبيء سراجك تحت السرير .. ُارفض االستسالم 

للكسل وامتليء باإليمان مرددًا كلمات كالب رجل اإليمان 

( .. ال ، لم ُيعّد هللا  30:  13عليها )  عد قادرون إننا 

 اً لك أعمااًل لتسلك فيها لكي تفشل.. كال بل لتنجح نجاح

 مملكة الرب ..ُأمراء عظيمًا كواحد من 
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 ثانيًا : ملح غير فاسد

 13: 5مت « )  أنتم ملح األرض» قال الرب للمؤمنين 

( .. أي أننا لألرض كالملح للطعام .. فما هي سمات 

 وخصائص الملح ؟ ..

 ملح للحفظ -١

لم تكن المبرِّدات « أنتم ملح األرض » عندما قال الرب 

)الثالجات( قد ُعرفت بعد ، وكان الملح هو المادة 

أطول فترة ممكنة لما فيه سليمة المستخدمة لحفظ األطعمة 

من خصائص تحميها من الفساد .. لهذا السبب أيضًا كان 

أي شخصين يقطعان عهدًا معًا يأكالن الملح سويًا إشارة 

 ( .. 19: 18) عد سيدوم ي إيمانهما بأن العهد بينهما إل

عندما يعيش المؤمنون ُأمناء للرب ويسلكون في األعمال التي 

أعدها لهم فإنهم يكونون كالملح يعطلون انتشار الفساد في المكان 



 398 

الذي يعيشون فيه ، كما يساعدون على حفظه من األذي .. وإليك 

 أمثلة على ذلك :

في األعمال التي أعدها هللا فكان م إبراهيَسَلَك • 

ملحًا حفظ لوط مرة من السبي والسلب وأيضًا 

 ( ..  29:  19؛  16: 14من الموت ) تك 

مع الرب فكان ملحًا يوسف وفي مصر سار • 

لمصر حفظها من المجاعة المدمرة سبع سنوات 

 ( ..  41) تك 

فكان يخدم الرب في مدينة السامرة أليشع أما • 

 ( ..  7مل 2ن اقتحام جيش آرام لها ) فحفظها م

أن بولس وفي سفر أعمال الرسل نقرأ عن • 

وجوده في السفينة التي كانت توشك على الغرق 

َحَفَظ طاقمها وركابها الذين يقاربون الثلثمائة من 
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 ( .. 24: 27الموت ) أع 

كما ال ننسي أنه لو كان يوجد في مدينة سدوم • 

مؤمنين فقط يفعلون البر لما احترقت عشرة 

 ( .. 32:  18ومات كل من عاش بها )  تك 

أنت أيضًا إذا رفضت االستسالم للخطية وعشت بأمانة 

للرب سالكًا باجتهاد في األعمال التي يريدها منك فبكل تأكيد 

يحفظهم سللذين تعيش بينهم .. بسببك ملحًا حافظًا ستكون 

صالتك ُتنجي ُأسرتك ومدينتك الرب من نكبات عديدة .. وب

 ووطنك من الكوارث .. 

 ـ ملح للمذاق الحسن٢

إذا تم إعداد الطعام بكل عناية ومهارة لكن غاب عنه 

الملح ، ال يعود للمجهود أو المهارة أية فائدة ، يقول سفر 

 « )هل يؤكل المسيخ ] الذي بال طعم [ بال ملح »  أيوب 
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 ( .. 6:   6أي 

إذا أطعت هللا ورفضت الخطية وعملت األعمال الحسنة 

التي يريدها فبكل تأكيد ستكون ملحًا يأتي بالنكهة الطيبة 

( .. وأينما ذهبت لتقيم  15:  2كو  2والرائحة الذكية ) 

.. لن يكون وجودك أبدًا لزيادة  مذاقًا أحليستضيف للمكان 

م يرهتؤذيهم بل بركة لخشوكة أحمال الناس .. لن تكون 

وسيباركهم الرب من أجلك .. ستظل مصدرًا لتخفيف 

أحمالهم ولعالج مشاكلهم ولمساعدتهم في المحن 

 حينما تتغيب عنهم ..بالخسارة وسيشعرون حتمًا 

 ـ ملح ُيسبب العطش٣

عندما نجتهد أن نعمل األعمال التي أعّدها هللا لنا فإن الروح 

معرفة لعطشًا ناس القدس سيعمل فينا فيجعلنا ملحًا يخلق في ال

 الرب الُمخّلص..
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ر قصة إيمان حافظ سجن فيلبي ، ما الذي جعله  ّّ تذّك

يرغب في أن ينال الخالص؟ .. هل ألنه رأي أبواب السجن 

قد انفتحت بطريقة إعجازية؟ .. كال ، فقد استل سيفه 

لينتحر به ظانًا أن المسجونين قد الذوا بالفرار من األبواب 

جعله يعطش لمعرفة الرب هو سماعه المفتوحة .. لكن ما 

ديًا ال تفعل بنفسك شيئًا ر »  تقول له صرخة الرسول بولس 

 ( .. 28: 16أع « ) ألن جميعنا ههنا 

لماذا لم ينتهز بولس فرصة انفتاح األبواب ليهرب من 

حافظ السجن الذي عامله بإنقاذ السجن؟ .. ولماذا انشغل 

بقسوة ووضع رجليه في المقطرة بداًل من أن يهرب ؟.. ليس 

المدهشة التي مأل بها المحبة سوي إجابة واحدة .. إنها 

الروح القدس قلب بولس نحو مضطهديه.. نعم لقد كان ما 

فعله بولس بمثابة الملح الذي خلق في حافظ السجن وأفراد 
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من هو هذا الرب الذي أعطي  عائلته عطشًا شديدًا لمعرفة

 المدهشة من نحوهم ..المحبة بولس هذه 

قارئي العزيز .. ُاطلب اآلن أن تمتليء بالروح القدس 

لتمتلك هذه المحبة المدهشة كي تظهر بوضوح في أعمالك 

لتخلق العطش في القلوب لمعرفة الحق .. هيا أعلن إيمانك 

 أنك ملح لألرض ..

انتشار الشر في هذا  سيقاوم وجودك أينما كنت• 

المكان كما ستحفظ حياتك الكثيرين من الدمار 

 واألذي ..

وستضيف تصرفاتك مذاقًا أطيب للوسط الذي تتواجد • 

 فيه ..

وستخلق في نفوس عديدة عطشًا لمعرفة الرب الذي • 

 أحبك..
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 لـن يفسـد

أنتم ملح األرض . ولكن إن فسد » يقول الرب يسوع 

. ال يصلح بعد لشيء إال ألن ُيطرح الملح فبماذا ُيملَّح 

( ومرة ُأخري  13:  5مت « )  خارجًا وُيداس من الناس 

ا فبماذفسد الملح الملح جيد . ولكن إذا »  نسمعه يقول 

ُيصلحُ . ال َيصُلُح ألرض وال لمزبلة فيطرحونه خارجًا . من 

 ( .. 35،  34:  14لو « ) له أذنان للسمع فليسمع 

عندما يكون اتجاه المؤمن االستسالم للخطية وعدم السير في 

ها هللا له فإنه يصير ملحًا  ّّ دًا فاساألعمال الصالحة التي أعّد

ُمضرًا .. ال يقلل من انتشار الفساد وال يحفظ من األذي وال يعطي 

المذاق األطيب وال يخلق العطش للرب .. وسيأتي الوقت الذي 

 لناس له ولن يروه أميرًا كما رأي بنو حثيفقد فيه تقدير واحترام ا

( بل شخصًا مضرًا لهم وثقاًل عليهم  6:   23) تك إبراهيم 
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ل وقد يهينوه مثلما أهان أه« من الناس ُيداس » فيسيئون معاملته 

( بل قد يسعون  9:  19سدوم لوط المؤمن ألنه َفَقَد ملوحته ) تك 

 ذلك لن يستخدمه هللاك« ..  خارجاً يطرحونه » أيضًا للتخلص منه 

نقرأ تحذير الرب للمسئول عن خدمة الرؤيا في خدمته .. في سفر 

كنيسة أفسس أنه إذا لم يتب ويعمل األعمال الحسنة فسيحرمه من 

ُتب واعمل األعمال اأُلولي ] التي كان وراءها قلب حبه » الخدمة 

ا منارتك من مكانهوُأزحزح األول للرب [ وإال فإني آتيك عن قريب 

( .. وهكذا إن لم يتب  5:  2رؤ « ) ] لن تظل شاهدًا لي [ 

خادم كنيسة أفسس ويعمل أعماله الحسنة فإن الملح سيفسد ولن 

 يصلح بعد لشيء ..

فلنعلن إيماننا أننا لن نترك أعمالنا الحسنة مثل خادم 

كنيسة أفسس .. سيحفظنا الرب بنعمته ولن نكون أبدًا ملحًا 

أعمالنا تخدمه إلي آخر يوم من حياتنا فاسدًا .. وستظل 
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 على األرض لنبقي دائمًا مؤثرين في اآلخرين لمجده ..

 سيدي .. 

 احفظني سراجًا مشتعاًل بروحك ليسطع  

 في ظالم العالم شاهدًا لك بقوة .. 

 احفظني بنعمتك ملحًا ال يفسد .. 

 يؤثر في العالم .. وال يتأثر بشروره .. 

ملحًا لخدمتك ولمجدك .. 
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 لبـاب الخـامسا

 أعمالي عظيمة
 
 

 لخدمتـه ولمجـــــده   :الفصــل األول 
 كرسـي المســـــيح : الفصل الثاني

 ادخار فــــي السـماء     :الفصل الثالث 
 أكاليل أبـــديـــة   :الفصل الرابع 
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 الفصـل الثاني

 المسـيحكرسـي 

 

ما أعظم وأمجد هذه اللحظة الفريدة حينما نالقي الرب  

في الهواء ، ليس بأجسامنا الضعيفة هذه بل بأجسام 

( .. تصف  44،  43:  15كو  1روحانية في مجد ) 

 الرسالة إلي تسالونيكي هذا الحدث العظيم قائلة :

الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس مالئكة وبوق » 

هللا سوف ينزل من السماء واألموات في المسيح 

سيقومون أواًل . ثم نحن األحياء الباقين سُنخطف 

جميعًا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء 

 4تس  1« ) . وهكذا نكون كل حين مع الرب 
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 :16  ،17 .. ) 

عزوا بعضكم بعضًا بهذا » ويقول لنا الرسول بولس 

( ، فما أعظمه وعد الذي أعلنه  18:  4تس  1« ) الكالم 

 لنا الرب في آخر أصحاح من كتابنا المقدس العظيم :

 myوها أنا آتي سريعًا وُأجرتي ] مكافأتي » 

reward  معي أُلجازي كل واحد كما يكون عمله ]

 ( .. 12:  22رؤ « ) 

سنلبس األجسام الممجدة ونالقي الرب في الهواء ، نعم  

ليس هذا فقط بل سننال منه اأُلجرة ، المكافأة .. فمن 

محبته العظيمة لنا جعل لكل عمل عملناه طاعة لكلمته أو 

ألجل ملكوته أجر ، مكافأة.. فما هو هذا األجر ، وفي أي 

مشهد سنناله ؟ .. كيف يتفاوت من عمل آلخر وكيف يؤثر 

 حالتك في األبدية ؟ ..على 
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لنعد إلي الكلمة فقد أخبرتنا بما هو كثير وثمين عن هذا 

 الحق العظيم ..

 إيماني وأعمالي

النار .. إنني بحسب وعد الرب  بحيرةنعم لن ُأطرح في 

الجديدة أنتظر مع كل المؤمنين الحقيقيين السموات 

( ألقضي األبدية في  13:  3بط 2)  واألرض الجديدة

 وعسيربي ومخلصي من تحبه نفسي .. مع المجد الفائق 

في الماضي أو  عظيمةألنني قمت بأعمال  ليس.. وذلك 

ألنني سأقوم بها في المستقبل بل ألن هللا وهبني الخالص 

مجانًا .. مجانًا بالنعمة ألنني آمنت بقلبي بالرب يسوع ربًا 

 حقيقية معه ..ومخلصًا ، وصارت لي عالقة حية 

لن تؤثر على حالتي في أعمالي لكن ليس معني هذا أن 

األبدية .. كال فأعمالي ، هذه األعمال التي فعلتها منذ أن 
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آمنت وتلك التي سأفعلها طوال الزمن الباقي لي على األرض 

سيكون لي وأنا مع الرب في األبدية مجد هي التي ستحدد أي 

 هالكـينللسـتويات من العقـاب النار م بحيرة.. فكما ستوجد في 

د بحسـب آثامهـم ) مت  :  20، رؤ  14:  23؛  23: 11ُتَحدَّ

 نجماً » ستوجد درجات للمؤمنين في المجد  أيضاً ( هكذا  13

د بحسب  41: 15كو  1« ) عن نجم في المجد يمتاز  ( ُتَحدَّ

( .. يا ألهمية األعمال ، فكل من  12:  22) رؤ  أعمالهم

كي ينال منه كرسي المسيح ُوِلد ثانية حتمًا سيقف أمام 

المكافآت األبدية التي تحدد حالته وهو معه في المجد .. رجاء 

 أصغ باهتمام إلي هذه الكلمات التي قالها الرسول بولس :

فنثق وُنسر باألولي أن نتغرب عن الجسد »  

أيضًا نحترص ذلك ونستوطن عند الرب . ل

مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين 
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سرين له [عنده  ُّ  to be well]  (NKJV, YLT)ُم

pleasing to Him ُنْظَهر . ألنه البد أننا جميعًا ُّ [

to be manifested (YLT, DBY) ]   
لينال كل واحد ما كان  أمام كرسي المسيح

« ) خيرًا كان أم شرًا ما صنع بالجسد بحسب 

 ( .. 10- 8: 5كو 2

تمّسك بما تقوله هذه اآلية فهي ُتعلن حقًا ثمينًا يحرر من 

أي خوف من الموت .. إنها تقول ليس في الموت ما يخيف 

ألننا إذا تغربنا عن الجسد بالموت فسننطلق لنكون مع 

ل أفض» ، وهذا بكل تأكيد « نستوطن عند الرب » المسيح 

( من حالتنا اآلن على األرض ..  23:  1في « ) جدًا 

القاريء العزيز ، متي أكملت قصد هللا من وجودك على 

 theأكملت السعي ] السباق » األرض وقلت كلمات بولس 
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race ] » ( 2  فلتواجه الموت بالثقة والسرور  7:  4تي ، )

هل في داخلك خوف من الموت ؟ .. « .. نثق وُنسّر .. » 

ال  هفإني متيقن أن» ردد هذه اآلية مرارًا .. ولتردد أيضًا 

وال حياة .. تقدر أن تفصلنا عن محبة هللا التي في موت 

 ( .. 39،  38:  8رو « ) المسيح يسوع ربنا

إن االنشغال بمثل هذه اآليات يحررك من الخوف من 

الموت ألنها تعلن أننا سنذهب لنكون مع الرب ، لكن 

التحرر من هذا الخوف ال يعني أن ال نحرص أن تكون 

فكما يقول الرسول بولس إلي مؤمني حسنة أعمالنا 

كورنثوس سيأتي حتمًا اليوم الذي سنقف فيه جميعًا أمام 

 كرسي المسيح .. 

 كرسي المسيح

ال شك أن الكورنثوسيين فهموا تمامًا ما يقصده الرسول 
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«  كرسي» فكلمة « .. كرسي المسيح » بولس من تعبير 

التي «  Bemaبيما » هي ترجمة للكلمة اليونانية الشهيرة 

تطلق على المنبر العالي الذي كان رجال السلطة 

يستخدمونه في مخاطبة الشعب وال سيما في ُأمور القضاء 
سي كر ولهذا ُترجمت الكلمة في العديد من الترجمات إلي  (2)

كرسي القضاء ( « ) البيما » أو الحكم .. وكان القضاء 

 ُّ ي قيم ففي كورنثوس واحدًا من أروع معالم المدينة فقد ُأ

مركز ساحة سوقها التجاري وشّيد من الرخام الُمَطعَّم بالحلي 

.. وبالطبع لم ينس الكورنثوسيون ذلك اليوم الذي (3)البديعة 

وهم  «البيما » ثار فيه اليهود على بولس وأخذوه إلي هذا 

يتهمونه طالبين من الوالي غاليون أن يحكم عليه بالعقاب 

ن لم ُيعاقب بولس، وهم ُطردوا مولكن اأُلمور انقلبت عليهم ف

 ( .. 17ـ  12:  18كما ُضِرَب رئيسهم ) أع « البيما » 
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 منأعظم آخر « بيما » وها هو الرسول بولس يحدثهم عن 

المسيح « بيما » غاليون موجود في السماء ، هو « بيما » 

ُمعلنًا لهم هذا الخبر المثير أننا جميعًا ، كل المؤمنين ، سنقف 

السماوي لكي ننال من المسيح بحسب « البيما » أمام هذا 

على األرض مكافآتنا التي ستحدد أي مجد سيكون أعمالنا 

 لس :عليه كل منا طوال األبدية .. يقول بو 

 [ euarestos] مرضيين لذلك نحترص .. أن نكون »  

له [ . ألنه البد أننا جميعًا ُنْظَهر أمام ُمسرين  عنده ]

كرسي المسيح . لينال كل واحد .. بحسب ما صنع 

 «شرًا كان أم خيرًا 

 

 ( 10،  9:  5كو  2) 

الرسول بولس يدعونا أن نحترص أن نعمل األعمال التي 
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ر السماء .. واآلن فكّ « بيما » ُتسّر المسيح ألننا سُنظهر أمام 

 » إنها ترجمة للكلمة اليونانية « نحترص » في كلمة 

philotimeomai » التي تعني حرفيًا أن نجعل هذا األمر هو

نت تريد أن .. فإن ك( 4)طموحنا واشتياقنا وموضع افتخارنا 

يكون لك مجد عظيم في األبدية أي أن تحظي بمكافآت 

عظيمة حينما تقف أمام كرسي المسيح فليكن طموحك األول 

ورغبتك اليومية وافتخارك الدائم أن ُتِسّر قلب الرب .. اجتهد 

 أن تفعل كل يوم اأُلمور التي ُتِسّره ..

إن آيات كثيرة في الكتاب المقدس تحدثنا عن هذه 

المكافآت األبدية لكي تشجعنا أن نبذل كل اجتهاد لفعل 

األعمال التي ُتِسّر قلب الرب ، فهل يعني هذا أن دافعنا 

الداخلي وراء فعل هذه األعمال ليس محبتنا القلبية للرب بل 

..  ؟ ، رغبتنا أن ننال مكاسب ألنفسنا في األبديةأنانيتنا 
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وهل نوالنا المكافآت بحسب أعمالنا أمر يتعارض مع النعمة 

 التي يعاملنا هللا على أساسها ؟ ..

 المحبة أم األنانية؟

كم من أقوال عديدة تكّلم بها الرب ، وكم من عبارات 

افع ددّونها الرسل تحدثت عن المكافآت األبدية باعتبارها 

ي الرب يحث المؤمن على فعل األعمال التي ترضقوي 

وُتِسّر قلبه ، ومن غير المعقول إطالقًا أن يكون الرب أو 

رسله قد شجعوا المؤمن على امتالك دافع يمكن القول عنه 

.. اقرأ اآلية التالية من األصحاح الشهير أناني إنه دافع 

عن المحبة وستدرك أن أقصي ما يمكن للمؤمن أن يفعله 

 ..المحبة لن يفيده في شيء إن خال من 

إن أطعمت كل أموالي ] للفقراء [  وإن سّلمت » 

جسدي حتي أحترق ] موتًا في خدمة الرب [ 
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كو  1« )  أنتفع شيئاً ولكن ليس لي محبة فال 

13  :3 .. ) 

الدافع األناني يعني غياب الحب ، وحين يغيب الحب 

عن أي عمل يصير عماًل بال قيمة وكال شيء ، ال فائدة 

ل تأكيد يجب أن يكون دافعنا في منه وال مكافأة عليه .. بك

حبتنا مفعل اأُلمور التي ترضي الرب وُتِسّر قلبه هو أواًل 

له ألنه أحبنا بال حدود .. وليس من األنانية أن القلبية 

 يكافئك ، فهذا ليس أنانية بلتحبه ترغب في أن تري من 

.. إذا كنت تحب الرب فمن المؤكد أنك  بالحبتمتعًا 

ما  ثني عليك ويمدحيتك حين تسمعه ستكون في قمة سعاد

نًا نعمَّـا ] حس» فعلت ويعلن لك عما سيكافئك به قائاًل 

فعلت [ أيها العبد الصالح واألمين. كنت أمينًا في القليل ] 

مت « ) خالل وجودك على األرض [ فُأقيمك على الكثير 
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25 :21 .. ) 

ليس من األنانية أن تعمل لكي تنال المكافآت في ذلك 

وم العظيم من يد من له محبتك اأُلولي لكي تشاركه الفرح الي

» ، فليس أروع من أن تسمع منه هذه العبارة العظيمة 

( والتي وردت في  21:  25مت « ) سيدكفرح ُادخل إلي 

 ..  (5)« سيدك فرح اشترك في » إحدي الترجمات 

هل تعلم أن مكافأة الرب األبدية لنا هي أساسًا أن 

عظمت مكافآتنا كلما اتسعت في األبدية  ، وكلمانخدمه 

خدمتنا له .. وألنني ُأحب الرب فسأعمل على األرض بكل 

حماس ألنني ُأريد أن أخدمه هناك خدمة أعظم ألنني ُأحبه 

.. 

نعم ، سنخدم الرب في األبدية ، سنعمل في ملكوته 

المجيد ، سيقيمنا على وظائف هامة .. هل هذه تخيالت ؟ 
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 تقول بوضوح إن الرب يريدنا أن نملك معه .. كال فكلمة هللا

 في األبدية ..

: 22رؤ « ) إلي أبد اآلبدين سيملكون وهم » • 

5 .. ) 

تي  2« ) أيضًا معه فسنملك إن كنا نصبر »  •

2 :12 .. ) 

 ( .. 21: 25مت « ) الكثير .. على ُأقيمك »  •

نعّما أيها العبد الصالح. ألنك كنت أمينًا في »  •

و ل« ) عشر مدن سلطان على القليل فليكن لك 

19 :17 .. ) 

طوبي لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده »  •

 علـييقيمـه يفعل هكذا. الحق أقــول لكـم إنـه  
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 ( .. 47،  46: 24مت « ) جـميع أمـوالـه 

النهاية  من يغلب ويحفظ أعمالي إلي»  •

(  26: 2رؤ « ) على اأُلمم سلطانًا فسأعطيه 

.. 

الم .. العسيدينون ألستم تعلمون أن القديسين »  •

  2: 6كو 1« ) ألستم تعلمون أننا سندين مالئكة 

 ،3 .. ) 

« ن سندي» و « يدينـون » يسـترعي االنتبـاه أن كلمتـي 

«   krino»في هذه اآلية هما في األصل اليونانـي من الفعل 

) مت  (to rule over, govern 6) يحـكمالذي يعنـي أيضـًا 

( .. نعم إن مكافأة الرب األساسية  30: 22، لو  28: 19

إشراكه معه في ُملكه ، وكلما كانت المكافأة  يللمؤمن ه

: 19أعلى كلما كانت المشاركة أعظم والدور أكبر ) لو 
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16-19  .. ) 

هل تحب الرب ؟ .. من يحب شخصًا محبة حقيقية 

معه  وعامالً ستكون رغبته الملحة أن يكون دائمًا قريبًا منه 

.. ومن يحب الرب حقًا سيود أن يقضي األبدية قريبًا منه ، 

 عاماًل معه في ملكوته .. وبكلمات ُأخري أن يملك معه ..

 ال ، ليس أمرًا أنانيًا أن نسعي لكي نحقق رغبة الرب

يسوع حبيبنا األعظم في أن نملك معه ، فكم يسره ذلك جدًا 

.. فهل تعمل اآلن وأنت على هذه األرض من أجل أن 

نحترص أيضًا » تكون ُمِسّرًا له طوال األبدية ؟ .. 

 « .. [ NKJV]  ُمسرين لهمستوطنين ] عنده [ .. أن نكون 

 النعمــة

ا فهل في هذا مأعمالنا إذا كنا سُنكافأ في األبدية حسب 

التي يعاملنا بها الرب ؟ .. اإلجابة النعمة يقلل من قدر 
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بحسب ما تقوله كلمة هللا هي كال ، ففي نوالنا المكافآت 

 إظهار لغني نعمة هللا الفائق :

فمن ناحية ، هذه األعمال التي سنأخذ بسببها •  

، ألنها ليست األعمال للنعمة المكافآت هي نتيجة 

نا وتنا الطبيعية الذاتية بل التي يمنحالتي نفعلها بق

هللا  »هللا القدرة على تنفيذها .. تقول رسالة فيلبي 

من أجل تعملوا أن تريدوا وأن العامل فيكم هو 

( ، وتقول الرسالة إلي  13:  2في « ) المسرة 

لُيكّملكم ] هللا [ في كل عمل صالح » العبرانيين 

(  21: 13عب « ) عاماًل فيكم لتصنعوا مشيئته 

.. 

بدوني ال تقدرون أن » قال الرب يسوع بكل وضوح 

( وبالطبع ال يقصد أننا بدونه ال  5: 15يو « ) شيئاً تفعلوا 
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نقدر أن نفعل أي شيء على وجه اإلطالق بل أننا بدونه ال 

جد تؤهلنا لنوال المكافأة ، لهذا نقيمة نقدر أن نفعل شيئًا له 

عمل كل أعماله التي  بالنعمةالرسول بولس يعترف بأنه 

هللا أنا ما أنا ] عليه اآلن [ بنعمة ولكن » ألجل ملكوت هللا 

المعطاة لي لم تكن باطلة ] بال نفع [ بل أنا تعبت ونعمته 

أكثر منهم ] من باقي الرسل [ جميعهم ولكن ال أنا بل نعمة 

 ( ..  10:  15كو  1« ) هللا التي معي 

فلنعترف مثل بولس أن األعمال الحسنة التي نفعلها هي 

سنظل نعمل هذه األعمال إلي بالنعمة .. ولنثق أنه بالنعمة

المسيح ، عّبر الرسول بولس عن « بيما » أن ُنظَهر أمام 

ألنني عـالم بمن آمنت ] وليس بما آمنت [ » هذه الثقة فقال 

 يوم ] يوم أنإلي ذلك الوديعتـي أن يحفظ قـادر أنه وموقـن 

( .. تأمل  12:  1تي  2« ) ُنظَهر أمام كرسـي المسـيح[ 
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،  لقد استودع بولس حياته كلها بما فيها « وديعتي » كلمة 

في يد إلهه الذي يعرفه ويثق فيه كل الثقة أنه أعمال من 

سيحفظه عاماًل األعمال الحسنة إلي ذلك اليوم ، يوم نواله 

يح .. فلنثق كل الثقة في نعمة المس« بيما » المكافآت أمام 

هللا الحافظة أنها ستحفظنا باستمرار نعمل األعمال العظيمة 

ذات المكافآت العظيمة.. لندع كلمات رسالة يهوذا تسكن 

مام ويوقفكم أغير عاثرين القادر أن يحفظكم » في قلوبنا 

مجده .. في االبتهاج ] هناك حين نبتهج به ويبتهج هو بنا 

 ..( 24يه [ « ) 

 الومن ناحية ُأخري ، فإنه مهما فعلنا من أعمال  •

 »أن نطالب بشيء ، يقول الرب يسوع  يحق لنا

فهل لذلك العبد فضل ألنه فعل ما ُأِمر به .. 

أنتم أيضًا متي فعلتم كل ما ُأِمرتم به فقولوا إننا 
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. ألننا إنما عملنا ما كان يجب بطالون عبيد 

نه واجب ( .. إ 10،  9: 17لو « ) علينا 

علينا وامتياز لنا أن نطيع الرب وأن نخدمه فال 

يحق لنا أن نطالب بأي أجر ومع هذا يقول 

] نقدمه ألحد فقط كأس ماء بارد » الرب إن 

: 10مت « ) خدام الرب [ .. ال يضيع أجره 

( .. أليست هذه نعمة ؟ .. نعم وأية نعمة  42

.. !! 

دًا سخي جالرب سيكافئنا ال ألننا نستحق بل ألنه هو 

فإعطاؤه المكافآت «..  ضعفمئة » .. يعطينا  في العطاء

لنا بسبب أعمالنا هو تمامًا مثل تقديمه الخالص لنا ، أمر 

العجيبة.. إن غني نعمته الفائق وليس أي نعمته ُيظهر 

نا ئإذا لم يكافظالمًا شيء آخر هو الذي جعله يعتبر نفسه 
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حتي ينسي عملكم وتعب المحبة التي بظالم هللا ليس » 

 ( .. 10: 6عب « ) أظهرتموها نحو اسمه 

قارئي العزيز ، حينما تأتي إلي كرسي المسيح ، لن 

.. مة بالنعيكافئك ألن أعمالك تستحق بل ألنه يتعامل معك 

.. ها هو الرسول بولس يقول عن المكافآت التي  بالرحمة

رب األمين أنيسيفورس بسبب خدمته في سينالها خادم ال

 من الرب:نعمة ورحمة أفسس إنها 

من الرب رحمة أن يجد   [  grant]وهـبه الرب » 

في ذلك اليوم . أنت ] يا تيموثاوس [ تعرف كم 

:  1تي  2 ) « [  DBYكان يخدم في أفسس ]

18 .. ) 

دي لالرحمة الرب عليه بأن يلقي أنعم لقد [ » ]  

 « .. (7)اليوم ] الترجمة اليسوعية [الرب في ذلك 
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 مقاييس الحكم

وقد تسأل بأي مقياس سيزن الرب أعمالنا حينما نقف 

أمام كرسيه ؟ .. إن دراسة كلمة هللا تشير إلي ستة مقاييس 

 رئيسية :

ـ االستخدام .. مدي استخدامنا لما أعطاه  1

 الرب لنا من قدرات ومواهب ووقت ..

 ـ الدافع .. الدافع القلبي لما نعمله .. 2

ـ التعب والتضحية .. مقدار التعب والتضحية  3

 في خدمة الرب ..

 ـ األمانة .. في أداء الواجبات .. 4

ـ المال .. في استخدامه من أجل ملكوت هللا  5

.. 

ـ االنتصارات .. في المعارك مع إبليس  6



 428 

 والخطية ..

عن المقياس األول  سنكتفي في هذا الفصل بالحديث

الخاص باالستخدام تاركين المقاييس اأُلخري إلي الفصلين 

 التاليين ..

 االستخدام

بقدر ما نستخدم ما أخذناه من إمكانات ومواهب ووقت 

لمجد الرب وتحقيق مشيئته بقدر ما تعُظم مكافآتنا األبدية .. 

يعلن هذا  25الذي ذكره الرب يسوع في متي الوزنات إن َمَثْل 

( هي من الفضة أو الذهب  talentsاألمر .. هذه الوزنات ) 

وتعبر الوزنة عن كّم من المال وفي هذا المثل استخدم الرب 

 لإلمكانات والمواهب التي يعطيها لنا ..كرمز الوزنات 

من عبيده ثالثة تحدث الرب عن رجل أعمال أعطي 

، أعطي  عودقبيل سفره أموااًل ليتاجروا بها لحسابه حتي ي
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األول خمس وزنات والثاني وزنتين والثالث وزنة واحدة .. 

فمضي الذي أخذ الخمس » استغل اثنان منهم الفرصة 

وزنات ُأخر. وهكذا الذي أخذ خمس وزنات وتاجر بها فربح 

ُأخريين. وأما الذي أخذ الوزنة وزنتين الوزنتين ربح أيضًا 

: 25مت « ) فضة سيده وأخفي فمضي وحفر في األرض 

» ( .. فلما عاد الرجل لمحاسبتهم ، قال لألول  18ـ  16

نعّما ] حسنًا فعلت [ أيها العبد الصالح واألمين. كنت أمينًا 

 «. ُادخل إلي فرح سيدك فُأقيمك على الكثيرفي القليل 

للعبد الثاني نفسها ( ، وقال هذه الكلمات  21: 25)مت 

عبد أيها ال» فقال له  ..  أما الثالث الذي لم يتاجر بالوزنة

إلي الظلمة » وأمر أن يطرحوه « الشرير والكسالن 

مت « ) الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير األسنان 

25 :26  ،30 .. ) 
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ظهرها هذا يواآلن الحظ معي هذه النقاط الهامة التي 

 المثل :

.. الرب يتوقع منك أن تسعي لكي تجعل إمكاناتك  أوالً 

ومواهبك أضعاف ما هي عليه اآلن ، والهدف األول هو أن 

يزداد ما تقدمه ألجل الملكوت .. كمثال أن تعمل باجتهاد 

كي يزداد دخلك المالي لتعطي أكثر وأكثر لعمل الرب ، 

ففي المثل اجتهد صاحب الخمس وزنات فأصبح في يديه 

 ..عشرة منها 

ل عدد الوزنات .. فكنفس .. لم يأخذ العبيد الثالثة ثانيًا 

منا يختلف عن اآلخر في الوزنات التي أعطاها هللا له في هذه 

الحياة .. نحن نختلف في إمكاناتنا المادية ومواهبنا وأيضًا في 

الُعمر الذي سنعيشه على األرض .. والواقع يقول إن هللا 

العادية ( وزنتين بينما أعطي  ) ذوي الطاقات األغلبيةأعطي 
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قليلين  ) ذوي الطاقات األدني ( وزنة واحدة وقليلين أيضًا ) 

كل » ذوي الطاقات األعلى ( خمس وزنات .. لقد أعطي  

( ..  فهل يعني هذا  15:  25مت « ) طاقته قدر واحد على 

أن ذوي الطاقات األعلى ) أصحاب الخمس وزنات ( سينالون 

التي سينالها األغلبية ) أصحاب الوزنتين ( ، من أكبر مكافآت 

بينما ينال ذوو الطاقات األقل ) أصحاب الوزنة الواحدة( 

 ؟ .. اإلجابة نجدها في النقطة التالية ..  أصغرمكافآت 

الذي ربح وزنتين الوزنتين .. كانت مكافأة صاحب  ثالثاً 

تساوي المكافأة التي نالها صاحب الخمس وزنات !! .. هللا لن 

عدد و أصغر يكافئك بمكافأة أقل من غيرك بسبب أن طاقتك 

أة .. فالذي سيحدد المكاف أقلالوزنات التي أخذتها لتتاجر بها 

في أمانتك وإخالصك ليس حجم ما أعطاه الرب لك بل 

 كان أم كثيرًا ، ال فرق ..استخدام ما أُعطي لك قلياًل 
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قال الرب عن األرملة الفقيرة التي ألقت في  •

 »خزانة الهيكل فلسين قيمتهما زهيدة جدًا إنها 

)  «من جميع الذين ألقوا في الخزانة أكثر ألقت 

 »( بما فيهم األغنياء الذين كانوا  43: 12مر 

لماذا ؟..  ألنها تصرفت في «.. ًّ  كثيرايلقون 

ليل الذي في يديها أعظم من تصرف المال الق

] بما  الجميع» األغنياء في الكثير المتوفر لديهم 

فيهم األغنيـاء [ من فضلتهم ألقوا. وأما هذه فمن 

مر « ) إعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها 

12 :44 .. ) 

ـ  1: 20وفي الَمَثْل الذي قاله الرب في ) مت  •

في واحدة ( نال العمال الذين عملوا ساعة  16

الكرم نفس األجر ) المكافأة ( الذي ناله الذين 
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هللا مؤمنًا كانت  يكافىء!! فقد طول اليومعملوا 

مدة حياته على األرض صغيرة كيوحنا المعمدان 

مكافأة أعظم من التي سينالها آخرون عاشوا 

سنوات طويلة ألنه في المدة الصغيرة التي 

 إخالصًا وأمانة منهم ..أكثر ا كان عاشه

خذها التي أالواحدة .. العبد الذي لم يتاجر بالوزنة  رابعاً 

بل دفنها في األرض يحدثنا عن المؤمن الذي ال يستخدم 

 لمجد الرب وتحقيق مشيئته .. فأحيانًا يقارن القليلة إمكاناته 

المؤمن صاحب الوزنة الواحدة نفسه بأصحاب الوزنتين 

وزنات فيستسلم للشفقة على النفس ويصبح لسان والخمسة 

بما أنني لست قائدًا للمجموعة الـُمسبِّحة فلن أكون » حاله 

بما أنني لن أقود هذا المؤتمر » أو « ُمسّبحًا على اإلطالق 

إن كثير من المؤمنين يدفنون « .. فلن أقوم بمساعدة القائد 
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هذا  بسبب إمكاناتهم ويحرمون أنفسهم من المكافآت األبدية

م وكثيرون يفعلون مثله ..الكبرياء والشفقة على النفس 

، فيفضلون دفن الخوف من الفشل ولكن بسبب آخر هو 

الوزنة على المتاجرة بها ، فهذا بالنسبة لهم أكثر أمانًا .. 

كما قد يستسلم صاحب الوزنة الواحدة لإلحساس بالمرارة 

. في ن يخدمه .نحو هللا ألنه أعطاه أقل من غيره  فيرفض أ

 يا سيد عرفت» الَمَثْل قال صاحب الوزنة الواحدة لسيده 

( ، والحقيقة أن السيد  24:  25مت « ) قاس أنك إنسان 

أعطاه وزنة واحدة لرحمته به وليس لقسوته عليه ، لقد 

( حتي ينجح وال  15:  25) مت طاقته أعطاه على قدر 

 يفشل في العمل ..

وماذا يحدث للذين يرفضون هذه الرحمة ولكل الذين يدفنون 

رسي كوزناتهم وال يستثمرونها لمجد هللا حينما ُىظَهرون أمام 
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لنتأمل ما جري لصاحب الوزنة الواحدة فهو صورة ..  ؟المسيح

 معبرة لما سيحدث معهم :

.. على عكس العبدين اآلخرين لم يحَظ التوبيخ • 

مكافآته بل سمع منه  هذا العبد بمدح سيده أو

أيها العبد » جدًا .. فقد قال له موبخة كلمات 

أن يأخذ إنسان من شرير ، فهو أمر « الشرير 

سيده وزنة وال يستخدمها.. هكذا ُأولئك الذين لم 

يستخدموا وزناتهم لن يكون وقوفهم أمام كرسي 

لسرورهم المسيح للمدح أو المكافأة .. لن يكون 

خلصهم .. وما أقسي هذا ملسرور كما لن يكون 

.. 

لم يقل له سيده كما قال لكل  ..الحرمان من الُملك • 

، وهؤالء « ُأقيمك على الكثير » من زميليه 
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المؤمنون الذين دفنوا كل وزناتهم لن يعطيهم الرب 

مسئوليات متميزة في الحكم في ملكوته اآلتي ، وكم 

 سيكون هذا صعبًا جدًا عليهم ..

إلي الظلمة » د ُطِرح هذا العبد .. لقالمعاناة • 

،  «الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير األسنان 

أن هذه صور تعبيرية   (8)ويري بعض المفسرين

عن الحزن الشديد الذي سينتاب هؤالء المؤمنين بعد 

وقوفهم أمام كرسي المسيح بسبب إدراكهم أنهم 

ومن مكافآته وفقدوا مديح الرب حرموا أنفسهم من 

أن يقيمهم على الكثير في األبدية ألنهم فرصة 

 رفضوا استخدام الوزنات التي أُعطيت لهم ..

