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هللا هھھھو االبشاررةة  

في محبة هللا كنعمة من ذذااتهھ تتتأمُّال
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إإلى  
ولي بيیبرمأأبرااهھھھامم وو  

االلذاانن يیعمالنن معاً على جعل االزووااجج  
وواالموسيیقى من أأجل االمحبة أأفضل االنعم.  

 

من لدنك تبدأأ حيیاتنا  

ووإإليیك منتهھاهھھھا  

لتبدأأ عندهھھھا االحيیاةة  

فأنت االحيیاةة للحيیاةة  

ووأأنت االقلب للقلوبب  

ووهھھھبتهھاأأنت االنعمة االتي وو  
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كلمة شكر  

أأُْبِصَر "". لكن أأَْحَمُدكَك ألَنََّك ااْستََجْبَت لِي وَوِصْرتَت لِي َخالًَصاأأووالً أأوودد أأنن أأقولل ليیسوعع االمسيیح: "

تََك وَوَمْجَدكَك. َكَما قَْد رَرأأيَْیتَُك فِي قُْدِسكَ  ر٬، يیماا(االمز ..ألنَنَّ رَرْحَمتََك أأَْفَضُل ِمَن ااْلَحيیَاةِة. َشفَتَايَي تَُسبَِّحانِكَ  ٬،قُوَّ

- 2: 63؛ 21: 118  3.(  

٬، شكرااً ألنكما أأحببتماني عندما تواارريیت عن ااألنظارر Talithaووتاليیثا  Noëlثانيیاً؛ أأقولل لنويیل 

ً إإلى ددررااستي خاللل أأيیامم االتأليیف االطويیلة. شكرااً لكما ألنكما كنتما معي ااإلنجيیل االنابض  منصرفا

بالحيیاةة.  

ي٬، شكرااً لتضرعاتكم االيیوميیة وولتلك االمعارركك االتي ثالثاً؛ إإلى فريیق االمصليین االدااعم من أأجل

من أأجلي ضد االشيیطانن ووااإلثم وواالضعف وواالخيیانة وواالغدرر. ووقد ااستجابب هللا بإسباغغ  خضتموهھھھا

ررحمتهھ.  

رراابعاً؛ ووإإلى ططاقم كبارر االمعمداانيیيین في كنيیسة بيیت لحم٬، شكرااً لكم على ااإلذذنن في االتأليیف٬، 

على  ههووسموّ هللا هھھھيیمنة  فكرةةشر ااإلحساسس وواالمشاعر تجاهه ووللتضحيیة االتي بذلتموهھھھا من أأجل مفهھومم ن

.االبشاررةةفي كل شيء٬، خصوصاً   

٬، شكرااً للدررااسة ٬Desiring God، ووكارروولل ستنباشش في Justin Taylorخامساً؛ إإلى جستن تيیلورر 

مشرقق (االفهھرسس) باإلضافة إإلى االشرااكة االعمل وواالمتبصر٬، االتنقيیح االتحريیر ووووللاالالهھھھوتيیة االيیقظة٬، 

رةة ووذذلك في إإثاررةة حقيیقٍة أأنن هللا هھھھو ااألكثر تمجيیدااً ووتعظيیماً ووبهھاء في ددووااخلنا عندما نكونن أأكثر االمثم

.ااططمئنانا لهھ  

االلذيین كانن  ٬John Owen، ووجونن أأوويین Jonathan Edwardsووأأخيیرااً إإلى جوناثانن إإددوواارردد 

شكرااً.. ررووحي ووحيیاتيفي نورٍر أأثيیريي بمثابة شعاعع للمسيیح تمجيیدهھھھما   

النفس؟ااإلعجابب بلهھي هھھھو بمثابة تأيیيید وومواافقة على هھھھل أأنن االحب ااإل  

ثقافتنا إإلى االرؤؤيیة االمركزيیة لإلنسانن االمتطرفف حولل االمحبة تتسلل  إإنن ما يیحزننا هھھھو أأنن

 أأنن االشعورر عندما تكونن موضع محبة أأوولى خطوااتهھم غيیر االثابتة مع م أأططفالنا ووكنيیستنا. نحن نعلّ 

ولل هھھھذهه االرؤؤيیة في منهھجيیاتت فلسفة تربويیة تعليیميیة شاملة حقمنا ببناء قد وو ٬،أأنك محل أأهھھھميیةيیعني 

االمهھاررةة  ووفن عالجيیةاالنماطط ااألووااسترااتيیجيیاتت االبوااعث وواالدوواافع وو االمحبة ووكفاءااتت ااألبوةة ووااألمومة

عوضاً االشعورر بمحبة ااآلخريین فهھم في االبيیع. إإنن معظم االناسس االعصريیيین بإمكانهھم ووبصعوبة تخيیل 
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ال تحبني.إإذذااً فأنت  تجعلني محل أأهھھھميیة٬، عن االشعورر باألهھھھميیة. إإذذاا لم  

 جوهھھھرهه وويیضعف٬، قيیمتهھ,٬، فهھذاا يیقلل من في عالقة مع وولكن عندما تكرسس تعريیف االمحبة هھھھذاا 

منتهھى االمتعة ب منا قناعاتنا ووررضانا. فإذذاا لم يیكن منتهھى االسعاددةة هھھھو هللا٬، وولم يیكن ٬، وويیسلووجوددتهھ

كنزنا أأفضل نعم االمحبة٬، حيینهھا لن يیكونن هللا هھھھو هھھھي لم تكن تلك االمتعة وو ٬،االرووحيیة في حضورر هللا

ااألخبارر االساررةة االتي من االممكن أأنن تجعل  ليیست االبشاررةةووااألعظم٬، ووعطاءااتهھ ليیست ررحمة أأسمى٬، 

ً قد االمسيیح  ال يیكوننووعطايیا خالقهھم. نعم وواالمخطئيین يیستحقونن  ووعلى بسبب االخطيیئة٬، عاني مسبقا

.تجاووزز حدووددهه باحثة عما يیرضيیهھاتأأررووااحنا أأنن   

تسلل إإلى ة تخفيیوو ةغامضفكرةة النفس هھھھو ااإلعجابب بهھھھذاا االتشويیهھ للحب ااإللهھي االمتضمن قبولل 

تنبني على قاعدةة معظم أأددااءااتنا االديینيیة. نحن نعلن أأننا نعظم هللا لمحبتهھ لنا وولكن إإذذاا كانت محبتهھ لنا 

االتفاخر في رغبة ٬، فمن هھھھو فعالً االذيي يیمجد وويیعظم وواالحالل هھھھذهه. لديینا االاهھألهھھھميیة االتي يیحيیطنا باا

؟بالصليیب ططالما أأنن االصليیب شاهھھھد على قيیمتنا. إإذذنن فمن يیكونن مفخرتنا وومصدرر سعاددتنا  
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ةةً وَوااِحَدةةً ِمْن أأَْجِل ااْلَخطَايیَا٬، ااْلبَاررُّ ِمْن أأَْجِل ااألَثََمِة٬، لَِكْي يیُقَ " بَنَا إإِلَى هللا٬ِ، فَإنِنَّ ااْلَمِسيیَح أأيَْیًضا تَأَلََّم َمرَّ رِّ

ووححِ ُمَماتًا فِ  ".ي ااْلَجَسِد وَولِكْن ُمْحيیًى فِي االرُّ  

)18: ٬3، 1(بطرسس    



 6 

االمقدمة  

االعالم إإليیهھما هھھھو أأكثر ما يیحتاجج  ااألعظم هللا بشاررةةنعمة  –  

-االيیومم إإنن االشيء االمثيیر للدهھھھشة  –كما في سائر ااألجيیالل   هھھھذاا ااالبتعادد عن هللا في حيین أأنن هھھھو  

ذذااتهھ هھھھو االنعمة جميیع االنعم االتي تبعث على االرضا هھھھي من عند هللا. إإنن االمذهھھھل أأنهھ قلّما يیُعلَْن بأنن هللا 

ااالستمتاعع بجمالل  هھھھياالنعمة االنهھائيیة من نعم محبة هللا أأنن نا . وولكن ااإلنجيیل يیعلّماالبشاررةةفي ااألعظم 

ببِّ ُكلَّ أأيَیَّامِم َحيیَاتِي٬، لَِكْي أأَْنظَُر إإِلَى  وَوااِحَدةةً َسأَْلُت ِمنَ  هللا. " ببِّ وَوإإيِیَّاهھھھَا أأَْلتَِمُس: أأنَْن أأَْسُكَن فِي بيَْیِت االرَّ االرَّ

سَس فِي هھھھيَْیَكلهِھِ  ٬، وَوأأَتَفَرَّ ببِّ  هھھھي االبشاررةةإإنن أأفضل ووآآخر نعمة من نعم  ).4: 27" (مزمورر٬، َجَمالِل االرَّ

ساررةة من أأجل فضل معرفة االمسيیح يیسوعع االذيي من بل إإني أأحسب كل شيء أأيیضاً خالمسيیح "ب فوززنا

) ووهھھھذاا جميیع ما شملتهھ 8: 3فيیليیبي٬، ( لهھ خسرتت كل ااألشيیاء ووأأنا أأحسبهھا نفايیة لكي أأرربح االمسيیحجأأ

- االبشاررةةمحبة هللا من خاللل نعمة  .وواالتمتع بذلك قدسيیة وومحبة االمسيیح إإلى ااألبدلرؤؤيیة ووتذووقق    

سوفف يیستمر لملك االديیّانن٬، وواالمقاضاةة ااألخيیرةة أأمامم اانن إإلى االحسابب من أأوولل خطيیئة في جنة عد

ااإلنسانن في تقبل محبة هللا كنعمة على كل شيء سوااهه. ووفي االحقيیقة هھھھناكك عشرةة آآالفف نعمة تنبع 

من خاللل موتهھ٬، عشرةة  تاالتي حصلااألمورر  االمسيیحبشاررةة ووتتدفق من نبع محبة هللا. لقد أأعلنت 

د في إإلى االسعاددةة االنهھائيیة إإذذاا لم تق هھھھذهه االنعم تقوددمن  مةنع من ماآآالفف نعمة مبارركة لعرووسهھ. وولكن 

إإلى االسعاددةة من قبل أأيي شخص إإذذاا لم يیكن االمقصودد  االبشاررةةووااحدةة من نعم  تقودداالبداايیة إإلى هللا. وولن 

.ااأل االبشاررةةهھھھو االسيید نفسهھ االذيي من أأجلهھ كانت هھھھبة   

كونن من صميیم متعنا االمتقبلة االمسيیح لتبشاررةة ووفي مثل هھھھذاا االموضع٬، قمنا بتحويیل محبة هللا وو

ً سرووررنا وواابتهھاجنا في  ً في ااألشيیاء ااألقل أأهھھھميیة٬، خصوصا ارر ب. إإنن ااالختكوننا محل أأهھھھميیةإإلهھيیا

يیمكن ااستشفافهھا مما يیلي: هھھھل تشعر بأنك محل  رسالةووااإلخالصص للاالحاسم لمركزيیة هللا ااإلنجيیليیة 

ألنهھ ٬، جعلك قاددررااً على ااالستمتاعع هھ٬، أأوو ألنهھ٬، ووعلى حسابب حبيیبيیجعلك محل أأهھھھميیةمحبة ألنن هللا 

كدليیل ووررؤؤيیة االمسيیح االمصلوبب ؟ هھھھل تتعلق سعاددتك لفترةة قصيیرةة بمفهھومم جعلهھ محل أأهھھھميیة إإلى ااألبد

هللا إإلى ااألبد دداائماً؟ هھھھل  هھأأوو كطريیقة للتنعم بما يیمنّ ؟ عليیكعلى قيیمتك أأوو ططريیقة للتنعم بنعم هللا 

االمسيیح هھھھي أأساسس سعاددتك؟على تجليیاتت هللا   

إإشرااقق رراائع؟أأمم متعاليیة ذذااتت   
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لنا أأهھھھميیة كونن أأنن نكونن سعدااء يیعني االرغبة بأنن ت إإنن خطأنا االمميیت ااالعتقادد بأنن ررغبتنا في

في ااعتدااددنا  ة ااألمر فإنن االمشاعر االطيیبة تتجذرر. ووهھھھناكك شعورر بأنن ذذلك أأكيید. وولكن ووفي نهھايیكبيیرةة

بأنفسنا٬، وولكن ليیس باالعتداادد با<. إإنن هھھھذاا االطريیق إإلى االسعاددةة هھھھو مجردد ووهھھھم. هھھھناكك مفاتيیح لحل 

االمسيیح. أأحد هھھھذهه االمفاتيیح إإلى االمشكلة٬، فهھناكك مفاتيیح لقلب كل إإنسانن ووحتى قبل االتحولل ووااالهھھھتدااء 

لب لرفع قدرر نفسهھ. ليیس هھھھذاا ما أأوو إإلى جبالل ااأل )grand canion(جرااند كانيیوننأأنن ال أأحد يیتوجهھ إإلى 

 برووعة هھھھذههيیحدثث في تلك ااألعماقق االهھائلة وواالذررووااتت االمهھيیبة. وولكننا نذهھھھب إإلى هھھھناكك٬، وونذهھھھب تمتعاً 

. ووكيیف ذذااكك إإذذاا كنا نفعل ذذلك من أأجل صحتنا ووسعاددتنا؟ االجواابب أأنن ذذااكك ليیس هھھھو االمحورر اكنااألم

في قلوبنا: ووإإنن سالمة االرووحح وواالسعاددةة ااألساسس. ففي تلك االلحظاتت االمضيیئة االراائعة هھھھناكك شاهھھھد 

االكبيیرةة ال يیأتيیانن من خاللل ااعتداادد نفسي االعظيیمة وولكن ذذلك يیأتي من خاللل تألق رراائع.  

االبشاررةةفي  ةااألسمى٬، ااألفضل٬، وواالنهھائيیاالنعمة   

نَارَرةةُ إإِْنِجيیِل َمْجِد إإبولس: " يیدعوههوو. يیسوعع االمسيیح مصدرر هھھھذاا االتألق ووااإلشرااققبشاررةة تكشف 

نَارَرةِة َمْعِرفَِة َمْجِد هللاِ فِي إإ: "يیقولل) ووبعد مقطعيین 4: ٬4، 2 كوررنثوسس" (ااْلَمِسيیِح٬، االَِّذيي هھھھَُو ُصورَرةةُ هللاِ 

".وَوْجهِھ يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ   

ال ووااألكيیدةة االتي ٬، جوددااألسمى٬، ااألفضل٬، ااألاالنعمة إإنما أأعني  االبشاررةةعندما أأقولل إإنن هللا هھھھو 

ً في  إإنهھا. ووال عطيیةنعمة  ةال تساوويیهھا أأيی٬، وواالتي هھھھي نعمة قبل االجدللت االمسيیح بشاررةة مجد هللا متجليیا

االتي تكشف عن سعاددتنا ااألبديیة. إإنن محبة هللا االمّدخرةة تعني ووصايیتهھ االتي تقضي بتقديیم كل ما هھھھو 

ً ووااستمراارريیة. ووططالما نحن آآثم ونن ضروورريي كي يیأسرنا بما يیرضيینا وويیسّد حاجاتنا بشكل أأكثر عمقا

ووال االرغبة في أأنن نكونن =٬، فإنن هللا تعالى شّرعع ططريیق االخالصص كي يیمنحنا ذذااكك  لحقووليیس لديینا اا

يیموتت من أأجل محبة هللا تعالى هھھھو إإررسالهھ البنهھ كي االحق ووتلك االرغبة. لقد كانن االدليیل ااألبلغ على 

اددةة لتمكن من اامتالكك االسعللخاططئيین االحق للتقربب من هللا وواا يیكونن حتىمغفرةة أأخطائنا٬، ووليیقومم ثانيیة 

في حضوررهه إإلى ااألبد.  

كل االنعم  االبشاررةةهھھھذهه منح تيیجب أأنن فهھھھي ااألنباء االساررةة بالنسبة للمسيیحيیيین٬،  االبشاررةةووكي تكونن 

وواالتي بإمكانن ااآلثميین غيیر االمستحقيین االحصولل عليیهھا وواالتنعم  ضيیة االتي تسّد االحاجاتت إإلى ااألبد٬،االمر

: أأووالً يیجب أأنن يیكونن قد بهھذهه االنعمة أأمورر تعلق ثالثةسبيیل أأنن يیكونن ذذلك حقيیقة٬، يیجب أأنن تبهھا. ووفي 

٬، عناغضب هللا رفع تتّم ااكتسابهھا بدمم ططهھاررةة ووااستقامة االمسيیح حبيیب هللا. يیجب أأنن تستر آآثامنا٬، وو

ً مقابل  ً يیجب أأنن تكونن تلك االعطيیة ددوونن مقابل ووليیست ااكتسابا وويینتقل صالحح ووخلق االمسيیح إإليینا. ثانيیا
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. ثالثاً: االبشاررةةعلى ااكتسابب نعمة بجهھدنا االشخصي ذذاا ما عملنا شيء ما. لن تكونن هھھھناكك أأنباء سارّرةة إإ

تفوقق جميیع االعطايیا االتي يیمنحهھا لنا.هھھھي هللا نفسهھ٬، ووهھھھي  يیجب أأنن تكونن تلك االنعمة  

رر على أأنهھ بمثابة تقليیص  حجم االصرااعع االذيي لسيیكونن هھھھناكك سوء فهھم لهھذاا االكتابب فيیما إإذذاا ُصوِّ

. وواالوااقع )1(لطلب االخالصص وواالحصولل عليیهھ أأتاحهھائل هللا االتي يیثارر في سبيیل فهھٍم إإنجيیليٍّ لطرقق ووووسا

 ااالذيي يیجب االعمل على إإعالء شأنهھ االبشاررةةأأنن هھھھذاا االكتابب إإنما يیركز على االقيیمة االالمحدووددةة لهھدفف 

. اعوضاً عن االتقليیل منهھ  

هھھھذاا ااألنباء االسارّرةة لسعاددتنا االمفعمة وواالنهھائيیة في تجليیاتت هللا على االمسيیح. وو يهھھھ االبشاررةةإإنن 

يیعني أأنن هھھھذهه االسعاددةة يیجب أأنن تُْكتسب للخاططئيین على حسابب حيیاةة االمسيیح االذيي جعل مجدهه يیسطع 

غيیر مكتسبة يیجعلهھا تشع بتألق متزاايید على ووهھھھي نعمة  ٬،بمقابلهھھھي هھھھذهه االسعاددةة ألنّن . وواالداائمتألق الب

هھھھي االنعمة نفسهھا.  تاالدوواامم. لكن االثمن االذيي ددفعهھ يیسوعع مقابل هھھھذهه االنعمة وواالتي هھھھي ددوونن مقابل ليیس

ووتذووقهھ بفرحح  مشاهھھھدتهھمكن يیوولكن االنعمة هھھھي االمسيیح نفسهھ كتجٍل من تجليیاتت صوررةة مجد هللا االذيي 

ال يینتهھي.  

هھھھل ستكونن سعيیدااً في االجنة إإذذاا لم يیكن االمسيیح هھھھناكك؟  

-إإنن االسؤاالل ااألساسي االموجهھ لجيیلنا  -ووأليي جيیل   هھھھو االتالي: إإذذاا كانن باستطاعتك أأنن تنالل  

عع كل أأنواا كانواا معك في ااألررضض ووتمنح لكمع جميیع أأصدقائك االذيین تكونن في تلك االجنة  ووأأنناالجنة٬، 

بكل االملذااتت االتي كنت تستمتع بهھا ددوونن عناء٬، ووحولك من  ااألططعمة االتي أأحببتهھا دداائما٬ً، وو تستمتع

بهھا٬،  متعلم تستتذووقتهھا أأبدااً ووتلم االجمالل االطبيیعي ما لم ترهه عيیناكك من قبل٬، ووجميیع االمتع االمادديیة االتي 

هھھھل ستكونن في حالة ررضا بالجنة إإذذاا لم يیكن االمسيیح  هھھھناكك من صرااعاتت أأوو كوااررثث ططبيیعيیة. ووليیس

هھھھناكك؟  

وواالسؤاالل االموجهھ إإلى االمرشديین االمسيیحيیيین هھھھو: هھھھل نحن نعظ وونعلم وونقودد بأساليیب مثل تلك 

                                                
: 2سوفف أأقومم بمعالجة هھھھذاا االسؤاالل حولل ااالبتهھاجج االحق بنعم هللا في االفصل االعاشر. بولس يیقولل في تسالونيیكي  )1(

ألنكم  "ألنن من هھھھو ررجاؤؤنا ووفرحنا ووإإكليیل اافتخاررنا٬، أأمم لستم أأنتم أأيیضاً أأمامم نبيینا يیسوعع االمسيیح في مجيیئهھ٬، 19
أأنتم مجدنا". وواالسؤاالل ما ززاالل على هھھھذاا االوجهھ: ما هھھھو االمصدرر االمطلق وواالالنهھائي ألساسس ووهھھھدفف اابتهھاجهھ؟. كما 

) وواالسؤاالل هھھھو: كيیف 22: 14أأنهھ ليیس هھھھناكك من خالفف بأنن ضميیرنا االنقي هھھھو مصدرر سعاددةة ووسروورر (ررووميیة 
تهھاجج ألنهھا تعمل على كشف االمزيید فيیما ترتبط هھھھذهه االبهھجة وواالسعاددةة با3؟ هھھھل أأنن هھھھذهه ااألمورر هھھھي سبب ااالب

يیتعلق بذااتهھ٬، أأوو أأنن هھھھذهه ااألمورر تقوددنا إإليیهھ؟ أأوو أأنهھ هھھھو ااالبتهھاجج بحّد ذذااتهھ ألنهھ يیقوددنا إإلى تلك ااألمورر؟  
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؟ هھھھل اانتقلنا مع االتي تجعل االناسس على ااستعداادد لسماعع االسؤاالل وواالجواابب فيیجيیبونن وواالصدىى يیَُرّجع: كالّ 

نفسنا كما يیحلو لنا أأنن نرااهھھھا. أأاالعالم من نعمة محبة هللا كنعمة منهھ إإلى محبة هللا كنعمة نرااهھھھا في مرآآةة 

نعمة من تجليیاتت هللا على االمسيیح بشكل هھھھامشي أأمم على ااألصح  اعلى أأنهھ االبشاررةةهھھھل قمنا بتقديیم 

نن يیكونن هھھھذاا االكتابب ططريیقة أل بشكل محورريي مركزيي ووجوهھھھريي؟ إإذذاا كانن ااألمر كذلك٬، فإني أأصلي

 االبشاررةةأأهھھھميیة "نورر متيیقظيین إلددررااكك االقيیمة االعظيیمة وويیجعلنا وومن االطرقق االتي يینبهھنا هللا من خاللهھا 

نن يیكونن لدىى خدماتت االكهھنوتت نفس االهھدفف ألووبهھاء االمسيیح االذيي هھھھو من تجليیاتت هللا". أأنا أأصلي 

االعظيیم من االقرنن االسابع عشر.٬، االكاتب االبيیورريیتاني John Owenكهھدفف االقس جونن أأوويین   

ووقد كتب رريیتشارردد دداانيیيیل عنهھ قائالً:  

االتي كثيیرااً ما كانن يیوررددهھھھا بشكل ووااضح٬،  ووهھھھي هھھھناكك فكرةة ووااحدةة مهھمة بالنسبة لجونن أأوويین٬،

االمركز وواالجوهھھھر في علم على تلك االفكرةة ااسم على االكاتب أأنن يیمضي بعيیدااً ليیطلق  هھووهھھھي أأن

 ٬، ووهھھھو أأنهھ بالرووحح االقدسس االممنوححاالبشاررةةاالمبدأأ االذيي ندرركهھ في لالهھھھوتت... ووبالتحديید؛ االمعتقد وواا

.)2(للمسيیح٬، نرىى تجليیاتت هللا "على ووجهھ االمسيیح" وواالتي من خاللهھا نصبح على مثالهھ  

هھھھل نعمل على إإعداادد االناسس للجنة؟  

ً بأنن أأتباعنا يیتم إإعدااددهھھھم للجنة حيیث االمسيیح شخصيیاً. ووحتى إإذذاا كانن  هھھھل بإمكاننا االقولل حقا

إإلى  ٬،أأتباعنا غيیر مؤهھھھليین لذلك٬، فهھل سيیدخلونن االجنة؟ أأليیس ااإليیمانن هھھھو االذيي سيیأخذنا إإلى هھھھناكك

االجنة حيیث ووليیمة االمسيیح االمنتظرةة؟  

 .نن "االمسيیح هھھھو كل شيء"ااذذااتت مرةة عظة دديینيیة تحت عنو J.C. Ryleلقد أألقى جج. سس. رراايیل 

قالل فيیهھا:  

ونن االجنة؛ في حيین يیتحدثث االكثيیر يیستحقأأنن هھھھناكك االقليیل ممن  االقولل "وولكن وولألسف. كيیف يیمكن

على نحٍو بيیّن ليیس لديیهھم ااإليیمانن االمخلّص٬، في حيین أأنهھم ووأأنن "مصيیرهھھھم االجنة" بعد موتهھم.  على

كما  ٬،تحترمم االمسيیحال فأنت ال تكرمم وو ةاالحالفي هھھھذهه  ووددرراايیة فعليیة بالمسيیح.  ةلديیهھم أأيی تكما أأنهھم ليیس

                                                
ووهھھھناكك ططريیقة أأخرىى للتعبيیر عن ذذلك٬، بأنن كل كالمم جونن مورريي االتقليیديي في كتابهھ [االخالصص االمنز وواالمطبق؛  )2(

Redemption-Accomplished-and Applied (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1955) هھھھو مهھم٬، ووليیس .[
فقط ما تضمنهھ االفصل حولل "االتمجيید ". إإنن ررؤؤيیتنا هھھھي حولل أأهھھھميیة٬، ططيیفهھ٬، كمالل٬، ااتساعع مدىى االتوبة٬، ووررؤؤيیتنا 

حادد مع حولل االداافع االفاعل٬، ااالنبعاثث االرووحي٬، ااإليیمانن٬، االتوبة٬، االمغفرةة٬، االتقديیس٬، االتحمل وواالصبر٬، ووااالت
االمسيیح ووهھھھي كلهھا ذذااتت أأهھھھميیة.  
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ال تكّن لهھ االحب. ووااأأسفاهه! ماذذاا بإمكانك أأنن تفعل في  هھ. فأنتتجمعك ب عالقاتتال رروواابط وو ال أأنهھ

االجنة؟ يیجب أأال يیكونن لك مكانن هھھھناكك. فإنن متعهھا ليیست لك٬، ووسعاددتهھا ستكونن سعاددةة ليیس بإمكانك 

مرهھھھقة ووعبء على نفسك. آآهه.. عليیك بالتوبة وواالتغيیر قبل  ة بهھا. ووإإنن مهھامهھا وومستلزماتهھاااإلحاطط

.)3(فوااتت ااألوواانن  

يیناسب االشخص ليیكونن أأكثر نفعاً على ااألررضض من أأنن يیكونن مستعدااً للجنة. ليیس هھھھناكك من شيء 

االعتقادد فووهھھھذاا أأمر حقيیقي ألنن ااالستعداادد للجنة يیعني االوصولل وواالحصولل على االمتعة وواالسروورر. 

). ليیس 18: ٬3، 2 كوررنثوسسبالسيید االمسيیح٬، ووفهھمهھ ووإإددررااكك مجدهه يیعني أأنن تتغيیر لتكونن على مثالهھ (

ً بالمسيیح. ووعندما يیكونن هھھھناكك هھھھناكك من شيء يیبارركك هھھھ ذاا االعالم أأكثر من االناسس االذيین هھھھم أأكثر شبهھا

تشابهھ مع االمسيیح؛ حيینهھا بإمكانن االعالم ررؤؤيیة االمسيیح.  

إإلى ماذذاا يیحتاجج االعالم بصوررةة أأكبر؟  

ً دديینيیة ب االمسيیح ووبمحبة هللا٬، ووعندما نرتفع وونسمو بنعمة رسالة عندما نحتفي وونقيیم ططقوسا

ذذلك بطريیقة تجعل االناسس يیروونن أأنن ذذلك هھھھو من أأجل هللا ووحدهه. هھھھل بإمكانن االخالصص٬، ددعونا نفعل 

يیعلمواا أأنن االخالصص هھھھو االنعمة االمفتدااةة بالدمم االتي تّم من شفاهھھھنا أأنن  االبشاررةةهھھھؤالء االذيین يیسمعونن 

من االممكن أأنن يیصدقق هھھھؤالء وويیقولونن "إإنن  بالدمم مقابل ررؤؤيیة ووتذووقق مجد االمسيیح. ووهھھھلتدااؤؤهھھھا ااف

يیَْبتهَِھْج وَويیَْفَرحْح بَِك ُكلُّ ططَالِبيِیَك٬، وَوْليیَقُْل دَداائًِما ُمِحبُّو لكلماتت االمرتل " ". أأوو يیرددددوونناالمسيیح هھھھو كل شيء

ببُّ  َخالَِصَك: ). ووليیس في االمقامم ااألوولل "االخالصص هھھھو االعظيیم" وولكن 4: ٬70، مزمورر" (ليِیَتََعظَِّم االرَّ

إإصراارراا زيید ة يیسوعع االمسيیح وونيیس"هللا هھھھو االعظيیم في االمقامم ااألوولل". ووهھھھل من االممكن أأنن نؤكد كن

ببُّ نَِصيیُب قِْسَمتِي وَوَكأِْسي على أأنن: " َكَما يیَْشتَاقُق ااِإليیَُّل إإِلَى َجَدااوِولِل ااْلِميیَاهِه٬،  . ")5: 16مزمورر٬، " (االرَّ

فَنَثُِق ). "1: ٬42، " (مزموررَعِطَشْت نَْفِسي إإِلَى هللا٬ِ، إإِلَى ااِإللهِھ ااْلَحيِّ , هھھھَكَذاا تَْشتَاقُق نَْفِسي إإِليَْیَك يیَا هللا

ببِّ  بَب َعِن ااْلَجَسِد وَونَْستَْوطِطَن ِعْنَد االرَّ فَإِنِّي َمْحُصورٌر ). "8: ٬5، 2 كوررنثوسس" (وَونَُسرُّ بِاألوَْولَى أأنَْن نَتََغرَّ

اا ).23: 1" (فيیليیبي٬، ِمْن ااالْثنيَْیِن: لَِي ااْشتهِھَاٌء أأنَْن أأَْنطَلَِق وَوأأَُكونَن َمَع ااْلَمِسيیِح٬، ذَذااكَك أأَْفَضُل ِجّدً  

إإنن االعالم هھھھو أأكثر حاجة لتلمس ووررؤؤيیة أأهھھھميیة ووقيیمة االمسيیح من خاللل أأعمالل ووكلماتت أأتباعهھ 

ً عندما تكونن االكنيیسة متيیقظة إإلى االحقيیقة أأنن حب هللا االموددعع  االمأخوذذيین بحب هللا. ووهھھھذاا يیكونن ووااقعا

من تجليیاتهھ. االبشاررةةبحّد ذذااتهھا من لدنهھ. ووإإنن نعمة هھھھو   

                                                
 ٬The Chrictology of John Owen (Grand، االدررااسة االالهھھھوتيیة لجونن أأوويین Richard Danielرريیتشارردد دداانيیل  )3(

Rapids, Mich: Reformation Heritage Book, 2004), 92  
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ُرُكْم بِفََرحٍح َعِظيیٍم يیَُكونُن لَِجِميیِع االشَّْعبِ الَ تََخافُواا! فهَھَا أأَ  أأَنَّهھُ وُولَِد لَُكُم ااْليیَْومَم فِي َمِديینَِة دَدااوُودَد  :نَا أأُبَشِّ

ببُّ  .ُمَخلٌِّص هھھھَُو ااْلَمِسيیُح االرَّ  

- 10: 2لوقا   11.  

ْرتُُكْم بهِِھ٬، وَوقَبِ  فُُكْم أأيَیُّهھَا ااِإلْخَوةةُ بِاِإلْنِجيیِل االَِّذيي بَشَّ وَوبهِِھ أأيَْیًضا تَْخلُُصونَن٬،  ْلتُُموهه٬ُ، وَوتَقُوُمونَن فيِیهِھ٬،وَوأأَُعرِّ

ْرتُُكْم بهِِھ. إإِالَّ إإذَِذاا ُكْنتُْم قَْد آآَمْنتُْم َعبَثًا لِل َما قَبِْلتهُھُ  !إإنِْن ُكْنتُْم تَْذُكُروونَن أأيَيُّ َكالمٍَم بَشَّ فَإِنَّنِي َسلَّْمُت إإِليَْیُكْم فِي ااألوَوَّ

وَوأأَنَّهھُ دُدفَِن٬، وَوأأَنَّهھُ قَامَم فِي ااْليیَْومِم االثَّالِِث َحَسَب  َماتَت ِمْن أأَْجِل َخطَايیَانَا َحَسَب ااْلُكتُِب٬، أأَنَا أأيَْیًضا: أأنَنَّ ااْلَمِسيیحَ 

.ااْلُكتُِب٬،  

– 1: 15)٬، 1( كوررنثوسس  4.  
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االفصل ااألوولل  

ووشرحهھا االبشاررةةنشر   

ووإإعالنهھا يیسوعع االمسيیح بشاررةة أأصلي أأنن يیكونن من أأحد آآثارر هھھھذاا االكتابب بأنن يیُصارر إإلى تبليیغ 

-بيیانهھا ووتعزيیرهھھھا ووإإذذااعتهھا  على االمأل وونشر ع جواانبهھا االمهھيیبة٬، في جميیع ااألنحاء ليیسمعهھا يیبجم 

تناهھھھى إإلى سمعهھ أأنباء سارّرةة. فهھو يیبلغهھا وويیتحدثث عنهھا. يیفعلهھ أأيي شخص عندما ت يیع. ووهھھھذاا مااالجم

-تعني ااألنباء االسارّرةة. ووااألنباء االسارّرةة هھھھي للنشر  االبشاررةةوو ألنن ااإلعالنن على االمأل هھھھو االطريیقة االتي  

يیتبعهھا "االمنادديي" في االبلداانن ذذااتت االطراازز االقديیم.  

جميیع االمتمردديین٬، االثائريین٬، االمعاررضيین االمحتجيین يیا أأنتم ااسمعواا! أأنتم ااسمعواا! أأنتم ااسمعواا! 

على االملك! ااسمعواا االمرسومم االملكي! إإنن يیومم تصفيیة االحسابب هھھھو قاددمم! يیومم االعدلل ووإإنزاالل االقصاصص. 

وولكن ااسمعواا ااآلنن ما يیلي: كل االسكانن ضمن منطقة نفوذذ االملك! االعفو االعامم بموجب هھھھذاا االقانونن يیتم 

جميیع االديیونن وواالصفح  محو. لقد تّم ددفع االثمن٬، ووسيیتم االعفو ووإإصدااررهه بسبب ررأأفة ووبركة مخلصكم

ستثنى أأحد من هھھھذاا االعرضض٬، أألقواا أأسلحة عن حركاتت االتمردد٬، ووغفراانن ااألعمالل االمشيینة٬، وولن يیُ 

االعصيیانن وواالثوررةة٬، اارركعواا بإذذعانن ووخضوعع تلقواا االعفو االعامم االملكي كهھبة حب ملكي٬، ااقطعواا االعهھد 

ووأأظظهھروواا خضوعاً مفعماً بالسعاددةة وواالتألق غيیر مقيید لملككم. على أأنفسكم بالوالء لمخلصكم.  

أأنباء٬، أأنباء٬، أأنباء  

. ووهھھھي كلمة مشتقة من مقطع لغويي يیضافف evangelionفي االعهھد االجديید هھھھي  االبشاررةةإإنن كلمة 

تّم ااستعمالهھا في قد أأوو أأنباء. ووبشاررةة االكلمة االجذرر وواالتي تعني ثم  ٬،قبل االكلمة وويیعني جيید أأوو مبهھج

ً تستعمل بمعنى االرسائل االسيیاسيیة بشاررةة االجديید على نحو ووااسع لتعني " االعهھد االنصر٬، وولكن أأيیضا

. في فترةة من االزمن حيیث لم يیكن هھھھناكك صحف )1(االخاصة االتي تحمل في ططيیاتهھا ااالبتهھاجج وواالفرحح"

أأوو مذيیاعع أأوو تلفزيیونن٬، كانن االساعي حامل ااألنباء االسارّرةة يیوصل االرسائل بنفسهھ. ووكانت تتلى على 

ً بما يیتعلق باألنباء اا ً ووفرحا لمأل كإعالمم. كانت تشيیع مشاعر ااحتفاليیة سارّرةة. وويیكونن االساعي جذالنا

االتي عليیهھ إإيیصالهھا. لقد كانت أأنباًء سارّرةة.  
                                                

"االرسالة/االبشاررةة٬، االتبشيیر وواالمبشروونن" في االقاموسس االعالمي االجديید لعلم الهھھھوتت  Ulrich Backerإإررلك بيیكر  )1(
.٬Colin Brawn، االمحررر كولن برااوونن 3االعهھد االجديید٬، االمجلد   

 (Grand Rapids, Mich: Zondervan, 1986), 2:107  
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ً لطبيیعة ااألنباء  إإنهھ من االسهھل في يیومنا هھھھذاا أأنن نفقد االشعورر بالدهھھھشة ووااإلعجابب وواالذهھھھولل تبعا

ً في االعهھد االجديید؛ االبشاررةةاالتي جاءتت في  . إإذذاا كانن عليینا ااإلحساسس باألنباء االساررةة االتي كانت حقا

- 10: 2يیجب عليینا أأال ننسى االطريیقة االتي تّم ااإلعالنن عنهھا كما جاء في لوقا  الَ تََخافُواا! فهَھَا  " 11 

ُرُكْم بِفََرحٍح َعِظيیٍم يیَُكونُن لَِجِميیِع االشَّْعبِ  ُم ااْليیَْومَم فِي َمِديینَِة دَدااوُودَد ُمَخلٌِّص هھھھَُو ااْلَمِسيیُح أأَنَّهھُ وُولَِد لَكُ  :أأَنَا أأُبَشِّ

ببُّ  ". االرَّ  

عندما ووصلت هھھھذهه ااألنباء إإلى ااألررضض٬، كانن تأثيیر ذذلك غيیر عادديي ووااستثنائي ألنن ااألنباء فريیدةة 

ووغيیر عادديیة. لم يیكن من شيء من هھھھذاا االقبيیل قد حصل سابقاً. لم يیكن شيء من مثل ذذلك قد حصل 

د بكل ما في االكلمة من معنى قد ددخل االتارريیخ وويیمكن االقولل بأنن االتارريیخ االحديیث برّمتهھ أأبدااً. شيء جديی

قد بدأأ مع مجيء االمسيیح يیسوعع.  

اذذاا شعر االمساجيین باالبتهھاجج؟لِمَ   

 معتقالتصورر وولكن  .. هھھھذهه االمرةة ليیس ساعي االقريیة االقديیماالبشاررةةتصورر شكالً آآخر لوصولل 

مجموعة سجناء حربب أأميیركيیيین محتجزيین خلف أأسالكك شائكة . تصورر ااألمريیكيیيینللسجناء  احديیث

. ووخاررجج )2(في مخيیم٬، ططعامم قليیل ووظظرووفف ووأأحواالل رردديیئة٬، ووذذلك مع نهھايیة االحربب االعالميیة االثانيیة

 ااألسرىىددااخل االمعتقل٬، هھھھناكك االجنودد حيیث يیريیدوونن. يیذهھھھبونن  أأحراارر االسجانوننذذااكك االسيیاجج٬، هھھھناكك 

٬، ووأأووساخخ ووقذااررةة.االذقن االطليیقةيیلة٬، ووعيیونهھم االغائرةة٬، ووبأجسامهھم االنح  

 ً يیموتت منهھم االعديید يیوميیا  

توااصل مع فيیتم االثم ووبطريیقة أأوو أأخرىى يیتم تهھريیب مذيیاعع بموجة قصيیرةة إإلى ددااخل االثكناتت. 

من خاررجج ااألسالكك بأنن  االسجانونناالعالم االخاررجي وومع تطورر االعمليیاتت االحربيیة. ووذذااتت يیومم لمح 

يیبتسمونن وويیضحكونن٬،  بلحيیهھم االطليیقة ننونن االضعفاء االقذرروواالجنودد ااألميیركيیجدااً.  اغريیب هھھھناكك شيیئا

وواالقليیل منهھم ممن يیملك االقوةة يیقذفف ااألططباقق االمعدنيیة في االهھوااء.  

ما ززاالل هھھھؤالء ووشيء قد تغيیر.  هھ الكل شخص خاررجج ااألسالكك هھھھو أأن ووإإنن ما أأددىى االى ااستغراابب

طعامم وواالماء. ووما ززاالل االعديید نن ضمن دداائرةة ااالعتقالل. ووما ززاالل لديیهھم االقليیل من االواالجنودد ااألميیركيی

أأنن لدىى االجنودد أأنباء. لقد تّم ااقتحامم هھھھو  االسجانوننيیموتونن. إإال أأنن ما لم يیعلمهھ منهھم من منهھم مرضى وو

خطوطط االعدوو. لقد تّم خوضض معركة االتحررر االمصيیريیة االفاصلة. ووأأنن قواافل االتحريیر أأصبحت على 
                                                

االتبشيیريیة في مرااكز.بمناسبة إإحدىى االحمالتت  Ray Bakkeلقد سمعت بهھذاا االقيیاسس للمرةة ااألوولى من رراايي باكك  )2(  
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بعد أأميیالل من االمعتقل. االحريیة أأصبحت ووشيیكة.  

كانن قد بلغ االمسيیحيیيین ااألنباء بأنن االمسيیح قد جاء إإلى هھھھذاا االتغيیر االذيي تحدثهھ ااألنباء. وو هھھھذاا هھھھو

االعالم ووأأنهھ يیخوضض االمعركة االمصيیريیة االفاصلة لهھزمم االشيیطانن وواالموتت وواالخطيیئة وواالجحيیم. ووسرعانن 

 ما ستنجلي تلك االمعركة. وولن يیكونن هھھھناكك شك على االمدىى االطويیل من سيیربح هھھھذهه االمعركة. االمسيیح

هھھھو من سيیفوزز٬، ووسوفف يیحررر كل أأوولئك االذيین كانن محطّ آآمالهھم.  

إإنن ااألنباء االساررةة ال تعني أأنهھ ليیس هھھھناكك أألم أأوو موتت أأوو إإثم أأوو جحيیم؛ كل ذذلك موجودد. إإنن 

ااألنباء االساررةة تعني أأنن االملك نفسهھ قد جاء٬، ووأأنن هھھھؤالء ااألعدااء قد تمت هھھھزيیمتهھم٬، ووإإذذاا ما ووثقنا بما 

نجو من االحكم باإلعداامم٬، ووسوفف نرىى مجد مخلصنا ووسنعيیش معهھ إإلى فعلهھ ووبما ووعد بهھ٬، سوفف ن

)٬، ووستحرررنا من ااإلشفاقق على 13: 15ااألبد. هھھھذهه ااألنباء سوفف تمألنا بالبهھجة وواالسروورر (ررووميیة٬، 

االذااتت٬، ووتمدنا بالقدررةة على محبة أأوولئك االذيین يیعانونن وويیقاسونن. وومن خاللل هھھھذهه االمحبة االداائمة سوفف 

تحمل وواالصبر إإلى أأنن تعلو صيیحاتهھ ااألخيیرةة االمدوويیة بالحريیة ليینضم مخيیم يیجعلنا قاددرريین على اال

االسجناء إإلى "االعالم االجديید".  

وولكن ما هھھھو معنى ااألنباء؟  

اددئئ ووعقيیدةة٬، وواالمباددئئ وواالعقيیدةة ليیست فقط أأنباء٬، هھھھي ااألنباء ااألووليیة ثم هھھھي مب االبشاررةةإإال أأنن 

ألنن ااألنباء ال يیمكن أأنن يیتم إإعالنهھا  االبشاررةة . االعقيیدةة هھھھي جزء مناتوضيیحوو٬، ااتفسيیروو٬، اعني تعليیمت

-بوااسطة ااألفوااهه أأوو االمنادديي  بالفعل. إإذذاا ما قالل ساعي االقريیة "عفو ووااستيیعابهھا يیجب أأنن يیتم فهھمهھا  

عامم يیعمم بموجب هھھھذاا االمرسومم االصاددرر بمباددررةة عطف ووررحمة من قبل حاكمكم ااألعلى". االبعض 

هھھھناكك االعديید من ااألسئلة االتي سوفف تدوورر عندما يیتم سوفف يیتساءلل "ماذذاا يیعني "عفو عامم"" ووهھھھكذاا 

على  االبشاررةةإإعالنن ااألنباء. "ما هھھھو االثمن مقابل ذذلك؟". "كيیف حططنا من قدرر ملكنا؟". عندما تعلن 

 ٬،االمأل٬، يیجب أأنن يیتم تفسيیرهھھھا. ماذذاا لو أأنن ذذااكك االمذيیاعع ذذاا االموجة االقصيیرةة ااستعمل مصطلحاتت فنيیة

من معناهھھھا؟ سوفف يیكونن هھھھناكك شيء ووال بد من أأنن يیقومم أأحد  لم يیكن متأكدااوومن االسجناء من 

. ووإإنن ااألنباء االساررةة غيیر االمفهھومة ليیست أأنباء جيیدةة.بتفسيیرهه  

لذاا يیجب أأنن تفتح  ٬،هھھھي ذذااتت أأهھھھميیة٬، ألنن ااألنباء االساررةة ززااخرةة ووغنيیة وورراائعة االبشاررةةإإنن مباددئئ 

إلشاعة االبهھجة في  انوززهھھھمغاليیق فعاليیتهھا كما تفتح مغاليیق صندووقق كنز٬، ووسيیتم إإخرااجج جميیع ك

. ووسر قيیمتهھااالعالم. ووإإنن االمباددئئ إإنما هھھھي توصيیف لهھذهه االكنوزز. االمباددئئ تصف قيیمة االكنوزز االحقيیقيیة 

المباددئئ تحمي مجوهھھھرااتت فكي ال يیتم ررميیهھا على أأنهھا مجردد قطعة ززجاجج.  االبشاررةةمباددئئ ووتصونن 
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ً عن من االقرااصنة االذيین ال يیحبونن االجوااهھھھر وولكن يیقومونن بال االبشاررةة تجاررةة بأحجارر أأخرىى عوضا

ضع حقيیقة يیوو ٬،االصندووقق ة في قاععصقل ااألحجارر االكريیمة االقديیمة االمدفوناالنظامم يیاالمتاجرةة بهھا. إإنن 

االكريیمة بانتظامم على مطرززةة االتارريیخ االحمرااء االقانيیة ووبذلك يیتم ررؤؤيیة كل جزء في  االبشاررةةأأحجارر 

موضعهھ ااألكثر جماالً.  

االقتراابب من ااألمورر بهھ لح اإلعجابب ألنهھ يیجب أأنن يیسمب محاططاعلى االدوواامم فعل ذذلك االنظامم يیوو

 ؛ما تلمسهھهھھھرااتت االملك. ووبأصابع ترتجف لقيیمة تاجر بمجوتعندما هھمس باإلعجابب وواالشكر تااإللهھيیة. 

يیعرفف نظامم  اشتغالهھوواالصلوااتت تُرفع خشيیة االتقليیل من قيیمة أأيي حجر أأوو ووضعهھ في غيیر موضعهھ. ووب

ضروورريي٬، وولكن ذذلك ليیس باألمر االرئيیسي ااألوولل. إإنن إإنن االتفسيیر ي. بأنهھ إإنما يیخدمم االساع االبشاررةة

النن . يیةااألساس االنقاططهھھھما  ااالمحبة يیجب أأنن تكونن مفهھومة وومدرركة٬، لكن االقوااعد وواالمنطق ليیسبشاررةة 

كانت من  مةبخدهھھھي أأنباء ساررةة. وواالنظامم يیخدمم تلك االمسألة  االبشاررةة. إإنن يیةاالنقطة ااألساساالمحبة هھھھي 

"ااقبل٬، أأصغ لألنباء االسارّرةة االقاددمة من عند هللا! بلوغهھا  ال يیمكنأأماكن  نحو لسيیرضعيیفتانن لقدماهه 

أأصغ لفعل هللا تعالى! اافهھم! ااخضع! آآمن!".  

تفسيیر ااألنباء االسارّرةة  

عند هھھھذاا االحّد ننتقل إإلى  لتي يیجب أأنن يیتم إإعالنهھا ووتفسيیرهھھھا؟اا االبشاررةةما هھھھي إإذذنن ااألنباء؟ ما هھھھي 

ااوويیة في هھھھذاا االكتابب. إإنن سؤاالنا ال يیقتصر على حّد حجر االزل االتالي. وولكن ليیستقر في ذذهھھھنك االفص

وواالذيي يیجعل كل ما يیتعلق بتصوررااتت  االبشاررةة أأجودد ما في؟ ووإإنما سؤاالنا هھھھو: ما هھھھو االبشاررةة ةيیهھھھما

من  االبشاررةةت وواالذيي إإذذاا ما ضيیعناهه٬، أأفرغ االبشاررةة ؟ ما هھھھو االهھدفف منتشع سرووررااووجواانب ااألنباء 

؟االبشاررةةكل ما هھھھو جيید ووسارر؟ ماذذاا نعني بقولنا هللا هھھھو   
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َم بِفََرحٍح َسْعيیِي وَوااْلِخْدَمةَ االَّ " تِي وَولِكنَّنِي لَْسُت أأَْحتَِسُب لَِشْيٍء٬، وَوالَ نَْفِسي ثَِميینَةٌ ِعْنِديي٬، َحتَّى أأُتَمِّ

ببِّ يیَُسوعَع٬، ألَْشهھََد بِبَِشارَرةِة نِْعَمِة هللاِ  ".أأََخْذتهُھَا ِمَن االرَّ  

.24: 20 أأعمالل االرسل  
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االفصل االثاني  

االرؤؤيیة ااإلنجيیليیة لمعانيیهھا - االبشاررةة  

كونن في نهھايیة ي سيی٬، وولكن االركن ااألساساالبشاررةةكيیف يیفسر ااإلنجيیل  سنرىى في هھھھذاا االفصل

يیمكن تأكيیدهھھھا.  االتي مة للرسالةوواالقيیّ االعديید من االتصوررااتت وواالجواانب االحقيیقيیة إإظظهھارر هھھھو االمطافف 

يیمكن االقولل بأنن  في نهھايیة االمطافف . ووما ززاالل مفقوددااً  االبشاررةةفي ااألعظم  االشيءإنن ووحتى ااآلنن ف

مجد االمسيیح٬، ووعلى ووهھھھي بالتحديید ررووعة . رراائعةهھھھي  االبشاررةةموااضع ااالعتزاازز وواالتألق االمتعدددةة في 

ً إإلى هھھھذهه االنقطة في نهھايیة االفصل. ووااآلنن لم يیتم بلوغهھا. ووسنع االبشاررةةهھھھذاا فإنن االغايیة من  ودد الحقا

٬، وونركز نظرنا على ذذااكك االمجد االبشاررةةجوهھھھرةة ااإلنجيیليیة لجواانب وواال االظاهھھھرددعونا نلقي نظرةة على 

.سيینكشفاالذيي   

؟االبشاررةةكيیف نفسر   

" االبشاررةةيیستعمل ووبشكل ممتع مفرددةة " ااإلنجيیل؟ إإنن االبشاررةةكيیف يیفسر ااإلنجيیل 

)E’JuyyÉyísw( )1(  سبع ووسبعيین مرةة.. ووااألغلب ااألعم من هھھھذهه ااالستعماالتت هھھھو اافترااضي ال

إلعطاء صوررةة ووااضحة حولل ماهھھھيیة  من ااالستعماالتت االتفسيیريیةتفسيیريي. وولكن هھھھناكك ما يیكفي 

" االتي لهھا تعريیفاتت (أأوو عباررااتت االبشاررةةهھھھذاا االفصل حولل ااستعماالتت كلمة " بتأليیف. لقد قمت االبشاررةة

ريیف) في سيیاقق االكالمم االحالي. إإنن االتحديي في تعريیف كلمة أأوو عباررةة مألوفة للتع اتؤدديي معنى مشابهھ

ووااالبتعادد عن ططرفي  االتفادديي هھھھوووووااضحة من مثل "ااألنباء االسارّرةة"٬، أأوو "إإعالنن ااألنباء االسارّرةة 

كل ما هھھھو  يیدعى بشاررةة االمسيیحيیة بشكل ووااسع بحيیث  االبشاررةةاالنقيیض. االبعد ااألوولل يیكونن بتعريیف 

االمسيیحيیة على نحٍو ضيیق إإلى ددررجة  االبشاررةةتعريیف . وواالطرفف ااآلخر هھھھو االمسيیحيیة االبشاررةةجيید في 

للحقيیقة وواالمنطق في جميیع ااالستعماالتت في االعهھد االجديید. ووآآمل أأنن أأجد  ال يیكونن مطابقاأأنن االتعريیف 

ذذلك. بيینحّدااً ووسطاً   

هھھھناكك إإلهھ حيّ   

ااألنباء االساررةة االتي تُحّدثث بأنن هھھھناكك إإلهھ حي مبدعع االسماووااتت ووااألررضض. عندما  االبشاررةةتتضمن 
                                                

) بالعهھد االقديیم االيیوناني هھھھو ليیس نفسهھ بالعهھد االقديیم EύayyÉλzouaووااحدةة فقط من هھھھذهه ااالستعماالتت ( )1(
).1: 11االبرووتستانتي (مزااميیر سليیمانن٬،   

 



 19 

٬، مّدهه هللا بقدررةة على شفاء "Lystraمم كلٌّ بولس ووبرنابا إإلى مديینة في آآسيیا االصغرىى تدعى "ليیستراا دِ قَ 

لنَّاسِس إإنِنَّ ااآللهِھَةَ تََشبَّهھُواا بِاالذهھھھولل ووأأخذوواا يیصرخونن "تصابب باالجموعع مما جعل االرجل االمقعد٬، 

) ووأأططلقواا على برنابا ااسم ززيیوسس (ملك ااآللهھة عند االيیونانن). 11: 14 أأعمالل االرسل" (وَونََزلُواا إإِليَْینَا

أأرراادد كاهھھھن ززيیوسس تقديیم االقراابيین ووووأأططلقواا على بولس ااسم هھھھرمس (ررسولل ااآللهھة عند ااإلغريیق). 

لهھما.  

َجالُل٬، لَِماذَذاا تَْفَعلُونَن هھھھَذاا؟ نَْحُن أأيَْیًضا أأيَیُّهھَا اال . ووبدأأ بالقولل: "االبشاررةةيیدعو إإلى عند ذذلك بدأأ بولس  رِّ

ُرُكْم أأنَْن تَْرِجُعواا ِمْن هھھھِذهِه ااألَبَاطِطيیِل إإِلَى ااِإللهِھ ااْلَحيِّ االَِّذيي َخلََق  َماَء بََشٌر تَْحَت آآالمٍَم ِمْثلُُكْم٬، نُبَشِّ االسَّ

"ااألنباء االسارّرةة" تتضمن االحقيیقة بأنن إإنن ). 15: 14 أأعمالل االرسل" (وَوااألرَْرضَض وَوااْلبَْحَر وَوُكلَّ َما فيِیهھَا

هھھھناكك إإلهھ حّي أأبدعع كل ذذلك.  

أأنباء سارّرةة ددوونن ووجودد إإلهھ حّي أأبدعع االكونن. ووبالتالي لن يیكونن أليي  ةكونن هھھھناكك أأيیببساططة٬، لن ت

االمسيیحيیة أأيي معنى للخالصص ووذذلك إإذذاا لم يیكن في هھھھذاا  االبشاررةةمظهھر من مظاهھھھر االمحبة وواالموددةة في 

ذذكر بأنن بولس بدأأ ررسائلهھ في ااإلنجيیل  )فإنن لوقا كاتب كتابب (أأعمالل االرسل االكونن إإلهھ أأبدعهھ. لذاا

مما حلم بهھ سكانن ليیستراا في عقيیدتهھم:  ووأأووسعباألنباء االسارّرةة االتي تخبر أأنن هھھھناكك شيء هھھھو أأعظم 

االمسيیحيیة. االبشاررةةهھھھناكك إإلهھ حي مبدعع كل شيء. هھھھذاا هھھھو االحجر ااألساسس في بناء   

قدوومم سلطة هللا االوااسعة  

ال تتضمن فقط حقيیقة أأنن هللا هھھھو االخالق االحي٬، وولكنهھا أأيیضاً تتضمن حقيیقة أأنن هللا هھھھو  بشاررةةاالإإنن 

ملك ااألكواانن٬، وواالذيي يیبذلل سلطتهھ االوااسعة في االعالم من أأجل خلقهھ ووذذلك عبر يیسوعع االمسيیح االمبلّغ. 

تعالى ليیكشف بأنن هللا  7: 52؛ ااقتبس بولس االرسولل من أأشعيیا 15: 10إإلى أأهھھھل ررووميیة  االرسالةفي 

ِر بِاْلَخيْیِر٬،  أأنبأ برسالتهھ حيیث يیقولل " ِر٬، ااْلُمْخبِِر بِالسَّالمَِم٬، ااْلُمبَشِّ َما أأَْجَمَل َعلَى ااْلِجبَالِل قََدَمِي ااْلُمبَشِّ

".!ااْلُمْخبِِر بِاْلَخالصَِص٬، ااْلقَائِِل لِِصهْھيیَْونَن: قَْد َملََك إإِلهھُكِ   

قَْد َملََك ااألنباء االسارّرةة وواالتي تنبأ بهھا أأشعيیا "إإنن هھھھذهه االكلماتت ااألخيیرةة تحددد االجزء ااألساسي في 

" ووهھھھذاا يیعني بأنن هللا االحاكم االمهھيیمن على كل شيء سوفف يیتجلى على هھھھذاا االعالم بشكل أأووضح !إإِلهھُكِ 

عند قدوومم االمسيیح االمنتظر إإلى هھھھذاا االعالم. كانت تلك هھھھي االطريیقة  ووسوفف يیقدمم لعباددهه بركاتت ووهھھھباتت

وَوبَْعَدَما أأُْسلَِم  هللا٬، ووليیقولل: "بشاررةة "جاء االمسيیح إإلى االجليیل٬، ليیعلن عن : االبشاررةةللحديیث عن ااألووليیة 

َمانُن وَوااْقتََربَب َملَُكوتُت هللا٬ِ، ٬، يیُوَحنَّا َجاَء يیَُسوعُع إإِلَى ااْلَجليِیِل يیَْكِرزُز بِبَِشارَرةِة َملَُكوتِت هللاِ  وَويیَقُولُل: قَْد َكَمَل االزَّ
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-14 : 1قس٬، " (مرفَتُوبُواا وَوآآِمنُواا بِاِإلْنِجيیلِ   بعباررةة أأخرىى٬، لقد بعث هللا بمختاررهه االحبيیب. وو)2( )15 

إلقامة شرعهھ ووأأحكامهھ على ااألررضض ليیعيید أأموررهھھھا إإلى جاددةة االصواابب من أأجل شعبهھ. لذاا عليیك أأنن 

من أأمتهھ. ووفي عالم  ااتصدقق هھھھذهه ااألنباء االسارّرةة ووأأنن تتوبب إإلى هللا. ووإإذذاا ما فعلت ذذلك٬، فستكونن جزء

 هھھھناككأأخبارر سارّرةة إإذذاا لم تكن  ةكونن أأيیال يیمكن أأنن تر بالتفسخ ووااالنحاللل ووااآلثامم مليء إإلى حدٍّ كبيی

أأحكامهھا على ااألكواانن٬، لن هھيیة عليیّة تسودد االمخلوقاتت ووتفرضض كن هھھھناكك ذذااتت إإلهھھھيیمنة إإلهھيیة٬، ووإإذذاا لم ت

يیكونن هھھھناكك في هھھھذاا االعالم سوىى االيیأسس وواالقنوطط.  

االسيیّدوو االمسيیحوويیسوعع هھھھو االمنقذ   

 يیسوعع االمسيیح على ااألررضض ووذذلك قبل أألفي عامم٬، أأصبح من االوااضح أأننبشاررةة عند اانتشارر 

ذذلك في  االبشاررةةووااحد. بإمكانك تلمس كيیف لخصت  مجيء مملكة هللا وومجيء االمسيیح هھھھما شيء

ِة بَِملَُكوتتِ  " 12 :8"أأعمالل االرسل  ُر بِاألُُمورِر ااْلُمْختَصَّ قُواا فيِیلُبَُّس وَوهھھھَُو يیُبَشِّ ا َصدَّ هللاِ وَوبِاْسِم  وَولِكْن لَمَّ

هھھھو ". وواالسبب بأنن قدوومم مملكة هللا ووقدوومم االمسيیح كانا متزاامنيین يیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح٬، ااْعتََمُدوواا رِرَجاالً وَونَِساءً 

هھھھي ااألنباء االساررةة االتي تبشر بأنن ملك بني  االبشاررةةاانتظارر "اابن ددااوودد" االملك االموعودد. إإنن  ططولل

بُولُُس٬، َعْبٌد  " االبشاررةةبوصف  أأهھھھل ررووميیةإإلى  لرسالةاابولس إإسراائيیل االموعودد قد جاء. لذاا ااستهھل 

َسِة٬، ليِیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح٬، ااْلَمْدُعوُّ رَرُسوال٬ً، ااْلُمْفَرزُز ِإلْنِجيیِل هللا٬ِ،  االَِّذيي َسبََق فََوَعَد بهِِھ بِأَْنبيِیَائهِِھ فِي ااْلُكتُِب ااْلُمقَدَّ

- 1: 1( "هھَِة ااْلَجَسدِ َعِن ااْبنهِِھ. االَِّذيي َصارَر ِمْن نَْسِل دَدااوُودَد ِمْن جِ   3.(  

هھھھي . ووكانت تلك ااالمالئكة قدوومم يیسوعع في االعيید االميیالدد ااألوولل عرضواا ذذلك جميیع ووعندما أأعلن

قدوومم االمسيیح االموعودد (هھھھذاا ما . االمبجل٬، االتي تنبئ عن قدوومم االملك االحاكم االسيید االبشاررةة. االبشاررةة

وواالساللة االملكيیة فإنن االسيید يیسوعع ماوويي تعنيیهھ كلمة "االمسيیح"٬، اابن ددااوودد وومن خاللل ذذلك االمددد االس

ُرُكْم بِفََرحٍح َعِظيیٍم يیَُكونُن لَِجِميیِع  االمسيیح سوفف يیصبح االمنقذ. قالل لهھم االمالكك: " الَ تََخافُواا! فهَھَا أأَنَا أأُبَشِّ

ببُّ  :االشَّْعبِ  - 10: 2(لوقا  ".أأَنَّهھُ وُولَِد لَُكُم ااْليیَْومَم فِي َمِديینَِة دَدااوُودَد ُمَخلٌِّص هھھھَُو ااْلَمِسيیُح االرَّ ). إإنن ااألنباء 11 

االمنقذ. هھھھو االمسيیح  االسارّرةة هھھھي أأنن االملك االمتوجج على ااألررضض  
                                                

ً لوقا  )2( "علّي أأنن أأبشر االناسس في قرىى أأخرىى بتأسيیس االمملكة االربانيیة. فألجل ذذلك االبيیانن  43: 4اانظر أأيیضا
"ووهھھھكذاا سيیدنا االمسيیح وومعهھ حواارريیوهه ااالثنا عشر يیطوفونن بالمدنن وواالقرىى  1: 80ررسلني هللا" وويیضيیف لوقا أأ

"لقد أأعلن االناسس شريیعة االتوررااةة ووصحف ااألنبيیاء حتى  16: 16مبشرااً بقيیامم االمملكة االربانيیة". وويیقولل لوقا في 
٬، ووما أأكثر االرااغبيین في أأنن يیكونواا من مجيء االنبي يیحيیى. ووااآلنن آآنن ااألوواانن إلعالنن االبيیانن بظهھورر مملكة هللا

 Georgeددااخليیهھا عنوةة بغيیر ططاعة هللا!". لمقدمة مميیزةة لتعاليیم االمسيیح حولل مملكة هللا. اانظر جوررجج إإْلُدنن الدد 

Eldon Ladd ) حضورر االمستقبلGrand Rapids, Mich: Eedman 1996.(  
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االمسيیح ماتت من أأجل خطايیانا كما جاء في االكتابب االمقدسس  

ألنَنَّ ااْبَن االسيید االمبعوثث االمنقذ؟ فقد أأخبرنا ووبكل ووضوحح: "..  يیسوعع االمسيیحأأصبح كيیف 

 ُ ) سوفف يیموتت 45: 10" (مرقس ْخَدمَم بَْل ليِیَْخِدمَم وَوليِیَْبِذلَل نَْفَسهھُ فِْديیَةً َعْن َكثيِیِريینَ ااِإلْنَسانِن أأيَْیًضا لَْم يیَأتِْت ليِی

 لذاا لن يیكونن على االكثيیريین االهھالكك. ووبشكل مماثل٬، ووعند االعشاء ااألخيیر قالل: " ٬،من أأجل ااالفتدااء

" (لوقا٬، .ااْلَعهْھُد ااْلَجِديیُد بَِدِمي االَِّذيي يیُْسفَُك َعْنُكمْ  هھھھِذهِه ااْلَكأسُْس هھھِھيَ «َكذلَِك ااْلَكأسَْس أأيَْیًضا بَْعَد ااْلَعَشاِء قَائِالً:

). ووبعباررةة أأخرىى٬، فإنهھ ووعندما سكب ددمهھ٬، كانن ذذلك من أأجل ااآلخريین٬، فهھذاا يیحقق "االوعد 20: 22

). 34: 31ميیا٬، (اارر "ألَنِّي أأَْصفَُح َعْن إإِْثِمهِھْم٬، وَوالَ أأذَْذُكُر َخِطيیَّتهَھُْم بَْعدُ االطويیل ااألجل" ميیثاقق جديید يیعيید "

ووهھھھذاا ما جعل يیسوعع أأكثر ووضوحاً.  

ً بيین كلمة "من هھھھو كانن بولس االرسولل وولكن  " ووبيین موتت يیسوعع االبشاررةةجعل االراابط ووااضحا

ْرتُُكْم بهِِھ٬، وَوقَبِْلتُُموهه٬ُ، وَوتَقُوُمونَن فيِیهھِ  من أأجل خطايیانا " فُُكْم أأيَیُّهھَا ااِإلْخَوةةُ بِاِإلْنِجيیِل االَِّذيي بَشَّ وَوبهِِھ أأيَْیًضا ٬، أأَُعرِّ

ْرتُُكْم بهِِھ. إإِالَّ إإذَِذاا ُكْنتُْم قَْد آآَمْنتُْم َعبَثًا فَإِنَّنِي َسلَّْمُت إإِليَْیُكْم فِي  !تَْخلُُصونَن٬، إإنِْن ُكْنتُْم تَْذُكُروونَن أأيَيُّ َكالمٍَم بَشَّ

لِل َما قَبِْلتهُھُ أأَنَا أأيَْیًضا: أأنَنَّ ااْلَمِسيیَح َماتَت ِمْن أأَْجِل َخطَايیَانَا - 1: ٬15، 1 كوررنثوسس" (َحَسَب ااْلُكتُبِ  ااألوَوَّ  

). إإنن قدوومم االملك٬، االسيید٬، االمسيیح كانن يیعني مجيء االمنقذ٬، ألنهھ ماتت من أأجل حمل خطايیانا٬، 3

) لقد كانن موتهھ فدااء لنا كي ال ندفع نحن 15 ووليیست خطايیاهه (ططالما أأنهھ ليیس لهھ خطايیا٬، االعبراانيیيین:

.)3(ذذلك االثمن فدااء ألنفسنا  

مم من بيین ااألموااتتيیقو االمسيیحيیسوعع   

ً كنقاء بشاررةة كونن هھھھناكك سوفف لن ت ً جليیا لو أأنن االمسيیح ظظّل ميیتاً. لقد جعل بولس ذذلك ووااضحا

وَوإإنِْن لَْم يیَُكِن ااْلَمِسيیُح قَْد قَامَم٬، " 17: 15 وررنثوسسكإإلى مؤمني ااألوولى االرسالة االكريیستالل. جاء في 

: ٬15، 1 كوررنثوسسفي  االبشاررةةوولهھذاا تضمن تعريیف بولس  "!َخطَايیَاُكمْ فَبَاطِطٌل إإيِیَمانُُكْم. أأَْنتُْم بَْعُد فِي 

1 ،٬3 - لِل َما قَبِْلتهُھُ أأَنَا أأيَْیًضا: أأنَنَّ ااْلَمِسيیَح  كليیهھما. " موتت ووقيیامة االمسيیح 4  إإِنَّنِي َسلَّْمُت إإِليَْیُكْم فِي ااألوَوَّ

".وَوأأَنَّهھُ قَامَم فِي ااْليیَْومِم االثَّالِِث َحَسَب ااْلُكتُبِ  وَوأأَنَّهھُ دُدفَِن٬، َماتَت ِمْن أأَْجِل َخطَايیَانَا َحَسَب ااْلُكتُِب٬،  

ً على االناسس االذيین تّم اافتدااؤؤلن يیكونن االملك ح . ووإإذذاا لم يیكن هھھھم إإذذاا لم يیقم من بيین ااألموااتتاكما

ً فلن تكونن ووقد أأووضح يیسوعع أأنهھ يیجب أأنن يیقومم من بيین ااألموااتت. ووجعل بولس  .بشاررةة االملك حاكما

                                                
 يیعطي هللا كفاررةة عنهھ.. إإنما هللا يیفديي نفسي من يید "ااألخخ لن يیفديي ااإلنسانن فدااء ووال ٬15، ٬8، 7: 49االمزمورر  )3(

االهھاوويیة ألنهھ يیأخذني مثالً.  
 



 22 

ً أأنن ذذلك يیمثل اال ااذُْذُكْر يیَُسوعَع ااْلَمِسيیَح ااْلُمقَامَم ِمَن "حيیث يیقولل:  االبشاررةةجزء ااألساسي في ووااضحا

لق٬، مالك . لذاا فإنن ااإللهھ االحّي٬، االخا)4()8: ٬2، 2 اووسس" (تيیموثااألَْمَوااتِت٬، ِمْن نَْسِل دَدااوُودَد بَِحَسِب إإِْنِجيیلِي

٬، وولكن هھھھناكك االبشاررةةاالمسيیح االذيي ماتت من أأجل خطايیانا٬، كما جاء في  االعالم قد تجلى على يیسوعع

االمزيید.  

ددوونن ووعد بالرووحح االقدسسمن ليیست أأنباء ساررةة  االبشاررةة  

م االذيي سوفف يیأتي أأكد أأنن االشخص االعظيیهللا ووبمضاميینهھا٬، رسالة ب عندما بشر يیوحنا االمعمداانن

ُدُكْم قالل: " حيیثبالماء بل برووحح االقدسس وواالنارر  يیطهھر٬، لن بعدهه٬، ووااسمهھ يیسوعع االمسيیح بَِماٍء٬، أأَنَا أأَُعمِّ

ُدُكْم بِالرُّ  ووحِح ااْلقُُدسِس وَولِكْن يیَأْتِي َمْن هھھھَُو أأَْقَوىى ِمنِّي٬، االَِّذيي لَْسُت أأهھھَْھالً أأنَْن أأَُحلَّ ُسيیُورَر ِحَذاائهِِھ. هھھھَُو َسيیَُعمِّ

َكثيِیَرةٍة َكانَن يیَِعظُ  ىىوَوبِأَْشيیَاَء أأَُخرَ هللا يیقولل لوقا: "بشاررةة " ثم وولبيیانن أأنن ذذلك كانن جزءااً من .وَونَاررٍ 

ُرهھھھُمْ  " تتضمن االمعنى بأنن ما ذذكرهه هھھھو َكثيِیَرةة ىىأأَُخرَ  ). ووإإنن كلمة "٬18، 16: 3" (لوقا٬، االشَّْعَب وَويیُبَشِّ

هللا.بشاررةة " ليیذكرهه كجزء من َكثيِیَرةة ىىَ أأَُخرفقط جزء من ااألنباء االسارّرةة ووهھھھناكك "  

رااً معهھم عندما تمت قيیامة االمسيیح عائدااً إإلى االسماء؛ لم يیتركك أأتباعهھ ددوونن أأنن يیتوااجد حاض

قد قالل ألتباعهھ:, فبالعزمم وواالقوةةلهھم ليیمدهھھھم بصحبتهھ وومساعدتهھ   

ا أأَْنتُْم فَ " تَْعِرفُونهَھُ ألَنَّهھُ رُرووحُح ااْلَحقِّ االَِّذيي الَ يیَْستَِطيیُع ااْلَعالَُم أأنَْن يیَْقبَلهَھ٬ُ، ألَنَّهھُ الَ يیََرااههُ وَوالَ يیَْعِرفهُھ٬ُ، وَوأأَمَّ

). ووبعباررةة أأخرىى ٬18، 17: 14" (يیوحنا٬، أأَْتُرُكُكْم يیَتَاَمى. إإِنِّي آآتِي إإِليَْیُكمْ  الَ  .َماِكٌث َمَعُكْم وَويیَُكونُن فيِیُكمْ 

تحدثث  االبشاررةةفإنهھ ووعندما تحل ررووحح االقدسس فهھي ررووحح االمسيیح. إإذذ االصحبة االموعوددةة للمسيیح في 

من خاللل حلولل ررووحح االقدسس فيینا.  

