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مقدمة
التب�سري هو مو�سوع املحبة الأعظم والهدف الأ�سمى للكني�سة احلقيقية.
نارا مقد�سة
فكما توجد النار لتحرق ،توجد كل جماعة كن�سية كي تكون ً
ت�سل اإىل النا�س حولها مبحبة اهلل ونعمته الالمتناهية .يجب على كل كني�سة
اإما اأن تن�رش الب�سارة اأو اأن تنزوي يف خجل ،اأن تطيع املهمة العظمى اأو اأن
تتظاهر باأنه ل عالقة لها بهذه املهمة ،اأن ت�سل للتائهني اأو اأن ترتكهم
للهالك .ولي�س هناك اأي حل و�سط.
لقد ائتمننا اهلل على مهمة متقدة؛ وهي احلديث بر�سالة الغفران الكامل
بكلمات يت�سنى للنا�س فهمها ،واإعالن قوته الرحيمة باأعمال ميكن لهم اأن
يروها ،وجت�سيد ب�سارته التي متنح احلياة يف اأ�سلوب حياة يبهرهم بالقدا�سة.
ل ي َّدعي اأحد اأن مثل هذه باملهمة ال�سهلة ،حيث نعلم اأنها كلفت ي�سوع
دائما ما تواجه خليطً ا من الالمبالة
حياته واأن الكني�سة املر�سلية
ً
أ�سخا�سا ل يرغبون يف �سماع اأية كلمة عن ي�سوع،
دائما ا
ً
واملعار�سة� .سنجد ً
واآخرين ي�سعون نحو اإخماد نرياننا و�سد اأفواهنا.
لقد �سهدت ال�سنوات ال�ستون الأخرية اآلف املوؤمترات والدورات والكتب
والأفالم عن التب�سري .لكن الكني�سة على الرغم من كل ذلك لزالت غري ن�سطة
يف هذا املجال ولزال العامل على نطاق وا�سع بال كارز .عندما تكون املهمة
مل َِّحة هكذا واحلاجة عظيمة بهذا املقدار ،فلي�س من املعقول اأن نطلب من
اأي �سخ�س اأن يف�سح بع�س الوقت لدرا�سة التب�سري .لكن الكني�سة لن ت�ستعيد
حما�ستها للتب�سري حتى ت�ساأل بع�س الأ�سئلة املهمة وجتيب عنها:
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اهتماما �سخ�س ًيا بكل فرد من الأحياء
هل النا�س تائهون ح ًقا؟ هل يهتم اهلل
ً
اليوم والبالغ عددهم  6.5مليار ن�سمة؟ هل الإجنيل هو ح ًقا اأخبار �سارة؟
حقيقيا؟
هل ميكن اأن تتغري طبيعة الإن�سان؟ هل اأحدث موت ي�سوع فر ًقا
ًّ
يوما ما؟ لو
هل قام حرف ًيا من بني الأموات؟ هل �سيدين كل النا�س فع ًال ً
اأن اإجابة كل هذه الأ�سئلة هي «نعم» ولها ما يربرها ،ف�سيكون التب�سري اأو
الإر�سالية هو احلل الوحيد املعقول.
خ�سي�سا للموؤمنني امل�ستعدين لو�سع اأفكارهم
موجه
هذا الكتاب
ً
َّ
ال�سخ�سية عن التب�سري جان ًبا ،واإف�ساح املجال لدرا�سة كلمة اهلل واكت�ساف
اإعالنه عن اإر�ساليتنا .اإننا نحتاج اإىل معرفة ما يعلمه الكتاب املقد�س عن
التائهني ،وما يعلنه عن الأخبار ال�سارة نف�سها وعن كيفية و�سول الكني�سة
للتائهني بر�سالة الب�سارة.
هناك بع�س املواد التعليمية الإ�سافية التي ميكنك اأن ت�ستعني بها كي
ت�سهل من درا�ستك لهذا الكتاب .هناك مث ًال كتيب دار�سي �سل�سلة �سيف
الروح ( )Sword of the Spirit Student’s Handbookوكذلك املوقع
الإليكرتوين (� .)www.swordofthespirit.co.ukستجد يف الكتيب مر�س ًدا
تعليم ًيا تكميل ًيا يغطي كل ف�سل من ف�سول الكتاب .كما �ستجد اأ�سئلة
للمناق�سة واختبارات ق�سرية .ميكنك احل�سول على املزيد من الختبارات
أي�سا ويب تول
والأ�سئلة عندما ت�سجل بال�سرتاك على موقع ال�سل�سلة .هناك ا ً
( )webtoolوهو عبارة عن ن�س الكتاب م�سافًا اإليه روابط لكل الن�سو�س
الكتابية الواردة به ،بالإ�سافة اإىل مواد تعليمية مرئية وم�سموعة �ساملة.
ت�ساعدك هذه املواد الإ�سافية على اختبار فهمك ملا خرجت به من الكتاب
وتعاونك على تطبيقه.
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وميكنك اأن ت�ستخدم الكتيب للدرا�سة يف جمموعات �سغرية .كما ميكنك
اأن تختار -بروح ال�سالة -بع�س اأجزاء الكتاب التي تنطبق -اأكرث من
غريها -على جمموعتك .وهذا يعني اأنك �ست�ستخدم اأحيا ًنا مادة الكتاب كله
و�ست�ستخدم يف اأحيان اأخرى بع�س الأجزاء ال�سغرية فقط ،ولتكن منقا ًدا
دائما باحلكمة والب�سرية الروحية .وميكنك ت�سوير اأي جزء من اأجزاء الكتاب
ً
وتوزيعه على اأفراد املجموعة التي تقودها.
فهما اأف�سل
و�سالتي بعد اأن تنتهي من درا�سة هذا الكتاب هي اأن يكون لك ً
لق�سد اهلل من وراء اإر�سالنا بب�سارته اإىل العامل ،وللطرق املختلفة التي يجب
اأن ن�ستخدمها لن�رش الب�سارة ،وامل�سادر التي منحنا اإياها كي يع َّدنا للقيام
بهذه املهمة .كما اأ�سلي ب�سفة خا�سة كي تكون مقتن ًعا متام القتناع
ومدفوعا
بحقيقة الب�سارة ومع ًّدا لن�رشها بقوة الروح القد�س متام الإعداد
ً
نحوها مبحبة الآب حتى ت�سل اإىل التائهني واملجروحني حولك بفاعلية
الب�سارة.
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اجلزء األول
التبشير
يتناول هذا الكتاب الثامن من �سل�سلة «�سيف الروح» مو�سوع التب�سري
الكتابي .لكن عنوانه هو «الو�سول للتائهني» وذلك لأن هناك الكثري من
املوؤمنني ل يدركون املعنى الكامل للتب�سري ،ويقت�رش فهمهم للتب�سري على
احلمالت الكرازية الكربى وتوزيع النبذات الدينية والعظات التلفزيونية
والقرع على الأبواب .ويبدو اأنهم ل يقدرون عمق و�سعة اإر�سالية العهد اجلديد
وتنوعها امل�سكايل.
كما يعتقد بع�س املوؤمنني اأنه من الأف�سل ترك العمل التب�سريي لأنا�س
متخ�س�سني .بينما يخلط البع�س بني ( )Evangelismالتب�سري اأي ن�رش
ب�سارة الإجنيل ال�سارة ،و( )Evangelicalismاملذهب الإجنيلي .لكن لو اأننا
نهتم ح ًقا بالو�سول للتائهني بالطريقة التي يريدها اهلل ،فعلينا اأن نفهم ما
اأعلنه الكتاب املقد�س عن خدمة التب�سري.
ما هو التب�صري؟

�سهدت ال�سنوات الت�سعون الأخرية الكثري من اجلدال والنقا�س ب�ساأن معنى
«التب�سري» .وقد ظهرت الكثري من التعريفات املهمة له والتي يركز كل منها
على جانب خمتلف اإىل حد ما.
يف عام  1918قررت جلنة روؤ�ساء الأ�ساقفة لال�ستف�سارات ’Archbishops
 Committee of Enquiryاملخت�سة بالعمل التب�سريي يف كني�سة اإجنلرتا

اأن «التب�سري يعني اأن نقدم �سخ�س ي�سوع امل�سيح بقوة الروح القد�س حتى
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ي�سع النا�س ثقتهم يف اهلل من خالله ويقبلونه كمخل�س لهم ويخدمونه
كملكهم وذلك من خالل �رشكة كني�سته».
يوؤكد هذا التعريف ال�سهري على اأن التب�سري يت�سمن:
♦ اإعالن ر�سالة معينة.
♦ العتماد على الروح القد�س.
♦ تقدمي �سخ�س ي�سوع باعتباره امل�سيح.
♦ املطالبة بالتلمذة.
أي�سا على اأن اأ�سا�س التب�سري هو هداية النا�س اإىل �سخ�س امل�سيح.
لكنه يوؤكد ا ً
لكن القادة الذين يوؤكدون على �سيادة اهلل ل يوافقون على هذا التعريف،
فهم يقولون اإن "التب�سري هو مهمتنا الإن�سانية بينما اهلل وحده هو الذي
يعطي الإميان ويخلق احلياة اجلديدة" .يعرتف هوؤلء القادة اأن التب�سري
يوجه النا�س نحو الثقة يف اهلل .لكنهم ي�رشون على اأن الروح القد�س هو
ِّ
الذي ميكِّن النا�س من هذه الثقة –نتناول هذا املو�سوع يف كتاب «اخلال�س
أي�سا اإن التب�سري ل ميكن
بالنعمة» من �سل�سلة «�سيف الروح» -ويقولون ا ً
تعريفه بنتائج اأو قيا�سه بالهتداء اإىل الإميان ،بل يجب فهمه كاإعالن
لر�سالة معينة بهدف حتقيق اأو ت�سهيل عملية الهتداء .ي�رش معظم هوؤلء
عرفون التب�سري باأنه «اإعالن �سخ�س ي�سوع امل�سيح
على اأولوية الكرازة و ُي ِّ
للخطاة حتى يثقون يف اهلل من خالله بقوة الروح القد�س».
يف الواقع ت�رش بع�س املجموعات الإجنيلية املوؤثرة على اقت�سار كلمة
«التب�سري» على اإعالن ر�سالة اخلال�س.
ينتقد القادة امل�سيحيون الذين ينتمون اإىل تقاليد كن�سية اأخرى هذا
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الرتكيز الإجنيلي على الإعالن .يوافق هوؤلء على اأن الكرازة جزء مهم من
العمل التب�سريي .لكن بينما ي�رش القادة التقليديون على اأن وجود الكني�سة
أي�سا اأمور ل غنى عنها ،يقول
يف العامل وحياتها وخدمتها املقد�سة هي ا ً
القادة اخلم�سينيون اإن الآيات والعجائب يجب اأن تكون م�ساحبة للتب�سري.
ميكن اأن ت�ساعدنا هذه الأفكار الأ�سا�سية عن التب�سري على فهم نقاط الرتكيز
املختلفة للمجموعات الكن�سية الأخرى .لكن اإن اأردنا اأن نفهم املعنى احلقيقي
للتب�سري الكتابي ،فيجب علينا اأن نوجه اأنظارنا اإىل الكتاب املقد�س.
ي�ستخدم الكتاب املقد�س جمموعتني من الكلمات التي ت�سف ما ي�سميه
«تب�سريا» .وين�ساأ الكثري من الختالف حول «التب�سري» ب�سبب الفهم
امل�سيحيون
ً
اخلاطئ ملعاين كلمات هاتني املجموعتني اأو من الرتكيز الزائد على اإحداهما.
الأخبار ال�صارة:

ُت�س َتق املجموعة الأوىل من الكلمات الواردة يف العهد اجلديد للدللة على
معنى الكرازة من ال�سم اليوناين ( .)euangelionيتكون هذا ال�سم من
كلمتني هما ( )euمبعنى «ح�سن» اأو «�سامي» و( )angeliaمبعنى «ر�سالة» اأو
«اأنباء» .وعليه يكون معنى الكلمة هو «الأخبار احل�سنة» اأو «الأنباء ال�سارة»
اأو «الر�سالة ال�سامية» .اأما الكلمة الإجنليزية ال�سائعة « »gospelفما هي اإل
طريقة كانت ت�ستخدمها اللغة الإجنليزية القدمية لكتابة العبارة التي تعني
« »good-speakاأي «الكالم احل�سن».
تو�سح هذه الكلمة اأن التب�سري مرتبط بالأخبار ال�سارة .وميكننا القول اإن
اأي �سيء مرتبط بالأخبار ال�سارة اإمنا يرتبط بالتب�سري ،واأي �سيء ل عالقة له
أي�سا.
بالأخبار ال�سارة ل عالقة له بالتب�سري ا ً
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الكلمة اليونانية ( )euangelistesترد كذلك يف العهد اجلديد وهي م�ستقة من
كلمتني هما ( )euمبعنى «ح�سن ،خري» و( )angelosمبعنى «ر�سول» ،ومعناها
احلريف هو «ر�سول اخلري» .اإن الكلمة الإجنليزية « »evangelistاأي «مب�رش» ما
هي اإل الكلمة اليونانية ( )euangelistesمكتوبة بحروف اللغة الإجنليزية.
من امل�ستحيل اأن نرتجم الكلمة اليونانية ( )euangelizoوهي الفعل
امل�ستق من كلمة ( )euangelionاإىل الإجنليزية ب�سورة دقيقة .راأينا يف
كتاب «الإميان احلي» اأن ال�سم اليوناين ( )pistisاأي «اإميان» والفعل منه
ويعربان عن
( )pisteuoاأي «يوؤمن» هما �سكالن خمتلفان لكلمة واحدة
ِّ
اأفكار متطابقة .ولو اأن الإجنليزية هي لغة منطقية ف�سنرتجم ال�سم اإىل
« »faithوالفعل اإىل « »to faithوذلك كي تكون العالقة بينهما وا�سحة.
ولكننا نرتجم الفعل اإىل « »to believeاأو « »to put faith inيف حني اأن
« »to faithاأو�سح واأ�سهل واأدق.
ت�سادفنا نف�س امل�سكلة مع كلمتى ( )euangelionو ()euangelizo؛
فبد ًل من اأن ترتجم الإجنليزية الفعل اليوناين ( )euangelizoالذي يعني
«يب�رش» اإىل « ،»to gospelتخرتع فع ًال لت�سعه قبل ال�سم « .»gospelيختار
مرتجمو الكتاب املقد�س على اختالفهم اأفعا ًل خمتلفة ،ويعك�س اختيارهم
نظرتهم الالهوتية .يختار معظمهم قول « »to preach the gospelاأي «يكرز
بالب�سارة» اأو « »to announce the good newsاأي «يعلن الأخبار ال�سارة» اأو
«« »to bring the good tidingsيح�رش الأنباء ال�سارة» .اأما الرتجمة احلرفية
لليونانية فهي « »to gospelاأو « »to good newsاأو «.»to evangelise
ي�سيغ معظم مرتجمي الكتاب املقد�س من الإجنيليني الفعل
( )euangelizoبعبارة « »to preach the gospelاأي «يكرز بالب�سارة»
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املقد�س نف�سه وخا�سة اأن كلمة ( )evangelistاملنقولة من اليونانية
دائما ما ترد كرتجمة لكلمة ( .)euangelistesلكن
بحروف اللغة الإجنليزية ً
علينا اأن نبداأ يف ا�ستخدام الفعل « »evangeliseفقط بعد اأن نفهم تعاليم
الكتاب املقد�س ب�ساأنه ب�سورة كاملة.
قائما على الطريقة التي ي�ستخدم
تذكر اأن فهمنا للتب�سري يجب اأن يكون ً
بها العهد اجلديد جمموعة الكلمات امل�ستقة ( ،)euangelionولي�س على
اأفكارنا الب�رشية اأو تقاليدنا الكن�سية.
يب�رش (:)to evangelise
يرد الفعل اليوناين ( 50 )euangelizoمرة يف العهد اجلديد .على �سبيل

املثال (لوقا 43 ،18 :4و 22 :7و 6 :9و )1 :20و(اأعمال 35 ،25 ،4 :8و:14
 21 ،15و )35 :15و(رومية 15 :10و )20 :15و(1كورنثو�س 17 :1و16 :9
و )2 – 1 :15و(2كورنثو�س 16 :10و )7 :11و(غالطية 16 ،11 :1و)13 :4
و(اأف�س�س )8 :3و(عربانيني )6 ،2 :4و(1بطر�س 25 ،12 :1و.)6 :4

اأما (لوقا  )19 – 18 : 4فهو ن�س ينري فهمنا للتب�سري ب�سكل خا�س ،ويحتوي
هذا الن�س على اأهم ت�رشيحات ي�سوع وميكننا اأن نعتربه «البيان الر�سمي»
له .يلخ�س ي�سوع يف هذه اجلزئية الهدف من م�سحته ويقول اإنه يتمثل يف
اإعالن ،وعظ ،حمل ،اإح�سار ،ن�رش الأخبار ال�سارة للم�ساكني .لقد ُم�سح ي�سوع
بالروح لكي «يب�رش امل�ساكني» .ت�ستخدم معظم الرتجمات الإجنليزية الفعل
« »preachاأي «يكرز» ثالث مرات يف هذه الأعداد ،وذلك على الرغم من اأن
الن�س اليوناين ي�ستخدم كلمتني يونانيتني خمتلفتني هما ()euangelizo
يف العبارة الأوىل و( )kerussoيف العبارتني الرابعة وال�سابعة .ومن
الأف�سل اأن ُترتجم هذه الكلمة الثانية مبعنى «يذيع» اأو «يعلن».
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يعطي ي�سوع بعد ذلك خم�سة اأمثلة على املعنى العملي «لتب�سري امل�ساكني».
وهذه الأمثلة هي تعريفه للتب�سري املم�سوح بالروح .ميكننا القول اإن التب�سري
الكتابي طب ًقا لي�سوع يت�سمن:
♦ �سفاء منك�رشي القلوب.
♦ اإطالق املاأ�سورين.
♦ اإعادة الب�رش للعمي.
♦ حترير املن�سحقني.
♦ اإعالن ر�سالة اهلل للحرية والنعمة.
ومم�سوحا بالروح لكي يعظ يف املجامع
مل يكن ي�سوع مر�س ًال من قبل الآب
ً
اليهودية .لكنه اأتى لكي يعلن �سخ�س اهلل من خالل الكلمات والأفعال واحلياة
الكاملة .وقد اأتى ليفعل ذلك بطريقة تنا�سب امل�ساكني ب�سفة خا�سة .الكلمة
اليونانية ( )ptochoiتعني «احلزانى» اأو «املجروحني».
تتكرر هذه الفكرة يف (لوقا .)22 – 18 :7اأراد يوحنا املعمدان اأن يعرف
اإن كان ي�سوع هو امل�سيا اأم ل ،فاأر�سل تلميذين كي ي�ساألوه .ي�سف (لو)21 :7
اإجابة ي�سوع الفعالة على اأ�سئلتهما .وي�سجل (لو )22 :7ر�سالته اإىل يوحنا:
ون
مي ُ�س َ
�رش َ
مبا َراأَ ْي ُت َما َو َ�س ِم ْع ُت َما :اإِ َّن ا ْل ُع ْم َي ُي ْب ِ ُ
وح َّنا ِ َ
«اﭐ ْذ َه َبا َو َاأ ْخ ِ َ
ون َوا ْل ُع ْر َج َ ْ
ربا ُي َ
ون».
�رش َ
ون َو ْامل ََ�ساكِ َ
وم َ
ال�س َّم َي ْ�س َم ُع َ
�س ُيطَ َّه ُر َ
ني ُي َب َّ ُ
َوال ُ ْ
ْرب َ
ون َو ْامل َْو َتى َي ُق ُ
ون َو ُّ
تت�سابه هذه الر�سالة مع اإعالن ي�سوع عن �سخ�سه يف (لوقا .)18 :4فقد
ذكر ي�سوع اأو ًل اجلوانب املتعددة لإر�ساليته التب�سريية املم�سوحة بالروح.
ثم خل�س الق�سد من م�سحته على اأنه «اإح�سار ،اإعالن ،ن�رش ،حمل ،اإذاعة
ني
الب�سارة للم�ساكني (اأي احلزانى اأو املجروحني)» وذلك يف قولهْ :
«امل ََ�ساكِ َ
ون».
�رش َ
ُي َب َّ ُ
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يتاأكد هذا املبداأ مرة ثانية يف (لوقا  )8تتحدث الرتجمات الإجنليزية يف
(لو )1 :8عن ي�سوع وهو «يكرز ويب�رش» كل مدينة وقرية يف املنطقة .ميثل
هذا العدد م�سكلة بالن�سبة للمرتجمني .يقول لوقا يف اليونانية اإن ي�سوع
« .»kerusson and euangelizmenosمن الوا�سح هنا اأن هذين الفعلني
يدلن على ممار�ستني خمتلفتني .لو اأراد املرتجمون الذين ي�سيغون الفعل
( )euangelizoبعبارة « »preach the gospelاأي «يكرز بالب�سارة» اأن
يثبتوا على مثل هذه ال�سياغة ،فعليهم اأن يقولوا هنا اإن ي�سوع كان «يكرز
ويكرز» ( .)preaching and preachingلكن كلمة ( )preachingلي�ست
يف الواقع ترجمة دقيقة لكلمة ( )kerussonلأنها ت�سري اإىل اإعالن الر�سول
الر�سمي لر�سالة �سيده الثابتة بال متييز اأو تفريق .اإن (لوقا )1 :8هو دليل
قاطع على اأن التب�سري لي�س جمرد عمل كالمي .يجب اأن ي�سري كل من الإعالن
والتب�سري جن ًبا اإىل جنب لكنهما لي�سا نف�س ال�سيء.
يبدو اأن (لوقا  )56 – 2 : 8هو �رشح ملا جاء يف (لو )1 : 8؛ حيث يعطي
عاما ثم يقوم بتو�سيح هذا الت�رشيح يف باقي الأ�سحاح .نرى اأن
ً
ت�رشيحا ً
ي�سوع:
♦ كرز واأجاب على اأ�سئلة (.)18 - 4 :8
♦ اأعطى ال�سالم للخائفني (.)25 - 22 : 8
♦ حرر املاأ�سورين (.)39 - 26 : 8
♦ �سفى املر�سى (.)48 - 43 : 8
♦ اأقام املوتى (.)56 - 49 : 8
ونظرا لأن الإعالن والتب�سري اأمران خمتلفان كما يو�سح (لوقا )1 :8ذلك
ً
�سم ًنا؛ لذلك فاإن املعجزات يف الأعداد ( )56 – 22تو�سح ب�سارة ي�سوع
وذلك لأن الأمثال يف الأعداد ( )18 – 4تو�سح اإعالنه.
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ولأن «التب�سري» يعني «يحمل اأو يح�رش اأو ين�رش الأخبار ال�سارة»؛ فاإن
معجزات (لوقا )8هي طريقة فعالة للقيام بذلك .مل تكن هذه املعجزات
متهي ًدا للتب�سري كما مل تكن نتيجة له .لقد كانت هي التب�سري ذاته.
يعطي الر�سول بول�س نف�س هذا الراأي يف (رومية)20–18 :15؛ حيث ت�سري
معظم الرتجمات يف عددي ( )20 ،19اإىل التب�سري .لكن هذه الكلمات غري
واردة يف الن�س اليوناين .ما يقوله بول�س حرف ًيا يف عدد ( )19هو« :لقد
اأكملت اأخبار امل�سيح ال�سارة» وما يقوله حرف ًيا يف عدد ( )20هو« :جعلت
هديف اأن اأب�رش» .يو�سح عددا ( 18و )19كيف «اأكمل بول�س الأخبار ال�سارة»
و كيف «ب�رش» .كان ذلك عن طريق الأقوال والأفعال وقوة الآيات والعجائب
امل�سنوعة بقوة الروح.
يبداأ مرق�س روايته عن خدمة ي�سوع بالإ�سارة اإىل الـ ( )euangelionاأي
الأخبار ال�سارة لي�سوع .ثم ي�سع اأمامنا بعد ذلك م�سه ًدا من م�ساهد العمل
التب�سريي بت�سجيله ليوم منوذجي يف حياة ي�سوع .يو�سح (لو)34 – 21 :1
اأن تب�سري ي�سوع يف اأحد اأيام ال�سبوت ت�سمن:
♦ التعليم يف املجمع (.)22 - 21 : 1
♦ حترير اأحد املاأ�سورين (.)26 - 23 : 1
♦ �سفاء املر�سى (.)34 ، 31 – 29 : 1
♦ اإخراج ال�سياطني (.)34 : 1
نرى يف كل ب�سارة مرق�س ويف كل الب�سائر اأن ي�سوع اأعلن الأخبار ال�سارة
عن طريق الكرازة والتعليم واحلديث ال�سخ�سي ،واأنه برهن على الأخبار
ال�سارة عن طريق اآيات وعجائب عظيمة ،واأنه عا�س الأخبار ال�سارة بالقبول
والحت�سان والغفران للمجروحني واحلزانى يف يومه.
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نرى نف�س هذا الأمر يف الكني�سة الأوىل؛ حيث ي�سف (اأعمال )1 :8ت�ستت
التالميذ امل�سطهدين يف كل اليهودية وال�سامرة .ويو�سح (اأعمال )4 :8اأنهم
جالوا يف كل مكان يب�رشون .ويعطي (اأعمال )13–5 :8مثا ًل على هذا العمل
التب�سريي يف ق�سة فيلب�س .ت�سمن تب�سري فيلب�س:
♦ الكرازة (.)5 : 8
♦ املعجزات (.)6 : 8
♦ اإخراج ال�سياطني (.)7 : 8
♦ �سفاء املر�سى (.)8 : 8
ثم بعد ذلك يلخ�س (اأعمال )12 :8عمل فيلب�س بقوله اإن اأهل ال�سامرة �سدقوه
وهو يب�رش ( .)euangelizomeno - evangelisedلي�س من العجب اإ ًذا اأن ي�سف
(اأعمال )8 : 21فيلب�س باأنه «مب�رش» .نرى نف�س الأمر يف (اأعمال.)38–36 :10
اأو ًل ي�سف بطر�س ي�سوع باأنه «الكلمة» و «رب الكل» الذي اأُر�سل اإىل اإ�رشائيل
مب�رشا .ثم بعد ذلك يكرر بطر�س املبداأ الذي اأر�ساه الرب ي�سوع يف (لوقا)18 :4
ً
ويربط عمله التب�سريي مب�سحته .ثم يقول اإن تب�سري ي�سوع ت�سمن:
♦ الإعالن (.)37 : 10
♦ �سنع اخلري (.)38 : 10
♦ �سفاء املقهورين (.)38 : 10
يجب اأن تقنعنا هذه الأجزاء الكتابية باأن التب�سري ل يقت�رش فقط على
الكرازة؛ حيث يت�سمن التب�سري الكتابي احلقيقي الإعالن ال�سفهي لالأخبار
أي�سا اإثبا ًتا مرئ ًيا يتمثل يف الآيات والعجائب
ال�سارة .لكنه يجب اأن يت�سمن ا ً
وال�سالم واأعمال اخلري .اإن التب�سري هو الو�سول للتائهني ولي�س فقط الكرازة
للتائهني.
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الإجنيل ،الب�صارة:

يظهر ال�سم اليوناين ( )euangelionاأي «اإجنيل ،ب�سارة» حوايل 80مرة
يف العهد اجلديد .وياأتي يف كل مرة تقري ًبا مرتبطً ا بكلمة اأخرى ت�سف
�ساحب الر�سالة اأو حمتوى الر�سالة اأو الق�سد منها .على �سبيل املثال:
♦ ب�سارة امللكوت (متى  23 : 4و  35 : 9و .)14 : 24
♦ اإجنيل اهلل (مرق�س 14 :1ورومية 1 :1و 16 :15و2كورنثو�س7 :11
و 1ت�سالونيكي  9 ،2 : 2و 1بطر�س .)17 : 4
♦ اإجنيل اهلل عن ابنه (رومية .)3 - 1 : 1
♦ اإجنيل ابنه (رومية .)9 : 1
♦ اإجنيل ي�سوع امل�سيح ابن اهلل (مرق�س .)1 : 1
♦ اإجنيل ربنا ي�سوع ( 2ت�سالونيكي .)8 : 1
♦ اإجنيل امل�سيح (رومية .)19 : 15
♦ اإجنيل جمد امل�سيح ( 2كورنثو�س .)4 : 4
♦ اإجنيل نعمة اهلل (اأعمال .)24 : 20
♦ اإجنيل جمد اهلل املبارك ( 1تيموثاو�س .)11 : 1
♦ اإجنيل خال�سكم (اأف�س�س .)13 : 1
♦ اإجنيل ال�سالم (اأف�س�س .)15 : 6
♦ الب�سارة الأبدية (روؤيا .)6 : 14
♦ اإجنيلي (رومية  16 : 2و  25 : 16و 2تيموثاو�س .)8 : 2
♦ اإجنيلنا ( 2كورنثو�س  3 : 4و 1ت�سالونيكي  5 : 1و 2ت�سالونيكي .)14 : 2
تعلمنا هذه الن�سو�س اأربع حقائق اأ�سا�سية عن الر�سالة التي دعينا اإىل
اإعالنها يف التب�سري الكتابي:
 -1اإنها ب�صارة امللكوت

نتناول مو�سوع امللكوت بالدرا�سة يف كتاب «ملك اهلل» من �سل�سلة «�سيف
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الروح» .ن�سري يف هذا الكتاب اإىل اأن امللكوت هو «حكم اهلل امللكي و�سيادته»
واأن امللكوت هو «الآن ولي�س بعد» واأن اهلل ميلك «ب�سورة �سخ�سية يف ومن
خالل امل�سيح ولي�س عن طريق النامو�س» .لقد اأتى ملك اهلل ال�سخ�سي مع ي�سوع
مما يعني اأن امللكوت هنا لأنه هنا .ترد اأول اإ�سارة اإىل «ب�سارة امللكوت»
يف �سياق الإعالن ال�سفهي و�سفاء املر�سى واإخراج الأرواح ال�رشيرة ،ولهذه
احلقيقة دللتها .اأما الإ�سارة الثانية فرتد يف �سياق الإعالن ال�سفهي وال�سفاء
وتقدمي رحمة غري معتادة .نرى ذلك يف (متى 24–23 :4و.)36–35 :9
اإن ب�سارة امللكوت هي الأخبار ال�سارة القائلة اإن ملك اهلل موجود الآن
ب�سورة �سخ�سية واأن اهلل ي�سود على النا�س واملر�س وال�رش وكل �سيء.
كل جانب من جوانب ملك اهلل اإمنا ُيعلن بالكلمات و ُيثبت بالأفعال و ُيظهر
بالرحمة .اإن كانت الب�سارة التي نحملها لي�ست كل هذه الأمور جمتمعة ،فهي
لي�ست الأخبار الكتابية ال�سارة.
 -2اإنها اإجنيل اهلل

اإجنيل اهلل هو اأخبار �سارة عن اهلل .هو الأخبار الرائعة عن �سخ�س الآب
البادئ بالنعمة والذي حتدثنا عنه يف كتاب «معرفة الآب» .اإنه الر�سالة
الرائعة لالإعالن الإلهي وخال�س الب�رش الذي نتناوله يف كتاب «اخلال�س
بالنعمة» .وهو الق�سة التي متنح احلياة عن البن الأبدي اخلا�سع الذي
أي�سا احلقائق الرائعة عن الروح
نتحدث عنه يف كتاب «معرفة البن» .وهو ا ً
املقوي املتوا�سع الذي نكت�سفه يف كتاب «معرفة الروح».
أي�سا اأخبار �سارة
اإن الب�سارة لي�ست جمرد اأخبار �سارة عن ي�سوع ،بل هي ا ً
عن الآب والروح .اإنها ب�سارة عن اهلل مثلث الأقانيم.
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أي�سا اأخبار �سارة من اهلل؛ اإنه مبادرته واإعالنه الذي
لكن اإجنيل اهلل هو ا ً
حتدث فيه باحلقائق املخت�سة ب�سخ�سه.
نرى يف كتابي «الإميان احلي» و «ال�ستماع اإىل اهلل» اأن كل كلمة من
دائما اإعالن عن �سخ�س اهلل؛ لذا فاإجنيل اهلل هو الأخبار ال�سارة عن
اهلل هي ً
�سخ�سه مثلث الأقانيم .وهذا يعني اأنه علينا اأن نحرتز ج ًدا من اأن نغري اأو
نبدل الب�سارة باأي طريقة .توؤكد (غالطية )9–6 :1و(2كورنثو�س)4 :11
على اأهمية هذا الأمر.
 -3اإنها اإجنيل ي�صوع امل�صيح

اإجنيل ي�سوع هو الأخبار ال�سارة التي اأح�رشها ي�سوع اإىل العامل ،ولول
خدمة ي�سوع ما كان من املمكن اأن يوجد غفران اأو حياة اأو رجاء .بدون
امل�سيح كانت الب�رشية �ستظل منعزلة عن اهلل ومقيدة من اإبلي�س وحمطمة
بالإثم وميتة روح ًيا .بدون عمل امل�سيح الذي يحمل الب�سارة وي�سهد لها ما
كان من املمكن اأن توجد اأية اأخبار �سارة.
أي�سا الأخبار ال�سارة عن جميئه اإىل العامل متج�س ًدا.
لكن اإجنيل ي�سوع هو ا ً
اإن التج�سد هو قلب الب�سارة؛ فاهلل مل يتحدث بر�سالته يف ال�سماء لكنه عا�س
هنا على الأر�س ،اهلل مل يقم مبجرد اإر�سال ر�سالة من ال�سماء لكن الكلمة
�سار ج�س ًدا وراأينا اأ�سلوب اهلل الكامل للحياة هنا على الأر�س .بدون اإجنيل
ي�سوع الذي يج�سد احلياة ما كان من املمكن اأن توجد اأية اأخبار �سارة.
إنكارا
ميكننا القول اإن التب�سري الذي يت�سمن الإعالن ال�سفهي لي�س اإل هو ا ً
للب�سارة وذلك لأن التج�سد هو حمتوى وقالب الأخبار ال�سارة ،هو ر�سالتها
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وو�سيلتها ،هو الكلمة واجل�سد .يعلمنا (يوحنا )9 :14اأننا نعلم احلق عن اهلل
لأننا نرى احلق يف حياة ي�سوع.
 -4اإنها ب�صارة �صخ�صية

يتحدث العهد اجلديد عن «اإجنيلي» و «اإجنيلنا» .اإنها ر�سالة علينا اأن
ناأخذها ب�سورة �سخ�سية حتى ت�سبح اإجنيلنا كما هي اإجنيله.

يو�سح لنا العهد اجلديد كيفية ا�ستجابتنا اإيجا ًبا اأو �سل ًبا للب�سارة وذلك من
خالل الأفعال الكثرية التي ي�ستخدمها بالرتباط بكلمة (.)euangelion
ميكننا على �سبيل املثال اأن:
♦ نوؤمن بالإجنيل (مرق�س .)15 : 1
♦ نهلك اأنف�سنا من اأجل الإجنيل (مرق�س .)35 : 8
فرز لالإجنيل (رومية .)1 : 1
♦ ُن َ
♦ نخدم يف الإجنيل (رومية .)9 : 1
♦ ن�ستحي بالإجنيل (رومية .)16 : 1
♦ نطيع الإجنيل (رومية .)16 : 10
♦ نخدم الإجنيل (رومية .)16 : 15
♦ نعوق الإجنيل ( 1كورنثو�س .)12 : 9
♦ نقبل الإجنيل ( 2كورنثو�س .)4 : 11
♦ ن�سرتك يف الإجنيل (فيلبي .)5 : 1
♦ جناهد يف الإجنيل (فيلبي .)3 : 4
♦ نحتمل امل�سقات لأجل الإجنيل ( 2تيموثاو�س .)8 : 1
كما ي�ستخدم العهد اجلديد الكثري من الأفعال لي�سف كيف ميكننا ن�رش
الإجنيل .ميكننا على �سبيل املثال اأن:
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♦
♦
♦
♦
♦

نكرز بالإجنيل (متى  23 : 4وغالطية .)2 : 2
نتكلم بالإجنيل ( 1ت�سالونيكي .)2 : 2
ن�سهد لالإجنيل (اأعمال .)24 : 20
نب�رش بالإجنيل ( 1كورنثو�س 1: 15و 2كورنثو�س 7: 11وغالطية.)11: 1
نذيع الإجنيل ( 1كورنثو�س .)14 : 9

تدل هذه اللغة الكتابية الغنية على اأننا مدعوون اإىل اللتزام ال�سديد
بالإجنيل والتكري�س الكامل لن�رشه.
رِّ
املب�رش:

يرد ال�سم ( )euangelistesثالث مرات فقط يف العهد اجلديد (اأعمال8 : 21
واأف�س�س  11 : 4و 2تيموثاو�س  .)5 : 4راأينا اأن كلمة ( )euangelistesتعني
«مب�رش» لأنه
حامل الب�سارة .كما اأ�رشنا اإىل اأن (اأعمال )8 :21ي�سف فيلب�س باأنه
ِّ
ن�رش الإجنيل بالكلمات والأعمال ،ن�رشه من خالل اإذاعته والربهنة على �سحته.

من املثري اأن جند بول�س يف (2تيموثاو�س )5 :4ياأمر تيموثاو�س باأن
يعمل «عمل املب�رش» ياأتي بعد اأمره له باأن «يكرز بالكلمة» .وهذا يو�سح اأن
«الكرازة» و«التب�سري» لي�سا نف�س ال�سيء .واأن الكرازة التب�سريية لي�ست هي كل
ما يتعلق بالكرازة.
نفهم من (اأف�س�س  )11 : 4اأن خدمة التب�سري هي خدمة متميزة وظيف ًيا
داخل الكني�سة واأن الهدف الأول بالن�سبة
نيِ ،ل َع َملِ
ِّ
للمب�رش هو « َت ْكمِيلِ ا ْل ِق ِّدي�سِ َ
يح» .نتناول هذا املو�سوع يف كتاب «املجد يف
ِْ
اخل ْد َمةِِ ،ل ُب ْن َي ِ
ان َج َ�س ِد ْاملَ�سِ ِ
الكني�سة».
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التب�صري:

قائما على الطريقة التي ي�ستخدم
يجب اأن يكون فهمنا للتب�سري الكتابي ً
بها العهد اجلديد جمموعة كلمات ( .)euangelionكما يجب اأن يكون
وا�سحا باملثل اأن التب�سري الكتابي يت�سمن:
ً
♦ الإذاعة (الوعظ وال�سهادة والتكلم والنقا�س والإعالن والإجابة وال�سوؤال
اإلخ).♦ الربهان (�سفاء املر�سى ومنك�رشي القلوب  -حترير املاأ�سورين -
اإخراج ال�سياطني  -الآيات والعجائب واملعجزات  -اإلخ).
♦ التج�سيد (ممار�سة حياة اهلل بني احلزانى واملجروحني – ال�سعور
برحمة اهلل – حتمل امل�سقات – ال�ستعداد خل�سارة حياتنا – اإلخ).
راأينا اأن التب�سري الكتابي يركز ب�سفة خا�سة على امل�ساكني (.)ptochoi
ترتجم معظم ترجمات الكتاب املقد�س هذه الكلمة اإىل «الفقراء» .لكن املعنى
احلريف للكلمة املفردة ( )ptochosهو «�سخ�س يجنب اأو يختبئ يف خوف».
تعك�س القليل من الرتجمات احلديثة هذا املعنى باختيارها لكلمة «احلزانى»
بد ًل من «الفقراء».
وهذا يعني اأن التب�سري الكتابي احلقيقي الذي يتبع مثال امل�سيح ل يركز
على الو�سول اإىل من يعانون من قلة املوارد املادية واملالية بل على
الو�سول اإىل احلزانى واملجروحني ومنك�رشي القلوب والعميان وامل�سجونني
واملقهورين – اإىل كل الرجال والن�ساء الذين جرحتهم اخلطية وال�سيطان
واأعمال وتوجهات املجتمع بطريقة ما.
الكارز:

هناك عامل اآخر ي�سكل اأغلب الفكر امل�سيحي عن التب�سري وهو ا�ستخدام
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العهد اجلديد ملجموعة ثانية من الكلمات ُت�س َتق من ال�سم اليوناين ()kerux
الذي يعني «كار ًزا» .ترد هذه الكلمة ثالث مرات فقط يف العهد اجلديد يف
دائما ما
(1تيموثاو�س )7 :2و(2تيموثاو�س )11 :1و(2بطر�س .)5 :2وهي ً
ترتجم يف الإجنليزية اإىل « .»preacherلكن الفكرة العامة عن الكرازة اليوم
مل تعد تعطي املعنى الدقيق ملجموعة كلمة (.)kerux
الفكرة الأ�سا�سية املتعلقة بالكارز (وبالتايل بكل الكلمات يف جمموعة
 )keruxهو اأنه ي�سافر من مكان اإىل اآخر ،معل ًنا الر�سالة التي اأعطاها له
ملكه .وهو يعلنها على املالأ لكل من يقابله .لكن فكرتنا عن الكارز اليوم
هو اأنه �سخ�س يلقي خطا ًبا عقائد ًيا اأعده بحر�س على م�سامع جمموعة
من املوؤمنني املقتنعني بالب�سارة يف مبنى كني�سة ،وهو بهذه ال�سورة ميثل
العك�س التام للكارز.
متعلما اأو ذك ًيا اأو مدر ًبا اأو لديه خربة .كل
ل يحتاج الكارز اإىل اأن يكون
ً
يعرب الكارز عن اأفكاره لكن
ما يحتاجه هو اأن يكون اأهل ثقة ُيعتمد عليه .ل ِّ
أراءه ال�سخ�سية لكنه
كل ما يقوم به هو نقل ر�سالة امللك .هو ا ً
أي�سا ل يقدم ا َ
يذيع الكلمات التي اأعطاها له امللك .اإن الكارز يف حد ذاته هو ل �سيء لكن
اأهميته تكمن يف متثيله ملن اأر�سله .ي�سف بول�س نف�سه يف (1تيموثاو�س)7 :2
و(2تيموثاو�س )11 :1باأنه كارز ور�سول ومعلم .يدل ا�ستخدام بول�س لهذه
الكلمات الثالث على ارتباطها ومتايزها يف ذات الوقت .على �سبيل املثال
يختلف الكارز عن املعلم وتختلف الكرازة عن التعليم؛ فالكارز يعلن الر�سالة
للكل دون تفريق اأو متييز بينهم .لكن املعلم يوجه فقط الأ�سخا�س الذين
يريدون اأن يتعلموا اأو الذين اختاروا اأن ي�سمعوا .لكن الكارز يرتبط بالر�سول
واملعلم من جهة اأنهم جمي ًعا «مر�سلون» .الكارز مر�سل من قبل امللك بر�سالة
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امللك .واملعنى احلريف للكلمة اليونانية التي تعني «ر�سولً» هو «�سخ�س
مر�سل» .يو�سح بول�س اأنه اأُر�سل كمعلم اإىل جمموعة معينة من الأ�سخا�س.
ي�ستخدم بول�س هذه الكلمات الثالث يف هذه الن�سو�س برتتيب ت�سل�سلي.
اأولً :اأُر�سل بول�س اإىل الأمم ككارز .فهو يحمل ر�سالة امللك –الأخبار ال�سارة-
ويعلنها على املالأ لكل من يقابله .ثم اأُر�سل كر�سول لكل من يوؤمنون بر�سالة
امللك ويت�رشفون مبقت�ساها .ي�سكِّل بول�س من هوؤلء كني�سة؛ اأي جمموعة
عاملة من �سعب امللك .ثم اأُر�سل كي يعلم الذين يريدون اأن يعرفوا طرق
امللك .نتناول هذه النقاط يف كتاب «املجد يف الكني�سة».
يكرز:

الفعل اليوناين ( )kerussoم�ستق من ال�سم ( )keruxوهو يعني «يكرز».
لكنه غال ًبا ما يرتجم يف الإجنليزية اإىل « »to preachاأي «يعظ» اأو «to
 »proclaimاأي «يذيع» .قلنا فيما �سبق اإن كلمة « »preachل تعطي
املعنى الدقيق ملجموعة كلمات (.)kerux
يرد الفعل ( )kerussoحوايل  60مرة يف العهد اجلديد ويت�سح معناه
احلريف يف (مرق�س )45 :1و(لوقا )3 :12و(روؤيا .)2 :5ينطوي هذا الفعل
دائما على ثالثة اأ�سياء:
ً
♦ تكليف �سخ�سي للكارز بالذهاب اإىل جمموعة معينة من النا�س (على �سبيل
املثال مرق�س  14 : 3و  20 – 15 : 16ولوقا  2 : 9واأعمال .)42 : 10
♦ ر�سالة معينة من امللك (على �سبيل املثال متى 23 :4و 35 :9و7 :10
و 14 :24ومرق�س 14 :1و 15 :16ولوقا 19 :4و 1 :8و 2 :9واأعمال5 :8
26

التبشير

و 20 :9و 25 :20و 31 :28ورومية 8 :10و1كورنثو�س 27 :9و12 :15
و2كورنثو�س 19 : 1و1ت�سالونيكي.)9 :2
♦ طاعة للتكليف وللر�سالة (على �سبيل املثال متى  1 : 11ومرق�س 39 : 1
و  12 : 6واأعمال  5 : 8و  20 : 9و 1كورنثو�س  11 : 15وغالطية .)2 : 2
دائما مرتبطً ا
تو�سح هذه الن�سو�س اأن فعل الكرازة ( )kerussoياأتي ً
بفعل التب�سري( .)euangelionكارز امللك مر�سل يف الأ�سا�س لإعالن ب�سارة
امللك اأي الأخبار ال�سارة من امللك وعنه .نرى ذلك على �سبيل املثال يف
(متى )14 :24و(مرق�س 10 :13و 9 :14و )20 ،15 :16و(لوقا 1 :8و:9
 2و )47 :24و(اأعمال 5 :8و 13 :19و )31 :28و(رومية)15 – 14 :10
و(1كورنثو�س 23 :1و )12 – 11 :15و(2كورنثو�س 19 :1و 5 :4و)4 :11
و(غالطية )2 :2و(فيلبي )15 :1و(كولو�سي )23 :1و(1ت�سالونيكي.)9 : 2
لكننا اأ�رشنا فيما �سبق اإىل اأن الإعالن ال�سفهي لر�سالة الكارز لي�س هو
اجلانب الوحيد من جوانب الكرازة .اإنه جانب مهم لكن يجب اأن يكمله
جانبان اآخران هما الربهنة على الب�سارة وجت�سيدها.
ر�صالة الكارز:

ي�سري ال�سم اليوناين ( )kerugmaاإىل ر�سالة الكارز وهو غال ًبا ما
دائما
ُيرتجم يف الإجنليزية اإىل « »preachingاأي «وعظ» .وت�سري الكلمة ً
اإىل حمتوى اإعالن الكارز ولي�س اإىل فعل الإعالن نف�سه .وهي تعني ر�سالة
وا�سحة حمددة اأخذها الكارز من امللك ،ولي�س ر�سالة كتبها هو اأو عدلها.
ترد كلمة ( )kerugmaيف العهد اجلديد يف (متى )41 :12و(لوقا)32 :11
و(رومية )25 :16و(1كورنثو�س 21 :1و 4 :2و )14 :15و(2تيموثاو�س)17 :4
و(تيط�س)3 :1
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ولأن كلمة ( )kerugmaتعني ر�سالة ثابتة ،فقد اختلف الالهوتيون
وقادة الكني�سة فيما يتعلق باحتواء الكرازة التب�سريية للكني�سة الأوىل على
( )kerugmaثابتة .يقول بع�س قادة الكني�سة اإن الـ ( )kerugmaكانت
�سل�سلة ثابتة من الت�رشيحات احلقيقية عن حياة امل�سيح وخدمته ت�سل اإىل
ذروتها يف طلب التوبة والإميان .ويقول البع�س الآخر اإن الـ ()kerugma
كانت جمرد عر�س ملقابلة �سخ�سية مع الرب ي�سوع احلي.
اإن ( )kerugmaالكني�سة الأوىل كانت يف الواقع ر�سالة تتاأ�س�س على
احلقائق التاريخية عن حياة وموت وقيامة و�سعود ال�سيد امل�سيح،
وتقدمي للم�سيح احلي الذي قام من املوت .نرى ذلك على �سبيل املثال يف
(1كورنثو�س 23 :1و .)14 :15نتناول حمتوى ر�سالة الكارز يف اجلزء
ال�ساد�س بالتف�سيل.
التب�صري:

�سن�سري يف كل هذا الكتاب اإىل «التب�سري» ( .)evangelismومن املهم اأن
نفهم التب�سري يف �سوء ا�ستخدام العهد اجلديد ملجموعة الكلمات امل�ستقة من
( )euangelionوجمموعة الكلمات امل�ستقة من (.)kerux
لكن يكفي اأن نعرف الآن اأن التب�سري الكتابي يعتمد على م�سحة الروح،
ويركز على املجروحني ،ويت�سمن الربهنة على الب�سارة بالآيات والعجائب
وجت�سيد الب�سارة يف اأعمال الرحمة والقدا�سة ،والإعالن العام لب�سارة امللك
باأ�سلوب كرازي.
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مهما عن التب�سري ،حيث يو�سح
يعد (متىً )15 :10–35 :9
جزءا كتاب ًيا ً
معظم املبادئ التي تناولناها يف اجلزء الأول .ي�سجل هذا الن�س خدمة
ي�سوع التب�سريية يف مدن وقرى اجلليل ،ويو�سح اأن ي�سوع علَّم يف كل جممع
وكرز بالأخبار ال�سارة لكل النا�س و�سفى املر�سى وكانت حتركه رحمة
عظيمة جتاه الكل.
كانت احتياجات النا�س عظيمة ج ًدا لدرجة اأن ي�سوع �رشخ اإىل اهلل من
اأجل املزيد من ال َف َعلة .ثم ،كا�ستجابة جزئية ل�رشخته ،قام ي�سوع باإر�سال
تالميذه الثنى ع�رش اثنني اثنني كي يب�رشوا املحتاجني .اأمر ي�سوع تالميذه
يف (مت )7–5 :10اأن يكرزوا بر�سالته ،واأعطاهم الر�سالة املحددة التي عليهم
اأن يعلنوها ،ووجههم اإىل جمموعة خا�سة من النا�س .كما اأخرب تالميذه يف
( )8 :10بكيفية اإثبات الر�سالة .ويف ( )12–9 :10اأر�سدهم اإىل الطريقة التي
عليهم اأن يعي�سوا بها الر�سالة بني النا�س الذين اأمرهم بالذهاب اإليهم.
من املهم اأن ندرك من هم الأ�سخا�س الذين اأمر ي�سوع تالميذه بالذهاب
اإليهم .اأر�سل ي�سوع تالميذه كي يب�رشوا (اأي يعلنوا ر�سالته ال�سارة ويربهنوا
على �سحتها ويعي�سونها) الـ( )probataالـ( )apololotaاأي «اخلراف
ال�سالة» ( )lost sheepيف اإ�رشائيل .ا�ستخدم ي�سوع كلمة ( )apololotaيف
(لوقا )10 :19كي ي�سف اإر�ساليته التب�سريية اخلا�سة .لقد اأتى كي يخل�س الـ
( )apololosوبالإجنليزية ( )the lostاأو ( .)that which was lostغال ًبا ما
نفكر اليوم يف كلمة ( )lostالإجنليزية على اأنها ت�سري اإىل �سيء �سائع اأو يف
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غري مو�سعه .لكن الكلمة اليونانية لها دللة اأقوى من هذا املعنى بكثري؛ فهي
م�ستقة من الفعل ( )apollumiالذي يعني «يدمر» اأو «يخرب كلية» اأو «يف�سد
متاما» اأو « ُيفقد ب�سورة كاملة» .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (متى،28 :10
ً
 )42و(مرق�س 24 :1و )22 :9و(لوقا 25 :9و )4 :15و(يوحنا.)12 :17
وعلى الرغم من اأن بع�س ترجمات الكتاب املقد�س ت�سيغ الفعل
( )apollumiمبعنى «يقتل» ،اإل اأن معناه احلقيقي هو «خ�سارة اخلري»
( )well-beingولي�س «خ�سارة الذات» ( .)beingتدل الكلمة على الدمار
واخلراب ولي�س على النقرا�س واملوت.
اأحيا ًنا ما ُيرتجم الفعل ( )apollumiاإىل الإجنليزية بكلمة «»perish
اأي «يهلك» كما يف (يوحنا .)16 :3وهذا يعني اأنه من املمكن اأن ن�سيغ هذه
الآية ال�سهرية بالإجنليزية على النحو التايل:
For God so loved the world that he gave his only begotten
son, that whoever believes in him should not be lost but have
.everlasting life

لأنه هكذا اأحب اهلل العامل حتى بذل ابنه الوحيد كي ل (ي�سل ،ي�سيع) كل
من يوؤمن به بل تكون له احلياة الأبدية
وهذا يدل على اأن تعبري «الو�سول للتائهني» هو تعبري كتابي .لكن علينا
اأن ندرك مدى خطورة هذا «التيه اأو ال�سياع» .اإن هوؤلء الذين يعانون من
«التيه وال�سياع» مل ينحرفوا ب�سعة اأ�سبار عن الطريق ال�سحيح .لكنهم
متاما لدرجة اأنهم هالكون.
�سالون ً
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ويخربنا الكتاب املقد�س اأن امل�ستقر النهائي لهوؤلء التائهني هو اأبدية من
العقاب يف اجلحيم .اإن اجلحيم مو�سوع �سعب الفهم ،و�سنتناوله ب�سيء من
التف�سيل يف كتاب «اخلال�س بالنعمة» .لكن على الأقل علينا اأن نعرف هنا
اأن ي�سوع حتدث عن اجلحيم اأكرث مما حتدث عن ال�سماء كي يحذر النا�س منه
ويجعلهم يتجنبونه .يعتقد الكثريون اليوم اأن عقيدة اجلحيم هي عقيدة غري
م�ست�ساغة ،كما ن�سهد غياب ذكره على منابرنا ،وعلى الرغم من اأن التائهني
مدمرون كلية ،اإل اأنهم لزالوا موجودين .لقد اأتى ابن الإن�سان كي يخل�سهم
من اجلحيم وقد اأر�سلنا كي ن�سل اإليهم بب�سارة ملكوت اهلل.
العامل:

(يوحنا )16 :3هو عدد تب�سريي مهم يقارن احلياة الأبدية بـ «الدمار
وال�سياع» ولي�س بـ «املوت والنقرا�س» .يعلمنا هذا العدد اأن اهلل الآب هو
�ساحب مبادرة اخلال�س واأن املحبة الغنية هي الدافع وراء مهمة الإنقاذ
الإلهية .كما يو�سح اأن اهلل ل يريد لأي �سخ�س اأن يتوه وي�سيع .والأهم من
ذلك اأنه يعلن اأن العامل ( )kosmosهو مو�سوع حمبة اهلل وهدف مهمته.
عادة ما يركز امل�سيحيون الذين يفكرون يف التب�سري اليوم على الأفراد.
لكن «كل العامل» هو جزء ل يتجزاأ من ر�سالة الكتاب املقد�س .يبداأ الكتاب
املقد�س على �سبيل املثال بخلق العامل يف (تكوين  )1وي�سل اإىل ذروته يف
(روؤيا  )21الذي يتحدث عن اخلليقة اجلديدة.
وما بني التكوين والروؤيا يو�سح الكتاب املقد�س كيف اأف�سدت اخلطية كل
اخلليقة وكيف لزال اهلل يحب كل العامل .كما يو�سح كل ما فعله اهلل كي ينقذ
العامل ويخل�سه .اإن التب�سري الفردي الذي يغيب عنه الهتمام ال�سادق بالعامل
والذي يتجاهل الرجاء الأخروي للخليقة اجلديدة لي�س بالتب�سري الكتابي.
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ي�ستخدم العهد اجلديد كلمة « 170 »kosmosمرة كي يو�سح معامالت
اهلل مع العامل .ترد الكلمة يف كل الكتاب املقد�س لكنها تظهر ب�سورة خا�سة
يف كتابات يوحنا وبول�س.
الب�صائر

ي�ستخدم كُ تاب الب�سائر كلمة ( )kosmosبعدة طرق كي ير�سوا العديد من
املبادئ املتكاملة .ي�سري العامل على �سبيل املثال اإىل:
♦ الأر�س املادية (متى .)21 : 24
♦ نظام اخلليقة العام (يوحنا  10 : 1و .)5 : 17
♦ نظام الوجود الذي يولد فيه كل اإن�سان (متى  8 : 4ولوقا 30 : 12
ويوحنا .)14 : 6
♦ املكان الذي يجب اأن ُتن�رش فيه الب�سارة (متى  38 : 13و 13 : 26
ومرق�س .)15 : 16
تركز ب�سارة يوحنا على عالقة اهلل بكل العامل ،فتو�سح على �سبيل املثال اأن:
♦ اهلل خلق العامل (يوحنا .)10 : 1
♦ اهلل يحب العامل (يوحنا .)16 : 3
♦ اهلل يعمل كي يخل�س العامل ل لكي يدينه (يوحنا .)17 : 3
♦ ي�سوع هو خمل�س العامل (يوحنا .)42 : 4
♦ ي�سوع هو نور العامل (يوحنا .)5 : 9
♦ ابن اهلل اأتى اإىل العامل (يوحنا .)27 : 11
كما تو�سح الب�سائر اأن العامل يف �رشاع مع اهلل .لكنها ل ُتعلِّم اأن العامل
�رشير يف حد ذاته بل اأن اخلطية ت�سوده .وهذا فرق مهم يحتل مركز فكرة
«التيه ،ال�سياع» .يو�سح كُ َّتاب الب�سائر هذا ال�رشاع بتو�سيحهم اأن العامل:
♦ يف ظلمة روحية (يوحنا 5 :1و 12 :8و.)5 :9
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♦ يبغ�س ي�سوع (يوحنا  7 : 7و .)23 : 8
♦ ي�سوده ال�رش (يوحنا  31 : 12و  30 : 14و  11 : 16و 1يوحنا .)19 : 5
♦ �سيزول ( 1يوحنا .)17 : 2
♦ ل يعرف اهلل (يوحنا  10 : 1و 1يوحنا .)1 : 3
♦ يكره امل�سيحيني ( 1يوحنا .)13 : 3
♦ يقبل الأنبياء الكذبة ( 1يوحنا .)1 : 4
♦ ي�ستمع اإىل اأبنائه ( 1يوحنا .)5 : 4
يجب اأن يكون من الوا�سح لنا اأن اهلل ما كان اأحب العامل لو كان العامل
�رشيرا يف اأ�سله .لكنه عامله وهو من خلقه وي�سعر جتاه هذا العامل التائه
ً
ال�سائع برحمة وحمبة عظيمة ،راغ ًبا يف اأن ينقذه ويخل�سه من �سيادة ال�رش
عليه .لهذا كما نقراأ يف (يوحنا )18 :17اأر�سل ي�سوع تالميذه اإىل العامل
بنف�س الطريقة التي اأُر�سل هو بها اإليه .اإننا مثله مر�سلون مبحبة اهلل كي
ن�سل بالب�سارة اإىل التائهني ال�سائعني.
ر�صائل بول�س

ي�ستخدم بول�س كلمة ( )kosmosيف ر�سائله مبعنى م�سابه .فهو ي�سري
مث ًال اإىل العامل املادي الذي خلقه اهلل يف ن�سو�س مثل (رومية،20 :1
 )25و(1كورنثو�س )9 :4و(اأف�س�س )9 :3و(كولو�سي .)18 – 15 :1اأما يف
(كولو�سي )16 :1فيو�سح اأن العامل كله قد ُخلق للم�سيح.
هذا املبداأ احليوي القائل باأن ي�سوع هو «هدف وق�سد العامل» يجب اأن
يغري الطريقة التي نفكر بها يف العامل ،كما يجب اأن ي�ساعدنا كي نفهم ملاذا
يجب اأن تكون «اخلليقة اجلديدة» بع ًدا من اأبعاد خدمتنا التب�سريية .على
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الرغم من اأننا يجب اأن نركز على الأفراد وقبولهم لالإميان ،اإل اأننا ل يجب
اأن نتجاهل العنا�رش اجلماعية والعاملية للب�سارة.
كما يف الب�سائر ،ي�سري بول�س اإىل الـ ( )kosmosباعتباره:
♦ جمال وجود الإن�سان (1تيموثاو�س 7 :6و1كورنثو�س10 :14
و1تيموثاو�س 15 :1و2كورنثو�س.)12 :1
♦ يف عداوة مع اهلل (رومية 19 ،6 :3و1كورنثو�س 20 :1و 12 :2و19 :3
و 2 :6و 32 :11واأف�س�س.)12 :2
♦ �سيزول ( 1كورنثو�س .)31 : 7
�رشيرا يف حد ذاته (اأف�س�س  2 : 2وفيلبي .)15 : 2
♦ ي�سوده ال�رش ولي�س
ً
على عك�س الب�سائر ،تنظر ر�سائل بول�س اإىل اخللف اإىل ال�سليب؛ حيث
يو�سح بول�س يف (2كورنثو�س )19 :5اأن امل�سيح الآن قد �سالح «العامل» هلل.
ويوؤكد يف (كولو�سي )20 :2و(2كورنثو�س )3 :10اأن هذه النظرة يجب اأن
وبتوجه جديد.
تقود املوؤمنني اإىل اأن يحيوا يف العامل بطريقة جديدة
ُّ
يت�سح ارتباط اخلال�س بـ «العامل» اأو «اخلليقة» ب�سورة خا�سة يف
(رومية )24–19 :8وعلينا اأن ندمج هذه الفكرة ال�سعبة يف فهمنا لق�سد
اهلل جتاه العامل.
يعتقد البع�س اأن هناك ت�سا ًدا بني (رومية  )8و(2كورنثو�س  .)5لكن هذين
الف�سلني يعلمان عن حقائق مكملة لبع�سها البع�س نحتاج اإىل و�سعها
مقابل بع�سها البع�س .تنظر (2كورنثو�س )5اإىل اخللف مبتهجة مبا فعله
اهلل من اأجل الرجال والن�ساء اأفرا ًدا .اأما (رومية )8فتتطلع برجاء اإىل الأمور
التي �سيفعلها اهلل من اأجل كل العامل يف اليوم الذي يحدثنا عنه (روؤيا .)21
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يركز معظم املوؤمنني من اخلم�سينيني والإجنيليني على اخلليقة اجلديدة
أي�سا اأن
يف امل�سيح بالن�سبة لالأفراد ،وهذا تركيز كتابي �سحيح .لكن علينا ا ً
نتطلع اإىل اخلليقة اجلديدة النهائية يف امل�سيح بالن�سبة لكل العامل.
الب�رشية

على الرغم من اأن فهمنا «للتائهني» يجب اأن ي�سمل العامل كله ،اإل اأن
الب�رشية هى بالطبع اأهم جزء من نظام اخلليقة.

ميكننا اأن نبداأ يف تقدير املدى الكامل لهالك الب�رشية و�سياعها عندما
نتاأمل يف اإن�سانية امل�سيح الكاملة .امل�سيح -بب�ساطة -هو اإعالن اهلل عن
الكيفية التي يجب اأن يكون عليها كل اإن�سان .نتناول هذا املو�سوع يف
كتاب «معرفة البن» .لكن علينا اأن ندرك هنا اأن ي�سوع يقدم النموذج الذي
على اأ�سا�سه ُتقيم كل الب�رشية .تتحدث الب�سائر عن ي�سوع وتفرده يف كونه
بال خطية .كما ت�سف تاأثريه على الأ�سخا�س حوله ،ورحمته واهتمامه
باملحتاجني ،وموقفه الثوري من اأجل الن�ساء والأطفال ،وعطفه وكرمه وعدم
اأنانيته وت�سحيته ،وعدم اهتمامه باملمتلكات املادية ،وخ�سوعه وطاعته
وهكذا .واأي اإن�سان – رج ًال اأو امراأة اأو طف ًال – مقارنة بي�سوع هو «تائه
�سائع» مف�سد مدمر هالك .يعترب الكتاب املقد�س كل اإن�سان كيا ًنا كام ًال
ذا قيمة غري حمدودة لدى اهلل .وعلى الرغم من اأن العهد اجلديد ي�ستخدم
كلمات معينة لي�سري اإىل جوانب متعددة من الكيان الب�رشي ،اإل اأنه ي�ستخدم
هذه الكلمات على نحو طليق وت�سابك كبري؛ اإذ مل يقل اإن الإن�سان يتكون من
جزاأين اأو ثالثة اأجزاء اأو اأكرث ك ًال منها منف�سلة عن الأخرى .لكنه يعترب
الإن�سان كيا ًنا متكامالً.
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اأما الكلمات التي ي�ستخدمها العهد اجلديد لي�سف النواحي املختلفة
لالإن�سان فهي:
♦ النف�س ( – )psycheوهي ت�سري ب�سفة عامة اإىل كل حياة ال�سخ�س
(رومية  3 : 11و  4 : 16وفيلبي .)30 : 2
♦ الروح ( - )pneumaوهي ت�سف ذلك اجلزء من الإن�سان الذي مبجرد
قادرا على ال�ستجابة اإىل اهلل .قبل الإميان يكون الروح
اأن ُينبه يكون ً
مي ًتا بالن�سبة هلل وح ًيا للعامل واجل�سد وال�سيطان .يحيي الروح القد�س
روح الإن�سان عند الإميان حتى ي�ستطيع اأن ي�ستجيب هلل ويعي�س يف
�رشكة معه .ميكن لهذه الروح املحياة اأن ُتدن�س اأو ُتقد�س .لكنها يجب
اأن تكون مكر�سة هلل واأن يكون اهلل هو ال�سائد عليها (رومية16 :8
و1كورنثو�س 34 :7و 18 :16و2كورنثو�س 13 :2و.)13 ،1 :7
♦ اجل�سد ( – )sarxعادة ما ت�سري هذه الكلمة اإىل ال�سخ�س يف اأ�سله
الأر�سي و�سعفه الطبيعي وبعده عن اهلل .كما اأنها �سديدة الرتباط
باخلطية وغال ًبا ما يكون ال�سبب فيما يرتكب من خطية (رومية3 :1
و 20 :3و 7و1كورنثو�س 29 :1و2كورنثو�س 3 :10وغالطية16 :1
و.)19 – 16 :5
♦ اجل�سم ( – )Somaت�سري هذه الكلمة اإىل البناء املادي لالإن�سان ،والذي
من املفرت�س اأن يكون هيك ًال للروح القد�س ،والذي ل يجب ا�ستخدامه
يف ممار�سات خاطئة .كما اأنه حمفوظ للقيامة واخلال�س (رومية:8
 23 ،11 – 10و1كورنثو�س 20 – 18 ،13 :6وفيلبى.)21 :3
♦ القلب ( – )kardiaت�سري هذه الكلمة يف العادة اإىل داخل ال�سخ�س.
ومن املمكن اأن تكون اإ�سارة اإىل مركز حياة ال�سخ�س واإرادته
وم�ساعره اأو مركز توجهاته (مزمور 1 :9و 9 :16و 7 :112و:119
 10واأمثال 2 :2و 5 :3و 26 :23ورومية 10 :10و1كورنثو�س5 :4
36

التائهون

و 37 :7و2كورنثو�س 4 :2و 3 :3و 6 :4و 2 :7واأف�س�س18 – 17 :1
وغالطية 6 :4وكولو�سي.)16 :3
♦ الذهن ( – )nousت�سف الكلمة جميع الأن�سطة العقلية لالإن�سان :الذكاء
والتفكري والفهم .ويعتمد و�سع الذهن اأو اأخالقياته على اإن كان اهلل
هو الذي ي�سود عليه اأو اإن كان اإبلي�س قد اأعماه اأو اإن كان اجل�سد هو
املتحكم به .يقوم الذهن بعمله بطريقة �سحيحة فقط عندما يكون
جم َّد ًدا ومتواف ًقا مع فكر اهلل (رومية  28 : 1و  25 – 13 : 7و 2 : 12
و 1كورنثو�س  16 : 2و 2كورنثو�س .)6 - 4 : 4
♦ ال�سمري ( – )suneidesisال�سمري ميكِّن الإن�سان من اأن يدرك اأنه
كيان اأخالقي عاقل .ويو�سح له ما هو «�سواب» بغ�س النظر عن
مقايي�سه ال�سخ�سية .ال�سمري هو القدرة على تقرير ما هو �سواب
ول يت�سمن ممار�سة الإرادة .عندما يكون ال�سمري عا�س ًيا با�ستمرار
دن�سا وقا�س ًيا (رومية 15 :2و 1 :9و1كورنثو�س 7 :8و25 :10
ي�سبح ً
و2كورنثو�س 12 :1و1تيموثاو�س.)2 : 4
الب�رشية واخلطية:

كان ق�سد اهلل هو اأن يكون كل اإن�سان مثل الإن�سان ي�سوع امل�سيح .اإن كل
كيان اإن�ساين متكامل – يت�سمن تلك اجلوانب املتداخلة من نف�س وروح
وجه من قبل اهلل ويعي�س
وج�سد وج�سم وقلب وذهن و�سمري – اإمنا ُخلق كي ُي َّ
معه يف �رشكة اأبدية رائعة.

لكن ما من اأحد فعل هذا؛ فقد �سلت كل الب�رشية وهلكت ،لقد دمرتها اخلطية
واأف�سدتها .بعبارة اأخرى "التائهون هم هالكون ب�سبب اخلطية" .نتناول هذه
احلقيقة مبزيد من التف�سيل يف كتاب «اخلال�س بالنعمة» .لكن علينا اأن
ندرك هنا املدى الكامل لتاأثري اخلطية على الب�رشية.
37

الوصول للتائهني

يعلمنا الكتاب املقد�س اأن اخلطية:
♦ يف كل العامل (رومية  3 – 1و .)12 : 5
♦ توجهات داخلية واأفعال خارجية (رومية  31 – 29 : 1و  13 : 13و1
كورنثو�س  13 – 10 : 5و  10 – 9 : 6و 2كورنثو�س 21 – 20 : 12
وغالطية  21 – 19 : 5واأف�س�س  31 : 4و  5 – 3 : 5وكولو�سي8 – 5 :3
و 1تيموثاو�س  10 – 9 : 1و 2تيموثاو�س  3 – 2 : 3وتيط�س .)3 : 3
♦ عبودية لإبلي�س ( 1يوحنا .)10 - 8 : 3
♦ �سيد لعبيد (رومية .)17 - 16 : 6
♦ ع�سيان �سد اهلل (لوقا .)32 - 11 : 15
♦ انف�سال عن اهلل (يوحنا 7 :7و  41 : 9ورومية  10 : 5و1يوحنا.)16 :2
♦ عدم اإميان (يوحنا  24 : 5و .)9 : 16
♦ عمى وظالم (يوحنا  9 – 4 : 1و  12 : 8و 1يوحنا .)9 - 8 : 2
♦ تعدي (رومية  19 : 6و 2كورنثو�س  14 : 6و 1يوحنا .)4 : 3
♦ دين (متى  12 : 6وكولو�سي .)14 : 2
♦ كذب وبهتان (رومية 25 ،18 :1واأف�س�س 25 :4و2ت�سالونيكي12–11 :2
و1تيموثاو�س.)5 :6
♦ �سالل (رومية .)23 : 2
♦ ع�سيان (يوحنا  36 : 3ورومية  30 : 11واأف�س�س .)2 : 2
♦ ت�ستحق الدينونة من قبل اهلل (متى  36 : 12ولوقا 48 – 47 : 12
ومتى .)24 - 20 : 11
♦ تقود اإىل املوت (رومية  23 – 21 : 6و .)13 : 7
يو�سح الكتاب املقد�س اأنه ما من اأحد – فيما عدا ي�سوع – هو على
ال�سورة التي كان يجب اأن يكون عليها؛ فالكل تائه �سال وهالك .ت�سف
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الأجزاء الكتابية املختلفة اخلطية بطرق خمتلفة .لكنها تعطينا يف النهاية
�سورة كاملة وا�سحة عنها.
لقد متردت الب�رشية على اهلل وع�ست قوانينه و�سمحت لنف�سها اأن ت�سقط يف
عبودية اخلطية وهي عبودية ل ت�ستطيع اأن تتحرر منها بجهودها اخلا�سة.
ونتيجة لذلك اأ�سبحت جاهلة بقدرتها وجاهلة باهلل .وهو جهل ينعك�س يف
رف�س الب�رشية لالإميان بامل�سيح الذي هو وحده القادر على اإنقاذها من
اخلطية وم�ساحلتها مع اهلل واإعادتها اإىل مكانتها وو�سعها ال�سحيح.
كما يو�سح الكتاب املقد�س اأن اخلطية الب�رشية ت�ستحق العقاب الإلهي.
نتناول هذه احلقيقة بالتف�سيل يف كتاب «اخلال�س بالنعمة» .لكن علينا اأن
نفهم هنا اأن دينونة اخلطية من قبل اهلل البار هي جزء اأ�سا�سي من اخلال�س.
ل ميكننا اأن نفهم اإر�سالية ي�سوع التب�سريية دون اأن ندرك هذه احلقيقة املهمة.
اإن كل وجه من اأوجه اخلطية التي اأ�رشنا اإليها فيما �سبق هو يف الواقع
جزء اأ�سا�سي من مهمة ي�سوع التب�سريية .على �سبيل املثال اإن كانت اخلطية
وافرتاء ،فهو
عبودية ،في�سوع يعطي اخلال�س والتحرير .واإن كانت كذ ًبا
ً
يح�رش احلق .واإن كانت دي ًنا ،فهو يجلب الغفران .واإن كانت انف�سا ًل عن
اهلل ،فهو يجلب امل�ساحلة .واإن كانت ع�سيا ًنا ،فهو يرينا الطريق للطاعة.
واإن كانت تعد ًيا ،فهو يعطينا مثا ًل للرب .واإن كانت ت�ستوجب الدينونة ،فقد
حتمل العقاب وهكذا.
معرفة التائهني:

اإن كان علينا اأن ن�سل بالب�سارة اإىل التائهني ،فعلينا اأن نعرف حالتهم
الروحية احلقيقية ،وكذلك ماهيتهم واهتماماتهم .واإن كان امل�ساكني
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( )ptochoiهم مركز مهمتنا التب�سريية ،فعلينا اأن نعرف اأ�سباب حزنهم
واأملهم.
راأينا فيما �سبق اأن ي�سوع ُم�سح بالروح كي يب�رش املبتلني من قبل اخلطية
واإبلي�س واملجتمع .اإن اخلطية جترح الإن�سان ومن بني نتائجها العديدة :الأمل
العاطفي والعالقات املتهدمة واحلياة املجروحة .كل النا�س هم مبتلون
باخلطية التي اأعمتهم وقمعتهم واأ�رشتهم.
ينطبق نف�س الأمر على اإبلي�س .راأينا يف كتاب «اخلدمة بالروح» من �سل�سلة
«�سيف الروح» اأن اإبلي�س يخدع ويدمر الب�رشية .اإنه �سيد كذاب وم�ستبد ،وكل
الب�رش واقعون يف قب�سته كاأ�رشى حرب ،وهو يتغذى على خوفهم وعلى اأملهم.
آلما عميقة ،فالنا�س يعانون
لكن علينا اأن ندرك اأن املجتمع ا ً
أي�سا ي�سبب ا ً
ماد ًيا و�سيا�س ًيا وعاطف ًيا ب�سبب الطريقة التي يعمل بها املجتمع .اإن املجتمع
يقهر النا�س ويعزلهم ويعميهم عن العدل واحلق ويجعلهم عدميي القيمة وبال
�سخ�سية .اإنه يك�رش قلوبهم وي�رشق اآمالهم ويجردهم من اإن�سانيتهم وياأ�رشهم
يف قيود قيمه الكاذبة .عندما ننظر اإىل النا�س يف املجتمع احلديث ،ميكننا
اأن نرى اأنهم – على �سبيل املثال – مبتلون بـ:
♦ اخلوف من العنف واجلرمية
♦ امل�ساكل ال�سحية ومتاعب العمل
♦ التفكك الأ�رشي
♦ القيم املادية
♦ الديون
♦ العزلة الجتماعية والوحدة وعدم جدواهم
♦ اخلرافات
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♦ ال�سفقة على الذات اأو كره الذات وال�سعور بالذنب
♦ الأفكار الالاأخالقية والفاقدة حل�س امل�سوؤولية الأخالقية
بع�س هذه الأمور لي�ست بجديدة ،حيث عانى منها الأ�سخا�س العاديون
يف اأيام ي�سوع .عانى هوؤلء ب�سبب حمتليهم من الرومان وب�سبب ال�سلطات
الدينية اليهودية وال�رشائب الفا�سدة امل�ساعفة والأمرا�س ونق�س الطعام
والإح�سا�س بال�سعف وعدم الأهمية وكل �سغوط حياتهم الق�سرية.
تو�سح الب�سائر اأن ي�سوع كان يعرف هوؤلء الأ�سخا�س وكان يعلم اآلمهم؛
فقد عا�س ي�سوع بني امل�ساكني ( )ptochoiوا�سرتك يف اأحزانهم لأنه اأحبهم
مبحبة اهلل الالمتناهية .تغا�سى ي�سوع عن كونهم بال مكانة اجتماعية اأو
تعليم ،وق َّدر قيمتهم الأبدية احلقيقية .وقلب املعتقدات الجتماعية يف يومه
عندما عاملهم على قدم امل�ساواة مع ال�سفوة من املتعلمني واأ�سحاب ال�سلطة.
لكلمات ي�سوع يف (لوقا )18 :4تطبيق روحي بالطبع :لقد اأتى ي�سوع من
اأجل التائهني روح ًيا واملاأ�سورين روح ًيا والعميان روح ًيا والفقراء روح ًيا
أي�سا اأن لهذه الكلمات معنى حرف ًيا ،حيث اأن
وهكذا .لكن الب�سائر تو�سح ا ً
القادة الدينيني يف اأيامه كانوا دائمي ال�ستياء من ترحيبه وم�ساعدته
وتعامالته مع ال�سحاذين والرب�س وجباة ال�رشائب والن�ساء الالتي لهن
«�سمعة معينة» واخلطاة النج�سني واملر�سى املنبوذين وهكذا .وهذا يعني
اأننا يجب اأن نركز مثل ي�سوع على الو�سول للتائهني ال�سائعني الذين
يحتلون هام�س احلياة احلديثة وكذلك على التائهني الأكرث ثراء والأ�سخا�س
التائهني العاديني خارج الكني�سة .كما يجب اأن تكون اأفعالنا -مثل ي�سوع-
غري متحيزة بل نابعة من حمبة اهلل احلقيقية.
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لو اأننا ن�سرتك يف م�سحة ي�سوع ،ف�سوف ن�سرتك بالتاأكيد يف هدف
م�سحته .اإن اهلل ير�سلنا اإىل اأعماق العامل كي ن�سل برحمته اإىل كل احلزانى
واملجروحني مبن فيهم ال�سباب املعزولني وكبار ال�سن الذين يعانون من
الوحدة وامل�رشدين والذين بال عمل وجماعات املهاجرين والأقليات العرقية
وكذلك الفقراء املتوا�سعني.
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اجلزء الثالث
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لي�س التب�سري بالعمل ال�سهل .يحاول الكثري من املوؤمنني اأن ي�سلوا اإىل
التائهني ال�سائعني باأخبار ي�سوع ال�سارة .لكنهم ي�ست�سلمون عندما ُتثبط
همتهم .كما اأن هناك العديد من الكنائ�س التي ل تثابر يف التب�سري الذي
هو عملها الأ�سا�سي ب�سبب ما تختربه من اإحباط وخيبة اأمل .توجد الكثري
والكثري من الدورات التدريبية واملوؤمترات واخلطط وال�سرتاتيجيات
اخلا�سة بالتب�سري ،اإل اأن اأغلبية املوؤمنني ل ي�سعون بن�ساط نحو الو�سول
اإىل التائهني .وهكذا تبقى الغالبية العظمى منهم بال اأحد يب�رشهم.
امل�سكلة ب�سيطة ج ًدا حيث تكمن يف الدوافع؛ فاإن و�سع اخلطط اأ�سهل بكثري
من حتفيز تلميذ حمبط ،وتنظيم املوؤمترات اأي�رش من ت�سجيع م�سيحي مثبط
الهمة.
تثبيط الهمة

مل يكن ي�سوع نف�سه حم�س ًنا �سد الإحباط وتثبيط الهمة ،ويخربنا يوحنا
جموعا كثرية اأتت كي ت�سمعه ،حيث كانوا ماأخوذين باملعجزات
كيف اأن
ً
العظيمة التي �سهدوها .وقد علمهم ي�سوع اأنه خبز احلياة احلقيقي واأنهم
يحتاجون اإىل اأن ياأكلوا ج�سده حتى تكون لهم حياة حقيقية .اأعطى ي�سوع
ت�رشيحات ع�رشية جذابة لها �سلطان .لكن اجلموع «تذمروا عليه» .ي�سف
لنا (يو 41 :6و 52و 61–60و )66كيف مل يفهم النا�س ي�سوع وكيف ف�رشوا
كلماته بطريقة خاطئة ورف�سوه .حتى بع�س تالميذه حتولوا عنه وتركوه.
من املمكن ج ًدا اأن يكون ي�سوع قد �سعر بخيبة اأمل �سديدة يف (يو.)67 :6
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حدث نف�س ال�سيء مع الر�سول بول�س؛ حيث ي�سف يف (2كورنثو�س)4
ال�سغوط التي واجهها والتي كانت تهدف اإىل وقفه عن التب�سري .يوؤكد بول�س
مرتني اأنه رف�س الف�سل واخلزي  -مما يدل على اأن هذا كان اإغراء يدركه جي ًدا.
العمى

ي�سف (2كورنثو�س )6–2 :4العمى الروحي لبع�س الأ�سخا�س الذين
حاول بول�س اأن ي�سل اإليهم بالب�سارة .مل يكن هوؤلء مهتمني بالأخبار
ال�سارة التي اأح�رشها لهم ،ومل يكن با�ستطاعتهم اأن يروا فائدة ومغزى
الب�سارة التي كان يذيعها ويعلنها.

ي�سري عدد ( )3اإىل الـ ( )apollumenoisاأي التائهني اأو «الهالكني»
ويو�سح اأن اأذهانهم قد عميت عن روؤية الب�سارة .وهذا يو�سح ال�سبب وراء
�سعوبة العمل التب�سريي .اإن العمى هو ال�سبب الرئي�سي وراء عدم اهتمام
التائهني بالب�سارة وهو بالتايل �سبب اإحباطنا.
ي�رشح بول�س يف عدد ( )6كيف �سمم على التب�سري يف وجه هذه الالمبالة
نورا من الظلمة .كان
املحبطة .كان بول�س يعلم اأن اهلل قادر على اأن ي�رشق ً
يوما ما واأن اهلل اأ�رشق بنور ي�سوع يف قلبه .كان بول�س
يعلم اأنه كان اأعمى ً
يعلم اأن اهلل قادر على اأن ي�سنع مع اأي اإن�سان ما قد �سنعه معه .لذلك رف�س
الف�سل واخلزي.
التعب

ي�سف بول�س يف (2كورنثو�س )15–7 :4الإرهاق اجل�سدي والذهني الذي
أي�سا يف (.)33–22 :11
كان يغويه نحو الف�سل واخلزي .ويتحدث عنه ا ً
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مطروحا مواج ًها
متحريا م�سطه ًدا
كان بول�س يعلم معنى اأن يكون مكتئ ًبا
ً
ً
دائما .وقد اأثارت كل هذه الأمور داخله التعب والقلق با�ستمرار ،ورغم
للموت ً
اأنه كان يعلم اأن هذا التعب املحبط واملثبط للهمة �سيتوقف اإن هو توقف عن
التب�سري .اإل اأنه مع ذلك كان يرف�س الف�سل واخلزي.
ي�رشح بول�س يف (2كورنثو�س )18–16 :4كيف ا�ستطاع اأن ي�ستمر يف
التب�سري بينما كان متع ًبا ومره ًقا ذهن ًيا وج�سد ًيا .كان يعلم اأن و�سع اجل�سد
احلا�رش اإمنا ين�سئ له «اأكرث فاأكرث ثقل جمد اأبدي» ،وكانت نظرته ذات بعد
اأبدي وروحي .كان يعلم اأن تعبه ما هو اإل موقف موؤقت واأن ما ينتظره يف
ال�سماء اإمنا يفوق مبا ل يقا�س �سيقة و�سعوبات و�سعه احلا�رش .وكان يعلم
اأنه بينما يفنى ج�سده املادي ببطء ،يتجدد اإن�سانه الروحي الداخلي كل يوم.
وهذا كان اأهم له مبا ل يقا�س.
ينتقل بول�س يف (2كورنثو�س )21–9 :5اإىل و�سف خم�سة عوامل تدفعه
اإىل التب�سري .وعندما ننظر اإىل هذه العوامل على خلفية (2كورنثو�س)4
والإحباطات التي تتحدث عنها ،ف�سنعرف اأن هذه العوامل لي�ست جمرد
نظريات بل دوافع عملية حثت بول�س على التغلب على تثبيط الهمة
وال�ستمرار يف الو�سول اإىل التائهني بالأخبار ال�سارة عن ي�سوع.
دينونة امل�صيح

تو�سح (2كورنثو�س )11–10 :5اأن «خمافة الرب» اأي حقيقة دينونة
امل�سيح كانت العامل الأ�سا�سي الذي دفع بول�س اإىل القيام بعمله التب�سريي.
كان بول�س يعلم اأنه �سيقف اأمام عر�س امل�سيح ل ُيدان .وقد اأكد على هذه
احلقيقة يف (1كورنثو�س.)15–5 :3
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دينونتنا

تعلمنا الكثري من اأمثال ي�سوع اأننا يجب اأن نعطي ح�سا ًبا عن املواهب
والفر�س التي اأعطانا اهلل اإياها ،و�سيكون علينا اأن ن�رشح للم�سيح كيف
ا�ستخدمنا وقتنا ومالنا ومواهبنا وطاقتنا من اأجل الب�سارة.

رمبا يكون با�ستطاعتنا اأن نخدع الآخرين واأن نربر تكا�سلنا لأنف�سنا.
لكن يو�سح لنا بول�س الر�سول يف (1كورنثو�س )5–1 :4اأن امل�سيح �سيك�سف
الدوافع اخلفية لقلوبنا .عندما يكون لدينا الفهم ال�سحيح ليوم الدينونة
وللمكافاآت التي �سيح�سل عليها الأمناء وكذلك اخل�سارة والإحباط الذان
�سي�سيبان غري الأمناء ،ف�سنبذل كل ما با�ستطاعتنا حتى ن�سل بالب�سارة اإىل
التائهني .نرى ذلك يف (1كورنثو�س.)15 :3
دينونتهم

أي�سا يف يوم عظيم مريع ،و�ستنفتح اأعينهم
�سيدين امل�سيح التائهني ا ً
العمياء و�سريوا اأنف�سهم على حقيقتهم.

أنا�سا خريين حمرتمني ،فهم يهتمون بالآخرين
يبدو الكثري من التائهني ا ً
ويعملون من اأجل خري جمتمعهم ويعي�سون حياة �سليمة قانعة ،و�سياعهم
وا�سحا ب�سورة مبا�رشة .لكن امل�سيح �سيق�سم النا�س اإىل
الروحي لي�س
ً
فريقني فقط عندما يدين العامل :اخلراف واجلداء ،الأبرار والأ�رشار ،املخل�سني
والتائهني الهالكني وهكذا.
يعطي ي�سوع اأو�سح واأقوى واأكرث التعاليم الكتابية تف�سي ًال عن الدينونة
الأخرية؛ حيث يعلن الأخبار ال�سارة عن اخلال�س ويحذر التائهني من الدينونة
ويدعوهم اإىل التوبة .وهذا يعني اأن اإدراكنا للدينونة وفهمنا لوجود ال�سماء
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واجلحيم يجب اأن يحتما علينا اأن ن�سل اإىل التائهني باملحبة ،مطلعني
اإياهم على التحذيرات املقد�سة ومغفرة الب�سارة.
يجب علينا اأن نتذكر اأن كارثة ذهاب الهالكني اإىل اجلحيم هي كارثة
حقيقية .يحاول بع�س القادة اأن يتجنبوا ذكر اجلحيم حتى يجعلوا اأمره
م�ست�ساغا .يقولون اإن اجلحيم هو الفناء – مبعنى اأن العدم هو النهاية لكل
ً
التائهني .واآخرون يقولون اإن اجلميع �سيخل�سون من اجلحيم يف اآخر الأمر-
وهذه هي عقيدة اخلال�سيني ( .)universalismلكن ي�سوع الذي قدم
اأو�سح التعاليم الكتابية عن اجلحيم يعلمنا اأن هوؤلء التائهني اأو ال�سالني
�سيكونون يف كامل الإدراك بعد موتهم كما نقراأ يف (متى )42-40 :13على
�سبيل املثال .كما يقول اإن اجلحيم هو مكان النار الأبدية والعذاب الأبدي
كما نرى يف (متى )46 :25مثالً.
عندما نفهم املبداأ احلقيقي ال�سحي الذي علَّم عنه بول�س وهو «خمافة
الرب» ،ف�سيوؤثر ذلك علينا بطريقتني اإيجابيتني:
أمرا �رشور ًيا وعاجالً ،و�سنجد اأنف�سنا
♦ �سي�سبح عملنا التب�سريي ا ً
مدفوعني نحو ا�ستغالل كل و�سيلة وفر�سة كي نذيع الر�سالة لأننا نريد
اأن تكون عبارة «اأح�سنتم عمالً» من ن�سيبنا كما نريد اأن نبعد النا�س
عن الدمار والهالك.
♦ �ستثبت الر�سالة يف حياتنا با�ستمرار .يك�سف (2كورنثو�س 2 : 4و11 :5
و )3 :6و(1ت�سالونيكي )5 :1عن ثقة بول�س يف ا�ستقامته ال�سخ�سية.
كلما نتاأمل يف دينونة امل�سيح ،نعي�س وف ًقا للب�سارة.
لقد كان الفهم الوا�سح لدينونة امل�سيح هو اأحد اأعظم القوى املحفزة
للكني�سة على القيام بالتب�سري وذلك على مدار التاريخ .بالطبع ميكن اأن
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يف�سد البع�س هذا الدافع ويحوله اإىل وعظ ممتلئ بنار اجلحيم وخال ًيا من
املحبة .وهو نوع ل جنده يف العهد اجلديد .لكن الطوائف التي تتجاهل
حقيقة دينونة امل�سيح عادة ما يغيب عنها �رشورة واإحلاح عمل التب�سري.
حمبة امل�صيح

يو�سح (2كورنثو�س )14 :5اأن «حمبة امل�سيح» كانت داف ًعا قو ًيا اآخر دفع
بول�س اإىل ال�ستمرار يف العمل التب�سريي حتى يف الأوقات التي واجه فيها
الإحباط وتثبيط الهمة والتجاهل والتعب.
ي�ستخدم بول�س يف هذا العدد الفعل اليوناين ( )sunechoالذي غال ًبا ما
ُيرتجم اإىل «يتحكم يف» اأو «يقيد» اأو «يح�رش» .والكلمة تعني «م�سغوطً ا» اأو
«ماأخو ًذا» وهي ُت�ستخدم لو�سف �سخ�س «ي�سيطر» عليه مر�س اأو «مي�سك به»
اآخر اأو «ي�ستويل» عليه اخلوف اأو «ي�سغط» باأ�سابعه على اأذنيه .نرى هذه
املعاين على �سبيل املثال يف (متى )24 :4و(لوقا 38 :4و 45 ،37 :8و:12
 50و 43 :19و )63 :22و(اأعمال 57 :7و.)8 :28

منزعجا يف (لوقا )50 :12لكن الفعل
تقول بع�س الرتجمات اإن ي�سوع كان
ً
امل�ستخدم هنا هو ( .)sunechoوهذا يعني اأن ي�سوع كان مقي ًدا بقوة عظيمة
قدما اإىل ال�سليب .ونف�س ال�سيء يف (2كورنثو�س)14 :5
حتثه على امل�سي ً
حيث كان بول�س مقي ًدا مبحبة اهلل اأو واق ًعا حتت �سيطرتها .وهذه هي القوة
املقد�سة التي حثته و�سجعته على التغلب على اإحباطه ال�سخ�سي وال�ستمرار
يف التب�سري.
يكتب بول�س يف (2كورنثو�س )14 :5عن حمبة اهلل يف �سياق حديثه عن
اجللجثة .يو�سح عدد ( )15اأن ال�سليب يعني اأن بول�س ل ي�ستطيع اأن يعي�س
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لنف�سه بعد الآن .لقد مت �رشاوؤه بثمن وعليه اأن يعي�س من اأجل البن الذي اأحبه
كثريا.
ً
ويكتب بول�س عن حمبة اهلل يف (رومية )5 :5يف �سياق حديثه يوم اخلم�سني.
واأينما ي�سف العهد اجلديد امتالء التالميذ من الروح القد�س ،يدل هذا على
اأن هناك عم ًال تب�سري ًيا و�سيكًا .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (اأعمال:2
 11 – 4و 34 – 31 : 4و.)22 – 17 : 9
ميكننا القول اإن حمبة اهلل اأُعلنت للتالميذ يف اجللجثة وان�سكبت عليهم يف
يوم اخلم�سني ،واإن هذه املحبة الإلهية الرحيمة هي التي دفعتهم اإىل التب�سري.
يقوم الكثري من املوؤمنني يف الع�رش احلايل بالتب�سري انطال ًقا من �سعورهم
بالواجب ولي�س انطال ًقا من حياة واقعة يف قب�سة حمبة اهلل التي حتركها.
يو�سح (1ت�سالونيكي )8 :2اأننا مدعوون لي�س فقط اإىل «تقدمي الب�سارة» اإىل
أي�سا اإىل تقدمي حياتنا لأجلهم.
التائهني لكن ا ً
لو اأننا غري ممتلئني من حمبة اهلل ،فلي�س من املحتمل اأن يكون لدينا اأي
دافع للتب�سري لأن فقر حياتنا الروحية يعني اأن لدينا القليل لنقوله .لكن اإن
جتدد اختبارنا ملحبة اهلل ف�سوف «حت�رشنا» هذه املحبة كي نبداأ يف ن�رش
الأخبار ال�سارة عن ي�سوع.
قوة امل�صيح

ي�سري (2كورنثو�س )17 :5بطريقة ت�سويرية اإىل قوة امل�سيح العظيمة.
ولو ترجمنا هذا العدد حرف ًيا كعنوان رئي�سي يف جريدة ف�سنقول« :هل يف
امل�سيح؟ اإ ًذا فخليقة جديدة» .هذا هو الدافع الرائع وراء ن�رش الب�سارة.
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اإن مبداأ اخلليقة اجلديدة هو مبداأ مفتاحي يف عملنا التب�سريي .غال ًبا
ما نفكر يف امل�سيحية كمهرب من هذا العامل ال�رشير ،وبالتايل -بد ًل من
اأن نندمج مع عاملنا املتهدم ون�سعى اأن نكون وكالء اخلليقة اجلديدة فيه
بقوة امل�سيح -نن�سحب منه .اإن ال�سماء هي بالتاأكيد وعد حقيقي ،لكن
هذه العقلية الهروبية هي غريبة ج ًدا عن الكتاب املقد�س .تتعلق امل�سيحية
بتجديد اخلليقة؛ فهي لي�ست جمرد اأمل لع�رش جديد ،واحلقيقة الرائعة هي
اأن هذه اخلليقة اجلديدة قد بداأت بالفعل مع قيامة ي�سوع .عندما قام ي�سوع
من بني الأموات هزم اخلطية واملوت وهما العدوان العظيمان اللذان اأف�سدا
خليقة اهلل الأ�سلية .وهذا يعني اأن اخلليقة اجلديدة ل تتعلق فقط ببزوغ
أي�سا «الآن» .هذه
م�ستقبلي لل�سماء اجلديدة والأر�س اجلديدة .لكنها حتدث ا ً
جزءا من اإعالننا واإذاعتنا
هي الأخبار ال�سارة للب�سارة والتي يجب اأن تكون ً
للب�سارة بينما ندعو النا�س اإىل ال�سرتاك معنا يف اخلليقة اجلديدة بقوة
امل�سيح هنا والآن .اإن قوة امل�سيح هي القوة الوحيدة يف العامل ()kosmos
التي با�ستطاعتها اأن تغري الطبيعة الب�رشية .ي�سوع لديه الكثري ليقوله عن
وروحا جديدة.
دائما يبداأ باإعطائنا قل ًبا جدي ًدا
ً
�سلوكنا وتوجهاتنا .لكنه ً
مبجرد اأن ندرك قوة امل�سيح العظيمة� ،سيتبدل موقفنا من النا�س حولنا ،نرى
ذلك يف (2كورنثو�س)16 :5؛ فبد ًل من اأن نرى النا�س كما هم� ،سرنى قوتهم
يف امل�سيح .هذه هي النظرة التي كانت حلنانينا يف (اأعمال )17 :9عندما قام
بتحية الرجل الذي اأتى اإىل دم�سق كي يقب�س عليه بعبارة «الأخ �ساول».
كان بول�س يعلم من خالل جتربته ال�سخ�سية اأنه من املمكن اأن يتحول
املتع�سب امل�سطهد لأتباع امل�سيح اإىل خليقة جديدة؛ لذلك كان يعلم اأن
اهلل قادر اأن يفعل ذلك مع اأي �سخ�س وقد حثته هذه احلقيقة على عمله
التب�سريي.
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عظيما ،اإل اأنه كان يعلم اأن الإن�سان يجب اأن يكون «يف
كان بول�س مباح ًثا
ً
امل�سيح» حتى ي�سبح «خليقة جديدة» .التب�سري ل يعني اأن نقنع النا�س باأننا
على �سواب .لكنه يعني اأن نقدم ي�سوع لهم.
ل اأق�سد بذلك األ جناوب على اأ�سئلة النا�س واأل نتناول الق�سايا العميقة
التي ت�سغلهم .لكنني اأق�سد اأن نعرف اأن الكلمات واملناق�سات يف حد ذاتها
لي�ست كافية .نرى ذلك يف (1كورنثو�س )5–4 :2غال ًبا ما نحتاج مثل بول�س
اإىل املجاوبة على اعرتا�ساتهم وتو�سيح عقالنية ومنطقية اإمياننا .لكن
دائما على قيادة النا�س اإىل اأن يكونوا
يجب اأن ين�سب اهتمامنا الرئي�سي ً
«يف امل�سيح» ل على اأن نفوز مبناق�سة ون�سيب نقطة اجلدال.
أ�سخا�سا يعار�سون الب�سارة
عندما ت�سعب عملية التب�سري وعندما نواجه ا
ً
وي�سعب التعامل معهم� ،ستجعلنا معرفتنا حلقيقة اأن ل �سيء ُي�سعب على
اهلل ن�ستمر يف العمل.
وعندما نكون متيقنني من اأن اأي �سخ�س ميكن اأن يتجدد بقوة امل�سيح،
ف�سوف يحثنا هذا اليقني على ال�ستمرار يف العمل كي ن�سل اإىل اأكرث التائهني
و�سياعا دون اأن نف�سل اأو نخزى.
�سال ًل
ً
خدمة امل�صيح