 يصف سفر دانيال حالة المؤمنين في األبدية قائاًل :

كضياء الجلد والذين ردوا يضيئون الفاهمون » 
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) دا  «إلي أبد الدهور كالكواكب كثيرين إلي البر 

12  :3 .. ) 

ات متفاوتة بحسب سُنضيء في األبدية ولكن بدرج

 استخدامنا لوزناتنا من أجل ملكوت هللا ..

 لنقل : ال للمقارنات مع اآلخرين ..

 وال للكسل ودفن الوزنات ..

بالنعمة سنتاجر بوزناتنا إلي أن يأتي سيدنا من 

 السماء..

 رؤ« ) آمين . تعال أيها الرب يسوع .. » لنقل 

22  :20 .. ) 
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 الفصـل الثالث

 ادخار في السماء

 

ًا ؟.. أصغ جيداألبديهل تعلم أن الرب ُيعّد لك اآلن منزلك 

إلي هذا الوعد العظيم الذي قّدمه لنا في ليلة الصلب ضمن 

 خطابه الوداعي األخير:

في بيت أبي منازل كثيرة .. أنا أمضي أُلعد » 

. وإن مضيت وأعددت لكم مكانًا آتي مكاناً لكم 

أيضًا وآخذكم إلىَّ حتي حيث أكون أنا تكونون 

 (.. 3،  2: 14يو « ) أنتم أيضًا 

ودعني أستوحي لك من هذا الوعد صورة ُمعّبرة عن 

المكافآت األبدية.. الرب هو المهندس األعظم الذي يشرف 
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اآلن على تشييد منزلك األبدي ، أما مواد بناء هذا المنزل 

الذي تمده بها.. هل تريد أن أنت فتأتي إليه من األرض ، 

يكون منزلك بديع الجمال وكبير الحجم ؟..  أرسل إلي 

 رب في كل يوم موادًا غالية وبكميات كبيرة..ال

القاريء العزيز ، األعمال التي تفعلها لمسرة الرب في 

كل يوم هي هذه المواد .. ولكن ُتري أي أعمال منها تجعل 

منزلك األبدي أكثر روعة وأكبر حجمًا ؟ .. وبكلمات ُأخري 

 أي أعمال هي التي تزيد من مكافآتك األبدية ؟ ..

« يما ب» لفصل السابق أننا حينما ُنْظَهر أمام رأينا في ا

. .االستخدام المسيح سُيقّيم الرب أعمالنا بحسب مقياس 

مدي استخدامنا لما أعطاه لنا من قدرات ومواهب وسنوات 

قضيناها على األرض .. ونستكمل الدراسة بالحديث عن 

المقاييس الباقية ، أربعة منها في هذا الفصل ثم المقياس 



 440 

 الخاص باالنتصارات في الفصل الُمقبل .. األخير

 ـ الدافع الداخلي ١

سُيقّيم الرب كل عمل فعلناه بحسب الدافع الذي كان بداخلنا 

حين قمنا به ، لنقرأ مرة ُأخري كلمات رسالة كورنثوس الثانية 

 القائلة : 

 to be ] ُنْعَلن ُنْظَهر ألنه البد أننا جميعًا » 

manifested ] 5كو 2« )لمسيح أمام كرسي ا :

10.. ) 

«   phaneroo»هو الكلمة اليونانية « ُنْظَهر » إن فعل 

التي ُتطلق على  تعرية الشيء من أي مظاهر خادعة 

.. وهذا الفعل يرد في هذه اآلية  (9)حقيقتـه وإظهاره على 

فلسنا نحن الذين « passive » في صيغة المبني للمجهول 

ر هو الذي سُيظهِ الرب سُنظِهر حقيقة كل عمل قمنا به بل 
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الدافع إذا كان هذا العمل بحسب مشيئته أم ال ومـاذا كان 

«motive   » وراء إتمامه .. هل الحب أم األنانية ؟.. هل

عملناه بإيمان متكلين على هللا أم معتمدين على ذواتنا ؟ .. 

أم بالجسد بقوة اإلنسان الطبيعي ؟ ..  هل أتممناه بقوة الروح

في هذا اليوم سيعلم كل مؤمن الحقيقة الصادقة تمامًا عن 

كل ما عمله على األرض منذ أن نال الخالص.. نعم 

ستظهر أمامك حقائق حياتك.. ُتري هل ستكون حقائق 

عظيمًا ) فرحـًا ( أم سُتفّرحك  28:  2يو  1لك ) مخجـلة 

( ؟.. إن كل عمل قمنا به بحسب مشيئة  19:  2تس  1

الرب وبدافع محبة قلبية خالصة له وباتكال على نعمته 

ولس .. تحدث الرسول بوسيمدحناسيكافئنا عليه كثيرًا بل 

هللا للمؤمن في ذلك اليوم في رسالته اأُلولي إلي مدح عن 

كورنثوس ، كتب إلي مؤمنيها يحذرهم من التسرع في الحكم 
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 ام الرب فقال :على إخالص خد

ال تحكموا في شيء قبل الوقت حتي يأتي » 

آراء  ويظِهرالظالم خفايا الرب الذي سينير 

 «. وحينئٍذ يكـون المدح لكل واحد مـن هللا القلوب

 ( ..  5: 4كو 1) 

الرسول يقول لهم ال تحكموا قبل أن يأتي الرب الختطاف 

 «ما بي» المؤمنين ، فبعد االختطاف مباشرة سنقف أمام 

 خدمته ، سيعلن له الربحقيقة المسيح وستظهر لكل خادم 

خفاياه وآراء قلبه في كل خدمة قام بها ، أي دوافعه الداخلية 

وأفكاره التي لم ُيظِهرها للناس .. وألن الرب يحبنا جدًا وحبه 

لنا لن يتغير أبدًا لذا فهو سيبحث في كل عمل قمنا به عن 

يكون المدح » يمدحنا  أي شيء يقدر أن يثني عليه لكي

 « ..واحد من هللا لكل 



 443 

 النار الفاحصة

اآلن اقرأ باهتمام هذا المقطع من رسالة كورنثوس اأُلولي 

للمؤمنين في هذا الدوافع الحقيقية الذي يتحدث عن إظهار 

 اليوم العظيم :

إن كان أحد يبني على هذا األساس ] الذي » 

هو يسوع المسيح [ ذهبًا فضة حجارة كريمة 

خشبًا عشبًا قشًا فعمل كل واحد سيصير ظاهرًا 

ألن اليوم ] يوم الوقوف أمام كرسي المسيح [ 

عمل  ستعلن وستمتحن الناريسُيَبّينه . ألنه بنار 

كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه 

إن احترق عمل أحد يأخذ ُأجرة ] مكافأة [. فس

)  «وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار فسيخسر 

 ( .. 15 ـ 12: 3كو 1
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خدام للالرسول بولس يتكلم عن إظهار الدوافع الحقيقية 

الذين يبنون الكنائس .. في آية سابقة لهذا الجزء يذكر 

و هواحد الذي يبنون عليه ، فال يوجد سوي أساس األساس 

(.. لكن هناك اختالف في  11: 3كو 1)  يسوع المسيح

البناء بين خادم وآخر كما يقول بولس ، فواحد يستخدم موادًا 

نة ثميللبناء كالخشب والعشب والقش وآخر موادًا رخيصة 

كالذهب والفضة والحجارة الكريمة .. اأُلولي تصنع أحجامًا 

أثمانها  يجدًا على عكس الثانية التقليلة لكن قيمتها ضخمة 

.. فاألمر األهم ليس  فصغيرةللغاية أما أحجامها باهظة 

الحقيقية .. والذي قيمته ما تفعله لخدمة الرب ، بل حجم 

يحدد هذه القيمة ليس ما يراه الناس بل ما يراه هللا في قلبك 

إذا كان محبة حقيقية له ورغبة مخلصة في أن دافع من 

غبة في طاعته أم تخدمه وتمجده ، وإذا كنت تخدمه عن ر 
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 .. الخاصةلتحقيق أفكارك 

حينما يكون دافعك للقيام بخدمة معينة للرب هو طلب 

إعجاب الناس أو الرغبة في الشهرة أو اقتناء المال أو ممارسة 

السلطة على اآلخرين أو نتيجة لوجود غيرة ُمّرة في قلبك من 

أحد ما أو رغبة في االستعراض أمام الناس إلشعارهم بأنهم 

ش الخشب والعشب والق ،الفقيرة أدني منك فأنت تبني بالمواد 

 وعظيمًا وقد ينال إعجاب الناسكبيرًا .. نعم قد يبدو ما تفعله 

عليه لنار اوتصفيقهم وقد يتحدثون عنه بإطراء لكن حينما تأتي 

.. ولكن حينما يكون الدافع هو محبة  ىسيحترق وسيتالش

مشتعلة للرب تمأل قلبك فحتي لو رآه اآلخرون عماًل صغيرًا أو 

لم يروه كصالتك وأصوامك في الخفاء ألجل ربح النفوس فأنت 

الذهب والفضة واألحجار الكريمة التي  ،الثمينة تبني بالمواد 

لكي  ستبقيلن تحترق وتتالشي حين تأتي النار عليها بل 
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 هذه النار«  .. ستمتحن النار عمل كل واحد » ُتكافأ عليهـا 

 14: 1رؤ « )  نارعيناه كلهيب » هي عينا المسيح الفاحصة 

( التي ستحرق الخشب والقش والعشب حينما ُنْظَهر أمام 

 كرسيه لننال المكافآت ..

ي الذين يبنون فللخدام كان الرسول بولس يتحدث أساسًا 

كل ل( لكن هذه الكلمات هي أيضًا بيت الرب ) الكنيسة 

ه وعائلتنفسه المؤمنين ، فكل مؤمن في كل يوم يبني 

ي كرسالعزيز ، يوم أن تقف أمام  القاريءالمسئول عنها .. 

سيتحول ما فعلته على هذه األرض من أعمال بعد المسيح 

نوالك الخالص إلي ذهب أو خشب .. فضة أو عشب .. 

افع الذي كان وراءها ، ثم أحجار كريمة أو قش ، بحسب الد

ستأتي النار لتمتحن أعمالك .. وفقط الذي لن يحترق هو 

الذي سيكافئك الرب عليه ، كلما كثرت أعمالك التي وراءها 
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رغبات الطبيعة القديمة ، كلما ازدادت كمية الخشب 

والعشب والقش كثيرًا وتعاظمت خسارتك من المكافآت .. 

 على المؤمن الذي ستتحققوكم سيكون وقتًا بالغ الصعوبة 

 معه هذه اآلية :

 [  suffer loss]فسيخسر إن احترق عمل أحد » 

:  3كو 1« ) ولكن كما بنار فسيخلص وأما هو 

15 .. ) 

سيخلص نعم .. سينجو من بحيرة النار نعم .. وسيدخل 

 وهي تحرق أعمالهإيمانه السماء نعم  ، ألن النار لن تحرق 

سيخلص وسيدخل السماء « سيخلص ولكن كما بنار » 

ولكن وهو يقاسي إحساسه المرير بخسارة الكثير مما فعله 

خالل مدة حياته على األرض .. اقرأ الموعظة على الجبل 

وستجد الرب يؤكد بكل وضوح أن أي صلوات أو أصوام أو 
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 لناسصدقات تفعلها بهدف أن تنال المجد والمديح من ا

 ( .. 18ـ  1:  6ليس لها مكافآت على اإلطالق ) مت 

آه كم هو قاس على المؤمن أن يسمع الرب يقول له في 

ذلك اليوم لقد كنت مشغواًل كثيرًا بما يقوله الناس عنك بداًل 

من أن تنشغل بعالقتك بي .. لقد عّلق البعض على كلمات 

في  نسفر الرؤيا التي تحدثت عما سيفعله هللا للمؤمني

 4: 21رؤ « ) من عيونهم دمعة سيمسح هللا كل » األبدية 

ولئك أُ ومسحه دموع ( بأنه لوال محبة هللا العجيبة والرقيقة 

الذين سيبكون بسبب إحساسهم بالخسارة وندمهم على 

حياتهم التي عاشوها على األرض لما توقفوا أبدًا عن النوح 

قـة أن فالحقي .. لكن ال تفهم هذا بمعني حرفي ،السماء في 

كل المؤمنين حتي الذين يخسـرون المكافآت ستكون لهم 

 15كو  1حين يقفون أمام كرسي المسيح ) أجساد ممجدة 
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 :43 .. ) 

هل تود أن تتجنب هذا الموقف المخجل؟ .. هل ترغب 

أن يزداد جدًا ذهبك وفضتك وأحجارك الكريمة ؟ .. فليكن 

 ليس فقط حـينما الرب هو دافعك لكل عمل تقـوم به ،مجد 

 تعبـده وتخـدمه بل أيضـًا في أدائـك ُأمـور الحياة العادية :

فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئًا » 

 فافعلوا 

 ( .. 31:  10كو  1« ) لمجد هللا كل شيء 

 ـ مقدار التعب٢

سيزن الرب أعمالنا المتبقية التي لم نخسرها بعد دخولها 

 الذي فيها ، فالرسول بولس يقولالتعب امتحان النار بمقدار 

: 
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بحسب [  reward] كل واحد سيأخذ ُأجرته  »

 « تعبه

 

 ( 8: 3كو 1) 

وُأقّدم لك توضيحًا على ذلك من كلمة هللا من خالل 

 مثالين األول من العهد القديم والثاني من الجديد ..

] سور ُأورشليم [ .. عازر  ورمم.. »  من القديم• 

 ] رمم بعزمبن يشوع ..  قسمًا ثانيًا .. وبعده 

( 01)التي تعني بغيرة مشتعلة [  charahبالعبرية 

،  19: 3نح «  ) باروخ بن زباي قسمًا ثانيًا 

20 .. ) 

سلموا على تريفينا وتريفوسا »  ..ومن الجديد •  

في الرب . سلموا على برسيس التاعبتين 
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: 16و ر « ) في الرب تعبت كثيرًا بة التي المحبو 

12 .. ) 

اثنان رمما السور إال أن الوحي خّص الثاني بإبراز 

بغيرة حماسه واجتهاده غير العاديين في العمل .. رمم 

لخدمة الرب .. وثالث أخوات تعبن في خدمة الرب  مشتعلة

، لكن الوحي سجل لنا تميُّز الثالثة في درجة التعب عن 

تعب  .. الرب يميز بين كثيراً اأُلولي والثانية .. فهي تعبت 

وآخر ، وعلى هذا األساس يحدد المكافأة .. شرح الرب 

َّ المذكور في لوقا  لقد ..  19أيضًا هذه الحقيقة في الَمَثْل

دينار ( لكل واحد من  100أعطي صاحب العمل منا ) 

اه َأمناء أعطعشرة عبيده العشرة ليتاجر بها فالذي ربح 

،  أقلأعطاه خمسة مدن بينما الذي ربح عشر سلطانًا على 

( .. فبقدر تعبنا  19 - 16: 19مدن ) لو خمس 
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واجتهادنا ألجل الرب ستكون مكافآتنا األبدية ، سنحظي 

أكبر في اُلملك والحكم مع الرب في ملكوته  بمسئوليات

 القادم  ..

وانتبه إلي هذه المالحظة ، في هذا الَمَثْل نري صاحب 

ّما ] نع» العمل يمدح العبد الذي ربح العشرة أمناء قائاًل له 

( بينما لم  17:  19لو « ) حسنًا فعلت [ أيها العبـد الصالح 

د ء فما السبب ؟ .. لقيوجه هذه العبارة للذي ربح خمسـة أمنا

كان يعلم أن في مقدور هذا العبد أن يربح أكثر من خمسة 

لكنه لم يبذل كل ما في وسعه ليفعل ذلك.. هل تبذل قارئي 

ما عندك من طاقة حينما تعمل عماًل للرب ؟ .. هل كل 

تتعب ألجل إتمام عمله بغيرة مشتعلة لمجده ؟ .. هل تتعب 

ة .. إن مسئوليات عظيمة في كثيرًا ؟.. تطّلع إلي المكافأ

الُملك مع الرب تنتظرك مكافأًة لك .. فّكر كم سيفرح الرب 
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بك وهو يقدم لك هذه المكافأة في هذا اليوم العظيم الذي 

 ستقف فيه أمام كرسيه ..

 ـ األمانة في تنفيذ الواجبات ٣

تأمل ما كتبه الرسول بولس إلي العبيد ) الخدم ( طالبًا 

منهم أن يؤدوا واجباتهم بكل قلوبهم ، لقد ذّكرهم بما 

 عن أمانتهم في العمل :مكافآت أبدية سينالونه من 

ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب وكل » 

ستأخذون من الرب ليس للناس عالمين أنكم 

،  23:  3كو « ) [ الميراث  KJV] مكافأة جزاء 

24 .. ) 

 مكافآت قاصرًا على العبيدوبالطبع ليس هذا النوع من ال

دون غيرهم ، في الرسالة إلي أفسس بعد أن تحّدث بولس 

إلي العبيد طالبًا منهم أن يكونوا ُأمناء في عملهم أردف 
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 قائاًل لنا جميعًا :

مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من » 

 ( .. 8:  6أف « ) عبدًا كان أم حرًا الرب 

ية ونشاط ؟ .. كن أمينًا ، بكل جدعملك ُتري هل تؤدي 

اعمله بكل قلبك بال كسل أو تراخي .. ال تحصر تفكيرك 

في العائد المادي ، تطلع إلي ما هو أعظم بكثير ، أن 

 حينما تقف أمام كرسيهالرب تكون أمانتك في عملك لسرور 

.. فهو يريد أن يكافئك بكل تأكيد كهؤالء العبيد عن أمانتك 

 اليومية في العمل ..

صلين أبنائك تُ رعاية وأنِت أيتها األم يا من تخلصين في 

وتضحين كثيرًا من أجلهم .. إن لِك مكافآت عظيمة ليس 

فقط أنك ستسعدين برؤية أوالدك يسيرون مع الرب 

ويتميزون في نجاحهم ورغم أن هذه مكافأة ال ُتقّدر بثمن ، 
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 »إال أنه ال يوجد ما يضاهي ما ستنالينه حينما تقفين أمام 

 وتسمعين ثناءه عليِك وتقديره لِك وتتسلمينالمسيح « بيما 

 من يده مكافآت أبدية مجيدة ..

وإن كانت األمانة في مجال العمل والدراسة والمسئوليات 

اأُلسرية لها مكافآتها األبدية فال شك أن هناك مكافآت عظيمة 

تنتظر أيضًا اأُلمناء في خدمة الرب الذين يجتهدون في إتمام ما 

يكلفهم به لبنيان جسده )الكنيسة(.. لقد ذّكر الرسول بولس مؤمني 

كو  1« ) سرائر هللا وكالء » هم « خدام المسيح» كورنثوس أن 

( أي أنهم وكالء هللا في إعالن هذه السرائر للناس كأسرار  1:  4

(  4: 3( وسـر المسـيح ) أف  11: 13ملكوت السموات ) مت 

ُيسأل في » (.. ثم قال بولس  16:  3تي  1وسر التقوي ) 

( أي مطلوب  2:  4كو  1« ) أمينًا الوكالء لكي يوجد اإلنسان 

 في الوكيل أن يكون أمينًا ..
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بعد انتهاء بناء سور أورشليم أراد نحميا أن يكافيء 

 ألنه كان رجـالً » حناني فأقامه على المدينة وذكـر السـبب 

( .. كما  2:  7نح « ) من كثيريـن أكـثر يخـاف هللا أمينـًا 

ء هكذا الرب أيضًا سيكافيأمانته كافأ نحميا حناني بحسب 

كل خادم طبقًا ألمانته ، فلتكن أمينًا سواء أكانت خدمتك 

أم كبيرة فقد نّبه الرب أكثر من مرة إلي ضرورة أن صغيرة 

؛  10:  16، لو 21:  25) مت القليـل نكـون ُأمنـاء في 

. ُكن أمينًا في خدمتك للرب في األعمال (. 17:  19

الصغيرة غير الملحوظة من أحد تمامًا مثلما يجب أن تكون 

في الخدمات البارزة التي يراها الناس .. على سبيل المثال 

ُكن أمينًا وأنت تؤدي دورك في ترتيب المقاعد لجلوس 

الناس في االجتماعات الروحية تمامًا كما لو كنت تقود 

لترنيم ، فالمكافأة ستكون بحسب درجة األمانة الناس في ا
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في أداء دورك في خدمة الرب وليس بحسب نوع الدور 

 الذي تؤديه ..

ُكن أمينًا في خدمة الرب لكي تسمع في ذلك اليوم عند 

نعّما ] حسـنًا فعلـت [ » المسيح كلماته العظيمة « بيما» 

وليتعلم  ( ، 21:  25مت « ) أيهـا العـبد الصـالح واألمـين 

كل خادم للرب هذا الدرس الثمين من الرسول يوحنا الذي 

في خدمته للرب كان ُمكّلفًا برعاية السيدة كيرية وأوالدها 

 فكتب لهم رسالة يقول فيها : 

ل ما عمـلناه بُنضّيع ُانظروا إلي أنفسكم لئال » 

(  8يو  2[ « ) كاملة ] مكافأة تامًا ننال أجـرًا 

.. 

إنه ال يقول ُانظروا إلي أنفسكم لئال ُتضّيعوا ما عملتموه 

بل لئال نضّيع نحن ما عملناه ، فماذا يقصد ؟.. بالرجوع 
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إلي اآليات التي سبقت هذه اآلية نفهم أنه يطلب منهم أن 

يرفضوا كل تعليم غريب فال يساوموا مطلقًا في حقائق 

م .. إنه هاإليمان ألن ثباتهم في الحق لن يكون فقط لفائدت

، مكافأة تاماً أيضًا ، سيجعله ينال من الرب أجرًا هو لفائدته 

 المسيح ..« بيما » غير ناقصـة حين يقف أمام كاملة 

لقد فعل يوحنا كل شيء باستطاعته وبكل أمانة لحفظ 

هذه العائلة من كل تعليم فاسد بما في ذلك كتابته هذه 

ب ينال من الر الرسالة ولم يخف عليهم دافعه أنه يريد أن 

.. ولذات السبب كتب يوحنا غير ناقصة الذي يحبه مكافأة 

للمؤمنين في آسيا الصغري ] تركيا حاليًا [ الذين سبق 

وبّشرهم ثم صار يرعاهم بعد إيمانهم رسالة يحثهم بها على 

 الثبات في الرب :

أيها األوالد ] أوالد هللا [ اثبتوا فيه ] في الرب [ » 
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ُأظِهر يكون لنا ] وليس يكون حتي إذا ] متي [ 

 2يو  1« ) منه في مجيئه نخجل وال ثقة لكم [ 

 :28 .. ) 

قوته ألجل ثباتهم لكي ال يخجل حينما بكل إنه يفعل 

المسيح.. وليس يوحنا فقط بل « بيما » أمام هو ُيْظَهر 

في تعب وكد. في أسهار مرارًا » أيضًا بولس كان يخدم 

ألنه كان يفكر في موقفه (  27:  11كو  2« ) كثيرة 

في السماء ، اقرأ كلماته التي « بيما » حينما يقف أمام الـ 

خاطب بها المؤمنين الذين كان يرعاهم في فيلبي طالبًا 

 منهم أن يتمسكوا بالكلمة :

ا [ ] أنالفتخاري متمسكين ] أنتم [ بكلمة الحياة » 

بأني لم أسع باطاًل وال تعبت يوم المسيح في 

 ( 16:  2في « ) باطاًل 
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هكذا كل خادم يعمل في كرم الرب يجب أن يكون مثل 

متممًا دوره حتي ال بكل أمانة يوحنا وبولس ، يخدم الرب 

يخجل حينما يقف أمام كرسي المسيح بل تكون له الثقة 

 ..كاملة والفرح واالفتخار وينال من مخّلصه مكافآت 

 .. كن أميناً 

للرب ، رافضًا أي شيء يجعلك في خدمتك أمينًا • 

 »غير قادر أن تقول كلمات بولس للتسالونيكيين 

أنتم شهود وهللا كيف بطهارة وببر وبال لوم كنا 

 ( .. 1:  2تس  1« ) بينكم 

، فال يقدر أحد أن يشير إلي في عملك أمينًا • 

عمل لم تؤده بكل أمانة ، حاول الوزراء العاملون 

لم » مع دانيال أن يصطادوه في خطأ ففشلوا 

م لأمينًا يقدروا أن يجدوا عّلة وال ذنبًا ألنه كان 



 461 

 ( .. 4:  6دا « ) يوجد فيه خطأ وال ذنب 

.. مثلما كان يوناثان مع داود عالقاتك أمينًا في • 

تي  1« ) بكل طهارة » امل الجنس اآلخر ، وتع

5  :2 .. ) 

:  16وأمينًا في ُأمورك الصغيرة كما في الكبيرة ) لو • 

 ( ..12ـ  10

( ..  11:  3تي  1« ) في كل شيء » كن أمينًا 

)  «كن أمينًا إلي الموت فسُأعطيك إكليل الحياة » فالوعد 

 ( .. 10:  2رؤ 

 ـ استخدام المال من أجل ملكوت هللا ٤

كلنا يعرف كلمات الرب الشهيرة التي قالها عن المال في 

 موعظته الشهيرة على الجبل :
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ال يقدر أحد أن يخدم سيدين .. ال تقدرون أن » 

 ( .. 24:  6)مت « تخدموا هللا والمال 

أيها الحبيب ، إذا لم تستخدم مالك كما يريده هللا فأنت ال 

تخدمه، أنت تخدم المال وقد جعلته سيدًا عليك ، وهو سيد 

شديد القساوة ومفاجآته موجعة للغاية .. اجعل من المال 

عبدًا لك ، استخدمه كما يريد هللا لتحقيق مشيئته في حياتك 

.. انفق منه بسخاء على خدمته وفي مساعدة الناس ، وال 

 ي ..باهتستعمله في ُأمور ملوثة بالخطية كالنجاسة والت

ذات مرة تحدث الرب يسوع عن استخدام المال في 

 عالقته بالمكافآت األبدية فقال :

اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتي إذا فنيتم » 

ليل القيقبلونكم في المظال األبدية . األمين في 

 ...الكثير أمين أيضًا في 
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الظلم فمن يأتمنكم مال فإن لم تكونوا ُأمناء في 

 [ . KJVالغني الحقيقي على الحق ] 

فمن للغير وإن لم تكونوا ُأمناء في ما هو 

 ( .. 12ـ  9:  16لو « ) لكم يعطيكم ما هو 

 الحظ معي كيف وصف الرب المال في حديثه :

إنه قليل ، والكلمـة اليونانيـة المستخدمـة تعني • 

 ,a very little thing (TEV صغيـر للغايـة ] 

NAS) غير المؤمنين ينظرون إلي المال ..  ]

باعتباره أعظم األشياء ، وهم يكذبون ويسرقون 

بل وقد يموتون من أجل الحصول عليه.. أما 

المؤمن فالمال في عينيه أصغر األشياء ألنه ال 

ُيقارن بما سيمتلكه في األبدية والذي قال عنه 

الرب إنه كثير.. ُكن أمينًا في استخدامك لهذا 
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) المال ( والرب سيقيمك على الكثير )  الصغير

 ( هناك ..17:  25مت 

، وبقراءة الظلم كما وصف الرب المال بأنه مال • 

مثل وكيل الظلم الذي قاله الرب مباشرة قبل هذه 

اآليات نفهم أن سبب هذه التسمية يعود إلي 

الفترة التي عشناها قبل أن نتوب ونعرف الرب 

 أو تصرفنا فيه حين ارتبط حصولنا على المال

بأمانة بالخطية .. ولكن إذا استخدمنا هذا المال 

هنا على األرض وأنفقنا منه بسخاء من أجل 

ملكوت هللا فالرب سيكافئنا هناك في األبدية 

 بامتالك الكنوز الحقيقية السماوية ..

، « للغير » وأخيرًا وصف الرب المال بأنه • 

 ي هو هللافنحن ال نملك المال ألن المالك الحقيق
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أما نحن فلسنا سوي وكالء عليه .. كن أمينًا 

وتصرف فيما بين يديك من أموال  بحسب فكر 

هللا صاحبه وستكافأ في األبدية بمكافآت وصفها 

ألنك لن تفقدها أبدًا « ما هو لكم » الرب بقوله 

.. 

 اصنع لك أصدقاء

اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتي إذا » الرب يقول 

فنيتم ] من الحياة بالجسد على األرض [ يقبلونكم في 

( .. استثمر أموالك من  9:  16لو « ) المظال األبدية 

، الخطاة أجل األبدية .. أنِفق منها بسخاء على خالص 

عضد الكارزين وساهم في طبع كلمة هللا ونشرها وفي عقد 

اعات الكرازية .. أنِفق أيضًا من أموالك في مساعدة االجتم

على تحقيق ما يريده هللا منهم .. بهذا كما يقول المؤمنين 
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الرب تجعل من هؤالء الخطاة الذين خلصوا والمؤمنين الذين 

ساعدتهم أصدقاء لك في األبدية .. سيالقونك هناك 

بالترحاب والشكر الكثير ، وكم سيكون فرحك آنذاك .. 

ث الرسول بولس إلي المؤمنين الذين خلصوا بواسطته تحد

في مدينة تسالونيكي فأشار إلي الفرح الذي سيكون له وقت 

 :يراهم مجيء المسيح حينما 

وإكليل افتخارنا . أم وفرحنا ألن من هو رجاؤنا » 

)  «لستم أنتم أيضًا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه 

 ( .. 19:  2تس  1

إن األموال التي نقدمها عن حب وبفرح وسخاء لتعضيد 

خدام الرب اأُلمناء تزيد بال شك من مكافآتنا األبدية .. لم 

 2يكن المؤمنون في مدينة فيلبي بمقاطعة مكدونية أغنياء ) 

( لكنهم مع هذا ساعدوا الرسول بولس ماديًا  3،  2:  8كو 
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: 4ي ضيده ) ف، ولما ُسِجن في روما أرسلوا إليه أشياء لتع

 ( .. لقد مدح ما فعلوه قائاًل : 18ـ  15

ا مليس أني أتطلع إلي العطية بل أتطلع إلي » 

 ( .. 17: 4في « )  [  NIV]ُأضيف لحسابكم 

بالطبع كانت هذه العطية مفيدة لبولس لكن فائدتها كانت 

أعظم بالنسبة للفيلبيين ، تقول اآلية السابقة إنها أضافت 

الكثير إلي حسابهم الذي في السماء .. أكثرت من مكافآتهم 

التي سينالونها حين ُىظَهرون أمام كرسي المسيح .. لنتحرر 

من أموالنا ولنقدم للبخل باسم الرب يسوع من أي اتجاه 

لخدمة الرب وألعمال المحبة ومساعدة المحتاجين بسخاء 

 غير ناسين كلمات الرب القائلة :

اكنزوا لكم كنوزًا في السماء حيث ال يفسد سوس » 

 « )وال صدأ وحيث ال ينقب سارقون وال يسرقون 
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 ( .. 20: 6مت 

أحسنوا وأقرضوا ] الفقراء [ وأنتم ال ترجون شيئًا ] » 

:  6لو « ) عظيمًا أجركم لقرض [ فيكون استرداد ا

35 .. ) 

كتب بولس لتيموثاوس يقول له في حديثه عن تقديم 

 التوجيه لألغنياء :

أوِص األغنياء .. أن يكونوا أسخياء في العطـاء » 

كرماء في التوزيع ُمدخـرين ألنفسـهم أساسًا حسنًا 

للمستقبل ]أساس يقيني[ لكي يمسكوا بالحياة األبدية ] 

 true life ( TEV ), which isألدق بالحياة الحقيقية ا

(]»life indeed ( RSV )11(  )1  19ـ  17:  6تي  )

.. 

نعم يجب أن يدرك األغنياء أنهم عندما يعطون بسخاء 
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ويوزعون بكرم من مالهم لتسديد احتياجات خدمة الرب 

والفقراء لن يتناقص رصيدهم ألنهم يدخرون !!.. نعم 

 كي ينتفعوا بها طوال األبدية .. السماءيدخرون أموالهم في 

حيث الحياة الحقيقية في األبدية هي الحياة المملوءة 

 المكافآت .. فهل ترغب فيها وتستعد لها ؟.. بأمجاد

 ادخر كثيرًا في السماء !!
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 الفصـل الرابع

 أكاليــل أبديـة
 

( وتارة  8:  5بط  1) كأسد إبليس يحارب المؤمن تارة 

( .. كأسد يفعل كل ما في  3:  11كو  2)  كحيةُأخري 

المؤمن حتي يتراجع عن تبعية الرب يخيف وسعه لكي 

وخدمته ، لقد اضطهد هذا األسد الزائر بولس ، حاربه بكل 

ضراوة، حّرك كثيرين لمضايقته بل وقتله ، مع هذا قال 

ضيقة » بولس عن هذا االضطهاد الشرس والمستمر إنه 

لماذا ؟ .. لقد قارنه بالمكافأة األبدية التي «!! .. خفيفة 

ر بقوة الروح في هذا االضطهاد ولم يفقد سينالها ألنه انتص

 فرحه في خدمته للرب ، لنسمع ما قاله بولس :
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ضيقتنا الوقتية ُتنشيء لنا أكثر خفة ألن » 

 « مجد أبديًا ثقل فأكثر 

 

 (  17:  4كو 2) 

أيضًا إذا اعتمدت على لك ثقل المجد المتكاثر هذا هو 

قوة الروح القدس في مواجهتك ألي اضطهاد تتعرض له من 

هذا األسد الزائر كي تترك خدمة الكلمة أو تكسر أحد 

وصاياها ، فستنتصر كما انتصر بولس ولن تفقد فرحك .. 

تعّرض المؤمنون من العبرانيين إلي اضطهاد قاس بسبب 

ل لم ينقص بفرحهم أنهم اعتنقوا اإليمان المسيحي إال أن 

،  فقد كان لهم اليقين بأن ثباتهم في االضطهاد  ازداد

 ُيربحهم مكافآت أبدية عظيمة ، كتبت الرسالة تقول:

أن  عالمين في أنفسكمبفرح قبلتم سلب أموالكم » 
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 10)عب « في السموات وباقيًا مااًل أفضل لكم 

 :34 .. ) 

افرح وتهلل كثيرًا إن كنت ُتقاسي اآلن بسبب إيمانك 

لوصاياه وليس ألنك تتصرف بعدم حكمة بالرب أو طاعتك 

، ثق في حماية الرب لك .. ثق أيضًا أن هذه المواجهات 

ستزيد من مكافآتك األبدية ، من أمجادك هناك .. اقرأ هذه 

 اآليات جيدًا :

إن كنا نتألم معه ] مع الرب يسوع حينما » • 

رو  « )ُنضطهد بسببه [ لكي نتمجد أيضًا معه 

8  :17 .. ) 

كنا نصبر ] نثبت في احتمال هذه  إن» • 

:  2تي  2« ) الضيقات [ فسنملك أيضًا معه 

12 .. ) 
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طوبي لكم إذا عّيروكم وطردوكم وقالوا عليكم » • 

كل كلمة شريرة من أجلي ] من أجل الرب يسوع 

عظيم أجركم [ كاذبين . افرحوا وتهللوا . ألن  

 ( .. 12،  11:  5مت « )  في السموات

ب أن آالم الزمان الحاضر ال تقاس إني أحس» • 

(  18:  8رو « ) أن يستعلن فينا بالمجد العتيد 

.. 

عماًل يدر عليك تترك آه أيها المؤمن يا من تختار أن 

مااًل وفيرًا ألنه يضطرك إلي غش وخداع الناس ، إن مااًل 

يح .. المس« بيما » تعويضيًا أفضل بكثير ينتظرك عند 

 قاسية وظلموأنِت أيتها األخت التي تتعرضين لمعاملة 

واضح من مديرك في العمل بسبب تمسكك بالنقاوة إن ثقل 

ا لحبيب في هذمجد أبدي ُمعد لِك وستسمعين من مخلصك ا
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اليوم العظيم كلمات المدح والثناء التي ال ُتقدر بثمن .. 

وأنت يا من تتعرض في كل يوم إلي تعيير زمالئك لك ألنك 

ال تشاركهم التهرب من دفع الضرائب ، الرب سيكافئك بكل 

تأكيد مئة ضعف ولن يعوزك شيء .. وهذا الطبيب الذي 

تنع عن إجراء يخسر أموااًل كثيرة في كل يوم ألنه يم

االسم المهذب للقتل ( ، طوباه فهو )  عمليات اإلجهاض

بريق المال وسينال مكافآت المنتصرين غلب مؤمن منتصر 

العظيمة.. وتلك الفتاة التي تمسكت بعدم الزواج من شخص 

متميز ومرموق ألنه غير مؤمن حتي ال تكسر وصية كتابية 

.. يا د وقيو  شتائمواضحة فتعّرضت للعقاب من ُأسرتها .. 

لسعادتها فإن أجرها عظيم في السموات .. وكل هؤالء الذين 

يسمعون مالحظات النقد والسخرية باستمرار من األقارب 

واألصدقاء ألنهم يتخذون موقفًا حاسمًا تجاه المشاركة في 
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النميمة وأحاديث العالم وطرقه ، نعّما لهم فهذه 

 .علن فيهم .االضطهادات ال تقاس بالمجد العتيد أن يست

 الحـّية

كما يحارب إبليس المؤمن كأسد زائر ، فهو يقترب منه 

محاواًل أن يغويه كي ُيسقطه كحّية مخادعة في مرات كثيرة 

في فخ خطايا كالنجاسة والسرقة وغيرهما .. أيها الحبيب ال 

ـاومه بل أن تقالقدرة تستسلم إلبليس ، تذّكر أن هللا وهبك 

( .. ال  7: 4أن تجبره على الهـروب من أمامك ) يع 

تستسلم له وثق أن كل معركة تجوز فيها لها مكافآتها 

األبدية الخاصة .. الرب لن ينسي كل موقف رفضت فيه 

أن تستمر منهزمًا وقمت بقوته من سقطتك ، لن ينسي 

إصرارك أن تتحرر كاماًل من كل قيود اإلثم وصراعك مع 

قوي الظلمة من أجل ذلك .. سيكافئك بكل تأكيد في ذلك 
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« بيما » اليوم حينما ُتظَهر بجسدك الممجد أمام الـ 

 « ..ثقل مجد أبدي » بمكافآت عظيمة 

 انتصر على الخطية

إن الحياة المنتصرة على الخطية لها مكافآتها األبدية ، 

 ليست فقط الخطايا التي في مجال النجاسة أيضًا تلك التي

في مجال المحبة .. فالحياة التي تتسم بالحب واالتضاع 

 ترفع اإلنسان في الملكوت ..

ذات يوم أتت إلي الرب ُأم يوحنا ويعقوب تلميذيه وقالت 

ُقل أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك واآلخر عن » له 

( فاغتاظ بقية الرسل  21:  20مت « ) اليسار في ملكوتك

مناسبة لهم لكي يعلمهم الرب االثني عشر فكانت فرصة 

درسًا هامًا .. المجد في الملكوت نناله بخدمة اآلخرين .. 

 قال لهم :
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َمن أراد أن يكون فيكم عظيمًا فليكن لكم » 

ومن أراد أن يكون فيكم أواًل فليكن لكم خادمًا . 

 ( .. 27،  26:  20مت « ) عبدًا 

ن إ هل تود أن تكون عظيمًا في ملكوت الرب األبدي ..