انن يیوحنا االمعمدااني من ما جاء على لس ااألخيیرةة٬، ووقبل أأنن يیغاددرر٬، أأكد االمسيیح ووفي االساعاتت

هھھھَا أأَنَا أأرُْرِسُل إإِليَْیُكْم َمْوِعَد أأَبِي. فَأَقيِیُمواا فِي َمِديینَِة أأوُورُرَشليِیَم إإِلَى أأنَْن  هللا: "بشاررةة في  جاءتتعباررااتت 

ةةً ِمَن ااألََعالِي .)49: 24" (لوقا تُْلبَُسواا قُوَّ  

برهھھھا عند ااالتباعع تسنعيیشهھا وونخضمانن للسعاددةة االغامرةة االتي االرووحح االقدسس هھھھو عربونن٬، ووإإنن 

). ووأأخيیرااً إإنن ما يیجعل من 5: 5؛ 22: ٬1، 2 ى حيین عوددتهھ (كوررنثوسساالحق * وولوليیهّھ ووحبيیبهھ إإل
                                                

"وونحن نبشركم بالموعد االذيي صارر آلبائنا أأنن هللا قد أأكمل هھھھذاا لنا نحن  33 – 32: 13اانظر أأعمالل االرسل  )4(
ً في االمزمورر االثاني.. إإنهھ أأقامهھ من ااألمواا تت" إإنن االتعريیف االذيي أأووالددهھھھم إإذذ أأقامم يیسوعع كما هھھھو مكتوبب أأيیضا

يیتضمن االبعث "االمعززز إلنجيیل هللا٬، االذيي سبق فوعد بهھ أأنبيیائهھ في  4 – 1: 1أأعطاهه بولس للبشاررةة في ررووميیة 
االكتب االمقدسة عن نبيیهھ االذيي هھھھو من نسل ددااوودد بالقيیامة من ااألموااتت. يیسوعع االمسيیح".  
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 االرووحح االقدسس هھھھووواالتماهھھھي في تجليیاتت هللا على االمسيیح. ووإإنن  بهھا هللا أأنباء سارّرةة هھھھو ااالستمتاععبشاررةة 

ة االحضورر ااآلنيیة في تلك االتجليیاتت. ووعلى ذذلك ما يیمنح وويیوفر تلك االسعاددةة االغامرةة من خاللل تجرب

سارّرةة. ااأأنباءً  االبشاررةةهللا هھھھو ما يیجعل تلك بشاررةة فإنن االوعد بالرووحح االقدسس االذيي جاء في   

االوعد بالخالصص لكل من يیؤمن  

-ساسس ااألبعد أأنن يیتحدثث ااإلنجيیل عن تلك ااألنباء االتي هھھھي  ووهھھھي أأنباء تلك ااألمورر االتي قد  

االمسيیح فقط وواالتي ليیس لهھا أأيي تأثيیر عليینا؛ يیتحدثث ااآلنن ااإلنجيیل عن أأجرااهھھھا هللا تعالى على 

تلك ااألمورر من كماالتت ووإإنجاززااتت كأنباء سارّرةة. إإنن من االكلماتت االتي  إإليیهھأأوو ما تؤدديي  ٬،االتأثيیرااتت

 يیقوللتحمل االمعنى ااألكثر شموليیة لوصف ااألنباء االساررةة هھھھو ما تم تكريیسهھ لنا من خاللل االخالصص. 

٬، إإِْنِجيیَل َخالَِصُكُم٬، االَِّذيي فيِیهِھ " :13: 1 سفسأأبولس في  االَِّذيي فيِیهِھ أأيَْیًضا أأَْنتُْم٬، إإذِْذ َسِمْعتُْم َكلَِمةَ ااْلَحقِّ

ألَنِّي لَْسُت أأَْستَِحي بِإِْنِجيیِل " 16: 1". وويیقولل في ررووميیة أأيَْیًضا إإذِْذ آآَمْنتُْم ُختِْمتُْم بُِرووحِح ااْلَمْوِعِد ااْلقُدُّووسسِ 

الً ثُمَّ لِْليیُونَانِيِّ  ااْلَمِسيیِح٬، ألَنَّهھُ  ةةُ هللاِ لِْلَخالصَِص لُِكلِّ َمْن يیُْؤِمُن: لِْليیهَھُودِدييِّ أأوَوَّ كيیف بإمكاننا أأنن نتحدثث عن  .قُوَّ

هللا تتضمن ما بشاررةة هللا أأوو كجزء منهھا؟ إإنن ما سيیأتي سيیبيین أأنن بشاررةة االخالصص فقط كثمرةة من ثمارر 

 االبشاررةةفيیهھا االبعض ااآلخر أأنهھا ليیست جزءااً من  يیتعلق بالقدررةة ااإللهھيیة على االخالصص. وواالتي يیرىى

ااإللهھيیة.  

االمشكلة هھھھنا تكمن في أأننا بحاجة للتميیيیز بيین تجربة االخالصص لدىى أأشخاصص محددديین ووبيین 

. إإنن االتجربة االحاليیة في خالصص شخص ما من ااألذذىى عد بالخالصص من خاللل ااإليیمانن بالمسيیحاالو

ااإللهھيیة بصوررةة عامة٬، ووإإنما هھھھذاا االخالصص يیجب أأنن يیتأتى  االبشاررةةوواالخطيیئة ليیس بالضرووررةة بسبب 

من إإيیمانهھ بالوعد االمبني على أأساسس أأنهھ بسبب ااإليیمانن بموتت االمسيیح ووقيیامتهھ سوفف يیكونن محميیاً 

ااإللهھيیة  االبشاررةةوويیتم خالصهھ. ووعلى ذذلك فإنن ما يیجب عليینا قولهھ أأنن االوعد بالخالصص هھھھو جزء من 

ااإللهھيیة٬، وولكنهھا  االبشاررةةلدىى أأشخاصص محددديین ليیست جزءااً من وومن متعلقاتهھا. وولكن تجربة االخالصص 

كل من يیؤمن" فإنن االخالصص لكالتالي: " 16: 1نتيیجة من نتائجهھا. ووهھھھذاا ما تم تفصيیلهھ في ررووميیة في 

ااإللهھيیة هھھھي  االبشاررةةمن هھھھنا يیمكن االقولل: نعم إإنن يیهھم . لااأأضحى حقيیقة ووااقعة لدىى كل ووااحد بالنسبة 

ي بشرتت االمؤمنيین بالخالصص بعد موتت ووقيیامة االمسيیح. ووبالتالي فإنن قدررةة هللا تلك ااألنباء االسارّرةة االت

"على االخالصص يیمنحهھا لكل مؤمن.  

 االبشاررةةلخالصص" تتضمن كل االوعودد االتي جاءتت في هھھھذهه االكلمة ذذااتت االمعنى االشمولي "لإإنن 

حيیاةة االخلودد٬،  ااإللهھيیة من مثل: االوعد بالشفاء٬، مساعدةة االفقرااء وواالمساكيین٬، تحريیر ااألسرىى٬، االسالمم٬،
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االعالمي٬، ووكل ما يیليیق بجاللل االذااتت ااإللهھيیة من تلطف ووررحماتت. نتشاررااال  

إإنن ما سيیحققهھ االصلب يیجعل منهھ أأنباء سارّرةة  

بشفاء االمريیض ووبطردد االشيیاططيین ووبإحيیاء االميیت ووبمساعدةة االفقرااء  عندما قامم االمسيیح

َكانَن يیَُسوعُع يیَطُوفُف ُكلَّ أأنباء سارّرةة. "هھھھي بالمملكة االربانيیة  االبشاررةةوواالمساكيین٬، فإنما كانن يیبيین أأنن 

" .بااْلَجليِیِل يیَُعلُِّم فِي َمَجاِمِعهِھْم٬، وَويیَْكِرزُز بِبَِشارَرةِة ااْلَملَُكوتِت٬، وَويیَْشفِي ُكلَّ َمَرضٍض وَوُكلَّ َضْعٍف فِي االشَّعْ 

٬، ). ووعندما بدأأ يیباشر مهھماتهھ في االناصرةة قالل يیسوعع: "23: 4(متى٬،  ببِّ َعلَيَّ ألَنَّهھُ َمَسَحنِي  رُرووحُح االرَّ

َر ااْلَمَساِكيیَن٬، أأرَْرَسلَنِي ألَْشفَِي ااْلُمْنَكِسِريي ااْلقُلُوبِب٬، ألُنَادِديَي لِْلَمأُْسورِريیَن بِاِإلطْطالقَِق وولِْلُعمْ  ِي بِاْلبََصِر٬، ألُبَشِّ

يیَّةِ  عطت أأماررااتت ). قد كانت هھھھذهه من بركاتت هللا االتي أأ18: 4" (لوقا٬، وَوأأرُْرِسَل ااْلُمْنَسِحقيِیَن فِي ااْلُحرِّ

نن ذذلك على تواالي االعصورر.واالمملكة االربانيیة في ذذلك االعصر بصوررةة مرحليیة٬، ثم ليیك  

إإنن ما أأظظهھرتهھ االرؤؤيیا االمتقدمة كما كشف عنهھا االعهھد االجديید؛ هھھھو أأنن موتت ووقيیامة االمسيیح للتكفيیر 

ب أأنن بالمملكة االربانيیة. يیج االبشاررةةعن خطايیانا هھھھو أأساسس كل االبركاتت وواالنعم االتي أأعلنت عنهھا 

يیموتت االملك من أأجل ملكهھ؛ ووإإالّ فإنن االعداالة في عهھدهه سوفف توجب االقضاء بالعقابب ووليیس االخالصص. 

يیجب أأنن تكتسب بوااسطة ددمم االمسيیح. من  االبشاررةةلذاا فإنن كل نعم ووبركاتت االمملكة االتي تظهھر في 

 لبشاررةةاا٬، وواالسبب في أأنن االبشاررةةأأجل ذذلك فإنهھ يیجب أأنن يیكونن االصليیب أأبدااً االمركز ووااألساسس في 

باالررتباطط مع االصليیب.بشاررةة بالبركاتت وواالنعم يیجب أأنن يیطلق عليیهھا   

بعض ااألنباء االسارّرةة بالسالمم مع هللا وومع بعضنا  

 تحريیر ااألسرىى االتي أأعلن عنهھا االمسيیح يیسوععإإلى جانب منح االشفاء وومساعدةة االمساكيین وو

كأنباء ساررةة. تحدثث بولس ووبطرسس عن االسالمم مع هللا ووعن حيیاةة االخلودد ووعن ااالمتداادد االعالمي لما 

ي أأررسلهھا هللا تعالى بوااسطة  االت االبشاررةة. ووعلى سبيیل االمثالل٬، فقد ووصف بطرسس االبشاررةةتحملهھ 

ُر بِالسَّالمَِم بيِیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح. هھھھَذاا هھھھَُو رَرببُّ ااْلَكلَِمةُ االَّتِي أأرَْرَسلهَھَا إإِلَى بَنِي إإِْسَراائيِیَل يیُبَشِّ  "أأنهھا يیسوعع االمسيیح

). ووإإنن هھھھذاا 15: ٬6، سسفاالسالمم" (أأ إإنجيیل" عن). ووتحدثث بولس 36: 10" (أأعمالل االرسل٬، ااْلُكلِّ 

: ٬5، كوررنثوسس؛ 10: 5(ررووميیة٬،  االسالمم االذيي ووعدتت بهھ ووأأووجدتهھ ررسالة هللا هھھھو أأووالً بيین االعبد وورربهھ

ً بيین االناسس مع 18 ً عاماً بعض بعضهھم) ثم ثانيیا . ووعندما تتقاسم االمجموعاتت االعرقيیة/ااإلثنيیة تصالحا

ى مستوىى أأفقي٬، ليیكونن هھھھناكك تصالح على من االقمة إإلى االقاعدةة٬، سوفف يیؤدديي ذذلك إإلى تصالح عل

- ٬14، سسفجميیع االمستويیاتت (أأ  18.(  

ووعدتت ااألنباء االسارّرةة بحيیاةة أأبديیة  
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ً أأنن يینالل ااإلنسانن االحيیاةة ااألبديیة. ووهھھھذاا أأيیض إإنن من نتائج هھھھذاا االسالمم مع هللا وواالقربب منهھ هھھھو ما ا

وَوإإِنََّما أأظُْظهِھَرتِت ااآلنَن ) "10: 1 2،٬ نباء سارّرةة. يیقولل بولس في (تيیموثاووسسيیجعل من ررسالة االمسيیح أأ

" لقد .بَِوااِسطَِة ااِإلْنِجيیلِ بِظهُھُورِر ُمَخلِِّصنَا يیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح٬، االَِّذيي أأَْبطََل ااْلَمْوتَت وَوأأَنَارَر ااْلَحيیَاةةَ وَوااْلُخلُودَد 

إإنن ما ااددخرهه  بالفعلما اادّدخرهه هللا تعالى لنا ووااضحاً من خاللل موتت ووقيیامة االمسيیح٬، وو االبشاررةةجعلت 

عندما يیقترنن "االخلق االقويیم" بالحيیاةة تكونن , يیقولل وويیليیامم ماوونس بأنهھ لنا هھھھو "االحيیاةة وواالخلق االقويیم"

ااإللهھيیة  االبشاررةةإإنن االسبب في أأنن تقد بأنن ذذلك صحيیح. ووأأعلحيیاةة ااألبديیة". لاالحيیاةة حيینهھا مرااددفة 

سبب إإمكانيیة حيیاةة االخلودد (موتت ووقيیامة االمسيیح) ووما توضيیح سلطت االضوء على حيیاةة االخلودد هھھھو 

(االحيیاةة مع االمسيیح االذيي بعث حيیاً). تلك االحيیاةةستكونن عليیهھ   

بوااسطتك ستبارركك كل االشعوبب  

جاززهھھھا عند موتهھ ووقيیامتهھ يیشمل جميیع االناسس على هھھھذهه ووإإنن كل ااألنباء االسارّرةة االتي قامم االمسيیح بإن

 ااألررضض. ووهھھھذاا ليیس مجردد تأوويیل لألبعادد االتي تصل إإليیهھا معاني ااألنباء االسارّرةة. فهھذاا بعد من أأبعادد

ملكة االربانيیة لن بالم االبشاررةةووجانب من االجواانب االتي تجعل ااألنباء االساررةة هھھھي كذلك حقاً. إإنن  كثيیرةة

ً على جميیع االشعوبب. لقد قامم بولس ووبشكل مباشر  إإذذاا تكونن بمثابة نبإ ساررّ  لم يیكن االملك حاكما

وَوااْلِكتَابُب إإذِْذ َسبََق  : ")8: ٬3، (غالططيیة. يیقولل في االبشاررةةبتعريیف ووتحديید مبارركة ااألمم كجزء من 

َر إإِْبَرااهھھِھيیَم أأنَْن  رُر ااألَُمَم٬، َسبََق فَبَشَّ  االبشاررةة" ززفّف 'بَارَركُك َجِميیُع ااألَُممِ فيِیَك تَتَ 'فََرأأىَى أأنَنَّ هللاَ بِاِإليیَمانِن يیُبَرِّ

-عني إإعالنن ااألنباء االسارّرةة بأنن جميیع االشعوبب سوفف تكونن مبارركة من خاللل إإبرااهھھھيیم يی ووهھھھذاا يیعني٬،  

).16: 3االمسيیح (غالططيیة٬،  قيیامة من هھھھو من نسل إإبرااهھھھيیم٬، يیسوععمن خاللل موتت وو  

ُشَرَكاُء فِي ااْلِميیَرااثِث وَوااْلَجَسِد وَونََواالِل أأنَنَّ ااألَُمَم من ررسالة هھھھو االحقيیقة " االبشاررةةإإنن ما تتضمنهھ 

)٬، ووهھھھذاا يیعني بأنن االوعد بخالصص غيیر االيیهھودد في االعالم 6: ٬3، فسسأأ" (َمْوِعِدهِه فِي ااْلَمِسيیِح بِاِإلْنِجيیلِ 

مبني على أأنن موتت ووقيیامة االمسيیح٬، هھھھو االوسيیلة لذااكك االخالصص. إإنن االخالصص االفعلي للشعوبب سيیكونن 

ذذااتت  االبشاررةة. ووإإذذاا كانت االبشاررةةمم في سبيیل خالصص غيیر االيیهھودد كما جاء في بالداالفدااء عبر االوعد 

أأفق ضيیق وومجالل محدوودد فلن تكونن وواالحالل هھھھذهه ررسالة.  

برحمة هللا تعالى" االبشاررةة"  

. ووأأساسس تلك ااألنباء هھھھي ررحمة هللا. من أأجل ذذلك أأططلق بولس على أأسس أأنبائهھا االبشاررةةتتضمن 

برحمة هللا". إإنن إإحدىى شهھاددااتهھ االمنتشرةة هھھھي موجوددةة في هھھھذهه  ررةةاالبشاااإللهھيیة لقب " االبشاررةةهھھھذهه 

وَولِكنَّنِي لَْسُت أأَْحتَِسُب لَِشْيٍء٬، وَوالَ نَْفِسي ثَِميینَةٌ ِعْنِديي٬، " 24: 20االكلماتت نفسهھا في أأعمالل االرسل 
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ببِّ يیَُسوععَ  َم بِفََرحٍح َسْعيیِي وَوااْلِخْدَمةَ االَّتِي أأََخْذتهُھَا ِمَن االرَّ  االبشاررةة. إإنن "٬، ألَْشهھََد بِبَِشارَرةِة نِْعَمِة هللاَحتَّى أأُتَمِّ

االحصولل عليیهھا وواالوصولل إإليیهھا  إإمكانن يیةهھھھي ااألنباء االسارّرةة للرحمة االتي ووعد بهھا هللا االخاططئيین٬، ووكيیف

من خاللل االمسيیح.  

االنعم وواالبركاتت ددوونن مقابل من هللا تعالى وواالتي تسريي من ذذااتهھ ووتفيیض على نواالل االرحمة هھھھي 

مباددررااتت  مختلف عنخالصنا  فإننم ووعلى االمخطئيین غيیر االمستحقيین لهھا. ووعلى ذذلك االمذنب ااآلث

فَإنِْن َكانَن بِالنِّْعَمِة فَليَْیَس بَْعُد بِاألَْعَمالِل٬، ااإلنسانن ووااستحقاقاتهھ. ووهھھھذاا ما عناهه بولس بعباررتهھ االرئيیسيیة "

" .َمالِل فَليَْیَس بَْعُد نِْعَمة٬ً، وَوإإِالَّ فَاْلَعَمُل الَ يیَُكونُن بَْعُد َعَمالً وَوإإِالَّ فَليَْیَسِت االنِّْعَمةُ بَْعُد نِْعَمةً. وَوإإنِْن َكانَن بِاألَعْ 

فََكذلَِك فِي من قبل هللا: " اللل تلك االعباررةة إإلى كوننا مختارريین) ووقد كانن يیشيیر من خ6: 11(ررووميیة٬، 

َمانِن ااْلَحاِضِر أأيَْیًضا قَْد َحَصلَْت بَقيِیَّةٌ َحَسَب ااْختيِیَارِر االنِّعْ  هللا  . لقد سبق ااختيیارر)5: 11" (ررووميیة٬، .َمةِ االزَّ

ألنن أأصلهھا  لنا عملنا االصالح أأوو االطالح لنكونن من االمسيیح ووفيیهھ. إإنن االرحمة ددوونن مقابل هھھھي مؤكدةة؛

ااَمهھُ " أأززلي حيیث تّم ااختيیاررنا يیِسيیَن وَوبِالَ لَْومٍم قُدَّ فِي َكَما ااْختَارَرنَا فيِیهِھ قَْبَل تَأِْسيیِس ااْلَعالَِم٬، لِنَُكونَن قِدِّ

.االبشاررةة). إإنن ررحمة هللا تعالى هھھھي أأساسس ووجوهھھھر بركاتت وونعم 4: ٬1، أأفسس" (ااْلَمَحبَّةِ   

مستحقةررحمةً موتت االمسيیح يیجعل ررسالة هللا   

ووفي مجيء االمسيیح  االبشاررةةإإنن صنيیع هللا االمؤكد في شأنن ررحمتهھ هھھھو االحدثث االمركزيي في 

٬، لَِكْي تَْستَْغنُواا أأَْنتُْم فَإِنَُّكْم تَْعِرفُونَن نِْعَمةَ رَربِّنَا يیَسُ ووآآالمهھ: " وعَع ااْلَمِسيیِح٬، أأَنَّهھُ ِمْن أأَْجلُِكُم ااْفتَقََر وَوهھھھَُو َغنِيٌّ

وَولِكنَّ االَِّذيي وُوِضَع قَليِیالً َعِن ااْلَمالَئَِكِة٬، يیَُسوعَع٬، ). لقد تألم يیسوعع ووماتت. "9: ٬8، 2 كوررنثوسس" (بِفَْقِرههِ 

 ".٬، ِمْن أأَْجِل أأَلَِم ااْلَمْوتِت٬، لَِكْي يیَُذووقَق بِنِْعَمِة هللاِ ااْلَمْوتَت ألَْجِل ُكلِّ وَوااِحدٍ نََرااههُ ُمَكلَّالً بِاْلَمْجِد وَوااْلَكَرااَمةِ 

بدالً عنا كانن من ررحمة هللا االتي تجعل كل ما يیتصل بالرحمة  ). إإنن موتت االمسيیح9: 2(االعبراانيیيین٬، 

 امحق شيیئارئة االمذنب من أأددااءااتت ووأأفعالل هھھھي عند هللا ررحمة حقّة. إإنهھ ليیس من االممكن أأنن تكونن تب

). 15: ٬17، ااألمثالليیقومم بهھ االقاضي االحاكم ("مبرئئ االمذنب وومذنب االبرييء كالهھھھما مكرهھھھة االربب" (

-ووعلى ذذلك -أأنن هللا تعالى هھھھو االكريیم  ووططالما   االعقابب بسبب االخطيیئة ووهھھھو فقد أأررسل االمسيیح ليیتحمل  

َمانِن ااْلَحاِضِر٬، ليِیَُكونَن ظظْ إلِ ). "25: 3يیبيین فضل هللا تعالى على االبشر (ررووميیة٬،  بذلك  هِه فِي االزَّ هھَارِر بِرِّ

رَر َمْن هھھھَُو ِمَن ااِإليیَمانِن بيِیَُسوععَ  اا وَويیُبَرِّ ). لذاا فإنن هللا تعالى هھھھو حق في كونهھ 26: 3" (ررووميیة٬، بَارّرً

.االبشاررةةمتسامحاً ررحيیماً في   

هھھھي االجوهھھھر ووااألساسس لكل ووعد خيیّر االبشاررةةإإنن االرحمة في   

وونعم االلطف وواالتسامح في من هھھھذهه االمأثرةة وواالصنيیع االجوهھھھريي للرسالة يیتدفق نهھر هھھھائل لبركاتت 
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ووهھھھذاا يیعودد  ة٬،نومنا االعميیق بالخطيیئة االمميیت  تعالى االتي أأيیقظتنا من االموتت وومن. إإنهھا ددعوةة هللاالبشاررةة

بُِمْقتََضى أأَْعَمالِنَا٬، بَْل بُِمْقتََضى ااْلقَْصِد وَواالنِّْعَمِة َخلََّصنَا وَودَدَعانَا دَدْعَوةةً ُمقَدََّسة٬ً، الَ االرحمة. إإنن هللا "إإلى 

). نحن نستجيیب 9: ٬1، 2 تيیموثاووسس" (االَّتِي أأُْعِطيیَْت لَنَا فِي ااْلَمِسيیِح يیَُسوعَع قَْبَل ااألزَْزِمنَِة ااألزََزليِیَّةِ 

ررحمة هللا لإليیمانن ليیس فقط بسبب أأنن إإررااددااتنا هھھھي بالفطرةة تميیل لإلذذعانن وواالخضوعع٬، وولكن ألنن 

" ألَنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصونَن٬، بِاِإليیَمانِن٬، وَوذذلَِك ليَْیَس ِمْنُكْم. هھھھَُو َعِطيیَّةُ هللانا من ااإليیمانن "اووررأأفتهھ مكنت

اا َمَع ااِإليیَمانِن وَوااْلَمَحبَِّة االَّتِي فِي ااْلَمِسيیِح يیَُسوععَ ). "8: ٬2، أأفسس(  موثاووسستيی" (وَوتَفَاَضلَْت نِْعَمةُ رَربِّنَا ِجّدً

-فهھذاا بسبب االصنيیع االعظيیم لرحمة هللا أأحد منا آآمن  إننف). 14: ٬1، 1 ووإإنن إإمكانيیة ووجودد هھھھذهه االرحمة  

ووهھھھذهه االرحمة االمكتسبة مقابل االدمم هھھھي أأساسيیة في جعل ااألنباء االسارّرةة  ,هھھھي من خاللل ددمم االمسيیح

.بالفعل سارّرةة  

انًا بِنِْعَمتهِِھ بِاْلفَِدااِء االَِّذيي ُمتَ فإنن هللا يیبرئنا من ااإلثم "إليیمانن اانعمة ررحمة ووفي حضورر  رِريیَن َمجَّ بَرِّ

" َحَسَب ِغنَى نِْعَمتهِھِ ) وويیغفر آآثامنا االتي ااررتكبناهھھھا "7: 3؛ تيیطس٬، 24: 3" (ررووميیة٬، بيِیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ 

تِي تَْكفيِیَك نِْعَمتِي٬، ألنَنَّ ) "11: 15(أأعمالل االرسل٬، االمسيیح يیسوعع ) وويینقذنا بشفاعة 7: ٬1، أأفسس( قُوَّ

ةةُ ااْلَمِسيیحِ  ْعِف تُْكَمُل. فَبُِكلِّ ُسُروورٍر أأَْفتَِخُر بِاْلَحِرييِّ فِي َضَعفَاتِي٬، لَِكْي تَِحلَّ َعلَيَّ قُوَّ " .فِي االضَّ

 ٬،)9: ٬12، 2 كوررنثوسس) ووررحماتهھ يیجعلهھا تستوعب كل أأحزااننا ووأأعبائنا (9: ٬12، 2 كوررنثوسس(

َمِسيیُح٬، وَوهللاُ أأَبُونَا االَِّذيي أأََحبَّنَا وَوأأَْعطَانَا َعَزااًء أأَبَِديیًّا وَورَرَجاًء َصالًِحا وَورَربُّنَا نَْفُسهھُ يیَُسوعُع االْ وويیعطيینا "

َد ااْسُم رَربِّنَا يیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح ) ووعند ذذلك٬، ووفي نهھايیة ااألمر "16: ٬2، 2(تسالونيیكي  "بِالنِّْعَمةِ  لَِكْي يیَتََمجَّ

ببِّ يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ فيِیُكْم٬، وَوأأَْنتُْم فيِیهِھ٬، بِنِْعَمِة إإِلهِھنَ  ).12: ٬1، 2" (تسالونيیكي .ا وَواالرَّ  

تكونن للتكفيیر عن ذذنوبب ااآلثميین إإنما هھھھي على أأساسس نعمة ووررحمة  ةووبعباررةة أأخرىى٬، فإنن أأيی

ااَلَِّذيي لَْم يیُْشفِْق َعلَى ااْبنهِِھ٬، بَْل بََذلهَھُ سعة ررحمة هللا. وومن ررحمتهھ تعالى أأنهھ أأررسل ووليیهھ ووحبيیبهھ ليیموتت"

هھھھي ااألنباء االساررةة  االبشاررةة). إإنن 32: 8(ررووميیة٬،  "أأَْجَمِعيیَن٬، َكيْیَف الَ يیهَھَبُنَا أأيَْیًضا َمَعهھُ ُكلَّ َشْيءٍ  ألَْجلِنَا

سلطة من لدنهھ لمنحنا أأيي شيء هھھھو  ةبأيی يیبخل بِق االمسيیح وولم يیشفق عليیهھ٬، فهھو لمووذذلك ألنن هللا لم يیست

في مصلحتنا.  

أأعظم: نعمة من  هھھھاليیس بعدتلك االنعمة االتي ددوونن  االبشاررةةفي وونعم ليیس هھھھناكك من أأمورر خيیّرةة 

االذااتت ااإللهھيیة.إإنهھا نعمة   

هھھھو أأنن أأحدااثث  يفي هھھھذاا االكتابب. إإنن االموضوعع ااألساس يهھھھنا يیجب ااستخالصص االموضوعع ااألساس

االتي قمت بعرضهھا في هھھھذاا االفصل لن تكونن كافيیة لجعل  االبشاررةةاالقيیمة٬، وونعم ووبركاتت  االبشاررةة

في نهھايیة االمطافف ووبشكل أأعظم أأنباء ساررةة لم يیتم ذذكرهھھھا  االبشاررةةما يیجعل  أأنباء سارّرةة٬، فإنن االبشاررةة



 28 

بعد. ووقد ررأأيینا لمحاتت في هھھھذاا االقسم من تلك ووهھھھي ررووحح االقدسس ووذذلك في قولي:  

عندما تحل ررووحح االقدسس٬، ستتجلى ررووحح االمسيیح٬، االتي ستكونن ووستمثل بحضوررهھھھا قوةة ووحضورر 

تتحقق بحضورر االرووحح فيینا... ووفي االنهھايیة  االبشاررةة االمسيیح نفسهھ. ووإإنن صحبة االمسيیح االموعودد بهھا في

أأنباء ساررةة هھھھو متعتنا بإشرااقاتت تجليیاتت هللا على االمسيیح. ووإإنن ررووحح االقدسس تشيیع  االبشاررةةفإنن ما يیجعل 

جعل من الرووحح االقدسس هھھھو ما يیفي ددووااخلنا تجربة االمتعة ااإلشرااقيیة االتي نعيیشهھا. لذاا فإنن هھھھذاا االوعد ب

أأنباء ساررةة. االبشاررةة  

وَورَربُّنَا نَْفُسهھُ يیَُسوعُع ااْلَمِسيیُح٬، وَوهللاُ أأَبُونَا " االبشاررةةكك وومضة خاططفة لمستهھا فيیما أأعطتهھ لنا ووهھھھنا

) من هھھھنا ووفي نهھايیة 16: ٬2، 2" (تسالونيیكي االَِّذيي أأََحبَّنَا وَوأأَْعطَانَا َعَزااًء أأَبَِديیًّا وَورَرَجاًء َصالًِحا بِالنِّْعَمةِ 

ببِّ يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ ااْسُم رَربِّنَا يیَ " سيیتمجد:االمطافف  " .ُسوعَع ااْلَمِسيیِح فيِیُكْم٬، وَوأأَْنتُْم فيِیهِھ٬، بِنِْعَمِة إإِلهِھنَا وَواالرَّ

).12: ٬1، 2(تسالونيیكي   

ليیس هھھھو  االبشاررةةوولكن االجزء ااألكثر أأهھھھميیة مما ذذكر في هھھھذاا االفصل من ااألجزااء االرئيیسيیة في 

ً بالن ووتلك ال ,االبشاررةةآآخر االنعم االموعوددةة في  االنعمة  يیتم ذذكرسبة لنا أأبدااً في حالل إإذذاا لم تكونن نعما

إإنّن االتركيیز لكوتهھ. هللا االذيي يیقدسس في مأأيي  ٬،االنعمة هھھھي االذااتت االعليیا تلكااألعظم أأهھھھميیة بشكل شمولي. 

االقولل إإذذاا لم  نعلى أأحد ووجوهه جواانب االجوهھھھرةة ددوونن ررؤؤيیة جمالهھا ككل إإنما يیحطّ من قيیمتهھا. لذاا يیمك

؛ فلن االبشاررةةتجليیاتت هللا على االمسيیح٬، من خاللل جميیع أأحدااثث ووعطايیا  االبشاررةةيیلحظ من يیسمع عن 

بكل ما أأتيیت على ااستطعت ااإلحاططة في نهھايیة االمطافف أأنباء سارّرةة. ووإإذذاا ما  االبشاررةةما يیجعل  يیختبر

٬، وولكن بطريیقة لم تجعل من تجليیاتت هللا كنزكك االبشاررةةذذكرهه في هھھھذاا االفصل حولل جميیع ووجوهه 

.االبشاررةةااإلحاططة بمعنى  لم تستطع فإنكااألعظم٬،   

 االبشاررةةلفصح ثم ووعودد معة االعظيیمة ل٬، اابتدااء من االجاالبشاررةةووإإلى حيین أأنن تقودد أأحدااثث 

وواالتبرئة من االذنوبب وواالحيیاةة ااألبديیة٬، إإلى إإددررااكك ووااإلحاططة با8 كمصدرر أأعلى لسعاددتك وواابتهھاجك؛ 

من تلك االنعم٬، وويیكونن  وااء بعضووإإنما ااستطاعع إإددررااكك ااحتفأنت إإذذنن لم تحتِو بإددررااكاتك ررسالة هللا. 

لكنك لم  تهھ٬،. فأنت تشعر بالدهھھھشة ووااإلعجابب أأمامم بعض معجزاافقط ااغتباططك حيینهھا ببعض منهھا

إإنما تأتي لسبب ووااحد عظيیم  فهھيهھھھذهه االهھباتت وواالنعم وواالجواائز وواالمعجزااتت. للسبب ووررااء تتيیقظ بعد 

ووااحدااً ذذلك من خاللل لتصبح مسيیح٬، إإلى ااألبد تجليیاتت ووإإشرااقاتت هللا على اال إإمكانيیة ااحتواائكووهھھھو: 

االسعاددةة تبديي تلك سعاددةة بالقربب من هللا فوقق أأيي شيء آآخر٬، وومن خاللل  يینمن ااألشخاصص االممتلئ

ووهھھھذاا يیقوددنا في االفصل  ,للعيیانن بهھاءهه االعظيیم ووقيیمتهھ مع إإشرااقاتت متزاايیدةة أأبدااً وومتعة ررووحيیة ال تنتهھي

نباء االساررةة. ة االتي تقدمهھا ااألاالتالي للحديیث عن االنعمة االمطلق  
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َرةةَ أأوُورُرَشليِیَم. اارْرفَِعي الَ  االى" ةٍة٬، يیَا ُمبَشِّ َرةةَ ِصهْھيیَْونَن. اارْرفَِعي َصْوتَِك بِقُوَّ َجبَل َعالل ااْصَعِديي٬، يیَا ُمبَشِّ

".تََخافِي. قُولِي لُِمُدنِن يیهَھُوذَذاا: هھھھَُوذَذاا إإِلهھُكِ   

.9: 40أأشعيیا٬،   
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االثالثاالفصل   

!"هھھھو ذذاا إإلهھك" - االبشاررةة  

من حقيیقة هللا لقد قمنا بالكشف عن االمعاني ااإلنجيیليیة ااألووسع للرسالة االمسيیحيیة. ووهھھھي تتض

 هھھھو يیسوعع االمسيیحهھھھذاا االملك لبشر. وواالملك االمنتظر لبني إإسراائيیل ووسيید اا اابنهھاالوااحد االذيي أأررسل 

قومم من ليی ووماتت من أأجل خطيیئتنا٬، ووددفنة بني ددااوودد٬، االمخلص. لقد حقق نبوءااتت االعهھد االقديیم في سالل

ووعلى االموتت وواالجحيیم٬، ووووعد أأنن يیكونن برووحهھ معنا ليیساعدنا. ووعلى  جديید منتصرااً على االشيیطانن

من االظلم االتحررر شفاء من االمرضض ووووبالبالخالصص االعظيیم  االبشاررةةووعدتت  يیامتهھ٬،أأساسس موتهھ ووق

كفيیر عن االذنوبب بشفاعة االمسيیح٬، ووااالضطهھادد٬، وواالمصالحة مع هللا ووااآلخريین من االمؤمنيین٬، وواالت

ووحيیاةة االخلودد٬، ووااستيیعابب هھھھذاا االخالصص جميیع االشعوبب من كل ااألمم.  

معاناةة ووآآالمم االمسيیح ليیعيیدنا إإلى هللا  

ال يیتضمن في هھھھذهه  االبشاررةةوولكن االموضوعع االمثارر هھھھنا أأنن االخيیر االنهھائي ووااألعظم في 

بقدرر ااإلمكانن   ذاا االكتابب هھھھو أأنن أأووضحعاتقي في هھھھ . إإنن االعبء االملقى علىاالبشاررةةم عَ االمجموعة نِ 

لن  ٬،إإال أأنهھم االبشاررةةاالخطباء وواالوّعاظظ االتكلم وواالوعظ وواالحديیث حولل هھھھذهه االجواانب االهھامة من  يیةإإمكان

. بإمكانن االوّعاظظ وواالخطباء أأنن يیذكروواا مجموعاتت االبشاررةةيیستطيیعواا أأبدااً أأنن يیأخذوواا االناسس إإلى هھھھدفف 

لكن ددوونن أأنن يیقوددوواا االناسس إإلى االمسارر وواالهھدفف االمقصودد من  االبشاررةةحقيیقيیة من ااألمورر االراائعة حولل 

أأوو االقرااءةة عنهھا في إإنجيیلهھم٬، ددوونن أأنن يیدرركواا  االبشاررةةمن االممكن أأنن يیسمع االناسس عظاتت  .االبشاررةة

.أأنباء ساررةة  االتي تجعل من ااألنباء االبشاررةةاالغايیة االقصوىى من   

لوعودد االتي ووثقواا بهھا ووضمنوهھھھا االجمعة االعظيیمة وواالفصح ووكل ااأأحدااثث االحقيیقة إإنن ما يیجعل في 

ةةً وَوااِحَدةةً ِمْن أأَْجِل ااْلَخطَايیَا٬، ااْلبَاررُّ تقوددنا إإلى هللا. "كونهھا أأنباًء سارّرةةً هھھھذهه إإنما  فَإنِنَّ ااْلَمِسيیَح أأيَْیًضا تَأَلََّم َمرَّ

بَنَا إإِلَى هللا٬ِ، ُمَماتًا فِي ااْلَجَسِد وَولِكْن مُ  ووححِ ِمْن أأَْجِل ااألَثََمِة٬، لَِكْي يیُقَرِّ ) 18: ٬3، 1(بطرسس  "ْحيیًى فِي االرُّ

صبح بقربب هللا وومع هللا فإنهھ هھھھو جّل جاللهھ من يیروويي ظظمأ أأررووااحنا إإلى ااألبد. ووإإنن كل ما ووعندما ن

عني االكشف عن بهھاء هللا ووإإززاالة كل االعواائق ددوونهھ (من مثل يی االبشاررةةهھھھناكك من أأمورر أأخرىى في 

تمرددنا ووجموحح أأنفسنا). ووبذلك بإمكاننا أأنن نعيیش  االعقابب على االخطيیئة) وواالعواائق االتي فيینا (من مثل

سارّرةة ووال شيء سوااهه اا يیعني أأنهھ يیجعل ااألنباء أأنباء . ووهھھھذاالبشاررةةمتعة االقربب منهھ إإلى ااألبد. هللا هھھھو 

سارّرةة. ووإإلى أأنن يیستطيیع االناسس االوصولل  ذذووااتنا وويیجعل من ااألنباء أأنباء يیمكن أأنن يیشيیع االسروورر في
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ووفهھمهھا في  االبشاررةةكامن للوصولل إإلى هللا٬، فهھم ددوونن تصورر تلك وومعناهھھھا اال االبشاررةةإإلى جوهھھھر 

إإططاررهھھھا االصحيیح.  

االتبرئة وواالتكفيیر عن االخطيیئة تعالج مشكلتنا االكبيیرةة  

قبل عرضض االمصدرر ااإلنجيیلي الددعائنا لما ذذهھھھبنا إإليیهھ من تصوررااتت٬، ددعوني أأبيین كيیف أأنهھ 

ً من سطوحح جوهھھھرةة  ً وولمعانا بإمكانهھ ااالستحوااذذ على ااهھھھتمامنا إإلى  االبشاررةةووحتى االسطح ااألكثر تألقا

ددررجة أأننا ننصرفف عن ررؤؤيیة إإشرااقاتت هللا االمنبعثة من جميیع جواانب االجوهھھھرةة نفسهھا.  

هھھھي  االبشاررةةبعض ووجوهه ووسطوحح أأيي بعض جواانب هھھھذهه  على سبيیل االمثالل٬، تكفيیر االخطيیئةخذ 

هھھھذاا االمعتقد هھھھو قلب  سبب كوننكشف قد كانت غايیتي من هھھھذاا االكتابب أأكثر قيیمة بالنسبة لي من تلك. وو

االنابض ووسبب تضمنهھ إإسنادد االمسيیح االصالحح ووااالستقامة إإليینا بسبب ااإليیمانن فقط بعيیدااً عن  االبشاررةة

القتباسس آآررااء مبرهھھھنة. على سبيیل االمثالل  إإال. أأنا لن أأمضي هھھھنا للدفاعع ووإإبدااء االحجة )1(قانونن ااألعمالل

بالتكفيیر وواالتبرئة ااإللهھيیة تمس حيیاةة : "إإنن ااالعتراافف G.C. Berkouwerكتب جج. سس. بيیركويیر 

ااإلنسانن في االصميیم٬، ووذذلك عند منعطف عالقتهھ مع هللا. فهھو يیحددد أأبعادد االوعظ في عظة االكنيیسة٬، من 

حيیث ووجودد ووكيینونة االحيیاةة ااإليیمانيیة ووتقدمهھا وونموهھھھا٬، منشأ ووجذوورر ااألمن ااإلنساني٬، ااإلنسانن 

.)2(ووتوقعاتهھ االمستقبليیة"  

هھھھي االخطابب حولل نعمة  البشاررةةنسانيیة ااألساسيیة في خطابب االوعظ بإإنن من أأكثر االحاجاتت ااإل

تغيیيیرهه  االتكفيیر عن االخطيیئة. نحن بذلك لم ننج من عقابب هللا٬، ووإإنما ما يیعنيیهھ ذذلك هھھھو أأنن ما يیجب

). 23: 3خالقنا ووإإلهھنا ال يیرضى باإلثم وواالخطيیئة (ررووميیة٬،  هھتجاهھھھنا ألنووبشكل جذرريي هھھھو غضب هللا 

إإررااددةة هللا٬، ليیس باستطاعتنا ررمي أأعبائنا وومستحقاتنا االشخصيیة على ااآلخريین. ليیس بمقدووررنا تغيیيیر 

: 49" (مزمورر٬، وَوَكِريیَمةٌ هھھِھَي فِْديیَةُ نُفُوِسهِھمْ  .ااألخَُخ لَْن يیَْفِديَي ااِإلْنَسانَن فَِدااًء٬، وَوالَ يیُْعِطَي هللاَ َكفَّارَرةةً َعْنهھُ "

ع االمسيیح على ذذااكك االنحو االمتقدمم ططلباً ). لذاا٬، فقط ووبرحمتهھ االعظيیمة٬، كانت إإررااددةة هللا في ووض7

). لقد تحمل االمسيیح االلعنة االتي ااستحقت عليینا (غالططيیة 25: 3لرحمة هللا ووتفادديي غضبهھ (ررووميیة٬، 

                                                
 IIIلى االمسيیح من فضائل (وويیتونن جونن بيیبر٬، إإحصاء فضائل االمسيیح: هھھھل عليینا االتخلي عن ما نسب إإ )1(

Wheaton :Cross Way Books, 2002.(  
 

 ,(Grand Rapids. Mich.: Eerdmans, 1954)٬، ااإليیمانن وواالتبرئة من ااألمم G. C. Berkouwerجج. سس. بيیركويیر  )2(

17.  
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االَِّذيي َحَمَل هھھھَُو نَْفُسهھُ َخطَايیَانَا فِي َجَسِدهِه َعلَى ااْلَخَشبَِة٬، لَِكْي نَُموتَت َعِن ااْلَخطَايیَا فَنَْحيیَا ). "13: ٬3، 1

. االَِّذيي بَِجْلَدتهِِھ ُشفيِیتُمْ لِلْ  ).24: ٬2، 1" (بطرسس .بِرِّ  

االتباددلل االعظيیم  

هه٬، بل ااألمر تعدىى ذذلك فكانن صالحهھ صالحنا نا هھھھي أأخطاؤؤيیبلغ ااألمر فقط ليیتم ااعتبارر أأخطائلم 

االتباددلل االكبيیر. ووعلى سبيیل االمثالل كتب جج. آآيي. بيیكر مفهھومم ووااستقامتهھ ااستقامتنا. ووقد أأططلق على ذذلك 

J.I. Packer لقد أأرراادد االملك االديیّانن أأنن ااآلثميین االمداانيین هھھھم مستثنونن من االعقابب ووهھھھم صالحونن" :

ً قانونيیا٬ً، ووليیست بإيیهھامم ووستارر مضلل ليیس لهھ من  بشفاعتهھ. إإنن هھھھذهه االمقايیضة االعظيیمة ليیست ااختالقا

عباررااتت . إإنن اال)3(أأساسس٬، ووليیست محض لعب على االكالمم لجهھة هللا تعالى٬، وولكنهھا إإنجازز باهھھھظ االثمن"

ألَنَّهھُ َجَعَل االَِّذيي لَْم يیَْعِرفْف َخِطيیَّة٬ً، " 21: 5)٬، 2( كوررنثوسسقد جاءتت في  االتباددلل االعظيیمااإلنجيیليیة 

"..َخِطيیَّةً ألَْجلِنَا٬، لِنَِصيیَر نَْحُن بِرَّ هللاِ فيِیهھِ   

إإنن هھھھذهه االتبرئة من االخطيیئة لهھا هھھھذاانن االجانبانن: االتبرئة من االذنوبب وواالتكفيیر عنهھا ووذذلك يیعودد 

وونسبة االصالحح لنا فهھذاا بسبب أأننا من االمسيیح ووفيیهھ؛ ووصالحهھ أأنن االمسيیح تحمل لعنتنا٬، ووأأما عزوو إإلى 

من االتبرئة  Calvin. ووهھھھكذاا عرَّفف كالڤن )4(إإنما هھھھو محسوبب وومعتبر لنا أأيي صالحهھ صالحنا

حظيینا بفضلهھ كأناسس صالحيین. وويیمكن االقولل بأنن كوننا االخطيیئة كالتالي: "قبولل هللا لنا حيیث تلقانا وو

صالحح االمسيیح  أأننذذلك يیكمن وويیتوقف على ااإلعفاء من االذنوبب ووااآلثامم ثم عزوو وونسبة االمسيیح لنا أأيي 

لتكفيیر بأنهھ االذيي أأططلق على مبدأأ االتبرئة ووااهھھھو (نفس االشيء  Lutherيیؤكد لوثر . وو)5(صالحنا"

. أأكد لوثر على هھھھذيین االجانبيین كليیهھما في االتبرئة )6(االمعتقد االذيي يیحّددد ثباتت االكنيیسة أأوو اانهھيیاررهھھھا)

وواالتكفيیر بقولهھ: "لقد حمل االمسيیح جميیع خطايیانا ووآآثامنا على كاهھھھلهھ٬، ووبسببهھا وومن أأجلهھا ماتت على 

                                                
مجموعة من مختصرااتت جج. آآيي. بيیكر "االتبرئة من ااإلثم في علم االالهھھھوتت االبرووتستانتي" في تشويیق أأصل هللا.  )3(

.4كتاباتت جج. آآيي بيیكر٬، االمجلد   
 (Carlisle, Cumbria, UK: paternoster, 1999), 4: 227.االمزيید من االتأكيید .  

االدفاعع عن هھھھذاا االكالمم كانن االعبء االملقى على كاهھھھل االكتابب االمذكورر آآنفاً: جونن بيیبر "تعداادد فضائل االمسيیح". )4(  
٬، ٬John T. McNeill، جونن تت. ماكك نيیل ٬ed، 2جونن كالفن "مؤسساتت/جمعيیاتت االديین االمسيیحي"٬، االمجلد  )5(

.Ford Lewisترجمة فورردد لويیس   
 

.19االواارردد لدىى بيیكر في كتابهھ "االتبرئة من ااإلثم في علم االالهھھھوتت االبرووتستاني"٬،  )6(  
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.)7(حهھ وونسبهھ إإليیهھم"االصليیب" ثم "هھھھم صالحونن ألنهھم آآمنواا بالمسيیح االذيي أأسبغ عليیهھم صال  

. ووليیست نعمتهھا االقصوىىاالبشاررةةاالتبريیر هھھھو قلب   

لذاا فإنن االبرووتستناتت نظروواا إإلى مبدأأ االتبريیر (من خاللل االرحمة فقط٬، من خاللل ااإليیمانن فقط٬، 

ووعلى قاعدةة ددمم االمسيیح وواالصالحح فقط٬، وومن أأجل بهھاء ووجاللل هللا فقط٬، ووذذلك كما تّم تلقيینهھ بالسلطة 

هھھھذاا االحكم على ق . فأنا أأووااف)8(ااإلنجيیليیة" االبشاررةةاالنهھائيیة في االكتابب االمقدسس فقط) ووبالنسبة لـ "قلب 

على االتبرئة وواالتكفيیر. إإنن االلغة االمجاززيیة (مثل  االبشاررةةووااالستصواابب٬، ووأأنا مبتهھج إلططالقق لقب قلب 

أأنا أأططلق كلمة "االقلب" ألعني بأنن االتبريیر كز") هھھھي غامضة. ووماذذاا يیعني هھھھذاا؟ "االقلب"٬، "االمر

 نظر ما وورردد آآنفاً). فيیصبح ااذذنناشرةة (اايیخاططب االمشكلة ااألساسيیة االقائمة بيین هللا ووااإلنسانن بصوررةة مب

.االبشاررةةمصدرر االدعم لجميیع مآثر   

ً للسؤاالل االمهھم في هھھھذاا االكتابب: لم تمثل نعمة االتبرئة من ااإلثم بحّد  لقد أأعطى هھھھذاا بعدااً خاصا

أأنباء  تتم من خاللل ااإليیماننوواالتي االتبرئة من ااإلثم  االذيي يیجعلذذااتهھا أأنباء سارّرةة؟ ووما هھھھو االجانب االجيید 

ً لإليیمانن  االبشاررةة أأنن ااألمر ااألكثر بعدااً: ألنن سارّرةة؟ أأمم االتي تحمل في جوهھھھرهھھھا االتبرئة من ااإلثم تبعا

من جنايیاتنا االكبيیرةة  ووبرئنا ٬،غفرتت خطايیانا يیتم ططرحهھ؛ ألنن هھھھي أأنباء سارّرةة؟ إإنن هھھھذاا االسؤاالل ناددررااً ما

لهھ بشكل ووااضح حالة أأمامم االمحكمة٬، ووأأصبحنا من عداادد االصالحيین أأمامم هللا جّل جاللهھ٬، أأال يیمثل هھھھذاا ك

أأنباًء  ذذاا يیمثل هھھھذاا كلهھافرحح ووسروورر إإلى حدٍّ كبيیر لدررجة يیبدوو من االجرأأةة بمكانن ططرحح االسؤاالل: لم

سارّرةة؟   

في ااإلجابة من أأهھھھميیة قصوىى.  اوولكني أأعتقد أأنهھ يیجب عليینا ووبشكل مؤكد ططرحح هھھھذاا االسؤاالل لِمَ 

هھھھي أأنباء سارّرةة بالنسبة لك أأنن  اووعلى كل شخص أأنن يیكونن ملزماً في أأنن يیجيیب عن هھھھذاا االسؤاالل: "لم

وواالسبب في ووجوبب ططرحح هھھھذاا االسؤاالل  تقف في قاعة محكمة االربب االديیّانن مالك االسماووااتت ووااألررضض".

مجملهھا تفصيیالً عن نعم هللا بحّد ذذااتهھا. ووبإمكانن تعطي في أأنهھ هھھھناكك ووبشكل مشابهھ إإجاباتت إإنجيیليیة 

نني ال أأرريید االذهھھھابب إإلى االجحيیم. أأوو من االشخص ااإلجابة كالتالي: "في غفراانن هللا لي نبأ سارّر أل

مم عليیهھ االممكن أأنن يیجيیب آآخر: "أأنن يیكونن قد غفر لك فهھذهه أأنباء سارّرةة ألنن االضميیر االمداانن وواالمحكو

عندما أأفكر بأنن ذذنوبي قد غفرتت". وومن االممكن أأنن  ةرااحة عظيیمبالذنب هھھھو شيء مريیع٬، ووسأشعر ب
                                                

.٬225 – 226، Ibidمقتبس من  )7(  
جيیليیة كانن بالنسبة [للمصلحيین] نعمة ااالستقامة وواالتبرئة من ااإلثم من هللا ددوونن مقابل "قلب االرسالة/االبشاررةة ااإلن )8(

ووهھھھنا كانن مجموعع وواالجوهھھھر لتلك... وواالذيي هھھھو موضوعع مساعد لتصريیحاتهھم.  
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يیريید هھھھؤالء االذهھھھابب  ا". وولكن عليینا أأنن نسألل لميیجيیب أأحدهھھھم: "أأرريید أأنن أأذذهھھھب إإلى االنعيیم إإلى االجنة

جديیدةة جنة ألنن االبديیل مؤلم" أأوو "ألنن ززووجتي االمتوفاةة هھھھناكك" أأوو "ألنهھ سيیكونن هھھھناكك إإلى االفرددووسس؟ 

ووددنيیا جديیدةة حيیث هھھھناكك عدلل ووجمالل في كل مكانن".  

ً ليیس هھھھناكك من شخص يیودد أأنن يیكونن مصيیرهه إإلى  أأيین مكمن االخطأ في هھھھذهه ااإلجاباتت. حقا

سنفلت من آآالمم االجحيیم ووسنستمتع بالعدلل ووبجمالل االدنيیا االجديیدةة. كل ذذلك حقيیقي. االجنة في . يیماالجح

أأيین مكمن االخطأ في هھھھذهه ااإلجاباتت؟ إإنن مكمن االخطأ فيیهھا أأنهھا ال تتعامل من منطلق أأنن هللا هھھھو  لكن

بروواا عن أأنن في هھھھذاا كلهھ لم يیع االمجيیبونن. وواالبشاررةةاالخيیر االمطلق ووااألسمى إإلى ما ال نهھايیة في هھھھذهه 

منتهھى غايیاتهھم هھھھي االبقاء بقربب هللا وومعهھ؛ ووااألبعد من ذذلك أأنهھ لم يیكن هھھھناكك ذذكر ) وولكن فقط 

ي عز ووجل نفسهھ. مة ووثميینة٬، ووهھھھي منهھ٬، وولكن ليیست هھھھهھھھي قيیّ وواالنعم لعطايیاهه وونعمهھ. نعم هھھھذهه االعطايیا 

فيیما إإذذاا لم يیكن هللا في االمقامم ااألوولل هھھھو االمبجل  االبشاررةةفهھذهه االعطايیا وواالنعم ليیست هھھھي  ٬،لنكن ووااعيین

. ووهھھھذاا يیعني٬، إإذذاا لم يیكن هللا هھھھو موضع االتقديیر وواالتقديیس االبشاررةةوواالمقدسس وواالمقّدرر كنعمة مطلقة في 

عطيیة من عطايیاهه وونعمة من نعمهھ في  ة٬، حيینهھا لن تكونن أأيیاالبشاررةةكنعمة كبيیرةة قصوىى وومطلقة في 

ساررةة. وولكن ووفي حالل تّم تقديیر هللا ووتقديیسهھ كنعمة ذذااتت قيیمة مطلقة في هھھھي حقاً بمثابة أأنباء  االبشاررةة

عطيیة وونعمة مهھما بلغت قيیمتهھا في هھھھذاا االمقامم ذذلك االشعورر باالبتهھاجج  ةشيیع أأيی٬، حيینهھا ستُ االبشاررةة

وواالسعاددةة على االسوااء.  

ووليیس غفراانن  ووليیست االنهھايیة في آآخر االمطافف.  إإنن االتبرئة من االذنب ليیست هھھھي آآخر االدرربب

لذنوبب أأوو االوصف بالصالحح٬، ووال ااإلفالتت من عذاابب جهھنم أأوو ددخولل االجنة أأوو االتحصن من اا

ااألمرااضض أأوو االتحررر من االقيیودد٬، ووال حتى حيیاةة االخلودد وواالعداالة وواالحق أأوو االرحمة أأوو االمثالل االراائع 

هھھھي جوهھھھر االنعمة أأوو االنعمة  االبشاررةةفي عالم بال آآالمم؛ ليیست هھھھذهه االجواانب أأوو االنعم ااألساسيیة في 

ووال االهھدفف ااألسمى منهھا. وولكن هھھھناكك نعمة ووجوهھھھر ووااحد ووهھھھو: ررؤؤيیة  االبشاررةةاالجوهھھھر االمقصوددةة في 

ً وواابتهھاجاً  هللا االوااحد بتجليیاتهھ على حبيیبهھ ووصفيیهّھ٬، ووبذاا تسمو أأررووااحنا وونفوسنا وونصبح أأكثر إإشرااقا

.)9(مبديین ووكاشفيین عن جمالل هللا االالنهھائي ووقدررهه االالمحدوودد  

؟لغفراانناالم لديّي االرغبة في   

ً ووبيینما كنت  ضع في ااعتبارركك االنظر فيیما سأووررددهه من توضيیح. هھھھَْب أأني ااستيیقظت صباحا

                                                
حولل االتفسيیر للعالقة بيین االهھدفف من معرفة ررؤؤيیة هللا وواالهھدفف من مماثلة هللا. 11اانظر االفصل  )9(  
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ً إإلى االحمامم تعثرتت ببعض االغسيیل االذيي تركتهھ ززووجتي ملقًى على أأررضض االغرفة. ووعوضاً  متوجهھا

 ً  حسنة تجاهھھھهھا٬، تصرفت بطريیقة ال تتناسب مع االمسألةووُكلّي نواايیا عن إإززااحة االغسيیل بنفسي جانبا

جانباً ووتفوهھھھت بكلماتت فظة ووقاسيیة ووجهھتهھا لزووجتي بمجردد ااستيیقاظظهھا. فنهھضت ووووضعت االغسيیل 

تمر ااآلنن بأززمة عميیقة ووصعبة.سيیمكنني االقولل بأنن االعالقاتت بيیننا ووهھھھبطت االدررجج مبتعدةة عني. هھھھكذاا   

عندما هھھھبطت إإلى االطابق ااألسفل كانن ضميیريي يیؤنبني. نعم ما كانن يیجب أأنن يیكونن االغسيیل ملقى 

من االممكن أأنن أأتعثر ووأأكسر عنقي. وولكن.. إإنن هھھھذهه ااألفكارر هھھھي صاددررةة عن رردّدةة فعل كانن ذاا. نعم٬، كهھھھ

تلقائيیة ووططبيیعة بشريیة للدفاعع عن االنفس. وواالحقيیقة أأنن كلماتي كانت خاررجج حدوودد االليیاقة ووليیست مجردد 

ذَذاا الَ تُْظلَُمونَن لَِمااانفعالل فظ ال يیتناسب ووأأهھھھميیة االذنب. وولكن ااإلنجيیل سألني االتجاووزز عن االخطأ٬، "

؟ ؟ لَِماذَذاا الَ تُْسلَبُونَن بِاْلَحِرييِّ ).7: ٬6، 1 كوررنثوسس" (بِاْلَحِرييِّ  

بشكل بروودد٬، كانت ززووجتي تديیر ظظهھرهھھھا لي ددخلت االمطبخ. كانن هھھھناكك تلبد في ااألجوااء وو

أأنن أأفعل في هھھھذاا االحالل؟ االجواابب بسيیط: االوضع  ماذذاا عليملحوظظ أأثناء عملهھا أأمامم ططاوولة االمطبخ. 

قتضي أأنن أأعتذرر ووأأسألل االصفح. هھھھذاا هھھھو االشيء االصحيیح االذيي علّي فعلهھ. وولكن إإليیك ووجهھ االمقاررنة. يی

لَِم علّي أأنن أأططلب االصفح منهھا؟ أأذذااكك ألنهھا سوفف تحضر لي فطورريي االمفضل؟ أأوو أأنن ذذااكك ألنني 

سوفف أأتخلص من ااإلحساسس بالذنب فيیكونن باستطاعتي االتركيیز على عملي االيیومم؟ أأوو أأنهھ ستكونن 

نا االزووجيیة على أأحسن ما يیراامم االيیومم؟ أأوو كي ال يیراانا ااألططفالل في حالة غيیر ااعتيیادديیة؟ أأوو ألنهھا عالقت

سوفف تعترفف ووتقّر أأخيیرااً بأنهھ ما كانن الئقاً أأنن يیكونن االغسيیل حيیث كانن؟  

من االممكن أأنن تكونن أأييٍّ من هھھھذهه االرغباتت حقيیقيیة أأيي تكّونن االداافع لطلب االصفح٬، وولكنهھا 

إإنن ما يینقص هھھھو االتالي: من أأجل االرغبة في أأنن تصفح عني.  قاصرةة معيیبة بمجملهھا هھھھي إإنما ددوواافع

٬، أأوودّد ااستعاددةة تلك االعالقة عالقتي االحلوةة االمحببة مع ززووجتي أأوودد أأنن يیُصفح عني ووبذاا سوفف أأستعيید

ووبعباررةة بسيیطة أأنن االصفح هھھھو االطريیقة االتي تزيیل االعواائق من االطريیق ووبذاا يیمكننا أأنن ننظر إإلى 

بسعاددةة وواابتهھاجج.بعضنا مجدددااً   

 

 

االفرددووسس لوال هللا؟في هھھھل ستكونن سعيیدااً   

إإنن فكرتي ااألساسيیة في هھھھذاا االكتابب أأنن كل ااألعمالل االمنقذةة ووكل االبركاتت وواالنعم االتي تتضمنهھا 

هھھھي إإنما تعني إإززاالة االعواائق من االطريیق؛ علّنا نكونن أأكثر قرباً من هللا٬، ووأأكثر معرفة بهھ  االبشاررةةفي 
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االتقديیس٬، وواالغفراانن٬، وواالفدااء٬، وو٬، ططلب االرحمة أأوو  ددوونما اانتهھاء. إإنن ااالسترحاممفتغمرنا االسعاددةة 

االفرددووسس.. ليیس أأيیّاً من هھھھذهه ااألمورر بحّد ذذااتهھا أأنباًء سارّرةة٬، وواالسماء٬، وواالصالحح٬، وواالتحررر ووااالنعتاقق٬، وو

ً من هللا فنعيی ا ش سعاددةة وومتعة قربهھ ددوونمووإإنما هھھھي كذلك لسبب ووااحد ووهھھھو: إإنهھا تجعلنا أأكثر قربا

. فالمسيیح لم يیمت من أأجل االعفو عن االخاططئيین االذيین يیمضونن في حب ووتقديیر كل شيء ددوونن اانتهھاء

معرفة ووتقديیر هللا. ووإإنن من يیظن أأنهھ سيیكونن سعيیدااً في االفرددووسس إإذذاا لم يیكن االمسيیح هھھھناكك٬، لن يیكونن 

إلعاددةة ليیست االوسيیلة إلددخالل االناسس إإلى االفرددووسس٬، وولكنهھا االوسيیلة  االبشاررةةهھھھو في االفرددووسس. إإنن 

ً االطريیق للتغلب على االعقباتت االتي تحولل ددوونن أأنن نعيیش تجربة االسعاددةة  االناسس إإلى هللا. ووهھھھي أأيیضا

االتي ال تنتهھي مع هللا. إإذذاا لم يیكن هللا في تصوررنا هھھھو فوقق كل شيء٬، فهھذاا يیعني أأننا لم نهھتِد بعد 

.البشاررةةب  

أأنباًء سارّرةة؟ االبشاررةةما هھھھو االخيیر االمطلق االذيي يیجعل من   

عليینا أأنن نتحولل إإلى ااألسس ااإلنجيیليیة من أأجل هھھھذهه االحقيیقة. لقد ررأأيینا االتعريیفاتت ااإلنجيیليیة  ووااآلنن

. ووااآلنن عليینا االبحث عن ما االبشاررةةجوهھھھر  االغفراانن في كونهھاالوااسعة للرسالة٬، كما قمنا بالتركيیز على 

 االبشاررةة االقصوىى؟ ما هھھھي االغايیة منهھا؟ ما هھھھي االنعمة االتي تجعل من كل مظاهھھھر االبشاررةةهھھھي نعمة 

؟ااخيیر  

وواالذيي  االبشاررةةااألهھھھميیة االكبيیرةة في االعهھد االقديیم حولل  ييمن أأجل ذذلك اانتقلنا أأووالً إإلى ااإلعالنن ذذ

َرةةَ " 9: 40نجدهه في أأشعيیا  ةٍة٬، يیَا ُمبَشِّ َرةةَ ِصهْھيیَْونَن. اارْرفَِعي َصْوتَِك بِقُوَّ َعلَى َجبَل َعالل ااْصَعِديي٬، يیَا ُمبَشِّ

".افِي. قُولِي لُِمُدنِن يیهَھُوذَذاا: هھھھَُوذَذاا إإِلهھُكِ أأوُورُرَشليِیَم. اارْرفَِعي الَ تَخَ   

إإشرااقاتكوو هھھھو: أأررني مجدكك االبشاررةةإإنن االتوقق وواالشوقق في   

في  ٬، ووهھھھذاا ااحتمالل ممكن٬، وويیبدوو هھھھذاافي موتت ووقيیامة االمسيیح فكونن االخيیر االمطلق يیكمن

االنعمة. عندما : "اانظروواا إإلهھكم". فقد توسل موسى عليیهھ االسالمم من أأجل هھھھذهه في جاء . ووهھھھو مااالبشاررةة

كانن يیجاهھھھد من أأجل أأنن يیكونن في حضورر هللا في ططريیقهھ إإلى ااألررضض االموعوددةة" ووقد قالل موسى: 

 27). لقد عبر االملك ددااوودد عن ررووعة هھھھذهه االبركة في االمزمورر 18: 33" (االخرووجج٬، أأرَِرنِي َمْجَدككَ "

ببِّ وَوإإيِیَّاهھھھَا أأَْلتَِمُس: أأنَْن أأَ بالقولل: " ببِّ ُكلَّ أأيَیَّامِم َحيیَاتِي٬، لَِكْي أأَْنظَُر وَوااِحَدةةً َسأَْلُت ِمَن االرَّ ْسُكَن فِي بيَْیِت االرَّ

سَس فِي هھھھيَْیَكلهِھِ  ٬، وَوأأَتَفَرَّ ببِّ . ٬8، 4نن االمقطعا ".قُْلَت: ااطْطلُبُواا وَوْجهِھي. وَوْجهھََك يیَا رَرببُّ أأطَْطلُبُ ... إإِلَى َجَمالِل االرَّ

هھ وومعاناتهھ "يیا هللا.. إإلهھي أأنت٬، إإنن ذذكرىى هھھھذهه االحضرةة في إإشرااقاتت هللا ددعمت ووأأعانت ددااوودد في آآالم

إإليیك أأفّكر٬، عطشت إإليیك نفسي٬، يیشتاقق إإليیك جسديي في أأررضض ناشفة وويیابسة بال ماء٬، لكن أأبصر 
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- 1: 63قوتك وومجدكك كما قد ررأأيیتك في قدسك" (االمزمورر٬،   2.(  

 ٬، فأخالقيیاً: نحن لسنا صالحيین بما فيیهھ االكفايیة في ووضعناحوااسسنحن نعلم ااستحالة ررؤؤيیة هللا بال

موسى في ل. لهھذاا بداا هللا ووإإشرااقاتت قدسيیتهھ فيیما إإذذاا نظرنا إإليیهھ بهھاء يیفنيیناهھھھذاا ووسوفف  ٬،االمتردديي

). 20: 33بذااتهھ "ووقالل ال تقدرر أأنن ترىى ووجهھي ألنن ااإلنسانن ال يیرااني وويیعيیش" (االخرووجج٬،  التجليیاتهھ 

على االجبل٬، ووتجلى عليیهھ بفيیوضاتهھ. لذاا فقد ووضع موسى  

ً بسببفقط ب توولكن ااستحالة ررؤؤيیة هللا ليیس  ٬،هللا سبب ووضعنا ااألخالقي االسلوكي٬، وواانما أأيیضا

االَِّذيي وَوْحَدههُ لهَھُ : "[هھھھو] 16: ٬6، تيیموثاووسسمن خلقهھ. ووهھھھذاا على ما يیبدوو معنى ما جاء في إإال نحن ما وو

 يیَْقِدرُر أأنَْن يیََرااهه٬ُ، االَِّذيي لهَھُ َعَدمُم ااْلَمْوتِت٬، َساِكنًا فِي نُورٍر الَ يیُْدنَى ِمْنهھ٬ُ، االَِّذيي لَْم يیََرههُ أأََحٌد ِمَن االنَّاسِس وَوالَ 

.)10(االخالق ووااإلحاططة بذااتهھإإلى نظر اال" إإنن االمخلوقاتت ليیس بوسعهھا ااْلَكَرااَمةُ وَوااْلقُْدرَرةةُ ااألَبَِديیَّةُ. آآِميینَ   

. إإنن هللا ا في االعهھد االقديیم. كانن هھھھناكك حد ووسطووعلى ذذلك فإنن مسألة ررؤؤيیة هللا قد تمت تسويیتهھ

- 11: ٬77، فعالً (مزمورربفيیوضاتهھ تعالى تجلى  ) ووبتجليیاتت 28: 1) ووبإشرااقاتهھ (مثالل: إإسحاقق٬، 13 

وَوَعادَد ) ووعلى ووجهھ االخصوصص بكلمتهھ "22: 21: 13المالئكة (االقضاةة٬، ب) وو1: ٬19، مزموررذذااتهھ (

ببَّ ااْستَْعلََن لَِصُموئيِیَل فِي ِشيیلُوههَ بَِكلَِمِة االرَّ  ببُّ يیَتََرااَءىى فِي ِشيیلُوهه٬َ، ألنَنَّ االرَّ : ٬3، 1موئيیل " (صببِّ االرَّ

21.(  

يیسوعع االمسيیح إإنن مجد االربب سوفف يیتجلى بكلمة  

وولكن ذذااكك االيیومم سيیأتي عندما يیتجلى االخالق االربب بكلمتهھ االتي يیمكن ررؤؤيیتهھا بنمط جديید.  