مهما من الدوافع التي حتثنا على
يو�سح (2كورنثو�س )18 :5داف ًعا اآخر ًّ
الو�سول اإىل التائهني .لقد اأُعطينا خدمة امل�ساحلة التي للم�سيح .اإن واحدة
من اأعظم الأفكار التي ن�سري اإليها يف كل �سل�سلة «�سيف الروح» هي احلقيقة
الواردة يف (2كورنثو�س )1 :6والتي تقول اإننا ل منلك خدمتنا اخلا�سة بل
51

الوصول للتائهني

علينا اأن ن�سرتك يف خدمة امل�سيح .نركز على هذا املبداأ يف كتابي «املجد يف
الكني�سة» و «اخلدمة يف الروح».
لو اأن لدينا خدمة التب�سري اخلا�سة بنا ،لكان ما نق�سيه من وقت ونبذله
من جهد بيدنا نحن .لكن مبا اأن هذه اخلدمة هي خدمة امل�سيح ،فعلينا اأن
نتبع مثاله ونطيعه يف كل �سيء.
جزءا من خدمة امل�ساحلة التي
يقول (2كورنثو�س )18 :5اإننا اأُعطينا ً
للم�سيح .عندما يفكر الإجنيليون واخلم�سينيون يف ال�سليب ،جندهم يركزون
يف الغالب على اخلال�س والتربير واملغفرة .وهذه بالطبع جوانب كتابية
مهمة لعمل امل�سيح الكفاري على ال�سليب .لكن الهدف منهما جمي ًعا هو
امل�ساحلة.
لقد اف ُتدينا بثمن حتى نت�سالح مع اهلل ،واأعلن اهلل تربيرنا ب�سبب موت
امل�سيح حتى نت�سالح معه ،وغفر لنا على اأ�سا�س دم امل�سيح حتى نت�سالح
أي�سا .نرى يف كتاب «اخلال�س بالنعمة» اأن امل�ساحلة لي�ست جمرد
معه ا ً
طريقة اأخرى للنظر اإىل موت امل�سيح ،بل هي الق�سد العظيم وراء كل طريقة
للنظر اإىل موته.
وا�سحا لنا اأن فكرتي «امل�ساحلة» و «التيه وال�سالل»
يجب اأن يكون
ً
ترتبطان م ًعا؛ اإذ اأن اأعظم احتياج لل�سال هو اأن يجده اأحد ويرجعه اإىل حيث
يجب اأن يكون واأن ي�ستعيد العالقة التي ُخلق من اأجلها؛ لهذا تركز كل اأمثال
ي�سوع عن ال�سليب على ال�سالل وامل�ساحلة.
اأ�سا�س امل�ساحلة هو تقريب طرفني بعيدين عن بع�سهما البع�س .لكن
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يجب اأن يتم التعامل مع هذا البتعاد اأولً .ي�سوع ب�سفته و�سيط اأح�رش اهلل
والب�رشية م ًعا وذلك باأن حتمل هو �سبب النف�سال بينهما اأي اخلطية.
قلنا يف كتاب «معرفة الآب» اإن و�ساطة ي�سوع كانت «و�ساطة �ساملة»
ولي�ست «جزئية» لقد ذهب من اأجلنا اإىل حيث ل ن�ستطيع نحن اأن نذهب
كي يت�سنى لنا اأن نلحق به هناك .كما فعل من اأجلنا ما مل ن�ستطع اأن نفعل.
وبعد اأن اأمت اهلل م�ساحلة العامل لنف�سه يف امل�سيح ،اأعطانا نحن الآن خدمة
امل�ساحلة الرائعة.
امل�صاحلة

اإن خدمة امل�ساحلة التي للم�سيح هي مركزية ج ًدا بالن�سبة للتب�سري .اإننا
نعلن ونثبت ونعي�س الأخبار ال�سارة للنا�س حولنا حتى يت�ساحلوا مع اهلل من
خالل امل�سيح .كان ي�سوع هو املثال الأمثل للم�ساحلة ،واملُ�سالِح الوحيد.
ولأن امل�سيح كان اهلل كام ًال واإن�سا ًنا كامالً ،فقد جت�سد من اأجل امل�ساحلة.
ولأنه عا�س يف عالقة حميمة مع اهلل ومع النا�س فقد ا�ستطاع اأن يحقق
امل�ساحلة .وهذا يعني اأننا يجب اأن نكون قريبني من اهلل وقريبني من النا�س
حتى ن�ستطيع اأن نوؤدي خدمة امل�ساحلة بفاعلية.
يف�سل عملنا التب�سريي عندما ل نكون قريبني من اهلل؛ فبدون ال�سالة
وبدون العتماد الكامل على الروح القد�س وبدون معرفة اإرادة اهلل وكلمته،
�ستف�سل كل اإ�سرتاتيجيتنا وتقاليدنا الب�رشية .اإن التب�سري النامو�سي الذي بال
حياة وبال حمبة ل يجذب التائهني الهالكني اإىل اهلل لكنه يبعدهم عنه ،كما
اأن الكلمات الناعمة لي�ست اأب ًدا بدي ًال للمحبة احلقيقية؛ لذا يجب اأن تذيع
حياتنا حقيقة اخلليقة اجلديدة.
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أي�سا عندما نكون غري قريبني من النا�س؛ فقد اأر�سلنا
لكن التب�سري يف�سل ا ً
ي�سوع اإىل العامل كي نكون ملح العامل .ومع ذلك ينح�رش بع�س املوؤمنني يف
اإطار املمار�سات الكن�سية ب�سورة جتعلهم مقطوعي العالقة عمل ًيا مع العامل.
ونتيجة لذلك ميكن للتب�سري اأن يبدو �سطح ًيا احتيال ًيا ولي�س �ساد ًقا ناب ًعا
من �سداقة حقيقية.
أخبارا �سارة ل اأن نخرب
يتعلق التب�سري احلقيقي باأن ن�سري نحن اأنف�سنا ا ً
بالأخبار ال�سارة فقط .وهذا ما ق�سده ي�سوع يف (متى )16 :5عندما قال:
«لي�سيء نوركم هكذا» .يتعلق التب�سري بالتاأثري على عاملنا من اأجل اهلل من
ونورا يف العامل .وهذا يعني
خالل ال�سهادة الفعالة عن طريق اأن نكون ً
ملحا ً
اأن امل�سيحيني يجب اأن يندجموا ب�سورة اإيجابية يف املجتمع� ،ساعني اإىل
التاأثري عليه من اأجل امللكوت بينما يع ُّدون النا�س ل�سماع الأخبار ال�سارة
عن امللكوت.
موت امل�صيح

يو�سح (2كورنثو�س )21–18 :5اأن ال�سليب نف�سه هو العامل الأخري الذي
يدفعنا نحو التب�سري الكتابي ،ويوؤكد (عربانيني )3 :12على هذه احلقيقة.
يحاول بول�س يف (2كورنثو�س )21 :5اأن يلخ�س كل الدوافع التي مكَّنته
من التخل�س من الإحباط وتثبيط الهمة؛ فقد اأدرك بول�س اأن ي�سوع الذي بال
خطية ُجعل خطية كي ن�سري نحن بر اهلل فيه .وقد كان العجب يف هذا الأمر
هو ما دفعه كي يو�سل هذه الأخبار ال�سارة اإىل التائهني ال�سائعني.
نتحدث عن اجللجثة يف بع�س الأحيان وكاأنها اأمر عادي ،لقد اعتدنا
الكلمات والأفكار اإىل درجة جعلتنا ل نق ِّدر عظمة الت�سحية الإلهية .يو�سح
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مدفوعا نحو التب�سري ب�سبب اإدراكه القوي
(2كورنثو�س )21 :5اأن بول�س كان
ً
حلقيقة اأن اهلل يف اجللجثة �سب كل بذاءة واأمل اخلطية الب�رشية على ي�سوع
البار لدرجة اأن ي�سوع اأ�سبح خطية بالفعل .يكتب بول�س عن امل�ساحلة يف
�سالما من خالل دم امل�سيح
(كولو�سي )22–19 :1ويوؤكد اأن اهلل �سنع معنا
ً
على ال�سليب .وهذا يثبت اأن التب�سري مل يكن �سه ًال على ي�سوع لأن خدمة
امل�ساحلة كلفته حياته حرف ًيا .كي ي�سالح ي�سوع العامل هلل كان عليه اأن
ياأخذ اخلطية الب�رشية على نف�سه ويخترب «ال�سياع» الب�رشي بنف�سه.
هذه اإ ًذا هي اخلدمة التي دعينا كي ن�سرتك فيها مع امل�سيح ب�سفتنا
عاملون معه .اإنها تت�سمن الت�سحية وتت�سمن قبول قدا�سة اهلل وبذاءة خطية
العامل وجتمعهما م ًعا يف امل�سيح .هذه هي الطريقة العجيبة التي اختار اهلل
اأن يعلن بها عن نف�سه للعامل ال�سال التائه ،ولنا دور مهم يف هذا الأمر .كما
علينا -مثل بول�س -األ نقبل الف�سل واخلزي.
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رسالة التبشير
راأينا اأن اإذاعة الكارز لر�سالة امللك هي خا�سية مفتاحية من خ�سائ�س
التب�سري الكتابي .رمبا ل ن�سل اإىل التائهني ال�سائعني عن طريق الوعظ
وال�سهادة لهم فقط ،حيث يجب اأن ي�ساحب الإعالن ال�سفهي للب�سارة اإعال ًنا
مرئ ًيا يت�سمن الآيات والعجائب واحلياة التي تتمثل بامل�سيح.
ر�صالة اهلل:

لحظنا يف اجلزء الأول اأن الب�سارة هي اأخبار �سارة من وعن اهلل مثلث
الأقانيم .اإن الب�سارة هي ر�سالته ،وهي اأخبار امللك ال�سارة.

قلنا يف كتابي «الإميان احلي» و «ال�ستماع اإىل اهلل» اإن كل كلمة – وكل
اإعالن – من اهلل هي يف الأ�سا�س اإعالن �سخ�سي .وقد راأينا ذلك يف معنى
الكلمة العربية «دبار» .لكننا راأينا هذه احلقيقة باأو�سح �سورة يف �سخ�س
ي�سوع – الذي هو كلمة اهلل ال�سخ�سية .وهذا يوؤكد على حقيقة اأن الب�سارة
هي يف الأ�سا�س اإعالن �سخ�سي عن طبيعة اهلل الكرمية ،اإنها اأخباره ال�سارة
عن نف�سه .يوؤكد الر�سول بول�س هذه احلقيقة يف (1كورنثو�س ،)1 :2مل يعطنا
بول�س حكمة ب�رشية بل �سهادة اهلل .راأينا اأن بول�س يعترب نف�سه كار ًزا وهذا
يعني اأنه اأعلن ر�سالة �سيده دون زيادة اأو نق�سان اأو تغيري.
حدث نف�س الأمر مع ي�سوع؛ فيو�سح (يوحنا )50–49 :12كيف اأن ي�سوع
كان يتحدث فقط مبا ياأمره الآب باأن يتحدث به .وكانت الب�سارة التي اأعلنها
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هي الب�سارة التي اأعطاها الآب له كي يعلنها مل ي�سف اإليها ي�سوع �سي ًئا كما
مل يغري فيها اأو يحذف منها �سي ًئا.
من امل�ستحيل اأن نبالغ ب�ساأن هذه احلقيقة؛ فاإن الر�سالة التي نعلنها لي�ست
ر�سالتنا لنغريها كما يحلو لنا .اإنها ر�سالة اهلل ال�سخ�سية للتائهني ويجب اأن
ت�سل اإليهم على هذا الأ�سا�س� .سنحتاج بالطبع اإىل اأن ن�رشح ر�سالة الب�سارة
لهم بكلمات تنا�سبهم كما فعل ي�سوع مع املراأة ال�سامرية .لكن يجب علينا
األ نغري لب الب�سارة كي جنعلها اأكرث «قبولً».
اهلل اخلالق

يتحدث الكتاب املقد�س عن اهلل يف �سفر التكوين ب�سفته اخلالق ،كما
نراه يف كال العهدين كاخلالق الوحيد لل�سماء والأر�س وكل ما عليها .نرى
ذلك على �سبيل املثال يف (تكوين )1 :1و(تثنية )32 :4و(مزمور12 :89
و )5 :148و(جامعة )1 :12و(اإ�سعياء 28 :40و 5 :42و 15 :43و8 :45
و )17 :65و(حزقيال )15–13 :28و(عامو�س )13 :4و(مالخي)10 :2
و(مرق�س )19 :13و(اأف�س�س )9 :3و(كولو�سي )16 :1و(1تيموثاو�س)3 :4
و(1بطر�س )19 :4و(روؤيا.)11 :4
ل يتحدث الكثري من املوؤمنني والكنائ�س يف القرن الع�رشين عن اهلل اخلالق
لأنهم يعتقدون اأن هذه حقيقة غري مقبولة يف ع�رش العلم .لكن ميكننا القول
اإن �سلطة اهلل الأبوية املتفردة تكمن يف كونه اخلالق املتفرد ،واإن ربوبية
ي�سوع التي ل �سك فيها للكون كله تكمن يف حقيقة اأن اخلليقة ُوجدت
بوا�سطته ولأجله .لو جتاهلنا هذه احلقيقة الأ�سا�سية ف�ستكون النتائج التي
ن�سل اإليها غري معقولة.
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عندما يختار املوؤمنون األ يعلنوا حقيقة اأن اهلل هو اخلالق ،ف�سيتعر�سون
لل�سقوط يف خطاأين عظيمني:
♦ جتاهل اجلانب العاملي ( )kosmosللب�سارة
♦ جتاهل رجاء «اخلليقة اجلديدة».
كما اأنهم يب�رشون بطريقة توحي اأن الإن�سان هو مركز الكون .لو اأننا يف
عملنا التب�سريي ل نعلن اهلل اخلالق والرب ،ف�سنجد اأنف�سنا م�سطرين للرتكيز
على الحتياجات الب�رشية ولي�س على املطلب الإلهي باأن تنحني كل ركبة
دائما اأن قلب الب�سارة ل يتمركز حول الأخبار
لي�سوع امل�سيح .علينا اأن نتذكر ً
الإن�سانية التي تقول اإن «ي�سوع ي�سدد الحتياجات» ،فمثل هذه الأخبار ل
ت�ساعد النا�س اأن يقرروا اإذا ما كان ي�سوع حقيق ًيا اأم ل .اإن اهلل لي�س يف
مرفئنا بل نحن الذين يف مرفئه.
يجب علينا اأن نتذكر اأن ب�سارة ي�سوع هي الأخبار ال�سارة باأن امللكوت
وامللك ال�سخ�سي هلل قد اأتيا .واحلاكم العادل ياأمرنا الآن اأن ننهي ع�سياننا
ونقبل امل�ساحلة التي �سنعها واأن نعرتف مبلكه على كل جانب من جوانب
حياتنا .ي�ستطيع اهلل اأن يطالب بهذه الأمور لأنه خلقنا ونحن ننتمي اإليه.
اإن التب�سري الذي يتمحور حول الإن�سان هو تب�سري ق�سري النظر وغري كتابي
وم�سريه هو الف�سل بكل تاأكيد.
عندما نقبل حقيقة اأن اهلل هو اخلالق (وبالتايل هو الرب) ،ف�سوف ندرك
اأنه يهتم بكل جانب من جوانب حياتنا .لو اأن اهلل هو اخلالق ،فهذا يحتم اأنه
يهتم بكل حياة خليقته وبكل الكون ( .)Kosmosاإنه يهتم بظروف العمل
والتجارة امل�رشوعة والتلوث وو�سع املدن والفجوة بني الفقراء والأغنياء
والعدالة واحلرب والنق�سامات العائلية وجتارة الأ�سلحة والإجها�س
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مر�سا ع�سا ًل والتجارب اجلينية والديون الدولية
وقتل الرحمة ملن ي�سكو ً
والحتبا�س احلراري وهكذا .تت�سعب ر�سالة الب�سارة لت�سمل كل جوانب احلياة
الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية.
و�سواء اأدركنا ذلك اأم مل ندرك ،يتعامل كل واحد منا مع خم�سة اأنواع من
امل�ساكل:
♦ م�ساكل �سخ�سية
♦ م�ساكل عائلية
♦ م�ساكل جمتمعية
♦ م�ساكل قومية
♦ م�ساكل عاملية
تتفاعل كل هذه اجلوانب مع بع�سها البع�س .لكن اهلل اخلالق يهتم بها
جمي ًعا وقد عمل من خالل اخلال�س على حل هذه اجلوانب اخلم�سة وم�ساحلة
كل العامل لنف�سه .غال ًبا ما يكرز بع�س املوؤمنني بالب�سارة يف الع�رش احلايل
بطريقة توحي اأن اهلل يهتم فقط بامل�ساكل ال�سخ�سية واأن اهلل لي�س لديه اأية
ر�سالة –حتى ول اأخبار الب�سارة ال�سارة– عن امل�ساكل العاملية واملحلية
والجتماعية .لكن اهلل هو اخلالق وهذا اجلانب من جوانب اإعالن اهلل الذاتي
جزءا من اإذاعتنا للب�سارة.
عن نف�سه يجب اأن يكون ً
اهلل الفادي

يتحدث كال العهدين كذلك ب�سورة ثابتة عن اهلل الفادي ،نرى ذلك على
�سبيل املثال يف (تثنية 15 :15و 8 :21و )18 :24و(�2سموئيل)23 :7
و(1اأخبار )21 :17و(نحميا )10 :1و(اأيوب )25 :19و(مزمور 14 :19و:31
 5و 15 :49و 14 :72و 2 :74و 15 :77و 35 :78و )4 :103و(اأمثال)11 :23
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و(اإ�سعياء 14 :43و 24 – 22 :44و 4 :47و 9 :52و )16 :63و(اإرميا:15
 21و )34 :50و(مراثي )58 : 3و(ميخا )10 :4و(زكريا )8 :10و(لوقا:1
 )68و(غالطية 13 :3و )5 :4و(روؤيا.)9 :5
الكثري من املوؤمنني اليوم وهم يكرزون بالب�سارة يعلنون اهلل املخل�س
دائما اإعالن ذو حدين عن اهلل اخلالق
فقط ،يف حني اأن الب�سارة الكتابية هي ً
والفادي .نرى ذلك ب�سفة خا�سة يف (اأعمال .)34–22 :17لأن اهلل هو
اخلالق؛ فقد عمل كالفادي كي ي�سالح لنف�سه العامل الذي خلقه اأي يجعله
يف و�سعه ال�سحيح مرة ثانية.
�سخ�سا ما بعد دفع
الفعل «يفدي» يف العهد القدمي يعني يحرر اأو يطلق
ً
ما عليه من دين اأو ثاأر من فعل خاطئ .يف العهد القدمي كان القريب وثيق
ال�سلة هو فقط من ي�ستطيع القيام بهذا الفعل؛ لهذا نرى يف �سفر (راعوث:4
 )11 – 1بوعز يفدي (يفك) قريبته راعوث عن طريق �رشاء اأر�س وممتلكات
أي�سا كان �سعب اإ�رشائيل يعرف اأن اهلل هو فادي اإ�رشائيل
اأبيمالك .ولذلك ا ً
لأنه عمل على حترير اأولده من عبوديتهم اجلماعية لأمم اأخرى .لهذا ي�سف
(اإ�سعياء )16 :63اهلل باأنه «اأبونا» و «ولينا».
اقتب�س بول�س يف العهد اجلديد فكرة الفداء من احلياة املعا�رشة ،يف تلك
الأيام كان الفداء ي�سري اإىل الثمن الذي ُيدفع للتحرير من العبودية اأو لفتداء
اأ�سري حرب ،كما كانت الكني�سة الأوىل ت�ستخدمه ك�سورة لعمل امل�سيح يف
حترير املوؤمنني من اأ�رش اخلطية وعبودية النامو�س .اإن �سليب امل�سيح هو
يف مركز الإعالن الكتابي عن اهلل الفادي لأن امل�سيح هناك على ال�سليب
اأمت ب�سفك دمه ك ًال من اخلال�س الفردي وم�ساحلة العامل لنف�سه .تو�سح
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ن�سو�س مثل (1كورنثو�س 23–18 :1و )14–1 :15اأن «امل�سيح امل�سلوب
وامل�سيح املقام» هو قلب الأخبار ال�سارة.
ر�صالة كتابية

ُيعرف ال�سليب يف كل الع�سور والقارات والتقاليد باأنه الرمز العاملي
لالإميان امل�سيحي .اإن ال�سليب هو -بب�ساطة -مركز كل الكتاب املقد�س
ومركز كل ر�سالة الب�سارة.
ابتداء من (تكوين )15 :3بداأ العهد القدمي يعد الطريق لل�سليب ،ويف ق�سة
ً
وراء ق�سة ومزمور وراء مزمور ونبوة وراء نبوة جنده ي�سري اإىل ال�سليب.