النزول بكلماته تقول لنا إن بلوغ قمم المجد في ملكوته هي 

، ال بمعني أن نترك الخدم والعبيد .. أن ننزل إلي مستوي 

الناس يحققون قصد إبليس في سلبنا وإيذائنا وتدمير 

معنوياتنا بل أن نكون مثله وهو على األرض ، نخدم 

غير مزيف وليس عن واتضاع حقيقي حب اآلخرين عن 

 أو إحساس بالمذلة ..ضعف 

ال تطلب السيطرة والتحكم في اآلخرين وفرض الرأي ، 

كن متضعًا واخدم في دائرة أسرتك وبين المؤمنين في 

كنيستك بل وكل إنسان له احتياج يقودك الرب لمساعدته 
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 فتكون عظيمًا في األبدية ..

فهل تخدم بكل قوتك زوجتك وأوالدك وأفراد • 

 ر عليهم ؟ ..ُأسرتك أم تريد أن تسيط

هل تخدم رفقاءك في العبادة والخدمة في الكنيسة • 

بالمحبة اخدموا بعضكم » مطيعًا كلمة هللا القائلة 

:  5غل « ) بعضًا.. احملوا بعضكم أثقال بعض 

13  ،6  :2 .. ) 

وهل حين يقودك الرب لمساعدة شخص تساعده • 

 كخادم له أم كمن يتفضل عليه ؟ ..

ية في األبدبالرفعة والمجد أتي لك إن الخدمة باتضاع ت

تواضعوا تحت يد هللا القوية لكي » ، يقول الرسول بطرس 

( .. والرب يسوع  16:  5بط  1« ) في حينه يرفعكم 
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لو « ) ـع نفسـه يرتفيضـع َمن » للتأكيـد مرتـين بنفسـه قـال 

( ، وحياته كإنسان على األرض  14:  18؛  11:  14

 لم يأتِ » هي أعظم مثال لنا فقد أتي إلي أرضنا ليخدمنا 

» ( سالكًا بكل تواضع  28:  20مت « ) لُيخَدم بل ليخِدم 

 29:  11مت « ) ومتواضع القلب تعلموا مني ألني وديع 

) لو  «يخدم أنا بينكم كالذي » ( .. سمعناه يقول لتالميذه 

ة ) بمنشفويمسحها أقدامهم يغسل يناه وهو ( ورأ 27:"  22

( ، ثم بلغت خدمته أعلى مظاهرها في ذهابه  5:  13يو 

إلي الصليب ليصلب عنا .. تدعونا رسالة فيلبي في 

أصحاحها الثاني أن نتشبه بالرب ، فالذي سيتبع الرب في 

اتضاعه وخدمته لآلخرين هنا على األرض سيشاركه في 

 والُملك ..األبدية المجد والرفعة 

كن خادمًا اليوم وإلي آخر يوم في حياتك .. قاوم خطايا 
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األنانية والكبرياء وفرض الرأي والعناد لكي تكون لك 

 مكافآت عظيمة في السماء ..

 قاوم وانتصر

اقرأ األصحاح الرابع عشر من رسالة رومية وستجد 

الرسول بولس يطلب من كل مؤمن أن يرفض ويقاوم 

بيما  »بالغير ُمذّكرًا بالوقوف أمام زدراء اإلدانة واال خطيتي 

 المسيح :« 

فلماذا تدين أخاك . أو أنت أيضًا لماذا تزدري » 

بأخيك . ألننا جميعًا سوف نقف أمام كرسي ] 

 ( .. 10:  14رو « ) بيما [ المسيح 

قاوم أيضًا أي مرارة في داخلك تجاه شخص أساء إليك 

.. قاومها بأن تصلي من أجله ، والروح القدس سيهبك أن 



 481 

تحبه برغم كل ما فعل لك .. إن محبة األعداء لها مكافأة 

إن أحببتم الذين يحبونكم فأي » عظيمة ، يقول الرب يسوع 

 أحبوا أعداءكم .. فيكون ( .. »  46:  5مت « ) أجر لكم 

 ( .. 35: 6لو « ) ] مكافأتكم [ عظيمًا أجركم 

اقرأ األصحاحين الثاني والثالث من سفر الرؤيا وستري 

الرب مرة تلو اأُلخري يعلن أنه سيهب المؤمن المنتصر 

مكافآت سامية والمدهش أنه لم يكن يتحدث فقط إلي 

،  .. يا لمحبته منهزمينمؤمنين منتصرين بل أيضًا إلي 

افآت التي سيمنحها للمنتصرين ليشجعهم أن يلوح لهم بالمك

 يحولوا هزائمهم إلي انتصارات ..

يمكنك إن كنت منهزمًا  أن تحّول هزيمتك إلي انتصار 

وانتظار للمكافآت!! وما أعظمها مكافآت .. ستملك مع 

الرب فسيهبك االمتياز أن تخدم في ملكوته بسلطان ، 
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 سيقيمك على الكثير ..

 أعظم مكافأة

من » الرب المؤمن المنتصر بأن يملك معه  لقد وعد

لى عسلطانًا يغلب ويحفظ أعمالي إلي النهاية فسأعطيه 

( .. ثم بعد هـذه اآليـة مباشـرة  26:  2رؤ « ) اأُلمم 

(  28:  2رؤ « ) وأُعطيـه كوكـب الصـبح » أضـاف قائاًل 

.. ماذا يقصد الرب بهذا الكوكب المنير الذي يهبه للمؤمن 

؟ .. في آخر أصحاح من سفر الرؤيا نسمع الرب  المنتصر

 يقول :

.. أنا أصل وذرية داود . كوكب أنا يسوع » 

 ( .. 16:  22رؤ « ) الصبح المنير 

 ..الرب نفسه نعم إن أعظم مكافأة للمؤمن المنتصر هي 
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. ال تخف .. أنا ترس لك» قديمًا قال هللا إلبراهيم في رؤيا 

( ..  1:  15تك « ) جدًا  أجرك كثير ] األدق الكثير [

الرب المنير هو هذا األجر الكثير جدًا للمؤمن المنتصر ، 

فهو سيتمتع بعالقة خاصة حميمة وعميقة معه طوال 

األبدية .. انظر كيف عّبر الرب بصور متنوعة عن هذه 

 المتميزة التي سُيكافيء بها المؤمن المنتصر :العالقة 

شجرة الحياة من يغلب فسُأعطيه أن يأكل من » • 

 ( .. 7: 2رؤ « ) التي في وسط فردوس هللا 

المن من يغلب فسُأعطيه أن يأكل من » • 

وأُعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة المخفي 

اسم جديد مكتوب ال يعرفه أحد غير الذي يأخذ 

 ( .. 17: 2رؤ « ) 

ب آخر سوي الر فشجرة الحياة والمن المخفي ليسا شيئًا 
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 نفسه!! ..

 األكاليـل

لن تقتصر مكافآت الرب لنا بسبب انتصاراتنا على أن 

نملك معه ونتمتع به في عالقة متميزة وفريدة ، أيضًا 

سيهبنا أكالياًل متنوعة.. لقد استخدمت كلمة هللا في أسفار 

» العهد الجديد كلمتين بمعني إكليل .. اأُلولي هي  

stephanos  »ت لإلكليل الذي كان يتوَّج به قديمًا واسُتخدم

الشخص الذي يحصل على المركز األول في سباقات 

الجري وأيضًا المصارع الذي يلحق بخصمه الهزيمة .. 

وهو اإلكليل الذي يرتديه الملوك فوق «  diadema» والثانية 

.. وفي الحديـث عن مكافـآت المؤمنين استخدم  (21)رؤوسهم

، فعندما ُنظَهر «  stephanos» الروح القدس الكلمـة اأُلولي 

السماوي ، سيعطي الرب لكثيرين منا « بيما » أمام الـ 
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أكالياًل بسبب االنتصارات التي حققوها باسمه وهم على 

األرض .. وبالطبع ليس المقصود اإلكليل المادي لكنه 

ر عن امتيازات خاصة عظيمة يحظي بها المؤمن طوال تعبي

 األبدية ..

تحدثنا كلمة هللا أيضًا عن أنواع من هذه األكاليل ، 

أحدها ذكره الرسول بولس في رسالته اأُلولي إلي كورنثوس 

: 

ألسـتم تعلمـون أن الذين يركضـون ] يجـرون [ » 

في الميـدان ] مكان السباق [ جميعهم يركضون 

ولكن واحدًا يأخذ الجعالة ] المكافأة [ . هكذا 

اركضوا ] اجروا [ لكي تنالوا . وكل من يجاهد 

يضبط نفسه في كل شيء . أما ُأولئك فلكي 

] فإكليـاًل يأخذوا إكلياًل يفني وأما نحن 
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stephanos ]  إذًا أنا أركـض هكـذا ال يفنـي .

كأنه ليس عن غير يقين . هكذا ُأضارب كأني 

ال أضرب الهواء . بل أقمع جسـدي وأسـتعبده 

حتي بعد ما كرزت لآلخرين ال أصير أنا نفسي 

 [ disqualified (NKJV)متأهاًل مرفوضًا ] غير 

 ( .. 27ـ  24:  9كو  1 ) «

يشّبه الرسول بولس حياة المؤمن على األرض بالشخص 

لكي يفوز بالمركز األول سباق الجري الذي يتنافس في 

وينال اإلكليل ، ويقول إن كل ما هو ضروري للمتسابق 

لكي يكسب السباق ويفوز باإلكليل هو ضروري للمؤمن كي 

ينال من الرب أكاليل المجد .. ويحدد بولس أمرين هامين 

 للغاية :
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 التركيز على الهدف • 

] هدف [ .. يقين أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير » 

ُأضارب ] كالمالكم [ كأني ال أضرب الهواء ] بل الخصم [ 

فالذي يالكم وال يوجه لكماته للهدف أي الخصم يخسر « .. 

 طاقته .. يقول بولس أيضًا:

إذ أنا أنسي ما هو وراء وأمتد واحدًا أفعل شيئًا » 

هو قدام أسعي ] أجري في السباق [ نحو  إلي ما

الغرض ] الهدف[ ألجل جعالة ] جائزة [  دعوة 

 «هللا العليا في المسيح يسوع 

 

 ( 14،  13:  3) في 

كلمات بولس واضحة .. إنه كإنسان يحيا لخدمة الرب 

ال يشتت نفسه وال ينشغل بُأمور حدثت في الماضي ..  
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أن ينال حينما ُيظهر  عيناه أبدًا ال تحيدان عن الهدف ،

وهي المكافأة المسيح الجعالة أي الجائزة ، « بيما » أمام 

اإلكليل الذي ال يفني والذي ألجل نواله دعاه الرب هذه 

 الدعوة العليا للكرازة ..

 ضبط النفس• 

كل من يجاهد ] في السباق لكي يفوز [ » يقول بولس إن 

( .. أي أنه ال يسمح لنفسه  25:  9كو  1« )  يضبط نفسه

أن يفعل شيئًا يؤذي لياقته البدنية ، فهو يأكل بحساب وينام 

بانضباط ليس طوياًل أو قلياًل ويواظب على تمرين عضالته .. 

فإن كان الذي يبغي الفوز باإلكليل المادي الزائل ُيخِضع جسده 

 لهذا الهدف فكم يجب على الخادم المتطلع للفوز باإلكليل الذي

ال يفني أن ُيخِضع هو أيضًا جسده لكل ما تتطلبه خدمة الرب 

من تعب ونشاط.. تأمل ما يقوله الرسول بولس عن معاملته 



 489 

أي أنه ال يترك جسده « أقمع جسدي وأستعبده.. » لجسده 

له .. ًا عبديتحكم فيه بل هو الذي يتحكم في جسده ويجعله 

شرًا ه ن تعتبر وانتبه فليس القصد مطلقًا أن تؤذي جسدك أو أ

 Newمثلما نادت بعض الفلسفات كاألفالطونيـة الجـديدة ) 

Platonism  ( والغنوسـية )Gnosticism فالرسول بولس نفسه ، )

هيكل يقول في ذات الرسالة إلي كورنثوس عن الجسد إنه 

لم » ( مؤيدًا ضرورة االعتناء به  19: 6كو 1للروح القدس ) 

 ( .. 29: 5أف « ) ويربيه يقوته يبغض أحد جسده قط بل 

ال، ال تؤِذ جسدك لكن أيضًا ال تتركه يتحكم فيك 

ويجعلك خادمًا له .. تحّكم في جسدك بقوة الروح ، فقصد 

لك .. ال تستجب له إذا عبدًا هللا أن يكون جسدك دائمًا 

طلب منك أن تأكل بإفراط كما ال تطعمه أبدًا ما يضره كي 

رب بإعيائه .. ُارفض أيضًا يظل سليمًا ال يعوق خدمتك لل
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، فإذا أرادك أن تتخلف عن اجتماعات الكسل أن يتعود 

الصالة أو السير الفتقاد النفوس أو أن تترك دراسة الكلمة ، 

أخضعه بقوة الروح وسيتحول من الكسل إلي النشاط .. وإذا 

حدث وقاوم وجودك في مكان دعاك الرب للخدمة فيه 

تستسلم له، حتمًا بسبب ظروف معيشية صعبة فال 

 سيخضع ولن يسبب لك المشاكل..

كما ال تسمح لجسدك أبدًا أن يكون مجااًل لعمل طبيعتك 

( كي ال ُتحِزن الروح القدس .. ُانظر  13:  6القديمة ) رو 

أقمع جسدي وأستعبده حتي بعد ما » الرسول بولس يقول 

[ adokimos] مرفوضًا   كرزت لآلخرين ال أصير أنا نفسي 

.. والسؤال ِمن ماذا ُيرفض؟.. إن سياق الحديث ُيظِهر « 

المعني أنه إذا لم يقمع جسده لن يتحرك كما يريده الرب ، 

سُتعاق خدمته وبالتالي لن ينال اإلكليل، أي أن سعيه لنوال 
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 هذه المكافأة العظيمة سُيقاَبل بالرفض ..

على األشياء التي ال تثبت « adokimos » ُتطلق كلمة 

 »متحان وبالتالي ال تصلح لالستخدام أي تصبح في اال

وهذه الكلمة تتكون من جزئين « .. disqualifiedغير مؤهلة  

» الذي معناه «  dokimos» والفعـل «  a» حرف النفي 

ولهذا فالترجمة األدق لعبارة الرسول بولس « .. يمتحن 

لئال ُأمتحن وأصير » بل « ال أصير مرفوضًا » ليست 

 ..  (31)«] لنوال اإلكليل [  غير مؤهالً 

ُيظِهر لنا نص الرسالة باللغة اليونانية بكل وضوح أن  

 dokimos» هذا هو حقًا ما يقصده الرسول بولس ، فالفعل 

هو نفسه الذي استخدمه في األصحاح « يمتحن « » 

الثالث في حديثه عن النار التي ستمتحن أعمال كل مؤمن 

ر أمام  َّ  المسيح :  «بيما » يوم أن ُيظَه
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[ النار عمل كل واحد  dokimos] وستمتحن » 

» 

 

 ( 13:  3كو  1) 

هكذا الرسول بولس يقول إنه يقمع جسده ويستعبده لكي 

عندما تأتي النار لتمتحن خدمته ال يظهر أنه غير مؤهل لنوال 

.. ولهذا فالترجمة األدق هي التي نقرأها في ترجمة  اإلكليل

NIV(41) الشهيرة  : 

 غير مؤهاًل للجائزةأقمع جسدي وأستعبده لئال أكون » 

.. » 

 أكاليل ُأخري 

بجانب هذا اإلكليل الذي ال يفني الذي سُيقدم أُلولئك 
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المؤمنين الذين خالل حياتهم على األرض عاشوا مثل بولس 

خدمتهم مخضعين أجسادهم وغير سامحين لها أن تعطل 

 ُأخري :أكاليل ثالثة للرب فقد ذكرت كلمة هللا 

لمن يحيون في البر انتظارًا لمجيء إكليل البر  •

د ق» الرب ، كتب بولس في نهاية حياته قائاًل 

جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت 

ه الذي يهبإكليل البر اإليمان وأخيرًا قد ُوِضع لي 

لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل وليس لي فقط 

: 4تي  2« ) أيضًا بل لجميع الذين يحبون ظهوره 

7  ،8 .. ) 

لمن يرعون اآلخرين ويطعمونهم بكلمة كليل المجد إ• 

. رعية هللا .ارعوا » هللا ، كتب بطرس لهم قائاًل 

 الذيإكليل المجد ومتي ظهر رئيس الرعاة تنالون 
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 ( .. 4،  2: 5بط 1« ) ال يبلي 

 »للذين يحتملون التجارب بنجاح إكليل الحياة  •

طوبي للرجل الذي يحتمل التجربة. ألنه إذا 

( ..  12: 1يع « )  إكليل الحياةتزكي ينال 

ونفس هذا اإلكليل سُىعطي لمن يبقون ُأمناء 

كن أمينًا إلي الموت » للرب برغم االضطهاد 

 ( ..  10: 2رؤ « ) الحياة إكليل فسُأعطـيك 

 هل سنفقد أكاليلنا؟ 

من المناظر بديعة الجمال التي شاهدها يوحنا في رؤياه 

منظر العرش اإللهي وحوله األربعة والعشرون شيخًا يخرون 

( ..  10:  4رؤ « ) ويطروحون أكاليلهم أمام العرش » هلل 

فهل هذا يعني أنهم فقدوا األكاليل ؟ .. ال يمكن أن نفسر ما 

ل هي مادية ب شاهده يوحنا على نحو حرفي ، فاألكاليل ليست



 495 

تعبير عن امتيازات أبدية .. إنهم ال يطرحون األكاليل لكي 

يفقدوا امتيازات المجد التي ُتعبر عنها بل لكي يقولوا له إننا 

 نمجدك بكل األمجاد التي أعطيتها لنا ،  إنها منك ولك ..

 «يطرحون أكاليلهم » إن زمن الفعل المستخدم في جملة 

أن الطرح ليس لمرة واحدة بل  باللغة اليونانية يدل على

، ويا للمعني العظيم !!..  سنظل نطرح األكاليل  (51)مرات 

طوال األبدية تعبيرًا عن شكرنا العميق لمن وهبنا هذه 

األمجاد الفائقة .. سنظل نطرحها أمام العرش إلي األبد ، 

 فلن نفقدها إلي األبد .. هللويا ..

 إنسي ما وراء .. تشجع

القاريء العزيز .. دعني أختم هذا الفصل بهذه الكلمات 

المشجعة ، أنه مهما كان ما فقدته من أكاليل ومكافآت أبدية 

لك ي الباقفي سباقات السنوات التي مضت فلتثق أن الوقت 
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عظيم ألعمـال عظيمـة ليس تعويضي على األرض هو وقت 

مر  فقط لمكافآت تنالها هنا في هذا الزمـان على األرض )

،  17ـ  13: 3بط  1،  8ـ  6: 9كو  2،  30،  29: 10

( بل للمكافآت األبديـة األعظـم .. كن كأصحـاب  10: 3رؤ 

، لقد عملـوا في هذه السـاعة األخـيرة من الحادية عشرالساعة 

 ، عوضتهم عن ساعات تعويضيةاليوم فقط فكانت لهم ساعة 

اليوم التي ظلوا فيها بطالين ال يعملون .. لقد عملوا في هذه 

الساعة األخيرة فقط لكنهم أخذوا أجر عمل يوم كامل ) مت 

 ( .. يا للنعمة الغنية !! .. 12ـ  9:  20

رجاء ال ُتضّيع فرصة الساعة الحادية عشر .. تذّكر أن 

من حياته ير األخكانت في اليوم شمشون أعظم أعمال 

وبسبب ما فعله في هذا اليوم صار له مكانًا بين أبطال 

اإليمان المسجلة أسماؤهم في األصحاح الذهبي الحادي 
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 ( .. 23:  11عشر من رسالة العبرانيين ) عب 

فمهما كان طول الوقت الذي مضي ومهما كانت 

د ق« كل نعمة » األكاليل والمكافآت التي خسرتها ، إله 

وهبك ساعة تعويضية .. نعم إن الوقت الباقي لك على 

مقدم لك من هللا ألعمال عظيمة تعويضي األرض هو وقت 

لها مكافآت وأكاليل عظيمة .. فلتنَس ما وراء وتنخرط في 

 لقائكتركز عينيك على الهدف .. على السباق اآلن ول

 وهو يقدم لك المكافآت ويضع على رأسك األكاليل ..بالرب 

لتعمل رًا أميهيا اعتمد على النعمة ولن تفشل فلقد جعلك هللا 
األعمال العظيمة ذات المكافآت واألكاليل األبدية العظيمة 

ع مفي األبدية .. لتملك أميرًا لتظل أميرًا .. لقد جعلك هللا 
المسيح وتتمتع بعالقة متميزة معه وتحظي باألمجاد وتلبس 

 األكاليل ..
 



 498 

 



 499 

 

 لبـاب السـادسا

 اعترف بال وسطاء
 
 
 

 فى كال العهـــدين  : الفصل األول

 فــى أيام الرســل :الفصل الثانى 
 الصخرة والمفاتيح :الفصل الثـالث 
 الربـط والحـل :الفصل الرابع 

 التاريخ عبـر :الفصل الخامس 
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 الفصـل األول

 فى كال العهدين

ما ؟ هل ال يعامله هللا خطية ماذا يحدث للمؤمن إذا ارتكب 

؟ هل يفقد بنوته له ، هل يفارقه الروح القدس  كأميربعد 

ظلمة .. فبرغم أن الخطية ال ؟.. واإلجابة المؤكدة هى 

(  5:  1يو  1« ) وليس فيه ظلمة البتة نور هللا » بينما 

.. وبرغم أنها ُتفقدنى بهجة الشركة مع هللا كما ُتحِزن روحه 

مما يحرمنى من السالم والفرح لكنها أبدًا ال ُتَغيِّر من كونى 

:  4( وال تجعل روحه يفارقنى ) أف  18:  15ابنًا ) لو 

30 .. ) 

ال ، لن أحتاج أن ُأولد من الروح مرة ُأخري ، الرب يقول 

ميالد الثانى [ ليس له حاجة إال إلي الذى قد اغتسل ] بال» 
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( ، فبرغم  10:  13يو « ) طاهر كله غسل رجليه بل هو 

« يح فى المس» يرانى هللا أميرًا سقوطى فى الخطية الزلت 

طاهرًا ال أحتاج إال إلي غسل رجلىَّ .. إن قبوله لى ال 

فى  »يتغير بسبب آثامى ألننى لست مقبواًل فى ذاتى بل 

( .. تأمل كلمات الرسول  6:  1سيح ) أف الم « المحبوب

بولس فى رسالته إلي مؤمنى كورنثوس ، لقد شاب حياتهم 

» ( مع هذا خاطبهم بصفتهم  3:  3كو  1خطايا كثيرة ) 

كو  1« ) قديسين المدعوين المسيح يسوع فى المقدسين 

ى قديسًا ففى كل أحوالى ( .. وأنا أيضًا يرانى هللا  2:  1

المسيح .. طاهرًا كلى وال أحتاج عندما أرتكب الخطية إال 

إلي غسل رجلّى .. فعندما أتوب وأرفض من القلب 

االستمرار فى الخطية وأعترف إللهى بما فعلت يغسل الرب 

، فأسترد بهجة  الروح القدسرجلّى بعمل خاص من 
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كابن  ىالشركة معه ويعود إلّى السالم والفرح وأتمتع بامتيازات

 هلل ..

 هللافسيؤدبنى أما إذا تماديت فى استسالمى للخطية ،  

 1ألنه أبى الذى يحبنى وسيزيد من قسوة تأديبه تدريجيًا ) 

( حتي أرفض الخطية رفضًا حقيقيًا من القلب 30:  11كو 

كون له بإثمى .. لكن اعترافى لن يمعترفًا وآتى إليه باتضاع 

اعتراف المتهم للقاضى الذى يحاكمه أو العبد للسيد الذى 

رعبه بل اعتراف  ُّ ألبيه المتلهف لعودته ، لن االبن ُي

أعترف وهناك مسافة تفصلنى عنه أو وسيط بينى وبينه .. 

فال مسافة وال وساطة بين االبن وأبيه مباشرة سأعترف له 

 .. وبين األمير وملكه

المباشر هلل بما فعل من المؤمن ال بديل عن اعتراف 

خطايا وهو تائب عنها إن أراد أن يسترد الشركة معه كما ال 
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بأنه ارتكب الخطايا إن أراد أن الخاطىء بديل عن اعتراف 

يولد من فوق ابنًا هلل .. كالهما المؤمن ) ابن هللا ( 

 جان إلي أنوالخاطىء ) الذى لم ينل الميالد الثانى ( يحتا

 لهما خطاياهم ..ُتغفر هلل كى مباشرًا يعترفا اعترافًا 

) من نال الميالد المؤمن غفران هللا لخطايا  •

الثانى ( يعنى أن هللا كأب سيرد إليه بهجة 

 الخالص والسالم القلبى ودفء الشركة ..

) من لم ينل الخاطىء أما غفران هللا لخطايا  •

ى هللا باعتباره القاضالميالد الثانى ( فيعنى أن 

األعظم سيرفع عنه العقوبة األبدية لخطاياه .. 

سينجيه من الهالك األبدى ويهبه الحياة األبدية 

.. 

تعال ندرس معًا موضوع االعتراف بالخطايا من أجل 
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نوال الغفران لنري من كلمة هللا أواًل أن اعترافنا بخطايانا هلل 

أن اعترافنا هو  هو أمر ضرورى حتي يغفرها لنا وثانياً 

ال .. اعتراف بيمثله اعتراف مباشر له وليس إلي شخص 

 .. اعتراف األبناء ..وسطاء 

 أواًل : ضرورة االعتراف هلل

البد من االعتراف بخطايانا هلل حتي يغفرها لنا ، هذا 

ديد القديم والجالعهدين الحق نراه واضحًا فى كل من أسفار 

.. 

ان علي المخطىء فى سفر الالويين نقرأ أنه ك •

به .  ويأتى إلي الـرب  أخطـأ يقـر بمـا قـد» أن 

(  6،  5:  5ال « ) بذبيحة إلثمه عـن خطيته 

  .. 
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ن إ» ويسجل هذا السفر أيضًا وعد الرب القائل  •

وذنوب آبائهـم فى خيانتهـم التى  أقـروا بذنوبهم

خانونى  بهـا وسـلوكهم معى الذى سلكـوا 

 26ال « ) بالخـالف .. أذكـر ميـثاقى مع يعقوب 

 :40  ،42  .. ) 

إذا عمل رجل أو امرأة شيئًا » ويقول سفر العدد  •

من جميع خطايا اإلنسان .. فقد أذنبت تلك 

 5د ع « )بخطيتها التى عملت .. فلُتِقّر النفس 

 ^ :6  ،7 .. ) 

لك أعترف » يقول داود هلل  23وفى مزمور  •

نبى للرب بذأعترف بخطيتى وال أكتم إثمى. قلت 

 ( .. 5:  32مز « ) 

أما سـفر األمثـال فيحـوى كلمــات الوحـى الشـهيرة  •
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ُيِقرُّ بهـا من يـكـتم خطـاياه ال ينـجح ومـن » 

 ( ..13:  28أم « ) ويتركهـا يـُرحم 

 وفى العهد الجديد :  

 »نري بطرس يعترف للرب يسوع بـأنه خـاطىء  •

َخرَّ ] بطرس [ عند ركبتى يسـوع قائاًل ُاخرج من 

:  5لو « )  رجـل خاطىءسفينتى يا رب ألنى 

8 .. ) 

ر .. أما العشا» وفى َمَثْل الفريسى والعشار نقرأ  •

 أنا الخاطىء قرع علي صدره قائاًل اللهم ارحمنى

 ( .. 13:  18لو « ) 

 »وتقول رسالة يوحنا الرسول اأُلولي للمؤمنين  •

إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس 
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فهو أمين  اعترفنا بخطاياناالحق فينا . إن 

وعادل حتي يغفر لنا خطايانا وُيطهرنا من كل 

 ( .. 9،  8:  1يو  1« ) إثم 

ز تى تبر ونشير هنا إلي أحد جوانب االعتراف الهامة ال

هى الكلمة « اعترفنا » من خالل اآلية السابقة .. فكلمة 

التى تعنى شخص يقول عن أمر « homologeo » اليونانية 

، فلكى يكون اعترافك هلل  (1)ما يقوله شخص آخرنفس 

حقيقيًا يجب أن تقول عن خطاياك نفس ما يقوله هللا عنها 

من بشاعتها .. تعترف بها وأنت تراها كما يراها هللا تقلل فال 

دامسة كّلفته أن ُيسّلم ابنه المحبوب يسوع إلي آالم ظلمة 

الصلب التى تفوق الوصف وإلي الموت الكفارى بسفك الدم 

 نها ..كما يديفتدينها الثمين .. تري خطاياك كما يراها هللا 



 508 

 ثانيًا :  االعتراف هلل بال وسطاء

أنفسنا أمام هذا التساؤل الهام : إذا كان اآلن نجد 

االعتراف بالخـطايا هلل من أجل نوال الغفران هو اعتراف 

مباشـر بال وسطاء ، فما هو المقصود بما قاله الرب يسوع 

 فى هذه اآليات :

أنت بطـرس .. وأُعطيـك مفاتيح ملكوت »  •

السموات . فكل مـا تربطـه علي األرض يكـون 

مربوطـًا فى السـموات . وكـل مـا تحله علـي 

 16مت « ) األرض يكـون محلواًل فى السموات 

 :18  ،19 .. ) 

الحق أقول لكم كل ما تربطونه علي األرض »  •

يكون مربوطًا فى السماء . وكل ما تحلونه علي 

:  18مت « ) األرض يكون محلواًل فى السماء 



 509 

18 .. ) 

قال لهم ] يسوع [ اقبلوا الروح القدس . َمن »  •

له . وَمن أمسـكتم خطـاياه غفرتم خطاياه ُتغفر 

 ( .. 23،  22:  02يو « ) ُأمسـكت 

سندرس هذه اآليات الثمينة فى الفصلين الثالث والرابع 

من هذا الباب ، أما صفحات هذا الفصل والفصل التالى 

فنخصصها للتأكيد علي أن كلمة هللا لم تجعل اعتراف 

المؤمن ألحد القسوس شرطًا لنواله الغفران .. سنري هذا 

 بكل جالء فى كل من أسفار العهد القديم والجديد ..

 فى أسفار العهد القديمأواًل : 

إن دراسة هذه األسفار تؤكد أن االعتراف بالخطايا فى 

نة .. هلل ولم يكن ُيقدم للكهمباشرًا العهد القديم كان اعترافًا 
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فنحميا لم يذهب إلي رئيس الكهنة ليعترف بخطاياه .. تأمل 

 كلماته :

أمام إله السماء وقلت .. فإنى أنا صّليت » 

«  ) . لقد أفسدنا أمامك  أخطأناوبيت أبى قد 

 ( .. 7ـ  4:  1نح 

 ودانيال النبى اعترف هو أيضًا بآثامه مباشرة هلل :

وقلت ..  واعترفتوصّليت إلي الرب إلهى » 

أخطأنا وأثمنا .. وبينمـا أنا أتكلـم وُأصلى 

)  «.. إذا بالرجل جبرائيل ..  وأعتـرف بخطيتى

 ( ..  21،  20،  5،  4:  9دا 

حينما مرض وعرف أنه سيموت لم يلجأ ملك وحزقيا ال

ط الحائإلي وسيط بينه وبين الرب بل وّجه وجهه إلي 

ليتحدث مباشرة إلي هللا ، والنتيجة أنه نال غفرانًا لخطاياه .. 
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أنت تعلقت بنفسى من وهدة ] جب [ » لقد سبح الرب قائاًل 

« الهالك ] الموت [ فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياى 

 ( .. 17:  38) إش 

 لكن قد يعترض البعض قائاًل :

صم  2ألم يعترف داود بخطيته إلي ناثان النبى )  •

 (؟..13:  12

وألم يطلب يشوع من عخان أن يعترف له ) يش  •

 (؟.. 19:  7

 اعتراف داود

بعد أن سقط داود فى خطية الزنا مع بثشبع وتخّلص من 

زوجها ُأوريا الحثى ظّل قرابة العام ُيسِكت ضميره محاواًل أن 

يتجاهل ما فعل هاربًا من هللا ومن االعتراف له .. وماذا كانت 
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لما َسَكتُّ ] عن االعتراف هلل بخطيتى »النتيجة ؟.. يقول داود 

له ] من ثقل اإلحساس [ بليت عظامى من زفيرى اليوم ك

بالذنب والخوف من نتائج ما فعل [ .. تحولت رطوبتى إلي 

( .. لكن هللا فى محبته لم  4،  3:  32مز « ) يبوسة القيظ 

يترك داود فى معاناته بل أرسل  إليه ناثان النبى .. حكي 

ناثان لداود عن إنسان فقير كان يمتلك نعجة واحدة صغيرة ، 

ت ها منه لُيطعم بها ضيفه .. فكيف كانفإذا برجل غنى يغتصب

 »إجابة داود ؟.. لقد حمى غضبه علي هذا الغنى وقال لناثان 

حى هو الرب إنه ُيقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أربعة 

( .. هنا واجه ناثان داود  6،  5:  12صم  2« ) أضعاف 

لرب ا ، ثم أخبره بما يقوله« أنت هو الرجل » بحقيقته قائاًل له 

هكذا قال الرب .. أنا مسحتك ملكًا .. وأنقذتك .. وأعطيتك » 

صم  2« ) كالم الرب لتعمل الشر فى عينيه احتقرت .. لماذا 
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 ( .. 9ـ  7:  12

لمست هذه الكلمات قلب داود فأدرك حقيقة أن الخطية 

لكلمة هللا ، واستسلم لتوبيخ الروح القدس فأجاب احتقار 

:  12صم  2« ) قد أخطأت إلي الرب » علي ناثان قائاًل 

من الحديث مع ناثان إلي مخاطبة الرب تحّول ( .. ثم  13

 حيث اعترف له بخطيته مباشرة قائاًل له :

ارحمنى يا هللا حسب رحمتك . حسب كثرة » 

 إثمىيرًا من . اغسلنى كثمعاصىَّ رأفتك ُامح 

طّهرنى.. إليك وحدك أخطأت ... خطيتى ومن 

 ( .. 4ـ  1:  51مز « ) 

وقد تسأل هل من دليل علي أن هذه الكلمات صلي بها 

حديثه مع ناثان ، واإلجابة هي نعم ، بعد داود إلي هللا 

 51فالكلمات كما نري هى اآليات اأُلولي من مزمور 
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 الشهير الذى تقول مقدمته :

 بعدجاء إليه ناثان النبى مزمور لـداود عندما » 

 « ..بثشبع ما دخل إلي 

أنه لم  23كما تؤكد أيضًا صالة داود فى مزموره البديع 

.. يقول  هللايوجه اعترافه بخطيته إلي ناثان النبى بل إلي 

 داود :

بذنبى وأنت رفعت أثام  أعترف للربقلت » 

 «خطيتى 

 

 (5:  32) مز 

ن ناثان كان نبيًا ، ووظيفة النبى هى أن أضف إلي ذلك أ

يخبر الناس بما يود هللا أن يقوله لهم ، وقد أدت كلمات هللا 

التى أرسلها إلي داود من خالله إلي توبة داود واعترافه 
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( .. وسمع هللا اعتراف داود  51) مزمور إلي هللا المباشـر 

وَفَحَص قلبـه ورأي أن توبته صادقة وأن اعترافه يصاحبه ندم 

حقيقى وإدراك لبشاعة الخطية ، فاستخدم ناثان النبى مرة 

 ُأخري فى إبالغ داود بأن خطيتـه قد ُغفرت :

صم  2« ) الرب أيضًا قد َنَقَل عنك خطيتك » 

12  :13 ) 

قابلة داود مع ناثان وهكذا يمكننا تلخيص قصة م

 بالتسلسل التالى :

ـ داود يرتكب الخطية ويهرب مـن االعـتراف للرب 1

 ( .. 4،  3:  32قرابة العام ) مز 

ـ الرب يرسـل إليه ناثان النبـى برسالة موبخة  2

 ( .. 12صم  2فيسـتجيب داود ) 
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(  5:  32ـ يتحـول داود إلي الـرب ) مز  3

 ( .. 4ـ  1:  51ويعترف له بما فعـل ) مز 

ـ يكّلف الرب ناثان النبى أن يخبر داود بالغفران  4

 ( ..13:  12صم  2) 

من الواضح أن هذه القصة تخلو من وجود أى دليل 

علي وجوب االعتراف لشخص وسيط من أجل نوال الغفران 

.. ودعنا نفترض جداًل أنه كان يجب علي المؤمنين فى 

العهد القديم أن يعترفوا بخطاياهم أمام وسطاء من البشر 

لكى يغفرها لهم الرب ، فمن كان سيقوم بسماع اعترافات 

ة أم األنبياء ؟.. الكهنة بالطبع وليس األنبياء الشعب الكهن

 أمثال ناثان وذلك لسببين :

أواًل : ألن الكهنة وليس األنبياء هم الذين ارتبطت 

وظيفتهم بغفران خطايا المؤمنين فى العهد القديم .. فقد 
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كانوا هم المكّلفين من هللا بتقديم ذبائح الحيوانات كى ُتغفر 

( ، وفى ذلك كانوا رمزًا للكاهن الخطايا ) سفر الالويين 

( الذى قّدم نفسه  21:  10) عب الرب يسوع الحقيقى 

 ذبيحة لغفران خطايانا ..

وثانيًا : لم يكن ممكنًا من الناحية العملية أن يقوم 

األنبياء بسماع اعترافات جميع الشعب الذى كان يبلغ عدده 

كان بضعة ماليين ، فعدد األنبياء كان محدودًا جدًا بل 

يحدث أن يمضى وقت طويل علي بعض المناطق دون أن 

 يظهر نبى واحد فيها ..

ينبغى علينا اإلشارة أيضًا إلي مالحظة ُأخري لها أهميتها 

لكى يقص عليه تفاصيل كاهن وهى أن داود لم يذهب إلي 

من األنبياء هو الذى أتي إليه ليخبره نبيًا سقطته بل أن 

وبة وليس لكى يسمع منه برسالة من الرب تحثه علي الت
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 اعترافًا بخطاياه ..

وهكذا ليس فى قصة داود أى دليل علي أن االعتراف 

م للكهنة أو ألى فئة ُأخري بهدف نوال  بالخطايا كان ُيقدَّ

الغفران .. إنما فى هذه القصة ما يدل علي أن هللا يستخدم 

علي التوبة واالعتراف بخطايانا حين لحّثنا أشخاصًا كناثان 

 نرتكب إثمًا ونتجاهل ما فعلناه كداود ..