يیَِّة:  َصْوتتووقد كانن ذذلك ااألمل االعظيیم وواالتوقع في االعهھد االقديیم. " وواا ططَِريیَق «َصارِرخٍخ فِي ااْلبَرِّ أأَِعدُّ

. ببِّ ُمواا فِي ااْلقَْفِر َسبيِیالً ِإللهَِھنَا االرَّ ُكلُّ وَوططَاٍء يیَْرتَفُِع٬، وَوُكلُّ َجبَل وَوأأََكَمٍة يیَْنَخفُِض٬، وَويیَِصيیُر ااْلُمْعَوججُّ  .قَوِّ

                                                
)10( "ددعا  30: 32قطع من االكتابب االمقدسس االذيي يیبدوو كاستثناء لذلك (مثل ما جاء في سفر االتكويین لقد قمت بأخذ االم 

ً لوجهھهھ وونجيیّت نفسي"). ووكعباررااتت على ططولل سطورر  يیعقوبب االمكانن فننيیثيیل قائالً ألني نظرتت هللا ووجهھا
هللا هھھھذهه هھھھي حيیث ررؤؤيیة ووجهھ هللا يیعني شهھودد تجليیاتت ووددالئل إإشرااقاتهھ٬، ووبعض تجليیاتت  824: 27االمزمورر 

االالفتة للنظر حتى أأنن االشاهھھھد يیتحدثث عن شهھودد هللا. نحن بحاجة إإلى عدمم االتفكيیر بأنن ذذلك يیعني بدوونن ووااسطة 
بالقولل: "إإنن مالحظة يیعقوبب  30: 32على ااإلططالقق. وويیعلق جونن سيیثمارر على ما جاء في سفر االتكويین 
في حاالتت مشابهھة (على سبيیل االمثالل ما بالضرووررةة بأنن "االرجل" االذيي صاررعهھ هھھھو إإلهھ. ووعلى ااألًصح٬، ووكما 

) عندما يیرىى أأحدهھھھم "مالكك ااإللهھ" كانن من االمالئم االقولل بأنهھ كانن قد ررأأىى ووجهھ هللا". 22: 13جاء في االقضاةة 
مجلداا٬ً، االمحررر فراانك جيیبلن. 12سفر االتكويین٬، تأوويیالتت مفسر ااإلنجيیل٬،   

 (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1990), 1: 210.  
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ببِّ تَكَ  . ُمْستَقيِیًما٬، وَوااْلَعَرااقيِیُب َسهْھالً  ببِّ وَويیََرااههُ ُكلُّ بََشٍر َجِميیًعا٬، ألنَنَّ فََم االرَّ : 40"(أأشعيیا٬، لَّمَ فيَیُْعلَُن َمْجُد االرَّ

3 -  5.(  

ببِّ أأَْشَرقَق َعليَْیكِ " هھھِھَي االظُّْلَمةُ تَُغطِّي  ألَنَّهھُ هھھھَا .قُوِمي ااْستَنيِیِريي ألَنَّهھُ قَْد َجاَء نُورُركِك٬، وَوَمْجُد االرَّ

٬، وَوَمْجُدههُ َعليَْیِك  ببُّ ا َعليَْیِك فيَیُْشِرقُق االرَّ فَتَِسيیُر ااألَُمُم فِي نُورِركِك٬،  .يیَُرىىااألرَْرضَض وَواالظَّالمَُم االدَّااِمُس ااألَُمَم. أأَمَّ

- 1: 60" (أأشعيیا٬، وَوااْلُملُوكُك فِي ِضيیَاِء إإِْشَرااقِكِ  وَوأأَنَا أأَُجازِزيي أأَْعَمالهَھُْم وَوأأَْفَكارَرهھھھُْم. َحَدثَث لَِجْمِع ُكلِّ ) "3 

).18: 66" (أأشعيیا٬، ااألَُمِم وَوااألَْلِسنَِة٬، فيَیَأْتُونَن وَويیََروْونَن َمْجِديي  

: لقد كانن حقاً كلمة هللا ووقد كانن حقاً ملكاً ووكانن االمثالل نهھارر مع قدوومم االمسيیحسوفف يیشرقق هھھھذاا اال

وَوااْلَكلَِمةُ ... فِي ااْلبَْدِء َكانَن ااْلَكلَِمة٬ُ، وَوااْلَكلَِمةُ َكانَن ِعْنَد هللا٬ِ، وَوَكانَن ااْلَكلَِمةُ هللاَ االمجسد لتجليیاتت كلمة هللا "

٬، 1: 1(يیوحنا٬،  ".َمْجَدهه٬ُ، َمْجًداا َكَما لَِوِحيیٍد ِمَن ااآلبِب٬، َمْملُوًءاا نِْعَمةً وَوَحقًّاَصارَر َجَسًداا وَوَحلَّ بيَْینَنَا٬، وَورَرأأيَْینَا 

14.(  

ووعندما صنع معجزااتهھ٬، فإنن االمجد االذيي ررآآهه االناسس٬، ووإإذذاا ما صدقوهه حقا٬ً، فسيیعرفونن إإنما هھھھو 

أأَقُْل لَِك: إإنِْن آآَمْنِت تََريْیَن  أأَلَمْ لماررتا فقط قبل إإحيیاء شقيیقهھا أأليیعاززرر: " ن تجليیاتت هللا عليیهھ. يیقولل االمسيیحم

).40: 11" (يیوحنا٬، َمْجَد هللاِ؟  

ظظهھورر لتجليیاتت هللا أأكثر مما توقعتهھ االنبوءةة  

ووأأشرقق االنورر ااإللهھي على االكونن أأكثر ررووعة مما ررووتت عنهھ االنبوءةة. فعلمواا بأنن االمسيیح هھھھو آآتٍت 

أأبدااً. ووليیس باستطاعتهھم  من قبل لم يیحدثثووسوفف يیظهھر االعدلل ااإللهھي ووااإلخالصص في ااإليیمانن كما 

كما باستطاعتنا أأنن نرىى نحن في يیسوعع "كلمة هللا االمتجسدةة في جسد"  )11(االرؤؤيیة بشكل ووااضح ووبيیّن

 ووقد كانن ٬،)٬38، 30: 10)٬، ووهھھھذاا يیعني أأنن هللا في ذذااتهھ ووهھھھو في ذذااتت هللا (يیوحنا٬، 9: ٬2، 1(كولس 

ً فيیليیب: " مذهھھھوليین ووااجميین لسماعهھم االمسيیح االتالميیذ تهُھُ وَولَْم تَْعِرْفنِي يیَا نَ أأمخاططبا ا َمَعُكْم زَزَمانًا هھھھِذهِه ُمدَّ

 االمسيیح ووهھھھو). أأوو 9: 14" (يیوحنا٬، ااَلَِّذيي رَرآآنِي فَقَْد رَرأأىَى ااآلبَب٬، فََكيْیَف تَقُولُل أأَْنَت: أأرَِرنَا ااآلبَب؟ !فيِیلُبُّسُ 

" (يیوحنا٬، أأنَْن يیَُكونَن إإِْبَرااهھھِھيیُم أأَنَا َكائِنٌ ااْلَحقَّ ااْلَحقَّ أأَقُولُل لَُكْم: قَْبَل االكلماتت االبسيیطة وواالمثيیرةة "هھھھذهه يیقولل 

8 :58.(  

                                                
)11( "االخالصص االذيي فتش ووبحث عنهھ أأنبيیاُء االذيین تنبأوواا عن االنعمة االتي من  10: ٬1، 1قولل بطرسس في بطرسس يی 

أأجلكم باحثيین أأيي ووقت أأوو ما االوقت االذيي كانن يیدلل عليیهھ ررووحح االمسيیح االذيي فيیهھم إإذذ سبق فشهھد باآلالمم االتي 
للمسيیح ووااألمجادد االتي بعدهھھھا".  
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وَوِمْنهھُُم ااْلَمِسيیُح َحَسَب ااْلَجَسِد٬، ااْلَكائُِن َعلَى ااْلُكلِّ إإِلهھًا ُمبَارَرًكا "قالل بولس االرسولل: من أأجل ذذلك 

" فِي ُصورَرةِة هللاِ  االَِّذيي إإذِْذ َكاننَ ) ثم لماذذاا ووصف االمسيیح في تجسيیدهه "5: 9(ررووميیة٬،  "إإِلَى ااألَبَِد. آآِميینَ 

يیاء". م ألنن هللا ليیس كمثلهھ شيء من ااألشليیس كا+ كما يیمكن أأنن يیفهھ "لكن االمسيیح )12()6: 2ليیبي٬، (ف

ً بكل ما  ً مهھانة االتجسد٬، ووهھھھذاا يیعني أأنهھ لم يیطلب بأنن يیظل متمسكا باألحرىى فقد كانن هھھھو جلّي متفادديیا

إإنسانن هھھھو مجردد عبد كغيیرهه من بني االبشر ررااغباً في عرضض ما هھھھو جلي ظظاهھھھريیاً في تجليیاتت هللا على 

- 6: 2(فيیليیبي٬،  ).13: 2) لذاا ووصف بولس االمجيء االثاني كظهھورر عظيیم لوليینا وومنقذنا (تيیطس٬، 7   

على ضوء هھھھذهه االكلماتت ووغيیرهھھھا بأنن االوقت قد أأزَِزفَف أأخيیرااً لتجليیاتت  صل إإلى قراارربإمكاننا أأنن ن

سد من خاللل إإنسانن. ووسيیرىى االبشر إإشرااقاتت هللا هللا بطريیقة لم يیتوقعهھا أأحد: إإنن كلمة هللا ستتج

فيیما كانن يیتحدثث من خاللل أأنبيیائهھ٬، وولكنهھ هللا أأنن لقد ذذكر ااإلنجيیل آآنفا٬ً، طريیقة لم يیرووهھھھا أأبدااً من قبل. ب

االتي من أأجلهھا ووأأجل  االبشاررةةلتلك  بنا عبر ووليیهّھ ووحبيیبهھ االذيي ااختاررههخاطط بعد وومنذ مجيء االمسيیح

ووهھھھو االدمغة االحقة لكلمة هللا٬، ووهھھھو االذيي حمل عبء  ٬،منبثق من عند هللاالجميیع خلقهھ. ووهھھھو االنورر اال

- 2: 1االعالم بمددٍد من هللا (االعبراانيیيین٬،  نرىى تجليیاتت هللا في  ٬،االمسيیح ). إإننا ووعندما نرىى يیسوعع3 

.)13(إإشرااقاتهھ كما لم يیظهھر على أأحد من قبل  

االذيي لم يیرهه االجميیع يیسوعع االمسيیح  

ددوونن أأنن يیروواا تجليیاتت هللا عليیهھ. لقد ررأأوواا شخصاً  يیسوعع االمسيیح كثيیروونن ررأأووااططبعا٬ً، كانن هھھھناكك 

ً ووسكيیرااً (متى٬،  ؛ 25: 10) ووررأأوواا فيیهھ االشيیطانن ااألكبر٬، ررئيیس االشيیاططيین إإبليیس (متّى٬، 19: 11نهھما

ألَنَّهھُْم ُمْبِصِريیَن الَ يیُْبِصُروونَن٬، وَوَساِمِعيیَن الَ ) "63: 27). لقد ررأأوواا فيیهھ االمضلل (متّى٬، 24: 12

لل مسيیرةة حيیاةة وومهھماتت ). إإنن نورر وومجد هللا االمتجلي خال13: 13" (متّى٬، .ونَن وَوالَ يیَْفهھَُموننَ يیَْسَمعُ 

                                                
)12( ني أأنن هللا ذذااتت حقاً. إإنن كلمة "شكل" أأخذتت معناهھھھا من االعباررةة االتاليیة: كونهھ شكل من أأشكالل تجليیاتت هللا ال يیع 

"نظيیر كلمة هللا" وومن خاللل االمثيیل االبشريي كما جاء في ررسالة االفيیلبي "لكنهھا كلمة هللا في صوررةة عبٍد صائرااً 
ً كلمة هللا ً بشرااً ووكانن حقا . للمزيید اانظر في شبهھ االناسس". إإنن االلغة االمقابلة هھھھي إلظظهھارر أأنن االمسيیح كانن حقا

٬، كاررمن كريیستي Ralph P. Martinاالدررااساتت ااألكثر شموليیة حولل هھھھذاا االنص االهھامم االدقيیق٬، رراالف بب. ماررتن 
Carmen Christi في االتفسيیر االمعاصر ووفي فترةة االمسيیحيیة االمبكرةة ( 11 – 5: 2: فيیلبيCambridge, Mass ،٬

).1967مطبعة جامعة كامبرددجج٬،   
)13( ) "االسماووااتت تحدثث بمجد هللا" هھھھذاا يیعني شيیئاً يیختلف بشكل أأساسي عن 1: 19(االمزمورر٬، عندما يیقولل ااإلنجيیل  

االقولل بأنن االمسيیح هھھھو وومضة من إإشرااقاتت هللا. ووال يیشيیر ااإلنجيیل وويیومئ ووال في أأيي موضع بأنهھ من ططبيیعة 
االذااتت ااإللهھيیة. وولكن ااإلنجيیل ووبشكل متكررر يیذكر وويیظهھر بأنن يیسوعع االمسيیح هھھھو كلمة هللا.  
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وَوْجهھهُھُ هھھھو ليیس ذذلك االنورر وواالمجد االمحجوبب فإننا سنرااهه عند عوددتهھ االثانيیة وو" ووخدماتت االمسيیح

تهِھَا . لقد كانن إإشرااقهھ وومجدهه )29: 9. لوقا٬، Cf؛ 16: 1" (ررؤؤيیا يیوحنا٬، .َكالشَّْمِس وَوهھھِھَي تُِضيُء فِي قُوَّ

عند قدوومهھ في االمرةة ااألوولى ال يیضاهھھھي مجموعة رراائعة من االكمالل االرووحي٬، ااألخالقي٬، االعقالني٬، 

االكالمي االشفهھي االعملي٬، وواالتي أأووضحت نفسهھا ضمن إإططارر عمل إإعجاززيي حليیم ووتعليیم قاططع ال 

الل.مستثنى من بيین جميیع االرج متوااضع. هھھھذاا كلهھ جعل االمسيیح يیمكن ددحضهھ ووسلوكك  

االذيي ظظهھر بيیننا٬، ال يیكمن في خاصيیة  هھ هھھھنا هھھھو أأنن مجد ووإإشرااقق االمسيیحووما أأحاوولل االتعبيیر عن

: Jonathan Edwardsفيیما أأططلق عليیهھ جوناثن إإددوواارردد آآخر٬، وولكنهھ يیكمن أأوو أأخرىى٬، ووال في عمل أأوو 

جاء ووفي عظة تحت عنواانن "إإبدااعع االمسيیح" يیتناوولل ما  )14("تراابط رراائع إلبدااعاتت مختلفة وومتنوعة"

- 5: 5في نص ررؤؤيیا يیوحنا٬،   يیةحيیث تتم مقاررنة االمسيیح باألسد وواالحمل كليیهھما. وواالنقطة ااألساس 6 

االتي يیتناوولهھا هھھھو أأنن إإشرااقق وومجد االمسيیح االراائع االفريید كانن مجموعة بداائع هھھھائلة االتنوعع فيیهھ (ااألسد 

ً في نفس  ررضةلنا متعا تتنوعة إإلى حدٍّ كبيیر إإلى ددررجة أأنهھا بدوواالحمل). إإنن هھھھذهه االبداائع مت كليیّا

. ووبعباررةة أأخرىى:)15(االموضوعع  

نحن معجبونن بهھ وونحترمهھ بسبب مجدهه٬، وولكن معجبونن بهھ أأكثر ألنن مجدهه ممزووجج بالخشوعع. !  

                                                
)14( تعليیقاً على إإيیمانن بطرسس ااألكيید بعد ررؤؤيیتهھ االتألق وواالبهھاء االذيي أأحيیط بهھ االمسيیح عند االجبل االذيي تجلى فيیهھ ذذلك  

) 16: 1)٬، 2)٬، حيیث يیقولل بطرسس "بل قد كنا معايینيین عظمتهھ" (بطرسس (9 – 1: 17على االمسيیح (متى٬، 
اء وواالمجد االرووحي"٬، بأنهھا االرؤؤيیة يیوضح جوناثانن إإددووااررددزز االفرقق بيین هھھھذاا االبهھاء وواالمجد االظاهھھھريي" وو"االبهھ

ً مؤكدااً على  ً عقليیا بعيین االقلب (االبصيیرةة): "إإذذاا كانن االمشهھد لبهھاء وومجد االمسيیح من االممكن أأنن يیعطي اانطباعا
ً االفهھم ووااالنطباعع نفسهھ؟  سمّوهه ووقدسيیتهھ٬، فلم٬، وواالحالل هھھھذهه٬، ليیس بإمكانن االبهھاء وواالتألق االرووحي أأنن يیعطي أأيیضا

ي للمسيیح االذيي ال شك فيیهھ هھھھو بحّد ذذااتهھ تميیز ووإإظظهھارر ووااضح لسمّوهه كما في تألقهھ إإنن االمجد وواالتألق االرووح
وومجدهه االخاررجي: وواالمزيید من االمعالجة هھھھنا: ووألنن بهھاءهه وومجدهه االرووحي هھھھو من ضمن توليیفتهھ االسماوويیة٬، ووألنن 

لذااكك  بهھاءهه وومجدهه االخاررجي من االتجليیاتت االتي تكشف عن سمّوهه ووقدسيیتهھ٬، فقد كانت صوررةة تعكس االحضورر
االبهھاء وواالمجد االرووحي. لذاا فمن لديیهھ ررؤؤيیة ووااضحة لبهھاء وومجد االمسيیح االرووحي من االممكن أأنن يیقولل "أأنا لم 
أأتبع بشكل مخاددعع االخراافاتت االمختلقة٬، وولكنني كنت االعيین االشاهھھھدةة على عظمة شأنهھ٬، شاهھھھدااً على ذذلك على 

ً وومجالً لبهھاء وومجد االمسيیح االخاررجي االذيي كانن قد شهھدهه" "االنورر ااإللهھي  أأساسس جيید عندما كانن مرااعيیا
. 17. "أأعمالل/مؤلفاتت جوناثانن إإددووااررددزز"٬، االمجلد 1733 – 1730االرووحي" في االموااعظ وواالحوااررااتت االديینيیة 

.419)٬، 1999االمحررر مارركك فاليیريي (نيیوهھھھافانن٬، مطبعة جامعة يیالل٬،   
 

)15( ٬، في مؤلفاتت/أأعمالل 1738 – 1734جوناثانن إإددووااررددزز "عظمة االمسيیح" في االموااعظ وواالحوااررااتت االديینيیة  
٬، االمحررر أأمم إإكس ليیسر (نيیوهھھھافانن: مطبعة جامعة يیالل).19جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمجلد   
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نحن معجبونن بهھ بسبب تساميیهھ٬، وومعجبونن أأكثر ألنن هھھھذاا االتسامي متراافق مع سلوكك متعالل. !  

وونجلهّھ أأكثر ألنهھا عداالة مجبولة على االرحمة.وونحن نُجلهّھ بسبب عداالتهھ االتي ال تقبل االمهھاووددةة٬،  !  

عظمة بخضوعع. هھاوونحن معجبونن بهھ وونجلهّھ لعظمتهھ٬، وومعجبونن بهھ وونُجلهّھ أأكثر ألن !  

وومع ذذلك فلديیهھ مهھابة عميیقة !. ٬،وونحن معجبونن بهھ وونُجلهّھ ألنهھ كلمة هللا !  

بهھ وونجلهّھ حتى وونحن معجبونن بهھ وونجلهّھ ألنهھ مستحق كل االخيیر ووصفاتت االصالحح٬، وومعجبونن  !

أأكثر ألنن ذذلك كانن متراافقاً مع صبر مذهھھھل عند معاناتهھ بسبب االشيیطانن.  

وونحن معجبونن بهھ وونجلهّھ ألنهھ هھھھو االملك االمسيیطر على االعالم. وولكن معجبونن بهھ وونجلهّھ حتى أأكثر  !

ألنن هھھھذهه االسيیطرةة مغلفة برووحح االطاعة ووااإلذذعانن وواالخضوعع.  

وونحبهھ أأكثر ألنن باستطاعتهھ أأنن  ٬،كتبة االمتكبريین بحكمتهھوونحب االطريیقة االتي من خاللهھا أأرربك اال !

يیكونن سهھالً ووبسيیطاً بما فيیهھ االكفايیة ليیحب ااألططفالل وويیصرفف أأووقاتاً ططويیلة معهھم.  

وونحن معجبونن بهھ وونجلهّھ ألنهھ كانن باستطاعتهھ تهھدئة االعاصفة٬، وومعجبونن بهھ وونجلهّھ أأكثر ألنهھ  !

- 54: 9لبرقق (لوقا٬، ررفض ااستعمالل تلك االقدررةة على تحطيیم االسامريیيین با ) ووررفض ااستعمالل 55 

تلك االقدررةة إلنزاالل نفسهھ عن االصليیب.  

. وولكن هھھھذاا كافٍف لتوضيیح أأنن االجمالل ووااإلبدااعع في االمسيیح قدماوويیمكن أأنن نمضي بتلك االقائمة 

ليیس بالشيء االبسيیط٬، فهھي معقدةة لقد ااجتمعت كلهھا في شخص ووااحد بتوااززنن متكامل ووتناسب لصفاتت 

ً وومحطّ  هھھھذاا ما جعل من يیسوععة بشكل بالغ٬، وومنوع ً وومبدعا االمسيیح ووبشكل منقطع االنظيیر متألقا

ً أأمامم هھھھذهه االبداائع االمطلقة. شكل متفردد. لقد جعل قلب ااإلنسانن إإعجابب ب خلقنا لنجّل  إإننايیقف متهھيیبا

يیسوعع االمسيیح٬، كلمة هللا.  

٬، ألنهھم يیهھووونن عظمة ااإلنساننهه آآخرووننررؤؤيیة ما لم يیروو  

من لهھم أأعيین هھم ال يیبصروونن بهھا٬، في حيین أأنن عيیننن أأيیئا٬، ألمن لم يیروواا ش ااألشخاصص وومن

نن هھھھم بأنن أأوولئك االذيین يیؤمنوااألررضض. قالل االمسيیح  على االمسيیح في تبصر نظروواا إإشرااقاتت هللا تتجلى

هھھھا لن عندما كانت قلقة بأنن أأخااتت. ووعلى سبيیل االمثالل فإنن ماررتا ررؤؤيیة تلك االتجليی فقط من يیستطيیع

). 40: 11؟" (يیوحنا٬، أأَلَْم أأَقُْل لَِك: إإنِْن آآَمْنِت تََريْیَن َمْجَد هللاِ ٬، قالل لهھا: "يیحيیقومم من االموتت على يیّد االمس

فََكثيِیُروونَن ِمَن ااْليیهَھُودِد االَِّذيیَن " )16(وواالبعض ررأأىى أأليیعاززرر ووهھھھو يیقومم من االموتت إإال أأنهھم لم يیروواا مجد هللا

                                                
)16(  Ibid  
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يیِسيیِّيیَن وَوقَالُواا لهَھُْم . بهِھِ  َجاُءوواا إإِلَى َمْريیََم٬، وَونَظَُروواا َما فََعَل يیَُسوعُع٬، آآَمنُواا ا قَْومٌم ِمْنهھُْم فََمَضْواا إإِلَى ااْلفَرِّ وَوأأَمَّ

ا فََعَل يیَُسوععُ  - 45: 11" (يیوحنا٬، ..َعمَّ  46()17(.  

من تجليیاتت  صليیة. فإنن ذذلك االمجد إإنما هھھھو تجلّ لكن مجد االمسيیح ال يیتوااززىى ووقوةة االمجد ااأل

ي االقلب من ااألغيیارر. ددررااكك ذذلك فإنن هھھھذاا يیتطلب تصفيیة ما فاالذااتت ااإللهھيیة في كمالهھا االذيي ال يیحّد. ووإل

ً عندما سألل: " ووقد جعل االمسيیح َكيْیَف تَْقِدرُروونَن أأنَْن تُْؤِمنُواا وَوأأَْنتُْم تَْقبَلُونَن َمْجًداا بَْعُضُكْم ِمْن ذذلك ووااضحا

متأصلة في  االنفس ااألنانيیة). إإنن 44: ٬5، ؟" (يیوحنابَْعٍض٬، وَوااْلَمْجُد االَِّذيي ِمَن ااِإللهِھ ااْلَوااِحِد لَْستُْم تَْطلُبُونهَھُ 

نفس كهھذهه ليیس بإمكانهھا االوصولل إإلى ااإليیمانن ووتذووقهھ٬، ألنهھ ليیس باستطاعتهھا االطبيیعة االبشريیة. وو

ألنهھا ال تملك االقدررةة على تمثل  ٬،إإددررااكك االجمالل االرووحي٬، ووال يیعودد ذذلك إإلى قصورر حّسي جسديي أأبدااً 

ووعدمم  ٬،ووعدمم قابليیة ااالقتناعع ٬،عودد إإلى عدمم ااالستعدااددووذذلك يی ٬،ذذلك حتى لو كانت لديیهھا ررغبة مسيیطرةة

فهھي غيیر قاددررةة على إإددررااكك ما يیديین  أأناهھھھا االخاصة,االقابليیة ااألخالقيیة في ااالقتناعع ألنهھا مستغرقة في 

وويیستهھجن كبريیاءهھھھا٬، وويیمنحهھا االسعاددةة من خاللل إإجاللل ووااإلعجابب بغيیرهھھھا. من أأجل ذذلك٬، يیتطلب 

ً إإددررااكك مجد االمسيیح تغيیيیرااً ررووحيی .ووووجداانيیاً عميیقا ا  

تولد ثانيیةإإنن لم لن يیكونن باستطاعتك االرؤؤيیة ووااإلددررااكك   

ططُوبَى : "د االمسيیح ووآآمنواا بهھ٬، قالل لهھم االمسيیحووررأأوواا مجذذلك   عندما أأددرركك االحواارريیوننوو 

عهھ االرحمة في ). ووهھھھذاا ررهھھھيین بما تشيی16: 13" (متّى٬، .لُِعيیُونُِكْم ألَنَّهھَا تُْبِصُر٬، وَوآلذَذاانُِكْم ألَنَّهھَا تَْسَمعُ 

-االنفس من قدررااتت  -بركة خاصة   تت تغيیر االقلوبب ووتجعلنا قاددرريین على ررؤؤيیة ووإإددررااكك ااإلشرااقا 

"٬، فقد أأددرركك مجد االمسيیح !أأَْنَت هھھھَُو ااْلَمِسيیُح ااْبُن هللاِ ااْلَحيِّ : "االرووحيیة. ووعندما قالل بطرسس للمسيیح

يیُونَا٬، إإنِنَّ لَْحًما وَودَدًما لَْم يیُْعلِْن لََك٬، لِكنَّ أأَبِي ططُوبَى لََك يیَا ِسْمَعانُن ْبَن : "يیسوعع اا ووآآمن. ووحولل ذذلك يیقولل

َماوَوااتتِ  - 16: 16" (متّى٬، .االَِّذيي فِي االسَّ  17.(  

" إإنِْن َكانَن أأََحٌد الَ يیُولَُد ِمْن فَْوقُق الَ يیَْقِدرُر أأنَْن يیََرىى َملَُكوتَت هللاهھھھذاا ما قصدهه ووعناهه يیسوعع في قولهھ: "

                                                
)17( إإنن االمعنى االحقيیقي لما سيیقومم بهھ من أأعمالل سيیأتي ضمن محورر ااإليیمانن فقط٬، ووكل من هھھھناكك. ممن آآمنواا أأوو  

ووعد ماررثا بمشهھد مجد" ليیونن مورريیس٬، االبشاررةة لدىى  ممن لم يیؤمنواا٬، سوفف يیروواا االمعجزةة. وولكن يیسوعع االمسيیح
. إإنن ما أأرراادد إإيیصالهھ هھھھو ذذااكك. إإنن تحولل ماررتا تركيیزهھھھا 560)٬، Grand Rapid, Mich, Erdmants 1971يیوحنا (

عن االجثة ووتركز اانتباهھھھهھا على االمسيیح٬، ووااثقة ثقة مطلقة فيیهھ (بقدررتهھ وومحبتهھ) فإنهھا سترىى هھھھذهه االمعجزةة 
 :Edinbughددليیالً ووبرهھھھاناً على تجليیاتت هللا على ووليیهھ". وويیليیامم هھھھندرركسن٬، ررسالة يیوحنا ( كإشاررةة حقيیقيیة صاددقة٬،

Banner of troth, 1954 ،٬(158.  
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ووحِح هھھھَُو رُرووححٌ  ااَْلَمْولُوددُ ). "3: 3(يیوحنا٬،  ).٬6، 3" (يیوحنا٬، ِمَن ااْلَجَسِد َجَسٌد هھھھَُو٬، وَوااْلَمْولُودُد ِمَن االرُّ  

ووعندما نُخلق ثانيیة بمددد من هللا٬، ستكونن أأررووااحنا مفعمة بالحيیويیة ووسنكونن قاددرريین على إإددررااكك 

.)18(ااإلقراارر االذااتي بالجمالل االرووحي في شخص ووعمل االمسيیح  

ً إإددررااكك ووررؤؤيیة مجد االمسيیح يیشهھد صعودد ااً ووهھھھبوططا  

إإنن االمقدررةة على إإددررااكك االجمالل االرووحي هھھھو محل تأررجح٬، فهھناكك صعودد ووهھھھبوطط في صحبتنا مع 

ً إإذذاا ما كانن  يین٬،االمسيیح. فهھناكك أأووقاتت لرؤؤيیة ووتبصر ضبابيی في موااسم  االيید االطويیلة لآلثمخصوصا

) نعم٬، ووهھھھي حقيیقة وولكن ليیست االحقيیقة 8: 5 " (متّى٬،.ططُوبَى لِألَْنقيِیَاِء ااْلقَْلِب٬، ألَنَّهھُْم يیَُعايیِنُونَن هللاَ حيیاتنا "

نتقدمم يیتّم إإضفاء االكمالل عليینا٬، ووعندما االصفاء ووإإددررااكك في ااإلددررااكك. فقط  كلهھا٬، هھھھناكك ددررجاتت في

فَإِنَّنَا نَْنظُُر ااآلنَن فِي ِمْرآآةٍة٬، فِي تكونن إإددررااكاتنا بمجملهھا صافيیة ووال تعتريیهھا ضبابيیة. "٬، بطريیقة معيیّنة

" .ٍذ وَوْجهھًا لَِوْجهٍھ. ااآلنَن أأَْعِرفُف بَْعَض ااْلَمْعِرفَِة٬، لِكْن ِحيینَئٍِذ َسأَْعِرفُف َكَما ُعِرْفتُ لُْغٍز٬، لِكْن ِحيینَئِ 

ى من أأجل االمؤمنيین في بالطريیقة االتي صلّ بولس ). من أأجل ذذلك صلّى 12: ٬13، 1 كوررنثوسس(

فستعلم ما هھم ررووحح االحكمة وواالكشف عن االمعاررفف لمعرفتهھ٬، ووإإنن أأضيیئت بصيیرتك أأفسس "إإلهھي أأعط

هھھھو ااألمل االذيي إإليیهھ ددعاكك٬، ووما هھھھو ذذااكك االذيي لهھ تلك االقيیمة وواالغنى في مجدهه االذيي يیرثهھ االقديیسيیونن٬، 

- 17: ٬1، أأفسسووما هھھھي االعظمة االمتعذرر قيیاسهھا لمقدررتهھ باتجاهھھھنا نحن من االمؤمنيین ( ). الِحْظ 19 

رر االعيیونن. فهھناكك تميیيیز بولس بيین إإبصارر االعيیونن ووإإبصارر االقلوبب. فإبصارر االقلوبب ليیس كإبصا

إإبصارر ررووحي ووإإبصارر مادديي جسديي. ووإإنن ما يیتوقق إإليیهھ كي نكونن مبصريین لهھ هھھھو ذذااكك ااإلبصارر 

"ااألمل االذيي نادداانا إإليیهھ إإلهھنا" "إإنهھ كنز مجدهه االمتوااررثث  هھھھي االرووحي االوجدااني. إإنّن بصيیرةة االقلب

هھھھو  يیريیدنا اانن نبصرههدداائماً" ووهھھھو االمجد االمتجلي في عظمة قدررتهھ االالمحدووددةة" ووبعباررةة أأخرىى إإنن ما 

ليیس فقط ااألحدااثث بشكلهھا االظاهھھھريي٬، وواالتي يیرااهھھھا , االحقيیقة االرووحيیة ووقيیمة هھھھذهه ااألمورر االرووحيیة

االتبصر  ليیس هھھھذاا جوهھھھروويیدرركهھا االناسس من غيیر االمؤمنيین وويیرددددوونهھا ددوونن إإددررااكك مضاميینهھا االفعليیة. 

يیعني ررؤؤيیة ووإإددررااكك ذيي وواال. االبشاررةةاالتبصر ووااإلددررااكك االرووحي ألمورر ووأأحدااثث  بل إإنهھاالرووحي. 

االجمالل االحقيیقي.  

وواالنعمة ااالفضل االرحمة ااألووسع  
                                                

)18( يیمكن أأنن يیأمل االوااحد وويیصدقق أأنن االداافع على ااألقل لدىى االبعض منهھم هھھھو االفوزز بالفريیسيیيین فيیصدقواا٬، وولكن  
االذيین ذذهھھھبواا ووررااء االفريیسيیيین يیبيین بأنن نواايیاهھھھم كانت أأكثر دد.  االخالفف االذيي ووقع بيین هھھھؤالء االذيین آآمنواا ووأأوولئك

.419)٬، Grand Rapids, Mich: Eardmans, 1991اايي. كاررسونن٬، االبشاررةة تبعاً ليیوحنا (  
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. ووإإنن ووجاللهھ هللا ةةيیتجلى في إإددررااكك ووإإبدااء صفة االجمالل ووقدرر االبشاررةةإإنن االخيیر االمطلق في 

نا ووآآثامنا تحجب تلك االرؤؤيیة ووتلك االمتعة ووذذلك ااالبتهھاجج وواالرضا. لن أأيیضا أأخطاؤؤوو ٬،غضب هللا

قصوىى بيینما نحن ز صفاتت هللا االتي تشيیع االطمأنيینة في نفوسنا إإلى ددررجة يیووتميیيیكونن بإمكاننا إإبصارر 

نا االشعورر بعصيیانهھ. ووإإنن االتخلص من ذذلك االعصيیانن ووبالتالي ذذلك االغضب ااإللهھي هھھھو ما تطمح يیملؤ

هھھھو إإظظهھارر إإشرااقاتت هللا ووعظمتهھ وومجدهه ووإإززاالة كل عقبة تحولل  االبشاررةة. إإنن منتهھى غايیة االبشاررةةإإليیهھ 

ووإإبدااء تلك االصفاتت كأغلى ووأأسمى ثرووةة في حيیاتنا. "اانظر إإلهھك". إإنهھ ووررؤؤيیتهھ  ذذلك ن إإددررااككبيینا ووبيی

إإذذاا لم نعرفف هللا االقديیر جّل  االبشاررةةااألمر ااألكثر حنّوااً ووررحمة ووهھھھو إإلى هھھھذاا أأفضل نعمة في نعم 

في  جاللهھ وونبديي آآالءهه ووصفاتهھ كأعظم قدرر ووخيیر لنا فنحن وواالحالل هھھھذهه لم نطع وولم نؤمن بما جاء

ووهھھھو . هھھھناكك مقطع في ااإلنجيیل يیجعل ذذلك أأكثر ووضوحاً من أأيي مصدرر آآخر تلمسنا فيیهھ ذذلك٬، االبشاررةة

االتالي:  
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هھھْھِر قَْد أأَْعَمى أأذَْذهھھھَانَن َغيْیِر ااْلُمْؤِمنيِیَن٬، لِئَالَّ تُِضيَء لهَھُْم إإِنَارَرةةُ إإِْنجِ  يیِل َمْجِد االَِّذيیَن فيِیهِھْم إإِلهھُ هھھھَذاا االدَّ

فَإِنَّنَا لَْسنَا نَْكِرزُز بِأَْنفُِسنَا٬، بَْل بِاْلَمِسيیِح يیَُسوعَع رَربًّا٬، وَولِكْن بِأَْنفُِسنَا َعبيِیًداا لَُكْم  .هھھھَُو ُصورَرةةُ هللاِ  ااْلَمِسيیِح٬، االَِّذيي

قُلُوبِنَا٬، ِإلنَارَرةِة ٬، هھھھَُو االَِّذيي أأَْشَرقَق فِي »أأنَْن يیُْشِرقَق نُورٌر ِمْن ظظُْلَمةٍ «ألنَنَّ هللاَ االَِّذيي قَالَل: ِمْن أأَْجِل يیَُسوععَ 

"..َمْعِرفَِة َمْجِد هللاِ فِي وَوْجهِھ يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ   

- 4: 4)٬، 2( كوررنثوسس  6.  
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االفصل االراابع  

من تجليیاتت هللا مجد االمسيیح - االبشاررةة  

في  يألساسسنقومم في هھھھذاا االفصل بتناوولل االنص ااألكثر أأهھھھميیة في ااإلنجيیل لتوضيیح االمحورر اا

) 9: 40" (أأشعيیا٬، هھھھَُوذَذاا إإِلهھُكِ " االبشاررةةهھھھذاا االكتابب. إإنهھ أأسلوبب بولس بعدمم بسط االمعنى في ااألمر في 

- 4: 4) 2( كوررنثوسسووكما جاء في  فإنن إإددررااكك مجد هللا االمتجلي على االمسيیح هھھھو معّرفف ووبشكل  6 

.االبشاررةةووااضح ضمن   

عن إإددررااكك ووررؤؤيیة نورر  )1(منيین لحجبهھمإإنن إإلهھ هھھھذاا االعالم قد أأعمى عقولل ووبصائر غيیر االمؤ

ما يیخصنا نحن وولكن ما على االمأل ليیس  ررسالة مجد االمسيیح االذيي هھھھو كلمة هللا ووإإنن ما نودد إإعالنهھ

يیخص االمسيیح ألنن هللا االذيي قالل: "ددعع االنورر يیضيء االظلماتت" قد أأضاء ددووااخلنا ووقلوبنا ووبصيیرتنا 

بنورر االمعرفة... معرفة تجليیاتت هللا على االمسيیح.  

في جميیع نصوصص ااإلنجيیل. ليیس هھھھناكك من توصيیف  االبشاررةةنن هھھھذاا هھھھو االتوصيیف ااألررووعع في إإ

بمجد  االبشاررةةكالتالي: "ررسالة مجد االمسيیح" وويیقولل بأنن هھھھذهه  االبشاررةةيیماثلهھ. لقد عّرفف ااإلنجيیل 

أأنن إإبليیس يیحولل ددووننا ووددوونن ررؤؤيیة من مجد االمسيیح" وويیقولل  االبشاررةةاالمسيیح تشع ووكأنهھا "نورر" "نورر 

ووإإددررااكك هھھھذاا االنورر" ووإإنن إإددررااكك ووررؤؤيیة "نورر ررسالة مجد االمسيیح" هھھھو االذيي سيیحررر االبشر من 

سلطتهھ.  

االتحررر من أأعمالل إإبليیس االتي تحجب االضوء  

قاررنن االمهھمة االتي أأوَْوَكل االمسيیح بهھا بولس من خاللل إإررسالهھ إإلى من حولهھ كرسولل من قِبَلهِِھ إإلى 

َكْي يیَْرِجُعواا ِمْن ظظُلَُماتٍت إإِلَى نُورٍر٬، وَوِمْن ُسْلطَانِن "هھُْم ُعيیُونفتح غيیر االيیهھودد من االناسس ووذذلك بغايیة 

يْیطَانِن إإِلَى هللا٬ِ، َحتَّى يیَنَالُواا بِاِإليیَمانِن بِي ُغْفَراانَن ااْلَخطَايیَا وَونَِصيیبًا َمَع ااْلُمقَدَِّسيینَ  " (أأعمالل االرسل٬، .االشَّ

ء ممن رراانن على قلوبهھم بنظر بولس٬، أأنّن هھھھؤال االبشاررةة). ووبعباررةة أأخرىى٬، فإنن مهھمة 18: 26

                                                
إإنن االكلمة غيیر ااالعتيیادديیة لكلمة "يیرىى" ااستعملت هھھھنا في االعهھد االجديید. من االممكن "ااسطع/تألق" أأوو "كن  )1(

". ووضمن هھھھذاا االسيیاقق "اانظر بوضوحح" تكونن االترجمة االصحيیحة ألنن آآلهھة تلك مشرقاً" أأوو "اانظر بوضوحح
االفترةة كانت تعمي االعقولل لذاا لم يیكن ذذااكك ليیحدثث. وولكن االعمى ال يیعمل على إإططفاء بريیق االنورر. وولكنهھ يیعمل 

على جعل االنورر غيیر مرئي.  
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ووأأررووااحهھم ستتفتح بصيیرتهھم٬، وويیبزغغ االنورر في قلوبهھم٬، ووستنقشع ظظلمة سلطة االشيیطانن لديیهھم٬، 

.)2(يیبدأأ االتقديیسوووويیستيیقظ وويیتحركك ااإليیمانن وويینبعث من االرقادد/ووستُمنح االمغفرةة٬،   

ْن وَولكِ االعظيیمة: " االبشاررةة٬، ووصف بولس نفسهھ بإناء فخارر في ددااخلهھ 7: 4)٬، 2( كوررنثوسسووفي 

ةِة ِ)ِ الَ ِمنَّا[االبشاررةة بمجد االمسيیح] لَنَا هھھھَذاا ااْلَكْنُز  ". إإنن مهھمتهھ ليیست فِي أأوََواانٍن َخَزفيِیٍَّة٬، ليِیَُكونَن فَْضُل ااْلقُوَّ

ددرراايیة محدددةة بالتباهھھھي وواالتفاخر حتى بيین االناسس.  أأنن لدىى بولسإإعالء شأنهھ. إإنن هللا تعالى يیرىى 

- 8: 4االمعاناةة ووااآلالمم وواالوهھھھن كلهھ سيیزدداادد ( أأنن  االبشاررةة) ووهھھھذاا ال يیحولل ددوونن االسماحح لمجد 18 

" . يیَُسوععَ فَإِنَّنَا لَْسنَا نَْكِرزُز بِأَْنفُِسنَا٬، بَْل بِاْلَمِسيیِح يیَُسوعَع رَربًّا٬، وَولِكْن بِأَْنفُِسنَا َعبيِیًداا لَُكْم ِمْن أأَْجلِ يیسطع "

)4 :5.(  

أأبواابب قلبك ووددعع االضوء يیدخلهھ أأشرعع  

حمل "االقدررةة غيیر االعادديیة" لـ "نورر ررسالة مجد لااستعمل هللا ااألووااني االفخارريیة االضعيیفة 

في ااآليیة  ووعرضت نفسهھا كخدمم؟ ااإلجابة البشاررةةاالمسيیح". ماذذاا حدثث عندما ووعظت أأووااني االفخارر ب

فِي قُلُوبِنَا٬، ِإلنَارَرةِة َمْعِرفَِة َمْجِد هللاِ  ٬، هھھھَُو االَِّذيي أأَْشَرققَ »أأنَْن يیُْشِرقَق نُورٌر ِمْن ظظُْلَمةٍ «ألنَنَّ هللاَ االَِّذيي قَالَل:": 6

"..فِي وَوْجهِھ يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ   

قبل االتكويین ووفي عالم االذرّر حيیث االقلب االذيي تغمرهه االظلمة ووااالضطراابب لعدمم ووهھھھذاا يیعني أأنهھ 

 مظلم "ليیكن هھھھناااإليیمانن قالل جّل جاللهھ: "ليیكن هھھھنا نورر" فكانن هھھھناكك نورر. ووقالل للقلب ااألعمى اال

نوررااً في قلوبب االخاططئيین. وومن خاللل هھھھذاا االنورر نرىى مجد هللا متجليیاً نورر". ووهھھھكذاا كانن حقاً أأنن هھھھناكك 

على ووجهھ االمسيیح.  

:6ووااآليیة  4الحظ االتماثل بيین ااآليیة   

 6ااآليیة  4ااآليیة 

 يیخلق هللا االنورر االشيیطانن مضلل

 االنورر االنورر

 للمعرفة للرسالة

                                                
في ررسالة  6 – 4: 4وواالكوررنثي  18 – 16: 26يیشيیر سيیونن كيیم إإلى االتماثل بيین ما جاء في أأعمالل االرسل  )2(

بولس ووما جاء في "االرؤؤيیة االجديیدةة: أأفكارر إإضافيیة حولل أأصل بشاررةة بولس".  
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 لمجد لمجد

 على ووجهھ االمسيیح للمسيیح

 ! تجليیاتت كلمة هللا

) تصف 4) هللا يیخلق االنورر في االقلب. ااآليیة (6) االشيیطانن يیضلل االعقل. في ااآليیة (4في ااآليیة (

تصف االعالجج. إإنن هھھھاتيین ااآليیتيین تصفانن أأحواالل جميیع االناسس قبل االمحاددثة٬، ووما  6االمشكلة٬، ووااآليیة 

يیلقي االضوء  6وو 4: 4) 2( كوررنثوسسحدثث أأثناءهھھھا ووأأددىى إإلى االخالصص. إإنن االتراابط االموجودد بيین 

على االمعنى االمطلق لكلمة االنعمة في مصطلح ااألنباء االساررةة.  

هھھھي مجد االمسيیح االبشاررةةإإنن   

في هھھھذهه ااآليیاتت. إإنن االحقيیقة في عدمم ذذكر بولس  االبشاررةةأأننا نتحدثث عن ددعونا نكونن ووااضحيین 

 االبشاررةةهھھھذهه االوقائع جوهھھھر لوقائع حيیاةة االمسيیح٬، موتهھ٬، ووقيیامتهھ ال يیعني بأنهھ تركهھا مبهھمة. لقد بقيیت 

ووقيیامتهھ من االموتت  ٬،ليیس هھھھناكك من ررسالة ددوونن تصريیح بصلب االمسيیح من أأجل االخاططئيین .االتارريیخي

- 1: ٬15، 1 كوررنثوسس( ) ووهھھھذاا مسلّم بصحتهھ. عندما تحدثث بولس عن "ررسالة مجد االمسيیح" فهھو 4 

 اثانويی أأمراا مسيیح. ووهھھھذاا ليیسقد تم االتخطيیط لهھا من هللا للكشف عن مجد اال االبشاررةةيیعني بأنن أأحدااثث 

أأنباًء سارّرةة إإذذاا لم تكشف لنا عن مجد  االبشاررةةبالنسبة للرسالة٬، بل هھھھو أأساسي. لن تكونن  اووعرضيی

. نحن نعمل من أأجل االمسيیح٬، أأخيیرااً  االمسيیح لنرااهه وونقدررهه. إإنهھ مجد االمسيیح االذيي يیروويي ظظمأ أأررووااحنا

-ة ووتقديیر االكنز االذيي يیكونن كافيیاً في االكونن ووقد ماتت االمسيیح حتى تتم إإززاالة أأيیة عقبة تحولل ددوونن ررؤؤيی  

-ووبالتحديید  االمسيیح٬، االذيي هھھھو كلمة هللا.   

هھھھو ما جعل االشيیطانن  االبشاررةةإإنن االقيیمة ااألعظم أأهھھھميیة لمجد االمسيیح االذيي تم االكشف عنهھ في 

 تنا٬،تعاسبصوررةة ررئيیسيیة باعتباررهه سبب إإنن االشيیطانن ليیس مهھتماً وومعنيیاً  .االبشاررةةيیثورر وويیضطربب من 

نهھ مهھتم ووبصوررةة ررئيیسيیة في جعل االمسيیح يیبدوو سيیئاً. هھھھو يیكرهه االمسيیح٬، وويیكرهه مجد االمسيیح٬، ووهھھھو وولك

هھھھي ووسيیلة هللا  االبشاررةةسيیفعل ما بوسعهھ ليیبقي االناسس بعيیديین عن ررؤؤيیة ووإإددررااكك االمسيیح معظماً. ووإإنن 

.االبشاررةةلتحريیر االناسس من ااالبتهھاجج بالنفس إإلى ااالبتهھاجج بالمسيیح. لذاا كرهه إإبليیس   

االبشاررةةرااتيیجيیة االشيیطانن إلسكاتت ااست  

". االبشاررةةإإنن االشيیطانن أأعمى االناسس عن ررؤؤيیة "نورر  4: 4) 2( كوررنثوسسووهھھھكذاا فقد جاء في 

فعل ذذلك.وولديیهھ أأكثر من ططريیقة ل  
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وونشرهھھھا. ووذذلك من خاللل إإخرااجج  االبشاررةةإإحدىى االطرقق٬، ططبعا٬ً، هھھھو منع االحديیث وواالدعوةة إإلى 

االعديید من االوّعاظظ وواالدعاةة وواالمهھماتت االتبشيیريیة عن خطهھا ااألساسي. من االممكن أأنن يیموتت االوعاظظ أأوو 

). كما 10: ٬4، 2 تيیموثاووسس) أأوو أأنن يیتم االتخلي عن االخدمة (10: ٬2، ررؤؤيیاأأنن يیتم ووضعهھم في االسجن (

- 6: 1مختلفة" (غالططيیة٬، ااالبتعادد عن االحقيیقة ووتركهھا وواالحديیث عن "ررسالة يیمكن  ؛ أأعمالل 8 

).30: 20االرسل٬،   

 ي االشيیطانن االناسس بعيیديینأأنن االطريیقة االتي من خاللهھا يیبق 4: 4) 2( كوررنثوسسوولكن جاء في 

االتبصر حجب " ليیس من خاللل منع االدعوةة وواالوعظ وولكن من خاللل االبشاررةةعن إإددررااكك "نورر 

آلذذاانن ددوونن ال يیتجاووزز اا من ووفهھم ااألحدااثث٬، وولكن منهھم  االبشاررةةيیتم سماعع كلماتت فووااإلددررااكك االرووحي. 

. ماذذاا يیعني ذذلك؟ هھھھذاا يیعني بأنن أأصحابب االبصائر االعميیاء يیأخذوونن بعيین أأنن يیشيیع االنورر في االنفس

ً للجمالل االرووحي٬، ليیس من غنًى فيیهھا ووال من  االبشاررةةااالعتبارر حقائق  وولكن ددوونن أأنن يیعيیروواا ااهھھھتماما

ق٬، ووحتى أأنهھم يیواافقونن بأنن ااألحدااثث االتارريیخيیة هھھھي حقيیقيیة. شيء قيیّم فيیهھا مطلقاً. يیروونن حقائ

وواالشيیطانن يیفعل ذذلك بالتأكيید٬، وولكنهھم ال يیملكونن "ااإلحساسس االحقيیقي بالسمو ااإللهھي فيیما تم االكشف 

عنهھ من أأمورر في كلمة هللا٬، وومن ثم وومن هھھھذاا االمنطلق تنبثق قناعاتهھم حولل االحقيیقة وواالوااقع لهھذهه 

.)3(ااألمورر"  

ً حولل "نورر  اثانن إإددوواارردد. وولدىى إإددوواارردد تفكيیرااألخيیر هھھھو من جون إإنن ااالقتباسس أأكثر عمقا

فيیما يیحاوولل على ااإلططالقق. ووهھھھنا توصيیف للشيیطانن " االرووحي مما قرأأتت لدىى ااآلخريین االبشاررةة

.)6هللا في ااآليیة ( هھووما يیمنح )4في ااآليیة( لل ددوونن ذذلكصوحاال  

ما يیتعلق بمهھمة ااالقتدااء٬، ٬، ووعظمة هللا ووسمّو يیسوعع االمسيیح [إإنهھا] مشاعر حقيیقيیة... حولل 

ذذااتت ساميیة أأكثر من . . هھھھناكك مجد عالي االمرااتباالبشاررةةووبصنيیع هللا ووسبلهھ االتي تم االكشف عنهھا في 

آآخر ددنيیويي وومرحلي آآنّي. ووهھھھو يینيیر ررووحح مجد ن أأييٍّ على نحو أأكبر مأأيي شيء آآخر [ثم] مجد متميیز 

أأوو يیشعر بهھ. ووإإنن ذذااتت هللا االممجدةة هھھھو ما ال يیرااهه بعقلهھ٬، إإال أأنهھ يیتلمس ٬، قمن يیدرركهھ وويیعيیهھ وويیرااهه بح

.)4(ذذااتت هللا االممجدةة في ووجداانهھ ووقلبهھ  

مشاهھھھدةةوو ألنن االتذووقق إإددررااكك ٬،تذووقق ووأأددرركك ووشاهھھھد  

                                                
ضمن مؤلفاتت جوناثانن إإددووااررددزز٬،  1733 – 1730جوناثانن إإددووااررددزز "االنورر ااإللهھي االخاررقق" عظاتت ووأأحادديیث  )3(

.٬413، ٬New Haven, conn: Yate، مطابع جامعة ٬1999، االمحررر مارركك فاليیريي٬، 17االمجلد   
)4( Ibid.  
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االنورر ووررآآهه أأنن  هھھھذاا أأددرركك يیح" ليیست عادديیة. فليیس بوسع أأحد إإذذاا"إإنن نورر ررسالة مجد االمس

االنورر أأنن يیرفضهھ. ووإإذذاا ما اادّدعى أأحدهھھھم ووططلب ررؤؤيیة هھھھذاا االنورر٬، فقط  يیكرهھھھهھ. ليیس بوسع من يیرىى هھھھذاا

بدااعي ررفضهھ٬، فهھذاا سيیرااهه كما يیرااهه االشيیطانن وويیريیدنا نحن أأنن نرااهه. ووفي هھھھذاا االحالل نحن ما ززلنا في 

قبضة قوتهھ االعميیاء. كال. إإنن نمط ذذلك ااإلددررااكك وواالمشاهھھھدةة االتي يیحولل االشيیطانن بيیننا ووبيینهھا ليیس 

عة إإلى مائدةة ممتدةة أأمامك ددوونن االشعورر بتذووقق أأوو عدمم تذووقق ما ترااهه. وولكن نمط كنظرتك بصوررةة ططبيی

) هھھھي أأكثر شبهھاً بالتذووقق االرووحي من V .6) وواالتي أأبدعهھا هللا (V .4االمشاهھھھدةة االتي يیلغيیهھا االشيیطانن (

االتذووقق االعقلي.  

ي في إإنن هھھھذاا االنوعع من االمشاهھھھدةة هھھھو ليیس ااالستداللل االظرفي االمفّصل بأنن هھھھذاا االسائل االبن

إإنن هھھھذهه االمشاهھھھدةة إإنما هھھھي معرفة فورريیة االشمع هھھھو بالضرووررةة عسالً. على ااألصح االزجاجة بقرصص 

بأنن ذذلك عسل بسبب تذووقق بعضهھا باللسانن. ليیس هھھھناكك من سلسلة نقاشاتت توقظ االوعي ووااليیقيین 

شمس ووإإذذاا كنت ال تبصر٬، فإنن هھھھناكك من يیقنعك بأنن اال .بحالووةة االمذااقق٬، هھھھذاا ما يیعنيیهھ مفهھومم االمشاهھھھدةة

مشرقة. إإال أأنن هھھھذهه االطريیقة في ااإلقناعع ليیست هھھھي ما يیتحدثث عنهھ بولس. عندما يیكونن بصركك فاعالً 

" فإنن ذذلك يیعني أأنن هھھھذهه االطريیقة في ااإلقناعع هھھھي من نوعع  ووعندما يیقولل هللا "ددعع االنورر يیسطع ٬،ووترىى

 ووبقدررةة منهھ . هھھھذاا ما يیحدثث عندما يیحل هللاالبشاررةةمختلف. ووهھھھذاا ما يیحدثث عند االوعظ وواالدعوةة إإلى 

محل االظلمة في قلوبب االبشر.  

وويیحاوولل جوناثانن مرةة ثانيیة مساعدتنا على ررؤؤيیة ووإإددررااكك هھھھذهه ااألمورر بصوررةة أأووضح:  

هھھھناكك مفهھومانن لمعرفة االخيیر االذيي جعل هللا عقل ااإلنسانن قاددررااً على إإددررااكهھ. ااألوولل هھھھو محض 

ااآلخر يیكمن في مشاعر االقلب وواالوجداانن: كما في ااإلحساسس بالجمالل٬، وواالودّد٬، ووتأمل أأوو تصورر... 

ووبالحالووةة فيیما حولك من أأشيیاء ووأأمورر. ووعلى ذذلك فهھناكك فرقق بيین أأنن يیكونن لك ررأأيي في أأنن هللا 

مقدسس مستحق للعباددةة ووررحيیم؛ ووبيین أأنن تملك ااإلحساسس بالمحبة وواالجمالل تجاهه تلك االقدسيیة ووتلك 

يین أأنن تملك حكماً عقليیاً بأنن االعسل حلو االمذااقق ووبيین ااإلحساسس بالحالووةة.. عندما االرحمة. هھھھناكك فرقق ب

ً وويیمتلك ااإلحساسس بالجمالل وواالموددةة تجاهه ااألشيیاء؛ فمن االضروورريي ااإلحساسس  يیكونن االقلب مدرركا

ووااإلددررااكك... فالفرقق شاسع بيینهھ ووبيین ررأأيي عقالني يیعبر فيیهھ عن ررووعة بالسعاددةة ضمن هھھھذاا االفهھم 

.)5(االشيء ووعظمتهھ   

كثيیرااً على االمشاهھھھدةة االرووحيیة. ووإإنن جميیع ااألفكارر ووااالستشفافاتت ليیست عارريیة  يیشتغلإإددوواارردد  إإنن

                                                
)5( Ibid ،٬414.  
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عن االصحة أأوو ملفقة٬، فقد كانت ووليیدةة ااستغرااقاتت تأمليیة في مدىى ووأأبعادد كلمة "االنورر" االتي جاءتت 

ررااكهھ ليیس إإددوو " وو"نورر االمعرفة". ووما تجب مشاهھھھدتهھاالبشاررةة. "إإنهھ نورر 6وو 4: 4) 2( كوررنثوسسفي 

مشاهھھھدتهھ هھھھو االنورر. وواالنورر يیحصل على  ما يینبغيمحضة. ال معرفة مجرددةة مجردد أأخبارر ووأأنباء وو

... االمجد وو"نورر معرفة.. االمجد" هھھھو ووااحد. إإنن نورر مجد االبشاررةةتلك االسمة االمتفرددةة من حقيیقة أأنن 

ذذلك هھھھو نورر هللا.  هھھھناكك أأخيیرااً االدليیل على أأننثق من تجليیاتت أأنواارر مجد هللا... وواالمسيیح إإنما هھھھو منب

وواالموضوعع هھھھنا هھھھو على هھھھذاا االشكل: إإنن تجليیاتت نورر هللا على االمسيیح االتي تم االكشف عنهھا من خاللل 

ً من أأجل أأنن يیكونن هھھھناكك خالصص٬، ووفي حالل  تجب مشاهھھھدتهھهھھھي ووااقع٬، نورر ملموسس  االبشاررةة ررووحيیا

لل فاعالً يینفّذ أأساليیبهھ٬، ووتذووقهھ ررووحيیا٬ً، كأمر قيیّم وونفيیس٬، فهھذاا يیعني أأنن االشيیطانن ما ززاا مشاهھھھدتهھعدمم 

وولن يیكونن هھھھناكك خالصص.  

تكشف عن االشخص االعظيیم االبشاررةة  

. أأووالً االبشاررةةاافترضض أأيیضاً أأنن بولس يیتحدثث هھھھنا عن االمسيیح كاشفاً عن شأنهھ االعظيیم من خاللل 

كشف عن مجدهه من خاللل االعن مجدهه ووشأنهھ االعظيیم٬، ووأأخيیرااً هھھھناكك  االكشفهھھھناكك االمسيیح٬، ثم 

.ل مليیاً في هھھھذهه االخطوااتت االثالثثأم. ددعونا نتاالبشاررةة  

ليیس مجدااً مبهھما٬ً،  4: 4) 2( كوررنثوسساالمجد االذيي تّم االحديیث عنهھ في  أأووالً هھھھناكك االمسيیح. إإنن

غيیر شخصي: إإنهھ مجد غيیر مجهھولل صاحبهھ٬، مثل تألق االشمس. إإنهھ مجد شخص. تحدثث بولس "عن 

نهھ االمسيیح في مجدهه٬، إإنهھ نورر ررسالة مجد االمسيیح". إإنن االكنز في هھھھذاا االنص ليیس االمجد ووحدهه٬، إإ

االشأنن االرفيیع. إإنهھ االهھبة وواالمنحة االقصوىى للرسالة ووكنزهھھھا. ووكل االكلماتت وواالعباررااتت  االمسيیح ذذوو

-وواالمآثر ااألخرىى تأتي تحت هھھھذهه االمعاني: ررؤؤيیة االمسيیح  االمشاهھھھدةة ووااالستمتاعع وواالتقديیر في  ووماهھھھيیتهھا 

نفس االوقت.  

.االبشاررةةثانيیاً هھھھناكك االكشف عن مجد االمسيیح عبر   

عند مجيیئهھ ااألوولل كانن بمثابة ) أأنن مجد االمسيیح مرحلة سابقة (في االفصل االثالثلقد ررأأيینا في 

ترسخ في نوعع من ااألددااءااتت قد ترتيیب رراائع لكمالل ررووحي أأخالقي عقالني٬، شفهھي ووعملي. وو

مختلفا عن  ااإلعجاززيیة االمتوااضعة٬، ووتعليیم قاططع ال يیدحض٬، وومماررساتت متوااضعة تجعل يیسوعع 

-غيیرهه من االرجالل. إإنن كل عمل من أأعمالل االمسيیح ووكلماتهھ ووعباررااتهھ ووموااقفهھ كانت ذذااتت شأنن عظيیم   

-جاءتت جميیعهھا معاً ضمن مجموعع متآلف ووجميیل  تلك ااالموررإإال أأنن  ووهھھھذاا ما أأسس لمجدهه.   

خاللهھا اانتهھت. عند هھھھذهه االنهھايیة  لكن ذذررووةة مجد حيیاتهھ على ااألررضض تمثلت في االطريیقة االتي من
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ً عند  ٬،لواانن ااألكثر قتامة في نورر االطيیفكانت ااأل غرووبب هھھھو ااألكثر جماالً في االووكانن ااجتماعهھا معا

ددمهھ ااألحمر  أأخذ لوننيیومم االجمعة االعظيیمة مع صلب االمسيیح ووكأنن االدمم ااألحمر هھھھو االشفق االذيي 

ً اائتلفت جميیعهھا بعد ذذلك عند ثم االقاني عند االغرووبب:   شرووققاالكأنن جميیع أألواانن االطيیف ااألكثر إإشرااقا

االشمس االمتوهھھھجة في أأقصى فجر االفصح. فكانت قيیامة االمسيیح كبزووغغ  بزووغغ معااألكثر جماالً 

عند أأفق االحيیاةة كمحبة رراائعة ال تضاهھھھى. هھھھذاا ما عناهه  لمعاإإنن تألق االغرووبب ووبريیق االشرووقق توهھھھجهھا. 

إإنسانن. وولكن  إلنهھ تألق وومجدعند حديیثهھ عن "مجد ووتألق االمسيیح"  4: 4) 2( كوررنثوسسفي بولس 

هھھھذاا ااإلنسانن أأظظهھر للعيیانن مجدهه ووتألقهھ ضمن كالمم ووعباررااتت ووأأعمالل وومشاعر.  

تألق ووسحر لوحة فنيیة أأوو حتى االتألق وواالسحر في منظر االغرووبب  ا مثلإإنن االتألق وواالبهھاء ليیس

مقاررناتت. إإنما تلك محضبحّد ذذااتهھ.   

يي يیلمس وولكن االجمالل االرووحي في االمسيیح هھھھو االمسيیح االفاعل٬، االمسيیح االمحب٬، وواالمسيیح االذ

االمنبوذذ االمصابب بالجذاامم٬، وواالمسيیح االذيي يیبارركك ااألططفالل٬، وواالذيي يیبرئئ االمقعد االكسيیح٬، وواالذيي يیحيیي 

االنظيیر٬، وويیهھدئئ االمرتابيین٬، وويیؤنب  لم وويیرشد بقوةة على ااإلقناعع منقطعاالموتى٬، وويیأمر االشيیاططيین٬، وويیع

ررااتت االشّدةة نحو تالميیذهه٬، وويینبئ عن تفاصيیل ااألحدااثث االتي تراافق موتهھ٬، وويیتجهھ بوجهھ تعلوهه أأما

ً أأمامم من يیوجهھونن إإليیهھ ااالتهھاماتت٬، ووم ً على االمديینة٬، وويیقف صامتا لَْم "بيیالططس ( خاططبااالقدسس٬، باكيیا

)٬، وويیصلب وويیسامح 11: 19" يیوحنا٬، يیَُكْن لََك َعلَيَّ ُسْلطَانٌن ااْلبَتَّة٬َ، لَْو لَْم تَُكْن قَْد أأُْعِطيیَت ِمْن فَْوققُ 

بأمهھ بيینما كانن يیعاني سكرااتت االموتت٬، وويیسلم االرووحح وويیموتت٬، وويیعفو عن االلص٬، وويیُظهھر ااالهھھھتمامم 

ليَْیَس أأََحٌد يیَأُْخُذهھھھَا ِمنِّي٬، بَْل أأََضُعهھَا أأَنَا ِمْن ذَذااتِي. لِي ُسْلطَانٌن أأنَْن أأََضَعهھَا وَولِي وويیقومم من بيین ااألموااتت "

...هھھھائلة هھھھي تألقاتت االمسيیح). 18: 10وحنا٬، " (يیُسْلطَانٌن أأنَْن آآُخَذهھھھَا أأيَْیًضا. هھھھِذهِه ااْلَوِصيیَّةُ قَبِْلتهُھَا ِمْن أأَبِي  

االمسيیح في: االكشف عن تجليیاتت هللا االبشاررةةتلك هھھھي   

- االبشاررةةثالثا٬ً، هھھھناكك  هھھھي أأنباء سارّرةة. هھھھي  االبشاررةة. االبشاررةةاالمسيیح يیكشف عن مجدهه من خاللل  

منذ ذذلك تباعع بأمم أأعيینهھم حدووثث ذذلك. وولكن على االمأل. لقد ررأأىى االجيیل ااألوولل من ااألما حدثث  إإعالنن

مجدهه باإلمكانن تأملهھ من خاللل تصريیحاتهھم. تلك هھھھي االطريیقة االتي حدثواا من خاللهھا عن وواالحيین٬، 

ِديینَا٬، ِمْن ِجهھَِة ااَلَِّذيي َكانَن ِمَن ااْلبَْدِء٬، االَِّذيي َسِمْعنَاهه٬ُ، االَِّذيي رَرأأيَْینَاههُ بُِعيیُونِنَا٬، االَِّذيي َشاهھھھَْدنَاهه٬ُ، وَولََمَسْتهھُ أأيَیْ ذذلك: "

آلبِب فَإنِنَّ ااْلَحيیَاةةَ أأظُْظهِھَرتْت٬، وَوقَْد رَرأأيَْینَا وَونَْشهھَُد وَونُْخبُِرُكْم بِاْلَحيیَاةِة ااألَبَِديیَِّة االَّتِي َكانَْت ِعْنَد اا .َحيیَاةةِ َكلَِمِة االْ 

ا َشِرَكتُنَا نَْحُن االَِّذيي رَرأأيَْینَاههُ وَوَسِمْعنَاههُ نُْخبُِرُكْم بهِِھ٬، لَِكْي يیَُكونَن لَُكْم أأيَْیًضا َشِرَكةٌ َمعَ  .وَوأأظُْظهِھَرتْت لَنَا نَا. وَوأأَمَّ

- 1: ٬1، 1 " (يیوحنا.فهَِھَي َمَع ااآلبِب وَوَمَع ااْبنهِِھ يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ   3.(  
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ً هھھھو ااآلنن خاررجج حدوودد االنظر٬،  إإنن ااإلنسانن االعظيیم ذذوو إإنهھ االبهھاء االذيي مشى على ااألررضض يیوما

ديینا من أأفالمم تصويیريیة ليیس ل ي ال تدحض يیحتضنهھا االماضي االبعيید.. ووإإنن كل أأعمالهھ االتغيیر موجودد

إإنن ما يیربطنا بالمسيیح سيیح على ااألررضض٬، عندما كانن حيیاً. أأوو تسجيیالتت صوتيیة حولل يیسوعع االم

. لقد قضى هللا بأنن ووااقعة حقيیقة جسد االبشاررةةوواالمصدرر هھھھو  هھ ووقيیامتهھ هھھھو كلمة هللا٬، وواالوسيیطووبصليیب

االكتب االمقدسة٬، وومن خاللل مركزهھھھا االمتوهھھھج االمتألق٬، لمسيیح ستنتقل عبر االقروونن من خاللل ووددمم اا

٬، ررسالة صلب االمسيیح ووقيیامتهھ.االبشاررةة  

لِل َما : "االبشاررةةفي  يیةهھھھكذاا عرفف بولس االنقطة ااألساسيیة االمحورر فَإِنَّنِي َسلَّْمُت إإِليَْیُكْم فِي ااألوَوَّ

وَوأأَنَّهھُ دُدفَِن٬، وَوأأَنَّهھُ قَامَم فِي ااْليیَْومِم االثَّالِِث  ا َحَسَب ااْلُكتُِب٬،قَبِْلتهُھُ أأَنَا أأيَْیًضا: أأنَنَّ ااْلَمِسيیَح َماتَت ِمْن أأَْجِل َخطَايیَانَ 

- 3: ٬15، 1 كوررنثوسس" (َحَسَب ااْلُكتُبِ  ااألساسيیة. ووهھھھناكك أأشيیاء أأخرىى قد  االبشاررةةمآثر هھھھي ). تلك 4 

ووااضحة ووجوهھھھريیة ووال غنى عنهھا. االمسألة تم توضيیحهھا٬، ووهھھھي أأساسيیة٬، وولكن هھھھذهه  

كثر تألقاً. هھھھناكك مجد ااألهھ يي كانن فيیهھ إإشرااقق مجد االمسيیح ووبهھائهھھھو االمقامم االذإإنن موتهھ ووقيیامتهھ 

موتهھ ططوااعيیة ووبما أأنجزهه من خاللهھ. لذاا قالل بولس:  يیسوعع االمسيیحبهھا سماوويي في االطريیقة االتي قبل 

يیَن: يیهَھُودًداا  !َجهھَالَةً  وَولِكنَّنَا نَْحُن نَْكِرزُز بِاْلَمِسيیِح َمْصلُوبًا: لِْليیهَھُودِد َعْثَرةة٬ً، وَولِْليیُونَانيِیِّيینَ " ا لِْلَمْدُعوِّ وَوأأَمَّ

ةِة هللاِ وَوِحْكَمِة هللاِ  - 23: ٬1، 1 كوررنثوسس" (.وَويیُونَانيِیِّيیَن٬، فَبِاْلَمِسيیِح قُوَّ ليِیِب ِعْنَد ). "24  إإنِنَّ َكلَِمةَ االصَّ

ةةُ هللاِ  ا ِعْنَدنَا نَْحُن ااْلُمَخلَِّصيیَن فهَِھَي قُوَّ وولمن لهھم أأبصارر ). 18: ٬1، 1 كوررنثوسس" (٬،ااْلهھَالِِكيیَن َجهھَالَة٬ٌ، وَوأأَمَّ

يیُْزرَرعُع فِي هھھھََواانٍن وَويیُقَامُم فِي قالل بولس: "فقد بالنسبة لقيیامتهھ ترىى هھھھناكك مجد إإلهھي في موتت االمسيیح. ااما 

ةةٍ  ).43: ٬15، 1 كوررنثوسس" (.َمْجٍد. يیُْزرَرعُع فِي َضْعٍف وَويیُقَامُم فِي قُوَّ  

َكَما أأُقيِیَم ااْلَمِسيیُح ِمَن ااألَْمَوااتِت٬، بَِمْجِد ااآلبِب٬، يیقومم: "إإنن قدررةة هللا ووعظمتهھ هھھھي من جعل االمسيیح 

ةِة ااْلَحيیَاةةِ  : ٬1، 1" (بطرسس أأَْعطَاههُ َمْجًداا)٬، ثم إإنن رربهھ "4: 6" (ررووميیة٬، هھھھَكَذاا نَْسلُُك نَْحُن أأيَْیًضا فِي ِجدَّ

يیَتَأَلَُّم بهِھَذاا وَويیَْدُخُل إإِلَى  َكانَن يیَْنبَِغي أأنَنَّ ااْلَمِسيیحَ ). ووقد قالل االمسيیح بنفسهھ بعد أأنن قامم من االموتت "21

).26: 24" (لوقا٬، َمْجِدههِ   

بكل أأبعاددهھھھا٬، وومن خاللل االمعنى  البشاررةةعندما يیتم االوعظ على ضوء ما جاء بمن هھھھنا؛ فإنهھ 

االكامن في أأنن ررحمة هللا االعظيیمة هھھھي االتي قهھرتت قدررةة االشيیطانن االضالة االعميیاء٬، ووأأنن هللا خاططب 

هھھھو "نورر  االبشاررةةاالنورر يیشرقق" فإنن ما ترااهه االرووحح ووتشهھدهه ووتقدررهه في  أأررووااحح االبشر قائالً: "ددعع

.االبشاررةةذذااكك هھھھو االهھدفف من ووررااء االوعظ على ضوء ما جاء في مجد ووبهھاء االمسيیح".  االبشاررةة  

بهھاء وومجد االمسيیح من تجليیاتت هللا  
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يیعودد ااقاتت هللا ووذذلك من تجليیاتت إإشر هھھھو إإنما االبشاررةةإإنن بهھاء االمسيیح وومجدهه االذيي ننظرهه في 

على ااألقل. ااألوولل هھھھو أأنن هللا قالل إإنن االنورر ذذااكك االبهھاء هھھھو في كيینونة قلوبنا ووذذووااتنا.  لسببيین ااثنيین

: "إإنن هللا حيین قالل: ددعع االنورر يیسطع في االظالمم" قد مأل قلوبنا كوررنثوسسووااضح في وواالسبب االثاني 

". ووقد وورردد في ااآليیة نوررااً كي يیشع نورر معرفة جاللل هللا ووبهھائهھ االذيي بتجليیاتهھ أأشرقق ووجهھ االمسيیح

مرتيین ذذكر خلق هللا للنورر: في االمرةة ااألوولى إإشاررةة إإلى خلق هھھھذاا االكونن ("هللا٬، االذيي قالل٬، ددعع االنورر 

يیسطع في االظالمم"). وواالمرةة االثانيیة إإشاررةة إإلى خلق االنورر في قلوبنا ("لقد أأشرقق في قلوبنا ليیمنحنا 

االنورر").   

االنورر في قلوبنا٬، فلن يیكونن هھھھذاا االنورر  خلق هللابسبب نن ال نرتكب خطأ باعتقاددنا أأنهھ وولكن عليینا أأ

هھھھو االنورر االمحسوسس االعيینّي االمتألق في أأحدااثث االجمعة االعظيیمة وواالفصح. لم يیذكر بولس بأنن هللا خلق 

. كال٬، إإنن االنورر االذيي خلقهھ هللا هھھھو "نورر ررسالة تألق االمسيیح االبشاررةةاالنورر في االقلب بعيیدااً عن أأحدااثث 

عن االنورر االذيي كشف عنهھ االمسيیح في االتارريیخ. ووعندما  اوومختلف مستقال ااوومجدهه". إإنهھ ليیس نورر

يیسطع هھھھذاا االنورر على االرووحح من خاللل االمهھيیمن على خلقهھ٬، فإنن ما تشهھدهه االرووحح إإنما هھھھو تألق 

.االبشاررةةاالمسيیح االفاعل في   

ووااحدةة٬، على االرغم من أأنهھما تبدوواانن ال لذاا يیجب عليینا أأنن نبقى أأميینيین مخلصيین لحقيیقتيین٬، 

االذيي تحدثث عنهھ بولس في  حقيیقة أأنن االنورر االرووحيمخلصيین لكذلك. ااألوولى: عليینا أأنن نبقى أأميینيین 

خلق هھھھذاا االنورر في االقلب. ليیس سيیح. وواالحقيیقة ااألخرىى أأنن هللا فيیض من أأحدااثث ررسالة االميی )4(ااآليیة 

ورر هھھھو فعل مباشر من هللا. ووإإليیك ما كتبهھ جوناثانن االنورر هھھھو بسبب االموااعظ وواالخطب االديینيیة٬، إإنما االن

إإددووااررددزز في ووصف هھھھاتيین االحقيیقتيین:  

بفعل هھھھذاا ووهھھھناكك إإنن هھھھذاا االنورر فعل مباشر من هللا٬، ووال يیمكن ااكتسابهھ بوااسطة ووسائل ططبيیعيیة... 

وونن فهھذاا االنورر لن يیعطى دديیهھ ووعل ة هللا.االتي تم االكشف عنهھا في كلمإإددررااكك مالئم لنفس االحقائق  االنورر

-االكلمة  أأنن هھھھناكك تصورر .إإنن ..االكلمةفي االوااقع ليیس باستطاعة ااإلنسانن اامتالكك نورر ررووحي ددوونن  

! إإال أأنن االشعورر بتميیز كلمة هللاووصل إإلى أأذذهھھھاننا عبر  ٬، قدمسيیح٬، ووأأنن االمسيیح مقدسس وومتسامح

.)6(االرووحح االقدسسمن عمل جب هھھھذهه االقدااسة ووهھھھذاا االتسامح هھھھو االمسيیح ووإإبدااعهھ ووتفوقهھ بمو  

هھھھو أأنواارر تجليیاتت هللا٬، وواالسبب ااألوولل هھھھو أأنن  االبشاررةة٬، فإنن بهھاء االمسيیح ووتألقهھ االذيي يیشع في وولذاا

                                                
.417 – 416) إإددووااررددزز "االنورر ااإللهھي االخاررقق"٬، 6(  
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هللا تعالى أأمر نورر هھھھذاا االبهھاء ليیصيیر كائناً في قلوبنا.  

مجد االمسيیح هھھھو من تجليیاتت إإشرااقاتت هللا على ووجهھ االمسيیح  

لمسيیح كلمة هللا ووقد إإنن االسبب االثاني في كونن مجد االمسيیح من تجليیاتت إإشرااقاتت هللا هھھھو أأنن اا

) 4). ففي ااآليیة (6) وومن ثم ووبشكل مختلف في ااآليیة (4عبّر بولس عن ذذلك بشكل ووااضح في ااآليیة (

) يیشيیر إإلى "نورر 6ووفي ااآليیة ( .يیشيیر بولس إإلى "نورر بهھاء مجد االمسيیح االذيي هھھھو من تجليیاتت هللا"

مصدرر ووااحد هھھھناكك د أأظظهھر بأنن معرفة عظمة هللا بتجليیاتت إإشرااقاتهھ على ووجهھ االمسيیح". ووعلى ذذلك فق

من خاللل االحديیث عنهھ بأسلوبيین مختلفيین. أأووالً: أأنهھ نورر مجد االمسيیح٬، وولكن االمسيیح هھھھو "كلمة هللا"٬، 

ووهھھھو أأيیضاً من تجليیاتت هللا. أأوو٬، مرةة ثانيیة٬، هھھھو إإشرااقاتت هللا٬، وولكنهھا متجليیة على ووجهھ االمسيیح". ووهھھھي 

أأيیضاً تجليیاتت ااإلشرااقاتت على ووجهھ االمسيیح.  