على �سبيل املثال تلقي ق�سة يو�سف واإخوته ال�سوء على الكثري من جوانب
موت ي�سوع وقيامته .ي�رشح يو�سف بعدة حقائق عن نف�سه مما يثري ح�سد
وكراهية اإخوته .وبينما يحبه اأبوه حمبة خا�سة يرف�سه اإخوته .لكن اهلل
يرفعه اإىل مكانة عالية .يقوم يو�سف بتخزين كمية كبرية من القمح كي
يطعم كل من ياأتي اإليه عندما تنفذ م�سادرهم الب�رشية .وهكذا ،ت�سري هذه
اجلوانب يف ق�سة يو�سف اإىل رف�س ي�سوع وقدرته وم�سيئته –من خالل
موته وقيامته– على منح احلياة والكتفاء لكل من يتوا�سع وياأتي اإليه
طل ًبا للعون.
اأما ق�سة خال�س �سعب اإ�رشائيل من العبودية يف م�رش ،فت�سري اإىل جانب
اآخر من جوانب ق�سة ال�سليب .عندما ي�رش فرعون بعد حتذيرات و�رشبات
عديدة على رف�س اإطالق �سعب اهلل ،يخرب اهلل مو�سى وهارون اأن على كل بيت
بع�سا من
يف اإ�رشائيل اأن يذبح �ساة �سحيحة من اخلرفان اأو املواعز وير�س ً
دمه على مدخل البيت (العتبة العليا والقائمتني) .ويف تلك الليلة �رشب اهلل
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كل بكر يف اأر�س م�رش من النا�س والبهائم لكنه «عرب عن» البيوت التي كانت
عليها عالمة الدم .واليوم يخيم ق�ساء اهلل وحكمه العادل باملوت على كل بيت
يف العامل .لكن احلمل الكامل قد ذُبح يف اجللجثة وكل من يثقون يف دمه
ويحتمون به �س ُينقذون عندما ياأتي يوم الدينونة العظيم يف النهاية.
كذلك تعلن ق�سة داود البطل وجليات يف (�1سموئيل )17جان ًبا اآخر من
جي�سا اأقوى
جوانب ال�سليب .هناك عدو اآخر اأكرث فتكًا من جليات يرتاأ�س ً
واأكرث عد ًدا من جي�س الفل�سطينيني يهدد �سعب اهلل .وقد ا�ستطاع �سخ�س اآخر
من ن�سل ي�سى حمتقر ومرفو�س -وهو ي�سوع النا�رشي -اأن يحقق الن�رش
متاما من القوة للذين يوؤمنون.
جمر ًدا اإياه ً
النهائي على امل�ستكي وجنوده ِّ
منت�رشا تاركً ا �سعب اإ�رشائيل
وكما عاد داود بعد املعركة اإىل اأور�سليم
ً
ين�رش يف البالد اأخبار انت�ساره على الفل�سطينيني ،عاد ي�سوع اإىل ال�سماء
تاركً ا جنوده امل�ساة ين�رشون بالإميان اأخبار انت�ساره على العدو املهزوم.
ت�سري بع�س ن�سو�س العهد القدمي ال�سهرية مثل (مزمور )22و(اإ�سعياء )53
اإىل اآلم امل�سيح على ال�سليب بدقة مذهلة .لكن ال�سليب يلقي بظالله على كل
اأ�سفار العهد القدمي الت�سعة والثالثني ،وميكننا اأن نرى فيها جمي ًعا كل جانب
من جوانب الأخبار ال�سارة .اإن ال�سليب وا�سح ج ًدا يف العهد القدمي لدرجة
اأن ي�سوع وبخ كليوبا�س ورفيقه يف (لوقا )27–13 :24لأنهما مل يفهما ما
كتبه الأنبياء .ثم اأو�سح لهما كيف اأن اأ�سفار العهد القدمي اأعلنت عن امل�سيا
الذي �سيتاأمل على ال�سليب ويدخل اإىل جمده.
ال�صليب يف العهد اجلديد

يحتل ال�سليب كل العهد اجلديد .على �سبيل املثال يقت�رش اأكرث من ثلث
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الب�سائر على معاناة امل�سيح واآلمه .اأ�سار اأول ت�رشيح ليوحنا املعمدان عن
ي�سوع اإىل موته ،وحتدث مو�سى واإيليا يف حادثة التجلي عن موت ي�سوع
الو�سيك ،ومبجرد اأن عرف التالميذ اأن ي�سوع هو ابن اهلل ،علمهم ي�سوع عن
موته الو�سيك وقيامته .نرى ذلك يف (يوحنا )29 :1و(لوقا)31–30 :9
و(متى.)23–21 :16
دائما اإىل ال�سليب ،ويعطينا (غالطية )14 :6مثا ًل
ويعود بول�س يف ر�سائله ً
م�سغرا لكتاباته وعظاته .اليوم ،يفتخر بع�س املوؤمنني مبعجزات ي�سوع،
ً
ويفتخر البع�س الآخر بتعاليمه اأو بحياته املقد�سة كمثال يحتذى به .لكن
بول�س كان يدرك مركزية ال�سليب لأن الآب جعل البن خطية من اأجلنا حتى
ي�ساحلنا لنف�سه ،وهذه احلقيقة وحدها هي اأ�سا�س الب�سارة ولي�س غريها.
كذلك تن�سغل الر�سالة اإىل العربانيني باحلديث عن اإجنازات ال�سليب
م�رشحة اأن موته هو تتميم
وتتناول موت امل�سيح يف �سوء العهد القدمي،
ِّ
لكل نظام ذبائح العهد القدمي .توؤكد الر�سالة على اأنه باإمكاننا اأن ندخل بثقة
اإىل اأقدا�س اهلل فقط لأن امل�سيح قدم نف�سه ذبيحة عن اخلطية مرة واحدة واإىل
الأبد .نرى ذلك يف (عربانيني 26 :9و.)19 ،12 :10
تعطينا ر�سالتا بطر�س اأب�سط التعاليم الكتابية عن ال�سليب يف
(1بطر�س .)18:3وتوؤكد ر�سائل يوحنا على حقيقة اأن دم امل�سيح هو اأ�سا�س
امل�ساحلة وال�رشكة مع اهلل كما نقراأ يف (1يوحنا.)7 :1
وحتى �سفر الروؤيا الذي يركز على الأيام الأخرية يتمركز حول اخلروف
الذي ذُبح ويعلن اأن كل ال�سجود ال�سماوي اإمنا ي�ستقر يف اأجماد ال�سليب.
نرى ذلك يف (روؤيا .)5
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ر�صالة تاريخية

يجب اأن تذكِّرنا هذه النظرة الكتابية الب�سيطة باأن ال�سليب هو مركز كل
الكتاب املقد�س ولذلك يجب اأن يكون هو مركز التب�سري.
كاف؛
غال ًبا ما يكون جمرد �رشد املبادئ الكتابية يف حد ذاتها غري ٍ
ففي ع�رش ال�سك يرف�س النا�س ق�سة ال�سيد امل�سيح ويعتربونها خرافة اأو
يف�رشونها على اأنها اأ�سطورة .وهذا يعني اأنه علينا اأن نثبت ر�سالة الب�سارة
يف اأحداث تاريخية حقيقية.

اإن ر�سالة الب�سارة لي�ست جمرد ر�سالة �سخ�سية عن املحبة والفرح وال�سالم.
أي�سا ر�سالة مو�سوعية تتاأ�س�س على اأحداث تاريخية حقيقية موثقة،
لكنها ا ً
وعلينا اأن ندرك مدى قوة وواقعية احلقائق التي ت�سجلها الب�سائر ونوؤكد عليها.
دليل موثق

لي�س هناك اأي حدث تاريخي ميكن اإثباته بجميع تفا�سيله على نحو
قاطع .لكن ميكننا اإجابة اأ�سئلة ذكية ب�ساأن تاريخ كتابة الب�سائر ،وهل ت�سري
اإىل حقائق ميكن اأن ن�ستقيها من م�سادر اأخرى ،وهل تعك�س الن�سخ التي
منتلكها ما كُ تب يف الأ�سل ،وهل هناك م�سادر م�ستقلة تثبت وتوؤيد الأحداث
التي ت�سجلها الب�سائر.
♦ هناك على الأقل خمطوطة واحدة من املخطوطات اخلا�سة ببع�س
اأقدم اأجزاء العهد اجلديد اليوناين يعود تاريخها اإىل بعد� 50 :30سنة
من تاريخ كتابتها لأول مرة( .رمبا تبدو هذه مدة طويلة  .لكن مقارنة
تواريخ خمطوطات العهد اجلديد بتواريخ خمطوطات كتابات يونانية
اأخرى ي�سعها يف فئة خا�سة بها وحدها .عامة ل يجد املوؤرخون
م�سكلة يف قبول �سحة كتابات اأ�سخا�س مثل هريودت وثيوثيد�س
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 Thucydidesواأفالطون ويو�سيفو�س على الرغم من اأن املخطوطات
اخلا�سة بكتاباتهم تعود على الأقل اإىل بعد األف �سنة من تاريخ كتابتها).
♦ معظم ن�سو�س العهد اجلديد هي ن�سو�س يونانية تعود اإىل اأوائل القرن
الثالث كما تعود العديد من اأجزائه اإىل القرن الثالث.
♦ اأعداد متزايدة من ن�سو�س العهد اجلديد اليونانية الكاملة تقري ًبا تعود
اإىل القرن الرابع.
♦ هناك العديد من املخطوطات الكاملة التي تعود اإىل القرن الرابع وهي
ُمرتجمة اإىل خم�س لغات من الأ�سل اليوناين ما بني القرنني الثاين
والرابع.
♦ حتتوي كتابات تعود اإىل ما بني القرن الأول والثالث على اأكرث من
 20.000اقتبا�س من العهد اجلديد.
باخت�سار ،اإن الدليل الن�سي على �سياغة العهد اجلديد يف الع�رش احلديث
هو اأف�سل واأعظم من الدلئل الن�سية على اأي عمل من الأعمال القدمية
الأخرى .ول ميكن اأن تكون هناك اأية حجة مو َّؤيدة يف هذا ال�ساأن.
دليل اأثري

اأثبت علم الآثار احلديث العديد من تفا�سيل اأحداث العهد اجلديد ،ويو�سح
هذا اأن كُ َّتاب العهد اجلديد متتعوا باملالحظة الدقيقة ،كما ت�ساعدنا هذه
الإثباتات على حتديد زمن كتابة اأ�سفار العهد اجلديد.

على �سبيل املثال ت�سري ب�سارة لوقا ب�سورة �سحيحة اإىل خم�سة ع�رش
لق ًبا خمتلفًا للحكام الرومان ،فمث ًال ي�سري اإىل حكام فيلبي بلقب «الولة»
( )praetorsواإىل غاليون يف كورنثو�س بلقب «القائم باأعمال احلاكم العام
الروماين» ( .)proconsulكما ي�ستخدم لقب «بوليرتخ�س» ()politarchs
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كلقب لل�سلطات املدنية يف ت�سالونيكي .وهذا يو�سح م�سداقية لوقا كموؤرخ
ويو�سح اأنه باإمكاننا اأن نثق يف ب�سارته .اإن لوقا مل يوؤرخ اأحدا ًثا متاأخرة
عنه حماو ًل اأن يعود اإىل الوراء بطريقة خادعة لكي يتخيل ما قد حدث يف
وقت �سابق له.
يف القرن التا�سع ع�رش ،اعتقد غالبية العلماء والدار�سني اأن معظم العهد
اجلديد مل ُيكتب يف القرن الأول .كما �سكوا يف ت�سجيالت العهد اجلديد لأنه
عادة ما ي�سري اإىل اأ�سياء لي�ست موجودة يف اأي م�سدر خارجه .لكن علم
الآثار امل�ستقل يف القرن الع�رشين اأثبت �سحة العهد اجلديد واأجرب العلماء
يف الع�رش احلديث على الت�سديق بقدم تاريخ كتابة العهد اجلديد.
اإن الدقة التاريخية والطبوغرافية والأثرية للب�سائر تعني اأن اخلرباء اليوم
يقبلون حقيقة اأن معظم العهد اجلديد كُ تب ما بني عامي  70 – 45م .وهذا
ي�سبه رج ًال يف ال�ستينيات من عمره يكتب عن الأحداث التي مر بها يف
الثالثينيات .وبالطبع لن ي�سكك اأحد يف قدرته على ت�سجيل الأحداث التي
اختربها بنف�سه .وهذا يعني اأن الب�سائر تعطينا اأقدم واأف�سل واأدق ت�سجيل
حلياة ي�سوع ،ولي�س هناك اأي دليل اأثري ي�سكِّك يف �سحة هذا الت�سجيل اأو
يلغي م�سداقيته.
دليل م�صتقل

كانت الكني�سة الأوىل جتتمع يف البيوت وترف�س الأن�ساب؛ لذا لي�س من
املحتمل اأن يجد علماء الآثار اأية اآثار قدمية تذكر ا�سم امل�سيح .ومع ذلك فقد
اكت�سفوا:
نق�سا يف اجلليل يعود اإىل عام 49م وفيه حتذير بعقوبة املوت لأي
♦ ً
�سخ�س ينقل اجل�سد من القرب.
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حمفورا عليها عبارتي
♦ بع�س املقابر يف اأور�سليم تعود اإىل عام 50م
ً
«�ساعدنا يا ي�سوع» و «يا ي�سوع اجعله يقوم».
♦ مقابر حتتوي على رموز ونقو�س م�سيحية يف بومباي يعود تاريخها
اإىل عام 79م ،و اأخرى يف روما يعود تاريخها اإىل عام 95م.
أي�سا اأن ت�سجل امل�سادر غري امل�سيحية معجزات ي�سوع
من غري املحتمل ا ً
وقيامته .لكن الكتابات الرومانية واليهودية من عام 150 – 50م تذكر
ي�سوع واأتباعه .وت�سجل اأن:
♦ ي�سوع عا�س يف اليهودية.
♦ ي�سوع عا�س وعلم بح�سب مبادئ اأخالقية عالية.
♦ النا�س ن�سبوا اإليه واإىل تالميذه الكثري من املعجزات.
♦ اأتباعه اآمنوا اأنه امل�سيا اأو �سخ�س اإلهي.
♦ ُ�سلب.
♦ ُحكم عليه بال�سلب يف عهد بيالط�س.
زورا من قبل نريون باحلريق العظيم الذي
♦ يف عام 64م ا ُّتهم اأتباعه ً
وا�سطهدوا ب�سبب ذلك.
ا�ستعل يف روما ُ
على �سبيل املثال كتب املوؤرخ الروماين تاكتيو�س (الذي مات عام 120م)
اأن الإمرباطور الروماين نريون «�سب اأق�سى اأنواع العذابات على جماعة
من النا�س كانت مكروهة ب�سبب اأعمالها البغي�سة وكانت ُتعرف با�سم
امل�سيحيني .اأخذت هذه اجلماعة ا�سمها من امل�سيح الذي ُحكم عليه باملوت
يف عهد بيالط�س البنطي الذي كان وال ًيا يف حكم طيباريو�س قي�رش .وكان
هذا من �ساأنه اأن يكبح هذه ال�ساللة اخلبيثة .لكن كان هذا لوقت ق�سري اإذ
قد بداأت مرة اأخرى من جديد لي�س فقط يف اليهودية – حيث ظهر طاعونها
لأول مرة – لكن يف روما نف�سها».
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ومن الأ�سياء ذات الدللة اأن املوؤرخ اليهودي يو�سيفو�س وهو اأهم املوؤرخني
يف القرن الأول يذكر ي�سوع يف كتابه «الآثار اليهودية» فيقول« :يف ذلك
الوقت عا�س اإن�سان حكيم ا�سمه ي�سوع  -هذا اإن كان با�ستطاعتنا ح ًقا اأن
معلما ملن قبلوا احلق
ن�سميه اإن�سا ًنا؛ حيث كان يقوم باأعمال فائقة كما كان ً
بفرح .ا�ستطاع ي�سوع اأن يجذب اإليه العديد من اليهود والعديد من اليونانيني
أي�سا .لقد كان هو امل�سيا ،وعندما اتهمه رئي�س كهنتنا وحكم عليه بيالط�س
ا ً
البنطي بال�سلب ،مل يتوقف الذين تبعوه من البداية عن حمبته .وقد ظهر
لهم يف اليوم الثالث بعد اأن عاد اإىل احلياة كما تنباأ اأنبياء اهلل عن هذا الأمر
تختف جماعة امل�سيحيني التي
وعن اأمور اأخرى رائعة ل حت�سى عنه .ومل
ِ
�سميت على ا�سمه اإىل يومنا هذا» .بينما يعتقد الكثري من العلماء اأن الن�س
الذي كتبه يو�سيفو�س قد حرفه امل�سيحيون واأ�سافوا اإليه من عندهم (اجلزء
املكتوب باحلروف املائلة هو اجلزء املق�سود بالتحريف والزيادة) ،فهم
أي�سا اأن هذا الن�س قد كتبه يو�سيفو�س نف�سه وذلك ب�سبب الكثري
يعتقدون ا ً
من الأ�سياء مثل الأ�سلوب وال�سياق والآثار غري امل�سيحية الوا�سحة به .وهذه
�سهادة توؤيد �سحة ما �سجلته الب�سائر.
القيامة

عندما حتدث بول�س عن القيامة اأمام اأهل اأثينا يف (اأعمال،)32–22 :17
أي�سا .اإن القيامة هي حدث
�سخروا منه .ولزال الكثريون ي�سخرون اليوم ا ً
معجزي ل ميكن و�سفه «بطريقة علمية» مما يعني اأن البع�س يرف�سها دون
حكما م�سب ًقا باأنه مهما كانت الأدلة التي تثبت قيامة
تفكري .فقد حكموا ً
ي�سوع ،فال ميكن اأن يكون الأمر حقيقة؛ لأنه ل اأحد يقوم من املوت .لكن
تفتحا وهناك الكثري من الأدلة التي
هناك اآخرين ممن ميتلكون عقو ًل اأكرث ً
ميكن اأن ن�سوقها كي نربهن لهم على حدوث القيامة.
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يحتوي العهد اجلديد على خم�س روايات عن القيامة وهي (متى:28
 )8–1و(مرق�س )8–1 :16و(لوقا )10–1 :24و(يوحنا)8–1 :20
و(1كورنثو�س .)15يقول البع�س اإن هذه الروايات تتناق�س فيما بينها .لكن
هناك �سببني رئي�سيني يف�رشان ما نراه اختالفًا بينها (ويف�رشان اختالفات
اأخرى قد جندها بني الب�سائر بع�سها البع�س).
 -1عدم الكتمال

ل حتاول اأية ب�سارة اأن تخربنا بالق�سة كاملة اأو اأن ت�سف كل التفا�سيل
وتقدم كل ال�سخ�سيات .لكن كل ب�سارة ُتق�رش نظرها اإىل الأحداث على زاوية
واحدة فقط حتى يكون لدينا عدة اأو�ساف لنف�س الأحداث من وجهات نظر
خمتلفة .وهذا يعني اأن النظر اإىل الب�سائر هو مثل النظر اإىل جبل من اأربعة
اجتاهات البو�سلة� .ستختلف الواجهة مع اختالف الجتاه الذي ننظر منه،
لكن اجلبل لزال هو نف�س اجلبل يف كل مرة.
على �سبيل املثال يذكر يوحنا اأن مرمي املجدلية و�سالومة ومرمي زوجة
كليوبا�س كن عند ال�سليب ويقول اإن مرمي املجدلية وحدها هي من كانت عند
القرب .لكن �سيغة اجلمع امل�ستخدمة يف (يوحنا )2 :20تدل على اأن مرمي مل
تكن وحدها .كل ما يف الأمر هو اأن يوحنا مل يذكر الباقيات بال�سم .ينطبق
نف�س ال�سيء على لوقا .رمبا نفهم من (لوقا )12 :24اأن بطر�س وحده كان عند
أي�سا.
القرب .لكن عدد ( )24من نف�س الأ�سحاح يخربنا اأن اآخرين كانوا هناك ا ً
ا�سما واح ًدا فقط ،فهذا ل يعني اأن الكاتب كان غري مدرك
عندما تذكر الب�سائر ً
لوجود اآخرين معه .لكنه فقط يريد اأن يركز ال�سوء على �سخ�سية بعينها.
 -2الإيجاز

عندما نقراأ ب�سارة لوقا �سيبدو لنا اأن قيامة ي�سوع وظهوره و�سعوده
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جميعها اأحداث وقعت يف نف�س اليوم .لكن يت�سح لنا من �سفر اأعمال الر�سل
يوما.
(والذي كتبه لوقا ا ً
أي�سا) اأن هذه الأحداث اإمنا حدثت على مدار اأربعني ً
كل ما هنالك اأن لوقا اأراد اأن يوجز الأحداث حتى يعطي وجهة نظر معينة.
ي�ستخدم متى يف ب�سارته نف�س هذا الأ�سلوب الأدبي يف و�سف اأحداث نزول
املالك وحديثه مع املراأة.
مبجرد اأن نفهم هذين ال�سببني الرئي�سيني� ،سيمكننا فهم اأن الختالفات بني
روايات القيامة اخلم�س اإمنا هي اختالفات يتوقع املوؤرخون ورودها عندما
يح�سلون على �سهادة عيان من اأنا�س خمتلفني لنف�س احلدث ،واأن الروايات
اخلم�س حتتوي على العديد من التفا�سيل املتقاطعة التي ل ميكن اخرتاعها.
توؤكد كل الروايات على اأمرين هما:
♦ اختفاء اجل�سد املادي لي�سوع من القرب.
♦ ظهور امل�سيح املقام لتالميذه.
تف�سريا بدي ًال لهاتني
على الأ�سخا�س الذين ي�سخرون من الب�سارة اأن يعطوا
ً
الظاهرتني .هناك يف الواقع الكثري والكثري من التف�سريات التي اأعطاها
هوؤلء ال�ساخرون على مدار الع�سور ،وهي يف جمملها اأدلة اأقل اإقناعا من
التف�سري امل�سيحي لهذه املعجزة الفوقية .هناك مث ًال ذلك التف�سري امل�سمى
«نظرية الإغماء» .يقول هذا التف�سري اإن ي�سوع مل ميت على ال�سليب لكنه فقط
فقد وعيه ب�سبب الإعياء وفقد الكثري من الدم .لكن النا�س اعتقدوا اأنه مات.
وبعد ذلك ا�ستعاد وعيه يف القرب ،فاعتقد تالميذه اأن هذه هي القيامة .اليوم
يرف�س العلماء يف كل مكان مثل هذه النظرية لعدة اأ�سباب؛ اأولً :ي�ستحيل
من الناحية الطبية اأن يكون ي�سوع قد جنا من ب�ساعة التعذيب وال�سلب .حتى
واإن حدث ذلك ،فقد مات بالتاأكيد نتيجة لعوامل اجلو يف املقربة .وعلينا اأن
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نتذكر اأن ي�سوع كان يف حالة �سيئة قبل اأن ُتدق امل�سامري يف يديه ورجليه
وذلك ب�سبب جلد الرومان له .ثان ًيا« :نظرية الإغماء» مرفو�سة دين ًيا .حتى
وختم على احلجر ،فلم يكن
واإن كان ي�سوع ليزال ح ًيا عندما اأُغلقت املقربة ُ
يف حالة ت�سمح له باأن يظهر -يف اأيام قليلة -باعتباره الرب املقام املمجد
الذي هزم املوت.
ي َّدعي البع�س الآخر اأن اأحداث القيامة هي اأحداث اأ�سطورية .لكن اأحداث
القيامة ل ت�سبه اأ�ساطري القرن الأول يف اأي �سيء ،بل حتمل �سفات الروايات
امل�ستقلة لأحداث فعلية .كما اإنها ُ�سجلت يف خالل عقود قليلة من وقوع
الأحداث.
وعلينا هنا اأن نلتفت اإىل حقيقة ذات مغزى ،وهي اأن عد ًدا من الن�ساء هن
من اكت�سفن قرب ي�سوع الفارغ .كان املجتمع اليهودي الأبوي اآنذاك ي�سع
الن�ساء يف اأ�سفل ال�سلم الجتماعي .وهذه حقيقة وا�سحة يف مقولت الأحبار
اليهود مثل« :لتحرتق كلمات النامو�س فهذا اأف�سل من اأن ُت�سلم لأيدي
الن�ساء» و «طوبي ملن اأبنائه ذكور وويل ملن اأبنائه اإناث» .كانت �سهادة
الن�ساء يف ذلك الوقت بال قيمة لذا كن مينعن من ال�سهادة يف املحاكم ،حيث
مل تكن املحكمة تعتربهن �سهو ًدا قانونيني .ما الروعة اإ ًذا يف اأن يكون الن�ساء
هن من اكت�سفن قرب ي�سوع الفارغ؟ اإن كانت الب�سائر جمرد اأ�ساطري ُو�سعت
لح ًقا عن حياة امل�سيح ،فكان يجدر بها اأن جتعل تالميذه من الرجال ولي�س
الن�ساء هن مكت�سفي القرب الفارغ .لكن حقيقة اأن الن�ساء ولي�س الرجال كن
هن ال�ساهدات الرئي�سيات عن خلو القرب لهو دليل مقنع – �سواء اأعجب ذلك
البع�س اأم مل يعجبهم – على اأنهن كن بالفعل مكت�سفات القرب الفارغ ،وهذا
يثبت تاريخية و�سدق اأحداث الب�سائر ولي�س كونها اأ�سطورة.
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تقول جمموعة ثالثة اإن القيامة هي جمرد خطاأ اأي اأن التالميذ ذهبوا اإىل
القرب اخلاطئ .لكن الن�ساء �ساهدن عملية الدفن ،وكان يو�سف يعرف مقربة
عائلته .كما مل يكن من املمكن اأن يحر�س اجلنود القرب اخلاطئ ،ولكانت
ال�سلطات قد حتركت �رشي ًعا واأظهرت اجل�سد احلقيقي.
يوؤكد القليلون على اأن اجل�سد قد ُ�رشق .لكن اإن حدث ذلك فما كان من
ل�سو�س عاديني اأن يرتكوا الأكفان واحلنوط .بل وما كان با�ستطاعتهم اأن
يتخطوا احلرا�س يف املقام الأول .واإن كانت ال�سلطات هي من �رشقت اجل�سد،
فما كان هناك دافع لل�رشقة �سوى دح�س ق�س�س القيامة.
بالإ�سافة اإىل ذلك يوؤكد الكثريون من معار�سي القيامة على اأنها كانت
موؤامرة .يقول هوؤلء اإن ما حدث هو اأحد ثالثة اأمور :اإما اأن ي�سوع قد رتب
وجود بديل له ُيعدم مكانه ،اأو اأنه قبل اأن ميوت اتفق مع اأحد اجلنود لكي
يخفي ج�سده ،اأو اأن التالميذ قد �رشقوا اجل�سد .لكن عملية ال�سليب كانت
عالنية اأمام اجلمع مما ي�سعب قبول فكرة البديل .كما كان اجلنود متمر�سني
بحيث ي�سعب خداعهم.
تكمن �سعوبة قبول نظريات املوؤامرة املختلفة يف اأن معناها هو اأن
�سحيحا ،فهل يعقل اأن
امل�سيحية موؤ�س�سة على كذبة كبرية .ولو كان هذا
ً
يرحب التالميذ مبواجهة املوت من اأجل اإميانهم بتلك الكذبة اأي القيامة؟
ل ت�رشح اأ ًيا من تلك النظريات كيف يت�سنى ملجموعة خائفة من �سيادي
ال�سمك الذين قد فقدوا قائدهم للتو اأن يوؤ�س�سوا دي ًنا جدي ًدا ويختلقوا مثل هذه
الروايات املقنعة عن حقائق فعلية.
أخريا يقول القليل من امل�سككني يف �سحة القيامة اإن الأمر كله كان
وا ً
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عبارة عن هلو�سة جماعية .لكن التالميذ مل يكن يف توقعاتهم حدوث اأي
�سيء ،حيث اعتقدوا اأن الأمر برمته قد انتهى .واإن و�سعنا يف العتبار اإطار
فكرهم اليهودي ،ف�سرنى اأنه من غري املحتمل باملرة اأن يهلو�سوا ب�ساأن
عودة ي�سوع اإىل احلياة .ولو اأنهم هلو�سوا اأو هذوا باأي �سيء لكان هذا ال�سيء
هو �سورة ي�سوع املمجد وهو يف ح�سن اإبراهيم حيث يوجد كل اأبرار بني
اإ�رشائيل املوتى يف انتظار قيامة اليوم الأخري .بالإ�سافة اإىل ذلك يثبت
تكرار واختالف ظهورات القيامة خطاأ نظرية الهلو�سة هذه .مل يظهر ي�سوع
مرة واحدة فقط بل عدة مرات ،ومل يظهر ل�سخ�س واحد فقط بل لعدة اأ�سخا�س
وحتى جماعات ،ومل يظهر يف مكان واحد وظروف واحدة بل يف عدة اأماكن
أي�سا.
وظروف خمتلفة .كما مل يظهر للموؤمنني فقط بل ملن ت�سككوا يف قيامته ا ً
أي�سا لن ياأخذ النا�س معهم حنوطً ا اإىل القرب لو كان يتوقعون اأن اجل�سد
وا ً
قد قام .ولن يعتقدوا كذلك اأن ال�سلطات قد نقلت اجل�سد عندما يرون القرب
فارغا .وال�سخ�س الذي يهذون ب�ساأنه لن ياأكل اأمامهم قطعة من ال�سمك
ً
امل�سوي اأو يعاتب من قد اأنكره.
تكمن م�سكلة هذه التف�سريات البديلة يف اأنها ل ت�رشح ظهورات القيامة،
كما تكمن م�سكلة نظرية الهلو�سة هذه يف اأنها ل تتطرق اإىل اجل�سد الغائب.
ول ميكن اأن تكون القيامة عبارة عن موؤامرة وهلو�سة يف ذات الوقت.
لي�س لأي من هذه الأفكار البديلة معنى يف الواقع ،وكل ما يتبقى لنا هو
الروايات التي ت�سف الأحداث احلقيقية كما راآها �سهود العيان .امل�سيح قام،
وعندما نعرتف بذلك ل نق�سد اأن «اأفكاره حية اإىل الأبد» بل اأنه هو ب�سخ�سه
يحيا ويتوا�سل مع النا�س اليوم .هذه هي الب�سارة وهي اأخبار �سارة منطقية
مربهنة.
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حتدثنا يف كتاب «معرفة الآب» عن ال�سليب كما يراه الآب ،وتناولناه من
منظور البن يف كتاب «معرفة البن» .ودر�سنا يف كتاب «اخلال�س بالنعمة»
الأفكار وال�سور التي ي�ستخدمها العهد اجلديد لتو�سيح ما اأمته ال�سليب لنا.
لكننا يف هذا الكتاب نتناول ال�سليب من وجهة نظرنا الب�رشية لكي نرى
كيف يغري اهلل حياة التائهني من خالله.
اأ�رشار اخلطية