 مرة ثانية

لم تكن هذه هى المرة الوحيدة التى ارتكب فيها داود 

خطية عظيمة عّرضته لتأديب قاٍس من الرب .. فلقد نجح 

إبليس فى أن ُيسقطه فى خطية الكبرياء عندما أغواه بأن 

: 21أى  1يأمر بإحصاء عدد الشعب القادر علي القتال ) 

ري نفسه ملكًا عظيمًا يمتلك جيشًا ضخمًا ، وكان هذا ( لي1
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الفعل غير مرضيًا أمام الرب .. فى هذه المرة أيضًا  تاب 

داود عن خطيته ، فهل قالت كلمة هللا إنه ذهب إلي ناثان 

النبى ليعترف له بما فعل ؟.. كال .. هل قالت إنه تقابل مع 

. أيضًا .رئيس الكهنة كى يخبره بخطيته حتي ُتغفر له ؟ 

 كال .. الكلمة تقول :

لقد أخطأت جدًا فى ما فعلت للرب فقال داود » 

« واآلن يارب أزل إثم عبدك ألنى انحمقت جدًا 

 ( .. 10:  24صم  2) 

وهكذا فليس فى حياة داود ما يدل مطلقًا علي أن المؤمن 

فى زمن العهد القديم كان يعترف بخطاياه أمام كاهن أو 

 ران بل تؤكد أنه كان يعترف بما ارتكبنبى كى يحظي بالغف

 إلي هللا ..مباشرة 
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 اعتراف عخان

قال يشوع لعخان يا ابنى أعِط اآلن مجدًا للرب » 

له وأخبرنى اآلن ماذا عملت . واعترف إله إسرائيل 

 «ال ُتخِف عنى 

  

 (  19:  7) يش 

ال مجـال إطـالقًا لالستناد علي هذه اآلية كدليل علي 

وجوب االعتراف بهدف نوال الغفران أمام شخص ُمَعيَّن من 

هللا ، فلم يطلب يشـوع من عاخان أن يعترف بهـدف أن 

قاضيًا و خطيته ، كما لم يكن يشوع كاهنًا بل قائدًا ُتغَفر 

 للشعب ..

هة بلدة ى مواجفللهزيمة لقد تعرَّض الشعب بقيادة يشوع 

صغيرة ُتسمي عاى ، فذهب يشوع بانسحاق قلبى حقيقى 
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وسقط علي وجهه حاماًل مرارة الهزيمة أمام الرب .. فسمع 

الرب وأظهر له سبب هذه الهزيمة .. لقد عصي أحد أفراد 

أن  دون الخفاء الشعب أوامر الرب وارتكب جريمة سرقة فى 

 هو عخانيتوب .. ثم كشف الرب ليشوع أن هذا الشخص 

.. عندئذ طلب يشوع من عخان أن ُيظِهر سره ويعترف 

هللا أمام يمجد عالنية أمام الجميع بما فعل ، أراد أن 

 الشعب ُمظهرًا لهم :

الذى يريد قداستهم وال يمكن له القدوس أنه اإلله  •

أن يتغاضي عن أى شر يفعلونه بل يتدخل بقوة 

 ..لينقيهم 

يعجز الشر أن يختبىء الذى القدير وأنه اإلله  •

منه ، فقد أظهر عخان من وسط مئات اآلالف 

 من الرجال ..
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للرب .. مجـدًا أَعِط اآلن » تأمل كلمات يشوع لعخان 

( ،  19:  7يش « ) واعترف له وأخبرنى اآلن ماذا عملت 

فالهدف من دفع عخان إلي االعتراف ليس غفران خطاياه 

يشوع باعتراف  بل إعطاء المجد للرب .. كما لم يكتفِ 

عخان العلنى لكنه أمر أيضًا بإحضار كل ما سرقه ليراه 

( ..  فلم يكن هدفه فائدة  23،  22:  7الجميع ) يش 

 عخان بل أن يتمجد هللا فى أعين الشعب بفضح الشر .. 

بكل تأكيد لم يكن اعتراف عخان اعترافًا فى حجرة مغلقة 

ب نيًا أمام الشعمع كاهن لكى ينال الغفران بل اعترافًا عل

 ُمدعمًا بدليل ملموس ) المسروقات ( بهدف تمجيد هللا ..

هكذا ال نجد فى هذه القصة أيضًا أى دليل علي أن 

غفران الخطايا يتطلب االعتراف بها لشخص اختاره هللا لهذا 

الغرض ، بل إنها تعلمنا أننا إذ نأتى إلي الرب متضعين 
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 ن حياتنا فإن الربمثل يشوع حين ننهزم أو تقل البركة م

 منه ..ينقينا لنا سبب الهزيمة لكى سُيظهر 

 ثانيًا : فى األناجيل األربعة

مثلما ال يوجد فى أسفار العهد القديم أى دليل علي أن 

كان يستوجب االعتراف بالخطايا غفران الخطايا نوال 

ألشخاص أقامهم هللا كاألنبياء أو الكهنة هكذا أيضًا األمر 

فى أسفار العهد الجديد .. ولنبدأ أواًل بكلمات الرب يسوع 

تمامًا من أية تخلو المسجلة فى األناجيل األربعة ، فهى 

دعوة موجهة للخطاة كى يذهبوا إلي كهنة الهيكل أو إلي 

يذه حتي يعترفوا لهم بخطاياهم كى ُتغفر .. ال رسله أو تالم

، لن تجد مطلقًا مثل هذه الدعوة فى عظاته أو فى أمثاله أو 

 »أحاديثه الفردية مع األشخاص .. فالرب لم يقل للخطاة 

 «اذهبوا إلي ُرسلى .. تالميذى .. خدامى .. لتعترفوا لهم 



 524 

ريحكم إلّى تعالوا » بل قال  ُّ (  28 : 11مت « ) .. وأنا ُأ

معه بال وسطاء .. تأمل مباشر .. إنه يدعوهم إلي لقاء 

أيضًا فإن اللص الذى كان مصلوبًا بجوار الرب تحدَّث إليه 

 مباشرة دون وسطاء طالبًا منه الخالص :

 لو« ) متي جئت فى ملكوتك يا رب اذكرنى » 

23  :42 ) 

فى ذلك الحين كان يقف أمام  الصليب اثنان ِمن أكثر 

ُأمه مريم َمن أحبوا الرب وكانت لهما مكانة خاصة عنده ، 

تلميذه الحبيب ، لكن اللص لم يلتفت إلي أى منهما ويوحنا 

 »طالبًا منه الوساطة له لدي الرب بل تحدث إليه مباشرة 

( .. أبدًا ال  42:  23لو « ) اذكرنى يارب .. ليسوع قال 

يحتاج الخاطىء أن يعترف بخطاياه إلي أى إنسان لكى ينال 

الخالص وغفران الخطايا ، وال يحتاج أن يلجأ إلي أى إنسان 
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أيًا كان ليكون له وسيطًا عند الرب حتي ُتغفر خطاياه فهو 

لرب إلي ا مباشرةً كهذا اللص ال يحتاج سوي أن يأتى بإيمان 

.. 

هو و االبن الضال يسوع فى َمَثْل  ولنتذكر ما قاله الرب

يصف لنا توبة االبن وعودته ألبيه .. هل قال إن االبن 

كان محتاجًا إلي وسيط بينه وبين أبيه ؟ أو إنه حتي طلب 

مساعدة أخيه األكبر لكى يحصل علي غفران أبيه ؟ .. كال 

بن يا االفقال له » بل اعترف مباشرة إلي أبيه بال وسطاء 

( ، فال  21:  15لو « ) قدامك ..   أخـطأت .. أبـى

 وساطة بين االبن وأبيه ..

رير تحدث الرب عن تبالفريسى والعشار أيضًا فى َمَثْل  

العشار من خطاياه لكنه  لم يذكر أن العشار اعترف بها 

ورشليم أو ألى إنسان ما ..  ُّ لكاهن من كهنة الهيكل فى ُأ
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 اطىء:هلل بأنه خمباشرة لقد قال إن العشار اعترف 

اللهم ارحمنى أنا قرع ]العشار[ علي صدره قائاًل » 

. أقول لكم إن هذا نزل إلي بيته مبررًا دون الخاطىء

 «ذاك ]أى الفريسى[

  

 ( 14،  13:  18)لو 

ى فهللويا ، لقد نال العشار ) من أشر الخطاة ( الغفران 

 بمجرد اعترافه المباشر هلل .. الحال 

عزيزى القارىء ، إن لم تكـن واثقًا أن كل خطاياك قد 

 إلي هللا  مثلما أتياآلن ُغفرت ، فلماذا تتواني ؟ .. تعال 

 أنهِثْق بآثامك .. وحده إليه العشار .. اعترف له هو 

سيمحوها فى الحال علي حساب دم الجلجثة الثمين .. 
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 لة :ئستنال الغفران فى الحال وتتوهج أمامك كلمات هللا القا

 ( .. 25:  43) إش « خطاياك ال أذكرها » 

قد يقول أحدهم ولكن ألم يطلب الرب يسوع من األبرص 

فسك امض وَأِر ن» بعد أن شفاه أن يذهب لُيِر نفسه للكاهن 

و ل« ) شهادة لهم للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسي 

( ، كما طلب من العشرة رجال الُبرَّص نفس الشىء  14:  5

( ؟..  ال  14:  17لو « ) اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة» 

يجب أن تفوتك مالحظة أمرين .. أواًل أن الرب فى الحالتين 

لم يقل اذهبوا لتعترفوا للكهنة بخطاياكم لكى ُتغفر .. ثانيًا أنه 

لكهنة يروا أنفسهم لطلب إليهم فى كلتا الحالتين أن يذهبوا ل

 بعد أن نالوا التطهير وليس قبله ..

فللوقت وهو ] يسوع [ يتكلم ] مع األبرص [ »  •

 ( .. 42:  1مر « ) وطهر ذهب عنه البرص 
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وفيما هم منطلقون ] العشرة الُبرَّص للذهاب إلي »  •

و ل« ) ] أى قبل وصولهم للكهنة [ طهروا الكهنة[ 

17  :14 ..) 

من الواضح أن الرب لم يرسلهم للكهنة فى ُأورشليم كى 

ل من برصهـم .. كـال ، تقـو تطهيرًا لخطاياهم أو غفرانًا ينالوا 

أى ليقدموا بشفائهم « لهم شهادة » كلمـة هللا إنه أرسـلهم 

شهادة قوية للكهنة أن معجزات الرب حقيقية ، أنه هو المسيا 

.. ولما نال العشرة شفاءهم من البرص المخلص المنتظر ، 

وهم فى طريقهم لرؤية الكهنة فى الهيكل ، قرر أحدهم أال 

يواصل السير مع الباقين بل عاد إلي الرب كى يشكره علي 

:  17لو « ) خرَّ علي وجهه عند رجليـه شـاكرًا له » الشفاء 

الرب علي عدم الذهاب إلي الكهنة بل قال  فلم يوبخه(  16

 ( .. 19:  17لو « ) خلصك إيمانك م وامضِ . قُ » له 
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ويا لها من كلمات تؤكد بما ال يترك أى مجال للشك أن 

خالص الخاطىء وغفران خطاياه هو باإليمان واللقاء 

 المباشر مع الرب يسوع..

قارئى العزيز ، ليس فى أسفار العهد القديم أو أقوال 

الرب يسوع المسجلة فى األناجيل األربعة أو بقية أسفار 

العهد الجديد ) ما سنراه فى الفصل التالى ( ما يدل علي 

أننى أحتاج أن أعترف بآثامى لشخص وسيط بينى وبين هللا 

ل اكى ُتغفر لى .. إننى ابن هلل وفى أمر المغفرة ال مج

للوساطة بين االبن وأبيه .. ال أنسي مكانتى العظيمة أننى 

( .. هللا يرانى  21:  4فى « ) فى المسيح قديس » 

ويقبلنى تمامًا كما يري الرسل العظماء بطرس ويوحنا 

فى  »وبولس ألنه يرانى ويقبلنى مثلما يراهم ويقبلهم 

 ( المسيح يسوع .. 6:  1أف « ) المحبوب 
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 نحن أوالداآلن أيها األحباء » يقول لنا الرســول يوحــنا 

(، ويا له حقًا من امتياز لنا جميعًا ال 2: 3يو  1« )هللا 

فرق بين مؤمن وآخر .. نحن جميعًا أوالد هللا .. ُأمراء معه 

.. 
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 الفصـل الثاني

 فى أيام الرسل

 

كم هى ممتعة دراسة سفر أعمال الرسل السفر التاريخى 

الخطاة كما خالص ز الذى يقدم العديد من قصص المتمي

عصر الكنيسة األول الذى يمتد من يوم  يصف حياة مؤمنى

الخمسين وقت والدتها إلي الثالثين من عمرها .. وكم هو 

ضرورى جدًا أن تتناول دراستنا لهذا السفر فحص ما ذكرته 

رسائل العهد الجديد عن خالص الخطاة وحياة المؤمنين 

لعصر الذهبى الذى شهد كرازة ورعاية االثني خالل هذا ا

 عشر رسواًل والخدمة الفريدة لرسول اأُلمم العظيم بولس ..

أواًل دعنى ُأؤكد لك أنك لن تقابل فى قراءتك لكل من سفر 
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األعمال والرسائل خاطئًا ) لم ينل الميالد الثانى بعد ( أو 

ام دم من خدمؤمنًا ) نال الميالد الثانى( قد اعترف بخطاياه لخا

هللا ) كالرسل والرعاة ( كى يحظي بالغفران .. وفى هذا الفصل 

سنري هذه الحقيقة معًا من خالل دراستنا للعديد من اآليات ، 

وسنتوقف بعض الوقت علي نحو خاص أمام آية سفر يعقوب 

التى تطالبنا بأن نعترف بعضنا لبعض بزالتنا لكى نتعمق فى 

فاء من األمراض ذى األهمية فهم عالقة ذلك بموضـوع الشـ

 14البالغـة .. فلنثق معـًا أن الروح القـدس الروح المعـزى ) يو 

(  سيعطينا خالل هذه  2:  11( وروح الفهم ) إش  26: 

الدراسة تعزية غير قليلة ألرواحنا وفهمًا نقيًا لما أعلنه لنا فى 

 كلمته الحية ..

 أواًل : سفر األعمال 

لنبدأ بهذا السفر التاريخى الممتع الذى يقص لنا قصة 
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الكنيسة فى عصرها األول الذهبى حيث تقابلنا فى أصحاحه 

الثانى قصة خالص ثالثة آالف نفس آمنوا بالرب يسوع إثر 

فنحن ال نجد بطرس يطلب  ،بطرس سماعهم عظة للرسول 

منهم أن يعترفوا بخطاياهم له أو لباقى الرسل كما ال نري 

قرأ نالثامن حدًا منهم يحاول القيام بذلك .. وفى األصحاح أ

قصة بطرس مع سيمون الساحر .. لقد عرف الرسول 

بطرس بروحه أن قلب سيمون لم يكن مستقيمًا أمام هللا ) أع 

( ، فهل قال له ُتب واعترف لى بخطيتك كى  21:  8

ن ُتب م» ُأحّلك منها لتنال الغفران ؟ .. ال .. بل قال له 

عسـي أن يغفـر لك فكر قلبك .  إلي هللارك هذا واطلب ش

 23،  22:  8أع « ) ألنى أراك فى مرارة المر ورباط الظلم

 ..مباشرة ( .. لقد حثه بطرس أن يتجه إلي هللا 

يخبرنا سفر والحادى عشر  العاشروفى األصحاحين 
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أعمال الرسل بقصة خالص كرنيليوس والذين معه ، قـال 

استدع سمعان الملقب بطرس . وهو » وس المالك لكرنيلي

،  13:  11أع « ) أنت وكل بيتك  تخلـص كالمًا بهيكلمك 

( ، وبالفعل استدعي كرنيليوس سمعان بطرس وسمع  14

منه الكالم الذي به َخُلَص .. فهل نجد في هذا النص ما 

يشير إلي ضرورة أن يعترف كرنيليوس بخطاياه أمام بطرس 

أو أى شخص آخر ؟ .. اقرأ األصحاح العاشر ولن تجد به 

أية إشارة إلي ذلك .. فلم يقل بطرس لكرنيليوس وَمن معه 

ال بل ك« .. أن تعترفوا لى بخطاياكم كى ُتغفر لكم  يجب» 

يسوع المسيح . هذا هو رب الكل ... له يشهد » قال لهم 

غفران ينال باسمه يؤمن به جميع األنبياء أن كل من 

 ( .. 43،  36:  10أع « ) الخطايا 

وانتبه جيدًا فالميالد الثانى فى حالة كرنيليوس وَمن معه 
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 !! .. »أثناءها طرس من عظته بل لم يحدث بعد انتهاء ب

فبينما بطرس يتكلم .. حـّل الروح القـدس علي جمـيع الذين 

» ( فصاروا  44:  10أع « ) كانوا يسمعون الكلمة 

يتكلمون بألسنة ويعظمون هللا. حينئذ أجاب بطرس أُتري 

يستطيع أحد أن يمنع الماء حتي ال يعتمد هؤالء الذين قبلوا 

(.. 47،  46:  10أع « ) حن أيضـًا الروح القدس كما ن

لقد قبلوا الروح القدس وبطرس ال يزال يتحدث .. وبالطبع ال 

ينال اإلنسان الروح القدس قبل أن يولد ثانية وُتغفر خطاياه 

.. هذا دليل علي أنهم نالوا الميـالد الثانى وُغفرت خطاياهم 

أن ينهى بطرس حديثه مما يقطع بأنهم نالوا الغفران قبل 

 بدون أن يعترفـوا بخطاياهم له أو ألى شخص آخر ..

نقـرأ عظـة الرسـول بولس  الثالث عشروفـى األصحاح 

فى مجمع اليهود بمدينة أنطاكية بيسيدية حيث تحدث عن 
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غفران الخطايا ولم يطلب منهم االعتراف ألحد من الرسل 

فليكن معلومًا عندكم أيها الرجال » أو الرعـاة إنما قال لهم 

خوة أنه بهذا ] بالرب يسوع [ ُينادي لكم بغفران الخطايا . اإل

من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا من يؤمن وبهذا يتبرر كل 

 ( .. 39،  38:  13أع « ) منه بناموس موسي 

قصة خالص سجان  السادس عشرويحوى األصحاح 

فيلبى وأهل بيته  .. ومرة ُأخري ال نجد ما يشير إلي 

بخطاياه أمام إنسان .. ونفس األمر نراه اعتراف أحد منهم 

أيضًا فى قصة خالص شاول الطرسوسى) الرسول بولس ( 

المذكـورة فـى ثـالثة مواضـع من سفـر أعمال الرسل فليس 

من إشارة علي اإلطالق إلي أنه اعترف بخطاياه أمام أحد 

 12:  26؛  16ـ  1:  22"؛  18ـ  1:  9من الرسل ) أع 

 ( .. 20ـ 
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وهكذا يسرد سفر أعمال الرسل علينا قصصًا  لخالص 

الخطاة دون أى ذكر العترافهم بخطاياهم إلي أى رسول أو راع 

.. أما إشارة الِسْفر الوحيدة لالعتراف بالخطايا أمام الناس 

فى معرض الحديث عن  التاسع عشرفنجدها فى األصحاح 

 كرازة الرسول بولس فى مدينة كورنثوس :

. وكان كثيرون يتعظم الرب يسـوع وكان اسـم » 

] معترفـين عالنيـة ُمقـريـن من الذين آمنوا يأتـون 

openly confessing (  Wuest, NIV, TEV ] )

ومخبرين بأفعالهم. وكان كثيرون من الذين 

يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام 

فوجدوها خمسين ألفًا الجميع . وحسبوا أثمانها 

تنمو وتقوي من الفضة . هكذا كانت كلمة الرب 

 ( .. 20ـ  17:  19أع « ) بشدة 
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الحظ أن هذه اآليات ال تقول إن كل واحد من هؤالء 

المعترفين كان يختلى بالرسول بولس ليسرد عليه قائمة 

بخطاياه ، فهى ال تحدثنا عن اعتراف انفرادى بل عن 

يجمعون الكتب ] » م الجميع اعتراف علنى حدث أما

كما أن « .. أمام الجميع الخاصة بالسحر [ ويحرقونها 

سياق الحديث ال يعطى مطلقًا أى انطباع بأن اعترافهم كان 

بهدف نوال الغفران بل لتقديم الشـهادة للرب يسوع كيف 

صنع معهم معجزة عظيمة محررًا إياهم من سيطرة الخطية 

وا أن يعترفوا للجميع بما حدث وعبودية إبليس .. لقد أراد

لهم من تحول جذرى عجيب وكيف غّير الرب حياتهم .. 

الرب فى قدرته علي التغيير مجد كان الهدف إظهار 

والتحرير لكى يجذبوا نفوسًا ُأخري إليه .. لذلك تبدأ اآليات 

ول ، وتنتهى بالق« يتعظم وكان اسم الرب يسوع » السابقة 
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] فى ربح نمو وتقوي بشدة تهكذا كانت كلمة الرب » 

 « ..النفوس [ 

من كثيرون وكان » وال تفوتك مالحظة أن اآلية تقول 

من آمنوا ، فاالعتراف بخطايا  ليس جميعأى « الذين آمنوا

لي عُملِزمًا الماضى أمام الناس بهدف تمجيد الرب ليس أمرًا 

كل شخص .. كما يجب أال يحدث فى كل مناسبة بل ينبغى 

من ًا بعض، فهو الذى يدفع الروح القدس هيمنة أن يتم تحت 

المؤمنين فى أوقات معينة للحديث إلي الناس عن التحول 

التى تخلصوا منها .. قارئى والخطايا العظيم الذى حدث لهم 

لن  بالروحالعزيز ، بدون أن يكون اعترافك أمام الناس ُمقادًا 

جذب تيحقق هدفه من تعظيم الرب وتقديم شهادة قوية عنه 

 الخطاة إليه .. 

الرسول بولس علي سبيل المثال لم يتحدث عن قصة 
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تغّيره فى كل مناسبة كما لم يعترف علنًا بخطـاياه السابقة 

 22خالل كل رسـالة كتبها بل فـى بعض األحـيان فقط ) أع 

 1تى  1؛  16ـ  13:  1؛ غل  18ـ  4:  26؛  16ـ  3: 

 (.. 15ـ  12: 

ل أعمال الرسبكل يقين أن دراسة سفر وهكذا يمكننا القول 

تؤكد أن االعتراف بالخطايا بهدف نوال الغفران كان يتم 

بين اإلنسان وهللا فال يحتاج الخاطىء ) الذى لم يولد مباشرة 

من فوق ( أن يعترف بخطاياه أمام أى إنسان كى ينال المغفرة 

وينجو من العقاب األبدى.. أما االعتراف بالخطايا أمام الناس 

إليه أحيانًا بهدف الشهادة لعمل الرب الروح القدس فقد يقـودك 

العظيم معك .. وحين يقودك الروح للقيام به سيهبك الشجاعة 

والحكمة لتتحدث فى الوقت المناسب وعلي نحو ال ُيعِثر أحدًا 

 .. 
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 الجديدثانيًا : رسائل العهد 

ثالث عشرة رسالة تحّدث خاللها بولس دّون الرسول 

بإسهاب عن طريقة خالص الخطاة وأيضًا عن توبة 

عبارة علي اإلطالق عن  أيةالمؤمنين لكنه لم يذكر 

 االعتراف للقسوس كى ُتغفر الخطايا .. 

ست رسائل ، ومرة بطرس ويوحنا ويهوذا كذلك كتب 

ية واحدة عن هذا رسالة منها آ أيةُأخري ال نري فى 

 االعتراف ..

فى الحديث عن  الرسالة إلي العبرانيينواستفاضت 

التقدم إلي عرش هللا ولم ترد بها إشارة واحدة ولو حتي 

ضمنية إلي االعتراف أمام القسوس كى يحق لإلنسان 

 االقتراب إلي العرش ..
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) واحدة إلي تيطس واثنتين إلي الرعوية وإذا قرأنا الرسائل 

رفت بهذا االسم ألنها  ُّ تيموثاوس ( التى كتبها الرسول بولس وُع

مع المؤمنين فى كنيسته ، فلن نجد بها الراعى تتحدث عن دور 

أية إشارة من قريب أو بعيد عن دور للرعاة فى سماع اعتراف 

 المؤمنين بخطاياهم ..

دة المؤمن لمائ عن تقدمكورنثوس اأُلولي وتحدثت رسالة 

الرب ولم تذكر مطلقًا ضرورة االعتراف بخطاياه أمام راعى 

كنيسته أو أحد أعضائها المتقدمين فى عالقتهم بالرب .. 

لقد أوضحت الرسالة طريقة استعداد المؤمن للتقدم إلي 

 شركة جسد المسيح ودمه بهذه الكلمات المحددة : 

 زوهكذا يأكل من الخبنفسه ليمتحن اإلنسان » 

ويشرب من الكأس .. ألننا لو كنا حكمنا علي 

 « لما ُحِكم علينا أنفسنا 
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 (  31،  28:  11كو  1) 

دع وليس أن ي« نفسه ليمتحن اإلنسان » ُانظر إنها تقول 

شخصًا آخر يمتحنه ويحكم عليه .. يمتحن المؤمن نفسه فى 

نور الكلمة ليحكم علي أىة اتجاهات خاطئة فى حياته .. يدينها 

ويرفضها وهكذا يمكنه التقدم إلي مائدة الرب .. وما أخطر أن 

يتقدم إليها بدون هذه الخطوة .. فهو ُيعّرض نفسه لتأديب الرب 

لو كنا حكمنا علي أنفسنا لما ُحكم علينا . ولكن إذ قد ُحِكم » 

 ( .. 32،  31:  11كو  1« ) من الرب نؤدب علينا 

أمام هذه اآليات ونصل إلي رسالة يوحنا اأُلولي ونقف 

 العظيمة:

إن سلكنا فى النور كما هو فى النور فلنا » 

شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه 
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ُيطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا 

رفنا اعتخطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن 

فهو أمين وعادل حتي يغفر لنا خطايانا بخطايانا 

 «ويطهرنا من كل إثم 

 

 ( 9ـ  7:  1يو  1) 

آيات عظيمة واضحة كل الوضوح تقطع بأن غفران 

 هلل فقط وتخلو تمامًا من أىالمباشر الخطايا هو باالعتراف 

 ذكر أو حتي تنويه عن االعتراف أمام القسوس ..

وهكذا ال توجد فى كل رسائل العهد الجديد الواحدة 

ه اوالعشرين أية إشارة العتراف الخاطىء أو المؤمن بخطاي

قول ت رسالة يعقوبألحد من البشر باستثناء آية وحيدة فى 

: 
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 اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت » 

 «وصلوا بعضكم ألجل بعض لكى ُتشفوا 

  

 ( 16:  5)يع 

يجب فى بادىء األمر أن نسلط الضوء هنا علي النقاط 

 التالية لكى تساعدنا علي فهم اآلية فى سياقها دون لبس ..

أواًل : اآلية ال تتحدث عن االعتراف بالخطايا بهدف 

اكم اعتـرفوا .. لكى ُتغفر خطاي» نوال الغفران، فهى ال تقول 

 « .. لكى ُتشفوا اعترفوا .. » بل « 

ثانيًا : ال تشير الكلمات إلي االعتراف بالزالت إلي 

أشخاص لهم دور قيادى فى الكنيسة ) رعاة أو شيوخ ( 

بين المؤمن وهللا فهي ال تقول اعترفوا باعتبارهم وسطاء 
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عضكم باعترفوا » للرعاة أو الشيوخ ) القسوس ( بالزالت بل 

 « .. لبعض

وا .. صل» و « اعترفوا .. » ثالثًا : تتكون اآلية من شقين 

لهذا فهما مترابطان معًا .. فإذا افترضنا جداًل أن المقصود « 

ل ياه للحصو هو اعتراف المريض للشيوخ ) القسوس ( بخطا

علي الشفاء يكون من المحتم أن نضيف أيضًا أنه ينبغي علي 

المريض أن يصلى من أجل الشيوخ ) القسوس ( لكى ينال 

الشفاء .. وهذا ليس صحيحًا ألنه يتعارض مع اآلية السابقة 

لها مباشرة التى تقول إن الشيوخ هم الذين يصلون ألجل 

ه .. سة فيصلوا عليفليدع ] المريض [ شيوخ الكني» المريض 

 ( .. 14عدد « ) 

رار علي غ« اعترفوا بعضكم لبعض » رابعًا : إن مغزي 

» ( و  22:  1بط  1« ) أحبوا بعضكم بعضًا » اآليتين 
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( يشير إلي  2:  6غل « ) احملوا بعضكم أثقال بعض 

العالقة العادية بين المؤمنين عمومًا وما يجب أن يقوموا به 

نحو بعضهم البعض بغض النظر عن كون أحدهم من قادة 

 الكنيسة ) رعاة أو شيوخ ( أم ال ..

«  alleelois» خامسًا : اختار يعقوب أن يستخدم الكلمة 

ر أيضًا بينما تتوف« بعضكم لبعض » باليونانية فى عبارة 

التى تعطى نفس المعني «  heteros» ى اللغة كلمة ف

السابق أيضًا لكن مع وجود اختالف أساسى بين الكلمتين 

ـا بينمنفس النوعية من « بعض » .. اأُلولي تشير إلي 

نوعيات مختلفة من « بعض » ُتستـخدم الثانية لوصـف 
.. وبما أن يعقوب ال يتحدث هنا عن اعتراف شخص (2)

أو فوقه ، كان من الطبيعى أن يلجأ إلي آلخر أعلي منه 

 استخدام الكلمة اأُلولي التى تناسب ما يعنيه ..
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لقد حددت هذه اآلية من رسالة يعقوب الهدف من هذا 

ياق ووردت فى س الشفاء اإللهىاالعتراف بالزالت أنه لنوال 

المؤمن المريض .. ومن األهمية شفاء حديث الرسالة عن 

حديث حتي ال نخطىء فهم ما أن ندرس بعناية هذا ال

تقصده كلمة هللا باالعتراف بعضنا لبعض بالزالت وحتي 

تتعمق رؤيتنا لموضـوع شفاء هللا للمؤمن  .. تقول رسالة 

 يعقوب :

أعلي أحد بينكم مشقات فليصل . أمسرور » 

أحد فليرتل. أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ 

 .الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب 

وصالة اإليمان تشفى المريض والرب يقيمه وإن 

كان قد فعل خطية ُتغفر له . اعترفوا بعضكم 

لبعض بالزالت وصلوا بعضكم ألجل بعض لكـى 
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) يع  «ُتشفوا . طلبـة البـار تقتـدر كثـيرًا فى فعلهـا 

5  :13 - 16 .. ) 

 دعوة شيوخ الكنيسة

:  5يع « ) أعلي أحد بينكم مشقات فليصل » 

13  .. ) 

الة بالصعندما يمرض المؤمن عليه أن يتجه أواًل إلي هللا 

طالبًا الشفاء.. يصلى كى يقوده هللا إلزالة إعاقات الشفاء 

المرض سواء أكانت روحية ) وقوع مسببات والتخلص من 

تحت تأديب هللا بسبب االستمرار فى الخطية ـ هجمات 

سد عتناء بالجشيطانية علي الجسد ( أو طبيعية ) إهمال فى اال

وحمايته ( .. كما يطلب فى صالته أن ُيعلن له الرب عن 

 الوسيلة التى سيشفيه بها وأن يقوده فى طريق العالج ..

 »سيصلى المؤمن إلي هللا ، فلماذا إذًا يدعو شيوخ الكنيسة 
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ساطة ؟.. واإلجابة بب« أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة 

كنيسة التى ينتمى إليها وآالمه أن المؤمن عضو فى جسد هو ال

تهتم األعضاء اهتمامًا واحدًا بعضها » تؤلم كل أعضائها 

لبعض . فإن كان عضو واحد يتألم فجميع األعضاء تتألم معه 

( .. لذا فهو يدعو كل الكنيسة أن  26،  25:  12كو  1« ) 

 اءتشاركه الصالة وطلب الشفتأتى إليه ممثلة فى شيوخها كى 

.. والجدير بالذكر أن الكلمة اليونانية التى استخدمتها رسالة 

» والتى تعنى «  astheneia» هى « أمريض » يعقوب لكلمة 

تشير إلي ضعف جسدى ال يسمح للشخص  (3)« بال قوة 

المريض أن يذهب بنفسه إلي اجتماعات الصالة فى كنيسته ، 

ى يعان كما أنها تجعلنا نعتقد أن الرسالة تتحدث عن شخص

 من مرض خطير ..

هم أعضاء الكنيسة المحلية المتقدمون فى بالشيوخ والمقصود 
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 1عالقتهم بالرب والذين يتعبون كثيرًا من أجل بقية األعضاء ) 

( وقد ُكلِّفوا بمسئولية اإلشراف الروحى علي ُأمور  21:  5تس 

(  1:  5بط  1، 18:  21؛  2:  15؛  30:  11الكنيسة ) أع 

.. هؤالء القادة هم الذين ُأطِلق عليهم فى سفر األعمال لقبا 

 ( .. 28،  17:  20األساقفة و القسوس ) أع 

الكنيسة ممثلة كل المؤمن المريض بمرض خطير يدعو 

فى شيوخها لتأتى إليه وهو علي فراش المرض لعقد اجتماع 

صالة فى بيته ، لهذا لم تقل الرسالة يدعو شيخ من شيوخها 

 ؟..«يصلوا عليه » .. وما معني أن بالجمع شيوخها  بل

وهم يصلون ألن الرب َوَعَد  أيديهم عليهأى أن يضعوا 

لي ع يضعون أيديهمهذه اآليات تتبع المؤمنين .. » قائاًل 

 ( ..  18،  17:  16مر « ) المرضي فيبرأون 

كما نعرف فإن الزيت « .. ويدهنوه بزيت باسم الرب » 
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،  6:  4) زك  الروح القدسيرمز فى الكتاب المقدس إلي 

الروح ( .. واإلشارة هى أن الشفاء سيتم بقوة  14ـ  12

.. للروح وأن الجسد الذى سُيشفي هو هيكل  ،القدس 

«  aleipho» ونالحظ أن الرسالة استخدمت الكلمة اليونانية 

ذات الكلمة التى نراها فى  ، وهى« يدهنوه » التى ُترجمت 

 15:  40الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم فى ) خر 

 ( فى تكريس الكهنة لخدمة الرب :

] أى تدهن أبناء هرون بدهن وتمسحهم » 

المسحة الذى يتكون أساسًا من زيت الزيتون 

:  30مضافًا إليه بعض المواد اأُلخري ) خر 

نت [ أباهم ] ] دهمسحت ( [ كما  25 - 22

 « ..هرون [ ليكهنوا لى 

لقد ُمِسَح هرون وأبناؤه بالزيت رمزًا إلي أنهم صاروا 
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مكرسين ) مخصصين ( للرب بالروح القدس .. وبنفس 

الطريقة عندما يدهن الشيوخ المريض بالزيت  فهذا لكى 

 للـروحوأن جسده هو هيكـل مخصص للرب يعلنوا أنه 

( مخصص للرب .. وأن شفاءه  19:  6كو  1) القدس 

 ».. تقول رسالة كورنثوس  الروح القدسسيتم تحت هيمنة 

 ( .. 13:  6كو  1« ) الجسد .. للرب والرب للجسد 

نعم يوجد من يقول إن الدهن بالزيت لم يكن لهذا السبب 

بل ألنه كان ُيستخدم وقتها كدواء طبى لعالج الرمزى 

استخدموا الدواء )  األمراض ، وكأن الرسول يعقوب يقول

الزيت ( لشفاء أجسادكم ُمدعمًا بصالة الشيوخ .. لكننا ال 

 نقدر أن نقبل هذا التفسير ألكثر من سبب :

اع أنو كل أن الزيت لم يكن يصلح وقتها لعالج  •

 األمراض ..



 554 

األطباء كما أن الرسالة لم تقل ليدعو المريض  •

 ت.. والدهن بالزيالشيوخ من مؤمنى الكنيسة بل 

 بهدف العالج الطبى يقتضى وجود الطبيب ..

 صالة اإليمان 

تذكر الرسالة بكل وضوح أن ما يشفى المريض ليس 

 تشفى المريضاإليمان وصالة » اإليمان دهنه بالزيت بل 

كثيرون يتساءلون لماذا نري مؤمنين ال يشفون برغم « .. 

 الصالة عليهم ودهنهم بالزيت ؟..

.. نعم يصلى اإليمان الحقيقى السبب هو غياب  

الشيوخ من قلوبهم ويطيعون كلمة هللا ويدهنون المريض 

 يمكن الشفاء البيقين ، لكن طالما لم يمتلىء القلب بالزيت 

أن يتم الشفاء .. واإليمان ال ُيفتعل ألنه عطية من هللا ولن 

يعطيه هللا للشيوخ إال إذا كانت مشيئته شفاء المريض فى 
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. نعم لن يقدروا أن يمتلكوا فى قلوبهم اإليمان هذا الوقت .

الحقيقى الذى يصاحبه السالم العميق الراسخ ) دليل وجود 

 اإليمان ( إذا كانت مشيئة هللا غير ذلك .. 

وربمـا يحـدث أن تكـون مشـيئة اللـه عدم الشـفاء ألكـثر 

من سبب : إما ألن المـريض واقـع تحـت تأديـب من أجـل 

( .. أو وجود  30:  11كو  1ور فـى حـياته ) تصـحيح ُأمـ

(  14:  5عائق أمام الشفاء بسبب استسـالمه لخطية ) يو 

مثل عدم مسامحة بعض َمن أساءوا إليه .. أو أن يكون 

ولم يقم المريض أو الكنيسة  شيطانياً سـبب المرض هجومـًا 

،  أع  33،  32:  9بدورهم فى مواجهة الشيطان ) مت 

. أو أن هللا بالمـوت ُيَجنِّب المريض التعرض ( . 38:  10

( .. أو أن تكون لدي  1:  57لشرور قادمـة حتمـًا ) إش 

 1:  48علي األرض ) تك َكُمَلت الشخص ثقة أن أيامه قد 
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( .. وأخيرًا أن يصر المريض علي  29،  28:  49؛ 

 طريقة شفاء معينة دون استشارة هللا لمعرفة مشيئته ..

فى مثل هذه الحاالت لن يجد المريض أو الشيوخ فى قلوبهم 

بإيمـان  ليطلب» الذى يصـفه يعقوب بكلماته اإليمان الحقيقى 

( .. وقد يظنون أن بداخلهم  6:  1يع « ) غير مرتاب البتة

علي  فى الذهن يستندرجاء إيمانًا بينما تكون الحقيقة أنه مجرد 

ام ) فاء لكل مؤمن بشكل عمعرفتهم بأن هللا محب ومشيئته الش

( .. وهذا هو الفرق بين الرجاء واإليمان ، فالرجاء  2يو  3

( ويستند علي المعرفة  8:  5تس  1) الذهن دائرة عمله هى 

 ( ..  10:  10) رو القلب .. أما اإليمان فهو من اختصاص 

وفى كثير من الحاالت يكون السبب فى غياب اإليمان 

كى يبنى اإليمان الحقيقى فى الفرصة هلل هو عدم إعطاء 

القلب بما يتناسب مع تحدى المرض .. إن أردت قارئى 
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إيمانًا قويًا يناسب تحديات المرض الذى أصابك فلتعط هللا 

 الفرصة لكى يبنى فى قلبك هذا اإليمان بأن :

تكرر علي مسامعك آيات كلمة هللا التى تعد  •

رسالة  مان كما تقولبالشفاء وتتأملها كثيرًا ، فاإلي

(  17:  10رومية يأتى من سماع الكلمة ) رو 

.. 

وأن تتواجد فى محضر هللا كثيرًا لتصلى من  •

أجل شفائك، فيعمل هللا فى قلبك ويزيل منه 

 الشكوك .. 