لوبنا فا) مشرقق في ق .هھھھي جديیرةة بالمالحظة) 67Vااإلشاررةة "إإلى ووجهھ يیسوعع االمسيیح" (إإنن 

إإشرااقاتهھ االمتجليیة على ووجهھ يیسوعع االمسيیح" لتجتمع مع كلمة "تجليیاتت" ليیمنحنا أأنواارر معرفة عظمة 

).4في ااآليیة (  

تعرفهھ٬، فأنت إإنن االتألق في ووجهھهھ إإنما هھھھو اانعكاسس لتألق ذذااتهھ. ووإإذذاا ما أأررددتت أأنن تنظر إإلى إإنسانن ل

 تنظر في ووجهھهھ بصوررةة ررئيیسيیة ووال تنظر إإلى قامتهھ٬، ألنن االوجهھ هھھھو مرآآةة االرووحح٬، وواالوجهھ إإلى هھھھذاا

ااأللم وواالحزنن أأوو االغضب. ووإإنن االوجهھ يیحمل وويیعكس مشاعر االسعاددةة نافذةة تنفذ أأنت منهھا إإلى قلبهھ. 

لب على االوجهھ٬، ووهھھھناكك مثالً االتعبيیر بابتسامة أأوو بتقطيیب للتأكيید عن مدىى اانعكاسس مشاعر االق

إإنن االوجهھ يیستحضر االشخص من خاللل  .من خاللل االخصر أأوو االركبة ننفاالبتسامم وواالتقطيیب ال يیكونا

نقل مباشر٬، ووإإذذاا ما أأدداارر أأحٌد ووجهھهھ عنا فذلك ألنهھ ال يیريید أأنن نعرفف من هھھھو. ووإإنن االمسألة االحقيیقيیة 

ً ظظ هھر في إإططارر حيیاةة جسديیة للوجهھ االبشريي ليیسوعع تدلل على أأنهھ كانن بشرااً حقيیقيیا٬ً، ووأأنهھ كانن شخصا

تارريیخيیة ززمنيیة حقيیقيیة.  

االوجهھ االمستقبلي للمسيیح  

إإنن هھھھذاا ااألمر مهھم ألنن يیسوعع قد تمت إإقامتهھ من بيین ااألموااتت ووهھھھو على تلك االهھيیئة االجسديیة. إإنن 

شبح شخص يیهھيیم ساررحاً في االجواارر نفسهھ٬، إإنهھ  في أأملنا لنكونن من أأتباعهھ في االمستقبل لن يیكونن أأمال

فَإِنَّنَا هه ووجهھاً لوجهھ. لقد قالل بولس ذذلك من خاللل كلماتت يیجب أأنن يیستبقهھا هھھھذاا االنص: "أأمل في أأنن نراا

 نَْنظُُر ااآلنَن فِي ِمْرآآةٍة٬، فِي لُْغٍز٬، لِكْن ِحيینَئٍِذ وَوْجهھًا لَِوْجهٍھ. ااآلنَن أأَْعِرفُف بَْعَض ااْلَمْعِرفَِة٬، لِكْن ِحيینَئِذٍ 

. فإننا ننظر ااآلنن في مرآآةة لغز. ااآلنن أأعرفف بعض )12: ٬13، 1 كوررنثوسس" (.َسأَْعِرفُف َكَما ُعِرْفتُ 
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االمعرفة لكن حيینئذ سأعرفف كما ُعرفت" ووهھھھذاا يیعني نحن نرىى بهھاء شخص حقيیقي ووااقع ضمن فترةة 

 تماما كما كانن في صوررتهھ االجسديیةززمنيیة حقيیقيیة تظهھر من خاللل كالمم ووأأفعالل ووتصرفاتت وومشاعر 

على ااألررضض.  

ووهھھھذاا ما عبر عنهھ بولس بأنن هھھھؤالء ممن لم يیؤمنواا  إإنن هھھھذاا ما نأمل أأنن نرااهه عندما نعودد٬،

تهِِھ٬،سيیخسروونن. " ببِّ وَوِمْن َمْجِد قُوَّ ). 9: ٬1، 2" (تسالونيیكي االَِّذيیَن َسيیَُعاقَبُونَن بهِھَالكٍَك أأَبَِدييٍّ ِمْن وَوْجهِھ االرَّ

: ٬1، 2بوجهھ االمسيیح عند عوددتهھ (تسالونيیكي  يیتباهھھھوننوو يیتعجبونن"وولكن هھھھؤالء االذيین آآمنواا سوفف 

ً لوجهھ. ووجهھ )10 . وولن ننعم بالرضا إإلى أأنن يیأتي ذذااكك االيیومم االذيي فيیهھ نرىى ووننظر االمسيیح ووجهھا

بشكل ال محدوودد.مجداا حقيیقي٬، ووجهھ بشر. إإنهھ االوجهھ االمتألق   

االسبب ااألعمق في كونن تألق مجد االمسيیح من تجليیاتت هللا  

 هھھھو أأنن االمسيیح في معنى ضمني لما ذذكرناهه منذ قليیل حولل مجد االمسيیح في كونهھ من تجليیاتت هللا

ً بهھ ااآلنن  .كلمة هللا فهھما مختلفانن في االجوهھھھر خالق وومخلوقق. وولكن عليینا أأنن نجعل ذذلك مسلما

- 4: 4)٬، 2( كوررنثوسسفي اال االبشاررةةلمقتضى وومعنى بشكل هھھھائل لمالءمتهھ  . ووإإنن االسبب االثالث 6 

ووهھھھو رربب أأمتهھ أأيي  جليیاتت هللا٬، هھھھو أأنن االمسيیح هھھھو اابن هللا ووحبيیبهھبأنن بهھاء وومجد االمسيیح هھھھو من ت

االمربي أأيي االذيي ررباهھھھم على تعاليیم هللا.  

  "هھھھَُو بهَھَاُء َمْجِدهِه٬، وَورَرْسُم َجْوهھھھَِرهِه٬، وَوَحاِمٌل ُكلَّ ااألَْشيیَاِء بَِكلَِمِة قُْدرَرتهِھِ " إإنن يیسوعع االمسيیح

َمْجًداا َكَما لَِوِحيیٍد ِمَن ااآلبِب٬، َمْملُوًءاا ااْلَكلَِمةُ َصارَر َجَسًداا وَوَحلَّ بيَْینَنَا٬، وَورَرأأيَْینَا َمْجَدهه٬ُ، ). "3: 1(االعبراانيیيین٬، 

ااألززلل كما  قق عادديي٬، إإنهھ بهھاء وومجد هللا االذيي ااختاررهه من" ذذلك لم يیكن بهھاء وومجد مخلو.نِْعَمةً وَوَحقًّا

أألمح يیوحنا إإلى ذذلك "في االبدء٬، قبل خلق االكونن٬، كانن االكلمة٬، كلمة هللا٬، ووكانن االكلمة مع هللا.. ووكانن 

ً في ذذااتت هللا ". كانن بهھاءهه وومجدهه من تجليیاتت هللا ألنن يیسوعع االمسيیح هھھھو صفّي هللا ووحبيیبهھ. إإنهھ قائما

-مجد االحبيیب ااألووحد  مقدسة عالقة هللا ووهھھھذهه تخرجج عن ططابع االعالقة بيیننا نحن االبشر٬، إإنهھا عالقة  

: 2" (كولوسي٬، .َجَسِديیًّا فَإِنَّهھُ فيِیهِھ يیَِحلُّ ُكلُّ ِمْلِء االالَّهھھھُوتتِ ". )7(فهھو االمختارر من عند هللا ووصفيیهھ٬، بابنهھ

).19: 1. اانظر: 9  

). 15: 1" (كولوسي٬، ُصورَرةةُ هللاِ َغيْیِر ااْلَمْنظُوررِ إإنن هھھھذاا هھھھو االسبب ااألكثر إإحاططة في تسميیتهھ "

                                                
من أأجل االتعرفف على االمزيید من تصوررااتي وواانطباعاتي حولل ذذلك اانظر اابتهھاجج هللا بحبيیبهھ" عند جونن بيیبر  )7(

).Sister, ore: Multnomah, 2000( 45 – 25"اابتهھاجج هللا٬، تأمالتت حولل إإشرااقاتت هللا ألنهھ هللا"   
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ااَلَِّذيي رَرآآنِي فَقَْد ثم ")٬، 30: 10" (يیوحنا٬، أأَنَا وَوااآلبُب وَوااِحدٌ ووهھھھو االسبب ااألكثر إإحاططة بما قالهھ يیسوعع "

)٬، 38: 10" (يیوحنا٬، لَِكْي تَْعِرفُواا وَوتُْؤِمنُواا أأنَنَّ ااآلبَب فِيَّ وَوأأَنَا فيِیهھِ ) ثم "9: 14وحنا٬، " (يیرَرأأىَى ااآلببَ 

لُل وَوااآلِخرُ وو" . إإنن مجد االمسيیح هھھھو )8()13: 22" (ررؤؤيیا يیوحنا٬، أأَنَا ااألَلُِف وَوااْليیَاُء٬، ااْلبَِداايیَةُ وَواالنِّهھَايیَة٬ُ، ااألوَوَّ

َجاَء ااْلُمبَارَركَك وَوظظهُھُورَر َمْجِد هللاِ ااْلَعِظيیِم وَوُمَخلِِّصنَا يیَُسوعَع ُمْنتَظِ "لمجد االذيي يینظرهه جميیع أأتباعهھ اا ِريیَن االرَّ

 هھھھناكك بهھاء وومجد ذذوو وومربيینا ااألعظم". ). إإنن يیسوعع "هھھھو مختاررنا ووصفيینا13: 2تيیطس٬، " (ااْلَمِسيیحِ 

عرفت االمرسل. إإنن هھھھذاا االمجد وواالبهھاء منفصل عن عمليیة  بتجليیاتت هللا إإذذاا بدتت على االمختارر صلة

من أأحد يیعرفف  وولكن ما من أأحد يیدرركك مجد االمختارر االذيي يیدلل على جاللل االمرسل٬، ووما ااالفتدااء.

.االي ال يیختلف عن شأنن االمختارر جاللل االمرسل  

ببمعرفة ااآل معرفة ااالبن تعني  

متحداانن. ططالما أأنن مصدرر ااالتحادد النهھما  هھھھما فقط يیعرفانن بعضهھما بشكل تاممإإنن ااالبن ووااآلبب 

معرفة هللا  ال يیمكننا. لذاا االبشاررةةي تشرقق عليیهھ أأنواارر االذيي ااختارر اابنهھ لكعلويّي سماوويي إإلهھي فا# هھھھو 

 بنعمل على ررفع شأنن ااالاالرووحح االقدسس تحظوةة تُمنح لنا. إإنن بوااسطة  من خاللل ااالبن االحبيیب إإال

- 6: 3ستطيیع معهھا معرفة صفاتت هللا (يیوحنا٬، منحنا قدررةة ررووحيیة ن) ووت14: 16االمختارر (يیوحنا٬،   

 تلك االصالحيیة االسماوويیة االعلويیة لنكونن ااالبن منحنا). ووبسبب هھھھذهه االمقدررةة االجديیدةة لمعرفة هللا٬، 8

ُكلُّ َشْيٍء قَْد دُدفَِع إإِلَيَّ ِمْن أأَبِي٬، وَوليَْیَس أأََحٌد يیَْعِرفُف ااالْبَن : "على معرفة با.. لذلك يیقولل يیسوعع االمسيیح

). ووإإذذاا ما أأرراادد 27: 11ى٬، " (متّ ااآلبُب٬، وَوالَ أأََحٌد يیَْعِرفُف ااآلبَب إإِالَّ ااالْبُن وَوَمْن أأرََراادَد ااالْبُن أأنَْن يیُْعلَِن لهَھُ  إإِالَّ 

 سنكونن في صحبة مع هللا وومع  اابنهھ االحبيیب كشف لنا عن االحقيیقة ااإللهھيیة٬، عندهھھھا أأنن يیااالبن االحبيیب 

نسعد ووننعم بشهھودد ااالستمتاعع بإشرااقاتت هللا ووبتجليیاتهھ هھذهه االصحبة بعبر عطاءااتت االحيیاةة االرووحيیة. وو

على حبيیبهھ االمختارر.  

االحبيیب فقد أأحب هللا ألنهھ قد عرفهھ من من أأحب هللا فقد أأحب اابنهھ االحبيیب٬، وومن أأحب ااالبن 

فيِیهِھ وَوهھھھَُو  َمِن ااْعتََرفَف أأنَنَّ يیَُسوعَع هھھھَُو ااْبُن هللا٬ِ، فَا)ُ يیَْثبُتُ عني معرفة ااآلخر. "خاللهھ٬، وومعرفة أأحدهھھھما ت

يیؤدديي إإلى أأنن يیكونن هللا معنا في  هھھھو حبيیب هللا وواابنهھ هھ). إإنن ااالعتراافف بأن15: 4)٬، 1" (يیوحنا (فِي هللا

ً ووجوددهه بالنسبة لنا. " ُكلُّ َمْن يیُْنِكُر ااالْبَن ليَْیَس لهَھُ ااآلبُب أأيَْیًضا٬، وَوَمْن يیَْعتَِرفُف بِاالْبِن حيیاتنا ووذذووااتنا مثبتا

                                                
بإمكانن االمسيیح أأنن يیقاضي االناسس على  6: 21وو 8: 1)  إإنن ما عبر عنهھ ضمن هھھھذهه االكلماتت في سفر [ررؤؤيیا يیوحنا] 8(

ااألررضض ألنهھ خبر كل االتجارربب ااإلنسانيیة ووهھھھو ذذاا ططبيیعة بشريیة فانيیة بخالفف االذااتت ااإللهھيیة ااألبديیة" جوررجج الوو٬، 
.293)٬، Grand Rapids, Mich: Erdmans 1922تعليیق على سفر ررؤؤيیا يیوحنا (  
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ُكلُّ َمْن تََعدَّىى وَولَْم يیَْثبُْت فِي تَْعليِیِم ااْلَمِسيیِح فَليَْیَس لهَھُ هللاُ. وَوَمْن ). "23: 2)٬، 1" (يیوحنا (.فَلهَھُ ااآلبُب أأيَْیًضا

). ليیس هھھھناكك من إإمكانيیة أأوو 9)٬، 2" (يیوحنا (.يیَْثبُْت فِي تَْعليِیِم ااْلَمِسيیِح فهَھَذاا لهَھُ ااآلبُب وَوااالْبُن َجِميیًعا

ً أأكثريیب االمختاررحبنهھ ددوونن ااإليیمانن بابنهھ االأأوو االتقربب مااحتمالل في معرفة هللا   ٬، ووهھھھذاا يیغدوو ووااضحا

ً ووإإيیجاباً. " ااَلَِّذيي يیُْبِغُضنِي )٬، "23: 5" (يیوحنا٬، َمْن الَ يیُْكِرمُم ااالْبَن الَ يیُْكِرمُم ااآلبَب االَِّذيي أأرَْرَسلهَھُ سلبا

ً "23: 15" (يیوحنا٬، يیُْبِغُض أأَبِي أأيَْیًضا )٬، 19: 8" (يیوحنا٬، تُْم أأَبِي أأيَْیًضالَْو َعَرْفتُُمونِي لََعَرفْ )٬، ووأأيیضا

ااَلَِّذيي يیَْسَمُع ِمْنُكْم يیَْسَمُع ِمنِّي٬، وَواالَِّذيي يیُْرذِذلُُكْم )٬، "40: 10" (متّى٬، َمْن يیَْقبَلُني يیَْقبَُل االَِّذيي أأرَْرَسلَنِي"

).16: 10" (لوقا٬، يیُْرذِذلُنِي٬، وَواالَِّذيي يیُْرذِذلُنِي يیُْرذِذلُل االَِّذيي أأرَْرَسلَنِي  

أأنباء سارّرةة ددوونن تعظيیم هللا شاررةةاالبليیست   

– 4: 4( كوررنثوسسااالستداللل على ذذلك من أأجل فهھم  إإنن بمجد االمسيیح" من  االبشاررةة" .كبيیر) 6 

إإددررااكك االشأنن االعظيیم االذيي للمسيیح في وو .هللا ووحبيیبهھ  ووعطاءااتهھ٬، ألنن االمسيیح هھھھو اابنتجليیاتت هللا

ً للمسيیح لعملهھ في حفظ أأحدااثث االجمعة االعظيیمة وواالفصح يیكونن في إإددررااكك عظمة هللا. وو لتكونن محبا

بيین هللا  ذذلك ااالختالفف بيین ااآلبب وو ااالبن وو هھذاا يیعني أأنن تحب هللا. أأنا ال أأعمل على تقليیصف االبشاررةة

باألحرىى أأنا أأناقش االخالفاتت. أأنا أأناقش بأنهھ ليیس من االمتاحح بل من االضروورريي إإددررااكك  بل ٬،ووحبيیبهھ

)٬، ووهھھھذاا ٬6، 4: ٬4، 2 كوررنثوسستم االتأكيید عليیهھ في (. ووهھھھذاا ما االبشاررةةووتقديیر هللا على ضوء عظمة 

".االبشاررةةبـ "هللا هھھھو  عنونتهھهھھھو االهھدفف من هھھھذاا االكتابب٬، وواالسبب في أأني   

هھھھي نورر ووتألق مجد االمسيیح االذيي هھھھو كلمة هللا٬، فهھو االنورر االذيي أأضاء هللا بهھ ووجهھ  االبشاررةةإإنن 

االمسيیح عليینا في إإددررااكاتنا  فياارر هللا أأنو لم تسطعأأنباٌء سارّرةة. ووإإذذاا  االبشاررةةاالمسيیح. هھھھذاا ما جعل 

قبل كل شيء في لقد أأكد بولس . أأنباء سارّرةة االبشاررةةاالالنهھائيیة ووفي متعتنا بالقربب من هللا٬، فلن تكونن 

تمنحنا االنورر ااإللهھي لإلبصارر ووااإلددررااكك ووااالستمتاعع وواالتنعم إإلى ااألبد. االبشاررةةهھھھذهه ااآليیاتت بأنن   

إإنهھم ال يیروونن االشمس في ووضح االنهھارر  

-عونا ال نخفق في ررؤؤيیة االشمس على مدىى االنهھارر. نحن نتحدثث عن االبهھاء دد سطوعع  أأشعة 

ووتألق. االبهھاء هھھھو االتألق ووااللمعانن االذيي يیفوقق كل ما هھھھو متألق ووبهھي. إإنن بهھاء هللا ووإإشرااقاتهھ هھھھي 

االنورراانيیة ااإللهھيیة االجميیلة٬، ووليیس من نورراانيیة ووإإشرااقاتت أأعظم منهھا٬، ليیس هھھھناكك في هھھھذاا االكونن٬، ووال 

ً ف ٬، Calvin. يیقولل كالڤن ووبهھاء من نورراانيیة االذااتت ااإللهھيیة ي مخيیلة بشر أأوو مالكك ما هھھھو أأكثر إإشرااقا

ووهھھھذاا  )9(بلهھجة تنم عن ااالندهھھھاشش بما يیتواافق ووهھھھذاا االحالل: "إإنهھم ال يیروونن االشمس في ووضح االنهھارر"
                                                

 ,Grand Rapids, Mich, Eerdmansجونن كالفن االرسالة االثامنة لبولس االرسولل إإلى أأهھھھل كوررنثوسس٬، ترجمة ( )9(
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خنا في اانزااحت االحجب وواالستائر عن نواافذ أأكواا. هھھھكذاا االبشاررةةيیعني كم هھھھو ووااضح بهھاء هللا في 

االجبالل االعاليیة٬، ووأأصبحت شمس االصباحح تنعكس على جبل يیسوعع االشاهھھھق٬، لتغمر االغرفة بالبهھاء 

وواالتألق.  

  

                                                                                                                                          
1944 ،٬(53.  
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ووحُح هھھھُوَ  مِم. وَواالرُّ االَِّذيي  هھھھَذاا هھھھَُو االَِّذيي أأَتَى بَِماٍء وَودَدمٍم٬، يیَُسوعُع ااْلَمِسيیُح. الَ بِاْلَماِء فَقَْط٬، بَْل بِاْلَماِء وَواالدَّ

ووحُح ااْلقُُدسُس.  .ووحَح هھھھَُو ااْلَحقُّ يیَْشهھَُد٬، ألنَنَّ االرُّ  َماِء هھھھُْم ثَالَثَةٌ: ااآلبُب٬، وَوااْلَكلَِمة٬ُ، وَواالرُّ فَإنِنَّ االَِّذيیَن يیَْشهھَُدوونَن فِي االسَّ

مُم.  .وَوهھھھُؤالَِء االثَّالَثَةُ هھھھُْم وَوااِحدٌ  ووحُح٬، وَوااْلَماُء٬، وَواالدَّ وَواالثَّالَثَةُ هھھھُْم وَواالَِّذيیَن يیَْشهھَُدوونَن فِي ااألرَْرضِض هھھھُْم ثَالَثَةٌ: االرُّ

هھَا َعِن إإنِْن ُكنَّا نَْقبَُل َشهھَادَدةةَ االنَّاسِس٬، فََشهھَادَدةةُ هللاِ أأَْعظَُم٬، ألنَنَّ هھھھِذهِه هھھِھَي َشهھَادَدةةُ هللاِ االَّتِي قَْد َشهِھَد بِ  .فِي ااْلَوااِحدِ 

قُق هللا٬َ، فَقَْد َجَعلهَھُ َكاذِذبًا٬، ألَنَّهھُ لَْم يیُْؤِمْن َمْن يیُْؤِمُن بِاْبِن هللاِ فَِعْنَدههُ االشَّهھَادَدةةُ فِي نَْفِسهِھ. َمْن الَ يیُ  .ااْبنهِھِ  َصدِّ

وَوهھھھِذهِه هھھِھَي االشَّهھَادَدةةُ: أأنَنَّ هللاَ أأَْعطَانَا َحيیَاةةً أأَبَِديیَّة٬ً، وَوهھھھِذهِه ااْلَحيیَاةةُ هھھِھَي  .بِالشَّهھَادَدةِة االَّتِي قَْد َشهِھَد بهِھَا هللاُ َعِن ااْبنهِھِ 

.فِي ااْبنهِھِ   

- 6: 5)٬، 1يیوحنا (  11.  
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االفصل االخامس  

رووحح االقدسسلعبر تألقهھااالشهھاددةة االضمنيیة ل تؤكد - االبشاررةة  
وواالشهھاددةة االضمنيیة للرووحح االبشاررةةإإشرااقاتت هللا ووعظيیم شأنهھ ووجاللهھ في   

نميیزهھھھا في باددئئ  بطرقق من االصعب أأننووعلى نحٍو كبيیر مهھمة  االبشاررةةإإنن مسألة عظمة هللا في 

تمنح اااللتزاامم االذااتي في ااإلقراارر  االبشاررةةااألمر. ووعلى سبيیل االمثالل٬، فإنن عظمة هللا ووجاللهھ في 

حتى بالنسبة للشخص االعادديي مهھما بلغت بساططتهھ. ذذلك ٬، وواالبشاررةةوواالتصديیق٬، وواالقوةة لما وورردد في 

لماليیيین من االناسس فكيیف يیصل االشخص إإلى إإيیمانن ررااسخ ال يیتزعزعع في ررسالة االمسيیح؟ بالنسبة ل

لديیهھم ووسيیلة للوصولل للجدلل االعقالني في علم االالهھھھوتت االتأوويیلي٬، فقد كانت  تاالعادديیيین٬، ممن ليیس

. كيیف يیمكن حصولل ذذلك؟ ما هھھھي بالمسيیح تأكيیٍد على إإيیمانٍن ررااسخ ال يیتزعزععلاالسبيیل ل االبشاررةة

في  االبشاررةةنهھ في ااألسس االتي يینبني عليیهھا مثل ذذلك ااإليیمانن؟ أأليیس هھھھو كافف في ما تم االكشف ع

ً في هھھھذاا  ااإلقراارر وواالتصديیق االذااتي". إإشرااقاتت هللا متجليیة على ووجهھ يیسوعع االمسيیح". إإنن االتأمل مليیا

سوفف يیلقي أأكثر من ضوء على  رووحح االقدسسللاالسؤاالل بالنظر إإلى االمعتقد االتارريیخي للشهھاددةة االضمنيیة 

.االبشاررةةررووعة ووجمالل االحقيیقة في أأنن إإشرااقاتت هللا وونورراانيیاتهھ هھھھي االتألق االمطلق االنهھائي في   

 ً إإنن ااإليیمانن االُمتَأَتي عن ططريیق شهھاددةة االرووحح االقدسس ليیس العقالنيیا  

هھھھو سبب من ااألسبابب االتي تنفي عنهھ  االبشاررةةإإنن االكشف عن سمّو إإشرااقاتت ووجاللل هللا في 

لرووحح االقدسس. ففي بعض ااألووقاتت بسبب االشهھاددةة االضمنيیة ل البشاررةةعتباططي االتصديیق بااالعقالني ال

حمل شهھاددةة على ٬، أأوو أأنن االرووحح تالبشاررةةجعلنا قاددرريین على االتصديیق بت االرووحح االقدسسنسمع بأنن 

تعتمد على  االبشاررةةأأنن مصدااقيیة ووشرعيیة  عن. نحن نملك تصوررااً في أأذذهھھھاننا االبشاررةةحقيیقة 

اتت من قبل االرووحح. وولكن هھھھو ذذاا االمقصودد تارريیخيیاً من االشهھاددةة االضمنيیة للرووحح. بإمكاننا تلمس االمعلوم

ووحوناثانن إإددووااررددزز. )1(ذذلك على ضوء تصوررااتت كلٍّ من جونن كالڤن  

ليیست االكنيیسة هھھھي من أأكد االكلمة وولكنهھا االرووحح  

                                                
فيیما سيیأتي٬، فقد كنت أأعتمد على ما كنت قد كتبتهھ في "ررفعة شأنن االكلمة ااإللهھيیة" في أأسطوررةة االبهھجة٬،  )1(

)Wheaton III, Cross Way Books, 2000 ،٬(115 – 142.  
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ً بأساسس ثقتنا ووإإيیماننا ب )2(عندما تأمل جونن كالڤن من أأنن كنيیسة  زععف٬، فقد كانن البشاررةةمليیا

معتمدةة على سلطة االكنيیسة: االكلمةاالروومانن االكاثوليیكيیة جعلت سلطة   

أأنن االكتابب االمقدسس لهھ  وو يیتمثل فياالسائد على نحو ووااسع  وهھھھووضرررااً إإنن االخطأ ااألكثر إإساءةة 

جدااً فقط عندما تأتي االمراافعة من االكنيیسة على ذذلك٬، ووكأنما االحقيیقة ااإللهھيیة ااألبديیة االكبيیر  هھووززن
)3( د على قراارر من االبشر!...االحصيینة االتي ال تنتهھك تعتم  

بما مّر من  هھھھي كلمة هللا؟ كيیف نكونن متأكديین االبشاررةةووكيیف وواالحالل هھھھذهه سنعلم ووبكل تأكيید أأنن 

أأحدااثث فيیهھا؛ وويیتابع كالڤن:  

ً وومنزلة من جميیع ااأل هللا ووحدهه هھھھو االشاهھھھد االمالئم  سبابب. ألننإإنن شهھاددةة االرووحح هھھھي أأررفع مقاما

ً لن تجد قبوالً في قلوبب االبشر قبل أأنن يیتم ختمهھا  االكلمة٬، لذاا فإنن كلمتهھنفسهھ من خاللل على  أأيیضا

االتي تحدثت من خاللل أأفوااهه ااألنبيیاء  االرووححبوااسطة االشهھاددةة االضمنيیة للرووحح٬، ووعلى ذذلك فإنن نفس 

يیجب أأنن تتغلغل متسللة إإلى قلوبنا لتقنعنا بأنهھم صرحواا بأمانة ووصدقق ووإإخالصص عن االذيي كانن 

مأموررااً بهھ من االسماء... ألنهھ ووإإلى أأنن تضاء عقولهھم٬، سيیظلونن متردددديین في خضم بحر من 
.)4(االشكوكك  

إإنن االجاللل ااإللهھي االجلّي االوااضح يیسطع في االكلمة  

-خبرنا بحقيیقة ووووااقعة جديیدةة وولكن كيیف حصل هھھھذاا ااالقتناعع؟ هھھھل هھھھو االرووحح يی ووبكلمة أأخرىى٬،  

تاً؟ تلك ليیست هھھھي االطريیقة االذيي حصل بهھا ذذلك هھمس "هھھھذاا االكتابب هھھھو حقيیقي"؟ هھھھل سمعنا صويی

ليیسا بحاجة إإلى شهھاددةة مثل هھھھذاا االشاهھھھد. وولكن كيیف كانت  االبشاررةةااألمر. إإنن إإشرااقاتت هللا ووجاللهھ في 

؟ ما هھھھو االعمل االذيي االبشاررةةاالشهھاددةة االضمنيیة للرووحح فاعلة باالررتباطط مع إإشرااقاتت ووجاللل هللا في 

قامت بهھ االرووحح؟  

 الما هھھھو في االكتابب االمقدسس٬، وولكنهھ نا مزيیدااً من االكشفتفي أأنن االرووحح منح ااإلجابة ال تكمنإإنن 

(ااررجع  االبشاررةةنا٬، ووكأنهھا يیقظة من موتت لنرىى وونتذووقق االحقيیقة ااإللهھيیة لسطوعع نورر االمسيیح في أأيیقظ

كالمم هللا. يیقولل كالڤن: "إإنن  االبشاررةة). إإنن هھھھذهه االرؤؤيیة تصاددقق على أأنن ٬6، 4: ٬4، 2 كوررنثوسسإإلى 

للكتابب االمقدسس متجاووززااً علم االجدلل".  اُعْلِويی اا] توقيیراالبشاررةةماء يیكشف من جاللهھ [في إإلهھنا في االس

هھھھي فورريیة٬، ال تقبل االجدلل٬، االكشف االذيي  االبشاررةةووهھھھذاا بيیت قصيید كالڤن: إإنن شهھاددةة هللا تعالى على 

                                                
٬، تحريیر جونن تت. ماكك نيیل٬، ترجمة فورردد لويیس يیاتلز 2مؤسساتت جونن كالفن للديیانة االمسيیحيیة٬، االمجلد  )2(

).I, VII, 1) (1970(فيیالددلفيیا مطابع ددوويیستنسر٬،   
)3( Ibid ،٬79.  
)4( Ibid ،٬92) ،٬I, VII, 13.(  
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نفسهھا ووليیست يیعطي االعقل وواالذهھھھن االفاعليیة حولل جاللل هللا ووشأنهھ االعظيیم ووإإشرااقاتهھ االبيیّنة في االكلمة 

من خاللل كشف جديید يیتناوولهھ.  

ً في قاعع هھھھذهه االتجربة٬، تجربة االشهھاددةة االضمنيیة للرووحح. ووهھھھذهه كلماتت من  نحن ما ززلنا تقريیبا

شأنهھا أأنن تأخذنا إإلى مطاررحح عميیقة أأكثر عمقاً.  

غمرنا بالنورر بفعل قوةة االرووحح٬، ووصلنا إإلى ااإليیمانن وواالتصديیق؛ وولكن ليیس بقوتنا  عندماوو

وومقدررتنا االذااتيیة [الحظ ذذلك] ووال من خاللل حكم أأيي شخص على االكتابب االمقدسس بأنهھ من عند هللا؛ 

ر وولكن ووفوقق كل تقديیرااتت ووأأحكامم االبشر نحن نجزمم بتأكيید كليٍّ مطلق (ووفقط ووكأننا كنا نحدقق أأث

ااإلنسانن. نما سرىى إإليینا من خطابب هللا  ووكلماتهھ عبرذذلك إإ ووإإشرااقاتهھ نفسهھا) ووجاللل هللا  

شهھاددةة هللا هھھھي هھھھبة االحيیاةة  

٬، ال تتوقف على أأيي االبشاررةةجاللل هللا ووعظمة شأنهھ في  أأننربك تقريیباً. فهھو يیقولل مر مااألإإنن هھھھذاا 

أأحسست  قدلماذذاا يیعني بذلك؟ حتى على حكمهھ وواافترااضهھ االشخصي.  اافترااضض ووحكم بشريي٬، ووال

عباررااتت االحواارريي يیوحنا االذيي كانن بصرااعع يیدوورر في ددااخلي حولل هھھھذاا ااألمر٬، حيینهھا أألقت كلماتت وو

ً على ما يیحاوولل كالڤن توضيیحهھ في هھھھذاا االصددد. هھھھذهه هھھھي االكلمة االمفتاحح االتي جاءتت في  أأكثر عونا

- 6: 5)٬، 1يیوحنا (  11:  

ووحُح هھھھَُو االَِّذيي هھھھَذاا هھھھَُو االَِّذيي أأَتَى بَِماٍء وَودَدمٍم٬، يیَُسوعُع ااْلَمِسيی مِم. وَواالرُّ ُح. الَ بِاْلَماِء فَقَْط٬، بَْل بِاْلَماِء وَواالدَّ

ووحَح هھھھَُو ااْلَحقُّ  ووحُح ااْلقُُدسُس.  .يیَْشهھَُد٬، ألنَنَّ االرُّ َماِء هھھھُْم ثَالَثَةٌ: ااآلبُب٬، وَوااْلَكلَِمة٬ُ، وَواالرُّ فَإنِنَّ االَِّذيیَن يیَْشهھَُدوونَن فِي االسَّ

مُم. وَواالثَّالَثَةُ هھھھُْم  .ِحدٌ وَوهھھھُؤالَِء االثَّالَثَةُ هھھھُْم وَواا ووحُح٬، وَوااْلَماُء٬، وَواالدَّ وَواالَِّذيیَن يیَْشهھَُدوونَن فِي ااألرَْرضِض هھھھُْم ثَالَثَةٌ: االرُّ

َعِن  هھَاإإنِْن ُكنَّا نَْقبَُل َشهھَادَدةةَ االنَّاسِس٬، فََشهھَادَدةةُ هللاِ أأَْعظَُم٬، ألنَنَّ هھھھِذهِه هھھِھَي َشهھَادَدةةُ هللاِ االَّتِي قَْد َشهِھَد بِ  .فِي ااْلَوااِحدِ 

قُق هللا٬َ، فَقَْد َجَعلهَھُ َكاذِذبًا٬، ألَنَّهھُ  .ااْبنهِھِ   لَْم يیُْؤِمْن َمْن يیُْؤِمُن بِاْبِن هللاِ فَِعْنَدههُ االشَّهھَادَدةةُ فِي نَْفِسهِھ. َمْن الَ يیَُصدِّ

أأَْعطَانَا َحيیَاةةً أأَبَِديیَّة٬ً، وَوهھھھِذهِه ااْلَحيیَاةةُ هھھِھَي وَوهھھھِذهِه هھھِھَي االشَّهھَادَدةةُ: أأنَنَّ هللاَ  .بِالشَّهھَادَدةِة االَّتِي قَْد َشهِھَد بهِھَا هللاُ َعِن ااْبنهِھِ 

.فِي ااْبنهِھِ   

ووبعباررةة أأخرىى "إإنن شهھاددةة هللا" االتي هھھھي بمثابة شهھاددةة ضمنيیة للرووحح هھھھي أأعظم من أأيي شهھاددةة 

من خاللل منحنا اانبثاقق االحيیاةة من  االبشاررةةبشر٬، إإنن هللا يیدلنا على ذذااتهھ ووحقيیقة حبيیبهھ ووووليیهھ ووحقيیقة لل

. ووفي هھھھذهه االبشاررةةذاا نصبح أأحيیاء مدرركيین حقيیقة ذذااتهھ ووجاللل ووعظمة شأنهھ من خاللل االموتت٬، ووهھھھك

باألحرىى ندرركك بأننا االلحظة لن نكونن بحاجة إإلى االخرووجج بقناعة تأتي من ااستداللل منطقي عقالني: 

عندما تم إإيیقاظظ أأليیعاززرر يیمكن أأنن نركن إإليیهھ. وو نن٬، ووأأنهھ ليیس هھھھناكك اافترااضض ووحكم بشرييووااعونن يیقظو
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ااء أأددرركك من ددوونن محاكاةة منطقيیة بأنهھ أأصبح حيیا٬ً، ووأأنن هھھھذاا االند االمسيیح٬،انن في االقبر بندااء عندما ك

قظهھ.أأيی  

لجأنا إإلى ] قد اانبثقت من هللا إإال إإذذاا االبشاررةةمكاننا االتأكد من أأنن [ووعندما كانن كالڤن يیسألل: "كيیف يی   

أأيي مصدرر ووووجهھة من يیسألل أأحدهھھھم: من قراارر تصدررهه االكنيیسة؟" ثم يیجيیب بحيیرةة: "إإنن ذذااكك شبيیهھ ب

سوفف نتعلم بأنن نميیز بيین االنورر وواالظلمة٬، ااألبيیض من ااألسودد٬، االحلو من االمر؟ ووفي االوااقع؛ إإنن 

االكتابب االمقدسس عرضض ددالئل ووبرااهھھھيین هھھھي من االوضوحح في حقيیقتهھا كوضوحح االلونن ااألبيیض من 

.)5(وواالحلو من االمّر من ااألشيیاء" ٬، االلونن ااألسودد  

هھھھو توثيیق بحّد ذذااتهھ ةةاالبشاررتعظيیم ووإإعالء هللا من شأنن   

حقيیقيیة٬، ال يیمثل  االبشاررةةعمل على إإقناعنا بأنن االتي ت لذاا٬، فإنن االتصديیق االضمني للرووحح االقدسس

 6: 4)٬، 2( كوررنثوسسهھھھي على ااألصح نفسهھا كما عرفف عنهھا بولس في ٬، االبشاررةةإإضافة جديیدةة على 

َو االَِّذيي أأَْشَرقَق فِي قُلُوبِنَا٬، ِإلنَارَرةِة َمْعِرفَِة َمْجِد هللاِ فِي ٬، هھھھُ »أأنَْن يیُْشِرقَق نُورٌر ِمْن ظظُْلَمةٍ «ألنَنَّ هللاَ االَِّذيي قَالَل:"

" ووبعباررةة أأخرىى٬، فنحن ووبوااسطة االرووحح تمّكنا من إإددررااكك ما هھھھو موجودد فعالً في .وَوْجهِھ يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ 

نهھ. . هھھھناكك نورر حقيیقي ووتألق ووإإشرااقق حقيیقي٬، ووهھھھو ووبشكل بيیّن علويّي وومصدااقيیتهھ نابعة ماالبشاررةة

ووهھھھذاا ما عبر عنهھ جج. آآيي. بيیكر.  

لكتابب االمقدسس تأتي من خاللل االتصديیق االضمني للرووحح مصدااقيیة االذااتيیة لااليیؤكد كالڤن على أأنن 

االقدسس. ووما هھھھي تلك "االشهھاددةة االضمنيیة"؟ هھھھي ليیست بتجربة ذذااتت صفة خاصة٬، ووال هھھھي بالرؤؤيیا 

ً لهھ٬، وومن خاللل وواالكشف االخاصص٬، ووال "بالقراارر" "االتجريیبي"٬، وولكنهھ عمل تنويیريي إإ شرااقي ووفقا

االرووحح االكفيیفة االعميیاء تنفتح ووتنجلي فتغدوو فاعلة. وويیقولل  هھھھي ووسيیلة االتصديیق االشفهھي٬، فإنن االبصيیرةة

.)6(بوااسطة االحوااسس كالڤن أأنن هھھھذهه االمعرفة فورريیة ووغيیر قابلة للتحليیل٬، كإددررااكك ااأللواانن٬، أأوو االتذووقق٬،  

هھھھي كشف لمجد االمسيیح  االبشاررةةمبني على االحق؛ ألنن نن معتقد االتصديیق االضمني للرووحح لذاا٬، فإ

االذيي هھھھو من تجليیاتت هللا. ووإإذذاا ما قللنا من شأنن جاللل هللا كأعظم فضيیلة في ااألنباء االسارّرةة٬، فإننا نكونن 

ً عندما االبشاررةةقد جّرددنا   من كل ااألسس االهھامة وواالتي تقودد لإليیمانن االمنقذ. هھھھذاا يیصبح أأكثر ووضوحا

ً االطريیقة اا من خاللهھا جوناثانن إإددوواارردد ووبجهھد كبيیر ااإلجابة عن االسؤاالل حولل لتي حاوولل نتأمل مليیا
                                                

 ,Grand Rapids, Michكالفن: مجموعة من االمقاالتت ( جز آآيي. بيیكر "كالفن عالم االالهھھھوتت" حولل جونن )5(

Eerdman, 1966 ،٬(166.  
.2جوناثانن إإددووااررددزز "االمشاعر االديینيیة في أأعمالل جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمحررر جونن إإيي. سميیث٬، االمجلد  )6(  

 )New Haven, Conn, Yale University Press, 1959 ،٬(295.  
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-كيیف بإمكانن االناسس  االعادديیيین منهھم٬، االناسس غيیر االمتعلميین على ووجهھ االخصوصص٬، مثل االهھنودد على  

من أأجلهھ يیعانونن وو لديیهھم إإيیمانن ررااسخ ال يیتزعزعع هھؤالء أأنن يیكونن لن دةة٬، كيیف يیمكحدوودد إإنكلتراا االجديی

يیم.من االعذاابب ااألل  

 ً إإنن أأساسس إإيیماننا يیجب أأنن يیكونن عقالنيیاً منطقيیا  

. إإنهھ جاللل هللا االمرئي البشاررةةيیشارركك جوناثانن إإددوواارردد قناعاتت كالڤن حولل أأسس إإيیماننا ب

وواالمدرركك ببصيیرةة االقلوبب لتصديیق ووتعظيیم ذذااتي. وولكن إإددووااررددزز يیوجهھ ووبدقة مالحظة مختلفة. فهھو 

معاً. ووإإنن عظمة هللا االمتجليیة  اووررووحانيی انن يیكونن عقالنيیيیجب أأ االبشاررةةيیؤكد على أأنن ااالقتناعع بحقيیقة 

هھھھي االمفتاحح لكليیهھما. االبشاررةةفي   

يیقولل إإددووااررددزز بأنن االشخص ووحتى عندما يیكونن لديیهھ عوااططف ووميیولل دديینيیة قويیة تنشأ من 

٬، فإنن هھھھذهه االعوااططف وواالميیولل هھھھي عديیمة االقيیمة إإلى أأنن تصبح قناعاتهھ قناعاتت االبشاررةةااالقتناعع بحقيیقة 

يیة أأوو إإيیمانن ررااسخ. ماذذاا قصد بكلمة "عقالني".عقالن  

من خاللل قناعة عقالنيیة٬، أأعني قناعة تأسست على ددالئل حقيیقيیة أأوو على ما هھھھو إإددررااكك جيید٬، أأوو 

على أأساسس إإيیمانن ررااسخ؛ من االممكن أأنن يیكونن لدىى ااألشخاصص عندئذ قناعة قويیة بأنن االديین االمسيیحي 

مبنيیة أأبدااً على ددالئل٬، وولكن ووبصوررةة كليیة على االثقافة هھھھو حقيیقي موثوقق عندما تكونن قناعاتهھم ليیست 

االذيین هھھھم مقتنعونن بشكل قويي  سلميینوواالتعلم٬، ثم على ووجهھاتت نظر ووررأأيي ااآلخريین٬، كما االعديید من االم

نن بحقيیقة بالديین االمحمديي٬، ألنن أأباهھھھم ووجيیراانهھم وومجموعة كبيیرةة من االناسس تؤمن بهھ. ووإإنن هھھھذاا ااإليیما

بالديین االمحمديي. ووعلى االرغم  سلميینعلى أأسس هھھھذاا ااإليیمانن لديي االم مبنيبحقيیقة االديین االمسيیحي٬، وواال

من أأنن إإيیمانن االشخص ليیبدوو أأفضل٬، وولكن ذذلك ال يیجعل هھھھذاا االنمط من ااإليیمانن نفسهھ يیبدوو أأفضل٬، فعلى 

ً ووصاددقا٬ً، إإال أأنن إإيیمانهھ بذلك رربما ال يیمت بصلة إإلى  االرغم من أأنن ما يیؤمن بهھ يیحصل وويیكونن حقيیقيیا

٬، وولكن يیكونن جّرااء االثقافة وواالتعلم. لذاا٬، ووططالما أأنن االقناعة ليیست بأفضل من قناعة هھھھذهه االحقيیقة

حّد ذذااتهھا من االعوااططف وواالميیولل ططف وواالميیولل االتي تتدفق هھھھنا ليیست أأفضل في ٬، فإنن االعواااالمسلميین
.)7(االمسلميیناالديینيیة لدىى   

لدىى االعديید من االناسس  إإنن أأحد ااهھھھتماماتي عند كتابة هھھھذاا االكتابب هھھھو أأنن ااإليیمانن االمعلن بالمسيیح

بهھذهه االطريیقة. إإنهھ ليیس ااإليیمانن االمؤسس على مجد االمسيیح نفسهھ بل على االتقليید أأوو االتعلم  يیتكونن لديیهھم

وواالثقافة أأوو على آآررااء أأناسس آآخريین. فإذذاا كانن ااألمر على هھھھذاا االحالل٬، فإنن ااإليیمانن ليیس باإليیمانن 

إإددووااررددزز على "ددالئل حقيیقيیةيیقولل  االمخلص. إإنن ااإليیمانن االمخلص بالمسيیح هھھھو مبيین٬، ووكما  

                                                
.295إإددووااررددزز٬، االمشاعر االديینيیة٬،  )7(  
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 ً إإنن ااألساسس االعقالني لإليیمانن يیجب أأنن يیكونن ررووحيیا  

ك "االداافع االجيید" أأوو "ااألساسس االرااسخ" االذيي عليیهھ يیجب أأنن يینبني ااإليیمانن؟ إإنن وولكن ما هھھھو ذذل

أأنن يیجب االقناعة االحقيیقيیة أأنن ااإلجابة عن هھھھذاا االسؤاالل يیحددد وويیعّرفف ما عناهه إإددووااررددزز من خاللل قولهھ 

ً "مرضيیة وومقبولة" أأييتكونن "ررووحيیة". ألنن ااإليیمانن ووثماررهه يیجب  مخلّصة. يیقولل  أأنن تكونن حقا

ً أأنن يیإإددووااررددزز "ليیس االمطلوبب فقط أأنن يیكونن ااإليیمانن عقالنيی نبعث من مصدرر ا فقط وولكن يیجب أأيیضا

-ررووحي  .االبشاررةةذذلك يیعني أأنن االرووحح تمّكن من ررؤؤيیة عظمة هللا في    

تنشأ من اامتالكك نظرةة  االتي ٬، هھھھي مثل تلك االقناعةاالبشاررةةاالعظيیمة في إإنن االقناعة بحقيیقة ااألمورر 

ً ددليیل من االكتابب االمقدسس على أأنن ااألمورر  ررووحيیة أأوو إإددررااكك لتلك ااألمورر في االذهھھھن. ووهھھھذهه أأيیضا

.)8(هھھھي من ررووحح هللا االتي تنيیر االذهھھھن وواالعقل االبشاررةةاالمقدمة وواالمعرووضة عليینا في   

 كوررنثوسسبعيین ااالعتبارر في االفصل االسابق٬،  ههاالذيي أأخذنا وولدعم ذذلك٬، يیستشهھد إإددووااررددزز بالنص

)2 ،٬(4 :4 - أأَْشَرقَق فِي قُلُوبِنَا٬، ِإلنَارَرةِة َمْعِرفَِة َمْجِد هللاِ فِي وَوْجهِھ (" 6ووعلى ووجهھ االخصوصص ااآليیة  6 

"). وومن ثم علّق على ذذلك بالقولل: "ليیس هھھھناكك من ددليیل أأقوىى على أأنن ااالعتقادد .يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ 

ااالعتقادد االناشئ في االذهھھھن  على أأنهھتم االحديیث عنهھ هھھھنا٬، من قبل االحواارريي٬، قد  ةاالمخلص بشاررةةالب

.)9(كي يیستوعب االعظمة ااإللهھيیة في ااألمورر االتي تقدمهھا" االمستنيیر  

إإظظهھاررهه االبشاررةةتقصد أأحدااثث ووووعودد  ماإإنن عظمة هللا ووجاللهھ هھھھو   

يیجب أأنن  االبشاررةةمانن االمخلّص في إإنن كالً من كالڤن ووجوناثانن إإددووااررددزز يیؤكداانن على أأنن ااإليی

ً على ررؤؤيیة ررووحيیة ممكنة إلشرااقاتت هللا ووأأنوااررهه االمتجليیة على ووجهھ االمسيیح ووإإني أأعتقد  يیكونن مبنيیا

- 4: 4)٬، 2( كوررنثوسسبأنهھما يیحاووالنن توضيیح ما تلقنهھ  االتي  )10(يیرةة االعدددألخرىى كثوواالنصوصص اا 6 

نن ووجهھ االمسيیح االذيي يیغمرهه االنورر إإنما هھھھو اانعكاسس لتجليیاتت إإشرااقاتت هللا. ووهھھھذاا تعلم. ووهھھھو ما يیؤكد أأ

 االبشاررةةاالجوهھھھريي فهھو ليیس بالشأنن االهھامشي أأوو غيیر االمهھم. ووقد أأططلق بولس على  االبشاررةةهھھھو شأنن 

لتكشف عنهھ. فإذذاا  االبشاررةةتصميیم ااألحدااثث في من أأجلهھ بنورر وومجد االمسيیح". ووهھھھذاا االنورر تم  االبشاررةة"

 هھووأأددرركك أأحدااثث االجمعة االعظيیمة وواالفصح ووآآمن بحصولل تلك ااألحدااثث ووبأن االبشاررةةشخص ما بلغ 

                                                
)8( Ibid ،٬296.  
)9( Ibid ،٬298.  
)10( : ٬1، غالططيیهھ 17 – 16: 16. متى 8 – 6: ٬17، 40: ٬6، يیوحنا 22 – 21: 10على سبيیل االمثالل٬، إإددووااررددزز لوقا  

14 – 16 ،٬Ibid ،٬297.  
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من تلك ااإلشرااقاتت  درركك وويیقدرر أأيیاأأنهھ لم يی غيیرططمأنيینة في االذهھھھن٬،  إإشاعةتلك ااألحدااثث لن يیمك

   ااإللهھيیة٬، فإنن هھھھذاا االشخص لم يیصل إإلى ااإليیمانن ااالستثنائي.

هھھھو شأنن جوهھھھريي للوصولل  االبشاررةةى االمسيیح في إإنن إإددررااكك إإشرااقاتت ووعظمة هللا بتجليیاتهھا عل

إإلى االتحولل. ووقد شددد إإددووااررددزز ووبكل ما أأووتي من قدررةة على تلك االنتيیجة االتي ووصل إإليیهھا من خاللل 

 هھكفاحهھ في إإططارر االتحوالتت االكاذذبة في االوااقع االرعويي االمؤلم. إإنن االمسيیحي االمعتنق للمسيیحيیة بإمكان

لديیهھ االثمارر االرووحيیة. أأيین يیكمن االخطأ في ذذلك؟ إإنن االتحولل  اامتالكك االعباررااتت االسليیمة٬، إإال أأنهھ ليیس

غيیر االطبيیعي من االظلمة إإلى االنورر لم يیتم حصولهھ. إإنن ااآلثارر االمضللة لخطيیئة االشيیطانن لم تهھجرهه بعد 

وولم ترفع عنهھ. ووإإنن االبصيیرةة ما ززاالت غيیر قاددررةة على ررؤؤيیة ووتقديیر تجليیاتت إإشرااقاتت هللا على 

االمسيیح.  

لالنتقالل من منطقة إإلى أأخرىى خاررجج  كما لو تم ااستدعاؤؤهھھھماصص٬، فإنهھم٬، عندما يیتحولل ااألشخ

منطقة االظالمم إإلى أأررضض االنورر.. ووعند االتحولل فهھم إإنما يیستدعونن إلددررااكك مدرركاتت ررووحيیة٬، ووهھھھي 

أأشيیاء كانواا يیسمعونن عنهھا فقط من خاللل آآذذاانهھم٬، ووااآلنن هھھھم يیستدعونن إإلى االتبصر: االتبصر با"٬، 

ر بالخطيیئة٬، وواالتبصر بالقدسيیة وواالطهھاررةة٬، ووبطرقق االخالصص٬، وواالتبصر وواالتبصر بالمسيیح٬، وواالتبص

هھ االرهھھھيیب بالعالم االرووحي غيیر االمرئي٬، وواالتبصر بالسعاددةة وواالبهھجة با1 وونعمهھ ثم االتبصر بغضب

مقتنعونن بوجودد هللا٬، من خاللل مماررساتت مختلفة لم يیخبرووهھھھا أأبدااً من قبل٬،  االمخيیف... ووااآلنن هھھھم

وولكنهھم ووصلواا إإلى قناعة  أأمورر كتلك٬، على بهھا ااالستداللل منطقيیة يیمكنهھم ااستدالالتتووليیس بوااسطة 

بأنن هھھھذهه ااألمورر هھھھي بما هھھھي عليیهھ٬، ألنهھم ررأأوواا ووأأددرركواا حقيیقة تلك ااألمورر ووما هھھھي عليیهھ فعالً.  

لتكونن االمصدرر  شف عن إإشرااقاتت هللا االتي خصهھافي إإططارر االك البشاررةةأأنن نفكر باانهھ من االمهھم 

أأنواارر هللا جيیالً بعد جيیل ووززمناً إإثر ززمن. ووهھھھكذاا يیقولل جوناثانن: "ووااآلنن إإنن  ااألساسي االذيي يیكشف عن

ً ووتجليیا٬ً، ووذذلك في ااألمورر  هھھھذاا االنورر االمهھيیب االمحيیر للذااتت ااإللهھيیة لهھ مصدررهه ااألكثر إإشرااقا

. ووفي االعقيیدةة وواالمباددئئ االملقنة٬، وواالكلماتت وواالعباررااتت االتي االبشاررةةاالمطرووحة وواالمعرووضة عليینا في 

اكك٬، وواالنصائح ااإللهھيیة االموحى بهھا٬، وواالوقائع ووااألعمالل االتي كشف عنهھا هھھھناكك".مثلت هھھھن  

ً ووأأكثر ضرووررةة  االبشاررةةإإنن أأهھھھميیة إإددررااكك مجد االمسيیح ووتألقهھ في  سوفف يیغدوو أأشد ووضوحا

ً إإذذاا ما تأملنا مدىى تأثيیر هھھھذهه االحقيیقة على االمهھماتت وواالبعثاتت االتبشيیريیة٬، وواالخدماتت  ووإإلحاحا

وواالوااجباتت االمختلفة للكنيیسة ووذذلك في محاوولتهھا تغيیيیر االسلوكك ااإلنساني. هھھھذاا ما يیدوورر حولهھ االفصل 

االقاددمم.  
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يْیطَانِن لِ  أأَنَا ااآلنَن أأرُْرِسلَُك إإِليَْیهِھْم٬، تَْفتََح ُعيیُونهَھُْم َكْي يیَْرِجُعواا ِمْن ظظُلَُماتٍت إإِلَى نُورٍر٬، وَوِمْن ُسْلطَانِن االشَّ

.إإِلَى هللا٬ِ، َحتَّى يیَنَالُواا بِاِإليیَمانِن بِي ُغْفَراانَن ااْلَخطَايیَا وَونَِصيیبًا َمَع ااْلُمقَدَِّسيینَ   

- 17: 26 أأعمالل االرسل  18.  

ورَرةِة َعيْینهِھَا٬، وَونَْحُن َجِميیًعا نَاظِظِريیَن  ببِّ بَِوْجهٍھ َمْكُشوفٍف٬، َكَما في ِمْرآآةٍة٬، نَتََغيیَُّر إإِلَى تِْلَك االصُّ َمْجَد االرَّ

ووححِ  ببِّ االرُّ ..ِمْن َمْجٍد إإِلَى َمْجٍد٬، َكَما ِمَن االرَّ  

.18: ٬3، 2 كوررنثوسس  
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االفصل االساددسس  

مجد ووتألق االمسيیح - االبشاررةة  
هھماتت االتبشيیريیة وواالتقديیسفي االم  

هھھھي كشف عن مجد ووتألق االمسيیح االذيي هھھھو كلمة هللا. ووهھھھي عرضض ووإإبراازز االتصديیق  االبشاررةةإإنن 

ووااإلقراارر االذااتي بصحة نورر معرفة عظمة هللا ووإإشرااقاتهھ االمتجليیة على ووجهھ االمسيیح. إإنن االشيء 

يیح ددوونن نهھايیة. إإنن هھھھذاا لمسااستمراارريیة ووتقديیر تجليیاتت هللا على اا هھھھو منح االبشاررةةااألكثر جوددةة في 

في ٬، في ااإلنجيیل للتبشيیر باإلنجيیل االبشاررةةمهھم بشكل هھھھائل٬، ووذذلك إإذذاا ما أأررددنا ااستخداامم  ااألمر

ااإلررساليیاتت االتبشيیريیة ووفي االخدماتت االديینيیة بغرضض االهھداايیة٬، وولدىى االكنيیسة في خدماتهھا٬، وولتكريیس 

ددررااكك ااإل مسألةب ٬،بقوةةضاليین تتعلق االفاسديین اال االقديیسيین. إإنن قدااسة االطائفة االمسيیحيیة ووتحّولل االناسس

.االبشاررةةتذووقق ووااالستمتاعع بإشرااقاتت هللا في االوو  

يیحمل إإددووااررددزز عبء جهھل االذيین لم يیؤمنواا  

قليیل هھھھم أأصحابب االفكر وواالرأأيي االذيین سبقواا فكر جوناثانن إإددووااررددزز في آآرراائهھ حولل االقدررةة 

ً هھھھائالً  ررةة على ااإلبدااعع وواالتبصر وواالبصيیرةةاالذهھھھنيیة وواالقد ووااإلددررااكك االوااسع. وولكن إإددووااررددزز يیحمل عبئا

ووتجاهه االماهھھھوفنتيیز عبر االبحارر.  االجديیدةة ووتجاهه االهھنودد على االتخوممتجاهه االناسس االعادديیيین في إإنكلتراا 

 البشاررةةووهھھھو يیشيیر إإلى أأنن هھھھذهه االجماعاتت٬، ووبكل بساططة٬، لن تصل إإلى ااإليیمانن االرااسخ االحقيیقي ب

لفصل االسابق) ووذذلك إإنن لم يیكن باستطاعتهھم االوصولل من خاللل (ااإليیمانن االذيي تّم توصيیفهھ في اا

.االبشاررةةررووحح  تصديیق االذااتي لإلشرااقق ااإللهھي االمتمثل فيااإلددررااكك االرووحي االمتأتي عن اال  

لناسس االوصولل إإلى قناعة عقالنيیة منطقيیة ررااسخة وومتيینة٬، ووإإيیمانن ررااسخ بحقيیقة ن لوويیمك

من وو. vizيیقة ووااألسلوبب االمتبع في قولل ما قيیل ٬، بوااسطة ددالئلهھا االضمنيیة٬، من خاللل االطراالبشاررةة

أأنن يیكونن لديیهھم قناعة  رريیخ أأوو االذيین ال يیعلمونن حتميیتهھاالمستحيیل على هھھھؤالء االذيین يیجهھلونن علم االتا

.)1(بديیة ررااسخة ووفّعالة حولل ذذلكأأ  

عددد ااألشخاصص االذيین يیصلونن إإلى  أأبعد من ذذلك ااعتبارراا لقلة وويیشددد إإددووااررددزز على مسائل

لل نقاشاتت أأكادديیميیة علميیة حولل فعاليیة ااإلنجيیل االتارريیخيیة.ااإليیمانن من خال  
                                                

 ٬New، (2جوناثانن إإددووااررددزز "االمشاعر االديینيیة٬، في أأعمالل جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمحررر جونن إإيي. سميیث٬، مجلد  )1(

Haven, Conn: Yale University Press, 1959 ،٬(303.  
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من بيین عشريین شخصا٬ً، إإذذاا  اسس االمتعلميین فقط. هھھھناكك تسعة عشرلم يیتم منحهھا للن االبشاررةةلكن 

االكتابب االمقدسس٬، ووهھھھؤالء ال يیملكونن االقدررةة على لهھم %٬، من هھھھؤالء االذيین كتب 99لم تكن االنسبة 

لهھيیة في االكتابب االمقدسس من خاللل أأسلوبب االنقاشاتت وواالجدلل ااالقتناعع ااألكيید وواالفاعل للسلطة ااإل
.)2(ننطقي االذيي يیستخدمهھ أأناسس متعلمواالمن  

لديیهھم معرفة بتارريیخ االعالم٬، ناهھھھيیك  تووكم هھھھم أأشد سوءااً هھھھؤالء االذيین "نشأوواا على االوثنيیة "ووليیس

ظارر االجدلل على ااالقتناعع ووااليیقيین االرووحي اانت هھعن عدمم معرفتهھم باإلنجيیل. ووإإذذاا ما ااعتقدنا بأن

.)3(بشكل غيیر محدوودد"بيینهھم٬، صعباً وو االبشاررةةاالتارريیخي٬، فإنن ذذلك "سوفف يیؤدديي إإلى جعل اانتشارر   

مبدأأ ااالحتماالتت على االرغم من االمعاناةة غيیر مبني علىإإنن نمط ااإليیمانن االذيي يیدوومم   

٬، ارريیخيت هھھھي حقيیقيیة على أأساسس ااستداللل االبشاررةةثابت بأنن ووباحتمالل قويي  حتى لو أأحس االناسس

 اناةة ووتعذيیب. فعبر االقروونن٬، ووجد االكثيیر منفهھذاا لن يیفي بغرضض ددعم االشخص إإذذاا ما تعرضض إإلى مع

٬، بمن فيیهھم االنساء ووااألططفالل االذيین هھھھم على ددررجة من االعلم ضئيیلة أأوو يیسيین االذيین تعرضواا للتعذيیباالقد

ً أأبداا٬ً،  وننممن ال يیملك رراائعة كم هھھھي االذيین عاشواا في ززمن االظلمة االرووحيیة االحالكة. وومع ذذلك ووعلما

كيیف جاددوواا بأنفسهھم مستسلميین للموتت. وومن ووحي مشهھد آآالفف  وومدهھھھشة تلك االقصص االتي تروويي

جديیرااً ووقيیما٬ً، يیسجل إإددووااررددزز مالحظاتهھ كالتالي. لعالم بالنسبة االيیهھماالقديیسيین االذيین لم يیكن اا  

٬، ووتسلم ألنن تمتلك قناعة٬، ووااضحة وونقيیة٬، ماثلة للعيیانن٬، وومؤكدةة كي تكونن كافيیة٬، لكي تقنعهھم

بمصدااقيیة كل شيء بشجاعة ووررباططة جأشش٬، ووكي تعيیش تجربة االمغامرةة بفقداانن ووضيیاعع كل شيء 

وواالمستمرةة٬، ووتدووسس االعالم  بثقة ووددوونن خوفف ووال ووجل٬، وومتحمالً معظم أأنوااعع االتعذيیب االطويیلة
.)4(٬، ووتقيیم حساباً لكل شيءبقدميیك  

ندرركك إلررساليیاتت االديینيیة أأنن نجيیل ووباا كانن بالنسبة للتبشيیر باإلمن ااألهھھھميیة بم هھفإن ٬،ووعلى ذذلك

أأنن ااإليیمانن االحقيیقي ااالستثنائي هھھھو ااإليیمانن االمبني على االمشاهھھھدةة االرووحيیة إلشرااقاتت االذااتت ااإللهھيیة في 

. هھھھذاا سيیكونن لهھ ووقع هھھھائل على االطريیقة االتي ننظر من خاللهھا إإلى ااإلررساليیاتت االديینيیة ووإإلى االبشاررةة

أأنن نكونن متأكديین بأنن االمبشريین ووأأصحابب ااإلررساليیاتت  هھھھو بشيیر باإلنجيیل. إإنن ااألساسيعمليیة االت

يیدرركونن وويیتذووقونن تجليیاتت إإشرااقاتت هللا على ووجهھ االمسيیح.االديینيیة هھھھم أأشخاصص ررووحانيیونن   

االقصة االقديیمة وواالصالةة من أأجل االرووحح االقدسس  
                                                

)2( Ibid ،٬304.  
)3( Ibid  
)4( Ibid ،٬303.  
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سنقومم بروواايیتهھا دداائماً ووبطريیقة . فنحن ططبعاً. إإنن هھھھذاا ال يیعني بأننا لن نقومم بروواايیة االقصة االقديیمة

هھھھو رروواايیة ااألحدااثث االمتعلقة بموتت االمسيیح ووقيیامتهھ. ووهھھھي أأخبارر! وومن ثم  االبشاررةةصحيیحة. إإنن محورر 

حولل االنتيیجة االحاصلة من ووررااء االموتت وواالقيیامة من مغفرةة االخطايیا  اووتوضيیح اافإنن هھھھناكك تفسيیر

سوفف يیسطع نورر من خاللهھا ااتت ٬، ووصلوووااألمل في حيیاةة أأبديیة. ووهھھھناكك غايیة من ووررااء ذذلك كلهھ

االقاعدةة االرااسخة  تلكباالنورر االذيي يیجب أأنن يیدرركك ووذذلك كي يیكونن لإليیمانن  االمسيیح؛ ألنهھ يیمثل

عمى وواالضاللل إإنما ووإإززاالة اال عمل االرووحح االقدسس في إإعطاء االحيیاةة ووجالء االبصيیرةة إإنن ووااالستثنائيیة. 

االمسيیح يیجب أأنن تتم  ووقصة كالهھھھما أأساسيیانن.ووإإنن االرووحح وواالكلمة ك االنورر. هھھھو عمل كاشف لذل

 قومم االرووحح االقدسس بهھذاا االعمل ااالستثنائيندرركك في ما يیلي لم ال يیيیجب أأنن تنتصر. ووسوفف رروواايیتهھا٬، وو

.البشاررةةددوونن االدعوةة وواالعظة ب ووحدهه  

ً  االبشاررةةررؤؤيیة مجد االمسيیح في  من أأجل أأنن تصبح تقيیا  

لل لدىى االمؤمنيین. إإنن فهھم االتحوهھھھذاا  هھھھي أأساسيیة ليیس فقط للتحولل وولكن الستمراارريیة  االبشاررةةإإنن 

بما يیخص االكشف عن تألق وومجد االمسيیح هھھھي مفتاحح ااإلنجيیل  االبشاررةةاالغايیة االتي ال تقبل االجدلل في 

– 4: ٬4، 2 كوررنثوسسيیحيیة. ووهھھھذاا جاء ووااضحاً في سيیاقق (على االطريیق إإلى االقدااسة االمس )٬، وواالتي 6 

قة تعاليیمهھ ضوء أأرربع آآيیاتت سابعلى نا في هھھھذاا االكتابب. ووقد بنى بولس لجميیع تأمالت كانت أأساسيیة

"تألق االمسيیح إإنما هھھھو من  االبشاررةةمبنيیة على االقناعة االتي كشفت عنهھا حولل االتشبهھ بالمسيیح٬، ووهھھھي 

).4: 4تجليیاتت هللا" (  

ببِّ بَِوْجهٍھ َمْكُشوفٍف٬، َكَما في ِمْرآآةٍة٬، نَتََغيیَُّر  " 18: 3يیقولل في ااآليیة  وَونَْحُن َجِميیًعا نَاظِظِريیَن َمْجَد االرَّ

ووححِ إإِ  ببِّ االرُّ ورَرةِة َعيْینهِھَا٬، ِمْن َمْجٍد إإِلَى َمْجٍد٬، َكَما ِمَن االرَّ  يیمكن مالحظة ثالثثهھھھنا ". وو.لَى تِْلَك االصُّ

مسائل.  

1 - االطريیق إإلى االتشبهھ بالمسيیح هھھھو "إإددررااكك إإشرااقاتت هللا". ووااإلددررااكك هھھھو شهھودد تلك االحالل.  

وونحن يیتم تحولنا "لحضورر ووشهھودد تجليیاتت تلك االحالة" للذااتت ااإللهھيیة من خاللل تركيیز اانتباهھھھنا على 

- 4: 4) 2( كوررنثوسسقد ررأأيیناهه في تجليیاتت إإشرااقاتهھ٬، ووعلى ضوء ما كنا  ٬، فليیس هھھھناكك شك كيیف 6 

). أأوو بإمكاننا االقولل بأنن إإشرااقاتت هللا 4: 4درركك إإشرااقاتت هللا" ووندرركك ذذااتت هللا وواالمسيیح كلمتهھ ("ن

خاللل  خاللهھا "ندرركك إإشرااقاتت هللا" هھھھي من) ووإإنن االطريیقة االتي من 6: 4تجلت على ووجهھ االمسيیح (

أأجل وولكننا نصلي من  بتألق وومجد االمسيیح". نحن ال نصلي من أأجل أأنن نذهھھھب في غيیبوبة االبشاررةة"

  حالة تأمليیة تجعلنا نحيیط برسالة صلب ووقيیامة االمسيیح.أأنن نحظى ب
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مثالل االمسيیح؟ وولكن كيیف يیمكن حصولل هھھھذاا االتحولل على  

ووححِ : ")18ة ااآليیة (يیقولل بولس في نهھايی ببِّ االرُّ " ووهھھھذاا يیعبر عنهھ وويیتم توصيیفهھ َكَما ِمَن االرَّ

ً في بعباررااتت م هھھھَُو االَِّذيي أأَْشَرقَق فِي قُلُوبِنَا٬، إإنن هللا ". 6: 4) 2( كوررنثوسسختلفة؛ مما قد عرفناهه آآنفا

عمل من خاللهھا االرووحح االقدسس " هھھھي تلك االطريیقة االتي يی.ِإلنَارَرةِة َمْعِرفَِة َمْجِد هللاِ فِي وَوْجهِھ يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ 

عمل على مباشرةة؛ وولكن يیعمل على تغيیيیرنا بصوررةة االتغيیيیر ددااخلنا بصوررةة مستمرةة٬، فهھو ال يیإلحدااثث 

تألق وومجد االمسيیح. اللل جعلنا قاددرريین على إإددررااككمن خ تغيیيیرنا  

بالمسيیح االبشاررةةعالء شأنن إل االرووحح تحلق  

. فالرووحح االرووحح االقدسسمن خاللل  علو شأنن االمسيیحإإنن هھھھذاا أأمر عظيیم االشأنن لنفهھمهھ٬، فهھو يیبيین 

لهھيیة٬، تخداامهھ مباشرةة للقدررةة االممنوحة لهھ من ااإلررااددةة ااإلاالتقديیسي من خاللل ااس االقدسس لن يیقومم بعملهھ

باشر للتقديیس. ووهھھھي االطريیقة االتي االسبب االم لمسيیح االذيي يیمثلاا لوومجد افعل ذذلك فقط ليیكونن تألقووهھھھو يی

في االتقديیس.عمليیة االتبشيیر باإلنجيیل وو في تبعهھايی  

من خاللل االتبشيیر باإلنجيیل بصائر االخاططئيین إلبصارر تألق وومجد االمسيیح يیفتح االرووحح االقدسس 

 االبشاررةةبعيیدااً عن  إإنن االرووحح االقدسس ال يیعمل عملهھ. االبشاررةةاالذيي بلّغ تعاليیمهھ بكل صدقق ووإإخالصص في 

٬، ووإإلى أأنن يیتم االتبشيیر وواالوعظ االبشاررةةفتح بصيیرتنا لرؤؤيیة ما يیعرضهھ االمسيیح في ألنن عملهھ هھھھو 

حلق بأبهھى شكل باإلمكانن االقولل٬، إإنن االرووحح االقدسس يیهھھھناكك مسيیح ليیتم إإبصاررهه٬، وو لن يیكونن البشاررةةب

االمعجز ببصيیرةة قلب متفتح لجعل االمسيیح  ة تبجيیل االمسيیح. وويیعمل االرووحح عملهھووررااء اانبثاقق ررسال

. لقد تم إإررسالل االرووحح كي تجعل حبيیب هللا متألقاً )5(البشاررةةيیُرىى وويیقدرر ووكأنهھ حاضر يیلقي تعاليیمهھ ب

 ً )٬، وولن تبقي أأحدااً بعيیدااً عن لفت اانتباهھھھهھ إإلى تألق ووإإشرااقق االولّي االحبيیب في 14: 16(يیوحنا مشرقا

.االبشاررةة  

-لندخل في عالم االمسيیح ووصوررتهھ  ٬، وومن خاللل االتقديیس٬، نتحولللذاا ووهھھھذاا هھھھو ما يیعنيیهھ االتقديیس٬،  

- من خاللل االثباتت وواالرسوخخ عند هللا االذيي  في ررؤؤيیة ووتقديیر تألق وومجد االمسيیح. ووهھھھذاا أأيیضاً منحة من 

هھھھو مصدرر ااإلددررااكك االرووحي وواالذيي أأررسل االرووحح االقدسس من أأجل ذذلك وواالذيي يیتجلى في جعل نورر 

ي٬، ووبالتحديید٬، نرىى ما هھھھو نفيیس االحقيیقة ساططعاً حولل تألق وومجد االمسيیح٬، علّنا بذلك نرىى ما هھھھو حقيیق
                                                

"ووكانن بيین االنسوةة االمصغيیاتت اامرأأةة من غيیر االيیهھودد ااسمهھا ليیديیا من مديینة تيیاتيیراا٬،  14: 16)  اانظر أأعمالل االرسل 5(
ففتح هللا عليیهھا ووجعلهھا تقبل ووهھھھي اامرأأةة تخافف هللا ووتعمل في تجاررةة االقماشش االغالي االثمن ذذيي االلونن ااألررجوااني٬، 

) يیثبت بإحكامم ااالنتباهه على ما كانن يیسوعع 18: 3)٬، 2على كالمم بولس" إإنهھ عمل "االربب االرووحح" (كونثوسس (
  االمسيیح قد أألقي من تعاليیم.
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على تغيیيیر عاددااتنا  قيیمة كبيیرةة بشكل مطلق. إإنن عمل االرووحح االقدسس في تغيیيیرنا ال يیكونن بالعمل ووذذوو

 أأنن يیح كثيیرااً إإلى ددررجةووسلوكنا االسيیئ بشكل مباشر٬، لكن من خاللل جعلنا نعجب بيیسوعع االمس

نن غرضي هھھھنا ليیس تفنيید ذذلك اا. وواوومستهھجن اووممقوت اغريیب سيیكوننخاططئ االشعورر بأيي سلوكك سيیئ وو

لل االكشف عن مجد ددووررهھھھا بشكل قاططع من خال االبشاررةةووبذلك تؤدديي  ٬،ااإلشاررةة إإليیهھ ٬، وواانما)6(بالتفصيیل

إإشرااقاتت هللا االمتجليیة على االمسيیح  إإذذاا ما أأهھھھملنا ٬، فانهھح االذيي هھھھو كلمة هللا. ووعلى ذذلكووتألق االمسيی

االكنيیسة. اتؤدديیهھ نعطل وونضعف عمليیة االتقديیس االتي٬، فنحن االبشاررةةكأعظم منحة في   

نحن نستغرقق فيیما نعجب بهھ  

2 - تغيیرنا يیكونن  فترضض أأننّ ت 18: 3) 2( كوررنثوسسيیكيیة ووفاعليیة االتحولل االشخصي في إإنن دديینام 

ً ل ما نعجب بهھ وونركز ااهھھھتمامنا عليیهھ "بإددررااكنا إإشرااقاتت هللا٬، [نحن] نكونن قد تحولنا لنعيیش ذذلك تبعا

نّن االتأمل االطويیل االمقترنن باإلعجابب إلن االتجربة٬، تتأتّى م ةأأنن هھھھذهه االحال ااذذنن٬، . نحن نعلماالشهھودد"

نتقي ووتسترجع سلوكيیاتت ووعباررااتت وونبرةة صوتت ووتعابيیر ووجهھ يیحدثث تغيیرااً. فمثالً من أأبطالك ت

ووعاددااتت ووتصرفاتت ووقناعاتت وومعتقدااتت. ووكلما كانن االبطل محل تقديیر ووإإعجابب أأكبر لديیك٬، كلما 

٬، هھھھو يیسوععكانن االشخص  ووإإذذااااززددااددتت شّدةة إإعجابك بهھ. ووبالتالي٬، سوفف يیكونن تحولك أأكثر عمقاً. 