لقد جاء ي�سوع اإىل العامل لكي يغري النتائج التي ترتبت على �سقوط الب�رشية
يف جنة عدن .لقد اأتى لكي يكفر عن مترد الإن�سان على اخلالق – والذي نقراأ
عنه يف (تكوين  – )3ولكي ي�سنع م�ساحلة تامة.
عندما اأخطاأ اآدم وحواء ،قيد اإبلي�س الب�رشية وربطها به ،لقد فقدت الب�رشية
حرية اأولد اهلل لأنها رف�ست �سيادة اهلل واأبدلتها ب�سيادة اإبلي�س .ومنذ هذه
أي�سا عندما اأخطاأ اآدم وحواء اأ�سبح الإن�سان
اللحظة �ساد اإبلي�س على العامل .وا ً
مو�سوعا حتت غ�سب اهللُ ،معاق ًبا يف هذه احلياة باملعاناة املتزايدة ويف
مذن ًبا
ً
احلياة الأخرى بنار اجلحيم .كما اأ�سبح النا�س منعزلني عن بع�سهم البع�س
ب�سبب اإحراجهم وخجلهم من نقائ�سهم .اأقدم اآدم وحواء على حماولتهما
الفا�سلة يف تغطية عريهما لأنهما خجال من مواجهة اهلل .وقد اأخذا خزيهما
معهما عندما خرجا من عدن مما اأثر على عالقتيهما مع الأ�سخا�س الآخرين.
ودائما ما تف�سل املحاولت
دائما يف هذا ال�سعور باخلزي
ً
تت�سبب اخلطية ً
الب�رشية لتغطية اخلطية اأو اإخفائها يف التعامل مع هذا اخلزي.
كان املوت الروحي هو عقاب اخلطية الأوىل؛ فقد خ�رش اآدم وحواء امتياز
العالقة الوثيقة مع اهلل والذي هو احلياة الأبدية ،وطُ ردا من ح�رشة اهلل.
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تعامل ي�سوع مع كل هذه الأمور على ال�سليب؛ فقد مات لكي ينقذ الب�رشية
من قب�سة اإبلي�س وقد هزمه كلية بطاعته الكاملة لالآب وبكماله الأدبي
املطلق .لقد مات ي�سوع وقام ثانية كاملنت�رش الذي حطم اآخر اأ�سلحة
أي�سا عن
اإبلي�س اأي املوت .ومبوته اأ�س�س ملك اهلل العادل وحرر العامل ،وكفر ا ً
خطايا كل العامل معط ًيا له الغفران .لقد اأر�سى ي�سوع على ال�سليب غ�سب
اهلل وطبيعة اهلل املقد�سة وعتق الب�رشية من ذنب اخلطية .لقد مات ي�سوع
طوعا اأن يحمل لومنا ،ويتحمل عذاب النف�سال عن
كاملخل�س الذي قبل ً
الآب .لقد حمل خطية كثريين حمق ًقا لهم اخلال�س وامل�ساحلة.
أي�سا مثا ًل للطريقة املثلى التي على الإن�سان اأن يحيا
مبوته ترك ي�سوع ا ً
بها .اأظهر ي�سوع -حتى يف معاناته -ال�سلوك الإن�ساين الأمثل عندما طلب
من اهلل اأن يغفر ملن عذبوه وعندما اأدخل الطماأنينة على قلب �سخ�س جمرم،
واع ًدا اإياه بالفردو�س .عندما مات ي�سوع كالإن�سان الكامل ،ترك كل �سيء
خلفه وا�ستودع روحه بني يدي اهلل .على ال�سليب اأعطى ي�سوع للب�رشية يف
كل الع�سور املثال الكامل للطاعة اخلا�سعة.
ويف نف�س الوقت مات ي�سوع على ال�سليب حمتم ًال عذا ًبا مفرطً ا كي يعطي
الب�رشية الولدة الثانية .لقد حتمل ي�سوع �ست �ساعات من عذابات اجلحيم
كي يلد الب�رشية ولدة روحية .وبعدها كان بح�سب و�سف (مزمور)2–1 :42
عط�سا روح ًيا عمي ًقا .مات ي�سوع وهو يلد الب�رشية هذا امليالد
كالأيل يعاين ً
الروحي وا�ستطاع اأن ي�رشخ قائالً« :قد اأكمل» وذلك لأنه راأى ن�سله مثل
اخلادم الذي يتحدث عنه (اإ�سعياء )10 :53لقد ذهب ي�سوع اإىل ال�سليب اإ ًذا
كالأب الروحي كي يتحمل اآلم خما�س ولدة اخلليقة اجلديدة التي �ستنتج
بعد ذلك الطبيعة الإلهية.
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يجب علينا ونحن نقوم بالتب�سري اأن نتحدث عن كل هذه الأمور التي متت
لنا .ول يجب اأب ًدا اأن نتجاهل اأو نغايل يف الرتكيز على اإحداها .علينا اأن
نتناول كل م�ساكل الب�رشية الأ�سا�سية ون�سف رد اهلل الكامل يف امل�سيح.
علينا على الأقل اأن نعلن اأن الإن�سان:
♦ يف قب�سة العامل واجل�سد وال�سيطان ول يقدر على فك اأ�رش نف�سه .لكن
ي�سوع قد ك�رش قيده وق َّدم له احلرية.
♦ مذنب اأمام اهلل ب�سبب خطيته ول يقدر على التخل�س من ثقلها .لكن ي�سوع
طوعا اأن يتحمل غ�سب اهلل نيابة عنا وهو الآن يقدم الغفران.
قبل ً
♦ ي�سعر باخلزي اأمام اأخيه الإن�سان ول يقدر على التوا�سل معه ب�سبب
وجود �سيء خاطئ .لكن ي�سوع يعطي التفاهم الكامل والتعاطف
الكامل وهو يقدم الراحة والرفقة.
♦ ميت روح ًيا وغري قادر على اإقامة نف�سه .لكن ي�سوع تكلف عناء امليالد
ال�سماوي لكل فرد يف الب�رشية وهو يقدم الآن حياة اأبدية جمانية
للجميع.
♦ متمرد على اهلل ويحتاج اإىل اأن يكون مطي ًعا له .لذا اأعطانا اهلل ي�سوع
كامللك الذي على الكل اخل�سوع له.
♦ خاطئ ويحتاج اإىل �سخ�س يتعامل مع خطيته .لذلك اأعطانا اهلل ي�سوع
كالذبيحة التي ترفع اخلطية.
♦ يعاين من الفرقة والنق�سام ويحتاج اإىل اأن ي�سبح واح ًدا متكام ًال
قادرا على التعامل مع الآخرين ب�سهولة .لذلك اأعطانا اهلل ي�سوع كمثال
ً
للكمال والتكامل الجتماعي والعالقات ال�سخ�سية املتبادلة.
♦ ميت روح ًيا ويحتاج اإىل اأن ياأخذ احلياة واحلق واملحبة من اهلل .لذلك
اأعطانا اهلل ي�سوع كم�سدر لكل هذه العطايا.
هناك ر�سالة واحدة فقط للب�سارة لكنها ر�سالة متعددة اجلوانب ،ونحتاج اإىل
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تناول هذه اجلوانب املتكاملة التي نتجاهلها ب�سبب خلفيتنا وجتربتنا .رمبا
نحتاج اإىل اأن ننوع اإعالننا للب�سارة كي نغطي كل جوانب الر�سالة .وعلينا
أي�سا اأن نتاأكد من اأن املوؤمنني اجلدد يفهمون عظمة الب�سارة ويختربون كل
ا ً
جوانبها كي يكون باإمكانهم اأن ينموا اأقوياء متوازنني وكاملني.
ر�صالة مقنعة منطقية  -منا�صبة

غال ًبا ما جند اأنف�سنا ونحن نبداأ يف احلديث مع النا�س عن ي�سوع وعن
روعة نعمة اهلل وعظمة اإجنازات ال�سليب نثري ق�سايا يعتربونها اعرتا�سات
على الإميان امل�سيحي ل ميكن التغلب عليها.
وهذه العرتا�سات هي �سل�سلة من الأ�سئلة التي يثريها النا�س با�ستمرار
يف الع�رش احلديث .وعلينا اأن نكون قادرين على اإجابتها بطريقة منا�سبة
منطقية ومعللة .من امل�ستحيل اأن نتناول يف هذا الكتاب كل هذه الأ�سئلة
التي عادة ما ُتثار .لكن باإمكاننا اأن نلقي ال�سوء على بع�س الق�سايا العامة
وثيقة ال�سلة بيومنا هذا.
املعاناة

يعتقد الكثري من غري املوؤمنني اأنه من غري املنطقي اأن يخلق اإله املحبة
عاملًا ملي ًئا بكل هذا الأمل مثل عاملنا .وهم يعتقدون اأن املعاناة تثبت اأن
اهلل عاجز �سادي اأو قا�سي الفوؤاد.
لكننا نوؤمن اأن اهلل هو كلي املحبة واأنه اأراد اأن يخلق كائنات ي�ستطيع
اأن يتمتع بعالقة حمبة متبادلة معها .واملحبة بدون حرية الإرادة هي بال
معنى .ميكننا اأن نتمتع بعالقة حمبة متبادلة مع �سخ�س له اإرادة حرة
ولي�س مع اآلة ذاتية احلركة تطيع كل رغباتنا.
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أي�سا القدرة على
طاملا اأننا منتلك الإرادة احلرة ،فهذا يعني اأن منتلك ا ً
رف�س اهلل وال�سري يف الطريق التي نراها لأنف�سنا واإحلاق ال�رشر باأنف�سنا مما
يعني اأن احتمال الأمل قائم ب�سبب وجود احلرية.
عندما رف�س الإن�سان الأول اهلل ،مل يخرت كيان ا�سمه ال�رش كان اهلل قد
اأوجده �ساب ًقا .لكنه بفعل الختيار اأوجد ال�رش اخلا�س به .عندما ن�سنع
�سندو ًقا ،ل نحتاج اإىل البحث عن بع�س الظالم كي منالأه به ،كل ما علينا
اأن نفعله هو اأن مننع عنه ال�سوء ،وعليه عندما تتجنب الب�رشية نور وحمبة
اهلل ،فاإنها ت�سنع تلقائ ًيا ظالم واأمل ال�رش.
دائما« :ملاذا ل يفعل اهلل �سي ًئا؟ ملاذا ل يوقف
ومع ذلك ي�ساأل النا�س ً
احلرب واملجاعات ومينع احلوادث ويق�سي على الأمرا�س» .اإنهم ل يدركون
اأنه اإذا حما اهلل كل التعب وال�رش من هذا العامل ،ف�سيمحو معهما كل اإن�سان
له اإرادة حرة ،حيث اأننا منتلئ بالأنانية التي هي م�سدر اأغلب ما نخترب
متفرجا دون اأن يفعل �سي ًئا .وبد ًل من اأن ميحو
من معاناة .لكن اهلل مل يقف
ً
حرية الإن�سان ،اأر�سل ي�سوع كي يتعامل مع اخلطية الب�رشية وكي يو�سح
لالإن�سان كيف عليه اأن يعي�س ،ولكي يقدم للب�رشية اإمكانية اختيار اخلري
ونبذ ال�رش واختيار القوة الروحية التي تهزم الأنانية.
يحاول بع�س النا�س الإ�رشار على اأن حكمة اهلل وقوته تعنيان اأنه كان
حرا يثق يف اأنه �سيقاوم اإغراء ال�رش ويظل �ساحلًا
عليه اأن يخلق اإن�سا ًنا ً
دائما .لكن هذا هراء.
ً
املعاناة هي الثمن احلتمي للحرية ،و�سوء ا�ستخدام الإن�سان لإرادته احلرة هو
ما ت�سبب يف ال�رش وهو الذي يقود اليوم اإىل اأغلب املعاناة التي ي�سهدها العامل.
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لو كان اهلل يتدخل كي مينع كل �سوء ا�ستخدام لالإرادة احلرة ،فعليه اأن يخلق
عاملًا تكون الأفعال والأفكار ال�رشيرة فيه من الأمور امل�ستحيلة ،اأي عليه
اأن يخلق عاملًا بدون حرية .يف بع�س الأحيان يتدخل اهلل كي مينع وقوع
أمرا معجز ًيا
بع�س نتائج ا�ستخدامنا لإرادتنا احلرة وذلك لكي ي�سنع معنا ا ً
على �سبيل املثال .لكنه ب�سفة عامة يحرتم حرية الإن�سان لأنها تتيح فر�سة
املحبة التي يق ِّدرها اهلل فوق كل �سيء .يت�ساءل البع�س اإن كان الأمل الذي
نختربه هو ثمن مرتفع ج ًدا للمحبة التي يطلبها اهلل .لكننا ل ن�ستطيع اأن نقيم
مثل هذا الأمر؛ ل ن�ستطيع اأن نقي�س �ساعة من املحبة ب�ساعة من الأمل .يعلمنا
الكتاب املقد�س اأن اآلم الزمان احلا�رش ل تقا�س باملجد العتيد اأن ُي�ستعلن.
رمبا ل يقبل البع�س هذا التعليل لوجود الأمل .لكن ل يجب اأن مينعنا هذا
من اإعالن ال�سخ�س الذي تاأمل هو نف�سه على ال�سليب وحتمل الأمل الكامل
لل�رش حتى نت�سالح نحن مع اهلل ونتمتع بعالقة املحبة املتبادلة التي
دائما.
يريدها ً
اهلل اخلالق

ي�ساأل البع�س «من اأوجد اهلل؟» و «ماذا كان يفعل قبل اأن يبداأ العامل؟»،
معتق ًدا اأنه اأول من اأثار مثل هذه الأ�سئلة.

منذ اأيام اأين�ستاين ونحن نعلم اأن الوقت ميكن اأن ينعطف اأو يبطئ اأو ي�رشع
عندما ت�سري الأ�سياء ب�رشعة فائقة .من ال�سعب اأن نفهم كيف يحدث ذلك.
لكن من الأ�سهل اأن نقبل احلقيقة الكتابية التي تقول اإن اهلل منزه عن الوقت.
ومادام اهلل خارج نطاق الزمن ،فمن الغباء اأن ن�ساأل متى بداأ وكيف اأتى
انطباعا خاط ًئا باأن اهلل
اإىل الوجود وماذا كان ي�سغله .فهذه الأ�سئلة تعطي
ً
موجود داخل اإطار الزمن .ولي�س هناك اأي فرق بينها وبني اأن ن�ساأل« :متى
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تقابل جورج وا�سنطن مع جورج بو�س؟» ل يهتم العديد من النا�س مبثل هذه
الأ�سئلة لأنهم واثقون من اأن «الكل يعلم» اأن الإميان باهلل هو اأمر اأثبت خطاأه
«علما» .اإن الإميان باهلل بالن�سبة لهوؤلء هو مثل الإميان
هذا الذي ي�سمونه ً
عاما لكنه
باأن الأر�س م�سطحة اأو اأن القمر يبت�سم .رمبا يكون هذا توج ًها ً
ينم عن جهل �سادم .هناك فقط ثالث نظريات ممكنة تتعلق باأ�سل الكون:
دائما وهما احلقيقة املطلقة.
♦ املادة والطاقة كانتا موجودتني
ً
وقد نتجت احلياة والكون مبا فيه من زمان ومكان عن حركتيهما
الع�سوائيتني.
♦ اأتت املادة والطاقة هكذا اإىل الوجود من تلقاء نف�سيهما دون اأي تعليل
اأو تف�سري.
♦ هناك �سخ�س اآخر متعال ،ل مادي ،روحي خلق املكان والزمان
واملادة والطاقة واحلياة.
النظرية الثانية هي نظرية مرفو�سة من حيث املنطق ،وهذا يرتكنا اأمام
خيارين مت�ساويني .لكن الختيار الأول يت�سمن م�سكلة جادة وهي اأن الفهم
العلمي احلايل للديناميكا احلرارية يقول اإنه لو اأن هناك وق ًتا ل حمدود
فاإن م�ستويات الطاقة داخل نظام مغلق �ست�سبح ذات �سكل موحد و�ستتحول
الطاقة واملادة اإىل اأب�سط �سورهما .ومبا اأن م�ستويات الطاقة غري موحدة يف
عاملنا هذا فاإنه اإما اأن يكون الختيار الأول م�ستحيل التحقيق اأو اأن تكون
املعرفة العلمية احلالية خاطئة ج ًدا.
يقول منتقدو الختيار الثالث اإن هذا الختيار اإمنا ُيرجعنا بال�سوؤال مرحلة
اإىل الوراء .لكن هذا لي�س حقيق ًيا؛ فمن املمكن اأن يكون العامل املادي خا�س ًعا
للوقت وقوانني الديناميكا احلرارية .لكن اهلل الذي هو روح ل يخ�سع ملثل
هذه القوانني.
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ولو اأن املادة هي كل ما يوجد ،فعلى املنتقدين اأن يف�رشوا اإما ملاذا مل تنق�س
اأو كيف اأ�سبح العدم �سي ًئا .لكن لو اأن هناك اإل ًها متعال ًيا ،ل مادي ،روحي فمن
الهراء اأن ن�ساأل كيف بداأ ومن غري ال�رشوري اأن ن�ساأل ملا مل ينتهِ.
ووجود مثل هذا الإله هو حقيقة تثبتها اكت�سافات العديد من العلماء
البارزين الذين قالوا باأن كوننا به الكثري من الدلئل التي ت�سري اإىل اأنه
م�سمم ت�سميم ذكي واإىل اأنه مل يا ِأت نتيجة لعمليات طبيعية ع�سوائية.
ديانات اأخرى

ي�رش العديد من النا�س على اأن كل الأديان اإمنا توؤدي اإىل اهلل ،واأن
امل�سيحيني متكربون مبا ل يطاق حني يدعون عك�س ذلك .لكن كل الطرق ل
توؤدي اإىل ا�سكتلندا ،وكل القطارات ل تذهب اإىل لندن ،وكل الطائرات ل تطري
اإىل اأفريقيا.
ولو اأن ك ًال من ا�سكتلندا ولندن واأفريقيا اأعادوا ت�سمية اأنف�سهم م ًعا واأ�سبحوا
ا�سمهم «ا�سكولندفريقيا» ،وقتها �سيكون باإمكاننا اأن نقول اإن كل الرحالت
ذاهبة اإىل «ا�سكولندفريقيا» .لكن الأ�سخا�س الذين يريدون الذهاب اإىل
«ا�سكولندفريقيا» الأفريقية �سيحبطون ج ًدا اإذا حلقوا بقطار يف برمنجهام.
ينطبق نف�س الأمر على ديانات العامل املختلفة؛ حيث ت�سري كل الديانات
اإىل وجود اإله .لكن هذا ل يعني اأن جميعها تتحدث عن نف�س الإله اأو اأن
جميعها ت�سري يف نف�س الجتاه نحو نف�س املق�سد .توؤمن الديانة الهندو�سية
على �سبيل املثال -اأن اهلل يوجد يف جميع الأ�سياء اخلرية منها وال�رشيرة.ول توؤمن الكثري من فروع البوذية بوجود كائن كلي القدرة .ومبا اأن اأغلب
متاما ،فمن العبث
الأديان ت�ستخدم كلمة «اهلل» لت�سري اإىل مفاهيم خمتلفة ً
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اأن نقول اإن جميعها توؤدي اإىل نف�س ال�سخ�س .يخربنا املنطق الب�سيط اأنه من
امل�ستحيل اأن تكون هناك فكرتان مت�سادتان �سحيحتان يف نف�س الوقت.
علينا اأن نحذر من تكرار اأ�سئلتنا .لكن رمبا يكون من املفيد اأن ن�ساأل النا�س
اأن ي�سفوا لنا الإله الذي ل يوؤمنون به ،والإله الذي يعتقدون اأن كل الأديان
أي�سا مبثل هذا الإله واأننا ل
توؤدي اإليه .وميكننا اأن ن�سري اإىل اأننا ل نوؤمن ا ً
ن�سري باجتاه الإله الذي ي�سفونه .ثم ميكننا بعد ذلك اأن نقدم لهم يهوه الإله
احلي الذي يتحدث عنه الكتاب املقد�س ،والذي اأعلن عن نف�سه ب�سورة كاملة
يف �سخ�س ي�سوع.
الكتاب املقد�س