ال » يمكنك قراءة المزيد عن بناء اإليمان فى كتاب 

، أما اآلن فنؤكد أنه حينما يضع شيوخ « تطرح ثقتك 

يسة أياديهم علي المؤمن المريض بإيمان حقيقى لم الكن

يفتعلوه بل وضعه هللا فى قلوبهم ويدهنوه بالزيت إلعالن 
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إيمانهم بأن جسد المريض ليس للخطية أو إلبليس بل للرب 

فإن قوة شفاء الروح تبدأ فى العمل فى جسد المريض لكى 

 ُيشفي تمامًا :

 قد ُيشفي فى الحال .. •

 ء ويكتمل تدريجيًا ..وقد يبدأ الشفا •

وقد يحدث الشفاء باستخدام الوسائل الطبية  •

كالعالج والجراحة أو بوسائل ُأخري حسب قيادة 

 الرب للمؤمن ..

 غفران الخطية

وصالة اإليمان تشفى المريض » تقول رسالة يعقوب 

:  5يع « ) وإن كان قد فعل خطية ُتغفر له والرب يقيمه 

 ( .. فما هى عالقة المرض بالخطية ؟.. 15
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ـة لخطي إن كـل األمـراض بـال اسـتثناء هى نتيجـة •

( ، فلوال خطية آدم  20:  8؛ 12:  5) رو  آدم

 األول ما كان هناك مرض علي اإلطالق ..

مباشرة ولكن ليس كل األمراض هى نتيجة  •

 ( .. 3:  9لخطية ارتكبها المريض نفسه ) يو 

األمراض تصيب الشخص كنتيجة طبيعية بعض  •

الرتكاب خطايا معينة مثل التدخين والُسْكر 

 واإلدمان والعمل الزائد وإهمال قواعد الصحة ..

وقد تأتى األمراض للمؤمن تأديبًا من هللا له  •

 نتيجة الستسالمه لخطية معينة ..

فإن كان المرض نتيجة لخطية معينة ارتكبها الشخص 

ري مثل هجوم من الشيطان أو مسببات وليس ألسباب ُأخ

( ، فإن الرب لن يزيل مرضه فقط  27:  5مل  2وراثية ) 
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بل سيغفر له الخطية أى أنه سيرد له بهجة الخالص التى 

فقدها ومتعة الشركة معه التى توقفت بسبب الخطية التى 

 ارتكبها ..

 اعترفوا وصلوا 

وا اعترف» تكمل رسالة يعقوب حديثها عن الشفاء قائلة 

بالزالت وصلوا بعضكم ألجل بعض لكى تشفوا  بعضكم لبعض

(.. فلكى ُيشـفي الشخص المريض الذى 16:  5يع « ) 

 يستدعي القسوس ليدهنوه بالزيت هناك أيضًا شرطان :

 « ..بعضكم لبعض » االعتراف  •

 « ..بعضكم ألجل بعض » الصالة  •

 االعتـراف

اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت .. » تقول رسالة يعقوب 
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فهل انتبهت أنه إذا كان الرسول يعقوب يقصد « لكى ُتشفوا 

االعتراف بالزالت لشيوخ ) قسوس ( الكنيسة الذين ذكرهم 

 «اعترفوا لهم » فى اآلية السـابقة مباشـرة لكـان قـد قال 

 « ..اعترفوا بعضكم لبعض » وليس 

لرسالة تطلب من المؤمنين أن يعترفوا بعضهم إن ا

لبعض بزالتهم لكى ينالوا الشفاء فهل المقصود أن يخبر كل 

مؤمن بقية مؤمنى كنيسته بما فعل من خطايا ؟.. هل 

المقصود أن يكشف لهم أسراره حتي ال ُيعاق شفاؤه ؟.. كال 

، فهذا أمر خطير ذو نتائج وخيمة ظهرت بوضوح لدي 

.. فما ( 4)حية التى تبنت هذا االتجاه الجماعات المسي

 المقصود إذًا ؟ .. 

ال نجد مرجعًا يفسر الكتاب المقدس أعظم من الكتاب 

من ضالرب يسوع المقدس نفسه الذى يقدم الشرح بقول 
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 موعظته الشهيرة علي الجبل :

فإن قدمت قربانك إلي المذبح وهناك تذكرت أن » 

مذبح قدام ال ألخيك شيئًا عليك فاترك هناك قربانك

مع أخيك . وحينئذ تعال وقّدم أواًل اصطلح واذهب 

 ( .. 24،  23:  5مت « ) قربانك 

ُانظر ، الرب يضع أمامك شرطًا أساسيًا كى ُتستجاب 

صالتك، اصطلح مع األخ الذى أسأت إليه أواًل .. فإذا 

كنت تصلى من أجل الشفاء بينما لم تصطلح بعد مع أخ 

أسأت إليه ، فلن يمكنك امتالك اإليمان بالشفاء قبل أن 

تصنع سالمًا معه .. رسالة يعقوب تحثك أن تعترف له 

 بخطأك : 

شفوا تُ اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت .. لكى  »
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.. » 

 االعتراف العلنى

كما يتطلب اإليمان بالشفاء أن يصطلح المؤمن مع أخيه 

الذى أساء إليه ، فهو يتطلب أيضًا أن يصطلح مع إخوته 

المؤمنين الذين يحيا معهم ) أعضاء كنيسته ( حينما يرتكب 

 خطية تسىء إليهم جميعًا ..

كو  1« ) صرنا منظرًا للعالم » لقد قال الرسول بولس 

(.. لكن قد يحدث أن يرتكب مؤمن خطية مشينة  9:  4

يتناقل أخبارها الناس بما يسىء إلي منظر أعضاء كنيسته 

أمام العالم ويضعف من تأثيرهم عليه .. لقد أساء بخطيته 

إليهم وإلي دورهم الكرازى مما يجعل الكنيسة ككل ترفض أن 

يشاركها فى عبادتها وخدمتها تأديبًا له حتي يتوب توبة 
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حقيقية .. لذا عليه أن يعترف لهم بما فعل معلنًا توبته حتي 

يصطلح معهم ) ُتَرد له شركته وخدمته معهم فى اجتماعات 

الصالة ودراسة الكلمة وعشاء الرب وخدمته ( وبهذا يزول 

و فاء أحاجز استجابة صالته سواء أكانت بهدف نوال الش

 أى أمر آخر ..

لكن إتمام هذه الخطوة يتطلب حكمة خاصة حتي ال 

يستخدم إبليس اعتراف الشخص بخطيته علنًا فى إيذاء أحد 

بما فى ذلك الشخص المعترف نفسه ، لذا البد أن يتم 

االعتراف بالطريقة وفى التوقيت الذى يحدده قادة الكنيسة 

 الت يقود الروح.. وفى بعض الحاالروح القدسكما يوجههم 

القادة لالكتفاء بأن يعترف المخطىء أمامهم فقط أو أمام 

مجموعة صغيرة من مؤمنى الكنيسة المتميزين بالنضج 

 الروحى ولهم أدوار فعالة فى الخدمة ..
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 الصـالة

وكما طالبت رسالة يعقوب المؤمنين أن يعترفوا بعضهم 

 لبعض كى ُيشفوا فقد حثتهم أيضًا بأن يصلوا من أجل

( .. حينما تعترف للمؤمن  16:  5بعضهم البعض ) يع 

الذى أسأت إليه ولم يعد هناك سالم بينك وبينه ، اعترف له 

. وماذا لو كنت أنت الواحد ألجل اآلخر .وأنتما تصليان 

المؤمن الُمساء إليه ؟.. هل هناك شىء يعوق شفاءك ؟ .. 

هذا  دبسبب أنك لم تسامح بعمرارة نعم ، إن كانت فى قلبك 

( .. فإذا  35 - 21:  18المؤمن الذى أساء إليك ) مت 

كنت ال تقدر أن تسامحه ألنك ال تزال تتذكر ما أساء به 

إليك وتشعر بالمرارة والغضب الشديدين، فرسالة يعقوب تقدم 

ألنك عندما تصلي لمن أساء  ..صِل ألجله لك العالج : 

من أساء ر لإليك يعمل الروح القدس فيك بقوة فتقدر أن تغف
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 إليك وتتخلص من المرارة ، فيزول العائق أمام الشفاء ..

هل تقول إننى غفرت لهذا المؤمن كل ما فعل لى ؟.. 

أقول لك إن استمرارك فى الصالة ألجله يؤكد مسامحتك له 

 .. تأمل ما قاله الكتاب المقدس عن شفاء أيوب :

وَردَّ الرب سبى أيوب ] فى أمراضه ونكباته [ » 

] الذين أتعبوه بإدانتهم صّلي ألجل أصحابه  لما

 ( .. 10:  42أى « ) له [ 

قارئى العزيز ، بعد أن استفضنا فى شرح هذا المقطع 

الهام من رسالة يعقوب الذى يتحدث عن الشفاء يمكننا أن 

 «اعترفوا بعضكم لبعض » نقول بثقة إن كلمات الرسالة 

يستك س فى كنليس فيها ما يدل علي ضرورة أن تنفرد بالق

لكى تعترف له حتي ُتغفر خطاياك بل تعلمنا أن إزالة 

الخصومات بين اإلخوة هى أمر ضرورى من أجل شفائهم 
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.. 

ليس معني هذا أن ال تجلس بتاتًا مع أحد قادة كنيستك 

لكى تقص عليه ما صدر منك من خطايا .. كال ، فأحيانًا 

ًا فى المؤمن لكى يفعل هذا إما طلبالروح القدس يقود 

المشورة والفهم النافع مما يساعده علي تجنب سقوطه من 

جديد أو ألجل تحريره من خطية معينة مسيطرة عليه أو 

 بهدف أن ينال الشفاء الداخلى من نتائج خطايا سابقة ..

ال ال يمكـن أن أنال غفران آثامى عن طريق وسيط بينى 

وبين هللا أبى ألننى أقدر أن أتقدم فى أى وقت أشاء إلي 

عرشه ، عرش النعمة ألعترف له مباشرة .. هللويا لقد 

الذى ُسِفك علي الصليب هذا االمتياز العظيم الدم وهبنى 

 الذى ال أستحقه ..

بثقة وبال وسطاء  نعم بإمكانى أن أتقدم إلي عرش هللا
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.. كابن يعترف ألبيه .. وكأمير يعترف مباشرة ألعترف له 

لملكه .. بال خوف من العقاب بل بثقة فى محبته األبوية 

 العجيبة .. وما أعظمها آية :

 لنتقدم بثقة إلي عرش النعمة لكى ننال رحمة » 

(  16:  4عب « ) ونجد نعمة عونًا فى حينه 

.. 
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 الفصـل الثالث

 ة والمفاتيحالصخر 

 

فى هذا الفصل والفصل التالى ننشغل معًا بهذه 

النصوص الثالثة الهامة التى قالها الرب يسوع 

واعتقد البعض أنها تتحدث عن االعتراف 

بالخطايا فى جلسة منفردة مع أحد القسوس من 

 أجل نوال الغفران :

أنت بطرس وعلي هذه الصخرة أبنى كنيستى » •

عليها. وأُعطيك مفاتيح  وأبواب الجحيم لن تقوي 

[  KJV, NAS, DBY ملكوت السموات. فكل ] وكل

فى مربوطًا علي األرض يكون تربطه ما 
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علي األرض يكون تحله السموات. وكل ما 

(  19،  18:  16مت « ) فى السموات محلواًل 

.. 

ر ُتغفخطاياه غفرتم اقبلوا الروح القدس. من »  •

:  20يو « ) ُأمسكت خطاياه أمسكتم له. ومن 

22  ،23 .. ) 

علي األرض تربطونـه الحـق أقول لكم كل ما »  •

 عليتحلونـه فى السماء. وكل ما مربوطـًا يكون 

:  18مت « ) فى السماء محـلواًل األرض يكـون 

18 .. ) 

وكحقيقة تاريخية لم يفسر أحد من معلمى الكنيسة فى 

تراف االعالقرون اأُلولي هذه النصوص علي أنها تشير إلي 

.. وفى هذا الفصل (5)بالخطايا إلي قس فى جلسة منفردة 
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ندرس المقطع األول من النص األول والنص الثانى بكامله 

 :لبطرس .. فى النص األول يقول الرب يسوع 

 أبنى كنيستىالصخرة أنت بطرس وعلي هذه » 

اتيح مفوأبواب الجحيم لن تقوي عليها . وأُعطيك 

 « ..ملكوت السموات 

؟ بالصخرة أمامنا هنا سؤاالن هامان .. ما المقصود 

 ؟.. والمفاتيح 

 ـ الصخــرة ١

أنت بطرس وعلي هذه الصخرة أبنى كنيستى »  

 » 

 

 ( 18:  16) مت 
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ة ( ) لغته الدارجاآلرامية لقد نطق الرب هذه الكلمات باللغة 

ثم دّونها متي ُملهمًا بالروح القدس فى إنجيله بعد أن ترجمها 

.. فى اللغة اآلرامية كل من االسم  اليونانية القديمةاللغة إلي 

 Kapa» هما كلمة واحدة هى « صخرة » والكلمة « بطرس » 

 »التى ُتكتب فى الترجمة العربية ألسفار الكتاب المقدس  «

( .. أما فى الترجمة  9: 2، غل 12: 1كو 1« ) صفا 

 »اليونانية التى كتب بها متي إنجيله فنجد أنه استخدم كلمتين 

Petros  » و «Petra  » للتعبير عن كلمة «Kapa  .. » وهكذا

 هى :باآلرامية نجد أن اآلية 

[ وعلي هذه الصخرة ]  kapaأنت بطرس ] » 

Kapa  أبنى كنيستى ].. » 

 :اليونانية بينما باللغة 

[ وعلي هذه الصخرة ]  Petrosأنت بطرس ] » 
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Petra  أبنى كنيستى ].. » 

 لماذا أقدم متي علي هذا االستخدام باللغة اليونانية ؟ ..

 « Petra» باآلرامية هى « صخرة « »  Kapa» إن كلمة 

ـم ال تصـلح أن تكون اسمؤنثـة باليونانية ، لكن هذه الكلمـة 

» الثانية إلي كلمة  « Kapa» رجل لهذا ترجم متي كلمـة 

Petros »  المشتقة من كلمـة المذكـّرة الكلمة «Petra » 

لتصبح هى اسم بطرس باليونانية .. ويقول دارسو اللغة 

« Petra»  و  « Petros» اليونانية القديمة إن الكلمتين 

.. وإن  (6) المعنينفس مستخدمتان كثيرًا كمترادفتين لهما 

للصخور  « Petros» كانت فى بعض األحيان تستخدم كلمة 

)  (7)دائمًا صخرة ضخمة  « Petra» الصغيرة بينما تعنى 

( ، وهذا االختالف فى االستخدام  6:  27كما فى متي 

جعل البعض أمثال ذهبى الفم يعتقدون أن المقصود 
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الذى أظهره اإليمان بالرب يسوع هو  « Petra» بالصخرة 

 ..  (8)طرس وليس شخص بطرس نفسه ب

)  «أنتم من تقولون إنى أنا » حين سأل الرب التالميذ 

 »( بادر بطرس باإلجابة ُمظِهرًا إيمانه بقوله  15: 16مت 

( ، هنا  16: 16مت « ) ابن هللا الحّى المسـيح أنت هو 

[ وعلي هذه Petrosأنت بطرس ]» قال الرب له مباشرة 

( .. علي هذا  18:  16مت « ) أبنى كنيستى الصخرة 

األساس يعتقد هؤالء المفسرون أن الرب استغل فرصة 

إظهار بطرس إيمانه بأن الرب هو المسيح ابن هللا ليعلن 

أنه سيبنى كنيسته علي هذا اإليمان ، لكن كلمات اللغة 

اآلرامية التى ُنِطَقت بها هذه العبارة أصاًل تجعلنا نميل إلي 

 نفسه وليسبطرس اد بأن الرب َقَصَد بالصخرة االعتق

الذى أظهره بطرس .. وكما فى اللغة اآلرامية كل اإليمان 
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هما كلمة « الصخرة » والكلمة « بطرس » من االسم 

 :الفرنسية كذلك الحال أيضًا فى اللغة «  Kapa» واحدة 

“Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 

cette pierre je bâtirai mon Eglise”  

لهذا ال نتوقع من قارىء هذه الترجمة الفرنسية 

أن يفهم من كلمات الرب سوي ما نميل إلي  (9)الكالسيكية

االعتقاد به أن المقصود بالصخرة هو بطرس وأن الرب أراد 

 أن يقول له سأبنى عليك كنيستى، فما المعني ؟ ..

 األحجـار الحيـة

شّبه الرب كنيسته ) المؤمنين الحقيقيين المغسولين   

 ،بالبناء بدمه فى كل مكان وزمان ( فى كلماته لبطرس 

( ..  21: 2ُأورشليم ) أف بهيكل وشبهتها رسالة أفسس 

األحجار وتقول لنا رسالة بطرس اأُلولي إن المؤمنين هم 
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(..  5:   2بط 1التى ُتكّون هذا البناء ، الهيكل )  الحية

هكذا يمكننا أن نفهم كلمات الرب لبطرس علي النحو و 

 التالى :

] صفا  [ وستكون  « Kapa» لقد أسميتك » 

اسمًا علي مسمي ، ستكون كالصخرة الثابتة 

حينما يأتى وقت استخدامى لك فى بناء هيكلى 

الروحى ، فسُتبَني علي كرازتك باسمى أحجار 

حّية كثيرة .. خطاة سيصيرون من خالل كرازتك 

مؤمنين.. ولن تزعزعك قط االضطهادات ولن 

 كتقدر أن تجعلك تتراجع عن الشهادة لى ألن

 « ..ثابتة  « Kapa» صخرة ستكون 

هذا بالفعل ما حدث تمامًا بعد امتالء بطرس بالروح 

القدس فى يوم الخمسين ، فقد استخدمه الرب فى ضم 
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اآلالف إلي الكنيسة ليكونوا أحجارًا حية ثمينة فى هيكله 

العظيم .. اقرأ سفر أعمال الرسل وستري أنه بالفعل كان 

 اجع عن الكرازة برغم قسوة الَجْلدالثابتة فلم يتر كالصخرة 

 والحبس الذى تعّرض له ..

 ليس الوحيد

 لبطرسكما تحّدث سفر أعمال الرسل عن استخدام الرب 

كصخرة فى بناء هيكله الروحى فقد خصص الكثير من 

لم ، ف لبولسأصحاحاته للحديث عن استخدام الرب المجيد 

ل فى سيستخدم الرب بطرس فقط بل أيضًا بولس وباقى الر 

تى بني الالوحيدة بناء كنيسته .. ال لم يكن بطرس الصخرة 

عليها الرب أحجارًا حية فى هيكله .. كتب الرسول بولس 

 إلي المؤمنين فى أفسس يقول لهم :

أف « ) الرسل واألنبياء مبنيين علي أساس »



 578 

2 :20 ) 

فكما اسـتخدم الرب يسـوع كـرازة وتعليم بطرس استخدم  

ثل ماألنبياء الرسل كما استخدم بقية أيضًا كرازة وتعليم 

( ، فبطرس ليس الصخرة  28،   27:  11أغابوس ) أع 

الوحيدة أو التى بال مثيل.. ُانظر كيف تقول عنه رسالة 

 غالطية إنه أحد أعمدة الكنيسة وليس عمودها الوحيد ..

: 15كو 1] أى بطرس كما فى وصفا يعقوب »

 9: 2غل « ) [ ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة  5

.. ) 

وال يفوتك االنتباه إلي أن هذه اآلية تذكر بطرس بعد 

يعقوب وهو ما يعنى أن بطرس ليس العمود أو الصخرة 

ك للرسل ، ويؤكد ذلرئيسًا كما أنه لم يكن بال مثيل التى 

 15المذكورة فى سفر األعمال ) أع  اجتماع الرسل تفاصيل
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( ، وأيضًا توبيخ بولس له عندما كانا  23،  22،  13: 

 ( .. 14 - 11: 2فى إنطاكية ) غل 

ى فُأوريجينوس قارئى العزيز ، الحقيقة هى كما قال 

تلميذ للمسيح هو صخرة .. وإن كلمات كل القرن الثالث إن 

.. (10)أيضًا لنا هى «  Petrosأنت صخرة » الرب لبطرس 

نعم الرب يريد أن يستخدمك أنت أيضًا فى بناء هيكله .. 

يريد أن يعمل بك بطريقة أو بُأخري إلضافة أحجار حية 

البًا أن طبإيمان جديدة إلي هيكله العظيم ، فهل تأتى إليه 

اربك ثابتة تحصخرة يهبك القوة لكى تكون فى خدمتك له 

 قوي الظلمة وال تقوي عليك ؟ ..

مـن أن الرب جعـلك صخـرة ثابتـة ؟ .. ال يعنـى هل تؤ 

هذا أنك صـرت معصـومًا عن الخـطأ ، فبطرس نفسـه أخـطأ 

( .. لكنك  11:  2، غل  72:  14أكثـر من مـرة ) مر 
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 أن تقـوملروح القـدس فى كل مرة تسقط فيها سيحثـك ا

قوة اللتواصـل العمل ألجـل الرب ، وسيهبك أيضًا بسـرعة 

 اجها ..التى تحت

 بطرس صخرة بمعني محدد

فى إنجيل متي األصحاح السابع يقول الرب إن البيت 

ال ينهدم متي نزل عليه  « Petra» المبنى علي الصخـر 

المطر وجاءت األنهار وهبت الرياح ، فهذا البيت يستمد 

الذى ُبنى عليه.. ومن المؤكد أن الصخر ثباته وأمانه من 

« Petros» الرب لم يقصد هذا المعني حين شّبه بطرس 

بالصخرة ، فكلمة هللا واضحة تمامًا فى إعالنها أن الصخرة 

 «Petra»  الكنيسة ) المؤمنين  أمان وثباتالتى هى مصدر

 الرب يسوع( ليست بطرس أو بولس أو أى إنسان آخر بل 

 نفسه ..
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» إشعياء يعلن أن الرب يسوع فها هو سفر  •

:  28إش « ) مؤسسـًا أساسًا حجرًا ..  كريمًا 

16 .. ) 

ال » وتقـول الرسالة اأُلولي إلي كورنثوس  •

يستطيع أحـد أن يضع أساسًا آخر غير الذى 

:  3كو 1« )  يسـوع المسيحُوِضع الـذى هو 

11 .. ) 

وبطـرس نفسـه يشـهد أن الـرب يسـوع هو هـذه  •

فى رسالته اأُلولي مستشهدًا  « Petra» الصخـرة 

بكلمات سفر إشعياء السابقة وأيضًا بآية من سفر 

( مؤكدًا أن الرب كما  22:   118المزامير ) مز 

 ]صخـرة » لثبات المؤمنين فهو أيضـًا صخرة هو 

Petra  ] 8:  2بط 1) « [ عثرة ] للذين يقاومـونه 
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.. ) 

بمعني أنه أساس  « Petra» ال ليس بطرس صخرة 

الكنيسة التى تستمد منه ثباتها وأمانها .. كال بل هو صخرة 

 «Petros »  ألن الرب استخدم كرازته فى بناء أحجار حية

ى القوية فكالصخرة شيد بها الكنيسة ، وأعطاه أن يكون 

 إتمامه لهذه الكرازة ..

 ـ المفاتيـــح ٢

أنت بطرس وعلي هذه » بعد أن قال الرب لبطرس 

تيح مفاوأُعطيـك » أضـاف قائاًل « الصخرة أبنى كنيستى 

( .. فماذا كان يقصد  19: 16مت « ) ملكـوت السموات 

بهذه المفاتيح ؟.. ُانظر معى إلي هذا الحديث الذى وجهه 

 الرب إلي الكتبة والفريسيين:

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون ألنكم » 
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ُقّدام الناس فال تدخلون  تغلقون ملكوت السموات

: 23مت « ) أنتم وال تدعون الداخلين يدخلون 

13 ..) 

سموات ملكوت الأغلقوا الرب يقول إن الكتبة والفريسيين 

قدام الناس ، هذا معناه أنه كان لديهم مفتاح باب الملكوت 

 من أن يفتحوا به الباب أغلقوه .. فما هو هذا لكن بدالً 

حيث يقول الرب  11المفتاح ؟ .. اإلجابة نجدها فى لوقا 

 للناموسيين ] معلمى الشريعة [ :

 مفتاحويل لكم أيها الناموسيون ألنكم أخذتم » 

)  «ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم  المعرفة.

 (.. 52: 11لو 

 تاح الذى أُْغِلَق به باب ملكوتهنا يتضح بجالء أن المف 

.. فالكتبة والفريسيون مفتاح المعرفةالسموات هو 
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والناموسيون كانت لهم معرفة جيدة بالحق وبما تقوله أسفار 

العهد القديم عن المسيا المنتظر ) الرب يسوع ( .. كان 

بإمكانهم أن يعلنوا هذا الحق للناس حتي يؤمن الكثيرون 

 ت لكنهم لم يستخدموا المفتاح حتي منبالرب فيدخلوا الملكو 

أجل أنفسهم ، فلم يتصرفوا بحسب الحق الذى يعرفونه كما 

 ،معرفة الحق لم يظهروه للناس .. هذا المفتاح ، مفتاح 

أعطاه الرب لبطرس .. لقد وهبه امتياز أن يعرف الحق وأن 

يعلنه للناس ، أن يعلن لهم طريق الخالص حتي يؤمنوا 

 لوا إلي ملكوت السموات ..بالرب يسوع فيدخ

 مفتاحوأُعطيك » الحظ أيضًا أن الرب لم يقل لبطرس 

بالجمع.. لماذا ؟ .. ألن « مفاتيح »بل « ملكوت السموات 

بطرس كرز بالحق ألكثر من شعب ، وأعلن الحق نقيًا 

ولكن بالطريقة ) المفتاح ( التى تناسب كل منهم .. لقد 
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 عبادتهم تمزج بين هللا أعلن الحق لليهود ثم للسامريين )

 واألوثان ( ثم لأُلمم الوثنيين :

من سفر أعمال الرسل نري الثانى فى األصحاح  •

لقد  .. لليهودبطرس يفتح باب ملكوت السموات 

أعلن الحق واضحًا للجماهير المحتشدة ، وقال 

كل » لهم بكلمـات مباشرة عن نـوال الخالص 

(  21: 2أع « ) من يدعو باسم الرب يخلـص 

إلي اليهود .. وما أعظم النتيجة ، دخل من 

 الملكوت فى هذه المناسبة ثالثة آالف نفس ..

نقرأ أن بطرس ومعه الثامن وفى األصحاح  •

يوحنا يفتحان باب الملكوت لكثيرين فى قري 

بإعالنهما الحق متكلمين بكلمة الرب السامريين 

 ( .. 25:  8) أع 
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نري بطرس يفتح باب العاشر ثم فى األصحاح   •

باستخدام مفتاح معرفة الحق أيضًا  لأُلممالملكوت 

ولكن بالطريقة التى تناسب اأُلمم .. ففى بيت 

كرنيليوس تحدث إليه وإلي أنسبائه وأصدقائه عن 

طريق الخالص مقدمًا لهم الحق بكل وضوح أن 

له ] أى للرب [ يشهد » الخالص باإليمان بالرب 

ينال باسـمه  يؤمن بهمن جميع األنبياء أن كل 

( .. وما أعظم  43: 10أع « ) غفـران الخطـايا 

أيضًا النتيجة لقد دخل كل الذين سمعوه إلي 

 الملكوت واعتمدوا بالروح القدس ..

وحده الذى أعطاه الرب مفاتيح الملكوت ، بطرس وليس 

مفاتيح معرفة الحق لكى يذيع أخبار اإلنجيل السارة 

فى رسالته بولس لناس .. يقول لنوعيات مختلفة من ا
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 اأُلولي إلي تسالونيكى شاهدًا أن الرب أعطاه هذه المفاتيح :

 ] ُنؤتمن علي اإلنجيلكما اسُتحسنا من هللا أن »

« إخبار الناس بطريق الخالص [ هكذا نتكلم 

 ( .. 4: 2تس  1)

ويقول لنا سفر أعمال الرسل إن بولس تحدث مع المؤمنين 

م أن باب الملكوت قد انفتح به أمام اأُلمم ) فى أنطاكية وأخبره

 غير اليهود ( :

أخبرا ] بولس وبرنابا [ بكل ما صنع هللا » 

: 14أع « ) لأُلمم باب اإليمان فتح معهما وأنه 

27 .. ) 

وليس بطرس ويوحنا وبولس وبرنابا وحدهم هم الذين 

أخذوا هذه المفاتيح العظيمة إلذاعة الحق بل أيضًا باقى 

 وكل الذين دعاهم الرب أن يكونوا مبشرين باسمه .. الرسل
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 مناسبة إعطاء المفاتيح

تأمل المناسبة التى أعطي فيها الرب لبطرس هذه 

 المفاتيح :

سأل ] الرب [ تالميذه قائاًل من يقول الناس إنى » 

أنا ابن اإلنسان. فقالوا . قوم يوحنا المعمدان. 

ن األنبياء أو واحد مإرميا . وآخرون إيليا وآخرون 

. قال لهم وأنتم من تقولون إنى أنا . فأجاب 

أنت هو المسيح ابن هللا سمعان بطرس وقال 

فأجاب يسوع وقال له طوبي لك يا سمعان  الحى .

بن يونا . إن لحمًا ودمًا لم ُيعِلن لك لكن أبى الذى 

فى السموات . وأنا أقول لك أيضًا أنت بطرس 

: 16) مت « وعلي هذه الصخرة أبنى كنيستى

13-18 .. ) 
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ُانظر لقد أعطي الرب لبطرس هذا الوعد بأنه سيستخدمه 

كصخرة ال يزعزعها االضطهاد مباشرة بعدما اعترف بطرس 

 ..المسيح ابن هللا الحى به أنه هو 

بى نففى الوقت الذى اعتبر الناس فيه أن الرب  •

 »المسيح كإيليا، أعلن بطرس يقينه بأنه هو 

الذى تنبأ عنه «  The Anointed Oneالممسوح 

) ها ويحـرر النفوس ليشفى إشعياء بأنه سيأتى 

: 9( والذى تنبأ عنه دانيال ) دا  1: 61إش 

(  إنه قدوس القديسين الذى يأتى  26 - 24

أنت هو المسيح » .. ففى كلمات بطرس  ليملك

إعالن عن إيمانه بالرب يسوع أنه الملك « 

فى .. المسيا قدوس القديسين المحرر والشا

 المنتظر ..
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وفى الوقت الذى رأي فيه الناس الرب يسوع أنه  •

روح إرميا النبى أو نبى آخر اعترف بطرس به 

مجده مجدًا كما » ، فقد رأي  ابن هللا الحىأنه 

 14: 1يو « ) لوحيٍد من اآلب مملوءًا نعمة وحقاً 

( ، والذى برؤية مجده يتغير اإلنسان من مجد 

 ( .. 18:  3و ك 2إلي مجد ) 

ع أن الرب يسو اليقين هل امتأل قلبك مثل بطرس بهذا 

ا ويحررها ويشفيهالنفوس ُيخّلص الذى الملك هو المسيا، 

لتحظي بالراحة من كل جهة ؟ .. وهو ابن هللا الحى الذى 

تري مجده فتتغير من مجٍد إلي مجٍد ؟.. ثم هل بداخلك 

اشتياق أن تساهم مساهمة فّعالة فى بناء كنيسته وامتداد 

ملكوته ؟ .. أنت مثل بطرس تحتاج أن تثق أن فى يدك 

وفى كل مرة يدفعك الروح القدس المفاتيح العظيمة ، هذه 
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لذهاب إلي الخطاة لتحدثهم عن الخالص سيهبك المفتاح ل

لهم .. سيعطيك أن تخبرهم بالحق ولكن بالطريقة المناسب 

التى تناسب حالتهم وخلفياتهم ، فلم يتكلم الرب مع السامرية 

( بذات الطريقة التى تكلم بها مع نيقوديموس ، كما  4) يو 

 سلوبلم يتحدث بولس مع اليهود فى مجامعهم بذات األُ 

الذى خاطب به الوثنيين اليونانيين .. نعم سيهبك هللا 

 لكل مجموعة ، وأحيانًا لكل شخص ..المناسب المفتاح 

ال تخف إذا حاربك إبليس حين تستخدم المفاتيح ، وثق 

تمام الثقة أن الرب سيهبك القوة والثبات فى مواجهة قوي 

 ..صخرة ثابتة الظلمة .. ستكون مثل بطرس 

 ثانىالَنْص ال

كلمات الرب يسوع إلي تالميذه عشية يوم قيامته 
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المسجلة فى إنجيل يوحنا تتعلق باستخدام المفاتيح بشكل 

مباشر .. لقد فّسرها البعض علي أنها تتحدث عن اعتراف 

الخاطىء بخطاياه إلي القس كى ينال الغفران ، فهل هذه 

 هى الحقيقة ؟ .. لنقرأ سويًا :

له . ومن أمسكتم  من غفرتم خطاياه ُتغفر» 

 «خطاياه ُأمسكت 

 

 ( 23:  20) يو 

أرجو منك االنتباه إلي هذه النقطة الهامة التى تساعدنا  

فى فهم هذه اآلية .. لقد استخدم إنجيل يوحنا فى األصل 

« مِسكت أُ » و «  ُتغفر له » اليونانى زمنًا فريدًا للفعلين 

الذى له استخدام خاص «  perfect indicative passive» هو 

وداللة بالغة األهمية فى هذه اآلية .. فعلي الرغم من أن 
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ـف جاء فى النص« ُأمِسكت» و« ُتغفر له » كل من الفعلين 

من الجملة إال أن هذا الزمن يجعـل توقيت حدوثهما الثـانى 

يأتي سابقًا ) أواًل ( بمعني أن غفران هللا للخطـايا هو األمر 

ثم يتبعه كنتيجة له غفران التالميذ للخطايا  الذى يحدث أوالً 
التى  NASB.. إليك إحدي الترجمات باللغة اإلنجليزية (11)

 ..أخذت هذه الحقيقة فى االعتبار 

“If you forgive the sins of any, their sins 

have [previously] been forgiven ...” 

إذا غفرتم خطايا ألشخاص ما، فهذه » 

 .. « قباًل ن قد ُغِفرت لهم الخطايا تكو 

وقد ُترِجمـت هذه اآليـة علي هذا النحـو أيضًا فى الترجمة 

عام ( والترجمة  1600) منذ  Latin Vulgateالالتينية 

.. كما ُيالحظ أن جماًل  (12)عام ( 400األلمانية ) منذ 
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ُأخري فى الكتاب المقدس قد صيغت بهذه الطريقة الفريدة ) 

( فى كل من األصل  32: 44؛  9: 43؛  33: 30تك 

 العبرى والترجمة اليونانية السبعينية .. 

والخالصة أن هذه اآلية ال تعنى أن هللا سيخضع لما 

يقرره ) يحكم به( التالميذ بشأن غفران خطايا الناس ، فليس 

هللا هو الذى سيخضع لما يقرره التالميذ بشأن الغفران بل 

. أن يخضعوا لما يقرره هللا .التالميذ هم الذين يجب عليهم 

وبكلمات ُأخري عليهم أن يغفروا للناس الخطايا التى سبق 

 هللا وغفرها .. 

إن معني أن هللا يغفر للخاطىء خطاياه هو أنه سيتعامل 

.. وهذا أيضًا هو معني أن يغفر لم يخطىء معه كأنه 

التالميذ ) الكنيسة( لشخص خطاياه ، أن يتعاملوا معه كأنه 

أى أن يقبلوه عضوًا ضمن أعضاء الكنيسة طىء لم يخ
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يشترك معهم فى عبادتهم وأيضًا فى التقدم إلي مائدة الرب 

.. وكيف يتم القبول ؟ .. ال خالف فى أن الباب الرسمى 

لدخول أى شخص إلي شركة أعضاء الكنيسة هو 

 .. المعمودية بالماء 

وكأن الرب يقول فى هذه اآلية إنه يتعين علي الكنيسة 

أال تغفر لشخص أى ال ترحب به فى الشركة معها إال بعد 

 أن تتأكد أن هللا سبق وغفر لهذا الشخص خطاياه ..

 «من غفرتم خطاياه » فى عبارة « غفـرتم » إن فعـل 

الذى يدل علي حدث    second aoristيأتى فى زمن 

conclusive  (13)باستمرار نهائى ال يتكرر حدوثه  ..

فاإلشارة هنا إلي حدث نهائى هو ترحيب الكنيسة بالخاطىء 

فبعد أن تتأكـد من أن هللا َغَفَر خطـاياه تقوم بتعميده بالماء 

لتعلن أنها هى أيضًا قد غفرت له وأنها تقبله عضوًا يتمتع 
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 بكل امتيازات حياة الشركة مع المؤمنين ..

كما  الكلمـاتوبدراسة المناسـبة التى نطـق فيها الرب بهذه 

(  18ـ  14:  16( ومرقس )  23ـ  19:  20سجلها يوحنا ) 

( يظهر أن كلمات الرب وردت فى  49ـ  36:  24ولوقا ) 

، فإنجيال مرقس ولوقا ُيظهران للخطاة  الكرازةسياق حديثه عن 

بكل وضوح أن هذا كان موضوع حديث الرب فى هذا اللقاء ) 

 ( ، وأنه لم يكن يتحدث إلي 47:  24، لو  15:  16مر 

أى الدائرة األكثر اتساعًا تالميذه الرسل وحدهم بل أيضًا 

وتشمل المؤمنين الذين التصقوا به باإلضافة  إلي الرسل .. 

التالميـذ وكانت األبواب مغلقـة حـيث كان » يقول يوحنا 

.. جـاء يسـوع .. وقـال لهـم .. من غفـرتم خطـاياه .. مجتمعـين 

فقاما فى » ( .. وحسب ما سرده لوقا  23،  19:  20و ي« ) 

ورجعا  [ ليسا رسولينتلك الساعة ] كليوباس وتلميذ آخر وهما 
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ن هم والذيإلي ُأورشليم ووجدا األحد عشر ] الرسل [ مجتمعين 

.. وفيما هم يتكلمـون .. وقف يسوع نفسه فى وسطهم معهم 

وبكلمات   (.. 36،  33:  24لو « ) وقال لهم سالم لكم 

 كانت« َمن غفرتم .. وَمن أمسكتم » ُأخري فإن كلمات الرب 

 ..الكرازة فى أمر يخص الكنيسة موجهة إلي 

طايا الكنيسة وغفرانها لخكرازة نعم هناك عالقة وثيقة بين 

الخطاة .. فنتيجة للكرازة باسم الرب يسوع وإعالن الحق ) 

ب يسوع الر استخدام المفاتيح ( تتوب نفوس كثيرة وتؤمن ب

الثانى  ويهبها الميالد فيمحو هللا كل ذنوبهاوتقبل خالصه ، 

ويصبح للكنيسة دور هام معها هو أن تغفر خطايا كل 

خاطىء نال الخالص ، أى أن تضمه إلي شركتها بعد 

تأكدها مما حدث له من خالل استماعها إلي شهادته 

ورؤيتها لثمر الخالص واضحًا فى سلوكه ، تفعل هذا وهى 
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 تصلى معتمدة علي قيادة الروح القدس ..

فإذا تأكدت الكنيسة من خالص هذا الشخص يصبح 

عليها أن تغفر له خطاياه مثلما غفرها هللا أى أن تراه كما 

يراه هللا نفسًا ُمطهرة من خطاياها بالدم ، فتقبل أن يكون هذا 

الشخص عضوًا من أعضائها وتعمده بالماء لتعلن 

الخالص وغفران الخطايا .. أما إذا لم  بالمعمودية أنه نال

تتأكد من خالصه ، فعلي الكنيسة أن ترفض أن تغفر له .. 