جيیل تنامى إإعجابنا بهھ ليیصل إإلى ددررجة االتبفإنهھ سيیكونن محل إإعجابب بشكل ال محدوودد٬، ووسيی

عندما ندرركهھ وونفهھمهھ كما يیجب٬، فإنن االتغيیيیر سيیكونن في االعمق.ووااالحتراامم االخالص. ووعلى ذذلك فنحن   

في كل  كيیفيیة االتغيیّر لمحاكاةة وواالتقليید ال تدلل على بالطبع٬، هھھھناكك االمزيید ألنن ااالنعكاساتت في اا

تمثل في كيیفيیة نظرتنا للعالم ككل. يیس االبشاررةةيیسوعع في . إإنن قسماً مما نلتقطهھ من خاللل ررؤؤيیتنا لشيء

بعمق مفاهھھھيیمنا ووأأحكامنا االتي نكّونهھا. ووقسٌم قيیمنا٬، ووتشكل  ستُخْبر ووتعكس  إإنن نظرتنا للعالم ككلوو

باسترشاددااتت وومشوررااتت يیسوعع ووووعوددهه. ووهھھھذاا لهھ  ىعظماالثقة االهھھھو  ر مما يیستحوذذ على تفكيیرناآآخ

بسبب  نا. ووقسم إإضافي آآخر هھھھو مما نتمتع بهھووررغباتنا ووااختيیارراات أأثرهه االفعالل االخاصص على مخاووفنا

ماء. ووهھھھذاا لهھ أأثرهه متعة أأكبر في صحبتهھ٬، ووتوقٌق أأعمق لرؤؤيیتهھ في االستألق وومجد االمسيیح: إإددررااكنا ل
                                                

لقد ضمنت "االذووقق" مع "االرؤؤيیة" على االرغم من أأنن االرؤؤيیة فقط "االنظر" تم ذذكرهه فيیما جاء في كوررنثوسس  )6(
إإنهھا  – 1ألنهھ ليیس من االممكن أأنن تكونن االرؤؤيیة غيیر هھھھامة أأوو أأنهھا تثيیر ااالستيیاء. ووذذلك لسببيین: ٬، 18: 3)٬، 2(

ليیست من نوعع االرؤؤيیة االتي تحدثهھا االرووحح االقدسس٬، وولكنهھا فقط تلك االرؤؤيیة االتي نمتلكهھا للمسيیح قبل فعل االرووحح 
عن االتذووقق ال تغيیرنا لنصبح على  إإنن االرؤؤيیة االبعيیدةة – 2االقدسس٬، وولكن هھھھنا فإنن االرووحح هھھھي االتي تحدثث االرؤؤيیة. 

صوررةة االمسيیح٬، ووألنهھ ال يیمكن أأنن يیتأتى عن تذووقق االمسيیح عكس مثالل االمسيیح  فلن نصبح مثل أأوولئك االناسس 
االذيین ال نكن لهھم أأيي إإعجابب.  
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إإغوااءااتت ووإإغرااءااتت هھھھذهه االدنيیا. ووبالتالي فإنن كل ذذلك لهھ أأسلوبهھ االغريیب االمتميیز  االمحررر من أأسر

عليینا أأال نظن بأنن االسيیر في إإثر االتشبهھ  هھأأشبهھ ما نكونن بالمسيیح. ووعلى ذذلك فإن باتجاهه تغيیيیرنا لنكونن

نن االنظر إإلى االمسيیح يیحدثث قدااسة على وماتت سوىى االنظر فقط إإلى االمسيیح إلبالمسيیح ليیس لهھ من مق

مسارر مختلف االدررووبب.  

نحن نتغيیر على مرااحل  

3 - - وو مجدهه االمسيیح االتحولل االناتج عن إإددررااكك تألقإإنن   -ل تدرريیجييیحدثث بشك  الحديیث حولل ف  

د االموتت أأوو االقيیامة. االتحولل بالنسبة إإلى "االمجد" يیظهھر بأنن االتمجيید االمسيیحي يیبدأأ بالتحولل٬، ليیس عن

.)7(نن االتقديیس هھھھو أأوولل مرااحل االتمجيیدوويیرىى بولس أأ  

 ووعلى ذذلك يیجب عليینا ااالعتقادد بالحيیاةة االمسيیحيیة على أأنهھا تتواافق أأكثر فأكثر مع شخص

نحن ننظر إإلى فخالقي. هھھھو االتواافق االرووحي ووااألووأأساسهھا معاني االتواافق  االممجد. ووإإنن أأووللاالمسيیح 

االكنز ااألعظم في هھھھذاا االعالم.  دوودد بكمالهھ االرووحي ووااألخالقي باعتباررههجميیل بشكل ال محاالمسيیح اال

ز ثوررنا على نبع االسعاددةة ووصندووقق كنفننظر إإليیهھ بهھذهه االطريیقة وونكونن مفعميین بالسروورر وواالبهھجة لع

ااالبتهھاجج وواالسروورر االمقدسس.  

نشارركك أأكثر فأكثر في إإددررااكاتت االمسيیح االرووحيیة ووعندما نفهھمهھ وونعيیهھ نصل إإلى مرحلة أأنن 

ا وويیدرركهھا للذااتت ااإللهھيیة ووللكونن. وونكونن على مقربة أأكثر فأكثر لنرىى ووندرركك عظمة هللا كما يیرااهھھھ

.االمحبةعر مشا قلوبناإإشرااقاتت هللا ووتجليیاتهھ على االمسيیح فتغمراالمسيیح٬، ووندرركك   

وونقدرر نقاءهه ووططهھاررتهھ٬، نصل إإلى مرحلة ندرركك  االبشاررةةووعندما ندرركك تألق االمسيیح من خاللل 

فيیهھا أأنن االخطيیئة "ااإلثم شيء مثيیر لالشمئزاازز ووكم هھھھو االخالصص رراائع٬، ثم ال نعودد لرؤؤيیة ااألشخاصص 

تَْحتَِمُل ) وولكن ننظر إإليیهھم نظرةة محبة "16: 50)٬، 2( كوررنثوسس" (حسب االجسدكما يیقولل بولس "

قُق ُكلَّ َشْيٍء٬، وَوتَْرُجو ُكلَّ َشْيٍء٬، وَوتَْصبُِر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ  : 13)٬، 1( كوررنثوسس" (.ُكلَّ َشْيٍء٬، وَوتَُصدِّ

ِعْنَد هللاِ ُكلُّ َشْيٍء ووعلى االرغم من ااالنحراافف االبشريي فإنّن " أأحد؛ ألنهھ). نحن ال نفقد ااألمل من 7

نرااهھھھا سلكن االحضاررةة وواالثقافة فقط بعيین ااإلغوااء ووااإلحباطط٬، وو نرىى ). وولن26: 19" (متى ُمْستَطَاععٌ 

إإنن االمسيیح االنابض بالحيیاةة سوفف يیطالب بهھذاا االعالم لنفسهھ. ووإإنن أأررووااحنا تم بعيین ااألمل وواالتفاؤؤلل. 
                                                

ً من أأجل االتحولل ووااالبتهھاجج في كتابي "عندما أأشتاقق إإلى هللا"  )7( ً تاما لقد حاوولت توضيیح االصرااعع توضيیحا
)Wheaton, III: Cross Way Books, 2004 اانظر بشكل خاصص االفصل تحت عنواانن "االصرااعع من أأجل االفرحح .(

هھھھو صرااعع للرؤؤيیة".  
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.االمسيیح وومجدهه إإيیقاظظهھا ووجعلهھا مفعمة بالحيیاةة من خاللل ااستيیعابب تألق  

من ددررجة إإلى أأخرىى سنحب كما يیحب االمسيیح  

غيیر تبصرنا تجاهه كل ااألشيیاء من خاللل إإبقاء االمسيیح حاضرااً في تأمالتنا االثابتة فإنن عندما يیت

ً إإلى ددررجة كبيیرةة. فسلوكيیاتنا تتغيیر " وَوِصيیَّةً َجِديیَدةةً أأَنَا تواافقنا مع االمسيیح ووتماثلنا يیصبح أأمرااً عمليیا

 .تُُكْم أأَنَا تُِحبُّونَن أأَْنتُْم أأيَْیًضا بَْعُضُكْم بَْعًضاأأنَْن تُِحبُّواا بَْعُضُكْم بَْعًضا. َكَما أأَْحبَبْ " يیقولل يیسوعع" أأُْعِطيیُكمْ 

- 34: 13(يیوحنا "بهِھَذاا يیَْعِرفُف ااْلَجِميیُع أأَنَُّكْم تَالَِميیِذيي: إإنِْن َكانَن لَُكْم ُحبٌّ بَْعًضا لِبَْعضٍ  ). ووعندما 35 

زاايیدةة منتهھى ٬، يیصبح تألق كمالهھ ااألخالقي ووبطريیقة متاالبشاررةةندرركك تألق االسيید االمسيیح من خاللل 

فََكَما قَبِْلتُُم  هھھھدفنا ووررغباتنا ووتجربتنا وومعايیشتنا٬، ووعلى ووجهھ االخصوصص تألق محبتهھ ألعداائهھ: "

ببَّ ااْسلُُكواا فيِیهِھ٬، ليِیَن وَوَمْبنيِیِّيیَن فيِیهِھ٬، وَوُمَوططَِّديیَن فِي ااِإليیَمانِن٬، َكَما ُعلِّْمتُْم٬،  ااْلَمِسيیَح يیَُسوعَع االرَّ ُمتَأَصِّ

ْكرِ  ُمتَفَاِضليِیَن فيِیهھِ  ً عندما كم هھھھذاا االفكر االذيي في االمسيیح يیسوعع) "فليیكن فيی8: 2" (كولوسي بِالشُّ  أأيیضا

). ووعندما نركز ااهھھھتمامنا ٬8، 5: 2ووضع نفسهھ ووأأططاعع هللا حتى االموتت موتت االصليیب" (فيیليیبي 

أأكثر فأكثر.ووقلوبنا ووحيیاتنا شيیئاً فشيیئاً االمحبة تغمر مجد محبة االمسيیح  وومشاعرنا ووعوااططفنا على  

د إإلى مجد ددااخليمج من  

 ً ً حسيیّا في هھھھذاا نا يیلاابالنسبة إإنن هھھھذاا االتحولل بشكل تدرريیجي من مجد إإلى مجد هھھھو ليیس مادديیا

ااضهھم من ووقت آلخر في هھھھذهه من أأمر مّن على عباددهه بالعافيیة وواالشفاءأأنن هللا تعالى يیلعصر٬، وولو اا

 ٬، إإنهھا تجربة)8(بدال آآتتٍ  ل ددالئل تألق وومجٍد مادديي محسوسسيیجعلهھم يیعيیشونن حاالتت تمثاالحيیاةة٬، وو

ووكانن بولس االتقدمم بالعمر وواالوهھھھن ووتدهھھھورر االصحة ثم االموتت.  جميیع االمسيیحيیيین في هھھھذهه االحيیاةة مع

أأنن ذذلك إإنما هھھھو جزء من االتجربة االمسيیحيیة ااإللهھيیة ووألننا في اانتظارر.. شديید االوضوحح في بيیانهھ 

ووحِح٬، نَْحُن أأَْنفُُسنَا أأيَْیًضا ليَْیَس هھھھَكَذاا فَقَْط٬، بَْل نَْحُن االَّ "ا٬، مجيء تحريیر خالصص أأجساددن ِذيیَن لَنَا بَاُكورَرةةُ االرُّ

). إإال أأنن بولس يیتوقق لإلشاررةة بأنن هھھھذاا 23: 8" (ررووميیة٬، .نَئِنُّ فِي أأَْنفُِسنَا٬، ُمتََوقِِّعيیَن االتَّبَنَِّي فَِدااَء أأَْجَسادِدنَا

من بهھاء إإلى بهھاء االتالشي االخاررجي هھھھو متزاامن مع االتجددد االمتأتّي من االتألق من مجد إإلى مجد وو

اعر . ووهھھھذاا االمعنى يیأتي بشكل مثيیر لمشوومجدهه االمسيیحطيیل االتأمل مركزيین على تألق ووذذلك عندما ن

                                                
) االذيي يیشددد على ررؤؤيیة االمسيیح٬، 7على سبيیل االمثالل٬، ووإإلى جانب كتابي "عندما أأشتاقق إإلى هللا" (اانظر االحاشيیة  )8(

)٬، االذيي Sister, ore: Multnomah, 1995حمة ااآلتيیة" (أأوودد ذذكر كتابي "قوةة االتطهھر للحيیاةة في ظظل ااإليیمانن بالر
يیشددد على االثقة بالوعودد ااإللهھيیة كطريیقة أأساسيیة لتأتي تصرفاتنا ووسلوكنا متواافقاً مع االمسيیح. هھھھذهه االوعودد تمثل 

جزءااً من عمليیة االكشف عن مجد االمسيیح٬، وومجد االمسيیح هھھھو جزء من االسبب ووررااء قبولنا االوعودد بثقة كبيیرةة.  
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- 16: 4 2،٬ كوررنثوسسااأللم ووااإلحساسس بالجمالل في   18.  

دُد يیَْومً  ااِخُل يیَتََجدَّ ألنَنَّ ِخفَّةَ ِضيیقَتِنَا  .ا فيَیَْوًمالِذلَِك الَ نَْفَشُل٬، بَْل وَوإإنِْن َكانَن إإِْنَسانُنَا ااْلَخارِرجُج يیَْفنَى٬، فَالدَّ

 َ وَونَْحُن َغيْیُر نَاظِظِريیَن إإِلَى ااألَْشيیَاِء االَّتِي تَُرىى٬، بَْل إإِلَى االَّتِي  .ْكثََر ثِقََل َمْجٍد أأَبَِدييًّ ااْلَوْقتيِیَّةَ تُْنِشُئ لَنَا أأَْكثََر فَأ

ا االَّتِي  .الَ تَُرىى فَأَبَِديیَّةٌ الَ تَُرىى. ألنَنَّ االَّتِي تَُرىى وَوْقتيِیَّة٬ٌ، وَوأأَمَّ  

كوننا ف هھھھي إإررشادديیة٬، 18: 3) 2( كوررنثوسسإإنن ااألمورر وواالمسائل االمتماثلة بيین هھھھذاا االنص وو

ً بعد يیومم" هھھھو جزء من كوننا "نتحولل.. من ددررجة إإلى ددررجة.. مرحلة تألق مجد إإلى وو "نتجددد يیوما

"إإددررااكك إإشرااقاتت  مرحلة مجد أأخرىى" وواالنظر "إإلى ااألمورر غيیر االمرئيیة" يیتضمن ذذلك وويیستوعب

هللا" ألنن "إإشرااقاتت هللا" في ذذهھھھن بولس هھھھي ضمن قائمة ااألمورر ووااألشيیاء "غيیر االمرئيیة" بوااسطة 

هھھھو االمفتاحح  االبشاررةة. إإنن ررؤؤيیة االتألق غيیر االمرئي للمسيیح في )9(االعيین االعادديیة االملموسة االمادديیة

ى مجد.وواالمدخل باتجاهه االتحولل وواالتغيیر االدااخلي من يیومم إإلى يیومم وومن مجد إإل  

على أأنن هھھھذاا االتغيیر وواالتحولل االدااخلي هھھھو االخطوةة ااألوولى في مجموعع االتغيیيیر بصوررةة كليیّة٬، بما 

وَوإإنِْن َكانَن رُرووحُح االَِّذيي أأَقَامَم يیَُسوعَع ِمَن ااألَْمَوااتِت َساِكنًا فيِیُكْم٬، فَالَِّذيي في ذذلك االتغيیّر االذيي يیطالل أأجساددنا. "

اِكِن فيِیُكمْ أأَقَامَم ااْلَمِسيیَح ِمَن ااألَْمَوااتِت َسيیُحْ  ). 11: 8" (ررووميیة٬، .يیِي أأَْجَسادَدُكُم ااْلَمائِتَةَ أأيَْیًضا بُِرووِحهِھ االسَّ

وولكونك قد تواافقت وواانسجمت مع صوررةة االمسيیح فإنن ذذلك ووبفعل االوقت٬، سوفف يیتضمن تواافقاً 

ً مع مجدهه االجسديي: " َماوَوااتِت٬، االَّتِي ِمنْ  وواانسجاما هھَا أأيَْیًضا نَْنتَِظُر ُمَخلًِّصا فَإنِنَّ ِسيیَرتَنَا نَْحُن هھھِھَي فِي االسَّ

ببُّ يیَُسوعُع ااْلَمِسيیُح٬، االَِّذيي َسيیَُغيیُِّر َشْكَل َجَسِد تََوااُضِعنَا ليِیَُكونَن َعلَى ُصورَرةِة َجَسِد َمْجِدهِه٬، بَِحَسِب  هھھھَُو االرَّ

- 20: 3" (فيیليیبي٬، .َعَمِل ااْستِطَاَعتهِِھ أأنَْن يیُْخِضَع لِنَْفِسهِھ ُكلَّ َشْيءٍ  ٬، وَوَكمَ ). "21  ا لَبِْسنَا ُصورَرةةَ االتَُّراابِيِّ

َماوِوييِّ  ).49: ٬15، 1 كوررنثوسس" (.َسنَْلبَُس أأيَْیًضا ُصورَرةةَ االسَّ  

إإنن االمشهھد ااإلجمالي سوفف يیعني تغيیرااً شامالً   

-هللا  إإنن االتألق االمحسوسس االجسديي االنهھائي ليیس منفصالً عن إإددررااكك إإشرااقاتت ليیس ااآلنن ووال  

-فيیما بعد فاعع شأنن ترراالدرربب االتي تقوددنا ووتوصلنا إإلى اا نبقى علىاتت هللا فقط من خاللل إإددررااكك إإشرااق 

٬،"االمسيیح. فهھناكك  ببَّ ). إإنن هھھھذهه االقدااسة 14: 12" (االعبراانيیيین٬، ااْلقََدااَسةَ االَّتِي بُِدوونهِھَا لَْن يیََرىى أأََحٌد االرَّ

هھھھي تغيیرنا ووتحولنا "من مرحلة مجد إإلى أأخرىى". ووهھھھذاا يیحدثث من خاللل إإبقاء تأمالتنا مركزةة على 
                                                

الء االذيین قّدرر لهھم أأيیضاً من ددعاهھھھم٬، ووهھھھؤالء االذيین ددعاهھھھم هھھھم أأيیضاً من برأأهھھھم من ذذنوبهھم ووآآثامهھم٬، ووهھھھؤالء "ووهھھھؤ )9(
ً من مجدهھھھم" عندما قفز بولس مباشرةة من االتبرئة إإلى االتمجيید لم يیهھمل  من برأأهھھھم من ذذنوبهھم ووآآثامهھم هھھھم أأيیضا

لة ااألوولى للتمجيید ووتبدأأ مع االتمولل.االتقديیس٬، ألنن في ذذهھھھنهھ أأنن سلسلة هھھھذهه ااإلجرااءااتت هھھھي مرااددفة للمرح  
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. ووعلى ذذلك٬، إإنن لقاءنا االنهھائي مع االمسيیح ووتغيیرنا االنهھائي باتجاهه مثالهھ االبشاررةةمجد االمسيیح في 

لذااتت ااإللهھيیة.االمتألق يیعتمد ااآلنن على إإددررااكنا إلشرااقاتت اا  

إإال أأنن االصلة بيین إإددررااكك إإشرااقاتت هللا االمتجليیة على ووجهھ االمسيیح٬، ثم كوننا قد تغيیرنا جسديیاً 

ً هھھھي على االسوااء تملك االمصدااقيیة في نهھايیة االمطافف. ووهھھھذاا قد تم االتعبيیر عنهھ في يیوحنا ( )٬، 1وونهھائيیا

لَْم يیُْظهھَْر بَْعُد َماذَذاا َسنَُكونُن. وَولِكْن نَْعلَُم أأَنَّهھُ إإذَِذاا أأظُْظهِھَر نَُكونُن أأيَیُّهھَا ااألَِحبَّاُء٬، ااآلنَن نَْحُن أأوَْوالدَُد هللا٬ِ، ووَ  ) "2: 3

ألننا سنرااهه كما هھھھو". ألنن االكمالل االذيي ستصيیر إإليیهھ كيینونتنا سوفف يیحدثث عند ااكتمالل  )10(ِمْثلهَھُ 

فَإِنَّنَا تملة. "ررؤؤيیتنا ااآلنيیة لهھ غيیر مك "كما هھھھو" تحمل معنى ضمنيیاً بأنن إإددررااكاتنا ووشهھوددهه ووإإنن عباررةة

 نَْنظُُر ااآلنَن فِي ِمْرآآةٍة٬، فِي لُْغٍز٬، لِكْن ِحيینَئٍِذ وَوْجهھًا لَِوْجهٍھ. ااآلنَن أأَْعِرفُف بَْعَض ااْلَمْعِرفَِة٬، لِكْن ِحيینَئِذٍ 

).12: ٬13، 1 كوررنثوسس" (.َسأَْعِرفُف َكَما ُعِرْفتُ   

ووإإددررااكك إلشرااقاتت هللا لص إإذذاا لم يیكن هھھھناكك تجلّ ليیس من ررسالة ووال مخ  

إإنن االتأكيید االطاغي في هھھھذهه ااألفكارر ااإلنجيیليیة هھھھو على إإشرااقاتت هللا في تجليیاتهھا على ووجهھ 

هھھھو ااألساسس وواالوسيیلة لتألقنا وومجدنا  االبشاررةة. إإنن هھھھذاا االكشف إلشرااقاتت هللا في االبشاررةةاالمسيیح في كل 

تحولنا بعيیدااً عدمم إإمكانيیة أأنن نفكر باالوعي باالحاضر ووااآلني. إإنن االتأثيیر االمقصودد لهھذهه االنصوصص هھھھو 

- االبشاررةة. إإنن االغايیة من االبشاررةةعن شهھودد إإشرااقاتت هللا في  في ااألحدااثث االمركزيیة للجمعة االعظيیمة  

كما في االعالم هھھھو جعل إإشرااقاتت هللا بتجليیاتهھا على االمسيیح ااألساسس وواالوسيیلة كليیهھا٬، وواالفصح 

تت إلشرااقاتت هللا على هھھھناكك ررسالة إإذذاا لم يیكن هھھھناكك من تجليیا تليیسووللخالصص وواالقدسيیة وواالتألق. 

إإذذاا لم يیكن هھھھناكك من تجليیاتت إلشرااقاتت هللا مرئيیة  االبشاررةةاالمسيیح٬، ووليیس هھھھناكك من خالصص عبر 

.وومنظوررةة  

يیحمل  بإشرااقاتت هللا. ااذذ االبشاررةةهھھھناكك نص آآخر في االعهھد االجديید االذيي يیصل ووبكل بساططة وو

ً لعالقة االذااتت ااإللهھيیة ب ووهھھھو توصيیف من أأكثر االتوصيیفاتت غيیر  ٬،في ااإلنجيیل البشاررةةتوصيیفا

هھھھذاا االنص في االفصل االتالي. ووسنتأملااالعتيیادديیة.   

  

                                                
)10( َدكَك ااْبنَُك أأيَْیًضا" ٬4، ٬1، 17يیوحنا    ِد ااْبنََك ليِیَُمجِّ ْدتَُك َعلَى ااألرَْرضِض. ااْلَعَمَل ! أأيَیُّهھَا ااآلبُب٬، قَْد أأَتَِت االسَّاَعةُ. َمجِّ أأَنَا َمجَّ

آلنَن نَْفِسي قَِد ااْضطََربَْت. وَوَماذَذاا أأَقُولُل؟ أأيَیُّهھَا ااآلبُب "اا 28 – 27: 12"٬، يیوحنا .االَِّذيي أأَْعطَيْیتَنِي ألَْعَمَل قَْد أأَْكَمْلتهُھُ 
نِي ِمْن هھھھِذهِه االسَّاَعِة؟. وَولِكْن ألَْجِل هھھھَذاا أأَتيَْیُت إإِلَى هھھھِذهِه االسَّاَعةِ  َماِء:  .نَجِّ ِد ااْسَمَك! فََجاَء َصْوتٌت ِمَن االسَّ أأيَیُّهھَا ااآلبُب َمجِّ

ُد أأيَْیًضا ْدتُت٬، وَوأأَُمجِّ !َمجَّ  
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ارِر وَوااْلُخطَاةِة٬، لِ  دِديیَن٬، لِْلفُجَّ ٬، بَْل لِألَثََمِة وَوااْلُمتََمرِّ نِِسيیَن َعالًِما هھھھَذاا: أأنَنَّ االنَّاُموسَس لَْم يیُوَضْع لِْلبَاررِّ لدَّ

.إإِْنِجيیِل َمْجِد هللاِ ااْلُمبَارَرككِ َحَسَب  ...وَوااْلُمْستَبيِیِحيینَ   

- 9: 1)٬، 1( تيیموثاووسس  11.  
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االفصل االسابع  

فرحح هللا - االبشاررةة  

). 11: ٬1، 1( تيیموثاووسسأتي في إإنن من أأحد أأكثر االتوصيیفاتت بساططة للرسالة في االعهھد االجديید يی

هھد االقديیم كوسيیلة للكشف عن االخطيیئة ووكبح حيیث يیصف بولس ااالستعمالل االصحيیح للناموسس في االع

ً محدددااً ليیضيیفجماحهھا. ووقد عّد ااثن وَوإإنِْن َكانَن َشْيٌء آآَخُر يیُقَاوِومُم االتَّْعليِیَم قائالً: " ي عشر شيیطانا

ِحيیَح٬، )٬، 1( تيیموثاووسس" ( َحَسَب إإِْنِجيیِل َمْجِد هللاِ ااْلُمبَارَرككِ بع بعباررةة أأخرىى أأكثر توصيیفاً..."تا" ليی االصَّ

ً على هھھھذهه االكلماتت يیجب أأال تترجم "ررسالة  William Mounceيیقولل وويیليیامم مونس  )1()11: 1 معلقا

االمشرقة" كما هھھھو االحالل مع أأكثر معظم االترجماتت االمعاصرةة" ووعلى  االبشاررةةااإلشرااقاتت" بـ "

االتي تتحدثث عن  االبشاررةةااألصح فإنن [االتألق/ااإلشرااقق] هھھھو االمعنى االفعلي للرسالة. ووهھھھذاا يیعني "أأنهھا 

.)2(إإشرااقاتت هللا"  

 مسألة أأنن ااألنباء االساررةةعن إإشرااقاتت هللا. إإنن االنقاشش في هھھھذاا االكتابب يیدوورر حولل  االبشاررةةتكشف 

إإشرااقاتت هللا من خاللهھا. ووبعباررةة أأخرىى٬، إإنن إإشرااقاتت هللا ةة إإنن لم يیتم إإددررااكك اء االساررّ ليیست باألنب

غنى عنهھا بل هھھھي ضروورريیة ووأأساسيیة لجعل ااألنباء ليیست بالمسألة االهھامشيیة أأوو غيیر االضروورريیة االمست

االسارّرةة أأنباء ساررةة.  

إإشرااقاتهھ سعاددةة هللا تعالى هھھھي جزء هھھھامم من  

على أأنهھا "إإشرااقاتت هللا االممجد  11: 1 تيیموثاووسسفي  االبشاررةةيیركز بولس في 

عنى ) لهھا نفس االمMakapiovاالمبارركك/االمقدسس". إإنن كلمة "االمبارركك/االمقدسس" االمترجمة عن االعباررةة (

                                                
) نتعامل مع هھھھذهه االعباررةة (للمجد) في جملة "بشاررةة مجد NIV, NASB, RSV, ESU, KJVإإنن معظم ترجماتت ( )1(

هللا االقدووسس" كصفة٬، ووتمت ترجمتهھا على هھھھذاا االنحو: "االبشاررةة االمتألقة 4 االقدووسس" وولكن هھھھذاا ليیس مهھم ألنن كل 
لنحو "االبشاررةة بمجد االمسيیح" ووليیس على هھھھذاا اا 4: 4) 2هھھھذهه االترجماتت ترجمت نفس االعباررةة في االكوررنثوسس (

كالتالي: "االبشاررةة االمتألقة للمسيیح". وو"أأنا أأوواافق مع هھھھنريي أألفورردد بأنن االترجماتت يیجب أأنن تتبع نفس االمبدأأ 
"إإنن كل ررفعة ووسمّو ووجمالل في  4: 4) 2االتي تم ااتباعهھا في كوررنثوسس ( 11: 1) 1االحرفي االواارردد في تموثي (

]٬، ووكما االحالل دداائما٬ً، يیتم االقضاء على ذذلك من خاللل هھھھذاا ااألددااء 11: 1 )1االعباررةة هھھھو هھھھنا [في تيیموثي (
نظرااً ألنهھا كشفت لنا  4: 4) 2االوصفي. إإنن االبشاررةة هھھھي ااألنباء االمفرحة لمجد هللا كما للمسيیح في كوررنثيیوسس (

.3هللا قبل جاللهھ" هھھھنريي أألفورردد االعهھد االيیوناني٬، االمجلد   
.43)٬، Nashville, Thomas Nelson, 2000سائل االدعويیة (٬، االرWilliam Mounceوويیليیامم مونس  )2(  
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– 3: 5االمستخدمم في االتعبيیر عن سعاددةة يیسوعع االمسيیح ووغبطتهھ االبالغة االمذكوررةة في (متّى   11.(  

َماوَوااتتِ  " ووحِح٬، ألنَنَّ لهَھُْم َملَُكوتَت االسَّ وْوننَ .. .ططُوبَى لِْلَمَساِكيیِن بِالرُّ .. ططُوبَى لِْلَحَزاانَى٬، ألَنَّهھُْم يیَتََعزَّ

" ووهھھھكذاا إإلى آآخر االعباررااتت. ووعلى هھھھذاا فإنن تلك االعباررةة أأوو ...ااألرَْرضض ططُوبَى لِْلُودَدَعاِء٬، ألَنَّهھُْم يیَِرثُوننَ 

مبارركك.مسروورر" أأوو محظوظظ/تعني ""ططوبى" االكلمة   

ووقد ااستخدمهھا بولس بنفسهھ في موااضع أأخرىى لإلشاررةة إإلى سروورر ووسعاددةة ااإلنسانن االذيي يیمتلك 

 )3(15: 6)٬، 1( وثاووسستيیم). ووإإنهھ لمن االمستغربب بأنهھ هھھھنا فقط ووفي 22: 14سريیرةة نقيیة (ررووميیة٬، 

ااستثناء من كل ما وورردد في كّل من االعهھد االقديیم وواالعهھد االجديید تشيیر االكلمة إإلى االذااتت ااإللهھيیة. لقد 

ً غيیر ااعتيیادديي بإططالقهھ على االذااتت ااإللهھيیة االمتساميیة وواالمبّجلة صفة االسروورر  صنع بولس شيیئا

.)4(ووااالبتهھاجج  

ووااألعظم أأنن االجزء ااألكبر شرااقاتت االذااتت ااإللهھيیة االمبتهھجة" عباررةة "إإوومن االممكن أأنن نتعلم من 

نعاً بالنسبة لبولس االرسولل أأنن االذااتت ااإللهھيیة . لم يیكن مق)5(فرحهھ ووسرووررهه من إإشرااقاتت هللا تكمن في 

كونن هھھھناكك دوودد وواالمطلق ضمن إإشرااقاتهھا. ووأأنن تمن االممكن أأنن ترفض ووتنكر االفرحح غيیر االمح

من االسعاددةة االمطلقة. ووقد ااستعمل  ةيیعني أأنن يیكونن هھھھناكك حال إإشرااقاتت مطلقة غيیر محدووددةة فهھذاا

االعباررةة "إإشرااقاتت فرحح هللا" ألنهھ شيء مشرقق بالنسبة للذااتت ااإللهھيیة أأنن تكونن بقدرر االفرحح االذيي هھھھي 

سروورر. ووهھھھذاا االحالل هھھھو حالل فوقق وواال فرححاال في حقيیقتهھا في تكمن ااذذنن٬، عليیهھ. إإنن إإشرااقاتت هللا

إإددررااكاتنا ووتصوررااتنا ووخيیالنا.  

ليیس من ررسالة ددوونن إإلهھ فرحح  

ً لالنتباهه٬، ااذذما هھھھو أأكثر ل يیوجد سالة إإشرااقاتت هللا "رر بشاررةةجزء من اال يیقولل بولس بأنن هھھھذاا فتا

أأنباء ساررةة هھھھو أأنن هللا االذيي كشفت عنهھ  وو قيیامهھ٬، االمسيیح اانما يیجعل ررسالة موتتاالفرحح" هھھھو أأساسي٬، وو

ً غيیر مسروورر٬، عن لن يیكونن هھھھدفَف  االبشاررةةدهھھھا فإنن هھھھدفف هھھھو إإلهھ مسروورر فرحح. إإذذاا كانن ااإللهھ حزيینا

فرحٍح ووسروورٍر٬، ووهھھھذاا يیعني لن يیكونن هھھھناكك ررسالة أأبدااً. وولكن٬، ووفي االوااقع٬، يیدعونا يیسوعع لقضاء 

                                                
"هھھھو االمبارركك االعزيیز االوحيید ملك االملوكك وورربب ااألرربابب". 15: 6جاء في تيیموثي  )3(  
في كل االموااضع االتي يیطلق على االذااتت ااإللهھيیة لفظ "االقدووسس" في بقيیة ااإلنجيیل االيیوناني يیتم ااستعمالل كلمة  )4(

).LXXX 40×  40= االمزمورر  13: 41(االمزمورر  ٬Makakios، ووليیس evlogetosأأخرىى مقابل "االقدووسس"   
) في Sister, ore: Multnomah, 2000للمزيید من االمعالجة االموسعة حولل فرحح هللا اانظر جونن بيیبر "فرحح هللا" ( )5(

هھھھذهه االنقطة أأعمل على االدنو من أأشيیاء ووأأمورر قد كنت ذذكرتهھا هھھھناكك.  
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-ااألبديیة مع إإلهھ سعيید بسعاددةة مطلقة ووذذلك عندما يیقولل لنا  -ما سيیقولهھ في نهھايیة االعالم   اادُْدُخْل إإِلَى " 

-ا أأنن فرحهھ يیسوعع وويیموتت ووهھھھ). يیعيیش 23: 25ى٬، " (متّ فََرحِح َسيیِِّدككَ  -فرحح ااإللهھ   من االممكن أأنن  

). ووعلى ذذلك فإنن 13: 11/17: 15يیكونن فيینا ووأأنن سعاددتنا ووفرحنا سيیكونن على أأتمهھ (يیوحنا٬، 

هھھھي "ررسالة إإشرااقاتت ااإللهھ االفرحح". االبشاررةة  

؟االبشاررةةأأنن يیكونن هھھھناكك إإلهھ فرحح مسروورر في  في االجديید ما  

بدأأتت بكتابة هھھھذاا االكتابب بعد تأمالتت كنت قد ددوونتهھا من قبل٬،  ألنيعلّي أأنن أأكونن حذررااً هھھھنا 

على إإحدىى هھھھذهه ااالفكارر "فرحح ااإللهھ: تأمالتت حولل "إإشرااقاتت االذااتت ااإللهھيیة في جوهھھھرهھھھا ااإللهھي"٬، 

نَةً في هھھھذاا االكتابب.ااألقل  قد تكونن ُمتََضمَّ  

عندما وونحن  )6(بمقدمة سعاددةة تتعلق بابنهھ االحبيیإإنن سعاددةة ااإللهھ هھھھي في االدررجة ااألوولى ووفي اال

. هھھھذاا ووبشكل مطلق ما نفسهھا بحبيیبهھ االوحيید لهھ بالفرحح وواالسعاددةة٬، فنحن نشارركك في سعاددتهھنشارركك ااإل

ووببلوغنا  .أأنباء سارّرةة. ووهھھھذاا ما يیفتح االمجالل أأمامنا لندرركك وونقدرر تألق وومجد االمسيیح االبشاررةةيیجعل من 

نفسهھا االتي يیسمو بهھا يیر من االسعاددةة بكث قصى سنجد أأنفسنا نقدرر هھھھذاا االمسيیح االمختاررهھھھذاا االهھدفف ااأل

.هللا ووحبيیبهھ  

. 26: 17جاءتت في يیوحنا  هھھھذاا ما يیجعلنا في حضرةة هللا! ووفي نهھايیة صالةة يیوحنا االعظيیمة االتي

فهُھُْم٬، ليِیَُكونَن فيِیهِھُم ااْلُحبُّ االَِّذيي أأَْحبَْبتَنِي بهِِھ٬، وَوأأَ لربهھ: " يیقولل يیسوهه االمسيیح ْفتهُھُُم ااْسَمَك وَوَسأَُعرِّ ُكونَن وَوَعرَّ

" إإنن االمحبة االتي أأحبهھا هللا لوليیهھ ووحبيیبهھ ستكونن فيینا ووتغمرنا. ووهھھھذاا يیعني أأنن االمحبة االتي أأَنَا فيِیهِھمْ 

ستحيیط بنا ووتغمر قلوبنا ستكونن هھھھي تلك االمحبة االتي غمر بهھا هللا حبيیبهھ ووووليیهھ. وولن يیكونن حبنا لوليیهھ 

صطفاهه ستكونن مشّربة بالحب فحسب حسب قدررااتنا االضئيیلة في االمحبة٬، وولكن محبتنا لوليیهھ ووم

أأنن يیسوعع االمسيیح  26: 17عرفف من خاللل يیوحنا ووعلى ذذلك عليینا أأنن ن ٬،ااإللهھي االذيي يیربط هللا بوليیهھ

عّرفنا با= لذاا فإنن فرحح هللا بوليیهھ من االممكن أأنن يیحيیط بنا وويیكونن فيینا فيیكونن هھھھو فرحنا بالمسيیح.  

بطاقة ووعوااططف وومشاعر  ٬،على ااالستمتاعع بما هھھھو مبهھج بشكل غيیر محدوودد ااتخيیل كونك قاددرر

تحولل بيیننا ووبيین ااالمتالء  ةغيیر محدووددةة إإلى ااألبد. إإننا لم نعش بعد هھھھذهه االتجربة. فهھناكك أأشيیاء ثالث

االتجربة بكل جوااررحنا في عالمنا هھھھذاا. أأوولل هھھھذهه ااألمورر أأنهھ ليیس من شيء هھھھنا في هھھھذاا  ووعيیش ٬،بذلك

ش قلوبنا االعميیق. ووااألمر االعالم لهھ قيیمة في جوهھھھرهه بما فيیهھ االكفايیة ليیوااززيي وويیلبي حاجة شوقق ووعط

                                                
.٬25 – 46، Ibidبوليیهھ" ووذذلك لدفاعع أأتم ووتفصيیل ووتفسيیر لهھذهه االحقيیقة٬،  اانظر االفصل تحت عنواانن "فرحح هللا )6(  
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بة إإلى ااإلحساسس بالقيیمة االقصوىى للكنز ااألثمن ووااألنفس. وواالعقللوصولل قدررااتنا االثاني٬، ااعتماددنا على 

ال شيء يیدوومم.ووأأنن متعتنا في هھھھذاا االعالم لهھا نهھايیاتهھا..  هھھھياالثالثة   

- االبشاررةةاالهھدفف من كانن إإذذاا وولكن..  هھھھدفف وو 26: 17كما جاء في يیوحنا  يیسوعع االمسيیحهھھھدفف  

– 4: 4)٬، 2( كوررنثوسس/ وو11: 1)٬، 1( تيیموثاووسسلدىى بولس كما جاء في  يیصبح هھھھذاا االهھدفف أأنن  

يیر. ووإإذذاا أأصبح فرحح هللا بوليیهّھ هھھھو فرحنا٬، حيینهھا سيیكونن موضوعع فكل شيء سيیطالهھ االتغيی متناووال٬ً،

متعب على االصعيید االشخصي. لن يیصبح أأبدااً ممالً أأوو ووغيیر مربك  هھھھو يیسوعع االمسيیحاالذيي فرحنا 

ً لألمل أأوو محبطاً. ليیس هھھھناكك من كنز يیمكن ااستيیعابهھ ووااإلحاططة بهھ من مثل عالقة هللا بوليیهھ.  مخيیبا

نا على تقديیر هھھھذاا االكنز االذيي ال يینضب لن يیحيیط بهھ االضعف االبشريي. ووااألكثر من ذذلك٬، فإنن قدررت

إإنن إإشرااقاتت هللا االسلطة وواالهھيیمنة.  حح ذذييسنستمتع بالمقربب إإلى هللا بنفس قدرر متعتنا بربهھ ووإإلهھهھ االفرِ 

ددوونما اانتهھاء٬، ألنن هللا أأبديي سرمديي٬، وومحبتهھ  ستشرقق عليینا ووتكونن لنا ووتجليیاتهھ على حبيیبهھ االمختارر

لذاا ستكونن تلك االمحبة سرمديیة ددوونما  .حبة صفيیهّھ لهھ تنعكس عليینا ووتغمر محبتنا لهھا ذذووااتنالصفيیهّھ ووم

اانتهھاء.  

أأنباء ساررةة. ووإإذذاا لم يیصل  االبشاررةةإإنن هھھھذاا هھھھو االسبب االجوهھھھريي ووااألقصى االذيي يیقف ووررااء كونن 

ذذلك إإلى مستوىى كونهھ حقيیقة ووااقعة لدىى أأتباعع االمسيیح٬، فلن تكونن هھھھناكك أأنباء ساررةة. لذاا يیجب أأنن 

أأنن نجعل ووااضحاً بيین  تسعى االدعوةة وواالوعظ حولل ااألنباء االساررةة جاهھھھدةة لتوجهھ االناسس إإلى ذذلك. يیجب

إإشرااقاتت هللا على االمسيیح٬، فهھذاا  جليرةة ددوونن إإددررااكك ووتقديیر تألق ووتإإذذاا كانت آآمالهھم قاصاالناسس بأنهھ 

يیعني أأنهھم ال يیركزوونن مشاعرهھھھم ووقلوبهھم على االشيء االرئيیس ااألهھھھم وواالشيء ااألفضل االذيي ماتت من 

أأجلهھ االمسيیح٬، وومن أأجل إإتمامهھ االذيي يیكمن في إإددررااكك ووتقديیر إإشرااقاتت هللا متجليیةً على ووجهھ االمسيیح 

بمتعة ووسروورر يیزدداادد أأبدااً ددوونما اانتهھاء.  
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ا ُحْزنُن ااْلَعالَِم فيَیُْنِشئُ  ألنَنَّ  .َمْوتًا ااْلُحْزنَن االَِّذيي بَِحَسِب َمِشيیئَِة هللاِ يیُْنِشُئ تَْوبَةً لَِخالصٍَص بِالَ نََدااَمٍة٬، وَوأأَمَّ  

.10: 7)٬، 2( كوررنثوسس  
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االفصل االثامن  

تألق االمسيیح وومجدهه كأساسس - االبشاررةة  
االتوبةلعلّو شأنن   
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على إإيیقاظظهھا هھھھي بمثابة صدىى لتألق االمسيیح االبشاررةةاالتوبة االتي تثيیرهھھھا ووتعمل   

هھھھي من خاللل االتغلغل في ررووحح  االبشاررةةإإنن من إإحدىى االطرقق االمثيیرةة للدهھھھشة إلددررااكك بأنن هللا هھھھو 

لى مباددئئ . إإنن هھھھؤالء االذيین تعاملواا ووبعمق مع خطيیئتهھم بالعوددةة إإاالبشاررةةووفحوىى االتوبة االمثاررةة من 

يیعلمونن ووجهھ االمفاررقة بأنن ااألنباء االسارّرةة عن االمغفرةة توقظ ااأللم ووأألم االندمم وواالحسرةة كما  االبشاررةة

االبهھجة وواالسروورر باالنعتاقق وواالتحررر على حدٍّ سوااء. فقط االشعورر االمصطنع من ااالبتهھاجج ال يیمر عبر 

االحزنن ووااأللم من االخطيیئة ووصوالً نحو االشعورر االمثيیر للسروورر وواالبهھجة.  

عدمم اامتالكهھم لمشاعر ااإلثاررةة في يیبدوو عليیهھم االعديید من االمسيیحيیيین  أأننإإنن من أأحد ااألسبابب في 

؛ شعورر باأللم وواالحزنن بسبب خطايیاهھھھمبهھم االسببهھ كونهھم لم يینت االبشاررةةكونهھم قد غفر لهھم من خاللل 

ثارر بالنسبة وولكنهھم إإنما حزنواا ووتألمواا فقط بسبب شعوررهھھھم بالذنب وواالتهھديید بالجحيیم. إإنن االسؤاالل االم

أأنن تظهھر االحقيیقة بأنن إإددررااكك  االبشاررةةلنا في هھھھذاا االفصل هھھھو كيیف يیمكن للتوبة االمثاررةة من خاللل 

؟االبشاررةةووتقديیر تألق وومحبة االمسيیح هھھھو االنعمة االقصوىى ووااألهھھھم على ااإلططالقق في   

جوناثانن إإددووااررددزز يیساعدني مرةة أأخرىى  

إإنن االدررسس ااألعظم االذيي قد تعلمتهھ من . بشكل كبيیر جوناثانن إإددووااررددززيیساعدني مّرةة ثانيیة ووهھھھنا٬، 

ً بجمالهھ ووجال بوضوحح لهھ عندما يیكونن عباددهه قد أأددرركوهه إإددووااررددزز هھھھو أأنن هللا يیتجلى ليیكونن أأكثر تجليیا

بعباررةة أأخرىى إإنن معظم من أأيي ااعتبارر آآخر. قّرتت أأعيینهھم بتجليیاتهھ تكونن قد وو ٬،االبشاررةةمن خاللل 

ما يیعني بأنهھ ليیس عليیك أأنن م كونن ررضًى با!عندما نكونن أأكثر ما نهھھھي إإشرااقاتت هللا في أأررووااحنا 

تختارر بيین متعك االكبيیرةة ووبيین إإشرااقاتت هللا االعظيیمة.  

ووخصوصاً  ٬،وواالسؤاالل هھھھنا هھھھو كيیفيیة ااررتباطط ذذلك بالشعورر االضروورريي باآلالمم في االحيیاةة االمسيیحيیة

االمسيیح بألم  بإشرااقاتت هللا االمتجليیة على ووجهھ االبشاررةة؟ كيیف يیمكن رربط االبشاررةةأألم االندمم االذيي توقظهھ 

)؟ وولجعل االسؤاالل أأكثر ووضوحاً ووددقة؛ كيیف يیمكن رربط تذووقق إإشرااقاتت هللا 6: ٬4، 2 كوررنثوسساالندمم (

بسبب االخطيیئة ووااإلثم؟ إإذذاا كانت االنعمة االكبيیرةة  االبشاررةةبألم االندمم االذيي تثيیرهه  االبشاررةةمن خاللل 

ً توليیاالبشاررةةللرسالة هھھھو تذووقق إإشرااقاتت هللا من خاللل  من خاللل ططرحح إإننا د ااأللم؟ ٬، كيیف لذلك أأيیضا

ً تحت ااالختبارر. فإذذاا ما كنا على االمسارر االصحيیح حولل االذااتت  االسؤاالل نضع ما اانتهھيینا إإليیهھ سابقا

٬، فإنن االنتيیجة يیجب أأنن تكونن تعزيیز ما ووصلنا إإليیهھ.االبشاررةةااإللهھيیة وو  

بشكل مغايیر االرضاررؤؤيیة مجد يیتيیح ااأللم   
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ووّجهھ إإددووااررددزز هھھھذاا االسؤاالل: كيیف  )1(ن"تحت عنواانن "ررووعة االديی 1723 ترجع لسنةفي عظة 

؟ االبشاررةةبألم االتوبة االذيي تثيیرهه ووتوقظهھ  االبشاررةةيیمكن رربط االتمركزيیة في تذووقق إإشرااقاتت مجد هللا في 

ووإإليیك مفتاحح االحكمة:  

االشعورر بالذنب هھھھو أألم يینبثق عن شهھودد جاللل هللا ووررحمتهھ. وولكن إإددررااكك ووااحتوااء جاللل هللا  إإنن

ال سبيیل إإلى ااجتنابهھ االسعاددةة وواالرضا في ووعي  يمووبالضرووررةة ووبشكل حتهھ يیجب أأنن يیولّد ووررحمت

ال أأددرركك بأنن أأيي شيء يیبدوو لهھ بديیعاً وومن غيیر االمعقولل وومن االمستحيیل أأنن أأيي شخص إإذذاا ما  .االُمْدرركك

كونن قد حركت مشاعرهه ررحمة هللا وومحبة هللا٬، ووااستعدااددهه يیهھ بابتهھاجج٬، وومن االمستحيیل أأنن ال تيینظر إإل

 ً بنا وويیحبنا٬، ووأأال يیكونن قد تأثر ووتحركت مشاعرهه بالسعاددةة عندما يیفكر [بذلك]. ووهھھھذهه ليیكونن ررحيیما

لتبايین وواالتناقض بعيیديین. االتوبة هھھھي شعورر باأللم االعاططفة نفسهھا هھھھي االتي تولد االتوبة االحقيیقيیة. كم يیبدوو اا
.)2(االمزيید من االمتعة ووااالبتهھاججيیعني المزيید من ااأللم؛ فلذاا  لذيیذ.  

نن إإعاددةة االوعي باأللم هھھھو أأوومثيیرااً للعجب ووحقيیقي. إإنن ما يیحاوولل إإددووااررددزز قولهھ يیبدوو ذذلك مدهھھھشاً 

االوعي بإددررااكك إإشرااقاتت مجد هللا ككنز من كنوززهھھھم وومتعهھم إإعاددةة للناسس.. أألم االتوبة وواالندمم٬، يیعني 

إإِنَارَرةة إإِْنِجيیِل َمْجِد إإنما هھھھي االكشف عن " االبشاررةةووجوهھھھرهھھھا. إإنن  االبشاررةةووبهھجتهھم. هھھھذاا هھھھو مغزىى 

).4: ٬4، 2 كوررنثوسس" (.ْلَمِسيیِح٬، االَِّذيي هھھھَُو ُصورَرةةُ هللاِ اا  

االكنوزز. عندما تلك ما يیرضيینا من كل من عدمم شعوررنا بإإنن ااأللم االناشئ عن االندمم االفعلي هھھھو أألم 

 أأنن هللا هھھھو كنزنا ووهھھھوتدرركك تكونن متحّسرااً على عدمم ااستطاعتك تذووقق االشعورر بالقربب من هللا٬، يیجب 

.في حيیاتنا االشيء االجميیل ووااللطيیف  

بذوورر ااالبتهھاجج تحمل ثمارر االحسرةة ووااأللم  

وويیحصل هھھھذاا كل االكنوزز االتي تقّر بهھا أأعيیننا؟ بمثابة كيیف حصل ذذلك؟ كيیف أأصبح هللا تعالى 

 لقد أأددرركناهھھھاووتكشف عن إإشرااقاتت هللا االمتجليیة على االمسيیح.  االبشاررةة باعتبارر أأنن .االبشاررةةمن خاللل 

تم إإيیقاظظنا لنشهھد جمالهھ ووكمالهھ. لقد تّم بذرر بذوورر ااالبتهھاجج٬، ووإإنن االثمارر االتي أأنتجتهھا كانت ثمارر  عندما

                                                
 New Haven, Conn: Yaleجوناثانن إإددووااررددزز٬، "ررووعة ووعذووبة االديین" في عظاتت جوناثانن إإددووااررددزز: االقّرااء ( )1(

University Press, 1999 (15عتهھ . إإنن أأططرووحتهھ في هھھھذهه االعظة هھھھي: جديیر بنا أأنن نكونن متديینيین فقط بسبب رروو
.14 – 13: 24ووعذووبتهھ" بناء على ااألقواالل   

)2( Ibid ،٬18 – 19 االمزيید من االتأكيید٬، يیقولل إإددووااررددزز نفس االشيء في موضع آآخر. "إإنن االتذووقق االذيي يیتم .
ااالستمتاعع بهھ بحالووةة االقيیم ااألخالقيیة االحقيیقيیة االجيیدةة٬، هھھھو نفسهھ االذيي يیتم بهھ تذووقق مرااررةة ااألخالقيیة االشيیطانيیة"٬، 

 ٬New Haven, Conn: Yale، االمحررر جونن سميیث (2نيیة في أأعمالل جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمجلد "االمشاعر االديی

University Press, 1959 ،٬(301.  
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تذووقق إإشرااقاتهھ وومجدهه. ووبصوررةة عكسيیة؛ بة االحسرةة.. االحسرةة في كوننا وولوقت ططويیل لم نعش تجر

ليیقظة تجاهه مسبوقتانن با االبشاررةةن على أأساسس االمبنيیتيیفإنن هھھھذاا يیعني بأنن االندمم وواالتوبة االفعليیتيین 

بأنن هللا هھھھو  إإشرااقاتت مجد هللا. ووأأنن تذررفف االدموعع بصوررةة ااستثنائيیة على عدمم اامتالكك االمعرفة

توقظ االحسرةة على االخطيیئة من  االبشاررةةهللا تعالى قد صارر عزيیزااً عليیك. إإنن  كنزكك٬، فهھذاا يیعني أأنن

هللا وواالتوقق إإليیهھ. ررؤؤيیةخاللل إإيیقاظظ االشعورر بحالووةة تذووقق   

االحزنن للهھنودد ليیجعلهھم سعدااء David Brainerdردد كيیف سبب ددااڤيید بريین  

ررددزز ن سنة من إإلقاء عظتهھ حولل "االسعاددةة في االديین" نشر جوناثانن إإددووااة ووعشريیبعد ست

عن عمر  1747لدىى االهھنودد ااألميیركيیيین وواالذيي توفي في االعامم االمبشر االشابب يیوميیاتت ددااڤيید بريینردد٬، 

من خاللل االوااقع االمعاشش ما كانن قد قامم ليیثبت  نة. لقد ااستغل هھھھذهه االفرصةناهھھھز االتاسعة وواالعشريین س

ووأألم االندمم. االبشاررةةبتعليیمهھ حولل االعالقة بيین تألق   

أألقى بريینردد عظتهھ أأمامم االهھنودد في كرووسويیكنغ في نيیوجيیرسي٬،  1745آآبب من االعامم  9في 

ووسجل هھھھذهه االمالحظة:  

ببعض كثيیراا   أثرااً م ر أأمامم االعامة.. كانن االبعضذذررفف االعديید منهھم االدموعع عندما كنت أأحاض

االعباررااتت االتي قيیلت لهھم بطريیقة قويیة ووفعالة وواالتي تجعل ااألشخاصص يیبكونن بحرقة وولفترةة ططويیلة من 

٬، ذذلك عكسة حولل االعذاابب ووااأللم٬، وولكن على االرغم من أأنني لم أأتفوهه بكلمووعذاابب االرووحح االمبرحح. 

ذلك ووب من يیأتي إإليیهھ٬،  لقبولل ووتخليیص كلااستعدااددهه وو بما فيیهھ االكفايیة فضائل االمسيیح٬،عرضت أأمامهھم 
.)3(حثثتهھم كي يیأتواا ددوونن تواانن  

لوقا  فيوومرةة ثانيیة٬، ووفي االثالثيین من آآبب من االعامم نفسهھ٬، أألقى دداافيید بيیرنردد عظة حولل ما جاء 

16 :19 - االمتعلقة بالغني ووأأليیعاززرر. 26   

ً عندما كنت أأتحدثث حولل قدااسة  كانن للحديیث ووقعهھ االقويي عليیهھم في ذذااكك االتجمع خصوصا

عليیهھم ي أأنن أأتبيین٬، أأنن هھھھذاا كانن لهھ تأثيیر ) ووكانن باستطاعت22: 16أأليیعاززرر "حضن إإبرااهھھھيیم" (لوقا٬، 

. ووهھھھذاا ما كانن يیحدثث معهھم بشكل ااعتيیادديي... وومعاناتهھ االرجل االغني من تأثيیر حديیثي حولل تعاسةأأكثر 

ً ووب ظظهھروواالقد  أأثارر  مالمرووعة. إإنن ااووبحقائق االكلمة ااإللهھيیة االمخيیفة  ...شكل تقريیبي أأكثر تأثرااً دداائما

االقلق لدىى االعديید منهھم بطريیق االنقل٬، هھھھي أأنهھم ووجدوواا ما اافتقدووهه٬، ووليیس باستطاعتهھم االحصولل عليیهھ٬، 
.)4(ووهھھھي االسعاددةة ااإللهھيیة  

                                                
 ٬New، االمحررر نوررمانن بيیتيّیت٬، (7جوناثانن إإددووااررددزز٬، حيیاةة دداافيید بريینودد٬، في أأعمالل جوناثانن إإددووااررددزز٬، مجلد  )3(

Haven, Conn: Yale University Press, 1993 ،٬(310.االمزيید من االتأكيید .  
)4( Ibid ،٬342.٬، االمزيید من االتأكيید  
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هھھھذاا بالضبط ما كانن إإددووااررددزز يیحدثث عنهھ في عظتهھ على مدىى ااثنيین ووعشريین عاماً. كانن ذذلك 

ً في باددئئ ااألمر.  أأنن يیتذووقق االسعاددةة في إإددررااكك ووشهھودد جاللل ااإللهھ  االمرءيیجب على ااذذ يیبدوو غريیبا

٬، قبل أأنن يیكونن باستطاعتهھ االتألم لعدمم اامتالكهھ االمزيید من تلك االسعاددةة االفعليیة االبشاررةةاالمتعالي في 

ليیس هھھھناكك من تناقض بيین ضرووررةة االشعورر بالحزنن ووااأللم وواالحسرةة بسبب االخطيیئة٬، وواالحقيیقيیة. 

مطلوبب كشرطط  االبشاررةة. إإنن حالووةة إإددررااكك هللا في شاررةةاالبووضرووررةة إإددررااكك ووشهھودد إإشرااقاتت هللا في 

أأوولي للشعورر باأللم وواالحسرةة االمفعمة بالوررعع ووذذلك على االوقت االطويیل االذيي اانقضى ددوونن ااالستمتاعع 

بهھذهه االحالووةة.  

فقط االسعاددةة االمبنيیة على االحسرةة هھھھي إإجاللل هللا تعالى  

هللا نفسهھ يیجب أأنن يیظهھر كأنباء ساررةة هھھھي أأنن  البشاررةةإإنن ما تتضمنهھ هھھھذهه االحقيیقة للدعوةة وواالعظة ب

هللا وولجمالل إإشرااقاتهھ االمتجليیة على ووجهھ االمسيیح؛ فإنن  ةة٬، ووإإذذاا لم يیتيیقظ االناسس لقدرراالبشاررةةمطلقة في 

كن هھھھذاا يیأتي نتيیجة هللا ووتقديیر مجدهه. وول ةةأألم ندمهھم لن يیكونن نتيیجة من نتائج فشلهھم في معرفة قدرر

شونهھا لوكيیاتهھم االسابقة أأوو نتيیجة لتفاهھھھة االحيیاةة االتي يیعيیأأوو نتيیجة حماقة ووسفاهھھھة س االخوفف من جهھنم

ئئ ووااألسس للندمم٬، بحّد ذذااتهھا٬، تحل محل إإجاللل ووااحدةة من هھھھذهه االمبادد إلهھھھدااررهھھھم لحيیاتهھم. وولكن٬، ما من

شأنهھ.& ووتعظم   

ما هھھھي االمحبة االخالصة؟  

االسعاددةة با$ في هللا  

ً هھھھنا.  من ووإإنن بعض من يیعرفف االقليیل عن جوناثانن إإددووااررددزز من االممكن أأنن يیبديي ااعترااضا

ال يیتواافق مع ما جاء عند إإددووااررددزز في هھھھذاا  االبشاررةةاالممكن أأنن يیقولل: "إإنن أأسلوبك في االحديیث عن 

نن هھھھذهه . يیبدوو أأاالبشاررةةاالصددد. أأنت تتحدثث عن تقديیر ووتذووقق وومعرفة قدرر هللا حق االمعرفة في 

وولكن إإددووااررددزز تكلم  ٬،وحي برغبة قويیة للعثورر على االسعاددةة وواالسروورر في االقربب من هللاتاالكلماتت 

ً مخلص إلددووااررزز ووللحواارريي بولس من خاللل أأسلوبب  عن االحب غيیر "االمتجردد" A. فهھل أأنت حقا

".االبشاررةةحديیثك حولل االتجاووبب مع   

ستعمل أأنن يیددووااررددزز إل هھ من االصحةأأنأأقولل  االمناسب٬، أأوودد أأننووجابة عن هھھھذاا االسؤاالل االمفيید ااإلفي 

مصطلح "االحب االمتجردد" باإلشاررةة إإلى هللا.  

كم هھھھي قليیلة تلك االمحبة االنزيیهھة االمجرددةة 5 ووهھھھذهه االعاططفة االخالصة االنقيیة ااإللهھيیة في هھھھذاا 
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.)5(االعالم  

 كك محبة هھھھنا تليیسوواالمحبة االمسيیحيیة.  تسمو ووتترفع عن مبدأأ ااألنا مثلهھھھناكك محبة أأخرىى  تليیس
.)6(ووألجلهھ ىى محبة هللا االتي هھھھي ) ددوونن غيیرههة سومجرددةة وونزيیهھ  

إإنن االمحبة االخالصة ' هھھھي محبة وووولكن االمفتاحح لفهھم هھھھذهه االمعاني موجودد في ااالقتباسس ااألخيیر. 

مصطلح "االمحبة االخالصة ااستخدمم إإددووااررددزز  ووبعباررةة أأخرىى فقدلهھ ووحسب". "' ووفيیهھ ووألج ٬،هللا

يیزهه عن االحب االذيي البتهھاجج بجاللل هللا ووجمالهھ٬، وولتماالحب في هللا االذيي يیشيیع اا دلل علىاالنزيیهھة" ليی

ن االمتعة وواالسعاددةة. المحبة االخاصة ليیست محبة مجرددةة مف يیشيیع االبهھجة بسبب نِعم هللا ووعطايیاهه.  

االمتعة االمجّرددةة االلطيیفة  

محبة 7 ال تتضمن االسروورر ووااالبتهھاجج في هللا. ووهھھھكذاا  ٬، إإنن إإددووااررددزز يیقصد أأنهھ ال توجدفي االوااقع

فإنهھ إإذذاا كانت هھھھناكك محبة خالصة ٬A، فهھناكك اابتهھاجج خالص في هللا. ووهھھھذاا بالضبط أأسلوبب تفكيیرهه 

ووعلى سبيیل االمثالل فقد قالل:  

محبة االقديیسيین٬، هھھھي بالقدرر نفسهھ اابتهھاجهھم ووسعاددتهھم. ووااألساسس ااألوولل لهھذاا٬، ليیس مرددهه إإلى أأيي 

أأوو تصورر حولل ااهھھھتماماتهھم باألمورر ااإللهھيیة٬، وولكن ذذلك يیكمن بالدررجة ااألوولى في ااالستمتاعع ااعتبارر 

االلطيیف االمحبب االذيي تعيیشهھ أأذذهھھھانهھم من خاللل االتصوررااتت وواالمعايینة وواالشهھودد... للجمالل وواالجاللل 
.)7( ااإللهھي االمقدسس في تلك ااألمورر  

ى أأساسس "ااهھھھتماماتهھم باألمورر هھھھناكك "غبطة ررووحيیة"٬، غيیر مبنيیة عل فهھو يیقولل بعباررةة أأخرىى أأنن

ااإللهھيیة". ووهھھھذاا يیعني أأنن اابتهھاجهھم با= ليیس مبنيیاً على أأساسس تلك االنعم االتي ووهھھھبهھم إإيیاهھھھا. ووعلى ذذلك؛ 

االناشئة عن معرفة  إإنما هھھھي "ااالستمتاعع االحلو االلطيیف بالسعاددةةفإنن االمحبة "االنزيیهھة االخالصة" ! 

إإِنَارَرةة إإِْنِجيیِل َمْجِد ااْلَمِسيیِح٬، االَِّذيي هھھھَُو ُصورَرةةُ د كشفهھا عن "عن االبشاررةة. ووهھھھذاا ما تمنحهھ )8(االذااتت ااإللهھيیة

                                                
 ٬New، االمحررر كاليید أأ. هھھھولبرووكك٬، (3جوناثانن إإددووااررددزز٬، االخطيیئة ااألوولى٬، في أأعمالل جوناثانن إإددووااررددزز٬، مجلد  )5(

Haven, Conn: Yale University Press, 1970 ،٬(144.  
٬، االمحررر 8ااألخالقيیة٬، مؤلفاتت جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمجلد جوناثانن إإددووااررددزز٬، ااإلحسانن ووثماررهه٬، في االكتاباتت  )6(

.264)٬، New Haven, Conn: Yale University Press, 1989بولل رراامسي٬، (  
٬، االمزيید من االتأكيید.249إإددووااررددزز٬، االمشاعر االديینيیة٬،  )7(  
االكلي االخالص  إإنن نوررمانن فيینريیتج٬، محق في ااالقتباسس االتالي إإذذاا ما أأخذتت كلمة "غيیر مبالٍل" ضمن االمفهھومم )8(

بمعنى ليیست هھھھناكك فائدةة مهھما يیكن ااألمر٬، حتى ووال "ااالستمتاعع االسارر" بشهھودد هللا. وو"عدمم االمباالةة في محبة هللا 
هھھھي مستحيیلة ألنن االرغبة بالسعاددةة هھھھي أأساسيیة وومتأصلة في جميیع االرغباتت أأوو االمحبة مهھما كانن نوعهھا. ووهللا 

وناثانن إإددووااررددزز٬، االمفاهھھھيیم ااألخالقيیة في سيیاقهھا االبريیطاني هھھھو أأهھھھم نهھايیة في عمليیة االبحث عن االسعاددةة. ج
)Chapel Hill. N.C.: University of North Carolina Press, 1981 ،٬(161.  
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).4: ٬4، 2 كوررنثوسس" (.هللاِ   

ً  لكن ا٬،هھھھناكك حزننن لو أأكما  هھھھناكك اابتهھاجج دداائما  

أأحد أأسبابب معالجتنا في هھھھذاا االفصل لطبيیعة أأسس االتوبة االمسيیحيیة هھھھو أأنهھا تمنحني االقدررةة  إإنن

عندما أأستعمل لغة االمكافأةة وواالتقديیر أنا على ووعيٍّ بأنني فيیة٬، النهھزاامعلى االوقايیة من االنزعة اا

ووااالبتهھاجج ووااإلعزاازز٬، وواالشعورر باالكتفاء بإشرااقاتت هللا االمتجليیة على ووجهھ االمسيیح٬، فإنن هھھھذاا يیعطي 

ً للبعض ووكأنن كل ااإلحباطط وواالمعاناةة ووااآلالمم ووااألحزاانن قد مض نا. ووهھھھذاا ليیس ت بعيیدااً ووفاررقتاانطباعا

االحيیاةة ليیست ٬، وو)9(فالمسيیحي ال يیمضي إإلى ما ووررااء االمعركة وويیتجاووززهھھھا ووهھھھو مثقل بآثامهھ٬، احقيیقيی

. إإنن االراايیة االتي تخفق )10(زااعع االبهھجة وواالسروورر من عمق ااأللممعركة النت إإنهھاكلهھا بهھجة تفوقق ااأللم؛ 

حمل ااألمر في سماء حيیاتي ووعلى مدىى مساحة هھھھذاا االكتابب هھھھي رراايیة قولل بولس االمأثورر االذيي يی

َكَحَزاانَى وَونَْحُن دَداائًِما فَِرُحونَن٬، َكفُقََرااَء وَونَْحُن نُْغنِي  " 10: ٬6، 2 كوررنثوسسقيیضهھ وواالذيي جاء في وون

".َكثيِیِريیَن٬، َكأنَْن الَ َشْيَء لَنَا وَونَْحُن نَْملُِك ُكلَّ َشْيءٍ   

٬، ووَخبَِر بشكل أأكثر نقاًء ووشفافيیة من معظمنا االبشاررةةلقد شهھد جوناثانن إإددووااررددزز إإشرااقاتت هللا في 

ً بأنن تكونن مع هللا ووبصحبتهھ عبر  ما ً تركك )11(االبشاررةةيیعني أأنن تكونن مسحوررااً وومفتونا . وولكنهھ أأيیضا

في حيیاةة االمؤمن.  االبشاررةةلنا االتوصيیفاتت ااألكثر سحرااً ووجماالً لما تولدهه إإشرااقاتت هللا االتي جاءتت في 

 تجعل االشخص متطاووال٬ً، وولكنهھا ال االبشاررةةووقد أأظظهھر بأنن االتجليیاتت ااإللهھيیة االساحرةة على االمسيیح في 

                                                
إإنن ما يیفيید في هھھھذهه االنقطة االهھامة هھھھو جونن أأوويین في مؤلفهھ٬، أأعمالل جونن أأوويین٬، االمجلد االتاسع٬، االمحررر ووليیم  )9(

). إإنن هھھھذاا االمجلد يیتضمن ثالثة أأعمالل مهھمة حولل االمعارركك مع Edinburgh: Banner of Truth, 1967جولل (
ااآلثامم االمتبقيیة لدىى االمؤمنيین "إإماتة ااإلثم في االمؤمنيین" "االغواايیة: ططبيیعة قوتهھا٬، تضليیلهھا ووهھھھيیمنتهھا االمتبقيین من 

دااررهه عامم ااآلثامم في االمؤمنيین. تقومم دداارر كرووسويي بنشر ططبعة من هھھھذهه االمؤلفاتت االثالثة ضمن مجلد ووااحد تم إإص
أأشرفف على تحريیرهه جوستن تيیلورر. 2006  

)10( من أأجل ذذلك قمت باختيیارر عنواانن "كيیفيیة االصرااعع من أأجل االفرحح" كعنواانن فرعي لكتابي "عندما ال يیكونن لديي  
).Wheaton, III: Cross Way Books, 2004االرغبة با!" (  

)11( ً حصاني في جولة في االغابة من أأجل  ٬، ووترجلت  1737صحتي ووذذلك في االعامم  ذذااتت يیومم ووعندما كنت ممتطيیا
في أأحد ااألماكن لالسترااحة٬، ووكما تعوددتت دداائما٬، أأمضي في تأمالتت ررووحيیة ووصلوااتت٬، ااذذ برزز لي تصورر٬، كانن 
بالنسبة االي غيیر ططبيیعي٬، ووهھھھو يیتعلق بمجد حبيیب هللا٬، كوسيیط بيین هللا ووااإلنسانن٬، ووررحمتهھ االراائعة االعظيیمة 

٬، االلطف وواالسلوكك االسامي... االتي ااستمرتت٬، ووكما أأحسب٬، ساعة من االزمن٬، االتامة وواالعذبة٬، وواالمحبة وواالتوااضع
ً في ددموعي ووأأنا أأنشج بصوتت مرتفع" تم ااجتزااء ذذلك االمقطع من  وواالتي أأبقتني ووعلى مدىى ووقت ططويیل غاررقا

 Clarence"سيیرةة ذذااتيیة" من ضمن نماذذجج مختاررةة من أأعمالل جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمحررر كالررنيیس هھھھـ. فوست 

H. Faust  ووتوماسس هھھھـ. جونسوننThomas H. Johnson )New York: Hill and Wang, 1935 ،٬(69.  



 101 

تجعلهھ متوااضعا٬ً، فهھي تولّد بهھجةَ قلٍب يینفطر أألماً.  

يیمأل االرووحح... ررووحح االمسيیحي بشذىى لشفافة هھھھي عطر لطيیف محبب للمسيیح إإنن كل االعوااططف اا

عوااططف قلب يینفطر أألماً. إإنن االمحبة االمسيیحيیة االحقيیقيیة٬، فيیما إإذذاا كانت  إإنهھا .ووعبيیر سماوويي لطيیف

أأوو ااإلنسانن هھھھي محبة قلب منكسر متوااضع. إإنن ررغائب االقديیسيین٬، مهھما بلغ ااإلخالصص فيیهھا٬، محبة هللا 

بهھجة قلب منكسر يینفطر  ى عنتتأتّ ...متوااضعة: فآمالهھم آآمالل متوااضعة٬، ووسعاددتهھمباتت هھھھي ررغ

 ً .)12(أألما  

 ً االثمن إلظظهھارر قيیمة االمسيیحهھھھو  تركك االشيیطانن حيیّا  

ً لَِم لْم يیضع هللا  ؟ )13(ووببساططة نهھايیة للشيیطانن ووأأعواانهھ فيیجعلهھ خاررجج االوجوددهھھھالّ تساءلت يیوما

من االمستغربب بأنن هللا بقدررااتهھ ووهھھھيیمنتهھ ووسلطانهھ على االشيیطانن ووأأعواانهھ٬، سمح لهھ بفعل االكثيیر من 

ااألذذىى. إإنن هللا يیملك االقدررةة وواالسلطانن على االشيیطانن فيیرمي بهھ في نارر جهھنم. ووهللا جّل جاللهھ سوفف 

اا يیفعل هللا جّل جاللهھ ذذلك٬، ووهھھھذ لمْ  مَ ). وواالسؤاالل ل٬10، 3: 20يیا يیوحنا٬، يیفعل ذذلك بكل االشيیاططيین (ررؤؤ

االشيیطانن؟ مايیسببهھ في ظظّل مدىى االتعاسة وواالبؤسس االلذاانن  

تعذرر صالحهھم. لقد وويیفرصة للشيیطانن وومالئكتهھ للتوبة؟ كال ألنهھم ضالونن  إإعطاءهھھھل االسبب 

 كتب وو .)41: 25(متّى٬،  ززمرتهھيي [قد تم] تحضيیرهه للشيیطانن وواالجحيیم ااألبدبأنن قالل يیسوعع االمسيیح 

فِظَهھُْم إإِلَى دَديْینُونَِة ااْليیَْومِم ااْلَعِظيیِم بِقيُیُودٍد أأَبَِديیٍَّة تَْحَت حَ " " بأنن االمالئكة االذيین هھھھبطواا من االسماءيیهھودداا"

)).6( يیهھودداا" (.االظَّالمَمِ   

االَِّذيیَن  " ٬،ررةةاالبشالَِم يیعذبب هللا تعالى إإذذنن االشيیطانن؟ نجد االجواابب عندما نتذكر بأنن االشيیطانن يیكرهه 

هھھْھِر قَْد أأَْعَمى أأذَْذهھھھَانَن َغيْیِر ااْلُمْؤِمنيِیَن٬، لِئَالَّ تُِضيَء لهَھُْم إإِنَارَرةةُ إإِْنِجيیِل َمْجدِ  ااْلَمِسيیِح٬، االَِّذيي  فيِیهِھْم إإِلهھُ هھھھَذاا االدَّ

مزيید من ) هھھھو ذذاا االمفتاحح لمعرفة سبب منح هللا تعالى إإبليیس اال4: ٬4، 2 كوررنثوسس" (.هھھھَُو ُصورَرةةُ هللاِ 

.االبشاررةةمن خاللل  ووتألقهھ االمسيیح إإعالء شأنن مجداالسيیطرةة. ووغايیة هللا هھھھو   

سيیمجد قوةة . ووهھھھذاا٬، ووددوونن شك٬، تدميیر االشيیطانن ببساططة بفضل قوتهھ االفائقة بإمكانن االمسيیحااذذ 

كما أأنهھ لن يیعمل على . على إإبليیساالمسيیح ااألعظم تفوقق اااالمسيیح٬، لكنهھ لن يیظهھر بوضوحح كبيیر 

هھھھو  االبشاررةة. إإنن هھھھدفف هھلذااتهھ ووعدمم حب هھراائع للمسيیح وولسلطتهھ ووتوااضعهھ ووااتضاعإإظظهھارر االمثالل اال

إلحرااجج إإبليیس ووجعلهھ يیشعر بالخزيي من قبل لمسيیح االمصلوبب على مرأأىى االجميیع٬، ووضع مجد اا

                                                
)12( .349 – 348جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمشاعر االديینيیة    
)13( في ماتبقى من هھھھذاا االفصل٬، أأقتربب ووأأقومم باقتباسس ما كنت قد كتبتهھ في: االحيیاةة كوهھھھم/كشيء ال قيیمة لهھ٬،  

)Sisters, Ore: Multnomah, 2004 ،٬(77 – 81.  
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يْیطَانِن إإِلَى هللا٬ِ، َحتَّى ماليیيین االناسس " يیَنَالُواا بِاِإليیَمانِن َكْي يیَْرِجُعواا ِمْن ظظُلَُماتٍت إإِلَى نُورٍر٬، وَوِمْن ُسْلطَانِن االشَّ

ب االشيیطانن يیكذت) وومن أأجل 18: 26" (أأعمالل االرسل٬،  .بِي ُغْفَراانَن ااْلَخطَايیَا وَونَِصيیبًا َمَع ااْلُمقَدَِّسيینَ 

.)14(االبشاررةةلمثالل االمسيیح االراائع في  كبديیل  

إإنن هھھھذهه االطريیقة في ااالنتصارر على إإبليیس هھھھي أأكثر كلفة من ددحرهه بعيیدااً. لقد عانى االمسيیح من 

إذذاا ما قامم االمسيیح كن تقيیيیمهھ بسهھولة. فمن ااإللهھي ال يیأأجل هھھھذاا ااالنتصارر٬، ووكذلك عانى االعالم. لكن االثم

أأثر كل االشيیاططيین في هھھھذاا االوقت (ووبإمكانهھ ذذلك) فإنن سلطتهھ االمطلقة سوفف تظهھر على أأنهھا  حوبم

قامت أأمة هللا حدثث عندما سلطة معظمة٬، وولكن تفوقق مثالهھ االراائع ووقدررتهھ لن يیلمعا بشكل مشع كما 

.وواالوثوقق بدمم االمسيیح ووبطهھاررتهھ ووصالحهھ ٬،بالتخلي عن ووعودد إإبليیس  

االبشاررةةإإبليیس يینهھارر عندما يیكونن هللا هھھھو   

أأنن محورر هھھھذاا االكتابب هھھھو ووبشكل مذهھھھل أأمر إإلهھي مهھم. ووما أأررااددهه هللا تعالى هھھھو أأنن هھھھذاا يیعني 

ووااضحاً يیس قد تبدددتت٬، ووأأصبح أأنن سلطة إإبلا بوضوحح تبيین ووتذووقهھ اإإشرااقاتهھ االتي باإلمكانن إإددررااكهھ

بب أأكبر من فّعاليیة ووفتن االشيیطانن.لطف ووررقة االمسيیح االمصلوبالنسبة للجميیع بأنن   

ً من خاللهھا ظهھر يیهھھھكذاا كما  االبشاررةةعظ وونعيیش تلذاا ددعونا ن لدحر االمسيیح٬، ددعونا نعمل معا

ال أأقولل إإنن ذذلك بالمجد وواالتألق ااألكبر لولّي ووحبيیب هللا! أأنا  االشيیطانن بأنن نكونن جريیئيین ووسعدااء

سهھال٬ً، فهھو مكلف جدااً. إإنن االطريیق االذيي يیقودد من صلب االمسيیح إإلى تألق االمسيیح وومجدهه هھھھو ططريیق 

االتضحيیة. إإنن االنموذذجج االمثالل للمسيیح االمتفوقق على إإبليیس وواالخطيیئة يیمكن إإددررااكهھ بشكل أأفضل إإذذاا ما 

لمثاررةة ضد سلطة االظالمم أأنن أأعظم االصدماتت ااكما  .كانت لديینا االرغبة لنتعذبب وونعاني من أأجل ذذلك

" .وَوهھھھُْم َغلَبُوههُ بَِدمِم ااْلَخُرووفِف وَوبَِكلَِمِة َشهھَادَدتهِِھْم٬، وَولَْم يیُِحبُّواا َحيیَاتهَھُْم َحتَّى ااْلَمْوتتِ تأتي من ددمم االشهھدااء "

). إإنهھا تلك االحيیاةة االتي تنمو مع إإددررااكك هللا كرسالة.11: 12(ررؤؤيیا يیوحنا٬،   

  

                                                
)14( ووعندما يیستهھزئئ االشيیطانن بأنهھ ما ززاالل لديیهھ االماليیيین ممن أأقنعهھم بالبقاء في ظظالمهھ٬، فإنن هھھھذاا يیساعد على من  

يیعظم من شأنن عداالة هللا بالعقابب وواالرحمة تجاهه هھھھؤالء االذيین هھھھربواا من ذذااكك االظالمم. إإنن هللا يیعلم معدلل ااألمورر 
ا يینسب للمسيیح.ووااألشيیاء ووكيیف أأنهھ من ااألفضل إإعطاء أأهھھھميیة لكل م  
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ةِة َمِشيیئَتهِِھ٬،ذْذ َسبََق فََعيیَّنَنَا لِلتَّ إإ لَِمْدحِح َمْجِد نِْعَمتهِِھ االَّتِي أأَْنَعَم بهِھَا  بَنِّي بيِیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح لِنَْفِسهِھ٬، َحَسَب َمَسرَّ

   .َعليَْینَا فِي ااْلَمْحبُوببِ 

- 5: ٬1، أأفسس  6.  

.ألنَنَّ بهِِھ لَنَا ِكليَْینَا قُُدووًما فِي رُرووحٍح وَوااِحٍد إإِلَى ااآلببِ   

.18: ٬2، أأفسس  

قَتْ َمتَى  َب ِمْنهھُ فِي َجِميیِع ااْلُمْؤِمنيِیَن. ألنَنَّ َشهھَادَدتَنَا ِعْنَدُكْم ُصدِّ يیِسيیهِھ وَويیُتََعجَّ َد فِي قِدِّ فِي  َجاَء ليِیَتََمجَّ

.ذذلَِك ااْليیَْوممِ   

.10: 1)٬، 2( كيسالونيیت  

.ْحَدكَك وَويیَُسوعَع ااْلَمِسيیَح االَِّذيي أأرَْرَسْلتهَھُ وَوهھھھِذهِه هھھِھَي ااْلَحيیَاةةُ ااألَبَِديیَّةُ: أأنَْن يیَْعِرفُوكَك أأَْنَت ااِإللهھَ ااْلَحقيِیقِيَّ ووَ   

.3: 17 ٬،يیوحنا  
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االفصل االتاسع  

نعمة من عند هللا تفوقق االبشاررةة  
كل ما هھھھناكك من نعمٍ   

االخط االفاصل بيین ااالمتنانن وواالشكر االمنبثق عن إإعجابب أأعمى بالنعمة  

في هھھھذاا االفصل وواالذيي يیليیهھ هھھھو: كيیف تتعلق كّل االهھباتت وواالنعم االتي  أأططرحهھإإنن االسؤاالل االذيي 

و باC كنعمة نهھائيیة وومهھمة جدااً للرسالة؟ إإنن االتحديي في هھھھذيین االفصليین هھھھ االبشاررةةتتدفق عليینا من 

نعم هللا ووااالستخفافف بهھا ووبيین جعل نعم هللا ,. إإنهھ االخط االفاصل من قدرر  ررسم خط ددقيیق بيین االتقليیل

نانن وواالشكر @ وواالمنبثق عن معّزةة هللا ووتقديیرهه ووبيین ااالمتنانن وواالتقديیر االمنبثق عن ااإلعجابب بيین ااالمت

ا.بالنعمة ذذااتهھ ااألعمى  

-ووجدتت نقطة االنهھايیة هھھھو أأنن نريیح عوااططفنا ووشعوررنا ألنن ررغباتت قلوبنا  ما أأعنيیهھ بقولي إإلى  

-حيیث ترتاحح  هھھھدفهھا جناحح ااآلالفف من االنعم ٬، ووكأنهھا تسمو بهھا إإلى هللا على فقط بحضرةة هللا 

وواالعطايیا.  

يیقولل أأووغسطيین: "لقد خلقنا من أأجلهھ٬، ووتبقى أأفئدتنا قلوبنا في ااضطراابهھا ووكدررهھھھا إإلى أأنن تسكن 

. إإنن هھھھذاا االكدرر هھھھو شيء محبب عندما نحب أأنفسنا في حالة متعة وواابتهھاجج من خاللل )1(في حضرتهھ"

نعمة من نعم هللا عليینا.  

ث فيینا االسعاددةة٬، سوااء أأكانت تلك االنعمة نعمة االخالصص إإنن نعم هللا ووعطايیاهه يیجب أأنن تبع

- 4: ٬1، 1بطرسس ( ). وولكن إإذذاا ما ااسترااحت 17: 6؛ 3: ٬4، 1 تيیموثاووسس) أأوو نعمة االطعامم (5 

مشاعرنا هھھھناكك سنصيیر مخلصيین بشكل أأعمى. لذاا٬، فإنن هھھھدفف هھھھذاا االفصل وواالذيي يیليیهھ هھھھو إإظظهھارر 

-االتضحيیة بالدمم  ةكيیف أأنن نعم – االبشاررةة نِعمة لل أأحدهھھھموومن االممكن أأنن يیقو   تشيیر إإلى أأبعد من 

إإلى هللا تعالى كنعمة بحّد ذذااتهھ. ٬،نفسهھا  

ألررووااححلنعمة تحريیر ووخالصص  االبشاررةةهھھھبة   

نوعة االتي نحصل عليیهھا عند تمامم خالصنا. ووكيیف تتأمل في باددئئ ااألمر نعم هللا االمتعدددةة وواالم

االرغم من أأنهھا سبقت موتت االمسيیح  ااألوولى٬، على االبشاررةةنقتنيیهھا. إإنن تحريیر ووخالصص ااألررووااحح هھھھي 

                                                
.1)٬، New York: Washington Square Press, 1962االقديیس أأووغسطيین: ااعتراافاتت االقديیس أأووغسطيین٬، ( )1(  
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في ااألبديیة. إإنن االحمل االذيي ال عيیب فيیهھ يیسوعع االمسيیح٬، االذيي ذذبح من أأجل خطايیانا قد تُنبئ بهھ قبل 

) من أأجل ذذلك منحنا هللا االرحمة وواالعطف بسبب االمسيیح قبل بدء االخليیقة 20: ٬1، 1 بطرسساالتكويین (

) 5: ٬1، أأفسس" (فََعيیَّنَنَا لِلتَّبَنِّي بيِیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح لِنَْفِسهھِ  إإذِْذ َسبَقَ ). لذاا يیقولل بولس: "9: ٬1، 2 تيیموثاووسس(

بمحبة.علنا مقدسيین ووغيیر محاسبيین أأمامهھ إإنن هھھھذاا االقدرر هھھھو إإررااددةة هللا ألنن يیجعلنا عباددهه وويیج  

االمذهھھھلة لتحريیر ووخالصص  نشعر باالبتهھاجج بقدرر نعمة االتضحيیة بالدممسكيیف وواالحالل هھھھذهه 

ةِة َمِشيیئَتهِِھ٬،" 6: 1 أأفسسااألررووااحح؟ يیعطي بولس ااإلجابة في  لَِمْدحِح َمْجِد نِْعَمتهِِھ االَّتِي أأَْنَعَم بهِھَا  َحَسَب َمَسرَّ

هھھھو أأنن نجّل عالى في تحريیر ووخالصص أأررووااحنا ). إإنن ما أأررااددهه هللا تNASB" (َعليَْینَا فِي ااْلَمْحبُوببِ 

جعل االهھدفف من تحريیر ووخالصص أأررووااحنا هھھھو ررحمتهھ. ووبعباررةة أأخرىى٬، إإنن  وونحب وونستزيید من أأنواارر

ً للعيیانن كأمر معظّم٬، ووأأننا سوفف ندرركهھ وونشهھدهه وونتذووقهھ وونتغنى بمجدهه. إإنن أأنواارر االرحمة  ذذلك بادديیا

نن االغرضض من هھھھذاا االقدرر هھھھو إإددررااكك هللا ووتقديیرهه لما ل برحمة. ذذلك أأهھھھي أأنواارر إإلهھ لطيیف ررحيیم يیعم

في عملهھ  قّدرر عليینا هھھھو إإددررااكك ووتقديیر هللاإإنن االهھدفف مما االمخلصة لنا. ووتهھ االمنقذةة في ررحم قدررهه عليینا

نن االغرضض من هھھھذاا االمقّدرر عليینا هھھھو أأننا سوفف نكونن سعدااء في تمجيید االرحيیم من أأجل خالصنا. كما أأ

ووتعظيیم ررحمة هللا.  

في االتجسد االبشاررةةكيیف نمتلك نعمة   

ال بد أأنن يیرسل هللا  كاننتحريیر أأررووااحنا٬، وومن أأجل االحصولل على نعمة قدررنا في خالصص وو

برسولهھ ووحبيیبهھ من بني االبشر إإلى االعالم فكانن كلمة هللا االمتجسدةة ليیموتت متحمالً االعقابب ااإللهھي على 

االخطيیئة ووليینجز وويیحقق االصالحح ووااالستقامة ااألخالقيیة االتي فشلنا في تحقيیقهھا. إإنن هھھھذاا االمدخل لحبيیب 

ووكانن ذذلك   ووهھھھي نعمة من نعمهھ االعظيیمة االتي لم نكن نستحقهھا. د كلمة هللاهللا إإلى االعالم يیدعى تجس

 جة بمعنى أأنن هللا تعالى نبهھاالنتيیجة وواالشرطط في االموتت االمكفّر عن االذنوبب للمسيیح. لقد كانن نتيی بمثابة

عند موتت ووليیهّھ كي يیثبت ووبشكل علني  (االمكانن االذيي صلب فيیهھ االمسيیح)ةما سيیفعلهھ في االجلجثبأنن 

االثالثث وواالثالثيین عاماً... ووإإنن موتت  تتإإذذاللل ووتحقيیر ووليیهھ ووكلمتهھ االمتجسدةة ذذاا االعمل االجائر في

االمسيیح سوفف يیثبت فضل هللا في إإررسالهھ االمسيیح ووتعريیضهھ للمحدوودديیة وواالمعاناةة وواالبالء. إإنن ااالقتدااء 

- 24: 3بالدمم سوفف يیجعل ااإللهھ عاددالً ووهھھھو االذيي يیصفح عن االخاططئيین االذيین يیؤمنونن بهھ (ررووميیة٬،   

26.(  

- 8: 15حيینهھا اامتالكك االتجسد؟ يیجيیب بولس في ررووميیة  يیف يیمكنناك أأَقُولُل: إإنِنَّ يیَُسوعَع : "9 

". إإنن االمسألة هھھھنا أأنن ااْلَمِسيیَح قَْد َصارَر َخادِدمَم ااْلِختَانِن٬، ِمْن أأَْجِل ِصْدقِق هللا٬ِ، َحتَّى يیُثَبَِّت َمَوااِعيیَد ااآلبَاءِ 
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ً للرحمة. تلك االرحمة كانت دداللة تجسد االمسيیح كخاددمم لدىى االعلّي االقديیر شكل  ً رراائعا إإظظهھاررااً ووبيیانا

على مجد ووإإشرااقاتت هللا االواافرةة وواالغنيیة. إإنن تجاووبنا مع هھھھذاا ااإلظظهھارر للرحمة االكاشفة عن مجد هللا 

هھھھناكك تشهھد ووتتذووقق وو ع شعاعع االرحمة في شهھودد حضرةة هللا٬،ووإإشرااقاتهھ هھھھي لجعل قلوبنا تحلق م

يیجب أأال ترتاحح عند حدوودد االنعمة٬، وولكن يیجب أأنن نسمو بالنعمة  إإشرااقاتت هللا. إإنن مشاعر بهھجتنا

لتكونن على مستوىى االذااتت ااإللهھيیة.  

– 6: 2فيیليیبي نفسهھا في ططرحح بولس االمسألة  إإذذاا قمنا بإسقاطط هھھھذهه االعباررااتت في االمقدمة وو ,11 

د وُولِد "ق وواالخاتمة٬، بإمكاننا ووبوضوحح إإددررااكك االسبب االمطلق بالنسبة للتجسد. ووهھھھي تذكر بأنن االمسيیح

ً ألمر االموتت... ووبهھذاا... فإنن كل لسانن [سوفف] يیعترفف على صوررةة ااإلنسانن...  بأنن ليیكونن منصاعا

للتجسد هھھھو ااددررااكك االناسس  يیسوعع االمسيیح هھھھو االكلمة االتي تجلت من عند هللا. "إإنن االهھدفف ااألسمى

سد قصة حيیاةة تج هھھھي ٬،ووموتهھ االمسيیحفي يیسوعع االمسيیح. إإنن كل أأحدااثث قصة حيیاةة  شرااقاتت هللاإل

عندما تّم ف. عليیهھ تجليیاتت أأنواارر هللا يیسطع نتيیجة هھاشعاعفكانن بريیق االمسيیح بأكملهھا ووموتهھ ووقيیامتهھ 

ً ظظهھر االبشاررةةإإعالنن قصة هھھھذهه  ر هھھھذاا ااإلشرااقق وولم يیدرركك٬، يیظهھ ووإإذذاا لماالتألق للعيیانن٬،  على االمأل حقا

خالصص.ميیزااتت لم يیدرركك٬، وولن يیتم االمن  االبشاررةةفهھذاا يیعني أأنن أأررووعع ما في   

الح: بلوغغ حضرةة هللا ووااالبتهھاجج وواالفرححاالتص  

و عن االذنوبب. ووقمنا بتناوولل االتبرئة من ااإلثم من خاللل ااإليیمانن وواالعف لقد قمنا في االفصل االثالث

االتي تهھدفف إإلى إإززاالة االعواائق بيیننا ووبيین هللا. فهھذهه ليیست باألنباء  االبشاررةةمن نعم  بإظظهھارر أأنن ذذلك

لمصالحة . ووإإنن هھھھذهه اااالخاططئيین ووبيین هللا تعالى ممكنة حة بيیناالسارّرةة بحّد ذذااتهھا٬، لكنهھا تجعل االمصال

ااالستمتاعع بحضورر هللا  مصالحة وواالتصالح هھھھو أأنهھ يیمكننانن االتركيیز في االتعيیدنا إإلى حضرةة هللا. كما أأ

ددوونن إإدداانة.  

– 10: 5ووبعد أأنن قالل بولس في ررووميیة   مضى ليیقولل: "ووليیس ذذلك فقط أأنهھ "قد صولحنا" : 11 

 ً باB من خاللل يیسوعع االمسيیح االذيي نلنا بهھ ااآلنن االمصالحة". إإنن االهھدفف من هھھھذهه بل نفتخر أأيیضا

ً وومعتماً؛ إإنما االهھدفف أأننا "نفتخر أأيی ً با0 من خاللل يیسوعع االمسيیح" أأاالمصالحة ليیس توحدااً آآمنا نن ضا

 هللا تعالى هھھھو مركز هھھھذهه االمصالحة٬، ووأأنن ااالبتهھاجج بالمصالحة هھھھو فرحح وواابتهھاجج با,. لذاا عندما نعظ

إإززاالة االخصومة ووحسب٬، وولكن يیجب أأنن يیكونن  على برسالة االمصالحة٬، فإنن االتركيیز يیجب أأال يیكونن

مع هللا هھھھي االنعمة االمطلقة في االمصالحة ووإإددررااكهھا ووتذووقهھا  إإنن ررؤؤيیةعلى بلوغغ االفرحح با!. االتركيیز 

أأنباء يیسوعع االمسيیح االسارّرةة.  
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ليیقربنا من هللانزفف االمسيیح   

 ااأأوو عذرر ااأأوو تحريیر اااسترضائيی اتأدديیة كفاررةة أأوو ااسترضاء أأوو عقابفعل االمسيیح هھھھو بمثابة اانن 

االنعمة ااإللهھيیة االمطلقة. أأووالً جاء  اررختصوواالغايیة من ذذلك هھھھي اا  اا,أأوو مغفرةة للذنوبب أأوو تحررر اامبررر

ً تأل االبارر ما يیجعل ااألمر أأكثر ووضوحاً: "فإنن االمسيیح 18: 3 1،٬ في بطرسس م مرةة ووااحدةة من أأيیضا

- 13: 2 أأفسسوويیقربنا إإلى هللا" ل ثمة ل ااألمن أأجوو أأجل االخطايیا هھھھذهه أأكثر ددقة بخصوصص  18 

وَولِكِن  .وَولِكِن ااآلنَن فِي ااْلَمِسيیِح يیَُسوعَع٬، أأَْنتُُم االَِّذيیَن ُكْنتُْم قَْبالً بَِعيیِديیَن٬، ِصْرتُْم قَِريیبيِیَن بَِدمِم ااْلَمِسيیحِ االحقيیقة: "

أأيَِي ااْلَعَدااوَوةةَ. ُمْبِطالً  .ُكْنتُْم قَْبالً بَِعيیِديیَن٬، ِصْرتُْم قَِريیبيِیَن بَِدمِم ااْلَمِسيیحِ ااآلنَن فِي ااْلَمِسيیِح يیَُسوعَع٬، أأَْنتُُم االَِّذيیَن 

 ا َسالًَما٬،بَِجَسِدهِه نَاُموسَس ااْلَوَصايیَا فِي فََراائَِض٬، لَِكْي يیَْخلَُق ااالْثنيَْیِن فِي نَْفِسهِھ إإِْنَسانًا وَوااِحًداا َجِديیًداا٬، َصانِعً 

َرُكْم بَِسالمٍَم٬، أأَْنتُُم ااْلبَِعيیِديینَ  وَويیَُصالَِح ااالْثنيَْینِ  ليِیِب٬، قَاتِالً ااْلَعَدااوَوةةَ بهِِھفََجاَء وَوبَشَّ  فِي َجَسٍد وَوااِحٍد َمَع هللاِ بِالصَّ

"..ألنَنَّ بهِِھ لَنَا ِكليَْینَا قُُدووًما فِي رُرووحٍح وَوااِحٍد إإِلَى ااآلببِ  .وَوااْلقَِريیبيِینَ   

أأفضل نعم هللا: كوننا عبادد هللا إإلى ااألبد  

هھھھذهه مسألة مهھمة يیجب إإددررااكهھا. إإنن االعديید من ااألشخاصص يیحيیطونن باألنباء االسارّرةة ددوونن إإحاططتهھم 

ً جديیدةة فقط ألننا نودد تجنب  هھھھناكك ددليیل قويي نؤكد من خاللهھ ليیسووبالذااتت ااإللهھيیة.  أأننا نملك قلوبا

جديید  لن تحتاجج لقلبف ,االجحيیم. إإنن هھھھذهه االرغبة ططبيیعيیة تماما٬ً، ووليیست ررغبة خاررجة عن االمألوفف

لتطلب االرااحة االنفسيیة في االمغفرةة عندما يیغفر لك٬، أأوو عند ررفع االغضب ااإللهھي عنك٬، أأوو عندما تكونن 

االوااررثث لعالم هللا. باإلمكانن إإددررااكك كل هھھھذهه ااألمورر ددوونن أأنن يیحدثث أأيي تغيیّر في االجانب االرووحي٬، 

ااألمورر من بابب لست بحاجة ألنن تخلق من جديید لتتوقق إإلى هھھھذهه ااألمورر٬، فالشيیطانن بهھ توقق إإلى هھھھذهه 

أأوولى.  

أأنن تستأثر ال يیعني هھھھذاا هھھھذهه ااألشيیاء. ووفي االوقت عيینهھ  من خطأ في أأنن تكونن لديیك االرغبة في ما

االدليیل على تحولنا ووتغيیرنا يیظهھر من خاللل تلك االرغبة  هھھھذهه االرغبة بكل كيیانك وومشاعركك. إإال أأنن

لتي ذاا من أأعظم ووأأررووعع ااألمورر ااهھھھذهه ااألمورر بمثابة حافز كي تحتويینا االسعاددةة في هللا. ووهھھھ االتي تجعل

أأننا خلقنا االجواابب هھھھو هھھھذاا؟ لم . أأعظم مما في ااألنباء االساررةةماتت االمسيیح من أأجلهھا. ووهھھھذاا أأررووعع وو

لنعيیش تجربة االسعاددةة االغامرةة االتي ال تنتهھي بسبب إإددررااكنا ووااستمتاعنا بإشرااقاتت هللا. ووإإذذاا ما كانن 

ة٬، حيینهھا نكونن عبدةة أأووثانن وولن تكونن االذااتت مصدرر سعاددتنا بسبب غايیة أأددنى ووأأقل من تلك االغايی

ااإللهھيیة محل تقديیر ووإإجاللل. لقد خلقنا على قدرر بحيیث إإنن إإشرااقاتهھ ووجاللهھ تبيین ووتكونن ظظاهھھھرةة للعيیانن 

من خاللل فرحنا ووسعاددتنا بهھا. إإنن ررسالة االمسيیح هھھھي ااألنباء االسارّرةة االتي كانن كلفتهھا ووثمنهھا حيیاةة 
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ل ما هھھھو ضروورريي كي تكونن عبودديیتنا لهھ من خاللل ما يیجعلنا سعدااء صفيیهّھ ووووليیهّھ٬، فكانن أأنن أأقامم هللا ك

.)2(إإلى ما ال نهھايیة ووبشكل متزاايید٬، ووبالتحديید من خاللهھ وومعهھ جّل جاللهھ  

: االشعورر بالذهھھھولل وواالدهھھھشة أأمامم االمسيیح االعظيیماالبشاررةةااكتمالل   

ووضمانتهھ كانت ددمم االمسيیح وواالدعوةة  ,هھھھو مضمونن ةثانيیاالمسيیح  مجيءإإنن إإنجازز خالصنا عند 

. إإنن موتت االمسيیح ووقيیامتهھ من بيین ااألموااتت منحتهھ قوةة االتغلب على االموتت لمصلحة كل ما البشاررةةب

" (ررؤؤيیا .ُكْنُت َميْیتًا٬، وَوهھھھَا أأَنَا َحيٌّ إإِلَى أأَبَِد ااآلبِِديیَن! آآِميیَن. وَولِي َمفَاتيِیُح ااْلهھَاوِويیَِة وَوااْلَمْوتتِ يیمت لهھ بصلة "

االمسيیح على االموتت ووبيین اانتصاررنا نحن على االموتت لة ووثيیقة بيین اانتصارر ). هھھھناكك ص18: 1يیوحنا٬، 

يیُْحيیِي وَوإإنِْن َكانَن رُرووحُح االَِّذيي أأَقَامَم يیَُسوعَع ِمَن ااألَْمَوااتِت َساِكنًا فيِیُكْم٬، فَالَِّذيي أأَقَامَم ااْلَمِسيیَح ِمَن ااألَْمَوااتِت سَ "

اِكِن فيِیُكمْ أأَْجَسادَدُكُم ااْلَمائِتَةَ أأيَْیًضا بُِرووحِ  ٬، وَوَسيیُقيِیُمنَا نَْحُن ). "11: 8" (ررووميیة٬، .هِھ االسَّ ببَّ وَوهللاُ قَْد أأَقَامَم االرَّ

تهِھِ  ).14: ٬4، 2 كوررنثوسس٬، Cf؛ 14: ٬6، 1 كوررنثوسس" (.أأيَْیًضا بِقُوَّ  

لَى َسيیَُغيیُِّر َشْكَل َجَسِد تََوااُضِعنَا ليِیَُكونَن عَ " مسيیح ليیقيیمنا من بيین ااألموااتت فانهھووعندما يیأتي اال

- 3" (فيیليیبي٬، .ُصورَرةِة َجَسِد َمْجِدهِه٬، بَِحَسِب َعَمِل ااْستِطَاَعتهِِھ أأنَْن يیُْخِضَع لِنَْفِسهِھ ُكلَّ َشْيءٍ   21.(  

ا َشْوَكةُ ااْلَمْوتِت فهَِھَي  أأيَْیَن َشْوَكتَُك يیَا َمْوتُت؟ أأيَْیَن َغلَبَتُِك يیَا هھھھَاوِويیَةُ؟. ااْبتُلَِع ااْلَمْوتُت إإِلَى َغلَبَةٍ  أأَمَّ

ةةُ ااْلَخِطيیَِّة هھھِھَي االنَّاُموسسُ ااْلخَ  " .وَولِكْن ُشْكًراا ِ>ِ االَِّذيي يیُْعِطيینَا ااْلَغلَبَةَ بَِربِّنَا يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحِ  .ِطيیَّة٬ُ، وَوقُوَّ

- 54: ٬15، 1 كوررنثوسس(  57.(  

وولكن أأيین سيیكونن االتركيیز في تلك االساعة االعظيیمة ساعة االوصولل إإلى إإتمامم االمهھمة؟  

- 7: 1االثابتة إإلى أأهھھھل تسالونيیكي  االبشاررةةإإنن  ً ووااضحاً. إإنن االنقطة االمحورر  10  تعطي جواابا

مذهھھھوليین مندهھھھشيین. هھھھناككستكونن حولل مجد االمسيیح٬، سنقف   

سيیظهھر االسيید يیسوعع في االسماء مع مجموعة مالئكتهھ ااألشّدااء ضمن نيیراانن ملتهھبة٬، تنزلل عقوبة 

االذيین لم يیطيیعواا ما جاء من أأوواامر في ررسالة االعذاابب على هھھھؤالء االذيین لم يیعرفواا هللا٬، ووعلى هھھھؤالء 

سوفف يیقاسونن من عذاابب االهھالكك ااألبديي٬، بعيیديین عن حضورر االسيید االمسيیح ووبعيیديین وو ٬،سيیدنا يیسوعع

٬، ووليیكونن موضوعع ذذهھھھولل ووددهھھھشة بيین في ذذااكك االيیومم ليیتم تمجيیدهه ي االمسيیحعن مجدهه ووعظمتهھ. سيیأت

مانن بهھا.جميیع من آآمنواا٬، ألنن شهھاددتنا بك قد تم تصديیقهھا ووااإليی  

                                                
): "االمسيیح تألم ووماتت من أأجل أأنن نعودد إإلى هللا" في كتابب 22إإنن االمقطعيین االخاصيین هھھھما مبنيیانن على االفصل ( )2(

.62 – 63)٬، Wheaton, III: Cross Books, 2004جونن بيیبر: "آآالمم يیسوعع االمسيیح" (  
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موضع ددهھھھشة هھھھو "ليیتمّجد قّديیسوهه ووليیكونن  االبشاررةةلما ووعد بهھ من  هھإإنن االغايیة من قدوومهھ ووإإتمام

ووذذهھھھولل" أأمامم جميیع من آآمن "سوفف تكونن تلك سعاددتنا االعظيیمة وومجدهه االعظيیم. ووهھھھذهه إإررااددةة هللا 

 االبشاررةةفي  . إإنن االهھدفف في إإنجازز ما جاءيیسوعع االمسيیح يیتمجد االنافذةة. ووسنحصل على االسعاددةة عندما

أأننا نرىى  ل ووأأسمى ما في ااألنباء االسارّرةة هھھھوهھھھو تجليیاتت إإشرااقاتت هللا على ووجهھ االمسيیح٬، ووإإنن أأفض

.االى ما ال نهھايیة دهھھھشةاالعجابب ووووااإل بالتمجيید هھھھو جديیرمن وونمجد   

االحيیاةة ااألبديیة: جعل االسعاددةة وواالمتعة بمعرفة هللا أأكثر شموليیة ووكماالً وومثاليیة  

االذيي هھھھو موضع ااعتزاازز ووفخر هھھھو ااالبتدااء ووااالستهھاللل وواالختامم. إإنهھ بداايیة ططبعاً. إإنن هھھھذاا االحدثث 

ً اال ِخَراافِي قد تم منحنا هھھھبة االحيیاةة ااألبديیة من خاللل ااإليیمانن بالمسيیح. "ل طريیق إإلى حيیاةة االخلودد. ووحقا

٬، وَولَْن تهَْھلَِك إإِلَى ااألَبَِد٬، وَوالَ يیَْخطَفهُھَا أأََحٌد وَوأأَنَا أأُْعِطيیهھَا َحيیَاةةً أأَبَِديیَّةً ٬، .تَْسَمُع َصْوتِي٬، وَوأأَنَا أأَْعِرفهُھَا فَتَْتبَُعنِي

-27: 10" (يیوحنا٬، ِمْن يیَِديي  28.(  

ً أأنن تمامم حيیاةة االخلودد ووااكتمالهھا يیبدأأ في يیومم االبعث وواالن شورر. يیقولل يیسوعع إإنهھ أأمر حقيیقي أأيیضا

بيَْیتًا أأوَْو وَواالَِديْیِن أأوَْو إإِْخَوةةً أأوَِو ااْمَرأأةَةً أأوَْو أأوَْوالدًَداا ِمْن ااْلَحقَّ أأَقُولُل لَُكْم: إإنِْن ليَْیَس أأََحٌد تََركَك «فَقَالَل لهَھُُم:: "االمسيیح

هھھْھِر ااآلتِي ااْلَحيیَاةةَ ااألَبَِديیَّةَ  أأَْجِل َملَُكوتِت هللا٬ِ، َمانِن أأَْضَعافًا َكثيِیَرةة٬ً، وَوفِي االدَّ " (لوقا٬، إإِالَّ وَويیَأُْخُذ فِي هھھھَذاا االزَّ

18 :29 - نَِصيیُر وَورَرثَةً َحَسَب رَرَجاِء ااآلخرةة. لذاا يیقولل بولس بأننا " ). إإنن تمامم حيیاةة االخلودد يیبدأأ في30 

نفوسنا. اتهھفو إإليیهھ ألنن االحيیاةة ااألبديیة)7: 3" (تيیطس٬، .ااْلَحيیَاةِة ااألَبَِديیَّةِ   

 االبشاررةة. ووهھھھي متجذررةة في أأكثر ووعودد االبشاررةةإإنن حيیاةة االخلودد هھھھي أأحد أأهھھھم االنعم االغاليیة في 

نَّهھُ هھھھَكَذاا أأََحبَّ هللاُ ااْلَعالََم َحتَّى بََذلَل ااْبنهَھُ ااْلَوِحيیَد٬، لَِكْي الَ يیهَْھلَِك ُكلُّ ألَ االمألوفة وواالمحببة على نحو أأفضل "

). لذاا٬، فإنن االوعد بحيیاةة االخلودد مرتبط 16: 3" (يیوحنا٬، .َمْن يیُْؤِمُن بهِِھ٬، بَْل تَُكونُن لهَھُ ااْلَحيیَاةةُ ااألَبَِديیَّةُ 

وومن محبة هللا؟ االبشاررةةنعمة االتي تتدفق من بمحبة هللا ووبهھبة حبيیبهھ. فما هھھھي إإذذنن تلك اال  

وَوهھھھِذهِه هھھِھَي ااْلَحيیَاةةُ ااألَبَِديیَّةُ: أأنَْن صلّى لخالقهھ ") حيین 17في صالةة يیوحنا ( يیخبرنا يیسوعع االمسيیح

إإنن هھھھبة  ). ووبعباررةة أأخرىى٬3، VI" (.يیَْعِرفُوكَك أأَْنَت ااِإللهھَ ااْلَحقيِیقِيَّ وَوْحَدكَك وَويیَُسوعَع ااْلَمِسيیَح االَِّذيي أأرَْرَسْلتهَھُ 

وولكنهھا اامتداادد ووااكتمالل  لكل االمتع االدنيیويیة االمحضة٬، اااالتي تدعى حيیاةة االخلودد هھھھي ليیست اامتداادد االبشاررةة

يیسوعع االمسيیح". إإنن ططريیق االخلودد ال يیكونن إإال من خاللل  ووحالووةة معرفة هللا ووحبيیبهھ وواابنهھلمتعهھ 

. يیجب أأنن تزوولل كل آآلهھة االمسيیح االذيي أأررسلتهھ" جاللك أأنت هللا االوااحد االحق وويیسوععمعرفة ذذااتك جّل 

-أأخرىى٬، ووكل متعة في غيیر ذذااتت هللا يیجب أأنن تتالشى  ء ممتع ووحسن يیجب أأنن كل شي ذذلك يیعني ووال 

االعظيیمة٬،  االبشاررةةتركك مكانن لما هھھھو أأفضل بشكل قاططع. حيیاةة االخلودد هھھھي هھھھبة أأنن يیُزاالل٬، وولكن  يیعني 
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االعظيیمة عندما تعيیش تجربتهھا.. تجربة ااالستمتاعع بمعرفة هللا االحق االوااحد  االبشاررةةووستصبح هھھھبة 

ااألحد بوليیهّھ ووحبيیبهھ إإلى ما ال نهھايیة.  

اااإلنجيیل يیؤّمن كل ما هھھھو صالح ووحسن بالنسبة لن  

ااإليیمانن بالقضاء وواالقدرر٬،  االمخلصة وواالمنقذةة٬، االبشاررةةهھھھذهه االنعم نعم  نسميمن االممكن أأنن 

هللا  من ررحمة االبشاررةة جاءتت٬، ااالكتمالل٬، حيیاةة االخلودد٬، إإلخ. ووهھھھناكك االمزيید. لقد االتجسد٬، االتبرئة وواالعفو

: 8في ذذهھھھني مقطع من (ررووميیة٬،  جولليیخرىى إإليینا من جوهھھھر ررسالة هللا. االقديیر كي تتدفق االنعم ااأل

" ووهھھھذاا بُنَا أأيَْیًضا َمَعهھُ ُكلَّ َشْيٍء؟ااَلَِّذيي لَْم يیُْشفِْق َعلَى ااْبنهِِھ٬، بَْل بََذلهَھُ ألَْجلِنَا أأَْجَمِعيیَن٬، َكيْیَف الَ يیهَھَ ) "32

–هھھھي أأنن هللا بعدمم ااستبقائهھ لحبيیبهھ  االبشاررةةيیعني بأنن جوهھھھر  جعل هھھھذاا هھھھو االضمانن بأنن "كل ااألشيیاء"  

سوفف يیتم منحهھا لنا.  

وَونَْحُن نَْعلَُم أأنَنَّ ُكلَّ ااألَْشيیَاِء " 28: 8جاء في ررووميیة  ماكل ااألشيیاء؟ ماذذاا يیعني ذذلك؟ هھھھذاا يیعني 

وونَن َحَسَب قَْصِدههِ تَعْ  " وويیجعلهھا تخدمم خيیرنا االمطلق. .َمُل َمًعا لِْلَخيْیِر لِلَِّذيیَن يیُِحبُّونَن هللا٬َ، االَِّذيیَن هھھھُْم َمْدُعوُّ

ما هھھھو على ووهھھھذاا ال يیعني أأننا نحصل على كل ما تهھفو إإليیهھ نفوسنا االضعيیفة٬، وولكنهھ يیعني أأنن نحصل 

خيیّر ووصالح بالنسبة لنا وولمصلحتنا.  

ضمن تلبيیة كل حاجة حقّةااإلنجيیل يی  

فيَیَْمألُ إإِلهِھي ُكلَّ ااْحتيِیَاِجُكْم بَِحَسِب ِغنَاههُ فِي ااْلَمْجِد فِي ): "19: 4فيیلبي (قاررنن ذذلك بما جاء في 

ً صعبة؟ بشكل ووااضح جلّي ااْلَمِسيیِح يیَُسوععَ  ". أأُكّل ااالحتيیاجاتت! هھھھل هھھھذاا يیعني أأننا ال نوااجهھ أأبدااً أأووقاتا

ً "كال. يیقولل بولس في آآيیاتت س أأَْعِرفُف أأنَْن أأَتَِّضَع وَوأأَْعِرفُف أأيَْیًضا أأنَْن أأَْستَْفِضَل. فِي ُكلِّ بعة ووررددتت آآنفا

ْبُت أأنَْن أأَْشبََع وَوأأنَْن أأَُجوعَع٬، وَوأأنَْن أأَْستَْفِضَل وَوأأنَْن أأَْنقُصَ  أأَْستَِطيیُع ُكلَّ َشْيٍء  .َشْيٍء وَوفِي َجِميیِع ااألَْشيیَاِء قَْد تََدررَّ

يینِيفِي ااْلَمِسيیِح االَِّذيي يیُقَ  -12: 4فيیلبي " .وِّ  13.  

) لذاا تعلمت كيیف أأووااجهھ "االفاقة" ٬19، Vإإنن هھھھذاا يیدعو للحيیرةة وواالدهھھھشة. هللا يیحقق "كل حاجة" (

-االذيي منحني االقوةة  ). بإمكاني فعل "كل شيء" من خاللل٬12، Vوو"االحاجة" ( بما في ذذلك أأنن أأكونن  

-كل شيء نحن بحاجة إإليیهھ سيیمدنا بهھ  يیشمل كل االمؤمنيین.في فاقة ووفي حاجة! ووأأنا أأضيیف أأنن ذذلك   

-عملنا على كل ما يیرضي هللا ووعلى تعظيیم شأنهھ نحن إإذذاا  ً لما جاء في االرووميیة (  ) فقد 32: 8ووتبعا

.االبشاررةةكانن ذذلك مضموناً بوااسطة   

- 25: 8 ررووميیةووهھھھذاا ما تم ااإلفصاحح عنهھ ووبشكل صاررمم في  وَولِكْن إإنِْن ُكنَّا نَْرُجو َما لَْسنَا . "37 

ْبرِ نَنْ  ووحُح أأيَْیًضا يیُِعيیُن َضَعفَاتِنَا٬، ألَنَّنَا لَْسنَا نَْعلَُم َما نَُصلِّي ألَْجلهِِھ َكَما  .ظُُرههُ فَإِنَّنَا نَتََوقَُّعهھُ بِالصَّ وَوَكذلَِك االرُّ
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ووحَح نَْفَسهھُ يیَْشفَُع فيِینَا بِأَنَّاتٍت الَ يیُْنطَُق بهِھَا َحُص ااْلقُلُوبَب يیَْعلَُم َما هھھھَُو ااهھھْھتَِمامُم وَولِكنَّ االَِّذيي يیَفْ  .يیَْنبَِغي. وَولِكنَّ االرُّ

يیِسيینَ  ووحِح٬، ألَنَّهھُ بَِحَسِب َمِشيیئَِة هللاِ يیَْشفَُع فِي ااْلقِدِّ وَونَْحُن نَْعلَُم أأنَنَّ ُكلَّ ااألَْشيیَاِء تَْعَمُل َمًعا لِْلَخيْیِر لِلَِّذيیَن  .االرُّ

وونَن َحَسَب قَْصدِ  ألنَنَّ االَِّذيیَن َسبََق فََعَرفهَھُْم َسبََق فََعيیَّنهَھُْم ليِیَُكونُواا ُمَشابهِِھيیَن  .ههِ يیُِحبُّونَن هللا٬َ، االَِّذيیَن هھھھُْم َمْدُعوُّ

وَواالَِّذيیَن  .وَواالَِّذيیَن َسبََق فََعيیَّنهَھُْم٬، فهَھُؤالَِء دَدَعاهھھھُْم أأيَْیًضا .ُصورَرةةَ ااْبنهِِھ٬، ليِیَُكونَن هھھھَُو بِْكًراا بيَْیَن إإِْخَوةٍة َكثيِیِريینَ 

َدهھھھُْم أأيَْیًضادَدَعاهھھھُْم٬، فهَھُؤالَِء بَ  رَرهھھھُْم٬، فهَھُؤالَِء َمجَّ رَرهھھھُْم أأيَْیًضا. وَواالَِّذيیَن بَرَّ فََماذَذاا نَقُولُل لهِھَذاا؟ إإنِْن َكانَن هللاُ  .رَّ

ُكلَّ  ااَلَِّذيي لَْم يیُْشفِْق َعلَى ااْبنهِِھ٬، بَْل بََذلهَھُ ألَْجلِنَا أأَْجَمِعيیَن٬، َكيْیَف الَ يیهَھَبُنَا أأيَْیًضا َمَعهھُ  َمَعنَا٬، فََمْن َعليَْینَا؟

رُرَمْن هھھھَُو االَِّذيي يیَِديیُن؟ ااَْلَمِسيیُح هھھھَُو االَِّذيي َما َشْيٍء؟ تَت٬، َمْن َسيیَْشتَِكي َعلَى ُمْختَارِريي هللاِ؟ َهللاُ هھھھَُو االَِّذيي يیُبَرِّ

 َسيیَْفِصلُنَا َعْن َمَحبَّةِ َمْن  .بَْل بِاْلَحِرييِّ قَامَم أأيَْیًضا٬، االَِّذيي هھھھَُو أأيَْیًضا َعْن يیَِميیِن هللا٬ِ، االَِّذيي أأيَْیًضا يیَْشفَُع فيِینَا

ةةٌ أأمَْم ضَ  إإِنَّنَا ِمْن «َكَما هھھھَُو َمْكتُوبٌب: يْیٌق أأمَِم ااْضِطهھَادٌد أأمَْم ُجوعٌع أأمَْم ُعْريٌي أأمَْم َخطٌَر أأمَْم َسيْیٌف؟ااْلَمِسيیِح؟ أأَِشدَّ

" .اهِه َجِميیِعهھَا يیَْعظُُم ااْنتَِصارُرنَا بِالَِّذيي أأََحبَّنَ وَولِكنَّنَا فِي هھھھذِ . أأَْجلَِك نَُماتُت ُكلَّ االنَّهھَارِر. قَْد ُحِسْبنَا ِمْثَل َغنٍَم لِلذَّْبح

شيء عن محبة  يیفصلنا؛ لذاا لن ن متغلبيین على كوننا نقتل كل يیومموو"هھھھل هھھھذاا مفاجئ! نحن أأكثر م

ألنن محبتهھ تحميینا من ااألذذىى االمطلق في عدمم محبة االمسيیح تحميینا من كل أأذذىى٬، بل  ألنن االمسيیح٬،

نن نعمة محبة هللا في إلهھو يیدلنا على هللا لنكونن أأقربب إإلى محبتهھ. ف .هللاإإيیماننا ووبعدنا عن محبة 

هھھھي أأفضل من االحيیاةة. االبشاررةة  

ررهھھھن يیديیك بما في ذذلك االموتت كل شيء هھھھو  

ااتِت٬، وَوالَ أأُُمورَر َحاِضَرةةً وَوالَ ُمْستَْقبَلَة٬ً،" الَ ُعْلَو وو الَ َمْوتَت وَوالَ َحيیَاةة٬َ، وَوالَ َمالَئَِكةَ وَوالَ رُرؤَؤَساَء وَوالَ قُوَّ

" (ررووميیة٬، .وَوالَ ُعْمَق٬، وَوالَ َخليِیقَةَ أأُْخَرىى٬، تَْقِدرُر أأنَْن تَْفِصلَنَا َعْن َمَحبَِّة هللاِ االَّتِي فِي ااْلَمِسيیِح يیَُسوعَع رَربِّنَا

8 :38 - : ٬3، 1 كوررنثوسسفي بولس . يیقولل ). لن يیكونن بإمكانن االموتت أأنن يیفصلنا عن محبة هللا39 

21 - أأَبُولُُس٬، أأمَْم أأَبُلُّوسُس٬، أأمَْم َصفَا٬، أأمَِم ااْلَعالَُم٬، أأمَِم  :تَِخَرننَّ أأََحٌد بِالنَّاسِس! فَإنِنَّ ُكلَّ َشْيٍء لَُكمْ إإذًِذاا الَ يیَفْ ) "23 

ا أأَْنتُْم فَلِْلَمِسيیِح٬،  .لَةُ. ُكلُّ َشْيٍء لَُكمْ َحاِضَرةة٬ُ،أأمَِم ااْلُمْستَْقبَ ااْلَحيیَاةة٬ُ، أأمَِم ااْلَمْوتُت٬، أأمَِم ااألَْشيیَاُء االْ  ". وَوااْلَمِسيیُح ِ"ِ وَوأأَمَّ

-كل شيء هھھھو لكم  بما في ذذلك االموتت! إإنن االموتت هھھھو ضمن خزاانة كنوززنا االتي هھھھي عطايیا من هللا  

تت. ووفي نص آآخر يیقولل "أأكثر من منتصريین" في االمو أأيیضا أأننا. لذاا يیقولل بولس االبشاررةةمن خاللل 

أأنن هللا ٬، 32: 8) وو28: 8ررووميیة ( حسبأأنهھ يیعني ٬، بما في ذذلك االموتت. ووأأنا أأتصورر لنا بأنن كل شيء

كل ما هھھھو مؤذذ ووجعلهھ لمصلحتنا بما في ذذلك االموتت. االموتت هھھھو "لنا" خاددمنا. ووحقيیقة أأننا   قد نزعع

ً تحت أأقداامنا بعد االمعركة  -"أأكثر من منتصريین" ال يیعني فقط أأنن االموتت يیتمددد صريیعا نهھ أأخذ وولك 

كأسيیر ووتم تكريیسهھ لخدمتنا.  
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يیكونن االفدااء بالدمم تابعاً للموتت االذيي يیبارركك عبادد هللا؟كيیف يیقومم االموتت بخدمتنا؟ كيیف   

آآيیتيین  في وويیقولل. )21: 1" (فيیلبي٬، .ألنَنَّ لَِي ااْلَحيیَاةةَ هھھِھَي ااْلَمِسيیُح وَوااْلَمْوتُت هھھھَُو رِرْبحٌ يیجيیب بولس: "

"لي ااشتهھاء أأنن أأنطلق ووأأكونن مع االمسيیح. ذذااكك أأفضل جدااً". ووأأنن تكونن مع االمسيیح بعد  بعد ذذلك

ً على ااألررضض. لهھذاا االسبب نحن أأكثر من منتصريین عندما االموتت "ذذااكك  أأفضل جدااً" من االبقاء حيیا

يیبدوو االموتت منتصرااً. سيیصبح كبابب يیفضي إإلى صحبة أأفضل مع االمسيیح.  

كيیف تم تحضيیر جونن أأوويین للموتت  

 1683عندما كانن جونن أأوويین عالم االالهھھھوتت وواالرااعي ااألكثر ررفعة في إإنكلتراا يیحتضر في االعامم 

ً على مجد االمسيیح. كانن عنواانن كتابهھ ااألخيیر "تأمالتت في تألق وومجد  كانن تركيیزهه كلهھ منصبا

هھھھذاا االمجد.هھھھي من خاللل االتأمل في االمسيیح". كانن أأوويین يیعتقد بأنن االطريیقة ااألفضل لالستعداادد للموتت   

تكمن في أأنن نكونن حيیث يیكونن٬، ووررؤؤيیة مجدهه ووتألقهھ٬، فما هھھھي إإذذاا كانت قدسيیة مستقبلنا 

.)3(لنعيیش هھھھذاا االتألق وواالمجد ذذااتهھاالتحضيیرااتت ااألفضل   

بزيیاررتهھ في آآخر أأيیامهھ ووسجل وومجدهه  االمسيیح  ولل تألققد قامم وويیليیامم بليَْین ناشر كتابب أأوويین حل

االذيي فيیهھ أأشهھد االتألق وواالمجد االيیومم االذيي تمنيیتهھ أأخيیراا٬ً، ووقالل لهھ: "آآهه يیا أأخي لقد جاء  "أأوويین"بأنن 

.)4("مختلف أسلوببب  

نرىى مجد االمسيیح بطريیقة سلل بأننا عندما نكونن مع االمسيیح عندما قا سووهھھھذاا ما عناهه بول

أأخرىى".  

من أأجل ذذلك ددعانا هللا لنكونن في حضرتهھ في االمكانن ااألوولل "أأميین هھھھو هللا االذيي ددعيیتم إإلى 

ن بأنن االموتت لم يیكن عائقاً يی" مقتنعجونن أأوويین"وو "بولس"شركة ووليیهّھ يیسوعع االمسيیح بيیننا". لقد كانن 

معمقاً لهھا.طالً للصحبة٬، بل كانن وومع  

ااألكثر إإيیالماً ووااألكثر تنقيیة ووتطهھيیرااً  االبشاررةةنعم   

يیتحولل "كل وو). 32: 8بأنن يیعطيینا كل شيء مع االمسيیح٬، ررووميیة ( فا$ ووعديیبدوو ذذلك كلهھ غريیباً. 

ااألشيیاء االمرووعة مثل ااالبتالء وواالمحن٬، االمعاناةة٬، أأيیضا  ال ليیشمل ااألشيیاء االممتعة فقط٬، وواانما شيء"
                                                

جونن أأوويین٬، تأمالتت ووحوااررااتت حولل مجد االمسيیح في ططقوسهھ في صلوااتهھ ووعوااططفهھ االشخصيیة٬، أأعمالل جونن  )3(
.275)٬، ٬Edinburgh: Banner of Truth, 1965، (1أأوويین٬، مجلد   

 Reprint, Eugene, Ore: Wipf & Stock ,٬1961، "كالمم هللا": حيیاةة ووأأعمالل جونن أأوويین٬، (Peter Toonبيیتر تونن  )4(

2005 ،٬(171.  
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بدمم االمحّصلة لنا  االبشاررةةنعم  من كلهھا هھھھيوو. االموتتوواالقتل٬، ووااألخطارر٬، وواعة٬، االمجووااالضطهھادد٬، 

–من خيیر  االبشاررةةسّرعع خطانا نحو ما في االمسيیح. االموتت هھھھو نعمة٬، ألنهھ يی ررؤؤيیة ااالستمتاعع ووتذووقق  

تجليیاتت إإشرااقاتت هللا على ووجهھ االمسيیح.  

هھھھي نموذذجج عن معاناةة بولس وومعاناتنا االبشاررةة  

- 8: 1)٬، 2( كوررنثوسسعدةة موااضع. على سبيیل االمثالل في  ذذلك فيلقد أأظظهھر لنا بولس   9 ،٬

- االبشاررةةووصف االمثل االذيي ضربهھ هللا في  -في ذذررووةة معاناتهھ االمريیعةووهھھھو أأيي بولس    ‘في آآسيیا 

ننا تثقلنا جدااً فوقق االطاقة "فإننا ال نريید أأنن تجهھلواا أأيیهھا ااإلخوةة من جهھة ضيیقتنا االتي أأصابتنا في آآسيیا أأ

سنا من االحيیاةة أأيیضاً. لكن كانن لنا في أأنفسنا حكم االموتت لكي ال نكونن متكليین على أأنفسنا بل ئيیحتى 

نن حيیاةة بولس إلعلى هللا االذيي يیقيیم ااألموااتت". إإنن هھھھذاا ليیس من اابتكارر االشيیطانن. إإنهھ اابتكارر إإلهھي. 

ليیس حيیاةة سهھلة  االبشاررةةاالمهھدددةة بالعذاابب وواالمعاناةة كانت مقدررةة من هللا لكي يیبقى قريیباً منهھ. إإنن هھھھدفف 

بهھ.با( ووثقة أأعمق  عميیقةمعرفة  بل هھھھو  

- 7: 12)٬، 2( كوررنثوسسووبشكل مماثل في  يیوضح بولس كيیف أأنن االمسيیح ررفض أأنن  10 

تتنزعع منهھ معاناتهھ ألجل غايیة أأفضل من ووجودد بال أألم.  

تضرعت االجسد مالكك االشيیطانن ليیلطمني لكي ال أأررتفع. ف شوكة في لي أأُعطيیت وولكي ال أأررتفع

االربب ثالثث مرااتت أأنن يیفاررقني. فقالل تكفيیك نعمتي ألنن قوتي في االضعف تكمل. فبكل سروورر  إإلى

أأفتخر بالحريّي في ضعفاتي لكي تحّل علّي قوةة االمسيیح. لذلك أأسّر بالضعفاتت وواالشتائم وواالضرووررااتت 

فحيینئذ أأنا قويي. اضعيیف وواالضيیقاتت ألجل االمسيیح. ألني حيین أأكوننووااالضطهھاددااتت   

من قبل هللا تعالى إلعطاء إإقراارر دديیني بأنن غايیة  ت مرتبةة االشيیطانن" كانإإنن هھھھذهه االشوكة "ررسال

ً بعيیدةة االمنالل عن االشيیطانن٬، ليیهھھھي ك االبشاررةة ً لدىى االمسيیح االذيي قامم من بيین ليیا صبح االشيیطانن خاددما

ذذلك عصّي ي أأكمل في ضعفي". ووااألموااتت. ما كانن غرضض االمسيیح من معاناةة بولس؟ "إإنن قوتي هھھھ

يیعرفونن االمحبة على أأنهھا شيء يیساعدنا على االتخلص من ااأللم بسرعة كبيیرةة.  على فهھم أأوولئك االذيین

ووهھھھذاا أأيیضاً عصّي على فهھم هھھھؤالء االذيین قالواا بأنن االمسيیح ال يیمكن أأنن يیكونن موضع محبة إإذذاا ما تركك 

 االبشاررةةبولس يیعاني وويیتألم من أأجل تعظيیم مجدهه. وولكن هھھھذاا بالضبط ما يیفعلهھ. لهھذاا تبدوو محبة هللا في 

كيیف تكونن تلك محبة؟فيیة ال منطقيیة بالنسبة للناسس. عبث  

-"لذاا يیقولل بولس بشكل ووااضح  -ووهھھھذاا ألنن االمسيیح يیتمجد بضعفي   " "فبكل سروورر أأفتخر 

بالحريّي في ضعفاتي لكي تحّل علّي قوةة االمسيیح".  

غريیبة  ووهھھھدفهھا ليیس  االبشاررةةعلى ااألغلب يیجب أأنن نقولل٬، إإنن إإنن هھھھذاا االرجل غريیب. كال. 
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فيیما يیتعلق  مع االمسيیح٬، ووعاططفي جداا االكبيیرةةإإنن هھھھدفهھا أأنن أأكونن في حالل من االمحبة يیة. ررااحتي ااآلن

بمجدهه ووعندهھھھا يیكونن باستطاعة معاناتي إإلقاء االضوء على مقامهھ٬، سوفف أأتحملهھا "بمزيید من 

ااالمتنانن".  

االحيیاةة أأوو االموتت (أأوو شوكة في االجسد٬، أأوو تهھديید  ٬،٬، لذاا كل ااألشيیاء ملككال يیضيیّع هللا حبيیبهھ

 االبشاررةةنَِعم هھھھي االحيیاةة بالمضايیقة ووااالضطهھادد) كلهھا هھھھي لك٬، ووأأنت االمسيیح وواالمسيیح حبيیب هللا". تلك 

. إإنن هھھھذاا االهھدفف ليیس ررااحتنا االبشاررةة من هھدففاالبوااسطة ددمم االمسيیح تساعد على االوصولل إإلى ألنهھا 

ااعتماددنا ووتبعيیتنا للمسيیح وواابتهھاجنا بمجدهه.هھھھو أنيینتنا أأوو غنانا ووأأماننا٬، بل ووططم  

ططعم ااإليیمانن يیكمن فيیما يیعلي من شأنن االمسيیح وويیشملهھ  

ووااالعتمادد على االمسيیح ووااالبتهھاجج بمجدهه ووتألقهھ. لقد  االبشاررةةما هھھھي صلة االوصل بيین هھھھدفف 

نن متكليین على ررأأيینا أأنن ما اابتدعهھ هللا من خاللل معاناةة بولس في آآسيیا (كما معاناتنا) كانن "لكي ال نكو

). ووقد ررأأيینا بأنن حصيیلة عطفهھ ووررأأفتهھ 9: ٬1، 2 كوررنثوسسأأنفسنا بل على هللا االذيي يیقيیم ااألموااتت" (

فتخر دهه" كانت في أأنن بولس "ووبكل سروورر اااالشديیدةة في شأنن تركك "االشوكة االمغرووسة من جس

االمتع  االسعاددةة االمطلوبة هھھھي أأكثر  في االمسيیح منهھا فيبضعفهھ". ووبعباررةة أأخرىى فقد ووجد بأنن 

االجسديیة. ما هھھھي صلة االوصل بيین االثقة ووااالبتهھاجج وواالسروورر؟ كيیف لإليیمانن بالمسيیح ووااالبتهھاجج 

وواالسروورر بالمسيیح أأنن يیرتبطا؟ ووكيیف يیرتبط ااإليیمانن وواالثقة با/ بتذووقق إإشرااقاتهھ؟  

شيء آآخر يیجب أأنن يیكونن حاضرااً في ااإليیمانن؛ إإذذاا ما كانن يیهھدفف إإلى أأنن يیكونن إإيیماناً هھھھناكك 

ً يیمج فقط ااستعمالهھ كوسيیلة. إإنن ااإليیمانن االمخلص يیجب أأنن يیتضمن  ووليیسد وويیشرفف االمسيیح مخلصا

شأنن االمسيیح وويیشملهھ.من تذووقق ما يیعلي تتعلق بسماتت   

كيیف تطمئن إإلى االعباررةة "أأنا ما يیرضي وويیروويي ظظمأ ررووحك"  

؟ ودداالعطايیا وواالعهھ هھھھي تلكمافووعهھوددهه. ووفي عطايیاهه  ااتحديیدق بالمسيیح فيیما يیقولهھ لنا ووعليینا أأنن نث

هھھھي كلمة هللا نفسهھا االتي تجلت من خاللل  االبشاررةةإإنن أأفضل االعطايیا االمرسلة إإليینا وواالتي ووعدنا بهھا في 

َمْن يیُْؤِمْن بِي فَالَ االمسيیح وواالتي قُّدمت لنا من أأجل سعاددتنا. ماذذاا يیعني أأنن تثق بالشخص االذيي يیقولل: "

يیقولل: "إإنن جمالي ذذاا يیعني أأنن نثق بشخص ) أأوو لنقولهھا بشكل مختلف. ما35: 6" (يیوحنا٬، يیَْعطَُش أأَبًَداا

ووهھھھو ما يیروويي ظظمأهھھھا؟" هھھھذاا يیعني بأنن االثقة يیجب أأنن  لرووحك ااألعمق االرضى ووتألقي وومجديي بمثابة

هھا لتقولل "أأنا أأثق ااآلنن بأنك ما جب أأنن تعيیش االثقة تجربة إإررووااء ظظمئتتذووقق ووتحيیط بذلك االرضا. يی

يیرضي ووما يیروويي ظظمأ ررووحي ااألعمق" ووإإذذاا لم يیكن لديیك تذووقق لذااكك االرضا ووااالررتوااء فهھذاا يیعني 
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أأنن هھھھناكك تناقض ووتعاررضض.  

لنكن متأكديین بأننا يیجب أأنن نثق بالمسيیح بسبب تمامم هھھھذاا االرضا ووااالررتوااء في مرحلة تأتي. 

عند حدوودد معيینة. هھھھذاا ما عناهه بولس في قولهھ: "ألننا  اتذووقناهھھھنحن لم نعش تلك االتجربة ااآلنن. وولكننا 

نرىى أأوو نَُذقْق إإشرااقاتت هللا بتمامهھا ااآلنن  لم). نحن 7: ٬5، 2 كوررنثوسسباإليیمانن نسلك ال بالعيیانن" (

ً لوجهھ. ااآلنن أأعرفف بعض االمعرفة. لكن حيینئذ  "فإننا ننظر ااآلنن في مرآآةة في لغز لكن حيینئذ ووجهھا

سأعرفف كما عرفت".  

؛ 4: ٬4، 2 كوررنثوسسليیأتي٬، هھھھناكك ررؤؤيیة ررووحيیة ااآلنن ( االوقتنتظر كن ووبيینما تمامم االرؤؤيیة يیوول

ووااإليیمانن االحالّي بالمشاهھھھدةة االرووحيیة لإلشرااقق يیتضمن تذووقق ااإلشرااقق ااآلنن. ٬،)18: 1)٬، 6( أأفسس  

هھھھذاا ما يیعني أأنن تثق بشخص يیعرضض نفسهھ "كمصدرر سعاددةة ااستثنائي لنا" "فآتي إإلى مذبح هللا٬، 

تذووقق إإشرااقاتت هللا االمتجليیة على هھھھو ). فإذذنن إإنن ااإليیمانن 4: 43بهھجة فرحي" (االمزمورر٬،  إإلى هللا

ررؤؤيیة  هھھھو اانن. ااإليیماننرَ هھھھو غنى وومعاناةة منتظَ  ألنن تمامم ذذلك االمسيیح ووااالعتزاازز بهھا بما فيیهھ االكفايیة

نفسهھ ضمن هھھھو ااستحقاقق االثقة بهھ. لذاا فإنن ااإليیمانن يینظم ووتألقهھ االمسيیح  من مجد ااذذااكك أأنن جزء ٬،للحقيیقة

ووعودد االمسيیح وويیضمن بأنن تمامم ااإلشرااقق ووتمامم االسعاددةة ال بد قاددمانن.  

ددوونن حضورر هللامنهھا في ووااحدةة ال خيیر مليیونن ررحمة في ااإلنجيیل٬، وولكن   

قد جعلت مليیونن ررحمة تحّل على  االبشاررةةإإنن االنقطة االرئيیسيیة في هھھھذاا االفصل وواالذيي يیليیهھ هھھھو أأنن 

. فجميیعهھا جيیدةة لدررجة تجعل من االممكن باًء سارّرةة بحّد ذذااتهھاأأنتمثل منهھا ووااحدةة  تأأتباعع االمسيیح٬، ووليیس

بالتحديید٬، يیعرفف وويیستمتع بذااتت هللا. لذاا يیجب أأنن يیتم االوعظ ا بشكل كبيیر٬، أأيي االوااحد صالح صبحأأنن يی

 كوررنثوسسباإلنجيیل وويیتم ااإليیمانن بهھ وواالعيیش بهھ ووذذلك "إلناررةة معرفة مجد هللا في ووجهھ االمسيیح" (

.االبشاررةة). ووهھھھذاا ما أأعنيیهھ في قولي هللا هھھھو 6: 4)٬، 2(  

  



 116 

 

فمع أأنهھ ال يیزهھھھر االتيین ووال يیكونن حمل في االكروومم يیكذبب عمل االزيیتونة وواالحقولل ال تصنع 

ططعاماً يینقطع االغنم من االحظيیرةة ووال بقر في االمذااوودد فإني أأبتهھج بالربب ووأأفرحح بإلهھ خالصي.  

- 17: 3حبقوقق٬،   18.  
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االفصل االعاشر  

ااإلنجيیل  ذذااتهھ تفوقق نعمة هللا من لدنن –  
كل نعمهھ االراائعة االمبهھجة  

االمرسلة إإلى االمؤمنيین بوااسطة ددمم االمسيیح. ووقد لمسنا ذذلك في  االبشاررةةمن بركاتت  الففهھھھناكك ااآل

ْشفِْق َعلَى ااْبنهِِھ٬، بَْل بََذلهَھُ ألَْجلِنَا ااَلَِّذيي لَْم يیُ في االفصل االسابق " 32: 8ما وورردد في إإصحاحاتت ررووميیة 

تضمن االموتت لقد لمسنا أأنن "كل ااألشيیاء" ت ,"أأَْجَمِعيیَن٬، َكيْیَف الَ يیهَھَبُنَا أأيَْیًضا َمَعهھُ ُكلَّ َشْيٍء؟

ً ااألشيیاء االراائعة االمبهھجة. لذاا وو ااالضطهھادد وواالشوكة في االجسد. وولكن "كل ااألشيیاء" تتضمن أأيیضا

: كيیف ترتبط نِعم هللا االراائعة بذااتهھ كنعمة امطرووحفصل حيیث ما ززاالل االسؤاالل في هھھھذاا اال نتناوولهھا

االعظيیمة؟ االبشاررةة  

االبشاررةةكل ااإلجاباتت تكمن في االصالةة من أأجل االنعمة االمكتسبة بالدمم في   

إإنن من أأقوىى االتحذيیرااتت ااإلنجيیليیة هھھھي عدمم اااللتجاء إإلى هللا في ااإلنجيیل فقط للحصولل على 

ووبصوررةة خاصة لما حصل معي وومع ززووجتي  نفسهھ سيیاققاال تت. يیأتي هھھھذاا في من خاللل االصلوااهھھھباتهھ 

يیحقق عندما كنا نوااجهھ بعض االصعوباتت في حيیاتنا؛ فأثناء كتابتي لهھذاا االكتابب٬، كنا نريید من هللا أأنن 

حيینهھا وورردد خاططر في ذذهھھھني حيیث شعرتت لنا بعض ااألشيیاء فكنا نصلي بدموعع ووبصدقق كبيیر. لكن 

7. لذاا كتبت مالحظة لزووجتي تعبر عن جزء من إإجاللل بأننا لم نكن نصلي بالطريیقة االتي فيیهھا 

االتحذيیر ااإلنجيیلي االذيي ذذكرتهھ للتو:  

إإنن االشعورر االذيي يینتابني ااآلنن بعد أأنن ااستيیقظت باكرااً وولم يیكن باستطاعتي االعوددةة للنومم هھھھو أأنن 

ً عن إإيیمانن  منا يیدهللا جّل جاللهھ يیر ً نابعا االوثوقق بهھ. وويیريید تحذيیريي بأنن تضرعي إإليیهھ لم يیكن تضرعا

ً عن تذمر ووشكوىى٬، ووليیس من االالئق االتذمر من هللا٬، لم أأكن أألقي بحمولي  ررااسخ٬، وولكن نابعا

ووبمتاعبي ووأأسلم أأمريي إإليیهھ. كنت أأتصرفف معهھ بطريیقة أأتصرفف بهھا معك تجاهه بعض ااألشيیاء بنبرةة 

ا أأنهھ لن أأكونن سعيیدااً أأبدااً إإذذاا لم يیتحقق ما أأرريید. هھھھذاا ليیس بإيیمانن عندما تعلو نعم هللا على تشي وويیفهھم منهھ

هللا"٬، ووأأثق بما ووعد  هللا نفسهھ٬، لذاا جعلتني تلك ااألفكارر أأنن أأكونن شجاعاً "فألقي بحمولي ووهھھھمومي على

.8: 25بالمزمورر ووكدليیل أأستعيین  ٬،يیكونن عوناً ووسندااً لي؛ سوفف لن يیسمح أأنن تزوولل االفضيیلةبهھ بأنهھ س  

بثقة ووهھھھذهه ووااحدةة من االميیزااتت االتي جعلتهھا  ,"االربب صالح وومستقيیم لذلك يیعلم االخطاةة االطريیق"
حاضرةة في صالتي ووهھھھي: أأنني إإنسانن خاططئ.  