بمعني أن هذا الشخص يظل فى نظر الكنيسة خاطيًا كما 

هو فى نظر الرب وال تقوم بتعميده .. ونالحظ أن معلمى 

من  »الكنيسة فى القرون الثالثة اأُلولي فسروا كلمات الرب 

 .. (14)معمودية الماء علي أنها تتحدث عن « غفرتم .. 
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 مثــال

هذا المثال عن غفران الكنيسة  أعمال الرسليقدم سفر 

فتاح ملخطايا الخطاة .. ففى بيت كرنيليوس استخدم بطرس 

الملكوت .. لقد أخبر الحاضرين بالحق الخاص بالخالص .. 

 »وبينما هو يتكلم وقع أمر أثار انتباهه .. لقد رأي سامعيه 

ويعظمون هللا ] هذا دليل علي قبولهم الروح بألسنة يتكلمون 

( فتيقن أنهم وهم يسمعون له آمنوا  46:  10أع « ) القدس [ 

نه ال أل َر هللا كل خطاياهموَغفَ وقبلوا الخالص وُوِلدوا من فوق 

 يمكن أن يقبلوا الروح القدس قبل أن ُتغفر خطاياهم ..

أيضًا كنيسة اللقد غفر هللا لكرنيليوس ورفقائه فلتغفر لهم 

أى أن تراهم أشخاصًا مبررين بالدم فتقبلهم كأعضاء من 

أعضائها وذلك بتعميدهم بالماء .. لم يستمر بطرس فى عظته 

 الأُتري يستطيع أحد أن يمنع الماء حتي » لهم ، توقف وقال 
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أمر و الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضًا . يعتمد هؤالء 

 ( .. 48،  47:   10أع « ) أن يعتمدوا 

 لماذا نفـخ ؟

وح اقبلوا الر » وقد تسأل لماذا نفخ الرب وقال للتالميذ 

( فى نفس المناسبة التى قال لهم  22:  20يو « ) القدس

؟ .. بالقطع لم تكن نفخة « من غفرتم خطاياه .. » فيها 

لرب ابالروح ففى هذه المناسبة ذاتها أعلن يمتلئوا بهدف أن 

ها أنا ُأرسل إليكم » لهم أن االمـتالء سيحدث فى وقت قادم 

من وة قموعد أبى . فأقيموا فى مدينة ُأورشليم إلي أن تلبسوا 

( .. وقد حدث ذلك بالفعل بعد  49:  24لو « ) األعالى 

 ( .. 4:  2هذه المناسبة بخمسين يومًا  ) أع 

وهكذا لم تكن نفخة الرب من أجل االمتالء بالروح ، 
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زة بالكرافماذا كان الهدف منها ؟.. ال شك أنه هدف يتعلق 

ألنها كانت كما يشرح إنجيل لوقا موضوع حديث الرب مع 

 تالميذه فى تلك المناسبة..

 ] أسفار فتح ذهنهم ليفهموا الكتبحينئذ » 

ا الكتاب [ . وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذ

كان ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من األموات 

فى اليوم الثالث . وأن ُيكرز باسمه بالتوبة 

 ( .. 47ـ  45:  24لو « )  الخطايا ومغفرة

ح اقبلوا الرو » لقد كان هدف الرب من هذه النفخة قائاًل 

أن يفتح أذهان تالميذه بالروح كى يعرفوا ما قالته « القدس

. . بغفران الخطايان الحق الخاص الكتب ) كلمة هللا ( ع

 ..مفاتيح المعرفة وبكلمات ُأخري أن يأخذوا 

أيها الحبيب .. كل من يرسله الرب ليكرز للخطاة ، كل 
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الروح بمن يريد أن يعطيه مفاتيح ملكوت السموات سيلمس 

 ذهنه ليفهم تفاصيل الحق الخاص بالغفران ..

ألول قطع اوهكذا نبلغ نهاية هذا الفصل متيقنين أن الم

،  18:  16من الَنْص األول والَنْص الثانى بأكمله ) مت 

( ال يحمـالن أى دليل علي 23، 22:  20، يو  19

ضـرورة االعـتراف بالخطـايا للقـس كـــى ينـال الشخص 

الغفران .. لكن دعنى ُأكرر ما قلته من قبل أن هذا ال يعنى 

قدم فى مطلقًا أن االعتراف بالخطايا لقس أو مؤمن مت

عالقته مع هللا هو دائمًا أمر خاطىء ، فهو يفيد فى 

المساعدة علي شـفاء الداخل والتحرر من األفكار الكاذبة .. 

وُأذكرك بأن المرشد يجب أن تتوفر فيه صفات أسـاسية 

أهمها أن يكـون ممتلئًا بالـروح حتي يـكون حكمـه صائبًا علي 

« فى كل شىء فيحكم وأما الروحى » اأُلمـور ، مكتوب 
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( .. وأن تكـون كلمـة اللـه ساكنة فيه بغني )  15: 2كو 1)

 17:  13( حتي يرشدك علي أساسها ) عب 16:  3كو 

البد وأن يظهر حبه لك واضحًا فى تعبه ألجل بنيانك (.. كما 

 ( .. لكن احذر :16:  16كو  1) 

أن يتسرب إلي ذهنك أنك تعترف لُتغَفر خطاياك  •

، فمغفرة الخطايا هى فقط من سلطان هللا ) مر 

( نتيجة العترافك المباشر  6:  9، مت  7:  2

 له .. اعتراف االبن ألبيه ..

أو تعترف حتي إذا حوربت بارتكاب خطية ما  •

تذكرت اإلحساس بالخجل والخزى الذى ستعانى 

للمرشد الروحى ، فـتزداد منه أثناء االعتراف 

مقاومتـك إلغراء الخطية .. آه ما أبعد أفكار 

اإلنسان عن الكتاب المقدس !! فالذى يبتعد عن 
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الخطية خوفًا من الخجل من إنسان هو شخص 

دافعه أنانى منحصر فى ذاته ويجهل الكثير عن 

إن هذه المحبة يجب أن تكون  محبة هللا له ..

( ، فالمؤمن  23ـ  20دافعك لرفض الخطية ) يه 

الحقيقى هدفه أن ال يفعل شيئًا يجرح به محبة هللا 

 األبوية له بخطية يرتكبها .. 

أو أن تعترف بهدف أن تعاقب نفسك بإظهارها  •

خاطئة أمام اإلنسان الذى تعترف له لكى يستريح 

ضميرك .. هذا أمر خاطىء  جدًا وما هو إال 

كتاب عودة إلي الفكرة المناقضة إلعالن ال

المقدس والتى تنادى بأنه يمكن لإلنسان أن ُيكفر 

 عن خطاياه بأعمال يقوم بها .. 

أيها الحبيب ، راحة الضمير ال تتحقق إال بنوال يقـين 
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د إذ ق» الغفـران الـذى يأتى نتيجة إليمـان القلب بالرب 

 ( ..1:  5رو « ) سالم مع هللا تبررنا باإليمان لنا 

 



 606 

 الفصل الرابع
 والحـل الربـط

 

فى عالقتى معه .. إننى ابنه ولذا أميرًا لقد جعلنى هللا 

أستطيع أن أدنو إليه بثقة ألعترف له بأخطائى بال احتياج 

من الناس يقرر أن توبتى شاهد من القسوس أو وسيط إلي 

صادقة ، فالناس ال يشاهدون سوي األفعال التى تحدث 

ء يعرف كل شىأمامهم وبالتالى يخطئون الحكم ، أما هللا ف

ويعرف ما فى القلب الذى ال يقدر الناس أن يروه .. هللا 

، وحينما يري أن كاملة وحده هو الذى يعرف الحقيقة 

ا وتوبتى حقيقية فإنه يرفع عصالقلب رفضى للخطية من 

 25:  2تأديبه بل ويعوضنى عن اآلمى وقت التأديب ) يؤ 

.. ) 
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فإن كان الرب إلهى هو الذى يقبل اعترافى مباشرة ، وهو 

الذى يعرف حقيقة توبتى واستفادتى من تأديبه لى ، وهو 

الذى يرفع التأديب متي يري أنه حقق هدفه ، فما المقصود 

علي األرض تربطه كل ما » لبطرس بكلمات الرب يسوع 

علي األرض تحله يكون مربوطًا فى السموات . وكل ما 

( ، وأيضًا  19: 16مت « ) محلواًل فى السموات يكون 

لي عما تربطونه الحق أقول لكم كل » التالميذ كلماته إلي 

علي ما تحلونه األرض يكون مربوطًا فى السماء . وكل 

( .. أال  18: 18مت « ) األرض يكون محلواًل فى السماء 

 ؟ .. التأديبتتحدث كما يقول أغلب الدارسين عن 

نعم هى بالفعل تتحدث عن التأديب ولكن ليس عن 

 له ، واألمرانالكنيسة للمؤمن بل عن تأديب هللا تأديب 

لم أنواع الخطايا التى يستسكل مختلفان .. فاهلل يؤدب علي 
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لها المؤمن سواء أكانت فى العلن أو فى الخفاء بالفعل أو 

بالفكر .. أما الكنيسة فتؤدب المؤمن فقط علي خطاياه 

التى تراها، فهى ال تقدر أن تحكم علي ما فى القلب علنية ال

وقد ال تعرف ما يحدث فى الخفاء .. سنشرح فى هذا 

الفصل الجوانب المتعددة للتأديب الكنسى علي ضوء دراستنا 

؛   19: 16لكلمات الرب يسوع عن الربط والحل فى ) مت 

 ( .. ونبدأ بهذه النقاط الهامة : 18: 18

ك الوقت كان تعبيرا الربط والحل أواًل فى ذل •

«  asar and shera» معروفين كمصطلحين 

وقد ُذِكرا بهذا المعني المنع والسماح يعنيان 

 .. (15)مرات عديدة فى كتابات الربيين والتلمود

كل تربطه و من كل » ثانيًا الرب لم يقل لبطرس  •

 «تحّله ما تربطه وكل ما كل » بل « تحّله من 
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تربطونه وكل من كل » .. كما لم يقل للتالميذ 

ما تربطونه وكل ما كل » بل « تحلونه من 

ال «  hos»  « ما» هذه الكلمة « .. تحلونه 

كل » أى شىء ُتطلق علي شخص بل علي 

ز فاالمتيا« .. شىء تربطه ..  وكل شىء تحله 

الذى ناله بطرس والتالميذ ليس سلطانًا علي 

ون بحلهم أو بربطهم بل هو أشخاص يقوم

سلطان بشأن ُأمور يسمحون بوجودها فى 

 الكنيسة أو يمنعونها ..

كون ي» ثالثًا إن زمن الفعل المستخدم لعبارتى  •

 future»هو زمن « يكون محلواًل » و « مربوطاً 

passive perfect indicative   » وهذا الزمن كما

)الفصل السابق (  23: 20قلنا فى شرح يو 
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يكون » جعلنا نفهم إنه بالرغم من أن عبارة ي

تأتى كل « يكون محلواًل » وعبارة « مربوطًا 

منهما فى الجزء الثانى من الجملة إال أن ترتيب 

حدوثهما الزمنى يأتى أواًل ، فالربط والحل فى 

، أما الربط والحل  أوالً السماء هو الذى يحدث 

 بعـدهالذى يقوم به بطرس والتالميذ فيحـدث 

.. وإذا أردت التـرجمة التى تأخـذ فى (16)

 Amplified»االعتبـار زمن األفعـال فلتقرأ ترجمة 

Bible: » 

“Whatever you bind [declare to be improper 

and unlawful] on earth must be what is already 

bound in heaven and whatever you loose 

[declare lawful] on earth must be what is 

already loosed in heaven“ 
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ما تربطه علي األرض ] تعلن أنه غير الئق » 

وغير قانونى[ يجب أن يكون قد ُرِبط قباًل فى 

السماء ، وما تحله علي األرض ] تعلن أنه 

قانونى [ يجب أن يكون قد ُحّل قباًل فى السماء 

» 

 ةوُأخبرك بأن هناك نحو ثالث عشرة ترجمة إنجليزي

 (17)للكتاب المقدس قد ترجمت هذا المقطع بصياغة مثيلة 

 .. NASBو Wuestمنها ترجمتا 

هكذا فالرب لم يقل لبطرس والتالميذ إن السماء ستخضع 

لما يقرروه من ربط وحل ) منع وسماح ( بل قال لهم إنهم 

ته قرر سيعلنون الربط والحل ) المنع والسماح ( طبقًا لما 

ن الرب يقول لهم لقد أعطيتكم من قبل ، وكأالسماء 

 فى المنع والسماح ..مشيئة هللا السلطان أن تعلنوا 
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وألن الرب أعطي لبطرس هذا السلطان بعد أن قال عن 

 18: 16مت « ) لن تقوي عليها الجحيم وأبواب » الكنيسة 

( ، كما أعطاه للتالميذ كى يستخدموه لتأديب المؤمنين 

..  سنري بالتفصيل الحقاً حينما يسيئون إلي الكنيسة كما 

أن المقصود بسلطان الربط والحل )  (18)فقد اعتقد البعض 

 المنع والسماح ( هو قدرة الكنيسة علي :

أن تؤذى أعضاءها ومنعها قوي إبليس ربط  •

 عندما تهاجمهم ..

لها بأن ُتحِدث بعض والسماح قوي إبليس وحل  •

األذي بالمؤمنين الواقعين تحت التأديب كى 

يتوبوا مثلما فعلت كنيسة كورنثوس مع المؤمن 

( ومثلما فعل بولس مع  5: 5كو 1الزانى ) 

 ( .. 2: .1تى 1هيمنايس واإلسكندر ) 
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 أمثـلة

فى أسفار العهد الجديد نري أمثلة توضح ممارسة 

الكنيسة سلطانها فى الربط والحل ) المنع والسماح ( .. اقرأ 

ستجد أعمال الرسل األصحاح الخامس عشر من سفر 

للمؤمنين اليهود بعدم يسمحون بطرس ومعه بقية الرسل 

لهم بتناول األطعمة التى كانت يسمحون ختان أوالدهم كما 

ممنوعة قباًل .. وتالحظ أن سفر األعمال يقول لنا إن هذا 

) أع الروح القدس السماح أتي اعتمادًا علي توجيه من 

ثانى من رسالة ( .. اقرأ أيضًا األصحاح ال 28: 15

ع بالـروح القـدس يمنكولوسى وستري الرسول بولس ُملهمًا 

المؤمنين ) حتي الذين من أصل يهودى ( من االحتفال 

 ( .. 16: 2باألعياد اليهودية ) كو 
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 فى مجال الشركة

حينما منح الرب التالميذ ) الكنيسة ( سلطان الربط 

ليهم عن والحل ) المنع والسماح ( كان هذا خالل حديثه إ

كيفية تصرف المؤمن عندما يخطىء إليه مؤمن آخر .. 

 قال لهم الرب :

بينك وعاتبه إن أخطأ إليك أخوك فاذهب » 

وبينه وحدكما. إن سمع منك فقد ربحت أخاك . 

وإن لم يسمع فُخذ معك أيضًا واحدًا أو اثنين 

لكى تقوم كل كلمة علي فم شاهدين أو ثالثة . 

 . وإن لم يسمعللكنيسة فُقل وإن لم يسمع منهم 

 .كالوثنى والعشار من الكنيسة فليكن عندك 

الحق أقول لكم كل ما تربطونه علي األرض 

يكون مربوطًا ] يجب أن يكون قد ربط أواًل [ فى 
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السماء . وكل ما تحّلونه علي األرض يكون 

محلواًل ] يجب أن يكون قد ُحلَّ أواًل [ فى السماء 

 (  18ـ  15:  18مت « ) 

الرب يتحدث إليك من خالل هذه الكلمات عما  

يجب أن تفعله حين يخطىء إليك أحد أعضاء كنيستك فهو 

ال يريدك أن تكون سلبيًا بل أن تتصرف بكل محبة وحكمة 

.. 

فال تنتظر حتي يأتى هو إليك معتذرًا بل لتأخذ  •

.. الرب يأمرك أن تذهب المبادرة أنت زمام 

 رصًا علي أال ُيشاعلمقابلته ولكن علي انفراد ح

خطأه بين الناس وتتحدث معه بصراحة وبال 

، والكلمة اليونانية تعنى تعاتبه خجل .. أن 

أيضًا أن ُتظِهر له خطأه  ) انظر الترجمة 
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 ( ..NIV اإلنجليزية 

فإذا لم يستجب لكلماتك ولم ُيقّدم اعتذارًا واضحًا  •

ولم ُيظِهر رغبته الجادة فى عالج ما أحدثه من 

قودك لكى يصلِّ ر ، فال تكتِف بما فعلت بل ضر 

هللا للتحدث عما حدث إلي شخص أو اثنين فقط 

من المؤمنين الممتلئين بالروح المعروفين 

بحكمتهم وحبهم حتي يظل الخطأ معروفًا فى 

دائرة ممكنة ثم اصطحبهما معك للقائه أضيق 

 مرة ُأخري .. 

وماذا تفعل إذا ظل هذا المخطىء علي موقفه  •

ولم يتجاوب مع محاولتك الثانية ؟.. الرب يطلب 

) ممثلة فى الكنيسة منك أن ُتصّعد األمر إلي 

قادتها ( .. فإذا لم يستجب أيضًا إلي الكنيسة 
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ى أكالوثنى والعشار يقول الرب فليكن فى نظرك 

أن تتجنب التعامل معه كما كان اليهود يتجنبون 

 .. مخالطة الوثنيين والعشارين فى ذلك الوقت

والسؤال هو ماذا تفعل الكنيسة تجاه َمن أخطأ إليك 

ورفض أن يقر بما فعل وأن يعالج األضرار التى أحدثها ؟.. 

 »المفرد عند هذه النقطة تحّول الرب من صيغة المخاَطب 

الجمع إلي صيغة « اذهب .. خذ معك .. ُقل للكنيسة

] ونه تربطكل ما » متوجهًا إلي تالميذه بعبارته الشهيرة 

تمنعونه [ علي األرض يجب أن يكون قد ُرِبط ] ُمِنع [ من 

] تسمحون به [ علي تحلونه قبل فى السماء ، وكل ما 

األرض يجب أن يكون قد ُحل ] ُسِمح به [ من قبل فى 

أى فلتمنع الكنيسة اأُلمور وتسمح بها كما « .. السماء 

ؤمن مثل هذا المفلتمنع سلوك تمنعها وتسمح بها السماء .. 
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حتي ال ينتشر فى العالقات بين أعضائها ولتمنع عنه 

الشركة معها وال سيما االشتراك فى مائدة الرب واجتماعات 

الصالة والعبادة والمشاركة فى مجاالت خدمة الرب 

المتنوعة .. ولتظل الكنيسة تمنعه حتي ُيظِهر توبته عما 

د ن الوقت قفعل بطريقة واضحة ويعلن لها الروح القدس أ

له من جديد بالشركة معها .. إن منع الشخص لتسمح حان 

 من الشركة فى هذه الحالة هو :

:  2كو  2لتأديبه حتي يتوب ويتعلم الدرس )  •

6 .. ) 

 ( .. 11: 7كو 2وللحفاظ علي نقاوتها )  •

 6: 5كو 1وحرصًا علي أال يقلد أحد سلوكه )  •

 ،7 .. ) 

ُأخري تمنع بسببها الكنيسة  وهل ذكرت كلمة هللا ُأموراً 
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الشركة عن المؤمن ؟ .. اإلجابة هى نعم، ودراسة كلمة هللا 

 ُتظِهر لنا بوضوح هذه اأُلمور وهذه بعض منها : 

 إفساد اآلخرين 

كما تمنع الكنيسة الشركة عن أى مؤمن أساء إلي مؤمن 

أيضًا الشركة عن المؤمن تمنع آخر ورفض التوبة ، فإنها 

عنه إلي أن يتوب تمنعها الذى اعتاد أن يؤذى اآلخرين .. 

 .. يقول الرسول بولس :

(  13:  5كو  1« ) من بينكم الخبيث اعزلوا » 

.. 

وفى « ..  poneros» هى باليونانية « خبيث » إن كلمة 

«  evil« » شـرير » العهد الجديد توجد كلمتان تعنيـان 

اأُلولي « ..  poneros» والثانيـة « kakos» ى اأُلولي هـ

تطلق علي شخص مكتفى بتدمير ذاته فى فساده أما الثانية 
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..  (19)فعلي شخص يريد أن يجذب اآلخرين إلي فساده 

 »وهى ذات الكلمة التى أطلقها الرب يسوع علي إبليس 

( .. هذا  13:  6مت [ « )  poneros] الشرير نجنا من 

رك إبليس يسـتخدمه من وقت آلخر فى الشخص الذى يت

جذب المؤمنين إلي الفساد الواقع فيه يجب أن تؤدبه الكنيسة 

بكل حزم ، فتعزله عن اجتماعات العبادة وعن مائدة الرب 

 إلي أن يتوب ..

 السلوك بال ترتيب

 يكتب الرسول بولس إلي التسالونيكيين قائاًل :

نوصيكم أيها اإلخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن » 

وليس حسب بال ترتيب كل أخ يسلك تتجنبوا 

التعليم الذى أخذه منا... ألننا نسمع أن قومًا 
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هم  ال يشتغلون شيئًا بلبال ترتيب يسلكون بينكم 

 ( .. 11،  6:  3تس  2« ) فضوليون 

فى ذلك الوقت قام بعض مؤمنى كنيسة تسالونيكى  

.. امتنعوا عن أداء أعمالهم بدعوي أن هذا شاذ بتصرف 

يناسب حالة كل من ينتظر مجىء الرب الذى اقترب ، 

فكتب الرسول بولس إلي هذه الكنيسة كى تستخدم سلطانها 

فى المنع والسماح .. فلتمنع مخالطة هؤالء الذين وصفهم 

و وهذا التعبير ه«.. بال ترتيب » كون بولس بأنهم يسل

التى كانت ُتستخدم «  ataktoos» ترجمة للكلمة اليونانية 

كمصطلح عسكرى ُيطلق علي الجندى الذى يخرج عن 

.. نعم (20)الصف أو علي الجيش الذى يتقدم فى فوضي 

البد أن تقف الكنيسة موقفًا حازمًا مع كل عضو من 

 .. أعضائها يتصرف مثل هذا الجندى
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 المناداة بتعليم خاطىء خطير

من الخطايا التى تجعل الكنيسة تمارس سلطانها بحرمان 

مؤمن من الشركة مع أعضائها خطية نشر تعليم خاطىء 

يعارض حقيقة من حقائق اإليمان المسيحى الجوهرية ) مثل 

 الهوت الرب يسوع ( .. كتب يوحنا الرسول قائاًل :

بهذا التعليم إن كان أحد يأتيكم وال يجىء » 

 2)  «فى البيت وال تقولوا له سـالم فال تقبلوه 

 ( .. 10يو 

: 1لقد حذرتنا كلمة هللا مرارًا من التعاليم المنحرفة ) غل 

( ولكن يجب أن نميز بين  1: 2بط  2، 4:1تى 1،  8

تعاليم خاطئة تعارض حقائق اإليمان الرئيسية وبين تعاليم 

أيضًا خاطئة ولكنها ال تخص أساسيات اإليمان .. اأُلولي 
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تقابلها الكنيسة بحزم وبممارسة سلطان الربط والحل ) المنع 

والسماح ( أما الثانيـة فتعالجهـا بطـول األنـاة تجاه من 

للروح القدس الوقت أن يصحـح أفكارهم )  يروجونها معطية

( وفى ذات الوقت تحرص أال تحدث مواجهات  15: 2فى 

 ( .. 14معهم ُتعِثرهم أو تتسبب فى وقوع انقسامات ) رو 

 صنع االنشقاقات

 أرسل الرسول بولس إلي تيطس قائاًل له :

بعد اإلنذار مرة ومرتين أعرض المبتدع الرجل » 

الشركة [ عالمًا أن مثل عنه ] أى ال تسمح له ب

هذا قد انحرف وهو يخطىء محكومًا عليه من 

 ( .. 11،  10:  3تى « ) نفسه 

ولم «  hairetikos» فى اليونانية هى « مبتدع » كلمة 

ترد إال فى هذا الموضع فقط فى كل أسفار العهد الجديد ، 
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وكانت ُتطلق علي الشخص محب النزاع الذى يثير الشقاق 

..  (12)ويشجع قيام األحزاب من خالل نشر أفكاره الخاصة 

إن تعليمات الرسول بولس واضحة ، علي الكنيسة أن 

 تمارس سلطانها لتمنع :

ض حقائق اإليمان تداول األفكار التى تعار  •

 الجوهرية ] كالهوت المسيح والفداء [ ..

 حدوث االنشقاقات والتحزبات .. •

تقوم الكنيسة بإنذار األشخاص الذين ينادون بهذه 

األفكار ويصنعون االنشقاقات مرة أو مرتين فإذا لم يذعنوا 

معهم وحرمتهم من كل صور الشركة سلطتها لها مارست 

 رسالة رومية :.. يقول الرسول بولس فى 

أطلب إليكم أيها اإلخوة أن تالحظوا الذين » 

خالفًا للتعليم الشقاقات والعثـرات يصنعون 
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: 16رو « ) الذى تعلمتمـوه وأعرضـوا عنهم 

17 .. ) 

 ارتكاب خطايا علنية مشينة

هذا أمر آخر ذكرته كلمة هللا تمنع بسببه الكنيسة الشركة 

خطية علنية ُمشينة عن عضو من أعضائها حينما يرتكب 

، فمثل هذا السلوك كما قلنا فى فصل سابق ُيسىء إلي 

سمعة الكنيسة وسط العالم ويضعف من شهادتها للرب .. 

وكمثال علي ذلك المؤمن الذى كان فى كنيسة كورنثوس 

وسقط فى خطية الزني مع امرأة أبيه وعاش معها ، لقد ذاع 

أن  [كأمر شائع ُيسمع مطلقًا ] أى » خبره فى كل المدينة 

 1:  5كو 1« ) بينكم زني .. أن تكون لإلنسان امرأة أبيه 

 وكانبولس ( ، بل وبلغت هذه األخبار المحزنة الرسول 

ن طالبًا أكورنثوس فى مدينة أفسس فكتب إلي كنيسة 
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 تستخدم سلطانها فى مثل هذه الحاالت :

إن كان أحد مدعو أخًا زانيًا أو طماعًا ] كالذى » 

الظروف االقتصادية لتحقيق أرباح علي يستغل 

حساب اآلخرين[ أو عابد وثن ]مثل َمن يعتمد علي 

طرق العرافة لمعرفة الغيبيات[ أو شتَّامًا.. أو خاطفًا 

ال تخالطوا ] كالذى يغتصب حقوق اآلخرين [ أن 

 ( .. 11: 5كو 1« ) وال تؤاكلوا مثل هذا 

ة عن الشركبمنع واجتمعت كنيسة كورنثوس واتخذت القرار 

هذا المؤمن الزانى .. ولتالحظ أيها القارىء أن قرار المنع لم 

ن مجتمعة وبما أكلها يكن قرارًا فرديًا بل كان قرار الكنيسة 

الرسول بولس لم يكن متواجدًا فى كورنثوس فقد كتب يقول لهم 

( .. أيضًا كان  4: 5كو 1« ) مجتمعون إذ أنتم وروحى » 

ا ة من جديد بعد توبته قرار الكنيسة كلهله بالشركالسماح قرار 



 627 

محونـه تساالذى » وليس قرارًا فردىًا .. قال الرسـول بولس لهم 

( .. ال تنس أن الرب كما  10: 2كو 2« ) بشىء فأنا أيضًا 

قد فبطرس إلي الرسول « ما تربطه .. وما تحله » قال كلماته 

ما نه .. و ما تربطو » تالميذه وهم مجتمعون معًا كل قالها إلي 

فى إشارة واضحة أن سلطان الربط والحل ، المنع « تحلونه 

وليس الكنيسة أو الرسول والسماح هو سلطان يستخدمه 

 المؤمن العادى منفردًا ..

أعضاء الكنيسة معًا لكى كل ال يعنى هذا أن يجلس 

يتدارسوا حالة المؤمن المذنب ، فالكنيسة دائمًا تضم بين 

( غير مؤهلين  12: 2يو 1أعضائها أطفااًل فى اإليمان ) 

لهذا األمر .. إلي جانب أن كل أعضائها البالغين ال 

يمتلكون بالضرورة القدرة علي التمييز والحكم الصائب .. 

ادة الكنيسة معًا وبصحبتهم لهذا من األفضل أن يجتمع ق
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بعض من المؤمنين الناضجين المملؤين بالروح القدس الذين 

يختارونهم بالصالة .. وليفحصوا األمر معًا بكل حرص 

( وليتخذوا  14: 13تمامًا مما حدث ) تث للتأكد وتأنى 

 بعد ذاك قرارًا يعلن مشيئة السماء طاعة لكلمات الرب :

[ علي األرض  كل ما تربطونه ] تمنعونه» 

 «أن يكون قد ُرِبط ] ُمِنع [ فى السماء يجب 

.. 

وهكذا نري بوضوح من كلمة هللا أنه يتعين علي الكنيسة 

أال تتواني فى ممارسة سلطانها فى الربط والحل ، المنع 

 والسماح علي أى مؤمن من أعضائها :

 يخطىء إلي المؤمنين وال يعالج ما يفعله .. •

 ُيفسد اآلخرين .. •

 يشذ عن السلوك المعتاد للمؤمنين .. •
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 ينادى بتعليم خاطىء خطير .. •

 يصنع انشقاقات .. •

 يرتكب خطأ علنىًا ُمشينًا .. •

 وهى تفعل هذا:

المخطىء نفسه .. فهى ال المؤمن أواًل من أجل  •

تمنعه من الشركة لتستريح من مشاكله بل ألنها 

( ، تؤدبه حتي يتوب  5: 5كو 1تريد عالجه ) 

 (.. 6: 2كو  2ويتعلم الدرس ) 

كو  2) نقية وثانيًا لحرص الكنيسة علي أن تكون  •

» ( وببيته  6: 3( .. فهى بيت هللا ) عب 11:  7

ال » (.. يقول الرب  5: 93)مز « القداسةتليق 

يسكن وسط بيتى عامل غش. المتكلم بالكذب ال 

( .. الكنيسة  7: 101مز « ) يثبت أمام عينىَّ 
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ما وتبقي كنقية تؤدب َمن يرفض التوبة كى تظل 

 أرادها الرب نورًا فى العالم تشهد له بقوة ..

الشر ويصيب مؤمنين ال ينتشر وثالثًا لكى  •

آخرين من أعضاء الكنيسة .. فبقاء مؤمن 

مستبيح داخل الكنيسة أمر بالغ الخطورة لتأثيره 

الضعفاء  الضار علي بقية المؤمنين وال سيما

ن أن ألستم تعلمو » منهم ، فستنتقل إليهم العدوي 

العجين كله . إذًا نقوا منكم تخمر خميرة صغيرة 

العتيقة لكى تكونوا عجينًا جديدًا كما أنتم الخميرة 

 ( .. 7،  6: 5كو 1« ) فطير 

 تأديب ولكن بحب شديد

انتبه .. إن أحد األهداف األساسية للتأديب هو مصلحة 

المؤمن المخطىء نفسه لذا فليس المقصود إطالقًا تحطيمه 
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أو تدمير معنوياته .. ليس الهدف تشويه سمعته أو جرح 

مشاعره ، بل أن يتوب سريعًا ويعود قويًا للتمتع بالشركة من 

ة سجديد مع إخوته .. فبعد أن تاب األخ الزانى فى كني

كورنثوس ، كتب الرسول بولس إلي مؤمنى هذه الكنيسة 

مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذى من األكثرين » يقول لهم 

] يقصد تجنبهم له [ حتي تكونوا بالعكس تسـامحونه بالحرى 

لئال ُيبتلع مثل هذا من الحزن المفـرط . لذلك وتعزونه 

 ( .. 8ـ  6:  2كو  2«  ) أطلب أن تمّكنوا له المحبة 

وماذا يحدث حين تكون الكنيسة فى حالة انحدار روحى 

وهى تمارس سلطان الربط والحل وال تراعى ما تقوله كلمة 

غل  )الوداعة هللا عن تأديب المؤمن إنه يجب أن يتم بروح 

متواصلة ألجله وبصلوات شديد للمخطىء وبحب (  1:  6

ى ( .. إن التاريخ يسجل لنا مآس 4:  2كو  2كى يتوب ) 
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كثيرة محزنة للغاية اسُتخِدم فيها الربط والحل ال للبنيان بل 

للهدم .. وليس بدافع الحب بل عن غيرة وحسد كمظهر 

 للتسلط وكوسيلة لإليذاء ..

أكثر من اهتم بالكتاب يوحنا ذهبى الفم هل تصدق أن 

المقدس فى عصـره ، وأعظم من كرز للخطاة بالتوبة فى 

لس سكندرية بقيادة أسقفها ثيؤفيذلك الوقت ، قامت كنيسة اإل

بممارسة سلطان الربط عليه دون وجه حق لتمنعه من 

الشركة حتي مات متهمة إياه بتهم زائفة وُمحفزة اإلمبراطور 

 !! .. (22)علي اضطهاده 

خلقيدونية انعقد مجمع  م ٤٥١عام وهل تعلم أنه فى 

فانقسمت علي أثره كنائس العالم إلي قسمين ، قسم صغير 

الال خلقيدونية عارض قرارات المجمع وُيعرف بالكنائس 

ويضم كنائس مصر وسوريا وأرمينيا والهند وإثيوبيا ، وقسم 
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آخر كبير يضم بقية كنائس العالم وُيطلق عليه الكنائس 

 ر.. وحرمت كنائس كل قسم كنائس القسم اآلخالخلقيدونية 

من الشركة معها واعتبرت أبطال اإليمان الذين ينتسبون إلي 

 القسم اآلخر أشرار هراطقة !! ..

هل تندهش حين تعرف أنه بعد مرور خمسة عشر قرنًا 

من القطيعة بل وأحيانًا العداوة بين القسمين علت أصوات 

الدارسين لتقول إن االختالف الذى أحدث االنقسام والحرم 

فى  شكلياً المتبادل لم يكن اختالفًا جوهريًا بل اختالفًا 

ية تالصيغة التى ُتعّبر عن الوحدة بين الطبيعتين الالهو 

واإلنسانية للرب يسوع، فكل قسم تمسك بصيغة مختلفة عن 

 اآلخر .. ولكن الصيغتين لهما نفس المعني!!..

تكرر األمر .. انقسمت الكنائس  م ١٠٥٤وفى عام 

الخلقيدونية إلي قسمين كاثوليك وهم كنائس الغرب التى 
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تتحدث الالتينية وأرثوذكس وهم كنائس الشرق المتكلمة 

فبسبب اختالفات فى عقيدة انبثاق الروح وزواج اليونانية .. 

مور ُأخري أراد بابا روما ليو التاسع   ُّ  Leo IXالقسوس وُأ

 Michaelإخضاع بطريرك القسطنطينية سيروالريوس 

Cerularius  لكنيسة روما فأرسل إليه ممثلين عنه لكن

البطريرك سيروالريوس رفض مقابلتهم فقـام هؤالء بحرمـه من 

رد البطريرك بحرمهم كذلك لينتهى األمر بالقطيعة ف ، الشركة

 بين كنائس الشرق وكنائس الغرب !! ..

فلنتعلم من التاريخ هذا الدرس الهام أنه حينما نبتعد عما 

تقوله كلمة هللا فإننا نتحول من القوة إلي الضعف ويصبح 

سلطان الكنيسة للربط والحل سببًا فى االنقسام والتمزق 

أن يكون كما قصده الرب سلطانًا يحفظ  والضعف بداًل من

 الكنيسة قوية ونقية ..



 635 

كل ما تربطونه ] تمنعونه » ال تنَس أن كلمات الرب لنا 

أن يكون قد ُمنع فى السموات ..  وكل يجب [ علي األرض 

أن يكون قد يجب ما تحلونه ] تسمحون به [ علي األرض 

اًل ما أن تعرف الكنيسة أو فاألمان « .. ُحل فى السموات 

ُرِبط وُحل ) ما ُمِنع وُسِمح به ( فى السموات.. وبكلمـات 

 « )فكر المسيح » ُأخـري أن يكـون لهـا دائمًا فى حكمها 

 ( .. 16: 2كو1

 ولن يكون لها هذا الفكر بدون االمتالء بالروح القدس..

 ( 18: 5أف « ) امتلئوا بالروح.. » 
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 الفصل الخامس

 عبر التاريخ

 

اء لذا .. إننا أبناؤه األحبكُأمراء نعم ال يعاملنا هللا كعبيد بل 

فال وسطاء بيننا وبينه فى أمر مسامحته لنا ، نستطيع أن 

(  16:  4ندخل إلي أقداسه فى أى وقت نشـاء ) عب 

ونعترف له بما ارتكبنا من أخطاء وآثام كبنين لنتحدث معه 

نا   .. إلي الشركة الحية الممتعة معهفَيُردُّ

قارئى العزيز ، أنت تنال الغفران باعترافك المباشر هلل دون 

وسيط وال تحتاج أن تجلس علي انفراد مع القس أو أي مؤمن 

آخر بهدف االعتراف من أجل مغفرة خطاياك .. لكن قد 

يقودك الروح القدس إلي جلسة خاصة مع أحد المؤمنين 
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ُأخري اف دالمتقدمين روحيًا والممتلئين من الروح لتعترف له أله

غير مغفرة الخطايا مثل كيفية التحرر من خطية معينة والشفاء 

من آثار أمر ما حدث فى الماضى وعالج األخطاء والنمو 

 الروحي ..

فى هذا الفصل سنستعرض سويًا تاريخ االعتراف السرى 

 « Auricular Confession» بالخطايا للقس الذى ُيطلق عليه "

ألنه اأُلذن التى تعنى  « auricula» من الكلمة الالتينية 

اعتراف ال تسمعه غير ُأذنى القس لنجيب علي هذا السؤال 

 لنوالشرط الهام : كيف نشأ االعتقاد بأن هذا االعتراف 

الغفران ؟ .. وسنركز علي ما كان يفعله المسيحيون فى 

القرون األربعة التى تلت عصر الرسل ) العصر األول(.. 

ن قراءة التاريخ ويجدون لذة فى فإن كنت من الذين يحبو 

 َتَصفُّح كتبه فهذا الفصل هو لك ..
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 ذهبى الفم

«   Chrysostom»ُيعتبر يوحنا الذى ُلقَِّب بذهبى الفم 

ألجل بالغة أقواله واحدًا من أشهر وأعظم معلمى الكنيسة 

( وما ُحِفظ إلي اآلن مدونًا  407 - 344فى القرن الرابع ) 

من عظاته وكتبه ُيكّون ستة مجلدات ضخمة تضم العديد 

من أقواله عن التوبة .. فكم دعا ذهبى الفم مرارًا وتكرارًا 

ل طلب أن ، فهالغفران سامعيه وقارئيه إلي التوبة كى ينالوا 

يعترف كل منهم بآثامه إلي أحد القسوس فى جلسة علي 

أستاذ التاريخ    Quastenالعالم كواستن انفراد ؟ .. يجيب

الكنسى بالجامعة األمريكية الكاثوليكية فى العاصمة 

 واشنطن بقوله :

ال توجد فقرة واحدة فى أقوال ذهبى الفم تقطع »  •

بأن االعتراف للقس بالخطايا فى جلسة منفردة 
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من أجل نوال الغفران كان موجودًا فى أيامه وفى 

التى تحّدث «   De Sacerodotio»كتبه الستة 

للقس «   obligations»فيها عن ستة عشر واجبًا 

« لم يذكر من بينها مطلقًا سماع االعترافات 
(23) .. 