االمكتسبة بالدمم. إإنن  االبشاررةةبعد االصالةة هھھھي نعمة  االغفرااننرحمة وواالإإنن ااالستجاباتت االتي ملؤهھھھا 
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بِثِقٍَة إإِلَى َعْرشِش االنِّْعَمِة لَِكْي نَنَالَل رَرْحَمةً "أأنن نتقدمم باستطاعتنا  هھأأنا تعلمن 16: 4يیاتت في االعبراانيیيین ااآل

). إإنن االسبب في أأنن 14 :4"٬، ألننا لديینا ررئيیس كهھنة ررفيیع االدررجة عظيیم (وَونَِجَد نِْعَمةً َعْونًا فِي ِحيینهِھِ 

 ووهھھھو بذلكا مستجابة ن أأنن تكونن صالتنم اننمكنة االرفيیع االشأنن االعظيیم٬، يیسوعع االمسيیح٬، ررئيیس االكهھ

مَم ل: "٬، فالمسيیحقسيیس االعهھد االقديیميیختلف عن  يْیَس لهَھُ ااْضِطَراارٌر ُكلَّ يیَْومٍم ِمْثُل رُرؤَؤَساِء ااْلَكهھَنَِة أأنَْن يیُقَدِّ

ةةً وَوااِحَدةة٬ً، إإذِْذ قَ  الً َعْن َخطَايیَا نَْفِسهِھ ثُمَّ َعْن َخطَايیَا االشَّْعِب٬، ألَنَّهھُ فََعَل هھھھَذاا َمرَّ مَم نَْفَسهھُ ذَذبَائَِح أأوَوَّ " (ررسالة .دَّ

).27: 7االعبراانيیيین٬،   

وومن أأجل ذذلك نصلي باسم يیسوعع  ٬،من خاللل االمسيیح هھ أأنن جميیع ووعودد هللا تتحققووهھھھذاا سبب

). 20: ٬1، 2 كوررنثوسسميین لمجد هللا بوااسطتنا" (ااعيید هللا فهھو فيیهھ االنعم ووفيیهھ ااآلمهھما كانت مو هھ"ألن

لذاا يیقولل يیسوعع: "بل أأنا من ااختارركم لتكونواا ممن يیثمر أأعماالً... فيیمنحكم هللا بذلك كل ما تسألونهھ 

).16: 15باسمي" (يیوحنا٬،   

االكهھنوتيیة لنا٬، ووهھھھذهه االشفاعة تعتمد على  جابة االصالةة مبنيیة على شفاعة يیسوعع االمسيیحإإنن ااست

انن فيیوضض االرحماتت ااستجابةً للصلوااتت. لذاا فإنن كل االدمم االذيي أأررااقهھ ليیمحو عنا خطايیانا وويیطلق عن

االبركاتت االتي نتلقاهھھھا هھھھي إإنما ااستجابة للصالةة االتي نديین بهھا لرسالة صلب االمسيیح ووقيیامتهھ٬، ووليیست 

هھھھي بالبركاتت ااآلليیة. فهھي االبركاتت االتي تم ااكتسابهھا بالدمم من أأجل االخاططئيین من أأمثالنا.  

كيیف يیمكن أأنن تصبح االصالةة خيیانة !  

نن يیأتي االتحذيیر االعظيیم في االعهھد االجديید ووهھھھو تحذيیر من جعل االصالةة االموضع االذيي فيیهھ ووااآل

: 4يیصورر يیعقوبب ذذلك االتحذيیر في ااآليیاتت (لى نعمهھ ووال نلجأ إإليیهھ من أأجلهھ. نلجأ إإلى هللا للحصولل ع

2 -  5:(  

"تشتهھونن وولستم تمتلكونن. تقتلونن ووتحسدوونن وولستم تقدرروونن أأنن تنالواا. تخاصمونن ووتحارربونن 

ً لكي تنفقواا في لّذااتكم.  وولستم تمتلكونن ألنكم ال تطلبونن. ووتطلبونن وولستم تأخذوونن ألنكم تطلبونن رردديیا

ً للعالم فقد صارر  أأيیهھا االزناةة وواالزووااني أأما تعلمونن أأنن محبة االعالم عدااووةةٌ 8. فمن أأرراادد أأنن يیكونن محبا
تاقق إإلى االحسد".عدووااً @. أأمم تظنونن أأنن االكتابب يیقولل باططالً. االرووحح االذيي حّل فيینا يیش  

لماذذاا يیدعوننا "بالزناةة" عندما نصلي؟ إإنن ذذلك يیعودد إإلى أأننا نسألل هللا أأشيیاء ووأأموررااً خاضعة 

-مروّوعع هللا. ووهھھھذاا  رغباتنا ووليیست لرغباتتل ووهھھھو أأنهھ ووفي أأشّد لحظاتت ووررعنا ااإليیمانيیة في االصالةة٬،  

إإنكليیزيیة قديیمة تطلق على االرجل االذيي خيیانة هھھھي كلمة إإلهھنا. ووكلمة  تجاههنبدوو ووكأننا نرتكب خيیانة 

-اززيیة في هھھھذهه االعباررااتت هھھھو أأنن هللاتكونن ززووجتهھ غيیر مخلصة لهھ. إإنن االصوررةة االمج -وو* االمثل ااألعلى   

يیعطيینا إإيیاهھھھا. نأخذهھھھا وو ن ددووالرراا٬ً،االشهھم. االذيي نتوجهھ إإليیهھ وونسألهھ...لنقل خمسيیهھھھو االزووجج االمخلص 
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بيیب غيیر االشرعي يیقيیم. بمثل ذذلك يینظر هللا إإلى وونمضي عنهھ وونسيیر إإلى نهھايیة االرووااقق حيیث االح

صالتنا االتي "فيیهھا يیقدسس ااسمهھ" وواالقلب فيیهھا يیبكي عند كل لحظة تضرعاً.  

لرووحح االتي جعلهھا تسكن عندما يیقولل يیعقوبب في نهھايیة هھھھذهه االعباررااتت بأنن هللا "يیشتاقق بحسد إإلى اا 

هللا مجردد موززعع للهھباتت وواالنعم قلبك عند صالتك. لن يیكونن  حاضر فيهھو يیعني: إإنن هللا أأجساددنا" ف

على هھھھؤالء االذيین ال يیبهھجونن هللا االعلّي نفسهھ.  

أأنن  هھھھي االبشاررةة؟ إإنن ما تعلمناهه هھھھو أأنن االغايیة من االبشاررةةووااآلنن ماذذاا تعلمنا في هھھھذاا االموضع عن 

االخيیر في كل  نعمة حضورر هللا فيینا. فإنن٬، وولكن تمنحنا بشكل أأكبر تمنحنا نِعم هللا بصوررةة ررئيیسيیة

تذووقق ن هللا ووعظمتهھ وومجدهه ووإإشرااقاتهھ ووإإددررااكك االمزيید ع وولكن االغايیة من خاللل هھھھذاا كلهھ هھھھي نعمهھ.

.االبشاررةةاالمزيید من جمالهھ ووكماالتت جاللهھ االمطلقة غيیر االمحدووددةة االمتبديیة وواالمرئيیة في   

هھھھل باإلمكانن أأنن يیتحولل ااالمتنانن وواالشكر * إإلى حب أأعمى؟  

ماذذاا لو قالل أأحدهھھھم: "رربما تكمن االمشكلة في االزووجة االتي سألت ززووجهھا االخمسيین ددووالررااً هھھھي 

وومع االذااتت  االبشاررةةأأنهھا غيیر ممتنة٬، ال تشكر االنعمة. وورربما تكمن مشكلتنا وواالحالل هھھھذهه في االتعامل مع 

مشكلتنا بالتأكيید.  ااإللهھيیة بما يیعبر عن عدمم تقديیرنا للنعمة ووعدمم اامتناننا". حسناً. هھھھذاا يیشكل جزءااً من

حق جذووررهھھھا ألنهھ رربما يیكونن ليیس االمشكلة ااألساسيیة االجوهھھھريیة. إإنن االتشخيیص للمشكلة لم يیللكنهھ 

 ً .لهھ باإلمكانن أأنن تكونن ممتناً لشخص على عطائهھ ددوونن أأنن تكونن محبا  

لقد سعى جوناثانن إإددووااررددزز ووررااء هھھھذهه االمشكلة بعمقهھا عندما كانن يیدررسس مضاميین ووددووااخل 

ااستحضارر االتي يیمكنهھا  االبشاررةة مناالصحوةة االعظيیمة. لقد ساعدنا على االتيیقظ وواالحذرر االناسس في حالة 

.)1(ظظاهھھھرهه شكرااً أأوو اامتناناً وولكن ال يیحمل في مضمونهھ قيیمة أأخالقيیةما يیمكن أأنن يیكونن   

ن أأسس ووقوااعد تم إإررساؤؤهھھھا من قبل. االحقيیقي 0 على لطفهھ بنا يینبثق مإإنن ااالمتنانن أأوو االشكر 

حبة هللا لذااتهھ٬، في حيین أأنن ااالمتنانن االعادديي ليیس لهھ في قوااعد ووأأسس معيینة قد سبق وواالتي تكمن في م

مبعثهھا دداائماً ذذااكك االمخزوونن االتي نتلقاهھھھا  إإررساؤؤهھھھا. إإنن االدوواافع لعاططفة ااالمتنانن , على عطفهھ ووررحمتهھ

. Vizمن االمحبة االكامنة في االقلب٬، وواالتي تم ترسيیخ ددعائمهھا٬، في االمكانن ااألوولل على أأسس مختلفة 

.)2(إإبدااعاتت ووعظمة هللا نفسهھعلى   

                                                
إإنن ااألفكارر االتاليیة مبنيیة على ما كنت قد كتبتهھ حولل "كيیف االسبيیل إإلى عدمم ااررتكابب ططقوسس ووثنيیة في عيید  )1(

.213 – 214)٬، Sister, Ore: Multnomah, 1997االفصح"٬، "حيیاةة في ظظل كالمم هللا"٬، (  
 ٬New، االمحررر جونن سميیث (2جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمجلد جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمشاعر االديینيیة٬، في أأعمالل  )2(
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ن منافع (ووهھھھذاا مقابل ما يیقدمهھ هللا مليیس أأووالً  نن ااالمتنانن االذيي يیرضي هللا هھھھوبعباررةة أأخرىى٬، إإ

يیأتي  متأصالً في أأمورر أأخرىىوونن متجذررااً إإنن ااالمتنانن االحقيیقي يیجب أأنن يیكو سيیكّونن جزءااً منهھ) بل

ووجاللل االذااتت ااإللهھيیة. ووإإذذاا لم يیكن ذذلك ليیشكل ٬، ااالبتهھاجج بجمالل ااتحديیدوومنهھا في االمقامم ااألوولل 

ااألساسس في اامتناننا٬، فإنهھ سوفف لن يیفوقق في ماهھھھيیتهھ ااالمتنانن أليي "إإنسانن عادديي"٬، بعيیدااً عن تجارربب 

ررووحح ططبيیعة االمسيیح االجديیدةة.   

ً على هھھھداايیاكك لي ً فيیما إإذذاا شكرتك دداائما لكن ددوونن أأنن يیكونن لك ااعتبارر ٬، سوفف لن تكونن مكرما

كشخص. سوفف تشعر بأنك مهھانن٬، مهھما كانن شكريي على ما قدمتهھ لي  تجاهھھھيتلقائي ووووتقديیر عميیق 

 ً معك٬، فإنك من هھھھداايیا. ووإإذذاا لم تجذبني شخصيیتك ووشخصك أأوو يیمنحاني االبهھجة في كوني دداائما

كمثل أأددااةة أأوو آآلة إلنتاجج ااألشيیاء االتي أأحبهھا حقاً. فقط  يیتم ااستغاللك ستشعر حيینهھا بأنهھ  

٬، إإذذاا لم نكن مجذووبيین لذااتهھ وواالمتبديیة بعطاءااتهھ االمدخرةة٬، سيیكونن حيینهھا بالنسبة للذااتت ااإللهھيیةف

اامتنانن ززووجة لزووجهھا على االمالل االذيي حصلت عليیهھ منهھ لتنفقهھ في  مثلكل ما نقّر بهھ في عيید االشكر 

عالقتهھا االعاططفيیة مع ررجل آآخر.  

أأعمى؟ اهھھھل يیمكن لالمتنانن للصليیب أأنن يیكونن حب  

ً عندما يیشكر االناسس  من االمدهھھھش بأنن هھھھذاا االحب ااألعمى ً صاددقا يیكونن في بعض ااألووقاتت أأيیضا

منافعنا.  ألنهھ حاكىلصليیب بعباررةة أأخرىى٬، فهھم يیشكروونن ااوو. فدااء لهھمهللا على إإررسالهھ االمسيیح للموتت 

هھھھي االقاعدةة االتي بني عليیهھا هھھھذاا ااالمتنانن؟ماف  

أأنهھم" سبب ذذلك "االنفاقق. لَم؟ ألنن مرااءااةة ووااليیطلق جوناثانن إإددووااررددزز على هھھھذاا ااالمتنانن اامتنانن 

يیبدوو أأنن [هللا]  يیتقربونن كثيیرااً إإلى هللا٬، ووعلى هھھھذاا ااألساسسحقا أأنهھم  وويیعتبرووننفي االبدء يیغتبطونن 

 االكثيیر سماعع أأنن هللا وواالمسيیح يیقدماننللهھم... فهھم مسروورروونن إإلى ددررجة قصوىى٬،  لطيیف معهھم وومحب

مر يیدعو للصدمة أأنن . إإنهھ أل)3(اابتهھاجج "ألنفسهھم ووليیس !"هھھھو اابتهھاجهھم االحقيیقي وواالحالل هھھھذهه  لكن. لهھم

حب  توصيیف هھھھو رربما على نحو مقبوللللصليیب  االيیوممنعلم أأنهھ من أأحد ووأأكثر االتوصيیفاتت االشائعة 

االذااتت االعادديي ددوونن أأنن يیحمل معنى لقيیم ررووحيیة.  

ً أأنن نلتفت وونتنبهھ إإلىأأيیهھا ااألصدقاء بكل حكمة جوناثانن إإددووااررددزز هھھھنا. فهھو  .. يیجب عليینا جميیعا

-بساططة يیوضح ااألمر بدقة حولل معنى االقيیامم بما يیجب تأدديیتهھ  -بما في ذذلك تقديیم االشكر   لتمجيید هللا  

                                                                                                                                          
Haven, Conn: Yale University Press, 1959 ،٬(247.  

)3( Ibid ،٬250 – 251.  
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. إإنهھا من االبشاررةةكانت  االداافع االذيي من أأجلهھ نا ) فهھو يیعرضض عليی31: ٬10، 1 كوررنثوسسووإإجاللهھ (

يیكمن في قيیمة ما  لبشاررةةلأأجل تمجيید هللا ووإإجاللهھ. ووإإنن هللا ال يیتم تمجيیدهه إإذذاا كانن ااألساسس في اامتناننا 

تقدمهھ من هھھھباتت وونِعم ووليیس اامتناناً للوااهھھھب وواالمنعم. فإذذاا لم يیكن ااالمتنانن للرسالة في جذووررهه ووأأصولهھ 

أأعمى. عسى هللا أأنن ممّوهھھھا  ا: ددوونن ااالمتنانن لنعم ووهھھھباتت هللا٬، فسيیكونن حيینهھا هھھھذاا ااالمتنانن حب ااتمجيید

اارر ووإإشرااقاتت هللا االمتجليیة على صفحة ووجهھ االمسيیح. من أأنو االبشاررةةيیمّن عليینا بقلب يیدرركك ما في 

فإنن  بناء عليیهھ. أأنن نكونن مبتهھجيین بذااتهھ ألنهھ لن يیتغيیر أأوو يیتبدللووعسى أأنن يیمن عليینا بما يیساعدنا على 

كل اامتناننا ووشكرنا مقابل نعمهھ ووعطايیاهه إإنما يیمثل محاكاةة ووصدىى لسعاددتنا وواابتهھاجنا بعظمة 

االوااهھھھب!  

االمادديي لماذذاا أأبدعع هللا االعالم  

ا إإيیاهھھھا. إإنن إإبدااعع خيیّرةة االتي أأبدعهھا هللا لنا وومنحنهھھھذهه إإجاباتي على مئاتت ااألسئلة حولل ااألشيیاء اال

االعالم االمادديي بما في ذذلك أأجسامنا بحوااسهھا االخمس هھھھي بمشيیئة هللا. لم يیفعل ذذلك بصوررةة ررئيیسيیة 

لحٍب أأعمى٬، وولكنهھ أأبدعع ذذلك إلظظهھارر عظمتهھ وومجدهه "االسماووااتت تحدثث بمجد هللا"  اإإغوااء وواانجذااب

). تلك هھھھي االغايیة من االماليیيین من أأجناسس االحيیوااناتت وواالنباتاتت ووماليیيین االمجرااتت "ألنن كل 1: 19(

). نعم إإذذاا كانن هھھھذاا االشكر 4: ٬4، 1 تيیموثاووسسخليیقة هللا جيیدةة ووال يیرفض شيء إإذذاا أأخذ مع االشكر" (

إإعجابب بالمقاررنة مع  طاء متجذرر في إإددررااكك مجد االوااهھھھب االذيي من االوااجب أأنن يیكونن محلّ على االع

من االوااجب أأنن يیتم ااالبتهھاجج من خاللهھ بجميیع عطايیاهه وونعمهھ.جميیع نعمهھ٬، ف  

يیكونن ما هھھھو سوىى هللا مخلوقق.  أأننإنهھ شيء حسن ف. لذاا ِسوااههأأنن هللا خلق ما وويیكفي االقولل هھھھنا 

ما من خاللل خلق  ههثيیلهھ ووهھھھو أأنن ذذلك كانن االطريیقة االمثلى لبيیانن مجدوواالسبب في أأنن هللا لم يیبدعع م

جدهه. ووأأقولل "بشكل متزاامن" ألنن إإظظهھارر موو سوىى ذذااتهھ. ووإإررااددتهھ في ذذلك كانت متزاامنة مع محبتهھ

 أأفضل٬،تمنحنا االمحبة ما هھھھو وو٬، وونكونن موضع محبة. لنا يیتجلى هللافن ااألمريین يیتزاامنانن معاً. هھھھذيی

اجج بمعرفتهھ. ووهھھھو بعلمهھ ااألززلي علم كيیف يیجعل كماالتت إإشرااقاتهھ وومجدهه ووهھھھو معرفة هللا ووااالبتهھ

ووهھھھو أأتم محبتهھ لنا ووأأظظهھر نفسهھ من خاللل إإبدااعهھ االكونن االمادديي. ووااستمر هھھھذاا في  اابتهھاجنا. منتهھى

االحدووثث عندما أأعطانا هللا تعالى عيیوناً لترىى بأنن كل االخلق "يیعلن مجد هللا ووإإشرااقاتهھ".  

يیفوقق مجدهه كلهھ في االطبيیعة االبشاررةةمجد هللا في   

فضالً عن ذذلك٬، فإنن مشيیئة هللا تمضي إإلى ما ووررااء إإظظهھارر مجدهه من خاللل االطبيیعة ووااإلنسانن.  

عندما ذذلك . ووكانن االبشاررةةلقد كانن لجونن أأوويین بصيیرةة نافذةة نحو االكشف االفريید االمتفردد لمجد هللا في 
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كانن يیحضر نفسهھ للموتت وولمالقاةة االمسيیح ووجهھاً لوجهھ.  

االمبارركة هھھھو ووإإلى حّد بعيید أأكثر من باهھھھر٬، ووأأكثر تألقاً  االبشاررةةلي االذيي تّم للمسيیح في إإنن االتج

ووددوونن معرفة  ,,,ووأأكثر اامتالًء بإشعاعاتت االحكمة ااإللهھيیة ووااألصالة٬، ووهھھھو أأكثر مما في جميیع االخلق

كل على االعكس٬، يیتفاخر بنفسهھ بسبب اابتكاررااتت ووااكتشافاتت أأخرىى وويینتهھي بشيیبقى عقل ااإلنسانن٬، ذذلك 
.)4(نهھائي إإلى االظالمم ووااالررتيیابب وواالتشويیش ووااالضطراابب  

نستغل هھھھذاا االعالم لالحتفالل وواالصيیامم  

االحّل لهھذهه االعصر. وو لذاا يیجب عليینا االنظر إإلى االعالم كشيیطانن. ووهھھھو مشحونن بالمغريیاتت في هھھھذاا

معنا. إإنّن  نحمل ذذووااتنا ااآلثمة فهھذاا غيیر ممكن٬، ألننااالمشكلة ليیس ااالنسحابب من هھھھذاا االعالم وواالتقوقع. 

االسبيیل إإلى االجنة هھھھو توااززنن إإنجيیلي بيین ااإليیجابب وواالرفض تجاهه ما يیتعلق بالعالم االذيي أأبدعهھ هللا. إإنن 

االتأدديیب وواالتهھذيیب االمسيیحي في االصيیامم وواالمآثر ووااالمتيیاززااتت االمسيیحيیة في ااالحتفاليیاتت ووااألعيیادد 

لمسيیحيیة تضع عالماتت لهھذاا االطريیق.االديینيیة اا  

رر هللا عّز ووجل خلق حيیاةة ال لحيیاةة؟ بمقدووجعل ااإلنسانن بحاجة إإليیهھ في ااوو ٬،هللا االخبز لَِم خلق

هه. فلم ى االوجهھ االذيي يیرضيیهھ وويیرتضيیهھ وويیشاؤؤهھھھو بقدررتهھ ااألززليیة جعل االحيیاةة علوو. تحتاجج إإلى ططعامم

 تشبيیهھفكرةة حولل  ليیعطيینااالخبز؟ وولم هھھھناكك االجوعع وواالعطش؟ إإنن جواابي بسيیط كثيیرااً: لقد خلق االخبز 

كونن لديینا فكرةة لت) ووجعل االظمأ ووااالررتوااء 35: 6خبز االحيیاةة" (يیوحنا٬، هھھھو قالل: "أأنا  هللا عندما اابن

). 35: 6" (يیوحنا٬، َمْن يیُْؤِمْن بِي فَالَ يیَْعطَُش أأَبًَدااحولل ماهھھھيیة ااإليیمانن بالمسيیح في قولهھ: "  

هللا٬، ووكل شيء ووكما قالل بولس هھھھو: "منهھ ووبهھ وولهھ" بل محورر هھھھذاا االكونن٬،  نن ااإلنسانن ليیسإإ

ً لهھ ووليیقدمم لهھ ااإلجاللل 36: 11(ررووميیة٬،  ) "منهھ" يیعني كل شيء في هھھھذاا االكونن ووجد ليیبقى منصاعا

كّل ما في االسماووااتت ووما على أأنهھ فيیهھ خلق ووبشكل أأكثر تحديیدااً في كولوسي ووااإلعجابب. يیقولل بولس 

د االمسيیح وواالجوعع وواالعطش قد تم خلقهھما من أأجل مجد ااألررضض لذاا فقد تم خلق االخبز من أأجل مج

ووجعل االصيیامم من أأجل االمسيیح.  االمسيیح  

-عندما نأكل٬، فإننا نتذووقق شبهھ ططعامنا االسماوويي االفرددووسي  خبز االحيیاةة. ووعندما أأصومم أأقولل:  

كالهھھھما يیمجد وو. في قلب االقديیس هھھھما عباددةةى االشبهھ". فإنن االطعامم وواالصيیامم كال"أأحب االحقيیقة عل

-ح. كالهھھھما يیجعل االقلب االمسيی -االممتن وواالمشتاقق   لكّل ااووررااء االمعطي. لكّل مكانهھ االمعتمد وو ساعيیا 

أأننا نقلل من أأهھھھميیة لديیهھ مخاططرهه. إإنن مخاططر االطعامم هھھھو أأننا نقع في حب االنعمة٬، إإنن مخاططر االصيیامم 
                                                

 Wheaton, III: Cross Wayجونن بيیبر٬، عندما ال يیكونن لديي شوقق إإلى هللا: كيیف أأصاررعع ووصوالً إإلى االفرحح ( )4(

Books, 2004 ،٬(175 – 206.  
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.)5(قدررااتنااالنعمة وونمجد   

بتهھاجج با5 مختلف عن ااالبتهھاجج بهھباتهھ وونعمهھالاا  

ً أأمامنا ألنن نعيیش تجربة تحرررنا ررسالة يیسوعع االمسيیح لكن عندما أأنن ٬، سيیكونن االسبيیل مفتوحا

باستطاعتنا ررؤؤيیة كل نعمة ووختلف عن ااالستمتاعع ووااالبتهھاجج بهھباتهھ وونعمهھ. متعة ووااالبتهھاجج با" تاال

يیصل إإلى االذيي صاددررةة عن هھھھذاا االشعاعع هھھھي كشعاعع يینبثق من شمس إإشرااقاتت هللا. ووكل متعة ووبهھجة 

ً للذااتت ااإللهھيیةوء وويینتهھي هھھھناكك. ليیس من شيء مخلوقق منبع االض ر حقيیقة إإنما يیظهھوو يیصبح مضاهھھھيیا

وواالمتعة باألشيیاء االمخلوقة هھھھي ال كل ااالبتهھاجج  أأنن بالنسبة لفكر إإنجيیلي متحرررهللا. لذاا بوسعنا االقولل 

ااالبتهھاجج وواالمتعة با!. ترقى إإلى  

ليیس باستطاعتنا قولل ذذلك حولل غيیر االمؤمن االذيي يیبتهھج كالمؤمن بنفس ااألشيیاء. باستطاعتنا أأنن 

نقولل للمؤمن: إإنن متعتك بطفلك٬، االتي تعيیشهھا حقا٬ً، هھھھي االسروورر االشديید با.. إإنن االشخص االذيي اانبعث 

مقاً. قولهھ وويیغتبط وويیعيیش هھھھذهه االتجربة بدررجة أأكثر عبما ن ما ذذكرناهه وويیشعرمن جديید سوفف يیسمع 

 ً تحدثث عنهھ٬، فاالبتهھاجج بالطفل لن تكونن لديیهھ أأيیة فكرةة حولل ما ن وولكن االشخص غيیر االمنبعث ررووحيیا

سبب آآخر يیدعونا لوجوبب االدعوةة هھھھذاا لديیهھ هھھھو اابتهھاجج بالطفل٬، ووليیس با/. هھھھذهه مأساةة كبرىى٬، وو

.االبشاررةةووجعل ااألمر ووااضحاً وومبسطاً فيیما يیتعلق بقولنا هللا هھھھو  البشاررةةوواالعظة ب  

ووعودد وومخاططر االقوةة االرووحيیة  

في االعالم االمادديي االمتدني. ووقد جاءتت سوفف تزدداادد ااالختباررااتت وواالمغريیاتت  أأننمما ال جدلل فيیهھ 

-بقدررةة كبيیرةة تساعد على االخالصص  االبشاررةة تحرررنا من كل شيء من االممكن أأنن يیحولل ددووننا ووددوونن  

االممكن أأنن تكونن حتى االقوةة  . لكن مناالبشاررةةهللا. لذاا فإنن االقوةة هھھھي نعمة جيیدةة في  حضوررتذووقق 

نحب االقوةة االرووحيیة أأكثر منهھ.صرنا مضللة ووموهھھھمة. ووإإنن هللا غيیّورٌر إإذذاا   

ما إإذذاا كانن هھھھو جّل جاللهھ من االقوىى االرووحيیة االغريیبة الختبارر هللا جّل جاللهھ سوفف يیسّخر  بل إإنن

- 1: 13هھ على نعمة االقوةة. تأمل في هھھھذاا ااالختبارر االمذهھھھل في سفر االتثنيیة نحب  لنفضل  3.  

إإذذاا قامم في وَوْسِطك نبي أأوو حالٌم حلماً ووأأعطاكك آآيیة أأوو أأعجوبة وولو حدثت ااآليیة أأوو ااألعجوبة االتي 

كلمك عنهھا قائالً لنذهھھھب ووررااء آآلهھة أأخرىى لم تعرفهھا ووتعيیدهھھھا فال تسمع لكالمم ذذلك االنبي أأوو االحالم ذذلك 
قلوبكم وومن كل أأنفسكم. االحلم ألنن االربب إإلهھهھم يیمتحنكم لكي يیعلم هھھھل تحبونن االربب إإلهھهھم من كل  

                                                
مالتت ووحوااررااتت حولل مجد االمسيیح في ططقوسس صالتهھ٬، ووررفقهھ االذااتي. مؤلفاتت جونن أأوويین٬، االمجلد جونن أأوويین٬، تأ )5(

1) ،٬Edinburgh: Banner of Truth, 1965 ،٬(275.  
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االُمنعم.  حسابب بعباررةة أأخرىى٬، ليیس االعالم االمادديي هھھھو االذيي يیغويینا وويیغريینا فقط لِنُحّب االنَِعَم على

وواالدالالتت من االممكن أأنن تحّل محل محبة هللا. إإنن  يیاتتاالعالم االرووحي ااألخطارر نفسهھا. االمحبة لآلفي ف

محل محبة هللا كأيي شيء  آليیاتتمحبة االدالئل وواامن االممكن أأنن تحل ووللعالم االرووحي االمخاططر نفسهھا. 

مادديّي آآخر.  

لتوجيیهھ االناسس إإلى  تأكيید على االمعجزااتت في غيیر موضعهھيیجب أأنن يینبهھنا ذذلك إإلى عدمم ووضع اال

االمسيیح. من االممكن أأنن نرتكب االخطأ االذيي ااررتكبهھ سيیمونن االساحر. فقد كانن مذهھھھوالً من قوةة بطرسس 

). أأنا 23: 8قع "في مرااررةة االمر ووررباطط االظلم" (أأعمالل االرسل٬، تمناهھھھا٬، وولكنهھ كانن في االوااوواالخاررقة 

لست أأنكر االموضع االمالئم للمعجزااتت وواالخوااررقق٬، حتى في يیومنا هھھھذاا. يیفصح لوقا عن ذذلك بوضوحح 

"إإنن االسيید االذيي كانن يیشهھد لكلمة نعمتهھ وويیعطى أأنن تجرىى آآيیاتت ووعجائب  3: 14في أأعمالل االرسل 

نعم هللا فإنن ااآليیاتت وواالعجائب تشهھد على ططبيیعة ووذذااتت هللا٬، على أأيیديیهھما". ووكمثل جميیع عطايیا وو

لنعم وواالعطايیا االمادديیة من االممكن أأنن تجذبب على ررحمتهھ وولطفهھ. وولكن ااووعلى ووجهھ االخصوصص٬، 

.االبشاررةةقلوبنا لهھا ووليیس :. لذاا يیجب عليینا أأنن نبقي االتأكيید على أأنن هللا هھھھو   

االربط االمهھلك بيین االقوةة االخاررقة وواالمتعة االحسيیة  

االقوةة االخاررقة. فبعد إإططعامم يیسوعع  يیبيین يیسوعع مدىى االصلة االوثيیقة بيین االمتعة االحسيیة ووبيین آآيیاتت

عيیر ووسمكتيین٬، مضت االجموعع إإثر يیسوعع من االش ةللخمسة آآالفف شخص بخمسة أأررغفاالمسيیح 

ْم: أأَْنتُْم ْلَحقَّ ااْلَحقَّ أأَقُولُل لَكُ اافي بحث عنهھ. إإال أأنهھ لم يیر االصحبة االصاددقة في قلوبهھم فقالل: " االمسيیح

. ووبعباررةة )26: 6" (يیوحنا٬، .تَْطلُبُونَنِي ليَْیَس ألَنَُّكْم رَرأأيَْیتُْم آآيیَاتٍت٬، بَْل ألَنَُّكْم أأََكْلتُْم ِمَن ااْلُخْبِز فََشبِْعتُمْ 

ااألساسي هھھھو مساعدتهھم على ررؤؤيیة  ساسي من االمعجزةة. فقد كانن االهھدففااأل أأخرىى٬، هھھھم أأخطأوواا االهھدفف

ما ررأأووهه كانن مجردد معجزةة. ووهھھھم في االحقيیقة آآمنواا بالمعجزةة. إإال أأنن  ررووعة االمسيیح ووااتباعهھ. وولكن

إإنن االشيیطانن قد آآمن بالمعجزةة أأيیضاً  يیحمل أأيي تشريیف ووإإكراامم للمسيیح. هھھھذاا االنمط من ااالعتقادد ال

ووااررتعد خوفاً ووقلقاً. وواالناسس آآمنواا٬، ووأأررااددوواا تسخيیر ذذلك ألغرااضهھم ووغايیاتهھم االمادديیة االعادديیة االبحتة.   

٬، االبشاررةةووإإلى أأنن نشددد ووبشكل مستمر على أأنن هللا هھھھو د تأخذكك الحقاً بعيیدااً عن هللا. قكل االنعم 

-سيیقع االناسس في حب ساعي االبريید  االذيي رربما يیكونن ااسمهھ االتسامح وومغفرةة االخطايیا أأوو االحيیاةة ااألبديیة  

أأوو االفرددووسس أأوو االكهھنوتت أأوو االمعجزااتت أأوو االعائلة أأوو االطعامم.  

ووااجنانحن ندقق ووتدااً في ااألررضض عند زز  

هھھھناكك بعض االعباررااتت االمؤثرةة في ااإلنجيیل لحمايیتنا من ااألخطاء. ووإإحدىى هھھھذهه االعباررااتت االمفضلة 
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-لديي  - 1968ألنهھا قد تمت تالووتهھا عند ززووااجنا في االعامم   - 17: 3قد ووررددتت في االحبقوقق ااآليیة    

تصنع  . "فمع أأنهھ ال يیزهھھھر االتيین ووال يیكونن حمل من االكروومم يیكذبب عمل االزيیتونة وواالحقولل ال18

ططعاماً يینقطع االغنم من االحظيیرةة ووال بقر في االمذااوودد فإني أأبتهھج بالربب ووأأفرحح بإلهھ خالصي".  

هللا هھھھو أأثمن من االحيیاةة ووكل االخيیر ااألررضي االذيي ن أأنن يیكونن أأكثر ووضوحاً هھھھنا من أأنن يیمكماذذاا 

وعد بهھ من إإظظهھارر أأنن االخيیر ااألعظم االذيي تم إإررسالهھ ووااليیاةة؟ إإنن االهھدفف من هھھھذاا االكتابب هھھھو تمنحهھ االح

.في االمسيیحهھھھو تجربة االمعرفة ووااالبتهھاجج بتجليیاتت هللا  االبشاررةةخاللل   

إإنن محبة هللا االدااعمة للحيیاةة هھھھي أأفضل من االحيیاةة نفسهھا  

- 1: 63يیقولل ددااوودد االشيء نفسهھ في االمزمورر   3.  

"يیا هللا إإلهھي أأنت. إإليیك أأُبّكر. عطشت إإليیك نفسي يیشتاقق إإليیك جسديي في أأررضض ناشفة وويیابسة 

ماء٬، لكي أأبصر قوتك وومجدكك كما ررأأيیتك في قدسك ألنن ررحمتك أأفضل من االحيیاةة. شفتايي بال 
تسبحانك".  

االحب االرااسخ  ,قولهھ: "ألنن ررحمتك أأفضل من االحيیاةة"هھھھو إإنن ما هھھھو جديیر بالمالحظة ووااالنتباهه 

"هھھھو حب يیحتفل بهھ بشكل متكررر في االمزااميیر ألنهھ يینقذ وويیحمي وويیصونن وويیدفع ااألعدااء. فهھو أأصل 

ً في جميیع نعم محبة هللا االنعم وواالبركاتت االدنيیويیة. وولكن  اتت مناالمئ عندما يیجيیل ددااوودد االنظر كليیا

االدنيیويیة٬، يیقولل بأنن االمحبة نفسهھا "هھھھي أأفضل من االحيیاةة"؛ االحيیاةة االتي فيیهھا يیتم ااالستمتاعع بالنعم 

حبتهھ.وواالعطايیا االدنيیويیة. ذذكرتت ذذلك قاصدااً أأنن هللا االذيي يیحبهھ هھھھو أأفضل من كل عطايیا وونعم م  

"ليیس هھھھناكك من شيء أأررغب فيیهھ سوااكك"  

هھھھو ذذاا منحى تفكيیر ناظظم االتراانيیم آآسافف عندما يیرتل هھھھذهه االكلماتت في صالتهھ ووبشكل أأساسي: 

ً في ااألررضض. قد فني  "برأأيیك تهھديیني ووبعد إإلى مجٍد تأخذني. منالي في االسماء. وومعك ال أأرريید شيیئا

- 24: 73 مزموررلحمي ووقلبي. صخرةة قلبي وونصيیبي هللا إإلى االدهھھھر ( ). ليیس هھھھناكك من شيء في 26 

االسماء أأوو ااألررضض أأررغب فيیهھ معك يیا إإلهھي. ووهھھھذاا يیجب أأنن يیعني٬، أأووال٬ً، إإذذاا ما ضاعع كل ما هھھھو خيیّر٬، 

ً با2. وويیجب أأنن يیعني ثانيیا٬ً، اانهھ فإنن آآسافف سوفف يیبقى مبتهھج من خاللل كل ااألشيیاء االخيیّرةة على ا

كل شيء يیُرغب فيیهھ بقدرر ما يیظهھر من عظمة هللا. هللا وويیحبهھ. آآسافف ااألررضض ووفي االسماء٬، يیرىى 

.)6(من يیحب كل شيء معك ال يیحبك لذااتك" االذييوويیصوغغ أأووغسطيین ذذلك كالتالي: "  

                                                
 ,Wheatonإإنن االمقطعيین االسابقيین مأخوذذاانن من مؤلف جونن بيیبر: "االتقربب من هللا من خاللل االصالةة وواالصيیامم٬، ( )6(

III: Cross Way Books, 1997 ،٬(21.  
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ا أأَْكثََر ِمنِّي فَالَ يیَْستَِحقُّنِي٬، وَوَمْن أأََحبَّ ااْبنًا كالتالي: "لمسيیح اااالسيید وويیصوغهھا  َمْن أأََحبَّ أأَبًا أأوَْو أأُّمً

سوعع هھھھو االكنز االمطلق في حيیاتنا ). يیجب أأنن يیكونن يی37: 10" (متى٬، ِمنِّي فَالَ يیَْستَِحقُّنِي أأوَِو ااْبنَةً أأَْكثَرَ 

ً مخلصيین ليیسوعع. لقد ماتت يیسوعع من أأجلنا ووقامم ثانيیة ليیجعل بمقدووررنا ررؤؤيیتهھ ووتقديیرهه  إإذذاا كنا أأتباعا

جاززهه.إإن االبشاررةةفوقق كل ااألشيیاء بمتعة ال نهھايیة لهھا. هھھھو ذذااكك االخيیر االعظيیم االذيي قصدتت   

لِكْن َما َكانَن لِي االرسولل بولس: " يیقولونن بلساننبشكل أأعمق  االبشاررةةلذاا فإنن أأوولئك االذيین يینفذوونن 

بَْل إإِنِّي أأَْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أأيَْیًضا َخَسارَرةةً ِمْن أأَْجِل فَْضِل  .رِرْبًحا٬، فهَھَذاا قَْد َحِسْبتهُھُ ِمْن أأَْجِل ااْلَمِسيیِح َخَسارَرةةً 

 "يیَُسوعَع رَربِّي٬، االَِّذيي ِمْن أأَْجلهِِھ َخِسْرتُت ُكلَّ ااألَْشيیَاِء٬، وَوأأَنَا أأَْحِسبهُھَا نُفَايیَةً لَِكْي أأرَْربََح ااْلَمِسيیحَ  َمْعِرفَِة ااْلَمِسيیحِ 

).7: 3(فيیليیبي٬،   

االبشاررةةهللا هھھھو أأعظم نِعم   

أأررسلت  االبشاررةةاالذيي سبقهھ هھھھو أأنهھ ووعلى االرغم من أأنن كنت أأحاوولل بيیانهھ في هھھھذاا االفصل وو إإنن ما

هللا  فإننووووعدتت بالعديید من االعطايیا االخيیّرةة٬، اابتدااء من االنعم ااألكثر ررووحانيیة إإلى االنعم ااألكثر مادديیة٬، 

. ووإإذذاا لم نَر وونقّدرر وونتذووقق االخيیر ااألعظم بصوررةة االبشاررةةووحدهه هھھھو االخيیر االسرمديي االموعودد في 

م نصل بعد إإلى معرفة لَِم ا٬، لتضاهھھھي ذذلك االشعورر تجاهه االخيیر في ااألشيیاء ااألخرىى ووما يیشملهھا كلهھ

ااألنباء االسارّرةة هھھھي كذلك حقاً. ووقد عبّر جوناثانن إإددووااررددزز بشكل قويي جدااً عن هھھھذهه االحقيیقة بأنن هللا 

نفسهھ هھھھو سعاددتنا ووبهھجتنا االمطلقة ووهھھھو بهھجتنا ووسعاددتنا االحقيیقيیة االتي نلمسهھا في كل ااألشيیاء.  

نيیة االموجوددةة فعالً في هللا. إإنن هللا نفسهھ إإنن االذيین تم خالصهھم يیمتلكونن كل ااألشيیاء االمرضيیة االعيی

هھھھو االخيیر االعظيیم االذيي يیصل بالمخلّصيین ليیكونن ملكهھم وومحل ااستمتاعهھم ووسرووررهھھھم. إإنهھ االخيیر 

ديیسيین٬، وواالذيي هھھھو جزء ااألسمى٬، ووهھھھو االذيي يیختصر كل االخيیر االذيي قدمهھ االمسيیح. إإنن هللا هھھھو إإررثث االق

امهھم٬، ووحيیاتهھم٬، ووفي حضرتهھ مسكنهھم. في حضوررهه غناهھھھم ووثرااءهھھھم ووكنوززهھھھم٬، ططعمن أأررووااحهھم 

ووحليیهّھم ووتاجهھم هھھھو٬، ووعزهھھھم االذيي ال يینتهھي٬، ووهھھھو االتألق وواالبهھاء في حيیاتهھم. ليیس لهھم من شيء أأوو 

غايیة في االجنة االسماء سوىى هللا. هھھھو االخيیر االمطلق االعظيیم االذيي يیلقاهه من ثّم خالصهھم عند االموتت٬، 

مهھيیمن هھھھو نورر االقدسس االسماوويي٬، "ووهھھھو ماء نهھر االحيیاةة" وواالذيي بهھ قيیامتهھم عند نهھايیة االعالم٬، إإنن هللا اال

  ستبقىاالذيي يیجريي٬، ووشجر االحيیاةة االذيي يینمو "في ووسط جنة هللا". إإنن االمقاماتت االعليیّة لبهھاء ووجمالل هللا

إإلى ااألبد٬، ووسيیبقى حب هللا عيیدهھھھم وومأددبتهھم االتي ال تنتهھي. ووإإنن  ووفكرهھھھم االقديیسيین هھھھي ااألنس لعقولل

لمالئكة٬، وويیبتهھجونن ببعضهھم بأشيیاء أأخرىى أأيیضا٬ً، سيیتمتعونن وويیبتهھجونن با من تم خالصهھم سيیتمتعونن
.)7(بعض  

                                                
)٬، في ملفاتت االكنيیسة االسميیحيیة٬، ٬40، xتم ااقتباسهھا من أأعمالل االقديیس أأووغسطيین٬، ااعتراافاتت االقديیس أأووغسطيین ( )7(

.54)٬، Henery Betterson )London: Oxford University Press 1967االمحررر هھھھنريي بيیتسونن   
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يي يیُّهھَا ااآلبُب أأرُِريیُد أأنَنَّ هھھھُؤالَِء االَِّذيیَن أأَْعطَيْیتَنِي يیَُكونُونَن َمِعي َحيْیُث أأَُكونُن أأَنَا٬، ليِیَْنظُُروواا َمْجِديي االَّذِ أأ"

ا أأَنَا فََعَرْفتَُك٬،  .اِء ااْلَعالَمِ أأَْعطَيْیتَنِي٬، ألَنََّك أأَْحبَْبتَنِي قَْبَل إإِْنشَ  ٬، إإنِنَّ ااْلَعالََم لَْم يیَْعِرْفَك٬، أأَمَّ أأيَیُّهھَا ااآلبُب ااْلبَاررُّ

فهُھُْم٬، ليِیَُكونَن فيِیهِھُم ااْلُحبُّ االَِّذيي أأَْحبَْبتَنِي بهِِھ٬،  .وَوهھھھُؤالَِء َعَرفُواا أأَنََّك أأَْنَت أأرَْرَسْلتَنِي ْفتهُھُُم ااْسَمَك وَوَسأَُعرِّ وَوَعرَّ

- 24: 17(يیوحنا٬، " ُكونَن أأَنَا فيِیهِھمْ وَوأأَ   26.(  
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االفصل االحادديي عشر  

ااإلنجيیل  ما االذيي يیجعل منهھ خيیرااً مطلقاً: -  
ممجدااً؟نفسك  ررؤؤيیة ممأأ ٬،االمجد وواالتألق ررؤؤيیة  

أأنن خالق االكونن االممجد بعظمتهھ قد جعل في موتت  هھھھي إإنن ااألنباء االسارّرةة في إإنجيیل االمسيیح

ً ال يینتهھي في شهھودد ووتذووقق  االمسيیح ووقيیامتهھ ما يیزيیل أأيي عائق يیحولل بيیننا ووبيینهھ عسانا نجد اابتهھاجا

من أأجلهھ٬، وومن أأجل أأقل  االقيیامم بهھما يیجب ب االقيیاممجمالهھ االمطلق. إإنن محبة هللا االمخلصة هھھھي في 

و نفسهھ. لذاا ٬، ووبالتحديید٬، سعدااء بهھ هھھھبشكل أأبديية قصوىى ٬، ووبذلك يیجعلهھم سعدااء إإلى ددررجاالوااجباتت

من أأجل سعاددتنا االتي ال  من خاللل عطايیا وونعم هللا تّم االتعبيیر عنهھما بالكامل فإنن ررسالة هللا وومحبتهھ

).11: 16 مزمورر. "أأمامك ِشبَع سروورر٬، في يیميینك نعم إإلى ااألبد" ()1(تنتهھي  

االمسيیح يیروويي جزءااً من االظمأ االرووحي  

أأكثر كماالً يیحدثوننا عن بعض  بشكلإإنن من أأددرركواا تجليیاتت هللا على ووجهھ االمسيیح ووتذووقواا ذذلك 

.ذذلك  

من عطشهھم االرووحي. ووصلواا إإلى  مسيیح فيیهھم٬، ووصلواا إإلى إإررووااء جزءعاشش اال االذيینهھھھؤالء 

حيیث االتوظظيیف  كك... هھھھنايیث توجد االسعاددةة االرووحيیة االخالصةاالسعاددةة وواالطمأنيینة ااألحق هھھھناكك ح
.)2(لإلددررااكك وواالفهھم.. ااألفضل   

). وولذاا قالل ددااوودد: 8: 5" (متى٬، يیعايینونن هللالهھذاا قالل االمسيیح بأنن ااألنقيیاء هھھھم مبارركونن ألنهھم "

"ووااحدةة سألت من االربب ووإإيیاهھھھا أألتمس. أأنن أأسكن في بيیت االربب كل أأيیامم حيیاتي لكي أأنظر إإلى جمالل 

. إإددررااكك جمالل هللا هھھھو على االدوواامم االرغبة االقصوىى لدىى )4: 27(مزمورر  االربب ووأأتفّرسس في هھھھيیكلهھ"

عرفوهه حقاً. االذيینهھھھؤالء   

                                                
ألوولل في كتابب وويیستمنسر ااألسئلة )  االبعٍض من االتصوررااتت االهھامة حولل االعالقة بيین قسمي االجواابب على االسؤاالل اا1(

ووااألجوبة ("االنهھايیة االرئيیسيیة لإلنسانن هھھھو تمجيیدهه > ووااالبتهھاجج وواالفرحح بهھ إإلى ااألبد") اانظر بنجاميین ووووررفيیلد 
 ,٬Reprint, Grand Rapids، (6"االسؤاالل ااألوولل في كتابب ااألسئلة ووااألجوبة٬، مؤلفاتت بنجاميین ووررفيیلد٬، مجلد 

Michigan: Baker, 2003 ،٬(379 – 400.  
مؤلفاتت جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمجلد  1729 – 1723جوناثانن إإددووااررددزز٬، "تمجيید االمخلص" موااعظ ووحوااررااتت  )2(

 ٬New Haven, Conn: Yale University Press، (Kenneth P. Minkemaاالمحررر كيینيیث٬، پپ. منكيیما  ٬،14

1997 ،٬(467.  
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االجنس بالنسبة للجسداالبشريیة ال يیختلف عن لنفس تمجيید اا  

شكل أأساسي جعل هللا هھھھو االمحورر أأنن محبة هللا ووررسالة هللا هھھھما ب ة هھھھيإإنن حصيیلة هھھھذهه االمقول

ً م أأنهھمحبة هللا لنا هھھھي ألنن وواالمركز.  أأنباء ساررةة ألنهھا  االبشاررةة تعتبروون إإشرااقاتهھ لنبتهھج. منحنا شيیئا

ً جعلهھ ؛ وولكن ووحسب قبولنا في االجنة سبيیل لم يیجعل في االمسيیح أأنن هللا أأعلنت لنا   كيسبيیل االأأيیضا

إإلى ااألبد. ااكنزهھھھو "أأنن يیكونن هللا لنا"  االبشاررةةيیكونن هللا معنا. إإنن االخيیر ااألعظم في   

ً هھھھؤالء  يیبأأمر غر أأنن يیكونن هللا هھھھو محورر االمحبة االذيین بالنسبة للبشر ااآلثميین٬، ووخصوصا

ً ألهھھھواائهھم االذااتيیة. لقد اامتصصنا ك معظمنا٬، قد أأتخمواا على مدىى عقودد بمعتقدااتت ووأأحكامم تبعا

االمحورر وواالمآلل. وولهھذاا نشعر بأننا موضع محبة  منا ا تعريیفاتت عن االحب وواالمحبة تجعلووااستوعبن

باغغ ااألهھھھميیة على ف االحب ااإلنساني االطبيیعي هھھھو إإصعريیعندما نشعر بأننا موضع أأهھھھميیة. لذاا فإنن ت

االناتج االكبيیر ووااالمتالء  ااإلحساسس بالمحبة هھھھو االشعورر بالرضىلهھذاا  يأأحدهھھھم. إإنن االسبب االرئيیس

وولن تكونن من شيء ررووحي في هھھھذاا االحب. االشعورر باألهھھھميیة االكبرىى لدىى االشخص. ما  بدووررهه عن

االنوعع من "االحب". فهھذاا االحب هھھھو بكليیَّتهھ ططبيیعي. تغيیر أأبدااً كي نعيیش تجربة هھھھذاا االحاجة إإلى  هھھھناكك

آلثمة٬، ووفي نفوسنا االتي فهھو يیعمل على أأوولويیاتت ووسلوكيیاتت متوااجدةة أأصالً في ططبيیعتنا االدنيیويیة٬، اا

االجنس للجسد.  ألنن تمجيید االنفس يیضاهھھھيشعورر محبب.  هھھھو تمجيید ااإلنساننوو اانن . فيیهھا االرووحح ماتت

الما نحن موتى ررووحيیاً.فقط لن يیكونن هھھھناكك تغيیّر نحو ااألفضل٬، طط  

ً مهھما٬ً،  من نفسي ووإإذذاا ما جعلتُ  أأنا ووليیس هللا,هھھھو في االنهھايیة  يیةإإنن أأساسس االمحبة االطبيیع شيیئا

.هھھھنا مكانن! ليیس لكن أأني محبوبب٬، ألنني ااألساسس االنهھائي لسعاددتي. أأشعر   

ددوونن اانن يیتغيیروواا االديین عندما يیعتنق االناسس  

إمكانهھم أأنن يیصبحواا متديینيین ددوونن أأنن يیعني ذذلك أأنهھم إإنن االشيء االذيي يیثيیر االدهھھھشة هھھھو أأنن االناسس ب

االقيیامم بأددااء ووااجباتت دديینيیة٬، نيیسة٬، وويیبدأأوونن بقرااءةة ااإلنجيیل٬، ووكاا. ووهھھھذاا يیعني٬، أأنهھم يینضمونن إإلى تغيیروو

ااألساسس في ررغم أأنهھم . اددتهھم. فهھم ما ززاالواا على نفس االحاللددوونن أأيي تغيیيیر يیطرأأ على أأساسس سع

للمحبة االذيي جلبوهه معهھم إإلى االكنيیسة. لذاا  مفهھومهھمهھھھميیة هھھھو موضع ااأل ووكونهھمسعاددتهھم ووبهھجتهھم. 

تكونن بعض قد فإنن ما يیغذيي االحاجة في أأنن يیكونواا شيیئاً مهھماً هھھھو االشعورر بأنن يیكونواا محورر االمحبة. وو

االكنائس مضللة كثيیرااً بعلمهھا االالهھھھوتي. فهھي في حقيیقة ااألمر ترعى ووتغذيي تلك االحاجة ووتسميیهھا 

صدررهھھھا حمايیة هللا ووررعايیتهھ٬، وولكن اعر االخيیّرةة في االكنيیسة على أأنن ممحبة. ووهھھھي تفسر كل االمش

على أأنهھا من االسلوكيیاتت االبشريیة االطبيیعيیة.في االوااقع يیمكن االنظر إإلى معظمهھا   
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ترعى ووتتعهھد عمليیة االتوقق إإلى إإعطاء ااألهھھھميیة٬، وولكن عندما يیتم االوعظ ال ووهھھھناكك كنائس أأخرىى 

 شعوررمن االممكن أأنن يیكونن لديیهھم بل جعل منا شيیئاً مهھماً. االبعض يیفهھمونن أأنن هللا  حولل محبة هللا٬، فإنن

قويي تجاهه هللا ططالما أأنهھم يیروونن فيیهھ ما يیؤيید اابتهھاجهھم في كونهھم ااألساسس وواالمحورر في سعاددتهھم. ووإإذذاا 

سعدااء ألددااء بعض مما يیعلي شأنن  ننيیكونوفسررؤؤيیة هللا كمساعد على إإجاللل أأنفسهھم  باستطاعتهھمكانن 

. هللا  

كيیف يیغتبط االمنافقونن با!  

يیتم إإعاددةة تأوويیل االذااتت  إإذذ ٬،محضبشكل ططبيیعيیة حالة  . ألنهھاما من شيء ررووحاني في هھھھذهه االحالة

ااإللهھيیة بما يیتناسب مع االتصنيیفاتت االدنيیويیة لألنانيیة االبشريیة. ووهھھھذاا من االصعب تحديیدهه٬، ألنن ااإلنسانن 

ووبعباررةة أأخرىى٬، ااإلعجابب وواالمديیح االبشريي. االمآثر االجيیدةة ووذذلك في غمرةة توهھھھج تحقيیق قاددرر على 

-نيیمك -وومن خاللل أأساليیب االمحاكاةة  محبة بخصوصص بناء االمسيیحيیة على مفاهھھھيیم ووتصوررااتت مغلوططة  

. ااكتسب جوناثانن إإددووااررددزز تلك االمعرفة ووووصل إإلى ددررجة االحزنن وواالمعاناةة ووذذلك عند تهھهللا ووررسال

وومضاعفاتهھا االجانبيیة. ووكنت قد أأشرتت  رىىاالصحوةة االكب عنونهھاوواالتي ٬، ددررااستهھ للنفاقق ووتقلباتهھ

باختصارر إإلى هھھھذاا ااالستبطانن في االفصل االسابق. وولكني أأقتطف هھھھنا مقطعاً أأكبر.  

وواالنفس هھھھذاا... االـ... فرقق بيین اابتهھاجج االمنافق وواابتهھاجج االقديیس االحقيیقي أأنن [االمنافق] يیبتهھج بنفسهھ٬، 

... إإنن االقديیسيین االصاددقيین االحقيیقيیيین لهھم ووأأنن [االقديیس االحّق] يیبتهھج با! هھھھي ااألساسس ااألوولل البتهھاجهھ٬،

ذذهھھھنيیتهھم٬، ووفي االمقامم ااألوولل٬، فهھم ووبشكل ال يیمكن ووصفهھ مسروورروونن وومغتبطونن باألفكارر االحلوةة 

ووااللطيیفة وواالتصوررااتت حولل االطبيیعة االوددووددةة وواالمبهھجة لألشيیاء ااإللهھيیة٬، ووهھھھذاا هھھھو منبع كل اابتهھاجهھم 

اسيیس وومشاعر االمنافقيین تأخذ منحى معاكساً: إإنن وومتعهھم٬، ووصفوةة كل مسّرااتهھم. إإال أأنن تبعيیة أأح

محل أأهھھھميیة كبيیرةة بالنسبة -٬، ووعلى هھھھذاا ااألساسس  يیاتي من إإحساسهھم أأنهھمااغتباططهھم بالدررجة ااألوولى... 
.)3(لديیهھم امحبب يیبدوو  

يیريید هللا بمشيیئتهھ أأنن يیجعلنا موضع أأهھھھميیة  

ً في هھھھذاا االفصل  ً موضع يیضع عبامشيیئة هللا أأنن أنن أأنن هھھھناكك شعورر بسوفف نرىى الحقا ددهه حقا

موضع أأهھھھميیة  ايیضعنوو أنن يیخلقنا هللافختلف بالنسبة لألشخاصص االذيین لم يیتغيیروواا. أأهھھھميیة. وولكن ااألمر م

بالتحديید هھھھو أأساسس متعتهھم وواابتهھاجهھم. إإنن هھھھذهه االمسألة ال تنحصر فيیما إإذذاا كانن باإلمكانن أأنن يیتقبل هللا 

: على ماذذاا تستند أأسس متعتنا ةهھھھي االتاليیأأوو حتى أأنن يیمدحح عباددهه (ووهھھھذاا ما يیفعلهھ). إإنن االمسألة 

                                                
 ,٬New Haven، االمحررر جونن سميیث (2إإددووااررددزز٬، االمجلد جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمشاعر االديینيیة٬، مؤلفاتت جوناثانن  )3(

Conn: Yale University Press 1959 ،٬(249 – 250.٬، االمزيید من االتأكيید  
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أأنفسنا أأمم أأنن سعاددتنا االعميیقة هھھھي في هللا؟ما هھھھي سعاددتنا االعميیقة؟ هھھھل تكمن في وواابتهھاجنا؟   

االتغيیيیر: االتدميیر االرحيیم لمصدرر االفرحح ااألددنى  

تنا. إإنن االتغيیيیر االمسيیحي يیكمن في االيیقظة االرووحيیة لذووااتنا باتجاهه بهھاء هللا وومجدهه كأساسس لسعادد

عني االقبولل ااإللهھي لعوااططفنا وومشاعرنا في لنا ال تمحبة هللا  ننألإإنن االتحولل هھھھو االكشف االرووحي 

إإنما يیعني االتدميیر االرحيیم لتلك االعاططفة. وواالتدميیر ليیس هھھھو  هللا حقاكوننا محل محبة اا إإننتمجيید أأنفسنا. 

هللا ووتعظيیم شأنهھ حتى  للللتجربة االرووحيیة إلجال يیفتح مجاالً ليیجعل هھھھناكك متسع بل ذذااتهھا؛  داالنهھايیة بح

االوسيیلة االتي  بحّد ذذااتهھا. إإنن االتعظيیم ووااإلجاللل االرووحي لشأنن هللا ليیس هھھھي االهھدففتكونن تلك االتجربة 

تفضي إإلى االسعاددةة بإعالنن شأنن االنفس ووتمجيیدهھھھا.  

فرحنا ووسعاددتنا ووليیحل بهھاء هللا ألنهھا أأساسس وومصدرر حل محبة هللا هھھھو إإبداالل رراائع أأنن نكونن م

تجارربب إإنكارر االذااتت هھھھي . إإنن معظم االناسس يیعرفونن بأنن االتجارربب ااألكثر تأثيیرااً نفسمحل اال ووجاللهھ

ووغيیابهھا في حضورر ما هھھھو جليیل مهھيیب. ووهھھھذهه االلحظاتت تمر قليیالً في حيیاتنا. في معظم االوقت فإنن 

فرحنا يیسبب بعض االبريیق ووااألبهھة لشيء خاررجج عن ذذووااتنا يیتم تلويینهھ بوعي االذااتت وواالرغبة االملّحة 

 في االتعرففلفرحح االناتج عن نكراانن االذااتت يیساعدنا تذووقنا ل هھھھذاا ااإلعجابب. وولكن منيیل حصة لألنا لن

بل على ما يیعنيیهھ بحق أأنن نكونن محل محبة هللا. إإنن أأفضل عطايیا هللا وونعمهھ ليیست ااالعتزاازز بالنفس٬، 

أأنن نكونن محل محبة هللا هھھھو االمحفز للتحررر وواالنجاةة من ررددهھھھة تتجمع  ٬،إإنن هھھھبة هللا ااألفضل هھھھي هللا

أأنن  االقولل يینبغيأأوو رربما  ٬،السماء ليیست ررددهھھھة مراايیاف. فيیهھا مراايیا ظظننا ذذااتت مرةة أأنهھا تجلب لنا االسعاددةة

° 45تصبح كل ااألشيیاء االمخلوقة مراايیا٬، ووجميیعهھا تميیل بزااوويیة بقدرر  االسماء هھھھي االعالم االذيي ضمنهھ

نرىى هللا في تجليیاتهھ.ا لنلقي نظرةة على كل االمخلوقاتت٬، ا ااستدررنددررجة. فأيینم  

هللا االنصوصص لكشف االحجابب أأووحى  

سائل هھھھي االكتابب االمقدسس. لذاا هھھھذهه االو ىىحدسائل لرفع االحجابب. ووإإيیسوقق هللا جّل جاللهھ االو

 إلظظهھارر بهھاء هللابشكل خاصص سيیكونن من االمفيید تركيیز اانتباهھھھنا على االعديید من االنصوصص االتي تتالءمم 

ووجاللهھ كأفضل نعمة من نعم محبة هللا. لقد ووجدتت بأنن االعديید من االنصوصص في إإنجيیل يیوحنا تساعد 

قصة مرضض أأليیعاززرر  لهھيیة االمحورر. أأحد هھھھذهه االنصوصص يیدوورر حوللعلى ررفع االحجابب عن االمحبة ااإل

ووموتهھ.  

َكانَْت َمْريیَُم٬، االَّتِي َكانَن  .َمْريیََم وَوَمْرثَا أأُْختهِھَاَكانَن إإِْنَسانٌن َمِريیًضا وَوهھھھَُو لَِعازَزرُر٬، ِمْن بيَْیِت َعْنيیَا ِمْن قَْريیَِة 

ببَّ بِِطيیٍب٬، وَوَمَسَحْت رِرْجليَْیهِھ بَِشْعِرهھھھَا فَأرَْرَسلَِت ااألُْختَانِن إإِليَْیهِھ  .لَِعازَزرُر أأَُخوهھھھَا َمِريیًضا٬، هھھِھَي االَّتِي دَدهھھھَنَِت االرَّ
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ا َسِمَع يیَُسوعُع٬، قَالَل: .يیضٌ قَائِلَتيَْیِن: يیَاَسيیُِّد٬، هھھھَُوذَذاا االَِّذيي تُِحبُّهھُ َمرِ  هھھھَذاا ااْلَمَرضُض ليَْیَس لِْلَمْوتِت٬، بَْل ألَْجِل  فَلَمَّ

َد ااْبُن هللاِ بهِھِ  ا َسِمَع أأَنَّهھُ َمِريیٌض َمَكَث ِحيینَئٍِذ  .َكانَن يیَُسوعُع يیُِحبُّ َمْرثَا وَوأأُْختهَھَا وَولَِعازَزررَ  .َمْجِد هللا٬ِ، ليِیَتََمجَّ فَلَمَّ

).6 - 1: 11(يیوحنا٬،  .يي َكانَن فيِیهِھ يیَْوَميْینِ فِي ااْلَمْوِضِع االَّذِ   

االتوقيیت االعجيیب لمحبة االمسيیح  

االمكانن في االحالل  ة في هھھھذاا االنص هھھھو عدمم مغاددررةة يیسوعع االمسيیحااألوولل االمثيیر للدهھھھش ااألمرإإنن 

). ووبعباررةة أأخرىى٬، هھھھو 6ووذذلك للوصولل في االوقت االمحددد لشفاء لعاززرر. مكث يیوميین حيیث كانن (آآيیة: 

صف هھھھذاا االتأخيیر كنتيیجة االثاني االمثيیر للدهھھھشة هھھھنا هھھھو وو مرووتركك لعاززرر يیموتت. ووااأل تأخر عن قصد

َكانَن يیَُسوعُع يیُِحبُّ َمْرثَا وَوأأُْختهَھَا ): "6ألصدقائهھ الحظ كلمة "لذاا" في بداايیة ااآليیة ( لمحبة يیسوعع االمسيیح

ا َسِمَع أأَنَّهھُ َمِريیٌض َمَكَث ِحيینَئٍِذ فِي ااْلَمْوضِ  .وَولَِعازَزررَ  لعاززرر  ". لقد تركك يیسوعع ِع االَِّذيي َكانَن فيِیهِھ يیَْوَميْینِ فَلَمَّ

يیموتت٬، ألنهھ كانن يیحبهھ ووأأختيیهھ.  

) عندما أأخبر تالميیذهه سبب مرضض 4االمنطق في ذذلك؟ لقد أأعطى يیسوعع ااإلجابة في ااآليیة (ماهھھھو 

َد ااْبُن لعاززرر: " ".هللاِ بهِھِ هھھھَذاا ااْلَمَرضُض ليَْیَس لِْلَمْوتِت٬، بَْل ألَْجِل َمْجِد هللا٬ِ، ليِیَتََمجَّ  

يیقيیمهھ من االموتت؛ لقد كانت تلك خطة سخطة. سوفف يیتركك لعاززرر يیموتت وو لدىى يیسوعع االمسيیح

باهھھھظة االثمن. كانن على لعاززرر أأنن يیمضي في عذااباتت االموتت٬، ووسيیكونن على عائلتهھ االصبر أأرربعة أأيیامم 

من االحزنن على موتهھ.  

نن توضيیحاتهھ ذذااتت شقيّین. أأنن االثمن يیعطي االحدثث قيیمة ووأأبعيین ااالعتبارر  لقد ووضع يیسوعع االمسيیح

أأووالً: تركك لعاززرر يیموتت كي يیقيیمهھ من االموتت. ووهھھھدفهھ إإظظهھارر مجد هللا ووعلّو شأنن حبيیبهھ. ثانيیاً: في هھھھذاا 

لهھذهه االعائلة.  تبدوو محبتهھاالكشف االباهھھھظ االثمن لرفعة شأنهھ   

محبة االمسيیح غيیر االوااضحة  

بسبب تركك لعاززرر  يیسوعع شخص متحجر قاسي االفؤاادد ووغيیر محب أأنناالعديید منا االيیومم  ظنسيی

ً برغبة لعرضض  يیموتت. ووسوفف يیضيیفونن ناقديین: إإنهھ متغطرسس وومغروورر بنفسهھ فيیما إإذذاا كانن مدفوعا

قيیمة االحيیاةة  معظم االناسس إإلى جعل جنوحح مدىىعلّو شأنهھ. وويیمكن االقولل إإنن ما يیظهھرهه ااالنتقادد هھھھو 

ً من مجد ووعظمة هللا.  مهھما تكن صفتهھ يیضع  بالنسبة لمعظم االناسساالحب االخاليیة من ااأللم أأعلى شأنا

غيیر أأمراا يیبدوو بة بالمح ٬، لذاا أأنن تدعو سلوكك يیسوععقيیمة ااإلنسانن ووصحة ااإلنسانن في أأعلى االمرااتب

منطقي بالنسبة لهھم.  

 لمعافاةة االسليیمة حقاً. فالمحبة هھھھيهھھھي االكيینونة ااوولكن ددعونا نتعلم من يیسوعع ماهھھھي االمحبة ووما
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إلددررااكك ووتذووقق ووتقديیر جاللل هللا ووتجليیاتهھ على فعل ما أأنت بحاجة للقيیامم بفعلهھ لمساعدةة االناسس 

ً ووإإلى ااألبد. االمحبة تُ  هللا هھھھو االمحورر. محاكاةة يیسوعع في ذذلك ال تعني أأننا نبحث  يبقاالمسيیح دداائما

عن ررفعة  بعرضض ررفعة شأنهھ٬، ووبحث يیسوعع أأننا نبحث للقيیاممتعني لهھ لنعرضض ررفعة شأننا. االمحاكاةة 

هھھھو  . إإنن يیسوععوومجدهه هللا يیسوعع ووعن جالللشأنهھ هھھھو بحثهھ عن مجد هللا٬، عليینا االبحث عن علّو شأنن 

االذيي يیمثل تعظيیم االنفس ووإإعالء شأنهھا لديیهھ فضيیلة أأسمى وواالفعل االمخلوقق االوحيید في هھھھذاا االكونن 

ااألكثر وودّدااً. فهھو حبيیب هللا لذاا فإنن أأثمن ما يیعطيیهھ هھھھو االكشف عن نفسهھ.   

نا االمسيیح من خاللل االصالةة االتي تعلي من مقامهھحبكيیف يی  

). ووأأنن 17يیؤكد يیسوعع بأننا هھھھنا على االمسارر االصحيیح بسبب صالتهھ من أأجلنا ووذذلك في يیوحنا (

عندما يیصلي من  عة شأنهھ وومجدهه. ووأأنا أأززعم أأنن يیسوععهللا سوفف يیعلي من شأنهھ٬، ووأأنهھ عليینا ررؤؤيیة ررف

" أأَْجِل هھھھُؤالَِء فَقَْط٬، بَْل أأيَْیًضا ِمْن أأَْجِل االَِّذيیَن يیُْؤِمنُونَن بِي بَِكالَِمهِھمْ  لَْسُت أأَْسألَُل ِمنْ االذيي قالل ("هھھھو أأجلنا٬، 

أأيَیُّهھَا ااآلبُب٬، قَْد أأَتَِت ) يیصلي٬، "17في يیوحنا (فصالتهھ هھھھي فعل محبة. لذاا هھھھو  ) فهھو يیحبنا.20ااآليیة 

َدكَك ااْبنَُك أأيَْیًضا٬، ِد ااْبنََك ليِیَُمجِّ ْدنِي أأَْنَت أأيَیُّهھَا ااآلبُب ِعْنَد ذَذااتَِك بِاْلَمْجِد االَِّذيي َكانَن لِي وَوااآلنَن  االسَّاَعةُ. َمجِّ َمجِّ

).٬5، 1" (ااآليیة ِعْنَدكَك قَْبَل َكْونِن ااْلَعالَمِ   

صالةة عسى أأنن يیتم ررفع شأنهھ. وولكن ال يیبدوو ذذلك االكم يیبدوو ذذلك غريیبا٬ً، إإنن محبتهھ اانسكبت في 

 ً من أأجلهھ.  ُخلقنانن عن بصائرهھھھم. هھھھو ذذااكك االبهھاء االذيي أأنا ااإلنساررفع حجابب  للذيینبالنسبة أأبداا غريیبا

إإنن إإددررااكك ووشهھودد بهھاء ووإإشرااقاتت هللا متجليیة على االمسيیح هھھھي االنعمة ااألعظم وواالسعاددةة ااألكبر االتي 

ووااضحاً  يیجعل يیسوعع 24: 17ااآليیاتت تم تأهھھھيیلنا لهھا ووإإسباغغ ذذلك عليینا هھھھو ما تعنيیهھ تلك االمحبة. في 

أأيَیُّهھَا ااآلبُب أأرُِريیُد أأنَنَّ هھھھُؤالَِء االَِّذيیَن أأَْعطَيْیتَنِي يیَُكونُونَن َمِعي ندرركك مجدهه. "علنا لأأنهھ يیصلي من أأجل مجدهه 

". إإنن محبة يیسوعع .َحيْیُث أأَُكونُن أأَنَا٬، ليِیَْنظُُروواا َمْجِديي االَِّذيي أأَْعطَيْیتَنِي٬، ألَنََّك أأَْحبَْبتَنِي قَْبَل إإِْنَشاِء ااْلَعالَمِ 

وولكن عسى أأنن يیكونن مجدهه قيیمتنا هھھھي االمحورر٬،  تليیسفمن أأجلنا٬، قاددتهھ للصالةة من أأجلنا٬، ثم االموتت 

ال نهھايیة. ووهھھھذاا هھھھو االخيیر  ٬، ووبذلك يیكونن بإمكاننا إإددررااكهھ ووتذووقهھ ووتقديیرهه إإلى مااالمهھم االمحورر ووررفعهھ

ااألعظم في ااألنباء االسارّرةة للرسالة. "إإلهھي ليیكن هھھھؤالء االذيین جعلتهھم من خاصتي معي في حضرتك.. 

ً لنا. إإنن االحب ليیروواا االمكانة  االرفيیعة االتي ووهھھھبتهھا لي". ووهھھھذاا ما يیعني بالنسبة ليیسوعع أأنن يیكونن محبا

المسيیح كلمة هللا فبما يیرضيینا وويیشبع ااحتيیاجاتنا بشكل المتناهٍه:  نناااإللهھي يیتحمل وويیعاني ليیأسرنا ليیفت

.)4(االمتجليیة  

                                                
ً عن  من مثل oυνاالمعنى االكوني لـ  NIVيیغفل االـ  )4( "من أأجل ذذلك" أأوو "لذاا" وويیسقط ااآليیة كاستدررااكك عوضا
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ااالنقسامم ووااالنشطارر االجائر  

٬، ووعندما نفرحح االبشاررةةدما يیتم تمجيیدنا في إإنن االسؤاالل االذيي يیجب أأنن نطرحهھ على أأنفسنا عن

ل أأهھھھميیة أأوو أأنن ذذلك هھھھو وونبتهھج بمحبة هللا هھھھو االتالي: هھھھل أأننا محل محبة هللا ألنن هللا أأرراادد أأنن يیجعلنا مح

؟ إإنهھ سؤاالل عميیق ااألثر.لذااتت هللا  

ً ووإإلى حّد ما سؤاالل غيیر محق فيیما إإذذاا تم أأخذ االعباررةة بشكل مطلق خاررجج االسيیاقق  وولكنهھ أأيیضا

س ضمن سيیاقق ووررووددهھھھا في هھھھذاا االفصل. إإنن ما هھھھو غيیر محق في هھھھذاا االسؤاالل هھھھو أأنهھ يیجعلك ووليی

ً بقوةة باحتماليین ووخيیارريین ليیس بيینهھما عالقة متماثلة بشكل حصريي ن أأنن يیكونن من االممك )5(متمسكا

نن. ووقد أأقرررتت بذلك قبالً. هھھھناكك مفهھومم من خاللهھ جعلنا هللا محل أأهھھھميیة. هھھھذاا ليیس محل كالهھھھما محقّا

أأسس سعاددتنا ووفرحنا. ووإإذذاا كانن  اهھھھدفأأنن هھھھذهه االحقيیقة هھھھي ليیست  هھھھواشش. ووإإنما ما أأقدمهھ كإجابة نق

االسارّرةة؟ إإنن ااإلجابة عن هھھھذاا االسؤاالل يیقوددنا إإلى  االبشاررةةإإذذنن كيیف تمثل ذذلك في أأنباء  ٬،ااألمر بالنفي

أأوو إإددررااكك مجد  المسيیحب ناشبهھت كاننإإذذاا  مسألة ماااالنطباعاتت ااألخيیرةة حولل معنى االتمجيید ووااإلجاللل وو

خيیر في ااألنباء االساررةة. أأعظماالمسيیح هھھھو   

كيیف يیجعلنا هللا محل أأهھھھميیة؟  

إإنن االطريیقة االتي جعلنا هللا من خاللهھا محل أأهھھھميیة هھھھو أأنن خلقنا على صوررتهھ في أأحسن تقويیم 

ثم بعد االهھبوطط مضى إإلى ما بعد إإعاددةة االتكويین إإلى مستوىى  ٬،ووأأططلق على هھھھذاا االخلق "أأحسن تقويیم"

االتحويیل وواالتغيیيیر٬، ووبالتحديید٬، إإلى تجسيید كلمتهھ في حبيیبهھ "ووكما لبسنا صوررةة االتراابي  جديید من

).49: ٬15، 1 كوررنثوسسسنلبس أأيیضاً صوررةة االسماوويي" (  

وويیمضي بصوررةة متوااصلة وومتقدمة في هھھھذهه االحيیاةة   يیتتابع إإنن تحولنا على مثالل االمسيیح 

بهھذهه االطريیقة كانن لهھ تأثيیر االبهھاء وواالمجد االذيي حصلنا عليیهھ  ووسيیلغى تمامهھ عند االبعث وواالنشورر. إإنن

في تلقيینا االثناء وواالرفعة من هللا.  

بأنن هللا ووررغم فتة للنظر اللى هھھھذاا االتشريیف ووتلك االرفعة االعهھھھناكك مؤشرااتت إإنجيیليیة ووااضحة 

هللا  بغ عليینا ررحماتهھ ددوونن مقابل. "فخلق هللا ااإلنسانن على صوررتهھ٬، على صوررةةآآثامنا ووخطايیانا أأص
                                                                                                                                          

 .Dبأنن أأليیعاززرر كانن مريیضاً..." وويیالحظ دد. أأكاررسونن ااالستداللل من خاللل ترجمتهھا بمعنى "حتى عندما سمع 

A. Carson  بأنن تقديیم االـNIV  ٬، ددوونن ددفاعع لغويي... إإنن يیومي االتأخيیر كانن االداافع ووررااءهھھھما 6لالفتتاحيیة٬، االمجلد
.407)٬، Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1991محبة يیسوعع لماررثا٬، مارريي أأليیعاززرر". "ررسالة يیوحنا٬، (  

تم إإصدااررهھھھا في ااألصل في "كم هھھھي غريیبة وورراائعة محبة  17وو 11هھھھيیم حولل يیوحنا في ما وورردد في إإنن هھھھذهه االمفا )5(
.11 – 15)٬، Sister, Ore: Multnomah, 2003االمسيیح" مؤلف جونن بيیبر "يینفذ من خاللل االكلمة"٬، (  
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). ثم ٬31، 27: 1خلقهھ. ذذكر أأوو أأنثى خلقهھم... ووررأأىى هللا كل ما عملهھ٬، فإذذاا هھھھو حسن جدااً (االتكويین٬، 

"إإذذااً إإذذاا كانن أأحد في االمسيیح فهھو خليیقة جديیدةة" ذذلك ثانيیة: ووخاللل تحولنا نحو االمسيیح٬، بدأأ هللا 

: ٬2، أأفسسحة" (). "ألننا نحن عملهھ مخلوقيین في االمسيیح يیسوعع ألعمالل صال17: ٬5، 2 كوررنثوسس(

تم ااإلنسانن االعتيیق مع أأعمالهھ٬، وولبستم االجديید االذيي يیتجددد للمعرفة حسب صوررةة خالقهھ" ع). "إإذذاا خل10

).10: 3(كولوسي٬،   

إإنن إإررااددةة هللا في خلق عباددهه هھھھي للتواافق مع مثالل االمسيیح "ألنن االذيین سبق فعيینهھم مشابهھيین 

ً ناظظريین مجد االربب )29: 8صوررةة حبيیبهھ ليیكونن هھھھو االبكر بيین كثيیريین (ررووميیة٬،  . "وونحن جميیعا

: ٬3، 2 كوررنثوسس( "مجد إإلى مجد آآةة نتغيیر إإلى تلك االصوررةة عيینهھا منبوجهھ مكشوفف كما في مر

18.(  

ً وومادديیاً. ووهھھھذاا  هھھھذاا االتواافق مع االمسيیح يیعني بأننا نتشارركك في تجليیاتت إإشرااقاتت هللا ررووحيیا

توااضعنا ليیكونن على صوررةة مجدهه". يیتضمن أأجساددنا. ووعندما يیعودد االمسيیح ثانيیة "سيیغيیر شكل جسد 

يیدعو بولس ما سيیحدثث لنا "تمجيید" "فالذيین سبق نعيیهھم هھھھؤالء ددعاهھھھم أأيیضا٬ً، وواالذيین ددعاهھھھم فهھؤالء 

ً (ررووميیة٬،  ). إإنن االبهھاء وواالتألق سوفف يیكونن 90: 8بّرررهھھھم أأيیضا٬ً، وواالذيین بّرررهھھھم فهھؤالء مجدهھھھم أأيیضا

ً بشكل مبهھر٬، ووسوفف نكونن بحاجة  بعض بسعاددةة ا لننظر إإلى بعضنا بصرنبصر جديید غيیر لساططعا

).43: 13" (متى٬، .ِحيینَئٍِذ يیُِضيُء ااألَْبَراارُر َكالشَّْمِس فِي َملَُكوتِت أأَبيِیهِھمْ غامرةة "  

َجالُل٬، أأَِحبُّواا نَِساَءُكْم َكَما أأََحبَّ سنكونن كالعرووسس االتي تتهھيیأ لزووجهھا االطاهھھھر االنقي " أأيَیُّهھَا االرِّ

َسهھَا٬، ُمطَهھًِّراا إإيِیَّاهھھھَا بَِغْسِل ااْلَماِء بِاْلَكلَِمِة٬، وَوأأَْسلََم نَْفَسهھُ ألَْجلهِھَا٬، ااْلَمِسيیُح أأيَْیًضا ااْلَكنيِیَسةَ  لَِكْي  لَِكْي يیُقَدِّ

َسةً وَوبِالَ يیُْحِضَرهھھھَا لِنَْفِسهِھ َكنيِیَسةً َمِجيیَدةة٬ً، الَ دَدنََس فيِیهھَا وَوالَ َغْضَن أأوَْو َشْيٌء ِمْن ِمْثِل ذذلَِك٬، بَْل تَُكونُن ُمقَدَّ 

- 25: ٬5، أأفسس" (.يْیبٍ عَ  ً حيیث يیقولل بولس إإنن 27  ). إإنن االتمجيید لعرووسس االمسيیح سيیكونن جوهھھھريیا

ألنَنَّ ااْلَخليِیقَةَ نَْفَسهھَا أأيَْیًضا َستُْعتَُق ِمْن ُعبُودِديیَِّة ااْلفََسادِد بقيیة االخلق سوفف تحصل على تحولهھا من تحولنا "

يیَِّة َمْجِد أأوَْوالدَِد هللاِ  ).21: 8" (ررووميیة٬، .إإِلَى ُحرِّ  

بسروورر شديید٬،  إإليیناإإنن حصيیلة هھھھذاا االتحولل االمدهھھھش سيیكونن في أأنن هللا جّل جاللهھ سيینظر 

في محبتهھ. يیبتهھج بك  يیمجدنا "االربب إإلهھك في ووسطك جبارر. يیخلّص٬، يیبتهھج بك فرحاً. يیسكتوو

). يیقولل بطرسس بأنن مذااقق وونقاء إإيیمانن االمؤمنيین سوفف "توجد للمدحح 17: 3ا٬، يینبترنيیم" (صف

). وويیقولل بولس عن االمسيیحي 7: ٬1، 1وواالكراامة وواالمجد عند ااستعالنن يیسوعع االمسيیح" (بطرسس 

).29: 2يیس من االناسس بل من هللا" (ررووميیة٬، أأنهھ "لاالحقيیقي   
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 ٬،تهھ [أأوو: مديیحهھ٬، ثناءهه] من هللا"ووفي يیومم االقيیامة يیومم االديینونة االكبرىى "كل ووااحد يیتلقى مكافأ

"أأما االذيین بصبر في االعمل االصالح يیطلبونن االمجد وواالكراامة وواالبقاء  قائال:يیخبرنا بولس  حيیث

). 7: 2فبالحيیاةة ااألبديیة" (ررووميیة٬،   

سنرىى االمجد٬، ووسنكونن موضع ثناء ووتمجيید  

. فسوفف نشهھد لنا محل أأهھھھميیةجعل هللا ننا االحديیث عن لمفهھومم ووااإلددررااكك ووااإلحساسس٬،  يیمكووبهھذاا اا

جمالل هللا٬، ووسوفف يینعكس عليینا هھھھذاا االجمالل. سوفف نشهھد مجداا٬ً، ووسنكونن موضع ثناء وومجد. وويیصيیغ 

جوناثانن إإددووااررددزز هھھھذاا االمشهھد كالتالي:  

كم هھھھو مفرحح أأنن االمحبة االتي تكونن في ااررتقاء ال نهھائي شاملة لكل هھھھذهه ااألمورر. وواالتي من 

تت جديیدةة٬، ووعلى االمزيید وواالمزيید مما تعشقهھ االنفس. خاللهھا يیتم االكشف ووبصوررةة مستمرةة عن جماال

ووعندما َستُسبغ عليینا قدررةة االكشف في االحقيیقة٬، وونتلقى االمزيید وواالمزيید من تعابيیر االودد وواالحب ااآلسر 
.)6(وواانسجامنا أأكثر حميیميیة أأووثق٬،ووااررتباططنا  ٬،لفتنا أأكثر ووثاقةحيینهھا ااتحاددنا ووأأ إإلى ااألبد. سيیصبح  

"جماالتت جديیدةة تكشف باستمراارر" في هللا٬، ثم  ,سيیكونانن في ااززدديیادد االرؤؤيیة وواالكيینونة كالهھھھما

"سوفف تزدداادد في االجمالل أأنفسنا إإلى ااألبد". ليیس بإمكانن االفكر االمحدوودد ااإلحاططة بالفكر االالمحدوودد 

ووبلوغغ نهھايیاتهھ االالمحدووددةة. إإنن قدررااتنا االمحدووددةة على االفرحح ليیس باستطاعتهھا إإددررااكك كل االفرحح االذيي 

 عرفانناال مزيیداا منلنبع االذيي ال يینضب. لذاا٬، فإنن االطورر االذيي ال بد قاددمم سوفف يیحمل يیكونن هھھھناكك في اا

) ال 18: ٬3، 2 كوررنثوسساا يیعني أأنن االحقيیقة االوااررددةة في (. ووهھھھذ)7(ووااإلددررااكك وواالمحبة إإلى ما ال نهھايیة

ببِّ بَِوْجهٍھ َمْكُشوفٍف٬، َكَما في ِمْرآآةٍة٬،تتوقف " ورَرةِة  وَونَْحُن َجِميیًعا نَاظِظِريیَن َمْجَد االرَّ نَتََغيیَُّر إإِلَى تِْلَك االصُّ

ووححِ  ببِّ االرُّ ". ووكلما كانن إإبصاررنا لهھ أأفضل٬، كلما كانن اانعكاسس َعيْینهِھَا٬، ِمْن َمْجٍد إإِلَى َمْجٍد٬، َكَما ِمَن االرَّ

مثالهھ أأفضل إإلى ما ال نهھايیة.  

يیجب أأنن نكونن على مثالل االمسيیح كي نرىى مجدهه كامالً   

 هھھھو االبشاررةةهھھھل االخيیر ااألعظم االمرسل وواالموعودد بهھ في : االتالي إإنن االسؤاالل ااألخيیر إإذذااً هھھھو

؟ هه ووإإددررااكك مجداالمسيیح ررؤؤيیة  أأمماالصيیرووررةة على مثالل مجد االمسيیح   

                                                
ً تومم ستيیللر  25إإنن صديیقي ووززميیل االدررااسة على مدىى أأكثر من  )6( لطباعة  ٬، حصل على سلفةTom Stellerعاما

هھھھذاا االقسم من أأجلي وومساعدتي على كتابة تتمة هھھھذاا االفصل بالطريیقة االتي ااتبعتهھا. إإنن ما قمت بكتابتهھ ما كانن 
ليیكونن فيیهھ توااززنن إإنجيیلي لوال معلوماتت تومم االمفيیدةة.  

٬، تحريیر توماسس أأ. شفر 13جوناثانن إإددووااررددزز٬، "كتاباتت متنوعة أأددبيیة"٬، مؤلفاتت جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمجلد  )7(
Thomas A. Schaefer) ،٬New Haven, Conn: Yale University Press, 1994 ،٬(336 – 337.  
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). 18: 1كولوسي٬، بما وورردد في (ااررتباططهھا ) في 29: 8ما وورردد في (ررووميیة٬،  هھھھناكك ددليیل في

ْم ليِیَُكونُواا ُمَشابهِِھيیَن ُصورَرةةَ ااْبنهِِھ٬، ليِیَُكونَن هھھھَُو بِْكًراا ألنَنَّ االَِّذيیَن َسبََق فََعَرفهَھُْم َسبََق فََعيیَّنهَھُ حيیث يیقولل بولس "

هھھھو االمضمونن وواالمغزىى في قولل بولس "... كي يیكونن االبكر ). ما29: 8" (ررووميیة٬، .بيَْیَن إإِْخَوةٍة َكثيِیِريینَ 

: 1كولوسي٬، نن. ووقد تم ااستعمالهھا ثانيیة في (. إإنن كلمة "االبكر" هھھھي من ااألهھھھميیة بمكاكثيیريین"بيین 

 معظم االمفاهھھھيیم تلتقي حولل اانن. "هھھھو االبدااءةة بكر من ااألموااتت. ألنهھ فيیهھ سّر أأنن يیحّل كل االملء". )18

شأنن  لوتفوقق ووعوواالمسيیح ماتت ووقامم من بيین ااألموااتت كبكر بيین أأقراانهھ كي يیكونن محل ررؤؤيیة وواابتهھاجج 

تألق ووبهھاء.ووررفعة وو  

لى ررؤؤيیة ووتقديیر أنن نكونن مثل االمسيیح هھھھو أأنن نكونن جاهھھھزيین ووقاددرريین عفووبعباررةة أأخرىى٬، 

عظمة بهھائهھ وومجدهه. عليینا أأنن نتحلى بخصالهھ ووأأنن نكونن مثلهھ كي نعرفهھ ووندرركهھ وونحبهھ وونعجب بهھ 

ً لاالمرجوةةبالطريیقة  لعقل بأنن االمسيیح هھھھو دداائما . "كي يیكونن االبكر بيین أأقراانهھ" يیجعل ذذلك ووااضحا

٬، وولكن ووبصوررةة هھمجردد أأنن نكونن من أأقراان ال ٬،نصبح مثلهھ يینبغي أأننمتفوقق على أأقراانهھ.  ووأأبدااً 

ً في كل شيء" نعرفهھ رهھھھبتهھ كوااحد ب شاعرةةنملك ططبيیعة تكونن بشكل تامم ررئيیسيیة أأنن  "متقدما

).NASB 18: 1(كولوسي٬،   

) ووإإلى أأهھھھل كولوسي 29: 8إإلى أأهھھھل ررووميیة ( االبشاررةةفي نهھايیة االموجوددةة ووبدوونن كلماتت كتلك 

ن ننزعع إإلى ااألنا ااإلنسانن. نح ٬،) كم هھھھو سهھل أأنن ننزلق إإلى مشهھد ووفكرةة ااإلنسانن االمحورر18: 1(

م. وولكنهھ لن يیكونن االهھدفف متألق عظيی و هھھھدففهھھھوو جعل مماثلتنا للمسيیح هھھھدفف أأقصى للرسالة٬،

نن إإددررااكك ووتذووقق ووتقديیر ووإإظظهھارر تفوقق االمسيیح هھھھو االهھدفف ااألقصى.ااألقصى. إل  

ااألهھھھم االمطلق في قلوبنا بخصوصصااختبارر شخصي   

يیجب عليینا إإجرااء ااختبارر على أأنفسنا من خاللل بعض ااألسئلة. من االسليیم أأنن تجّد ووررااء مماثلة 

هھھھي جذوورر ددوواافعنا؟ ضع في ااالعتبارر بعض خصائص ووصفاتت وومااالمسيیح. وولكن االسؤاالل هھھھو٬، لماذذاا؟ 

االمسيیح االتي نجّد ووررااءهھھھا ووااططرحح هھھھذهه ااألسئلة.  

ً مثل االمسيیح٬، ووهھھھكهھھھل أأ ! محط إإعجابب ألني قويي٬، أأوو كي يیكونن  ذاا أأكوننرريید أأنن أأكونن قويیا

باستطاعتي قهھر كل خصومي ووهھھھذاا ما يیجذبني للتكريیس وواالتأسيیس أليي متعة ووبهھجة هھھھي أأقل من 

بهھجة ااإلعجابب بأقوىى ااألشخاصص في هھھھذاا االعالم٬، االمسيیح؟  

٬، أأوو ليیكونن بإمكاني اذاا أأكونن محل إإعجابب كوني تقيیرريید أأنن أأكونن تقيیاً مثل االمسيیح٬، ووهھھھكهھھھل أأ !

؟ووقدسيیتهھ  االمسيیح بيیني ووبيین إإددررااكك ووتذووقق ووررععمن كل االمتع االتي تحولل أأنن أأتحررر   
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ذاا أأكونن محل إإعجابب كشخص محبوبب؟د أأنن أأكونن محبوباً مثل االمسيیح. ووهھھھكهھھھل أأرريی !  

سوفف يیكونن لنا ذذلك. وولكن فإإنن االسؤاالل ليیس فيیما إإذذاا كنّا سنحظى بكل هھھھذاا االشبهھ االمتألق للمسيیح. 

- 29: 8ما جاء في ررسالة ررووميیة االسؤاالل هھھھو إإلى أأيي حّد؟ فكل شيء ووك هھھھو عمل هللا٬، ااختيیاررهه  30 

–لنا٬، قضائهھ ووقدررهه فيینا. ااستدعاؤؤنا٬، إإنصافنا ووتبرئتنا من ااإلثم وواالعفو عنا٬، أأخذهه بنا إإلى ذذررووةة االمجد   

بمشيیئة هللا ال ليیجعلنا محل أأهھھھميیة بشكل مطلق٬، وولكن ليیحرررنا فيیجعلنا أأهھھھالً لالستمتاعع  ذذلك محددد كل

ح ووجعلهھ محل أأهھھھميیة إإلى ااألبد.برؤؤيیة االمسيی  

شهھوددووليیس في االختامم كيینونة وومشاهھھھدةة٬، وولكن اابتهھاجج فرحح   

االسؤاالل هھھھو فيیما إإذذاا ما كانن إإددررااكك ووشهھودد لى ططرحح االسؤاالل بالطريیقة ااألفضل. رربما لم نصل إإ

 هھھھدففقليیالً عند تحديید  نتوقف. رربما االبشاررةةأأنن نكونن على صوررتهھ هھھھو أأكبر ووأأعظم نعمة في ووهللا 

على ووجهھ  ي اانكشافف بهھاء هللا وومجدهه متجليیاااالبتهھاجج وواالفرحح فإإنهھ االكيینونة ووااإلددررااكك وواالشهھودد. 

يیسوعع االمسيیح. "أأنن يیشرقق نورر من ظظلمة هھھھو االذيي أأشرقق في قلوبنا إلناررةة معرفة مجد هللا في ووجهھ 

). 6: 4)٬، 2( كوررنثوسساالمسيیح (  

 17هھ ووذذلك كما وورردد في يیوحنا من خاللل االطريیقة االتي أأنهھى بهھا صالت إإلى ذذلكيیشيیر يیسوعع 

 االبشاررةة. لقد اابتهھل عسى أأنن نكونن معهھ حيیث يیكونن لرؤؤيیة مجدهه. إإنن االتأكيید هھھھو على نعمة 24ااآليیة 

االعظيیمة في شهھودد االبهھاء ووااإلشرااقق ااإللهھي. وولكن االعباررااتت ااألخيیرةة ليیسوعع٬، االصالةة االتي ووررددتت في 

قق وواالبهھاء االذيي سيیدرركنا بشهھوددنا لهھذاا االتألق ) هھھھي بمثابة ووعد يیسترعي ااالنتباهه تجاهه ااإلشراا26ااآليیة (

وواالبهھاء: "لقد جعلت ااسمك معرووفاً لديیهھم٬، ووسأستمر في جعلهھ معرووفا٬ً، لعل االحب االذيي أأحببتي يیحّل 

فيیهھم وويیكونن لهھم. ووأأنا فيیهھم".  

إإنهھ لوعد يیوقع االرهھھھبة في االنفس. فهھو ال يیقولل فقط بأننا سنشهھد مجدهه٬، وولكن يیقولل إإنهھ ووعندما 

نحبهھ االمحبة االتي يیحبهھا هللا لوليیهّھ "... ووعسى أأنن االحب االذيي أأحببتي إإيیاهه يیكونن من  نرااهه٬، سوفف

حظهھم". إإنهھا االمحبة االتي قواامهھا فرحح أأقصى. لدىى هللا فرحح غيیر محدوودد بمجد ووليیهّھ. وونحن موعوددوونن 

ليیسا هھھھما االربح االمطلق في  نن االشهھودد وواالكيینونة٬، بحّد ذذااتهھمابأ بحصة من هھھھذاا االفرحح. ووهھھھذاا يیعني

نن االرؤؤيیة تقودد إإلى االتذووقق٬، ووإإال ليیس هھھھناكك أأنباء ساررةة على ااإلططالقق.إل. االبشاررةة  

ً  وومجدهه هللاالنظر إإلى بهھاء  سيیكونن ررووحيیاً وومادديیا  

وومن خاللل ووسيیلة االتذووقق ووااالبتهھاجج وواالسروورر االشديید بإشرااقاتت هللا٬، يیأتي االشهھودد. ووهھھھو يیحدثث  

ً ووخاررجيیاً. ددااخليیاً؛ مشاعر ااالبتهھاجج نفسهھا ت  ,كبر ووتعظم قيیمة هللا عز ووجل ككنزنا ااألعظمددااخليیا
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االجهھد لرفع شأنن االمسيیح إنن كل ف٬، أأما خاررجيیايیشرقق هللا فيینا عندما يیكونن هھھھو كل شيء بالنسبة لنا. 

االخلق  كرناهه في االفصل االسابق حولل أأهھھھميیةبالمسيیح٬، ووكل ما كنا ذذ البتهھاججنسابب من اايیتدفق وويی

يین تم على ووجهھ االخصوصص االذ٬، وولكن جميیع االخلق االمادديي يیصبح شديید ااألهھھھميیة في هھھھذهه االمرحلة.

ً ووبشكل منظورر. سوفف يیكونن ذذلك  خالصهھم من االبشر٬، سيیشرقونن بإشرااقاتت هللا وويینظروونهھا حسيیا

ً ووحسيیاً. إإنن فرحح قلوبنا برفعة شأنن االمسيیح ووبأددااءااتهھ االرفيیعة االشأنن في إإعاددةة أأجساددنا إإلى  ررووحيیا

ااً وومعلوماً.مجد هللا مميیز ننكال ااألمريین سيیجعالف ٬،االحيیاةة  

االحديیث عن كيینونتنا ووإإددررااكاتنا ووإإبصاررااتنا االمستقبليیة إإذذاا لم تكن هھھھذهه االنعم هھھھي االنعمة  لناكيیف 

بطرسس٬،  2" (ُشَرَكاَء االطَّبيِیَعِة ااِإللهِھيیَّةِ " كي نصيیركيینونتنا  عننا االحديیث ؟ كيیف لاالبشاررةةاالمطلقة في 

). 24: 17(يیوحنا٬،  مجدهه). ووناظظريین 29: 8" (ررووميیة٬، ُمَشابهِِھيیَن ُصورَرةةَ ااْبنهِھِ ) ووأأنن نكونن "4: 1

نا أأخيیرااً االحديیث عن كيینونتنا االتي أأسبغ هللا عليیهھا ااألهھھھميیة؟كيیف ل  

للبهھاء ااإللهھي ف االمتزاايیدمؤشرااتت ال تنتهھي للكش  

نحن فووجوددنا٬، أأوو كيینونتنا٬، بحّد ذذااتهھا. وومن أأجلهھا.  عنتحدثنا  نحنإإنهھا كاررثة بالنسبة لنا إإذذاا 

). إإنن ااألمر االجيید االمطلق ووااألعظم في 36: 11سطتهھ٬، وومن خاللهھ٬، وومن أأجلهھ (ررووميیة٬، ووجدنا بواا

هھھھو كيینونة  االبشاررةةليیس ااإلعجابب بالنفس أأوو بأددااءااتهھا ووأأفعالهھا٬، وولكن االشيء االعظيیم في  االبشاررةة

اجج وواالتألق في قاددررةة على إإددررااكك ووشهھودد بهھاء هللا ووإإشرااقاتهھ ددوونن تجزييء٬، ووكيینونة قاددررةة على ااالبتهھ

كابتهھاجج هللا بحبيیبهھ٬، ووكيینونة قاددررةة على أأددااء مهھماتت االمسيیح االتي ترفع االشأنن بهھاء وومجد االمسيیح 

وواالتي تنسابب من ذذااكك االفرحح ووتلك االبهھجة. لذاا فإنن حضورر هللا فيینا هھھھو ااألساسس لشهھوددهه وومعرفة ذذااتهھ٬، 

ووررهه يیفيیض بشهھودد تذووقق ثم االتألق في بهھاء هللا من خاللل االفرحح بهھ٬، ووهھھھذاا بداالووهھھھذاا يیمثل ااألساسس في 

بصريي لبهھاء هللا.  

ووعندما يیرىى كل ووااحد منا االمسيیح وويیبتهھج بالمسيیح كابتهھاجهھ با1 بتدخل من االرووحح٬، سوفف 

نفيیض بأفعالل محبة مرئيیة. ووبقدررااتت إإبدااعيیة في االعالم االجديید: بهھذهه االطريیقة سوفف نرىى اانكشافف 

جديیدةة للثرووةة االواافرةة لبهھاء هللا متجليیة في بهھاء هللا على حيیاةة كل ووااحد منا بطريیقة جديیدةة للغايیة. أأبعادد 

االمسيیح سوفف تشع ووتسطع ووعدااً على االمأل كل يیومم من فرحنا االجديید ووااألفعالل االجديیدةة. ووهھھھذهه 

بدووررهھھھا سوفف تصبح بمثابة أأسلوبب جديید إلظظهھارر ووررؤؤيیة االمسيیح االذيي سوفف يیثيیر اابتهھاجاتت جديیدةة 

 ً للكشف عن مكنوناتت بهھاءااتت هللا سوفف تتحركك  ووأأددااء جديید. وومن ثم فإنن ااإلشاررااتت االمتناميیة دداائما

يیتجلى   االبشاررةةاالنهھائي في وواالخيیر االمطلق  سيیتوضح هھھھذاا من خاللل وو ٬،ووإإلى ااألبد ةفي مدااررااتت دداائم
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.)8(هللا ووذذلك في  

                                                
يیصف جوناثانن إإددووااررددزز االعالقة بيین االمدرركاتت االحسيیة االسارّرةة٬، من جانب ووااالبتهھاجج وواالسروورر االرووحي با"٬،  )8(

لل االمدرركاتت االحسيیة من جانب آآخر في مرحلة تأتي بعد اانبعاثث أأجساددنا من جديید: "إإنن هھھھذهه االسعاددةة من خال
ً لهھا. ووسيیكونن ذذلك من خاللل تجليیاتت هللا على االمسيیح.  االخاررجيیة٬، سوفف يیتاحح لهھا ووبالفعل٬، أأنن يیكونن هللا مدرركا
ً لرؤؤيیة ررووحيیة  ً ووبشكل مطلق خاضعا ً في مرتبتهھ ووفي محيیطهھ ليیكونن كليیا تمجيیدهه االظاهھھھريي االذيي يیكونن مرتبا

سيیكونن ررمزاا٬ً، لحضورر دداائم أأبديي ووخاضعاً البتهھاجج ررووحي مستمدةة من االمجد االرووحي االسماوويي ااألررفع٬، االذيي 
ً لسعاددةة االرووحح  أأررفع لدىى االقديیسيین. ووضمن هھھھذهه ااالعتباررااتت فإنن االجسد يیكونن جسدااً ررووحيیا٬ً، ووخاضعا
وواابتهھاجهھا٬، وولن يیكونن هھھھناكك نزووعع أأوو جموحح أأوو خطر أأوو هھھھيیمنة. إإنن هھھھذاا االمجد االظاهھھھر للعيیانن يیكونن خاضعاً 

٬، االمحررر آآفا 18"كتاباتت أأددبيیة متنوعة" مؤلفاتت جوناثانن إإددووااررددزز٬، االمجلد للشعورر بالمجد االرووحي". 
.315)٬، ٬New haven, Conn: Yale University Press, 2000، (Ava Chaimbrlainشامبرليین   
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ااستنتاجج  

ددعونا نقدمم االقربانن وونغني - االبشاررةةهللا هھھھو   
!لن يیكونن حباً إإذذاا لم يیكن   

في هھھھذاا االكونن يیستطيیع أأنن  ما من أأحدفمحبة هللا لنا محبة ليیس باستطاعة كائن أأنن يیقدمهھا. اانن 

يیحب من خاللل إإعطائنا نعمة من ذذااتهھ. وولست أأعني بأنهھ ليیس باستطاعة االبشر تسخيیر حيیاتهھم من 

يین أأقصد ليیس هھھھناكك من كائن بإمكانهھ تسخيیر حيیاتهھ في سبيیل ااآلخرووددعوةة ذذلك محبة. أأجل ااآلخريین 

ذذلك محبة.  وويیدعونن بهھ٬، انيیة أأنن يیعتز ااآلخرووووذذلك بغايیة إإمك  

بغايیة أأنن حيیاتي  أأوو فاررقت كل االحاجاتت. لذاا٬، فإنن مّت أأوو عشتأأنا لست بالكنز االذيي يیفي ب

ببتك٬، يیجب تمتلكني ككنز لك٬، أأضلك ووأأحرفف قلبك عن محبة هللا٬، عن بهھجتك االسرمديیة٬، ووإإذذاا ما أأح

. هھھھذاا ما فعلهھ علّي أأنن أأعيیش ووأأموتت في سبيیل أأنن أأعّرفك على هللا .أأنن أأعمل ما قامم بهھ يیسوعع االمسيیح

االفعل ااإللهھي ااألسمى.. االمحبة في تعريیفنا على صفاتهھ  اانهھ ٬، ووهھھھذاا فعل هللا تعالى٬،يیسوعع االمسيیح

فنحبهھ.  

ةة في سبيیل هھھھذهه االمحبة مشقاتت٬، ووإإذذاا ما هھھھناكك حاجة تكونن معانالوبب آآخر. هھھھناكك وولنقولل ذذلك بأس

إإنهھ هللا: ووهھھھذاا  يیعني اجاتنا بشكل نهھائي ووإإلى ااألبد٬،وومشبع لح لما هھھھو ُمرضض لنفتتن وونكونن أأسرىى

حقيیقي بالنسبة لمحبة االمسيیح٬، ووهھھھو حقيیقي بالنسبة لمحبتنا. عانى االمسيیح في محبتهھ ليیعطيینا هللا. 

وونحن نعاني في محبتنا لنعطي هللا لآلخريین. إإعطاء أأنفسنا ددوونن إإعطاء هللا يیبدوو محبة للعالم "وولكن 

لم يیكن لقلوبنا توقق ووذذااكك٬، فنحن بداائل هھھھزيیلة عن هللا٬، نحن لسنا ذذوويي شهھامة إإذذاا متنا من أأجلهھم٬،  ليیس

في أأنن يیكونن موتنا هھھھو االذيي يیرشدهھھھم إإلى هللا. إإنن إإحدىى االتلميیحاتت االخاررجة عن االمألوفف في هھھھذاا 

ا تحملهھ االكتابب٬، هھھھو أأنهھ ووفيیما إإذذاا ما كنا سنحب كالمسيیح٬، سوفف نتحمل مهھما كانن ااأللم االذيي عليین

-لجعل مجد االمسيیح ملموساً. إإنن هھھھدفف االمحبة  -أأوو االتضحيیة بحيیاتنا  االبشاررةةبوااسطة كلمة  سوااء  إإنما  

هھھھو ألسر االحبيیب بمجد االمسيیح االذيي هھھھو من تجليیاتت هللا إإلى ااألبد.  

ووجوهھھھرهھھھا ااألساسي االضروورريي االحرفي االفعلي االتارريیخي االبشاررةة  

أأنباء سارّرةة هھھھو مجد االمسيیح  االبشاررةةما يیجعل ووهھائي هھھھكذاا ررأأيینا بأنن االخيیر ااألسمى ووااألفضل وواالن

-). ررؤؤيیة ووتذووقق ووإإظظهھارر ذذلك للعيیانن 4: ٬4، 2 كوررنثوسساالذيي هھھھو من تجليیاتت هللا ( ددوونن أأيي خطيیئة٬،  

-ووبمساعدةة قديیرةة من االرووحح  يیسوعع االمسيیح  . موتت ووقيیامةاالبشاررةةهھھھو ااالبتهھاجج االنهھائي االموعودد في  
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- 3: ٬150، 1 كوررنثوسسااألساسيیة االتارريیخيیة للرسالة (االمآثر من أأجل خطايیانا هھھھي  ). ليیس هھھھناكك 4 

ررسالة ددوونن أأنن تكونن ذذااتت حقيیقة حرفيیة ووفعليیة تارريیخيیة.  

وولكن هھھھذهه ااألحدااثث هھھھي أأنباء سارّرةة بسبب ما يینجم عنهھا. أأنن تقف ووحدهھھھا عند حدوودد االتارريیخ ددوونن 

وو االمسيیح  ء ساررةة ألنهھا وومن خاللل موتت تأثيیر٬، لن تكونن هھھھذهه ااألنباء وواالحالل هھھھذهه أأنباء أأبدااً. إإنهھا أأنبا

ادد االصالحح ووااالستقامة إإلى ووغفراانن خطايیانا ووإإسن ططلب االرحمة من هللا من عقابهھ صاررقيیامتهھ 

بوااسطة ااإليیمانن فقط. إإززاالة غضب هللا عليینا٬، إإززاالة ااإلثم وواالذنب  لنسبة االيینااب صاررذذلك االمسيیح٬، كل 

-عنا. ططاعة االمسيیح تم ااعتباررهھھھا كطاعتنا  هھھھي نتيیجة كونن االمسيیح قد صلب عوضاً عنا ووقامم من تلك  

بيین ااألموااتت.  

االعديید من االمسيیحيیيین يیقفونن هھھھنا عاجزيین متردددديین عند ااإلجابة عن هھھھذاا االسؤاالل: ما هھھھي 

ذذهھھھابب غضب هللا ووررفع هھھھو ؟ االعديید يیظنونن بأنهھم ذذكروواا بأنن االخيیر في ااألنباء االسارّرةة االبشاررةة

أأنباء سارّرةة؟ ما االذيي يیجعل منهھا أأنباء ااالسترحامم وواالصفح  اذذاامَ االخطيیئة٬، وواالتحلي باالستقامة. وولكن لِ 

إإنن ااإلجابة عن هھھھذاا االسؤاالل هھھھو ما يیحدثث كل االتبايین ووااالختالفف في االعالم. سارّرةة؟  

االخيیر هھھھو هللا  

نح االنجاةة من االجحيیم ووددخولل أأنن هھھھذهه االحقائق هھھھي أأنباء سارّرةة ألنهھا تمحتى لو أأجابب أأحدهھھھم 

نتعلمهھ من هھھھذهه ااإلجابة؟ لم نتعلم بعد ااألمورر االقاططعة االمصيیريیة. لم نتعلم هھھھو االشيء االذيي فما االجنة٬،

هھم يیلاابعد لم يیريید االشخص ددخولل االجنة. آآهه.. كم هھھھناكك االعديید من أأوولئك االذيین تمثل االجنة بالنسبة 

االسعاددةة ااألبديیة! وولكن يیأتي ااآلنن االسؤاالل االحاسم االمصيیريي بكل معنى  االغيیابب االمحض لأللم ووحضورر

هھھھل االسعاددةة هھھھي هللا نفسهھ أأمم هھھھي بسبب نِعم االجنة؟االكلمة:   

أأنن يیسوعع ماتت ووقامم ثانيیة؛  فقطاالمسيیحيیة هھھھي ليیست  االبشاررةةأأنن إإنن موضوعع هھھھذاا االكتابب هھھھو 

ثامم٬، ووتبرئة غضب هللا٬، ووعلى االعفو عن ااآل فقط أأنن هھھھذهه ااألحدااثث عملت على تهھدئةووليیست 

 وواانما تعني٬، فقط االجحيیم وويیدخلنا االجنة جنبناأأنن هھھھذاا االخالصص من االخطيیئة يی االخاططئيین٬، ووهھھھي ال تعني

كنزنا ااألعظم٬،  هھھھو كووذذل ٬،على ووجهھ يیسوعع االمسيیح حضرةة بهھاء هللا وومجدهه في تجليیاتهھفي  ددخولنا

ةةً وَوااِحَدةةً ِمْن أأَْجِل ااْلَخطَايیَا٬، مم إإلى ااألبد.. "وووواالذيي يید ٬،وواالمشبع لكل حاجاتنا فَإنِنَّ ااْلَمِسيیَح أأيَْیًضا تَأَلََّم َمرَّ

ووححِ االْ  بَنَا إإِلَى هللا٬ِ، ُمَماتًا فِي ااْلَجَسِد وَولِكْن ُمْحيیًى فِي االرُّ : 3)٬، 1" (بطرسس (بَاررُّ ِمْن أأَْجِل ااألَثََمِة٬، لَِكْي يیُقَرِّ

18.(  

االبشاررةةهللا هھھھو   
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داارر ااالبتهھاجج بمجد هللا م كونن ذذااتت هللا هھھھيهھھھو  ... االبشاررةةإإنن ما أأعنيیهھ بالعنواانن بأنن هللا هھھھو 

صفح وواالغفراانن من خاللل نعمة االسماء ثم االتبرئة وواالوومجدهه هللا  ااالبتهھاجج بعوددةة ددفق شعاععووبهھائهھ...

ووااالسترحامم وواالصلب.  

لن نكونن حيینهھا فقط جذليین بصنيیع  االمسيیح ووقيیامتهھ  كأنباء ساررةة٬، ووااآلنن عندما نعلن عن موتت

. ووعندما هھرّرةة على ذذلك كلهللا أأوو بنعم هللا٬، وولكننا بذلك نبديي االسبب االمبهھج إلططالقق صفة ااألنباء االسا

االعفو عن  هھھھما ااألساسس لطلب االرحمة من هللا لرفع غضبهھ ووسؤاالهھ يیسوعع  ووقيیامتهھ نعلن بأنن موتت 

–بتخفيیف االذنب وواالتحررر من االمخاووفف فنحن ال نقومم فقط ااإلثم٬، وواالوصف بالصالحح٬،  نحن حيینهھا بل  

لومة ووبادديیة للعيیانن فحسب٬، بل نحن نكونن مبيینيین لمجد هللا. نحن ال نجعل ااإلررااددةة وواالنعم ااإللهھيیة مع

للعيیانن حقيیقة جمالل ووقيیمة االمسيیح نفسهھ االذيي يیمثل تجليیاتت صوررةة هللا. وومن خاللل قدررةة االخلق  نبديي

: 26(االـ  االبشاررةةددررااكك ما في إلاالفائقة االمطلقة للذااتت ااإللهھيیة٬، فنحن نفتح االبصائر االكليیلة االعميیاء 

أأَْشَرقَق فِي قُلُوبِنَا٬، ِإلنَارَرةِة َمْعِرفَِة َمْجِد هللاِ فِي وَوْجهِھ يیَُسوعَع هھھھَُو االَِّذيي ) "٬6، 4: ٬4، 2 كوررنثوسسطط؛ 17

إإذذاا لم يیكن باالستطاعة ررؤؤيیة  االبشاررةةأأنهھ ليیس هھھھناكك من خالصص بوااسطة ". نحن نوضح .ااْلَمِسيیحِ 

هھ قيیمة ووجمالل كنز االمسيیح نفسوو بهھاء هھھھي . إإنن االنعمةاالبشاررةةووتذووقق االنعمة ااألسمى وواالنهھائيیة االتي في 

االذيي هھھھو مربٍب ووإإنسانن بكل معنى االكلمة.  

االبشاررةةقدررةة مجد االمسيیح على أأحدااثث االتغيیيیر من خاللل   

-عندما ننشغل بالتطهھر ووااآلنن٬،  -االصرااعع من أأجل االطهھاررةة من ااآلثامم   فنحن نصاررعع بوااسطة  

رربما بشكل مختلف مما عهھدنا على ااإلططالقق. فنحن في صرااعنا٬، ووفي تصالحنا٬، ثم  االبشاررةةووسائل 

ووتحويیلنا لنكونن بشكل بالغ أأناسس  تغيیيیرناعلى  االبشاررةةي عظاتنا (بالنسبة لبعضنا)٬، سنتبيین بأنن قدررةة ف

ااعتباررنا صالحيین٬، وولكن ذذلك بسبب ررؤؤيیة ووإإددررااكك أأوو  لطفاء محبيین٬، ليیس بسبب كوننا قد ُغفِر لنا

.االبشاررةةووتذووقق بهھاء وومجد االمسيیح ووتألقهھ في   

فف نرتقي وونسمو إإلى حيیث االمنزلة االساميیة االرفيیعة ) سو18: ٬36، 2( كوررنثوسسووكما جاء في 

وونحن جميیعاً ناظظريین مجد االربب " ووذذلك عند اانشغالنا االفعلي االعملي وومسيیرتنا نحو االمحبة وواالصالحح

بوجهھ مكشوفف كما في مرآآةة نتغيیر إإلى تلك االصوررةة عيینهھا من مجد إإلى مجد كما من االربّب االرووحح". 

٬، كما لم يیكن أأبدااً من قبل٬، صرااعاً لى صوررةة االمسيیحنصيیر ع كيووبعباررةة أأخرىى سيیكونن االصرااعع 

إلددررااكك ووررؤؤيیة ووتذووقق تجليیاتت يیسوعع االمسيیح.  

نتصارر على االفحش عندما نحاوولل مساعدةة صبي مرااهھھھق للتغلب ووااالووعلى سبيیل االمثالل٬، فإننا 
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نعمل وونصلي وونبتهھل كي يیدرركك وويیتذووقق بهھاء مجد االمسيیح. فنحن لن نقومم باستعمالل وواالفاحشة٬، فنحن 

ما يیروويي ظظمأ عقلهھ ووقلبهھ بالرؤؤىى وواالمفاهھھھيیم سنبحث عصيیغ االمسؤوولة٬، وواالمنطق االبشريي. بل اال

ً عن االمسيیح االذيي يیرضي كل االحاجاتت. نحن لن ن بأنن ذذلك  قوللوواالتصوررااتت االتي تعطي اانطباعا

سهھل. سوفف نتذكر بأنن إإلهھ االماددةة االمسيیطر على هھھھذاا االعالم يیريید أأنن يیعمي بصائرنا ووعقولنا عن 

). وولكننا أأصبحنا ااآلنن على علم 4: ٬4، 2 كوررنثوسسة نورر مجد ررسالة االمسيیح (إإددررااكك ووررؤؤيی

االصرااعع على مستوىى تصورر  بالمعركة االتي يیدوورر فيیهھا االصرااعع بشكل أأساسي. إإنهھا معركة فيیهھا

محبة االمسيیح االجذرريیة.االحريیة ااإللهھيیة ووإإلى االطريیق إإلى  ررووحي. ووهھھھو  

ووااآلنن ددعونا نصلي وونقدمم االقربانن وونغني  

بعض؟ رربما بأخذ عهھد على االصالةة كتابب. كيیف سيیكونن ووددااعنا لبعضنا ووصلنا إإلى نهھايیة االلقد 

. ااجعل هھھھدفك االبشاررةةمن ااآلنن فصاعدااً ااجعل هھھھدفك ررؤؤيیة ووإإددررااكك مجد االمسيیح في االعظة. كلمة وواالوو

إإلى أأنن يیرتاحح تركيیز  االبشاررةةقدرر أأكبر من حزمم أأنواارر االتألق في  سطعأأنن تدعع بصيیرةة قلبك متفتحة ليی

نفسك من تفاهھھھة ووغروورر هھھھذاا كركك وومشاعركك االقلبيیة عند االذااتت ااإللهھيیة٬، ووعندما٬، تكونن قد حرررتت ف

ً ووااألكثر إإسعاددااً في هھھھذاا االعالم  االعالم٬، ضع نصبك االهھدفف -ااألسمى ووااألكثر توااضعا إإظظهھارر ووتبيیانن  

مجد االمسيیح من خاللل ااإلعالنن وواالمجاهھھھرةة بالمحبة للرسالة.   

ي ااقترااحهھا. على االرغم من أأننا ااآلنن ننظر في مرآآةة معتمة بشكل رربما هھھھناكك خدمة أأخيیرةة بإمكان

ووااهٍه غيیر جلّي ااألشيیاء االتي سوفف نشهھدهھھھا ذذااتت يیومم بوضوحح ووجهھاً لوجهھ لكن ووررغم ذذلك فقد ررأأيینا ما 

يیجب أأالّ يیكونن موضع غناء  االبشاررةةجزء من أأجزااء  ووننشد. ليیس هھھھناككيیكفي لنعلم أأنهھ عليینا أأنن نغني 

من جواانب سطح االماسة هھھھي وومضة تضرمم االمشاعر في ررووحح االشعرااء  ووإإنشادد. إإنن كل جانب

–ااألبصارر أألق االماسة كلهھا يیشع بتألق يیبهھر  االمسيیحيیيین االذيین جندوواا أأقالمهھم من أأجل االكنيیسة. وولكن  

-بالتحديید بتجليیاتت هللا. لذاا٬، ووبغايیة مساعدتك على إإنشادد ما جاء في ذذلك  االمتألقببريیق يیسوعع االمسيیح  

قائم ووككنز هھھھائل على مدىى االقروونن  قامت باالحتفالل بالمسيیح  عض ااألناشيید االتيبقمت هھھھنا بجمع 

على االدوواامم.  

بالمسيیح من االغناء وواالترنمعشر قرناً  أأرربعة  

إإلى شاعر إإيیرلنديي من  هھاتنسبووتم  ٬،تم تأليیف هھھھذهه االكلماتت في ااألصل باللغة ااإليیرلنديیة االقديیمة

فإذذاا كانت كنيیسة يیسوعع االمسيیح االيیومم ووفي جميیع شعرااء االقرنن االثامن عشر ووهھھھو ددااالنن فوررجيیل. 

أأنحاء االعالم تصلي بهھذهه االصالةة بإخالصص ووصدقق٬، فيیا لهھا من ثوررةة كوبرنيیكيیة حولل مركزيیة هللا 
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ممكن حدووثهھا.وو ٬،قابلة للتصديیق  

مشهھديي٬، يیا سيید قلبيوولتكن أأنت حضرتك تصورريي   

كل ما سوااكك عدمم عنديي٬، وولتكن أأنت منقذيي  

أأحلى تأمالتيفي ليیلي وونهھارريي أأنت   

ضيیائي في يیقظتي وومنامي في حضورركك  

لتكن حضرتك أأنت حكمتي٬، ووأأنت كلمتي االصاددقة؛  

أأنا ما حيیيیت معك ووأأنت معي٬، سيیديي  

أأنت إإلهھي االعظيیم٬، ووأأنا بالنسبة لك االعبد االحقيیقي  

فأنت تعيیش فّي٬، ووأأنا أأعيیش فيیك لنكونن كوااحد  

لتكن أأنت ددررعي في االمعركة٬، ووسيیفي للقتالل  

ي ووووقارريي وولتكن أأنت اابتهھاجي ووسرووررييلتكن أأنت شرف  

فأنت مالذذ ررووحي٬، ووأأنت حصني االشامخ  

قوةة في قوتيااررفعني إإلى االسماء نحو ااألعالي٬، يیا   

لألغنيیاء٬، ووللمديیح االفاررغغ لإلنساننأأنا ال أأكترثث   

 ً فأنت إإررثي ااآلنن وودداائما  

أأنت.. ووأأنت فقط ااألوولل في قلبي  

مليیكي مليیك االسماووااتت.. هھھھنا أأنا قد حققت اانتصارريي  

هھھھل لي ببلوغغ فرحح االسماء.. أأيیا شمس االسماء االساططعة  

قلبي كيیفما ددااررتت ااألحدااثث يیهھديي  

ما ززلت ررؤؤاايي٬، أأيیا االحاكم على االجميیع  

ووبعد أأرربعمئة سنة٬، في االقرنن االثاني عشر٬، كتب االمتصرفف االفرنسي برناددرردد كليیرفو باللغة 

االمقدسة االتي تعمل على بناء ووااحدةة من ااألغنيیاتت  ووهھھھياالالتيینيیة: "يیسوعع هھھھو فكركك إإلى حدٍّ بعيید" 

رووحيیة في قلوبنا مفرددااتت ااالبتهھاجج في أأذذهھھھاننا ووفي نفس االوقت تعمل على إإيیقاظظ مشاعر االسعاددةة اال

في االمسيیح: من خاللل االتأمل  
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يیسوعع هھھھو فكركك إإلى حدٍّ بعيید  

لطٍف يیمأل االصدررب  

من أأنن ترااهه؛ أأبعدوولكن بوجهھ أأحلى إإلى حدٍّ   

بحضرتهھ أأنت تسكن ووترتاحح  

كك من صوتت يیصدحح بالغناء٬، ووال قلب يیشتعل بالمحبةليیس هھھھنا  

ال وولن توجد ذذكريیاتت  

ترنم باسمهھ االمباررككبأحلى صوتت ن  

أأيیا مخلص االبشريیة!  

أأيیا أأمل كل قلب ناددمم  

يیا فرحح كل االمستضعفيین  

إإلى كل هھھھؤالء ااآلثميین االساقطيین.. كم لطيیف هھھھو!  

كم هھھھو خيیّر ووفاضل  

كم هھھھو خيیّر للضاليین!  

االمستقيیميین االصالحيین؟ آآهه٬، ووبالنسبة لهھؤالءوولكن ماذذاا عن هھھھؤالء   

ليیس من لسانن ووال قلم يیمكنهھما االتعبيیر ووإإظظهھارر  

.. كم هھھھي.. محبة يیسوعع  

ال أأحد يیمكن االتعبيیر عنهھا سوىى من عاشهھا  

كن أأنت يیا يیسوعع بهھجتنا ووفرحنا فقط أأنت  

كما ستكونن أأنت مكافأتنا  

كن يیا يیسوعع لنا ااآلنن االبهھجة وواالفرحح  

ووإإلى ااألبد  

يیا مناررةة من يیجأرروونن بصوتٍت عالل عميیقيیا يیسوعع   

فأنت مصدرر وومنبع جذووةة االحيیاةة  

ووأأنت االبهھجة االتي فاقت كل االبهھجاتت  
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ووأأنت.. أأنت منتهھى ما يیمكن أأنن نتمناهه  

االقصيیرةة  االبشاررةةإإنن االقديیسيین االممتلئيین بالمسيیح في كل االقروونن قد عبروواا ووأأعلنواا على االمأل 

تقاررنن بسعاددةة وولذةة ااإليیمانن في حضورر االمسيیح. إإنن  ووهھھھي أأنن منتهھى االسعاددةة االدنيیويیة ال يیمكن أأنن

منتهھى االسعاددةة وواالسروورر عند معرفة االمسيیح وواالقربب منهھ هھھھو االموضوعع االذيي جاء في قصيیدةة برنارر 

"يیسوعع.. أأنت فرحح االقلوبب االمحبة".  

يیسوعع.. أأنت فرحح االقلوبب االمحبة  

أأنت نبع االحيیاةة.. ووأأنت االضيیاء  

للبشرووأأنت أأفضل االنعم االتي تمنحهھا االدنيیا   

ي االوفاضضيیننقلب إإليیك أأنت ثانيیة خال  

تبقى ررااسخة مهھما مّر عليیهھا من ززمن فحقيیقتك  

فأنت مخلص هھھھؤالء من يیلوذذوونن بحماكك  

أأنت أأنت كل االخيیرلهھؤالء االضاليین   

لهھؤالء االمهھتديین.. أأنت كل ما يیؤخذ بعيین ااالعتبارر  

نحن نتذووقك أأنت.. آآهٍه أأنت خبز االحيیاةة  

من أأجلك ووما ززلنا ووعلى ططولل االمدىى نولم  

نحن نشربب منك.. فأنت االيینبوعع  

ووكم أأررووااحنا عطشى لالررتوااء منك.  

أأررووااحنا االمضطربة تتوقق إإليیك  

ووكيیفما أألقت بنا أأقدااررنا االمتعدلة االمتقلبة٬،  

نا االبهھجة عند ررؤؤيیة اابتسامتك االرحيیمةتملؤ  

وومقدسيین كلما كانن إإيیماننا أأقدرر ووبسرعة على االتمسك بك  

بدآآهه يیا يیسوعع اابق معنا إإلى ااأل  

لّونن لحظاتنا بالفرحح وواالطمأنيینة  

ااططردد ليیل االخطيیئة االحالك بعيیدااً   
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ظظلَّْل على االعالم بظاللل نورركك االقدسي.  

ووعلى نحو ووااسع ووااحدةة باللغة ااإلنكليیزيیة كانت قد كتبت في االقرنن  وومن االترااتيیل االمعرووفة جدااً 

نشرهھھھا ألوولل مرةة االسابع عشر من قبل شخص غيیر معرووفف في أألمانيیا هھھھو شونستر هھھھرجيیو. لقد تم 

ووتمت ترجمتهھا إإلى االلغة ااإلنكليیزيیة من قبل جوززيیف. أأ.  1677في مديینة منستر جيیسنبجنخ في االعامم 

تحت عنواانن "االسيید يیسوعع ااألكثر إإشرااقاً/جماالً. يیتناوولل االشاعر في هھھھذهه  هھھھيوو 1873سيیس في االعامم 

عند كل منعطف بأنن االمسيیح هھھھو أأكثر هھا ليیؤكد االطبيیعة بكل جمالهھا ووتألق ٬،ووبشكل ُمْستَْغَرقق ٬،االترنيیمة

يیعبر جماالً. ووقد تم حذفف االمقطع االراابع من االقصيیدةة بشكل تقليیديي في كتب االترااتيیل وولكن االمقطع 

أأنن يیسوعع  لىحقيیقة ووحيیدةة؛ لم يیتم االتعبيیر عنهھا في بقيیة االمقاططع٬، ووبالتحديید يیعبر هھھھذاا االمقطع ععن 

 ً أأيیضا٬ً،  منتهھى ي االطبيیعة من حسن ووجمالل٬، وولكنهھ ف وجديی مام جماالً ووتألقاً وو ليیس فقط ااألكثر إإشرااقا

ما نرااهه في االطبيیعة نرااهه أأكثر تألقاً ووررووعة في االمسيیح.ووكل االجمالل.   

 ً ٬، ملك كل االطبيیعةاالسيید يیسوعع.. ااألكثر إإشرااقا  

هللا.. وواابن ااإلنسانن آآهه.. أأنت اابن  

أأنت يیا من سوفف أأعّز... ووأأنت يیا من سوفف أأُجّل.  

أأنت تاجهھا أأنت أألق ررووحي٬، فرحهھا..  

 ً متألقة هھھھي االبراارريي وواالمرووجج... ووما ززاالت االغاباتت أأكثر تألقا  

مكسوةة بثوبب االربيیع االنضر  

وو.. يیسوعع هھھھو منهھا أأكثر تألقاً.. يیسوعع أأكثر منهھا نقاًء.  

يیسوعع.. هھھھو من جعل االقلب االحزيین االمنكسر يیغني  

وواالشمس كم هھھھي رراائعة.. ووما ززاالل ااألررووعع.. ضوء االقمر  

االمتأللئةووكل مجموعاتت االنجومم   

إإال أأنن يیسوعع أأكثر سطوعاً... وويیسوعع بإشرااقهھ أأكثر نقاءً   

ووبالمقاررنة.. حق لمالئكة االسماء االتباهھھھي بهھ..  

كل االجمالل االراائع... االسماوويي ووااألررضي  

ووبشكل يیثيیر االدهھھھشة.. كل ذذلك هھھھو في يیسوعع  

ءليیس هھھھناكك من أأحد من هھھھو أأقربب.. أأكثر أألقاً... ووغال  
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منك.. أأنت.. االمنقذ أأنت لي.  

االمخلص االراائع! سيید االبشر!  

هللا.. وواابن ااإلنسانن! اابن  

اابتهھاجج ووعّزةة.. فخر وووولهھٌ   

ااآلنن ووإإلى ااألبد.. فلتكن لي وواالكثيیر.. بالنسبة لي.  

ً ترتيیلة تم نشرهھھھا كتب ااألستاذذ وواالقّس جوررجج ميیشيیل فيیفركوررنن باللغة ااأللم ٬، 1667انيیة أأيیضا

ن كروولل تحت عنواانن "ما االعالم بالنسبة من قبل أأووغسطيی 1923ووقد ترجمت إإلى ااإلنكليیزيیة عامم 

االمسيیح في بهھا لي؟" ووعلى االرغم من عدمم شهھرتهھا٬، إإال أأنهھا تعبر عن االطرقق االعديیدةة االتي يیفوقق 

هھ ما يیمكن أأنن تعطيیهھ هھھھذهه االدنيیا.عطائ  

ما هھھھو االعالم بالنسبة لي  

بكل متعهھ االتي يیفخر بهھا  

ووأأمامك أأنت.. ووفقط أأنت ووحدكك..  

االسيید يیسوعع.. أأنت كنزيي!  

أأنت فقط أأعز سيیّد  

أأنت ستكونن االنورر لرووحي  

أأنت أأمني ووسالمي.. ررااحتي ووااططمئناني..  

فما هھھھو االعالم بالنسبة لي؟  

االعالم كالغمامم  

ووكأنهھ بخارر يیتدفق وويینسابب  

ووظظلٌّ يیغيیب... يیأفُل  

منسحباً ووبصوررةة سريیعة نحو غيیابهھ ااألخيیر  

يیسوعي يینتظر وويیترقب يیصبر  

نسابب ووتتالشىعلى االرغم من أأنن كل ااألشيیاء تخبو ووت  

وولكن لي صخرتي االرااسخة على االدوواامم  
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ما االعالم بالنسبة لي؟  

يیمضي االعالم ووررااء االثرااء وواالغنى  

ووووررااء كل ما هھھھو معرووضض من االمالل وواالمقتنيیاتت االدنيیويیة  

ووبعد... فلن يیكونن هھھھناكك ااكتفاء وواامتناعع  

على اافترااضض أأنهھ يیجب أأنن تمتلئ بالذهھھھب خزاائنهھ  

وولكن لديي مبتغى وومنفعة أأسمى  

 ً ووبهھ سأكونن مكتفيیاً وومقتنعا  

فيیسوعع هھھھو غنايي ووثرووتي  

فما االعالم بالنسبة لي؟  

االعالم محزنن بصوررةة مؤلمة  

ووحيیثما صارر قليیل ااألهھھھميیة صغيیرااً   

أأوو كلما كانن هھھھناكك شهھرةة فاررغة خاددعة  

ووكلما أأفسد االشرفف ووأأصيیبت ااألخالقق بآفة  

فأنا... باقتراابي منك أأيیهھا االمسيیح أأستطيیع تحمل ذذلك  

ططالما أأنن ذذلك يیرضيیك ووعلى االمدىى  

فأنا أأفتخر بسيیديي  

فما االعالم بالنسبة لي؟  

االعالم بغطرستهھ ووبتعاليیهھ االمفرطط  

يیحجر من متعهھ ااآلثمة  

ووااليیهھم ووبغباء سلَّم االكنوزز ااإللهھيیة  

ددعع ااآلخريین يیحبونن االعالم  

بكل تفاهھھھتهھ  

ووأأما أأنا.. أأنا أأحب سيیديي.. مرشديي  

فما االعالم بالنسبة لي؟  
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الم...غيیر محتمل هھھھو ذذااكك االع  

اانظر... سوفف يیتالشى مثل االجسد  

بكل عظمتهھ ووأأبهھتهھ االفاررهھھھة  

ووشحوبب االموتت ال يیمكن االهھرووبب منهھ  

 ً سوفف يیصل قاددما  

وومعهھ متع االعالم تنسابب ووتمضي  

وولكن يیسوعع هھھھو من يیحتمل يیصبر..  

فما االعالم بالنسبة لي؟  

ما هھھھذاا االعالم بالنسبة لي؟  

يیسوعع هھھھو كنزيي  

أأغتنيهھھھو حيیاتي... عافيیتي هھھھو... ووبهھ   

صديیقي هھھھو.. محبتي.. ووهھھھو سعاددتي  

هھھھو بهھجتي... تاجج عّزتي... ووهھھھو كل لي كل االوجودد.  

نعمتي.. بركتي إإلى ااألبد  

ووبعد.. ثانيیة أأعلن  

ما االعالم بالنسبة لي؟  

شارركك جوهھھھانن فراانك االفرقة االتي كانت متميیزةة في عصرهه في أألمانيیا ووأأنشد أأنشوددةة يیسوعع 

٬، ووتمت 1653وواالتي تم نشرهھھھا في االعامم  ”Jesu, Mein Freude“مصدرر االسعاددةة االطاهھھھرةة االنقيیة 

في  ”Catherine Wink Wor“ترجمتهھا من ااأللمانيیة إإلى ااإلنكليیزيیة من قبل كاتريین وويینك ووووررتت 

تحت عنواانن "يیسوعع كنز ال يیقدرر بثمن". 1863االعامم   

كنز ال يیقدرر بثمن.. هھھھو يیسوعع.. ووهھھھو نبع االسعاددةة ااألكثر نقاءً   

لي٬، هھھھو من تاقت إإليیهھ نفسي ططويیالً االصديیق ااألووفى هھھھو   

أأنن أأصبحت على ووشك أأنن تخدرر قواايي...إإلى   

آآهه يیا جسديي االنحيیل... أأيیهھا االحمل االنقي  
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سوفف أأعاني من االشريیريین ألخفيیك أأنت٬، ووأأسألل عنك أأنت في حضوررهھھھم تأخذني بيین ذذررااعيیك 

أأنت ووتحتضنني من هھھھؤالء االذيین يیضايیقوني.  

ضع. ووعلى االرغم من أأنن ااألررضض ستهھتز وواالقلوبب لن يیستطيیعواا االوصولل إإلّي في هھھھذاا االمو

تتسرعع ددقاتهھا.. لكن يیسوعع سيیهھدئئ من ررووعنا ووااإلثم وواالجحيیم في صرااعع يیسقطونن.  

فهھم االثقيیلة يیتطاوولونن عليینا.. إإال أأنن يیسوعع لن يیخذلنا من أأجل ذذلك.. فإنن كل ااألفكارر ااططووبعو

حبونن هللا.االحزيینة.. من أأجل سيید االسعاددةة سيیديي يیسوعع كن مع هھھھؤالء.. االذيین يی  

مكن أأنن تجمع.. فما ززاالت تحمل في ططيیاتهھا االسالمم.ف يیووحتى أأنن االعوااطط  

أأجل. مهھما كانن عليینا تحملهھ في ذذلك.  

كمن االسعاددةة ااألنقى أأنت يیسوعع االكنز االذيي ال يیقدرر بثمن.فما ززاالل فيیك أأنت ت  

قد قامم . وولكونهھ اابن أأحد االعبيید؛ ف1851في االعامم  Charles A. Tindleyوولد شاررلز أأ. تيیندلي 

أأصبح  1902بتعلم االقرااءةة لوحدهه٬، ووحصل على ددررجة في علم االالهھھھوتت بالمرااسلة. ووفي االعامم 

عمل في هھھھذهه االكنيیسة كبواابب.  في فالددلفيیا بنسلفانيیا حيیثررااعي كنيیسة كالفريي ميیثوددست إإيیبسكوبل 

ساسس ااأل "عضوااً.. ووقد كانت ترنيیمتهھ "سوفف أأتغلب يیوماً ما 12.500ووعند موتت تيینديي٬، كانن هھھھناكك 

. أأما ترنيیمتهھ "ال شيء يیحولل بيین ررووحي ووبيین )1(لترنيیمة االحقوقق االديینيیة ااألميیركيیة" سوفف ننتصر"

. ووكما في االخط ااألددبي االمتميیز للرسالة فهھي تستحضر 1905مخلّصي" فقد كتبت في االعامم 

وواالتي ال تسمح أليي متع منافسة أأنن تحولل بيین االرووحح ووبيین  ٬،االعوااططف االقويیة للمتيیم بالمسيیح

مخلّص.اال  

ال شيء يیحولل بيین ررووحي ووبيین مخلصي٬،  

ال ووال حتى ااألحالمم االمضللة للعالم.  

أأنا أأعلن االتخلي عن االمتع ااآلثمة  

وويیسوعع هھھھو لي... ال شيء يیحولل بيیننا.  

ال شيء يیحولل بيیننا... من مثل االمتع االدنيیويیة  

وواالتصرفاتت االيیوميیة٬، على االرغم من أأنهھا تبدوو غيیر مؤذذيیة  

تفصل قلبي عنهھ أأبدااً إإال أأنهھ يیجب أأنن ال   

                                                
)1(  
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ال شيء يیحولل بيیننا٬، ال كبر أأوو مكانة  

نفس.. صديیق لن يیحوال بيیننا  

لقد عزمت على ذذلك.. ال شيء سوفف يیحولل بيیننا  

ولل بيیننا٬، حتى وولو كانت االمحاووالتت شاقةليیس ما يیح  

ووعلى االرغم من أأنن كل االعالم يیجتمع ضّديي  

ساهھھھرااً أأصلي وومجاهھھھدااً أأكثر ررغباتت ذذااتي  

سوفف أأنتصر وولن يیكونن هھھھناكك ما يیحولل بيیننا.ووفي االنهھايیة   

ً ووكبيیرااً في قصائد االصلوااتت االمغناةة االتي  ووبشكل مفاجئ شهھد االقرنن االعشروونن ااززدديیاددااً مفاجئا

بشكل مفاجئ ألنن االقصيیدةة في هھھھذهه االمقاططع سيیح ووإإلى عملهھ في االخالصص. ووأأقولل تشّد ااالنتباهه إإلى االم

هللا ووإإظظهھارر  ي تلك ااأليیامم االتي كانت حولل محورريیةااإلنشادديیة مضت إإلى أأبعد ما مضت إإليیهھ االعظة ف

"أأنا عرفتك" بقلم جرااهھھھامم كيیندرركك. ووهھھھذهه االترنيیمة تحمل  مثلاالمشاعر نحو االمسيیح االمبجل"٬، 

- 7: 3مضمونن ما جاء في فليیبي (  12.(  

االكبيیر نفسهھ وواالحقيیقة االعظيیمة للرسالة في عزوو االصالحح  االمسيیحإإنن االترنيیمة تنسج قدرر 

ى االمسيیح.ووااالستقامة إإل  

كل ما تمثلت بهھ ذذااتت يیومم كشيء عزيیز قيیّم ووبنيیت حيیاتي عليیهھ  

ووكل تناقضاتت هھھھذاا االعالم٬، وواالصرااعاتت  

وواالعالم بكل تخلفهھ٬، وواالحرووبب في سبيیل االسيیطرةة  

كل ما حسبتهھ رربحاً ذذااتت االيیومم أأعتبرهه االيیومم خساررةة  

وللٍّ ال قيیمة لهھ ااآلننهھھھو ااآلنن مُ   

ذذااكك أأني عرفتك.. يیا يیسوعع... عرفتك  

س هھھھناكك من شيء أأعظم منكفليی  

فأنت كلّي... ووااألفضل أأنت  

أأنت بهھجتي أأنت ووفرحي.. ااستقامتي ووصالحي  

ووأأيیا سيیديي أأنت االذيي أأحب.  

ووااآلنن... ما يیهھفو إإليیهھ قلبي هھھھو أأنن أأعرفك أأكثر  
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كي أأجد نفسي فيیك٬، ووأأنن أأُعرفف بك  

فأمتلك باإليیمانن ما ال أأستطيیع االحصولل عليیهھ  

وودد.من كل نعم االصالحح االتي تفوقق االحد  

آآهه لو تعلم ما تحملهھ بالنسبة لي عوددتك إإلى االحيیاةة  

وومعرفتي بمعاناتك  

فأصبح مثلك في موتك... يیا سيیديي  

فمعك أأحيیا.. وولن أأموتت أأبدااً   

كانن هھھھناكك مع أأوواائل االقرنن االعشريین٬، على ااألقل عند بعض االمجموعاتت٬، تركيیز متزاايید على 

باعتباررهه هللا  حوللاالصليیب. إإنن إإحدىى أأررووعع االعباررااتت االمغنّاةة ووإإنتاجج أأددبي يیدوورر محوررهه حولل االمسيیح 

كانت تحاوولل أأنن تقولل: "سوفف أأتمجد بالمخلص" ووكانت هھھھذهه االترنيیمة بقلم ستيیف ووفيیكي  االبشاررةةهھھھو 

-: ددمم االمسيیحي فديیتي مع تأثيیرااتهھا االبشاررةةكوكك. فهھي تسردد ااألحدااثث االتي مّرتت في  االحمل هھھھو  

-صالحي  -لقد قهھر سلطتا االخطيیئة وواالموتت   -لقد كسب لي حيیاتي   لقد حملني على أأجنحة االصقورر  

- نن ااألقسامم االستة االتي جاءتت مكرررةة في االسطر "سوفف أأتمجد إإ ٬،هھھھو يینتظرني عند بواابة ذذهھھھبيیة 

هھھھو ااستثاررتنا  االبشاررةةووتأثيیرااتت  ٬،كلهھا االبشاررةةبأنن محورر أأحدااثث  بمخلصي" ال تدعع هھھھناكك مجاالً للشك

سيیح نفسهھ في كال االحاليین ااآلنن ووفي االيیومم ااآلخر االمسيیح هھھھو كل شيء. "ليیس بي شوقق إإلى بالم

ندما يیدعوني سوفف يیكونن هھھھناكك لحظة االموتت "ووع يینسوااهه/أأنا ررااضٍض/مقتنع بهھ فقط"٬، لذاا ووحيین تح

ووإإليیهھ يیرنو االنظر دداائماً".فرددووسس٬،   

- االبشاررةةهھھھي لَِم ال بد أأنن يیكونن هھھھناكك جنة لتنظر ووجهھ االمسيیح دداائماً؟ ألنن تلك  ررؤؤيیة االمخلص  

"ألنن هللا االذيي قالل أأنن يیشرقق نورٌر في ظظلمة هھھھو االذيي أأشرقق في قلوبنا إلناررةة معرفة مجد هللا في ووجهھ 

).6: 4)٬، 2( كوررنثوسسيیسوعع االمسيیح" (  

سوفف أأتمجد في مخلّصي االذيي اافتدااني بدمهھ  

االمساميیر االمريیرةة هھ إإلىهھ إإلى ذذلك خطيیئتي االتي ساقتااعووما رر  

على شجرةة االحساببووتم تعليیقهھ   

سوفف أأتمجد بمخلّصي  

االخطيیئة وواالموتت االذيي قهھر سلطتي  
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مخلصي االوحيید قبل االحسابب االمقدسس  

االحمل االذيي هھھھو صالحي..  

االحمل االذيي هھھھو صالحي..  

سوفف أأتمجد بمخلصي  

االذيي كسب لي حيیاتي٬، االتي هھھھي ررهھھھن لهھ  

ليیس بي توقق إإلى أأحٍد سوااهه  

أأنا ررااضٍض بهھ.. هھھھو.. ووحدهه  

سوفف أأتمجد بمخلصي  

إإخالصهھ.. هھھھو ااألررضض االتي أأقف عليیهھا  

ووعلى االرغم من جبرووتت خصومي ووااندفاعهھم لموااجهھتي  

ثابت أأنا على موقفي... ووعطفهھ يیحتويیني  

ثابت أأنا على موقفي... ووعطفهھ يیحتويیني  

سوفف أأتمجد بمخلّصي  

االذيي يیحملني على جناحي صقر  

متّوجاً حيیاتي بلطف االمحبّ   

ااألبدنشيید اانتصارر هھھھو ما سأترنم بهھ إإلى   

سوفف أأتمجد بمخلصي  

االذيي يینتظرني عند بواابة من ذذهھھھب  

ووعندما يیدعوني سيیكونن هھھھناكك فرددووسس  

ووووجهھهھ هھھھو ما أأررنو إإليیهھ ووإإلى ااألبد..  

ووووجهھهھ هھھھو ما أأررنو إإليیهھ ووإإلى ااألبد..  

إإلى من أأنشد آآميین.  

االتوسل إإلى هللا  

لى كل االوجودد من مهھمة موجوددةة لنشر االمشاعر تجاهه سلطة هللا االمطلقة ع االتوسل إإلى هللا هھھھو
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أأجل سعاددةة االبشريیة ووذذلك من خاللل يیسوعع االمسيیح. نحن نريید نشر االحقيیقة بأنن هللا هھھھو أأكثر إإشرااقاً 

إإذذاا ما كنا نحن أأكثر ررضاً ووقناعة بهھ. لم يیتلق جونن بيیبر أأيي اامتيیازز ووحق ملكي مقابل كتبهھ االتي أألفهھا 

- لقد تم تصميیم ذذلك لبّث هھھھذهه االمشاعر  االتوسل إإلى هللا. صندووققلقد تم إإررجاعع عواائدهھھھا إإلى مدااخيیل  

لدىى ااآلخريین.  

 Desiring God Website at desiringآآخذيین ذذلك بعيین ااالعتبارر.. ندعوكم لزيیاررةة موقع 

God.org.  

ً من االعظاتت االديینيیة لجونن بيیبر ددوونن مقابل موجوددةة ضمن  سوفف تجد خمسة ووعشريین عاما

مقاالتت مجانيیة وومعلوماتت  إإلىباإلضافة مخطوططاتت٬، وواالمئاتت منهھا ضمن بيیاناتت سمعيیة محملة. 

مناهھھھج ووسمح لك بشرااء أألبوماتت سمعيیة خدمة على ااإلنترنت تحولل مؤتمرااتنا االمزمع عقدهھھھا. ثم 

ً أأيیضاً  حوللتعليیميیة لألططفالل  مركزيیة هللا. كتب وومرااجع للكاتب نويیل بيیبر٬، ووما يیفوقق ثالثيین كتابا

ً أأنن تجد معلوما إإذذااعة هھھھيیئة االتوسل ررسالتنا عبر تت حولل مهھماتت للكاتب نويیل بوبر. بإمكانك أأيیضا

إإلى هللا.  

 