لقد تحدث ذهبى الفم كثيرًا عن االعتراف »  •

بالخطايا لكنه كان يعنى إما االعتراف العلنى بها 

 وحدهأمام اآلخرين أو سكب القلب فى محضر هللا 

، وطالما شّدد علي النوع الثانى مرة تلو اأُلخري 

مشيرًا إلي ضرورته وفوائده، لكنه لم ُيَنّوه مطلقًا بأن 

االعتراف هلل يتضمن اعترافًا أمام القس بصفته 

ممِثاًل هلل بل علي العكس من ذلك كان ينفى مثل 

 (24)« هذا التفسير بصورة مؤكدة فى مقاطع عديدة 
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.. 

 ًا مما قاله ذهبى الفم :دعنى أقتبس لك بعض

ُأشجعك وأتوسل إليك مـرة تلـو اأُلخـري .. » 

اعـترف هلل ... ال ُأرغمك أن تكشف خطاياك 

، أظِهر له وحده .. اكشف ضميرك هلل للبشر 

جروحك ، واسأله العالج .. أظِهر نفسك لمن 

سيشفيك دون أن يعّيرك .. وحتي وإن بقيت 

 ..( 25)« صامتًا فهو يعرف كل شىء 

األمر المدهش ليس فقط أن هللا يغفر خطايانا » 

ظِهرها للناس ، فهو  ُّ ، بل أنه يغفرها دون أن ُى

ال يجبرنا أن نتقدم ونخبرهم بها بل يدعونا أن 

.. أن نعترف له .. فلو ُقِبض وحده نتكلم معه 

علي لصوص وُطِلب منهم أن يقروا بجريمتهم 
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مقابل إطالق سراحهم فإنهم سيوافقون فورًا بكل 

حماس ولن يفكروا فى الخجل الذى سيعتريهم.. 

أما فى حالتنا فال شىء من ذلك ، فاهلل إذ يغفر 

.. فهو ال ال ُيرغمنا أن نعلنها للناس خطايانا 

ر الشخص  يطلب سوي أمراً  واحدًا هو أن ُيقدِّ

 .. (26)« الذى نال الغفران قيمة هذه العطية 

وفى عظته عن األصحاح الثانى عشر من الرسالة إلي  

 العبرانيين يقول :

ال نكتفى بأن نقول إننا أخطأنا بل لنحدد أى » 

نوع من الخطايا قد ارتكبنا .. ال أقول لك اعمل 

اآلخرين بل إعالنًا عنها أو ِدْن نفسك أمام 

سّلم "» أدعوك أن تطيع كلمات النبى القائل 

( .. اعترف بهذه  5:  37مز « ) للرب طريقك 
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تنال وسفبقلبك الخطايا هلل إن لم يكن بلسانك 

 .. (27)« الرحمة 

 وفى عظته عن لعازر :

لماذا تشعر بالخزى ولماذا تخجل من كشف » 

يمكنه معايرتك ؟ إلنسان خطاياك ؟ هل تكشفها 

 مثـلك قد يخبر بها اآلخرين ؟لعبٍد تعتـرف بها  أم

ه .. الطبيب .. إنللسيد كال فأنت تكشف ُجرَحك 

يقول ال ُأجبرك أن تأتى وسط الساحة حيث 

بل أخبرنى أنا فقط كثيرون يحيط بك شهود 

كى أشفى ُجرحك وُأخلصك من سرًا بخطاياك 

 .. (28)« آالمك 

 هذا المقطع :وأنهى اقتباساتى من أقوال ذهبى الفم ب

د شاهليس ضروريًا أن تعترف بخطاياك أمام » 
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ن بدو، افحص سقطاتك مع نفسك وليكن الحكم 

 .. (29)« يري اعترافك وحده شاهد . دع هللا 

هذه األقـوال تؤكد أن هذا المعلم العظيم ذهبى الفم نادي 

لمباشر ابما تقوله كلمة هللا أن نوال الغفران هو باالعتراف 

 احتياج لشاهد من البشر ..دون هلل 

 قصص اآلباء

وهو كاتب من القرن التاسع  Chiniquyيدعونا تشنكوى 

عشر فى أحد كتبه أن نصطحبه فى جولة سريعة فى ِسَيْر 

ُمعلِّمى الكنيسة فى القرون اأُلولي والذين ُيطلق عليهم لقب 

لإلجابة علي هذا السؤال الهام : هل مارس آباء الكنيسة 

أى «   Auricular Confession»عتراف السرى أحد منهم اال

االعتراف بالخطايا للقس فى جلسة منفردة معه أم ال ؟.. 

 :( 30)قارئى العزيز إليك بعض مما أطلعنا عليه تشنكوى 
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 كبريانوس

الذى كان رفيقًا  Pontius the Deaconكتب بونتياس 

 سيرة حياة هذا القديسالثالث للقديس كبريانوس من القرن 

أنه لم يذكر لنا أى شىء عن أن كبريانوس اعترف ألحد  إال

 أو أنه استمع إلي اعترافات أحد ما فى جلسة خاصة ..

 غريغوريوس وباسيليوس

دّون لنا غريغوريوس أسقف نيصص الذى عاش فى 

صانع العجائب غريغوريوس حياة القديس الرابع القرن 

كما دّون الثالث أسقف مدينة قيصرية الجديدة من القرن 

.. ع الرابالكبير من القرن باسيليوس أيضًا حياة القديس 

وفى كتاباته لم يذكر عن أى منهما أنه اعـترف ألحد 

 بخطاياه فى جلسة علي انفراد ..
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 أمبروسيوس

ويمكننا أن نقرأ قصة القديس أمبروسيوس من القرن 

شماس كنيسة ميالن Paulinusكما كتبها بولينوس  الرابع 

قريبًا من أمبروسيوس وكذلك هذه القصة أيضًا  والذى كان

تخلو من أية إشارة إلي أن أمبروسيوس اعترف بخطاياه 

 ألحد علي انفراد ..

 مـارتــن

من القرن  Toursأيضًا سيرة القديس مارتن أسقف تورز 

الذى  Severus Sulpiciusوالتى دّونها سيلبيسيوس  الرابع 

تراف السرى م هى شاهد علي أن االع 420مات عام 

 بهدف نوال الغفران اإللهى لم يكن ممارسًا فى زمنه ..
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 جـيـــروم

من أهم ما بقى من كتابات هذه القرون اأُلولي خمسة 

للدارس البليغ جيروم وهى الخامس مجلدات ُدّونت فى القرن 

التى وجهها إلي القساوسة رسائله تشمل عددًا كبيرًا من 

والسيدات المسيحيات والعذاري الذين طلبوا منه المشورة فى 

حياتهم العملية .. هذه الرسائل ُتظِهر سلوكيات المؤمنين فى 

عصره ، كما تتعمق كثيرًا فى تفاصيل الحياة المسـيحية لكنها 

 »يؤكد عقيدة هذا االعتراف السرى للقس واحـدًا ال تحوى سطـرًا 

Auricular Confession » .. لنوال الغفران 

 أغسطينوس

سيرة صديقه القديس Possidius سجل لنا بوسيديس 

الشيقة من القرن الخامس ومن العبث أن نهدر أغسطينوس 

الوقت بحثًا فيما رواه عن المكان أو الزمان الذى اعترف فيه 
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هذا األسقف الشهير بخطاياه ألحد فى جلسة منفردة أو 

فيه علي انفراد لخطايا أحد .. أضف إلي ذلك حتي استمع 

 »أن أغسطينوس نفسه َكَتَب  كتابًا من أروع الكتب بعنوان 

قّدم فيه قصة حياته وفى هذا الكتاب الفريد « االعترافات 

نتبعه خطوة بخطوة ، فنذهب معه إلي المدارس الشهيرة التى 

دمرت أخالقياته ثم إلي الحديقة حينما غرق فى دموعه 

شجرة التين وصرخ من قلبه يارب حتي متي أبقي فى  تحت

إثمى .. ال تذكر آثامى السابقة .. فسمع صوتًا يقول له ُخذ 

 ال بالبطر والسكر ال» واقرأ ففتح الكتاب المقدس ليقرأ 

بالمضاجع والعهر ال بالخصام والحسد . بل البسوا الرب 

)  «يسوع المسيح وال تصنعوا تدبيرًا للجسد ألجل الشهوات 

 ( .. 14،  13:  13رو 

لم أكد أصل إلي نهاية هذه الكلمات » يقول أغسطينوس 
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َد منه كل ظلمات نور إال وكان  الثقة قد غمر قلبى وبدَّ

وكانت تلك لحظة انتقاله من الظلمة إلي النور « .. الشك 

ذهبت إلي ُأمى وأخبرتها بما جري » حيث يضيف قائاًل 

.. وهكذا (31)« فقفزت من الفرح والهتاف وباركت الرب 

اخـتبر أغسطينوس السالم القلبى نتيجة نواله الغفران دون 

 أحد ليعترف له بآثامه ..أن يجلس مع 

يزيح الستار عن حياة « االعترافات » هذا الكتاب 

أغسطينوس بكاملها ، يخبرنا أين ذهب ومع من أخطأ ثم 

مع من سّبح هللا ، إنه يجعلنا نصلى ونرنم ونبارك الرب 

معه ، فهل من المعقول أن يكون أغسطينوس قد ذهب إلي 

 نا أين ومتيشخص ليعترف له علي انفراد دون أن يخبر 

وإلي َمْن اعترف ؟! .. هل يمكن أن يكون قد نال غفران 

خطاياه فى جلسة انفرادية دون أن ُيشركنا فى ابتهاجه بهذا 
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ا فى هذواحدة الغفران .. لكن ال طائل من البحث عن كلمة 

 الكتاب عن االعتراف للقس فى جلسة خاصة ..

فى  ِسَيْر آباء الكنيسة كما سجلها تشنكوى وهكذا جال معنا 

المعاصرون لهم ليقنعنا بأن االعتراف السّرى بالخطايا للقس 

ي لم يكن ممارسًا حتنوال الغفران فى جلسة علي انفراد بهدف 

وقت أغسطينوس .. كما يحذرنا تشنكوى من فهم بعض أقوال 

اآلباء فى هذه القرون اأُلولي علي أنها تتحدث عن هذا 

السّرى مؤكدًا أن القراءة األمينة لهذه األقوال ومعرفة  االعتراف

تاريخ الكنيسة تدالن علي أنها ال تتحدث عن هذا االعترف 

حين كان االعتراف العلنى بل عما كان يجرى ضمن السّرى 

الشخص الذى ارتكب خطايا غير عادية ) كاالرتداد والزني ( 

 يأتى إلي الكنيسة مجتمعة لكى يعترف أمامها بما فعل ..

إنه كان ُيَعيَّن فى كل مدينة كبيرة قس تشنكوى يقول 
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لإلشراف علي االجتماعات التى كان يتعين علي األعضاء 

م الكنيسة علنًا أماالذين ارتكبوا خطايا علنية أن يعترفوا فيها 

، وإن واجب هذا القس هو اإلعالن أمام الجميع عن قبول 

 .. (32)هؤالء التائبين مرة ُأخري كأعضاء فى الكنيسة 

إن عقيدة االعتراف السّرى بالخطايا أمام أحد القسوس 

لم تكن معروفة فى القرون اأُلولي  لنوال الغفرانعلي انفراد 

قرن الثالث عشر عندما ولم تصبح عقيدة ُملزمة حتي ال

 1215عام «  Lateran 4» فرض مجمع التـران الرابـع 

علي كل  « Innocent III » برئاسة البابا إنوسنت الثالث 

شخص أن يعترف بكل خطاياه إلي القس مرة كل عام علي 

األقل .. فما الذى دفع هذا المجمع إلي تبنى عقيدة غريبة 

عن تعاليم الكتاب المقدس ، عقيدة تتناقض مع اإليمان 

ينهما بوسيطًا بين المؤمن وهللا وتضع المباشرة بالعالقة 
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للمؤمن والمؤمن  أبكما تتعارض تمامًا مع اإليمان بأن هللا 

له لديه االمتياز أن يدخل إلي عرشه ويتحدث معه ابن 

 مباشرة بال وسطاء ؟..

أشار الرب يسوع إلي نمو المسيحية الضخم الذي حدث 

عبر التاريخ مع أن البداية كانت نفرًا قلياًل من المؤمنين 

 فقال فى إنجيل متي :

يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان » 

ا فى حقله . وهـي أصغر جميع البزور . وزرعه

ولكن متي نمت فهى أكبر البقول . وتصير شجرة 

تأتى وتتآوي فى السماء [ Petinon"]طيور حتي إن 

 ( .. 32،  31:  13مت « ) أغصانها 

ُتري ماذا يقصد الرب بطيور السماء فى اآلية السابقة 

إلي أن الرب استخدم نفس  (33) ؟.. ينبهنا بعض المفسرين
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من ذات الرابع فى العدد « petinonطيور » الكلمة 

األصحاح عندما تحدث بَمَثْل الزارع.. ثم قّدم بنفسه شرحًا 

َر المثل التاسع عشر لما ترمز إليه فى العدد  عندما َفسَّ

مبينًا أنها تشير إلي نشاط إبليس فى مقاومة كلمة هللا ) من 

 ح الشريرة (..خالل استخدام األروا

،  4هى الطيور فى عدد  32إن طيور السماء فى عدد 

التى يستخدمها إبليس لمقاومة الكلمة األرواح الشريرة وهى 

.. وبالطبع يصعب االعتقاد بأن الرب 18كما نفهم من العدد 

فى إشارة إلي رمزين «  petinonطيور » استخدم هذه الكلمة 

 األصحاح..نفس مختلفين فى 

حينما نما ملكوت السموات ) الكنيسة ( وصار شجرة 

ضخمة ، تزايد عدد المسيحيين جدًا لكن لم يكن لجميعهم 

عالقة شخصية حقيقية مع الرب، فقد ضمت الكنيسة الكثير 
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السماء ضالتها فى طيور من المؤمنين المزيفين فوجدت 

هؤالء فأتت إليهم وتآوت فى أغصـانهم واستـخدمتهم لمقاومة 

.. وقد كانت بداية ذلك مع إعالن اإلمبراطور  الحق

 تحوله إلي المسيحية !! ..قسطنطين 

 قسطنطين

ُيمّثل تحول قسطنطين من الوثنية إلي المسيحية منعطفًا 

بارزًا فى مجري أحداث التاريخ لما كان له من تأثير بالغ 

علي تغّير األحداث.. فقبل هذا الحدث الهام للغاية َوَقَع 

علي المسيحيين لمدة ثالثة قرون متعاقبة  اضطهاد عنيف

إلي أن أصدر قسطنطين بعد اعتناقه المسيحية إعالن 

هو م  ٣١٣عام فى  Edict of Milanميالن الشهير 

الذى كان يقاسمه الحكم حينئذ ، وهو  Liciniusوليسينيوس 

إعالن يقضى بوقف االضطهاد واسترداد الكنائس لكل 
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 .. (34) عهد دقلديانوسممتلكاتها التى اغُتِصبت فى 

وعلي الرغم من شراسة االضطهاد الذى وقـع علي 

الكنيسة فى هذه القرون إلي أقصي حد إال أنه كان 

إلي أقصـي حد أيضـًا ، فقـد كان عدد مثمرًا اضطهادًا 

المؤمنين الحقيقيين يتزايـد مـع تعذيب كـل مسيحى حتي أن  

» غة قائاًل م ( عّبر عن ذلك ببال 215 - 160) ترتليان 

 « ..الكنيسة بذار دماء الشهداء هى 

لم يكتف هذا اإلمبراطور قسطنطين الذى َحَكَم العالم 

بمفرده بعد أن تخّلص من ليسنيوس بوقف االضطهاد بل 

قّدم أموااًل كثيرة لتدوين نسخًا جديدة من الكتاب المقدس ، 

كما أنفق بسخاء غير عادى علي بناء الكنائس الضخمة وال 

سيما فى روما واألراضى المقدسة وأيضًا فى العاصمة 

، كما تعاقب علي الُحكم من  (35)« القسطنطينية » لجديدة ا
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بعده أيضًا الكثير من األباطرة ووالة المقاطعات الذين 

يعتنقون المسيحية .. وماذا كانت النتيجة ؟ نموًا عظيمًا فى 

ملكوت السموات ) الكنيسة ( .. شجرة الخردل صارت 

 ضخمة للغاية ..

وقت ذاته أن من المؤسف أيضًا أن نجد فى اللكن 

حقيقية  غيرشكلّية الكثير من المسيحيين كانت مسيحيتهم 

الذى كان يحفظ الكنيسة من  لغياب االضطهاد ، من ناحية

أن ينضم إليها أشخاص بال إيمان حقيقى ، فكما نعلم ال 

يقدر اإليمان الشكلى أن يثبت فى الضيقات بل سريعًا ما 

الذى أصاب الشديد  للضعفينهار .. ومن ناحية ُأخري 

بعض رعاة الكنائس بسبب اختالطهم بأهل السلطة وسعيهم 

نحو المال والجاه واستسالمهم ألن يكونوا أداة فى يد الحكام 

تساعدهم علي تنفيذ أغراضهم السياسية .. ومن ناحية ثالثة 
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فى ا ُولدو  لظهور مسيحيين يدينون بالمسيحية لمجرد أنهم

طقوس العبادة فى عائالت مسيحية وقد كانوا  يمارسون 

الكنائس أحيانًا لكن بدون عالقة حقيقية مع الرب .. لهذا ال 

يرثى لحال  م ( 430ـ  354) أغسطينوس عجب أن نري 

الكنيسة ألنها تمأل نفسها يوميًا بهؤالء الذين يطلبون يسوع 

 .. (63)ليس ألجل يسوع بل لمنافع أرضية 

 أم مؤمنًا حقيقياً والسؤال هل كان قسطنطين نفسه 

استخدم إدعاءه بأنه مسيحى ألغراض سياسية أم أنه كان 

 مؤمنًا جسديًا ضعيفًا والؤه األول للسياسة وليس للرب ؟..

يمكن االكتفاء بالقول أنه فى تحّوله إلي المسيحية لم 

عتقد فقد ظل يالوثنية يتخلص تخلصًا كاماًل من المعتقدات 

التى ال ُتقهر ) اإلله الذى َعَبَدُه أبوه ( وإله الشمس أن 

المسيحية ) اإلله الذى قال عنه إنه أعطاه االنتصار فى 
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(  هما وجهان لنفس اإلله الواحد  312فتحه روما عام 

 »العظيم .. وكان قسطنطين فى المناسبات يستشير اإلله 

 بفى معبده عن طريق العرافة ويقبل أن ُيَلقَّ «  Apolloأبولو 

بالكاهن األعظم كما كانت عادة األباطرة من قبله بل 

ويشارك فى كل أنواع الطقوس الوثنية دون أن يري أنه بهذا 

ُيسىء إلي إله المسيحية الذى كان يؤمن أنه أعطاه القوة 

.. وظلت العمالت لوقت طويل تحمل  (37) واالنتصارات

مكنك محفورًا عليها ، كما ي (38)الشمس الرمز الذى ُيمّثل 

أن تري علي إحدي العمالت الُمكتشفة والتى تعود إلي عام 

أى بعد ما يقرب من عشرين عامًا علي تحّول  320

قسطنطين إلى المسيحية أسماء ورموز اآللهة الوثنية جنبًا 

،  (39)إلي جنب مع مختصر اسم المسيح باللغة اليونانية 

 وهو المختصر الذى َأَمَر قسطنطين جنوده برسـمه علي
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الرايـات وأتراس الحرب أثناء غزوه روما .. وإلي اآلن ال 

يزال قائمًا فى مدينة روما قوس النصر الذى يحمل اسم 

م  316الذى ُشيِّد عام  Arch of Constantineقسطنطين 

بمناسبة دخوله مدينة روما ظافرًا بعد انتصاره فى معركة 

يه الشهيرة ، والقوس عل Milvian Bridgeكوبرى ميلفيان 

مس إله الشنقوش ُتخلِّد هذا االنتصار وُأخري يظهر فيها 

راكبًا مركبة ذات أربعة أحصنة إلي جانب نقوش لصور 

 فيها تقديم ذبائح لبعض اآللهة الوثنية ..

ثم عندما قرر قسطنطين توسيع مدينة بيزنطة لتصبح 

د نسبة إليه قام بتحديالقسطنطينية روما الجديدة أو مدينة 

ر الجديدة خالل احتفاالت كبيرة اشترك فيها مكان األسوا

الكهنة الوثنيون والمسيحيون جنبًا إلي جنب .. كما شّيد 

ين كنيستقسطنطين فى هذه المدينة التى أُعيد إنشاؤها 
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كبيرتين أنفق عليهما الكثير جدًا من األموال لكنه فى نفس 

الوقت َنَصَب فى ميادين المدينة تماثيل لإللهة الوثنية 

ها من روما كما أقام فى الميدان الرئيسى تمثااًل أحضر 

.. وإلي نهاية حياته ظل  (40) إلله الشمسضخمًا 

قسطنطين يتعامل مع الوثنيين باعتباره كاهنهم األعظم ، 

وبعد موته لم يعارض أبناؤه الثالثة قرار مجلس روما الوثنى 

 «Senate  » ورغم كل ذلك ال (41)إلهاً بإعالن قسطنطين ..

مجااًل  313تترك خطابات هذا اإلمبراطور ابتداًء من عام 

ولية َوَضَع علي عاتقه مسئمسيحيًا للشك أنه اعتبر نفسه 

 .. الحفاظ علي وحدة الكنيسة

ل قسطنطين إلي المسيحية التخلى عن  ولم يصاحب تحوُّ

مظاهر التباهى والبذخ الكثير ، يشهد علي هذا بقايا تمثال 

روما ، هل  Basillicaُيمّثله كاماًل كان قائمًا فى بازليك  له
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تعلم أن جزء الرأس الذى بقى إلي اآلن يبلغ طول ارتفاعه 

طن ؟.. كما لم يتخل قسطنطين  9متر ويزن  5،2وحده 

، كان المؤرخ الكنسية عن مظاهر العظمة فى المناسبات 

ف لنا فوصنيقية يوسابيوس من بين الحاضرين فى مجمع 

نظر قسطنطين وهو يدخل القاعة التى كان يحتشد فيها م

مرتديًا ثيابًا تتألأل كما بأشعة من نور » أساقفة كل العالم 

تعكس بهاء ردائه القرمزى ويتزين بروعة الذهب واألحجار 

 ..(42)« الكريمة 

وكما لم يتخّلص قسطنطين تمامًا من الوثنية ومحبة 

.. يكفى أن وته قساالمظاهر فإنه لم يتحرر أيضًا من 

نعرف أنه فى نفس العام الذى أمر فيه بانعقاد مجمع نيقية 

زوج ُأخته الذى كان  Liciniusالشهير قام بقتل ليسنيوس 

ينافسه علي الحكم من قبل خارقًا وعده السابق بالعفو عنه 
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.. ولم يكتف بقتل ليسنيوس بل تخّلص أيضًا من ابنه الذى 

امًا دون أن تمنعه قرابته لم يكن قد تجاوز اإلحدي عشر ع

له كونه ابن ُأخته .. إال أن األشد فظاعة هو أنه فى عام 

 بسبب وشاية من زوجته فاوستا  Crispusابنه َقَتَل  326

Fausta م ،  307أم أوالده الثالثة اآلخرين التى تزوجها عام

وتحوم شكوك كثيرة أنه هو الذى تسبب فى قتلها بسبب 

 !! (43)اكتشافه أنها كذبت عليه فى موضوع ابنه 

نحن ال نذكر هذا لكى ندين هذا اإلمبراطور ، فقد 

كثيرًا يوسابيوس أسقف قيصرية والمؤرخ الكنسى امتدحه 

الشهير ألنه أوقف قتل وتعذيب المسيحيين وشّيد الكنائس 

هم بفاعلية فى القضاء علي الهرطقات والشك الضخمة وسا

أنها ُأمور عظيمة .. لكننا نتساءل ماذا كان تأثير هذا 

وهو الذى لم يتخلص من وثنيته الكنيسة اإلمبراطور علي 
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اأُلولي وبذخه وقساوته ؟.. ماذا كان تأثيره وقد أقحم نفسه 

فى شئونها مدافعًا عن مصالحها حيث أنه اعتبر نفسه 

وتصّرف طيلة أيامه  (44)ألساقفة أو أعلي منهم مساويًا ل

علي هذا األساس ؟.. لقد قال قسطنطين فى إحدي 

نه  ّّ ئون إلدارة شأسقفًا المناسبات أمام األساقفة إن هللا عّي

.. وقد كان (45)الكنيسة الخارجية لكونه إمبراطورًا مسيحياً 

قسطنطين يتصرف كصاحب السلطة العليا للكنائس، هو 

الذى يدعو األساقفة إلي المجامع ، وهو الذى يعطى القوة 

لتنفيذ قراراتها وكان يعاقب بالنفى من يتمسك برأى مخالف 

..  وفى ذات الوقت (46)وكان أيضًا يقدم عظات للشعب 

كان ُيَحمِّل اإلمبراطورية تكاليف عقد هذه المجامع .. 

تتعجب معى قارئى حين تعرف أنه ظل يفعل كل ذلك وس

لسنوات عديدة قبل أن ينال المعمودية بالماء كمسيحى.. فقد 



 663 

اعتمد قسطنطين  قبل موته بوقت وجيز علي يد أسقف 

الذى أنكر الهوت المسيح والذى استغل اآلريوسى نيقوميدية 

صداقته الحميمة مع اإلمبراطور قسطنطين ليجعل 

المدافع العظيم عن أثناسيوس للقديس ًا عدو اإلمبراطور 

عقيدة الهوت المسيح فيضطهده وينفيه إلي تريڤ علي 

حدود ألمانيا ولم يتأثر قسطنطين باستعطاف أّبا أنطونيوس 

كما لم يقبل توسالت شعب اإلسكندرية بل قال عن 

إنه متمرد متعجرف ومثير للشغب » أثناسيوس 

عاًل أنه رغم كل هذا .. وما يثير الدهشة ف (47)«والعصيان

فإن بعض الكنائس إلي اآلن ُتقيم تذكارًا سنويًا ليوم موت 

قسطنطين باعتباره واحدًا من المؤمنين العظماء عبر 

 !! .. (48)التاريخ

ماذا نتوقـع من تأثير لهذا اإلمبراطور علي الكنيسـة ؟ .. 
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وماذا كان تأثير ابنه قسطنطيوس الذى كان ُمغرمًا بأن 

وتأثير األباطرة الذين أعلنوا  ( 49)« سقف األساقفةأ» ُيدعي 

مثلهما مسيحيتهم؟.. وماذا كان صدي ما يجرى فى 

 قصورهم علي العبادة فى الكنيسة؟.. 

م لتوقير اإلمبراطور  لقد بدأ استخدام البخور الذى كان ُيقدَّ

، وتغيَّر مظهر قادة الكنائس ( 50)فى طقوس العبادة الكنسية 

ي وقت قسطنطين يرتدون الثياب العادية حيث الذين كانوا إل

بدأوا يستخدمون ثيابًا فخمة .. لقد أعطي قسطنطين ألسقف 

ُأورشليم مجموعة من المالبس ُتضاهى فى بهائها أفضل ما 

يرتديه رؤساء الكهنة الوثنيين وكانت هذه هى المرة اأُلولي 

فى Vestiments التى اسُتخدمت فيهـا المالبس الدينيـة 

ديسمبر الذى كان  25.. وصار يوم (51)يسـة المسيـحية الكن

الذى َعَبَده قسطنطين يومًا ُيحتفل  إله الشمسموعد ميالد 



 665 

 .. (52)فيه بميالد الرب بالجسد 

إن  Quastenكواستن ويقول عالم التاريخ الكنسى 

األفخارستيا ) اسم ُيطلق علي عبادة الكنيسة فى احتفالها 

بعشاء الرب ( التى كانت فى البـداية ) وقت االضطهاد ( 

هى عشاء الرب البسيط الممارس فى بيوت المسيحيين 

اتخذت أكثر فأكثر مشـهد احـتفاالت البـالط الملكى فى 

 .. (53) ) اإلمبراطور ( اسـتقباله للملك

ت وارتبطللشمس لناس بتقدير قسطنطين كما تأثر ا

فى منتصف القرن الخامس البابا ليو عبادتهم بها مما دعا 

أن يوّبخ الشعب فى عظة له ألنهم فى أثناء صعودهم 

درجات كنيسة القديس بطرس بروما باكرًا كانوا يستديرون 

إلي الوراء ناحية الشمس فى الشرق وينحنون لها قبل أن 

وا الكنيسة للعبادة وأنظارهم متجهة إلي يكملوا الصعود ليدخل



 666 

ألن شكل بناء هذه الكنيسة كان يحتم أن يكون اتجاه الغرب 

وقال لهم البابا ليو إن سبب ما يفعلونه الغرب العبادة نحو 

 .. (54)روح الوثنية يعود إلي جهلهم وإلي 

فهل َحَمَل قسطنطين إلي المسيحيين هذه الروح الوثنية 

ماذا ؟ .. و للشمس التى ال ُتقهر ارثة بسبب عبادته المتو 

عن تأثير حكام كثيرين أتوا بعده ولم يكونوا مسيحيين 

 «األرواح الشريرة » حقيقيين ؟.. هل استخدمتهم الطيور 

فى تضليل الناس وإبعادهـم عن الحق المعلن فى كلمـة هللا 

 وتخليهـم عـن بساطة العبادة ؟..

يسة والذى بدأ بين الدولة والكنالتداخل بسبب هذا 

بقسطنطين ظهر قادة فى الكنائس غير ممتلئين بالروح 

القدس تعرضوا إلغراءات التقرب إلي الحكام وحاشيتهم 

وتملقهم طمعًا فى المزيد من المال أو رغبة فى المجد 
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العالمى والشهرة أو الستخدام سلطتهم فى أذي األعداء 

ك هذه اوتكريم األحباء .. وآسفاه لقد سقط كثيرون فى شب

اإلغراءات التى جذبتهم بها الطيور الجارحة أرواح مملكة 

الظلمة .. علي سبيل المثال بلغ تملق األساقفة لقسطنطين 

أن وقف أحدهم فى مناسبة االحتفال بمرور ثالثين عامًا 

علي حكم قسطنطين وقال إن هللا أعطي اإلمبراطور سلطة 

 سوف يشاركمطلقة علي جميع َمْن هم فى هذا العالم وإنه 

.. وبدوره بالغ  (55)ابن هللا فى حكمه فى الدهر اآلتى 

قسطنطين فى هباته لألساقفة حتي أنه َوَهَب قصر زوجته 

 الثانية ألساقفة روما ليكون مقرًا لهم ..

وهكذا مع الوقت كثرت أعداد قادة الكنائس غير 

لمزيفين االممتلئين بالروح القدس وبالتالى أعداد المسيحيين 

الذين ليس لهم عالقة حية مع الرب .. وماذا كانت النتيجة 
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، طيور السماء الجارحة ، األرواح الشريرة ؟.. لقد وجدت 

فرصتها أن تأتى وتتآوي فى أغصان كل هؤالء لتمارس من 

خاللهم نشاطها المؤذى فى إفساد إيمان الكثيرين بنشر 

عاليم تالتعاليم المزيفة التى تخدم أهواءهم ومن بين هذه ال

وجوب اعتراف اإلنسان بكل آثامه للقس فى جلسة علي 

انفراد كى ُتغفر خطاياه ، وأن الخطايا ال ُتغَفر بدون هذا 

االعتراف السّرى بالخطايا للقس .. هذا التعليم الخطير الذى 

َلِقى دون أدني شك ترحيبًا لدي بعض قادة الكنائس غير 

لتحكم ان إمكانية الممتلئين بالروح القدس لما يعطيه لهم م

فى أصحاب المناصب العليا وذوى النفوذ وذلك بمعرفة 

أسرارهم والتدخل فى قراراتهم من خالل جلسات االعتراف 

ار فى معرفة األسـر فضولهم السّرى ، وأيضًا من أجل إشباع 

 العائلية وخفـايا العـالقات العاطفية بين الناس ..
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فى أنه حقق إال أن خطورة هذا التعليم العظمي تكمن 

 العالقة هدف إبليس الرئيسى أال وهو حرمان اإلنسان من

مع هللا والتى مات المسيح لتحقيقها ، هذه العالقة المباشرة 

التى أُعلنت لنا بكل قوة فى انشقاق حجاب الهيكل فى لحظة 

موت الرب .. نعم هو تعليم بالغ األذي إذ حجب عن الناس 

هو ابن هلّل بسبب إيمانه هذه الحقيقـة الغالية أن المؤمن 

القلبى بموت الرب من أجله ، وأنه كابن ال يحتاج إلي 

ينال  علي اعترافه ألبيه كىشاهد بينه وبين أبيه أو وسيط 

 صفح أبيه المحب ..

لقد رأينا فى الفصل السابق من خالل دراسة سفر أعمال 

الرسل ورسائل العهد الجديد أن االعتراف السّري لم يكـن 

، فماذا جري بعد رحيلهم الرسل علي اإلطـالق وقت  معروفاً 

من أرضنا ؟.. كيف نجحت األرواح الشريرة فى تأصيل هذا 
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 . .الثالث عشر التعليم حتي يثبت كعقيدة فى القرن 

 اآلباء الرسوليون 

ُيطَلق هذا اللقب علي معلمى العصر الذى تال عصر 

لنبدأ هم .. و الرسل ألنهم أتوا مباشرة بعدهم وكانوا تالميذًا ل

الرومانى الذى رافق الرسول بولس وكان تلميذًا بأكليمندس 

م.. لم  100إلي  30( وعاش من عام  3:  4له ) فى 

يذكر أكليمندس فى كتاباته شيئًا عن االعتراف السّرى 

م  95بالخطايا إلي القس فى جلسة منفردة .. وكتب عام 

ا إلي مؤمنى كنيسة كورنثوس الذين سقطوا فى خطاي

الخصام مؤكدًا لهم أن العالج هو فى االعتراف المباشر هلل 

: 

دعنا بكل سرعة نضع نهاية لهذه اأُلمور .. » 

أن نركع أمام الرب ونتوسل إليه بالدموع كى 
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يتصالح معنا برحمته ويردنا إلي ممارسة المحبة 

األخوية النقية .. أيها اإلخوة ، الرب ال يحتاج 

«  نعترف لهأن  وال يطلب منا سوي شىء إلي 
(56) .. 

أسقف سميرنا الذى  م ( 156ـ  70) بوليكربوس وأشار 

كان تلميذًا للرسول يوحنا فى إحدي رسائله إلي غفران هللا 

 للخطايا دون أن يذكر شيئًا عن االعتراف السّرى ..

 فلنغفر نحن أيضاً  يغفر لناإذا سألنا هللا أن » 

 ..(57)«لآلخرين

م بكل  160فى كتابه الراعى نحو عام هرماس وأشار 

 وضوح إلي االعتراف المباشر بالخطايا إلي هللا :

ركعـت علـي ركبتّى وبدأت ُأصلى إلي الرب » 
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 « ..بإثمى  له وأعترف

مرة ُأخري مثلما فعلت من واعترفت له ركعت » 

 ..(58)«قبل

كما تخلو بقية كتابات هذا العصر ) القرن الثانى ( 

م  107 - 30آلن مثل كتابات أغناطيوس  ) الباقية إلي ا

م ( أسقف  130ـ  06 ) Papias( أسقف أنطاكية وبابياس 

هيرابوليس بمنطقة فريجية والرسالة إلي ديوجنيتس 

Diognetus  ( من أى ذكر لالعتراف  130) نحو عام

 بالخطايا إلي القس فى جلسة علي انفراد معه ..

 Public Penanceاالعتراف العلنى 

وعلي الرغم من خلوكتابات اآلباء الرسوليين ) القرن 

الثانى ( من اإلشارة إلي هذا االعتراف الفردى السرى فهى 
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 .. أى قيام من أخطأالعلنىَتِرْد فيها إشارات إلي االعتراف 

بخطايا ُمشينة حدثت عالنية أمام الناس باالعتراف العلنى 

ذا د ظهر هبخطاياه أمام كل أعضاء كنيسته مجتمعين .. وق

النوع من االعتراف إثر وقوع اضطهاد علي الكنيسة وحدوث 

حاالت االرتداد عن اإليمان وإنكار المسيح علنًا والذبح 

لألصنام ، فكان أن اشترطت الكنيسة علي من يريد الرجوع 

ها أعضائكل إلي شركة المؤمنين فى الكنيسة أن يأتى أمام 

ندمه ضوح توبته و بو معلنًا مجتمعين ويعترف لهم بما فعل 

.. ولم يقتصر هذا االعتراف العلنى علي خطية االرتداد بل 

شمل أيضًا خطايا الزني والقتل حينما كانت ُتذاع أخبارها 

ويتناقلها الجميع .. ونجد اإلشارات إلي االعتراف العلنى فى 

)  Lyonsأسقف مدينة ليونس  Irenaeusأيرنيؤس كتابات 

مواطن  Tertullianوترتليان نى ( الربع األخير من القرن الثا
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 Cyprianوكبريان م(  220ـ  145مدينة كرثاج الشهير ) 

 .. (59)م (  258ـ  200أسقف هذه المدينة ) 

 المصالحة وليس الغفران

كان فى البداية ما هو هدف هذا االعتراف العلنى؟.. 

جسيمة كاالرتداد علنية الهدف هو تصالح َمْن ارتكب خطايا 

المسيحية والزنا مع الكنيسة التى أساء إليها بما فعل حتي عن 

يعود إلي مشاركة أعضائها فى عبادتهم وخدمتهم للرب ، ولم 

يكن الهدف من اعترافه أن يحظي بالغفران اإللهى ، فهذا يناله 

 باعترافه المباشر بما فعل إلي هللا ..

 مثالأالثانى وبقراءة ما دّونه معلمو الكنيسة فى القرن 

هرماس وترتليان وأكليمندس األسكندرى نراهم قد ابتعدوا عما 

قالته كلمة هللا بخصوص قبول التائبين فى شركة المؤمنين 

قط فواحدة بالكنيسة إذ قالوا بأنه ال يجوز قبولهم إال مرة 
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The law of paenitentia una  فإذا سقطوا فى الخطية  !!

دة ال يجب علي مرة ُأخري ثم تابوا عنها ورغبوا فى العو 

.. وظل هذا التصرف المناقض  (60)الكنيسة أن تقبلهم 

تمامًا لما تقوله كلمة هللا مستمرًا لزمن طويل فقد تحدث عنه 

.. كذلك يخبرنا  (61)فى نهاية القرن الرابع أمبروسيوس 

المؤرخ سقراطس عن مجمع لألساقفة انعقد فى أواخر هذا 

ايا الجسيمة ال ُتقّدم القرن وأقر أن فرصة التوبة عن الخط

.. لقد استمر العمل بهذه القاعدة فى مرة واحدةلإلنسان إال 

أكثر الكنائس خالل القرنين الخامس والسادس والسيما فى 

توليدو الغرب ، ومع ُأفول القرن السادس أدان مجمع 

Toledo  م تراجع بعض كنائس أسبانيا  589الثالث عام

وهنا يجب أن نشيد  .. (62)وقبولها التائب أكثر من مرة 

إذ خرج عن االتجاه لذهبى الفم بالموقف الرائع والشجاع 
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السائد ونادي بما تقوله كلمة هللا عن أن باب العودة إلي 

الشركة مع المؤمنين مفتوح دائمًا لإلنسان حتي لو أخطأ 

ألف مرة ما دام يتوب .. والعجيب أن موقفه هذا قوبل 

 .. (63)ه والشكاية من أعدائه بالمعارضة الشديدة من أصدقائ

وألن االعتراف العلنى كان هدفه حتي ذلك الحين 

التصالح مع الكنيسة وليس الغفران ، لهذا لم يعتبر 

أن المصالحة مع الكنيسة ُتسبب الغفران من » ُأوريجينوس 

لدن هللا وإنما العكس أى أن مغفرة هللا تسبب المصالحة مع 

غم من أن الخاطىء الساقط فى لذا فعلي الر  (64)« الكنيسة 

خطية علنية جسيمة لم يكن يمكنه أن يتصالح مع الكنيسة 

سوي مرة واحدة إال أننا نقرأ فى رسالة لچيروم فى القرن 

الخامس إيمانه بأن الرب سيسامح الخاطىء سبعين مرة 

..  (65)سبع مرات ] أى بال حدود [ إذا تاب فى كل مرة 
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ت أغسطينوس فلن يخالجنا أي وإذا أمعّنا فى قراءة كتابا

شك في أن هذا المعلم الشهير كان يؤمن بأنه من الممكن 

 سالم معفى لكن الكنيسة سالم مع بال أن يكون اإلنسان 

 .. (66)فى ذات الوقت   هللا

 المبالغة فى القسوة

ومن االنحرافات الخطيرة التى ابتعدت فيها الكنائس كثيرًا 

عن كلمة هللا ما وضعته من قوانين فى غاية القسوة لتأديب 

التائبين، فلم تكن تصالحهم بمجرد أن تتحقق من صدق 

توبتهم بل كانت تنتظر علي قبولهم فترات زمنية طويلة قد 

تطول من خمس أو عشر أو عشرين أو ثالثين سنة إلي 

عمر اإلنسان كله حسب نوع الخطية المرتكبة .. واألكثر 

غرابة أن الكنائس والسيما فى الغرب بدءًا من القرن الرابع 

كانت تعامل هؤالء التائبين بعد مصالحتهم باعتبارهم 
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وتمنعهم من تقلُّد المناصب العامة بل كانت أقل مؤمنين 

 .. (67)أيضًا تحرم الشخص من العالقة الزوجية 

الغريب حقًا ما قررته بعض المجامع الكنسية من ومن 

أنه ال يجوز قبول الذين سقطوا فى خطايا معينة فى أى 

 396)، وقد حدد مجمع ألڤيرا  الموت وقت حتي فى ساعة 

ثمانية عشر نوعًا من الجرائم ال يمكن قبول  Elviraم ( 

.. واألكثر غرابة الشرط الذى حددته  (68)توبة مرتكبيها أبدًا 

الكنيسة لقبول الهرطوقى ماركيون فقد رفضت مصالحته قبل 

الذين قادهم إلي هرطقته .. وألن كل أن يرد إلي اإليمان 

تحقيق هذا لم يكن يعتمد عليه فقط بل أيضًا علي تجاوب 

هؤالء الذين أضلهم فقد مات بدون أن يعود إلي شركة 

.. ونتساءل ماذا كان  (69)أعلن ندمه الكنيسة برغم أنه 

م لموقف هللا من الذين تابوا توبة حقيقية فى الفترة التى 
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فيها ؟ .. هـل لم يكن غافرًا لهـم تصالحهم الكنيسة 

خطـاياهم ؟ .. الشك أنه غفرها لهم فى ذات لحظة توبتهم 

بغض النظر عن قبول الكنيسة لهم ، إن غفران هللا 

 ف علي مصالحة الكنيسة له ..للخاطىء أمر ال يتوق

 بداية االعتراف السرى 

بمرور الوقت ظهرت مضار االعتراف العلنى أمام كل 

فى  Sozomen سوزومينأعضاء الكنيسة .. يقول المؤرخ 

 م: 440الذى دّونه نحو عام « التاريخ الكنسى » كتابه 

يبدو محتماًل أن القسوس رأوا أن االعتراف » 

الكنيسة أمرًا مزعجًا لهذا أمام كل جماعة العلنى 

والحكمة  التقوي [ غاية فى presbyter عّينوا شيخًا ]

للتصرف فى مثل هذه اأُلمور ، يذهب إليه التائب 

ويعترف بتعدياته فيقرر ما يجب أن يفعله التائب 
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 .. (70)«بالنسبة لكل خطية ارتكبها

ن التائبيإعداد ويبدو أن تعيين هذا الشيخ كان هدفه 

العلنى حتي ال يقولون أمام أعضاء الكنيسة ما لالعتراف 

.. ويمكننا أن نجد فى مقطع للمؤرخ (71)يضرهم أو يضره

من القرن الخامس فى كتابه عن تاريخ Socrates سقراطس 

السرى الكنيسة إشارة إلي بداية ممارسة هذا االعتراف 

 .. العلنى كإعداد لالعتراف 

أنفسهم عن Novatians حينما فصل النوفاتيون » 

الكنيسة بسبب رفضهم أن تكون لهم شركة مع 

الذين ارتّدوا عن الرب خالل اضطهاد دسيوس 

Decius  ، إضافة ] وظيفة جديدة [ أدخل األساقفة

 presbyterشيخ إلي الترتيب الكنسى وهى تعيين 

يعـترف أمامه التائبون بخطيتهم ] خطية االرتداد 
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 .. (72)« عن اإليمان بسبب االضطهاد [ 

بدأ م  250وهكذا عقب اضطهاد دسيوس أى نحو عام 

هؤالء الشيوخ يستمعون إلي اعترافات التائبين إلعدادهم 

 لالعتراف العلنى..

من هذه المعلومات التاريخية تبرز لنا هـذه الحقائق 

 الهامة : 

إن االعتراف السرى للقس لم يبدأ فى عصر  -1

الرسل أو العصر الذى يليه بل فى منتصف 

 .. القرن الثالث

ة أساقفإن الذى أمر بممـارسته ليس الرسـل بل  -2

 القرن الثالث ..

إن االعتراف السرى فى البداية كان إعدادًا  -3

لالعتراف العلنى، وبما أن االعتراف العلنى لم 
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ن مالخطايا كما لم يكن مطلوبًا بكل يكن اعترافًا 

نية لالعمن الذين ارتكبوا الخطايا فقط بل  الجميع

المشينة مثل االرتداد ، فإن االعتراف السرى كان 

 أيضًا كذلك فى بداية ممارسته ..

لم يكن مسموحًا باالعتراف إلي كل قس .. بل  -4

بحياة القداسة الواضحة يختاره يتميز إلي قس 

 األسقف ..

 ممارسة االعتراف السرى 

بالرجوع إلي الكتابات الباقية من القرون اأُلولي ال نجد 

ذكر العتراف شخص إلي قس علي انفراد حتي أى 

منتصف القرن الثالث .. وتبدأ اإلشارات تتوالي بعد هذا 

التاريخ ولكن بحجم قليل ونجد من خالل دراستها أن الهدف 

فى بادىء األمر لم يكن نوال الغفران واسترداد الشركة مع 
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 هللا بل بلوغ أحد األهداف اآلتية :

المصالحـة مع الكنيسة ] كإعـداد لالعـتراف  •

 العـلنى أو كـبديل عنـّه [ .. 

 الشـفاء مـن آثـار الخطيـة .. •

 التلمـذة ونـوال اإلرشـاد ..  •

ـ  185) أُلوريجينوس إن أول ذكر لالعتراف السرى هو  

م ( فى حديثه عن طرق الحصول علي غفران هللا  254

يه تمامًا عن تعليم الكتاب للخطايا والذى لألسف ابتعد ف

للغفران ) االعتراف واحد المقدس الذى يعلن عن طريق 

المباشر هلل بالخطايا عن توبة قلبية وثقة فى كفارة الدم الثمين ( 

طرق لنوال الغفران سبعة .. لقد نادي ُأوريجينوس بأن هناك 

وبحسب الترتيب الذى وضعه هى المعمودية واالستشهاد 

امحة من أساء إلينا ورّد واحد من الخطاة وصنع الصدقة ومس
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عن الضالل وأعمال المحبة وأخيرًا أن يغسل الخاطىء سريره 

بدموعه التى يجب أن تصبح خبزه نهارًا ولياًل دون أن يخجل 

..  ولنا علي ما  (73)طالبًا العالج إظهار خطاياه للقس من 

 قاله ُأوريجينوس أكثر من مالحظة :

إن الطريق األخير الذى يتضمن االعتراف للقس  •

وال لنالوحيد ليس فى نظر ُأوريجينوس الطريق 

 الغفران بل هو واحد ضمن سبعة طرق ..

إن هذا الطريق فضاًل عن كونه ال يستند علي  •

كلمة هللا فهو ال يمكن بأى حال أن يشكل 

اأُلسلوب المتبع دائمًا نظرًا لقساوته فهو يتطلب 

مستمرة ) ربما كان مخصصًا للخطايا الدموع ال

 الجسيمة ( ..

لم يقل ُأوريجينوس هنا إن القس يمنح الغفران  •
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 .. وفىالدواء للشخص المعترف بل يصف له 

إحدي عظاته يطلب من الخاطىء المضطرب 

أن يبحث عن شخص خبير يثق فيه لكى يعرف 

منه ما إذا كان عالجه يقتضى أن ُيظهر خطيته 

 (74)أمام جماعة المؤمنين أم ال باعتراف علنى 

.. 

وهكذا نفهم مما قاله ُأوريجينوس عن سبعة طرق للغفران  

أن االعتراف السرى لم يمارسه جميع المؤمنين فى ذلك الوقت 

كل ما » .. وهنا يجب أن نذكر أنه لم ُيفسر قول الرب 

)  «تربطونه .. يكون مربوطًا وكل ما تحلونه .. يكون محلواًل 

( علي أنه سلطان يخص فقط األساقفة أو  18:  18مت 

يستخدمه مع المؤمنين الذين المؤمن العادى القسوس بل أيضًا 

 18يخطئون إليه عندما ال يتجاوبون مع معاتبته الثالثية ) مت 
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من عاتب من أساء إليه ثالث مرات ولم يلق ( »  17ـ  15: 

 (75)« ر األنه فى حكم الوثنى والعشبربطه منه استجابة يقوم 

.. وقد أخذ أيضًا بهذا الرأى القديس أغسطينوس فى القـرن 

لي تربطه عأنت أنت بدأت تعتبر أخيك كالعشـار ، » الخامـس 

 .. (76)« األرض ، فتأكد أنك ربطته عن حق 

 القــرن الـرابع

مع مجىء القرن الرابع اتسعت ممارسة االعتراف السّرى 

عن االعتراف العلنى بهدف مصالحة الخاطىء مع كبديل 

الكنيسة ، فالشك أن االعتراف إلي شخص واحد أسهل 

.. ُتظِهر  (77)كثيرًا وأقل إيالمًا من االعتراف أمام الجميع 

من القرن الرابع أن أمبروسيوس لنا أقوال وسيرة القديس 

الثالثة أنواع من االعتراف بالخطايا كانت ُتمارس فى أيامه 
..  االعتراف المباشر هلل واالعتراف العلنى أمام  (78)
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الكنيسة مجتمعة واالعتراف السّرى إلي القس .. فى بعض 

هلل علي أنه المباشر المواضع يتحدث عن االعتراف 

االعتراف المألوف والمسّلم به .. وفى مواضع ُأخري يحاول 

أن يزيل الخجل من االعتراف العلنى داخل الكنيسة ِبَحّث 

ًّ أن هذا ا لمؤمنين علي الصالة من أجل المعترف ُمظِهرًا

االعتراف هو أمر اختيارى .. كما نعلم من سيرته أنه كان 

متعاطفًا مع الذين كانوا يذهبون إليه ليعترفوا بخطاياهم له 

علي انفراد لكن ال يبدو أنه كان يفعل لهم شيئًا أكثر من 

 اضع أمام هللاالصالة ألجلهم، وحثهم علي ترك الخطية والتو 

.. 

كان أمبروسيوس مثل ُأوريجينوس يؤمن أن القس أو 

األسقف ليس له قوة أن يفعل شيئًا سوي أن يصلى من أجل 

.. تأمل أمبروسيوس  (79) المعترف وأن ُيسدى له النصيحة
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( فعّلق قائاًل إن الدموع ،  62:  22فى توبة بطرس ) لو 

ء من خطاياه ، كافية أن تغسل الخاطىوحدها دموع التوبة 

من تورينو )  Maximusوبعد مضى قرن استشهد مكسيمس 

، األمر الذى  (80)م ( بما قاله ُأمبروسيوس  468ـ  380

يبرهن علي أنه إلي ذلك الوقت لم يتوقف االعتقاد بأن 

 االعتراف المباشر هلل يكفى لنوال الغفران ..

 توقف االعتراف السّرى 

 االعـتراف السـرى فى كنـائستوقف فى نهـاية القـرن الرابع  

 وظل ممنوعًا لسنوات عديدة ..(  الشـرق ) تتحدث باليونانية

يحدد المؤرخ سقراطس من القرن الخامس توقيت وقف هذه 

 الممارسة بقوله:

فى هذا الوقت ] الذى عاد فيه اإلمبراطور » 

من روما إلي  Theodosius I ثيئودسيوس األول  
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م ( [ كان ضروريًا أن  391القسطنطينية ) عام 

[ presbytersمن الكنائس وظيفة القساوسة ]ُتلغي 

 «المختصين باالستماع إلي اعترافات التائبين 
(81) .. 

أسقف  Nectariusنيكتاريوس ويذكر المؤرخ أن 

.. أما  (82)القسطنطينية كان أول من ألغي هذه الوظيفة 

ا سقراطس عن ظروف هذا اإللغاء ونتائجه، فقد َسَرَد لن

وسوزومين أن حادثة ال أخالقية وقعت فى الكنيسة فأثارت 

ثائرة الشعب الذى ارتفع صوته مطالبًا بوقف هذا االعتراف 

س وظيفة قإلغاء السّرى مما دفع األسقف نيكتاريوس إلي 

التائبين وَتْرك كل شخص لضميره ليحكم عليه قبل التقدم 

 قكل المناط اقفةأسلمائدة الرب .. ثم حذا حذو نيكتاريوس 

.. 
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وال تعليق سوي القول بأنه لو كان المؤمنون آنذاك 

اب الكتمتيقنين أن هذا االعتراف السّرى مصدره تعليم 

لما تجاسروا وطالبوا بإلغائه ولما استطاع  المقدس

 وظيفة قسيلغى نيكتاريوس المشهود له من الجميع أن 

ًا ا هم أيضاالعتراف ، ولما سار األساقفة علي منواله وألغو 

 هذه الوظيفة ..

 ذهبـى الفـم

ومات نيكتاريوس وخلفه أسقف علي القسطنطينية أهم 

م ، وقد رأينا  397عام  يوحنا ذهبى الفممدن الشرق هو 

من قبل كيف َأكََّد ذهبى الفم فى مناسبات عديدة علي أن 

هلل يكفى لنوال الغفران .. وباختصار لقد المباشر االعتراف 

عّلم ذهبى الفم بأن االعتراف المباشر هلل وحده هو 

الذى يضمن نوال الغفران ، أما الضرورى االعتراف 
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االعتراف العلنى واالعتراف للقس فكان يعتبرهما أمرين 

.. لقد  (83)يمكن القيام بهما أو االمتناع عنهما اختيارين 

و عمل هللا الذى يجب أن نتحدث إليه آمن أن الغفران ه

.. يشير أحد المؤرخين إلي أن هذه الحقبة كانت مباشرة 

تعتبر األكثر لمعانًا فى تاريخ الكنيسة ، فمع نهاية القرن 

الرابع كان نحو ستين ألف شخص يترددون يوميًا علي أكبر 

كنائس الشرق للتقدم إلي مائدة الرب ) األفخارستيا ( دون 

إلي هللا .. ولم يكن المباشر د سوي االعتراف أى استعدا

ُيحَرم من التقدم إلي المائدة إال َمْن يحيا حـياة شريرة مشينة 

بعد الميالد تقريبًا   700، واستمر هذا الوضع حتي العام 
(84) .. 

 كنائس الغرب ) أفريقيا (

أمـا فى كنائس الغرب التى تتحـدث الالتينيـة فقد اسـتبدل 
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م ( أسقف هيبو بشمال أفريقيا  430ـ  354 أغسـطينوس )

سرى الاالعتراف العلنى للمصالحة مع الكنيسة باالعتراف 

فى حاالت ارتكاب الجرائم التى كان إظهارها علنًا ُيعّرض 

..  (85)المعترف بها للمحاكمة من قبل السلطات المدنية 

وظل االعتراف ساريًا علي هذا المنوال فى كنائس شمال 

عد انتهاء عهد أغسطينوس ، ففى منتصف القرن أفريقيا ب

يعتبر أن  Tunnoneالسادس كان فيكتور أسقف مدينة 

..  (86)هلل بالخطايا المباشر الحاجة فقط هى إلي االعتراف 

نعم حتي هذا التاريخ كان المؤمنون فى شمال أفريقيا ال 

 يزالون يتعاملون مع هللا مباشرة وبال وسيط .. 

 أوروبا (كنائس الغرب ) 

ول فى الربع األيوحنا كاسيان من قراءة ما دّونه الشهير 

من القرن الخامس يبدو لنا أنه لم يقبل ممارسـة االعتـراف 
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.. لكن فى  (87)السّرى للقس بدياًل عن االعتراف العلنى 

 - 440) ليو األول منتصف القرن الخامس أقر البابا 

راف العلنى م ( رسميًا بإمكانية اسـتبدال االعت 461

.. ومن هذا الوقت ازدادت ( 88)باالعـتراف السـّرى للقس 

ممارسة االعتراف السرى ولم يعد قاصـرًا فقط علي 

االعتراف بالخطايا العلنية ، لقد شمل أيضًا الخطايا السرية 
.. إال أن االعتراف العلنى لم  يختِف تمامًا ، تذكر لنا  (89)

الذى أخـذ  Alexisيس ألكسكتب التاريخ أن اإلمبراطور 

م دعـا األساقفة وكذا بعض  1080اإلمبراطـورية عام 

أمامهم جميعًا بالجريمة علنًا األشخاص األتقياء واعترف 

 ..( 90)التى ارتكبها 

 تجمعات الرهبان بالشرق 

من الجدير بالذكر أن القوانين الشهيرة التى تنظم حياة 



 694 

 تخلـو من أىباخوميوس الرهبان والتى ُتْنَسب إلي أبَّا 

.. مثلما تخلو منها القوانين التى (91)وصيـة عن االعتـراف

ُتنسب إلي آبـاء الرهبنـة المشـاهير أنطونيـوس الكـبير 

وسيرابيون ومقاريوس الكبير وإشعياء األسقيطى .. كما 

التى  The Regula Orientalisتخلو منها أيضًا مجموعة 

.. مع  (92)لقوانين الشرقية من ا Vigiliusجمعهـا الشماس 

أوائل القرن  هذا فقد صاحب ظهور تجمعات الرهبان فى

 Cloister»فى الشرق جلسات اعتراف من نوع خاص  الرابع

Confession   » من أجل النمو فى المشورة هدفها طلب

العالقة مع هللا أو للتغلب علي خطية معينة أو للتصرف فى 

.. هذه الجلسات لم تكن أمر ما يخص الحياة الرهبانية 

بهدف نوال الغفران ، وفى الغالب لم يكن الشخص الذى 

 - 300يسمع االعتراف قسًا .. نقرأ عن أبَّا مقاريوس )
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م ( أنه بعد ثالث سنوات من إقامته فى الصحراء قال  397

ها إننى قد جئت إلي هذا الموضع وليس لى أحد » لنفسه 

أقـوم اآلن وأمضـى إلي  إلي سـيرة سكان البريـة ،يرشـدنى 

.. ولكن أتي القديس  (93)«األب أنطوينوس ] لم يكن قسًا [ 

م ( وعمم االعتراف ألجل  379ـ  329باسيليوس الكبير ) 

اإلرشاد داخل األديرة التابعة له ولم يكن شرط علي اإلطالق 

.. كان يكفى امتالؤه بالروح  (94)قسًا أن يكون المرشد 

 تمييز والحكمة ..وامتالكه لموهبتى ال

 تجمعات الرهبان بالغرب

وإذا انتقلنا إلي الرهبنة فى الغرب فإننا نذكر توجيهات 

م وحوت خالصة  428التى ُدِونت نحو عام  يوحنا كاسيان

ما رآه وسمعه خالل جوالته بين التجمعات الرهبانية فى 

الشرق وال سيما فى صعيد مصر .. لقد تضمنت وصيتـه 
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أن يكشف لراهـب «   Junior»يم الخـبرة للراهب الصغير عد

أية أفكار مزعجة تأتى إلي ذهنه حتي ال «  Senior» أكـبر 

، لكن هذا االعتراف لم يكن  (95)يقدر إبليس علي خداعه 

له أية عالقة علي اإلطالق بالحصول علي الغفران ..  لقد 

نصح يوحنا كاسيان باالعتراف السّرى بهدف محدد هو 

 مقاومة األفكار الشريرة ..

مؤسس   Benedictم (  550ـ  480) بندكتأما 

الرهبنة بالغرب فوضع االعتراف فى قوانينه لكى ُيماَرس 

طالبًا من الراهب إذا شعر بأن فى التواضع كعالمة علي 

( من abbot داخله شيئًا يدفعه للخطية أن ُيظِهره ألب ) 

اآلباء الذين يعرفون كيف يعالجون الجروح .. وفى ذلك 

( abbot الوقت كان من النادر جدًا أن يكون هذا األب ) 

 .. (96)قسًا 
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 Fructuosusفركتيوسوس كذلك أيضًا توصى قـوانين  

الذى مـن براجا ) من القرن السابع ( باالعتراف السرى 

وليس كوسيلة ينال بها الراهب من  (97)ولكن بهدف التلمذة

م أظهرت نصوص المجمع  829هللا الغفران .. وفى عام 

الذى ُعِقد فى باريس أن اعتراف الراهبات للقسوس كان أمرًا 

 ..( 98)وصية  بأيةاختياريًا لم ُيفرض عليهن 

 ـدلالجـ

ازدادت فى العصور الوسطي ) من نهاية القرن  

الخامس إلي منتصف الخامس عشر ( ممارسة االعتراف 

السّرى للقس وتعالت المناداة بأنه ضرورى لنوال الغفران ، 

إال أنه إلي حٍد ما كان الرأى الغالب هو أن االعتراف 

أحد  Theodore.. كان ثيؤدور  (99)يكفى بالخطايا هلل وحده 

الرهبان البارزين من الكنيسة الشرقية فى القرن التاسع يقول 
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إن التوبة تكفى لنوال الغفران وإن االعتراف السرى هو 

 ..  (100) عالج ُيْفِقد األفكار الشريرة قدرتها علي إيذاء النفس

إال أن الجدل كان قائمًا حول ما إذا كانت هناك ضرورة 

. كى ُتغفر الخطايا أم ال .لالعتراف السّرى بالخطايا للقس 

الذى حاول أن يوقف شالون م انعقد مجمع  813وفى عام 

هذا الجدل من خالل كلمات ترضى كال الطرفين َمْن 

ينادون بضرورة االعتراف السّرى وَمْن يكتفون باالعتراف 

 إلي هللا ..  قال المجمع : 

حده و البعض ينادى بتقديم االعتراف إلي هللا »

باالعتراف إلي القس .. تمارس  والبعض اآلخر

 باستفادة كبيرة.. يخبرنا داود بأنكليهما الكنيسة 

نعترف إلي هللا ، وقال لنا الرسل أن نعترف 

بعضنا إلي بعض .. االعتراف إلي هللا ُيطّهر 
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من الخطية واالعتراف إلي القس ُيظِهر لنا كيفية 

 ..  (101) «الَتطُهر منها 

 القرن الثاني عشرالالهوت فى أما بالنسبة لكبار دارسى 

ـ  1091من كنيسة سانت فيكتور بباريس  ) هيو أمثال 

1141 « )Hugh of St. Victor  » وبطرس لومباردPeter 

the Lombard  أسقف باريس فلم يدافعا عن االعتراف سـوي

لي عألسباب بشرية تبعث علي ممارسته وليس لكونه يستند 

.. ولم  (102)قانون إلهى ) أى علي نص من الكتاب المقدس ( 

يجعل لومبارد وساطة القس شرطًا أساسيًا بل أعلن أن 

 .. ويقول أيضًا إنه لم يكن هناك اتفاقيكفى االعتراف إلي هللا 

فى عصره علي إذا ما كان تقديم االعتراف إلي القس أمرًا 

باء الكنيسة السابقين ضرورىًا  أم ال .. كما يري أن آراء آ

 ..( 103)فى هذا األمر متضاربة كانت 
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كان االعتراف السّرى القرن الثانى عشر وهكذا فحتي 

فى أغلب األماكن ، لكن فى بداية القرن اختياريًا  للقس 

 مجمع التران الرابعفرض  ١٢١٥الثالث عشر فى عام 

علي كل شخص  Innocent IIIبقيادة البابا إنوسنت الثالث 

أن يعترف بخطاياه للقس مرة علي األقل كل عام واعتبر 

ويقصد بهذا «  mortal sinخطية مميتة » عدم االعتراف 

 ُيحرمالخطايا !! وأقر المجمع بأن أعظم التعبير أنها من 

من الكنيسة كل من ال يعترف ، وبالتالى ال ُتجَري له عند 

اآلن ُانظر معى .. و  (104)الموت مراسم الدفن المسيحية 

ـ  1221)بونافنتورا كيف عّلق دارس الالهوت الشهير 

علي قـرار هذا المجمع ..  Bonaventuraم (  1274

 وجـدال يلقد اتفـق مع ما خلص إليه بطرس لومبارد من أنه 

العتراف ااتفاق فى آراء آباء الكنيسة السابقين حول ضرورة 
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إن كل َمن ُينكر ضرورة » بالخطـايا للقس لكنه قال 

مجمع التران الرابـع ُيعد هرطوقيًا بينما منذ االعتراف للقـس 

 «ال يعتبر كذلك كل من لم يره ضروريًا قبل هذا المجمع 
.. هذه الكلمات تؤكد بكل وضوح أن االعتراف السّرى  (105)

ُملزمة فى جميع  بالخطايا للقس لم يكن ُيمارس كعقيدة

كنائس الغرب التى تتبع روما إال بعد هذا المجمع فى القرن 

 .. الثالث عشر

وبعد خمسة وأربعين عامًا من مجمع التـران الرابع اعتبر 

فى التاريخ أن اأُلولي وللمرة  1260فى عام  تومـا األكـوينى

أى واحـد من  (106)هذا االعتراف السـّرى بالخطايا هو سر 

 - mysteries» األسـرار الممارسـات الكنسـية التى ُأطلـق عليهـا 

sacraments  .. » ولمعرفة القارىء فإن كلمة هللا لم تستخدم

لإلشارة إلي أى نوع من االعتراف بالخطايا بل سر مطلقًا كلمة 
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استخدمتها دائمًا لوصف أمر كان مخفيًا ثم قام هللا بإعالنه ) 

( .. لكن  20:  1، رؤ  32:  5، أف  25:  16 كمثال رو

كلمة سر علي بعض أغسطينوس فى القرن الخامس أطلق 

األشياء المنظورة ) كالخبز والخمر فى مائدة الرب ( التى يؤمن 

أنها تحمل بركات روحية غير منظورة ، وتبع أغسطينوس فى 

 هذا المعلمين الذين أتوا بعده حتي عّم استخدام كلمة سر بهذا

إال أنه لم يحدث اتفاق علي عدد هذه األسرار ،  (107)المعني 

إلي من اعتقد أنهم خمسة وتراوحت اآلراء بين َمْن قال بوجود 

الخامس فى القرن فلورنس سرًا إلي أن حسم مجمع ثالثون 

 (108)منها سر التوبة  بسبعة أسرارالعدد  1439فى عام عشر 

«.Penance .» وانتقل هذا التحديد بعد ذلك من الكنيسة فى

الغرب إلي كنائس الشرق اليونانية ثم إلي الكنيسة فى مصر ، 

دس الساوأول ِذْكر لها فى الوثائق المصرية يعود إلي القرن 
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 .. (109) عشر

 مصــر

انفصلت كنيسـة مصر فى منتصـف القرن الخامـس عن 

رق وأيضًا كنائـس الش كنائـس الغرب ) التابعة لكنيسة روما (

اليونانية ) أشهرها كنيسة القسطنطينية ( ولم تعرف 

شر ع القرن الثانىاالعتراف السّرى بالخطايا للقس إال فى 

حين حاول القس مرقس بن كنبر المتأثر بالغرب أن ُيدخله 
(110) .. 

أسقف دمياط الذى كان األسقف ميخائيل فمن كتابات 

 1136معاونًا للبطريرك ميخائيل الخامس ) بطريرك من 

م ( نعلم أن االعتراف السّرى كان ُيمارس فى  1137إلي 

الحياة الروحية وليس لنوال  عالج أمراضهذا الوقت بهدف 

. بل للمرضي روحيًا فقط .لم يكن للجميع الغفران .. ولهذا 
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 يقول هذا األسقف :

وأما االعتراف فهو طب روحانى نسبته إلي » 

الروح نسبة الطب الجسدانى إلي الجسد . وكما 

أن ] المرض [ الجسدانى ال يتم ] يعاَلج [ إال 

يرًا التطبيب خَتْرك بطبيب خبير خيِّر وإال كان 

] المرض [ الروحانى . وكما أنه فكذلك منه .. 

إنسان بمحتاج إلي الطب الجسدانى كل ليس 

الروحانى . وكما أنه ليس كل المحتاجين لك فكذ

 كذلكفإليه يحتاجون إليه مستمرًا وفى كل مرض 

 .. (111)« الروحانى 

ويقـص لنـا المـؤرخ أبو صالح األرمنـى مـن القـرن الثـالث 

فى كتابـه عن  Abu Salih the Armenianعشـر الميالدى  

كنائس وأديرة مصر ) هناك اعتقـاد أن الكاتب هو المؤتمن 
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 : Ibn al-Kanbarأبو المكـارم ( قصة القس مرقـس بن كـنبر 

كان بالوجه البحرى مرقس الضرير بن موهوب » 

.. المعروف بابن القنبر قد جعله أسقف دمياط قسًا 

الشعب أن من ال يعترف لمعلم بخطاياه .. أوهم .. 

ال يجـوز له أن يتنـاول القربان ] يتقدم إلي مائدة 

الرب [ . وإن مات بغير اعتراف للكاهن مات 

بخطيئته وراح إلي الجحيم !! فعاد الشعب يعترفون 

] أى االعتراف وتركوا االعتراف علي المجمرة له 

هلل أثناء مرور القس بينهم بالمجمرة التى المباشر 

ت اإلعداد للتقدم ُتصِعد البخور وذلك خالل صلوا

 ..(112)«إلي المائدة[

هذا النص يؤكد أن األقباط لم يكونوا يمارسون االعتراف 

السرى للقس بل االعتراف علي المجمرة فى القرن الثانى 
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البطريرك التالى عشر .. ويقول لنا أيضًا هذا المؤرخ إن 

م ( هو  1157إلي  1138) بطريرك من  يوأنس الخامس

وأتي ،  (113)ووقف ضد تعليم هذا القس أيضًا تدّخل بحزم

إلي  1157) بطريرك من  مرقس الثالثمن بعده البطريرك 

.. ( 114)تعليم ابن كنبر وقاوم م ( ففعل نفس األمر  1179

ث من رجال القرن الثالأسقف فوه ويكّمل لنا القصة يوساب 

عشر الميالدى فى كتابه سير البطاركة ويقول لنا إن 

إلي  1180) بطريرك من  السادسيوأنس البطريرك 

 ]َقَطَع » م ( الذى جاء بعد مرقس الثالث هو أيضًا  1207

 .. (115)« َمَنَع [ االعتراف عن القبط 

وهكذا يمكننا القول إنه إلي وقت موت يوأنس السادس 

كان االعتراف السّرى للقس  الثالث عشرفى بداية القرن 

ود ة التى تعفى مصر.. وتؤكد نصوص الصالغير ممارسًا 
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إلي ذلك الوقت أن االعتراف هلل بالخطايا استعدادًا للتقدم 

إلي المائدة كان يتم مباشرة بين اإلنسان وهللا فى وقت مرور 

 .. (116)القس بالمجمرة 

 القرن الخامس عشر

َن الذى ُدوِّ « سر الثالوث فى خدمة الكهنوت » فى كتاب 

عشر ( نقرأ  ) غالبًا خالل القرن الخامس ١٤٩٣قبل عام 

 هذه الفقرة :

بطرس لما جحد ] سقط فى الخطية [ فندم » 

 فقبل هللا توبته .سرًا وخرج بكي بكاًء مرًا 

أباؤنا االعتراف من البيعة ] الكنيسة [ أبطل وقد 

القبطية وقد وضعوا فى ذلك كتابًا وأشّدوا فى 

 .. (117)« ذلك 

 ىبالطبع لو كانت عقيدة االعتراف السرى قد صارت ف
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ذلك الوقت راسخة كتعليم يستند علي نصوص الكتاب 

 المقدس لما أقدم اآلباء علي إبطاله والتشديد علي ذلك ..

 التحــول

الذى حدث الخطير اآلن فّكر معى فى هذا التحول 

لالعتراف عبر هذه القرون .. لقد نجح إبليس فى أن يحّول 

ية ناالعتراف العلنى الذى كان مقصورًا علي الخطايا العل

الكنيسة إلي جماعة والذى كان يتم أمام كل المشينة 

اعتراف سّرى للقس فى جلسة علي انفراد ُمغيرًا الهدف من 

ى أساء الكنيسة للتائب الذمصالحة كونه اعترافًا علنيًا هدفه 

فران غإليها لتقبله فى شركتها إلي اعتراف سّرى للقس هدفه 

عل د نجح إبليس فى جوالقبول أمام هللا .. وآسفاه لقالخطايا 

الناس يعتقدون أنه ال بديل لغفران الخطايا ونوال الخالص 

بدون هذا االعتراف السّرى بالخطايا إلي القس بخداعهم بأن 
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: 16هذا ما يقصده الرب فى المقاطع الثالث الشهيرة )مت 

( .. ولقد نجح  23، 22: 20، يو 18":  18، مت 9

إبليس فى أن يجعل الناس تفشى أسرارها إلي شخص مثلهم 

 بإرهابهم بأنه ال خالص لهم بدون هذا االعتراف ..

لقد نجح إبليس فى أن يحرم النفوس بواسطة هذا التعليم 

مع هللا علي أساس مباشرة الخطير من الدخول فى عالقة 

ن ك تمكّ الدم الثمين المسفوك .. وكما نجح إبليس فى ذل

أيضًا من أن يحّول هدف جلسات االعتراف السّرى التى 

كانت من أجل نوال اإلرشاد والتلمذة التى بدأت فى 

التجمعات الرهبانية ليجعلها هى أيضًا جلسات هدفها 

 نوال الغفران ..الرئيسى 

وما أمّر النتائج .. فكم ألحقت هذه الجلسات األذي 

 هالك األبدى علي الذهابمن الاالرتعاب بكثيرين إذ أجبرهم 
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إليها .. كم أذتهم بالخوف والخجل واالضطراب فهناك من 

الخطايا ما تخجل بعض النفوس من أن ُتَلمِّح بها حتي إلي 

أقرب أصدقائها ، فما بالك لو أن المعترف كان فتاة صغيرة 

رقيقة المشاعر مرهفة الحس اضطرها الرعب من الهالك 

ها وأفـعالها وأفكارها .. وكم أذت األبدى إلي االعتراف بأسرار 

أنفسهم .. فمع كثرة عدد القسوس وتؤذى هذه الجلسات 

الناس ووقوعهم تحت اإلرهاب بأنه ال خالص لهم بدون هذا 

رافات لتلقى اعتكثيرين االعتراف صار االحتياج إلي قسوس 

الجميع َفَقلَّ الحرص علي انتقائهم من األشخاص الممتلئين 

لهم بحياة القداسة .. آه أى أذي يصيب بالروح المشهود 

قس االعتراف أيضًا من سماعه قصص السقوط فى 

الخطايا الجنسية إذا كان غير ناضجًا أو مقيدًا بخطية فى 

هذا المجال أو واقعًا تحت ضغوط نفسية أو يعانى من 
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مشاكل عائلية .. وكم يكون الخطر محدقًا حين يكون 

 المعترف بهذه الخطايا امرأة ..

هذه هى قصة االعتراف السّرى أمام القس وإن أردنا 

 تلخيصًا لها فهذه هى النقاط األساسية :

من االعتراف العلنى إلي تحول َحَدَث أواًل  •

االعتراف السّرى االنفرادى ثم َتَغيََّر الهدف فى 

عصور الكنيسة المظلمة ، فبعد أن كان هدفه 

مصالحة الكنيسة للتائب الذى أساء إليها 

طاياه العلنية المشينة أصبح اعترافًا سرىًا للقس بخ

غفران نوال البالخطايا العلنية وغير العلنية هدفه 

.. 

فى الجلسات االنفرادية تحول آخر وحدث  •

االختيارية التى كان هدفها سماع المشورة 
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والتلمذة فصارت جزءًا من الجلسات اإلجبارية 

يا االتى تذهب إليها النفوس لتسرد قائمة الخط

التى ارتكبتها متوهمة أنها بهذا تنجو من الهالك 

.. 

هذا االعتراف السّرى مطلقًا حتي  لم ُيماَرس •

منتصف القرن الثالث حين بدأت ممارسته كبديل 

عن االعتراف العلنى ثم توقف فى القسطنطينية 

فى نهاية القرن الرابع ثم فى كنائس الشرق ولم 

 يتم الرجوع إليه إال فى نهاية القرن السابع ..

كما أن ِسَيْر آباء الكنيسة أمثال كبريانوس  •

لفم وأغسطينوس فى القرون اأُلولي تؤكد وذهبى ا

 باعترافاتهم سرًا إلي أحد  ..لم ُيْدلوا أنهم 

فى أكثر الكنائس اختياريًا وكان هذا االعتراف  •
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حتي القرن الثالث عشـر حين فرضـه البابا 

 إنوسنت الثالث فى مجمع التران الرابع ..

تم اعتباره واحدًا من األسرار السبعة فى القرن  •

 ..امس عشر الخ

قارئى العزيز .. كلما قرأنا أكثر فى تاريخ الكنيسة كلما 

توهجت أمامنا هذه الحقيقة أن التعليم ُعرضة للتغيُّر وهو 

ينتقل من جيل إلي جيل .. وأن األمان كل األمان هو فى 

التمسك بما تقوله كلمة هللا وحدها والخطر كل الخطر فى 

ث المفرطة فى التعليم المتوار ما تقوله الكلمة والثقة تجاهل 

.. وهذه آية مناسبة تمامًا نختم بها جولتنا السابقة عبر 

 صفحات التاريخ :

 فاحصين الكتبوكان هؤالء ] أهل بيريَّة [ .. » 

] هذه األمور هكذا ]أسفار الكتاب[ كل يوم هل 



 714 

 [« تتفق مع ما تقوله كلمة هللا 

 

 ( 11:  17) أع 

 