هناك فكرة �سائعة تقول اإن الكتاب املقد�س يتحدث عن اأ�سياء ت�سبه
حكايات جرمي اخلرافية ( .)Grimm’s Fairy Talesيعتقد الكثريون اأن
العلم وعلم الآثار والتاريخ اأثبتوا جمي ًعا عدم �سحة الكتاب املقد�س ،واأنه
جمموعة من الأ�ساطري والدعاية القدمية ،واأن العهدين القدمي واجلديد يقدم
ك ًال منهما �سورة خمتلفة عن اهلل.
تكمن م�سكلة اأفكار النا�س عن الكتاب املقد�س يف اأنها اأفكار موؤ�س�سة على
ما يعتقدون اأن الكتاب املقد�س يقوله ولي�س على ما يقوله بالفعل .ويف حني
اأن البع�س ي�سري اإىل اأمور �سطحية -مثل �رشة اآدم وحمار بلعام -يتعلق
الأمر احلقيقي مبو�سوع «الوحي».
ومن جهتنا ،علينا اأن نكون وا�سحني ب�ساأن ما يعلمه الكتاب املقد�س عن
وحيه .على �سبيل املثال:
♦ الكتاب املقد�س لي�س جمموعة من الأقوال «ال�سحرية»
عندما ن�رش على اأن اهلل اأوحى بالكتاب املقد�س كله ،فنحن ل نقول اإن كل
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�سيء يف الكتاب هو موحى به .على �سبيل املثال اأقوال اأ�سدقاء اأيوب الثالثة
امل�سجلة يف �سفر اأيوب لي�ست وح ًيا يف حد ذاتها .لكن ت�سجيلها هو ال�سيء الذي
اأوحى به اهلل لكاتب ال�سفر .ينطبق نف�س الأمر كذلك على عبارة «لي�س اإله».
♦ الكتاب املقد�س لي�س جمموعة من القواعد املطلقة
ي�سجل لنا الكتاب املقد�س الطرق املختلفة التي يتعامل بها اهلل مع الب�رش
طب ًقا لظروفهم التاريخية والأخالقية .على �سبيل املثال �سمحت �رشيعة
مو�سى بالطالق وذلك ب�سبب ق�ساوة قلب �سعب اإ�رشائيل.
هناك بالطبع بع�س القواعد املطلقة التي تتكرر يف كل الكتاب املقد�س
دائما اأن ن�ستهي ما للغري) .لكن لي�س لكل قواعد الكتاب املقد�س
(من اخلطاأ ً
هذه الطبيعة.
♦ عندما توؤخذ العبارات من �سياقهاُ ،تفهم ب�سورة خاطئة.
على �سبيل املثال عندما اأمر اهلل اإبراهيم اأن يقدم ابنه اإ�سحق ذبيحة ،كان يف
أمرا
فكره اأن مينع اإبراهيم من تنفيذ الأمر حني ُيقدم على طاعته .لقد كان هذا ا ً
�ساد ًقا من اهلل لإبراهيم .لكننا ل ميكن اأن نوؤ�س�س عليه عقيدة تقدمي الذبائح
الب�رشية ،حيث اأن الق�سة احلقيقية تتعلق بامتحان وتقوية اإميان اإبراهيم.
ن�سا تاريخ ًيا اأو علم ًيا مكتو ًبا بالأ�سلوب الغربي.
♦ لي�س الكتاب املقد�س ً
�سخ�سا
لكنه كتاب �رشق اأو�سطي يحاول اأن يعلمنا اأهمية التاريخ ويقدم لنا
ً
منزها عن «القوانني» العلمية .يهتم الكتاب املقد�س اأكرث بالأ�سلوب والفهم
ً
واملبادئ والدللت اأكرث مما يهتم بالتفا�سيل املحددة حلدث تاريخي
بعينه اأو بال�سببية العلمية .علينا اأن نحرت�س من اأن نن�سغل اأكرث من الالزم
بالتفا�سيل ال�سعرية حيث اأن هذا من �ساأنه اأن يجعلنا ل نرى احلق الذي
يحاول اأن يو�سحه.
♦ اإعالن اهلل الكامل ل يوجد يف كل جزء من الكتاب املقد�س
يبني الكتاب املقد�س �سورة اهلل بطريقة تدريجية عرب اأ�سفاره ،ويقودنا هذا
دائما ما يلقي الكتاب املقد�س ال�سوء
الك�سف املتدرج اإىل �سخ�س ي�سوعً .
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على ابن اهلل امل�سيا .ول ميكننا اأن نفهم العهدين القدمي واجلديد ب�سورة
يعمق العهد اجلديد املبادئ
دقيقة اإل عندما نقراأ ك ًال منهما يف �سوء الآخرِّ .
التي اأر�ساها العهد القدمي وهو لي�س باأي حال اإحالل اأو تكرار لإعالنه.
يعتقد بع�س النا�س اأن العهد القدمي يتحدث عن اهلل كاإله غا�سب بينما
يتحدث العهد اجلديد عنه كاإله حمب .لكن ي�سوع يلخ�س كل �رشيعة العهد
القدمي يف و�سية واحدة هي اأن نحب اهلل والآخرين .كما ي�سري اإىل اأن اهلل كان
دائما من خالل الأنبياء اإىل الرحمة واملحبة ولي�س اإىل تقدمي الذبائح
يدعو ً
وتاأدية الطقو�س .كما حذرهم هو نف�سه من نار اجلحيم .اإن اإله الكتاب
املقد�س هو اإله حي يتعامل مع كل النا�س ب�سورة �سخ�سية طب ًقا لظروف
حياتهم احلقيقية .ويوؤدي هذا يف بع�س الأحيان اإىل اختالف نقاط الرتكيز.
لكن باإمكاننا اأن نرى يف كل الكتاب املقد�س من التكوين اإىل الروؤيا اأن اهلل
مل يغري اأب ًدا حمبته ونعمته اللتني يتعامل بهما مع الب�رشية.
عندما نقراأ الكتاب املقد�س كما يجب علينا اأن نقراأه ،ونفهم كل ن�س طب ًقا
لنوعه الأدبي� ،سرنى نف�س الإله يف كل �سفحة من �سفحاته ولن ي�سو�س
تفكرينا الفهم الغربي احلديث لالأدب.
اإجابات ذات معنى

تو�سح لنا ق�س�س اإبراهيم واأيوب وحبقوق اأن اهلل يحب الأ�سخا�س الذين
على ا�ستعداد اأن يكونوا �سادقني معه وي�ساألونه اأ�سئلة عميقة الأهمية بالن�سبة
دائما اأن يعطي اإجابات للباحث ال�سادق عن احلقيقة.
لهم؛ فهو م�ستعد ً

مهما يف هذه العملية ،وعلينا
دورا ًّ
ونحن باعتبارنا مبعوثي اهلل نلعب ً
اأن نطلع على ق�سايا يومنا حتى ن�ستطيع اأن ننقل اإجابات اهلل عن اأ�سئلة
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النا�س املتعلقة باملعجزات وانق�سام الكني�سة والرياء امل�سيحي واخلطية
والأمل ومعنى احلياة.
وعليه يجب على كل م�سيحي اأن يكون مداف ًعا عن �سحة العقيدة امل�سيحية.
والدفاع عن �سحة العقيدة هو فن اأو علم الإقناع امل�سيحي .يقول الر�سول
بطر�س يف ر�سالته الأوىل ( )15 :3اإن على كل م�سيحي اأن يكون م�ستع ًدا
دائما ملجاوبة (الدفاع عن) كل من ي�ساأله عن �سبب الرجاء امل�سيحي .الكلمة
ً
دفاعا هي « »apologiaولي�س معناها العرتاف بخطاأ
اليونانية التي تعني ً
«دفاعا عقالن ًيا».
اأو الف�سل اأو الندم .لكنها تعني
ً
غال ًبا ما يثري الباحثون عن احلقيقة -ونحن نقدم لهم الب�سارة -اأ�سئلة عن
�سحة ر�سالة الب�سارة .اإن اإزالة العرتا�سات العقلية فقط لن توؤدي اإىل وجود
م�سيحي واحد؛ حيث يجب اأن ي�ساحبه تغيري للقلب بوا�سطة الروح القد�س.
مهما يف اإزالة اأحجار العرثة
دورا ًّ
لكن املدافعني عن �سحة العقيدة يلعبون ً
الفكرية .ولهذا ل يفرق الكتاب املقد�س بني املب�رشين واملدافعني عن �سحة
العقيدة .يجب اأن يكون كل املب�رشين مدافعني عن �سحة العقيدة مبعنى اأن
تكون لديهم القدرة على «الدفاع عن» الرجاء الذي فيهم.
يجب اأن تكون اإجابتنا بالطبع ح�سيفة وعقالنية .نعلم اأن اإمياننا
امل�سيحي هو عالقة ثقة ولي�س جمرد جمموعة من املعتقدات املنطقية .لكن
أي�سا اأن ندرك اأن ي�سوع والر�سل لي�سوا �سد املعرفة واملنطق والعقل.
علينا ا ً
على �سبيل املثال:
♦ ناق�سوا معتقدات اأخرى باأ�سلوب منطقي وكانوا يتوقعون اأن تكون
تعاليمهم ذات معنى (متى 46 :5و  30 : 6و  16 ، 11 : 7ورومية1 :2
و 1كورنثو�س  2 : 6وغالطية .)14 : 2
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♦ ق َّدروا قيمة �سهود العيان (يوحنا  27 : 15و 1كورنثو�س .)8 - 5 : 15
♦ تناق�سوا وجتادلوا مع غري املوؤمنني ،منطلقني من افرتا�سات ومعتقدات
�سامعيهم (اأعمال  29 ، 22 : 9و  17 ، 4 – 2 : 17و .)28 ، 19 ، 4 : 18
♦ حثونا على اأن تكون لدينا اإجابات ملا يوجه لنا من اأ�سئلة (1بطر�س.)15 :3
يجب علينا اأن ناأخذ هذه الن�سيحة كاأمر يف جمتمعاتنا التي تتزايد فيها
الوثنية .وعلينا اأن نتاأكد من اأن ر�سالتنا وا�سحة ومقدمة ب�سورة منطقية
عقالنية بقدر الإمكان ،واأننا منتلك اإجابات دقيقة لأ�سئلة النا�س.
ر�صالة �صخ�صية

علينا اأن نكون قادرين على مناق�سة الأفكار الب�رشية بعدم حتيز اأكادميي،
وعلينا األ نن�سى اأب ًدا اأن ر�سالة اهلل التب�سريية لها دلئل �سخ�سية ديناميكية.
عندما ب�رش الر�سول بول�س يف اأثينا ،مل ُي�سعِد اجلموع باأخبار القيامة فقط،
أي�سا باإ�رشاره على اأن اهلل ياأمرهم اأن يتوبوا .نرى ذلك يف
لكنه �سايقهم ا ً
(اأعمال.)30–21 :17
مل ير�سلنا اهلل ككارزين لأنه مهتم باأفكار تخاطب العقل فقط لكنه بعثنا
بر�سالته لأنه مهتم بالو�سول اإىل التائهني ال�سالني ومهتم بخال�س العامل
وتغيري احلياة الب�رشية وجرب العالقات املك�سورة.
مرتبطة بتجربة

دائما
عندما كان بول�س يتحدث عن موت وقيامة ي�سوع ،كان يربط حديثه ً
بتجربته ال�سخ�سية .ونحتاج مثله اإىل التاأكيد على اأن ال�سليب هو مركز
الب�سارة واأنه موؤ�س�س على حقائق تاريخية منطقية عقالنية وتوؤيده حقائق
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أي�سا اإىل تو�سيح اأنه �سليب عامل واأننا قد راأينا الرب
عميقة .لكننا نحتاج ا ً
وعرفناه �سخ�س ًيا.
ل تكمن �سلطتنا كمب�رشين يف الطريقة التي نو�سل بها الر�سالة ويف فهمنا
الكامل لها ويف الإجابات التي منتلكها .لكنها تكمن يف معرفتنا للملك
ويف كوننا قد تغرينا بقوته ومتكنا من العمل بروحه .نرى هذه العنا�رش
ال�سخ�سية يف ن�سو�س مثل (1كورنثو�س )58–3 :15و(2بطر�س)18–16 :1
و(1يوحنا.)3–1 :1
تتطلب ا�صتجابة

دائما.
يفرق النا�س ً
يو�سح (متى )34 :10اأن كلمات ي�سوع وح�سوره ِّ
كلماته مطلقة واأوامره ذات �سلطان وتعاليمه �رشيحة ل لب�س فيها والنا�س
اإما معه اأو �سده .اإما اأن يجيبونه بـ «نعم» اأو بـ «ل» ولي�س هناك منطقة
رمادية اأو عرج اأو تاأرجح بني الفرقتني اأو ازدواجية.
ولزال الإعالن احلقيقي لر�سالة ب�سارة امللك يتطلب ا�ستجابة ب�رشية،
والإجابة الكتابية وا�سحة يف هذا ال�ساأن .تتعدى هذه الإجابة جمرد �سوؤال
علي اأن اأفعل كي اأح�سل على تذكرة اإىل ال�سماء؟» ال�سوؤال
«ماذا ينبغي َّ
علي اأن اأفعل الآن حيث اأن ملكوت اهلل هنا؟».
ال�سحيح هو «ماذا َّ
ا�ستجابة الإميان بامل�سيح كافية للح�سول على اخلال�س .عندما �ساأل �سجان
فيلبي يف (اأعمال« )16ماذا ينبغي اأن اأفعل لكي اأخل�س؟» اأجابه بول�س و�سيال:
«اآمن بالرب ي�سوع امل�سيح فتخل�س» .كذلك تعلن (رومية« )9 :10لأنك اإن
اعرتفت بفمك بالرب ي�سوع واآمنت بقلبك اأن اهلل اأقامه من الأموات خل�ست».
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يف يوم اخلم�سني ويف نهاية العظة التب�سريية الأويل ،ا�ستجاب اجلمع يف
(اأعمال )37 :2ب�سوؤال «ماذا ن�سنع؟» اأو�سح جواب بطر�س اأن ال�ستجابة
ال�سحيحة للب�سارة هي اأن نتحول عن طرقنا القدمية ونبداأ يف العي�س يف
احلياة اجلديدة مللكوت اهلل:
♦ توبوا.
♦ اعتمدوا.
♦ اقبلوا الروح القد�س.
نتناول ال�ستجابة ال�سحيحة للب�سارة ببع�س التف�سيل يف كتابي «ملك
اهلل» و«املجد يف الكني�سة» .ونتناول مو�سوع قبول الروح يف كتاب «معرفة
الروح» .ذكر بطر�س اأنه ميكننا اأن ن�سيف اإىل ردود الفعل الثالثة هذه «الإميان»
و«الن�سمام اإىل جماعة الكني�سة» و«ال�سلوك يف حياة التلمذة يف هذا العامل».
التوبة هي ثورة كلية وتغيري جذري يف التفكري ينتج عنه تغيري يف التوجه.
أي�سا حتول اإىل
اإنها لي�ست جمرد حتول عن التوجهات والأعمال اخلاطئة بل ا ً
اهلل واإىل طريقته يف احلياة والتفكري.
وا�سحا نحو اإرادة الآب و�سخ�س ي�سوع ،وهو ل
التزاما
يت�سمن الإميان
ً
ً
يتوقف عند الت�سديق العقلي بل يذهب اإىل ما هو اأبعد من ذلك؛ اإنه طاعة
للب�سارة وت�سليم كامل مللك اهلل .اإنه تكري�س حلياة التلمذة التي ت�ستمر العمر كله.
واملعمودية هي عالمة العهد مع اهلل وهي التي ترمز اإىل بركات الب�سارة
الأ�سا�سية ومتنحنا اإياها :التطهري من اخلطية ،الحتاد مع امل�سيح ،املوت
عن القدمي والقيامة مع اجلديد ،التكري�س هلل ،ال�رشكة مع البن ،ال�سرتاك يف
ج�سد امل�سيح.
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وقبول الروح هو جزء اأ�سا�سي من الأخبار ال�سارة لأنه من خالل الروح
نولد ثانية يف عائلة اهلل ونبداأ يف التمتع بح�سور امل�سيح.
اإن ال�ستجابة الكاملة هي جزء من ب�سارة ي�سوع .دعى ي�سوع النا�س اإىل اأن
يتوبوا ويعتمدوا وينتظروا الروح الذي �سري�سله لهم واأن ياأخذوا مكانهم يف
الكني�سة امل�سيحية واأن يذهبوا اإىل العامل كتالميذ .نقراأ يف كل العهد اجلديد
اأن الكني�سة الأوىل اأعلنت نف�س الر�سالة – فيما عدا اجلزئية اخلا�سة بانتظار
جزءا من
الروح لأن ي�سوع قد اأر�سله بالفعل .ويجب اأن تكون هذه الر�سالة ً
ب�سارتنا اليوم.
ر�صالة متفردة

هناك طريق واحد اإىل اهلل وهو ي�سوع .لكننا راأينا اأنه باإمكاننا اأن ن�سف
هذا احلقيقة بعدة طرق متكاملة .على �سبيل املثال كيف ي�ستخدم ي�سوع
كلماته وت�سبيهاته بحيث يفهمها �سامعوه .ا�ستخدم ي�سوع ت�سبيهات من
احلياة اليومية كي يقدم الأخبار ال�سارة بطريقة مفهومة للنا�س العاديني
املجروحني .قدم ي�سوع الب�سارة بكلمات مرتبطة بالزراعة والبناء وال�سيد
والطبخ واخلياطة والرعي وال�رشاء والبيع وال�رشب والأكل وهكذا .كما
ا�ستخدم ي�سوع بطريقة خالقة لغة املحاكم القانونية و�سوق العبيد واحلياة
العائلية لكي ي�سف اإجنازات ال�سليب بطريقة ت�سل اإىل اأذهان النا�س يف
ي�سمنون ر�سالتهم اإ�سارات وتلميحات
يومه .ويف �سفر الأعمال كان الر�سل
ِّ
نادرا ما اأ�ساروا اإىل العهد القدمي
كتابية عندما يتحدثون مع اليهود .لكنهم ً
يف حديثهم مع الأمم بل كانوا ي�سريون اإىل املقابر الوثنية وال�سعراء اليونان.
متاما لقلب الب�سارة – اأي للم�سيح
وهذا يعني اأنه علينا اأن نكون اأمناء ً
الكتابي وموته وقيامته واإجنازاته على ال�سليب – يف اإعالننا ال�سفهي
لر�سالة امللك .لكن علينا اأن نعمل بجد واأن يكون اأ�سلوبنا يف تقدمي الب�سارة
اإىل التائهني املجروحني الذين ُم�سحنا لن�سل اإليهم اأ�سلو ًبا مر ًنا خ َّال ًقا.
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يوؤكد ي�سوع يف (متى 26–25 :6و )31–29 :10على القيمة العظيمة
لكل �سخ�س مبفرده .اإن اهلل يعرف كل رجل وامراأة وطفل ب�سورة �سخ�سية
كبريا .كما يو�سح يف (لوقا)32–1 :15
تقديرا
حميمة ويق ِّدر ك ًال منهم
ً
ً
اهتمام ال�سماء العظيم بالو�سول اإىل كل فرد وخال�سه.
اأعلن ي�سوع -ب�سفته اهلل الظاهر يف اجل�سد -اهتمامه الإلهي بطريقة رائعة
من خالل بحثه عن النا�س كاأفراد والتوا�سل معهم .ت�سف الب�سائر هذا الهتمام
املُحِ ب الذي منحه ي�سوع لالأفراد –ل�س وزانية و�سياد ورجل اأبر�س وحاكم
غني وامراأة عاجزة وطفل مري�س واأم حزينة وحاكم فا�سد وهكذا .اهتم ي�سوع
خا�سا بالتائهني ال�سالني (.)ptochoi
بكل هوؤلء ،لكنه اهتم
اهتماما ً
ً
ي�صوع والرجال

ب�سارة لوقا هي اأكرث الب�سائر التي تركز على العالقة بني ي�سوع والأ�سخا�س
العاديني .تذكر ب�سارة متى املجو�س وتذكر ب�سارة يوحنا لعازر ونيقودميو�س
وال�سحاذ الذي كان مي�سح الب�ساق من على وجهه .لكن ب�سارة لوقا تعطينا
نظرة متفردة لأ�سخا�س مثل كليوبا�س وهريود�س و�سمعان وزكا وزكريا
وال�سبعني تلمي ًذا والرعاة والل�س على ال�سليب.
يوؤكد لوقا على اأن بطر�س ويعقوب ويوحنا كانت لهم عالقة خا�سة مع
كثريا .بعد اأن يعطي لوقا قائمة
ي�سوع .وهوؤلء هم الر�سل الذين يذكرهم ً
بالتالميذ يف(لو )16–12 :6يعود ويذكر هوؤلء الثالثة ومعهم لوي
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ويهوذا .يو�سح لوقا اأن ي�سوع كان له اأكرث من اثني ع�رش تاب ًعا وذلك عندما
ي�سري اإىل التالميذ والر�سل .يو�سح ( )13 :6اأن التالميذ كانوا جماعة كبرية
من الرجال والن�ساء اختار ي�سوع من بينهم الثنى ع�رش ر�سولً.
يتحدث لوقا عن معامالت ي�سوع مع عدد كبري من التالميذ العاديني اأكرث
مما يتحدث عن معامالته مع الثني ع�رش ر�سولً .يذكر (لوقا )20–1 :10اأن
ي�سوع اأر�سل �سبعني من التالميذ كي يكرزوا بالب�سارة واأنهم عادوا فرحني.
وي�سف تناول ي�سوع للطعام مع جمموعتني مت�سادتني من الرجال؛ الكتبة
والفري�سيني ومعلمي ال�رشيعة اأكلوا و�رشبوا مع ي�سوع بهدف اأن ين�سبوا
يعربوا عن �سداقته
ً
فخا له .بينما الع�سارين واخلطاة اأقاموا له الولئم كي ِّ
مدعوا
معهم وتاأييدهم له .ي�سجل لوقا خم�س مرات كان ي�سوع فيها �سيفًا
ً
لتناول الطعام ويرينا كيف حتدى ي�سوع التوقعات الجتماعية .نرى ذلك
يف ( 32 :5و 50–36 :7و 54–37 :11و)14–1 :14
يقدم لنا لوقا عرب ب�سارته �سل�سلة من الأ�سخا�س الذين ا�ستجابوا لي�سوع
بطرق خمتلفة؛ عار�س البع�س ي�سوع ب�سدة ،والبع�س الآخر ابتهج بنعمته
و�سلطانه ،وجمموعة ثالثة تركته حزينة غري قادرة على الوفاء مبطالبه.
أنا�سا عاديني يف قلب ميالد ي�سوع ،ويقدم لنا رجا ًل من الأمم
ي�سع لوقا ا ً
–وخا�سة قواد املائة واجلنود -ب�سورة رائعة .ويركز على تدخل اأنا�س
عاديني يف الأحداث املحيطة مبوت ي�سوع .تبداأ ب�سارته بو�سف مف�سل
لتعامالت اهلل مع زكريا وتنتهي ب�رشد حديث ي�سوع املطول مع كليوبا�س.
ميثل زكريا وكليوبا�س ومعهما زكا الأمثال الرئي�سية التي يوردها لوقا
ليو�سح تعامالت اهلل مع التائهني وكيف يغريهم.
ترد ق�سة كرازة ي�سوع ال�سخ�سية لزكا ومقابلته معه يف (لوقا،)10–1 :19
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وهي تاأتي مبا�رشة بعد مقابلة ي�سوع مع الرئي�س الغني يف (لوقا–18 :18
 .)23تختلف ا�ستجابة كال الرجلني لدعوة ي�سوع مو�سحة املثلني اللذين
قالهما ي�سوع يف (لوقا 31–19 :16و .)14–9 :18مل ي�ستطع الرئي�س اأن
يفي مبطلب ي�سوع وهو اأن يبيع كل ما له ويوزع على الفقراء .لكن جابي
كرما مل يتوقعه اأحد منه.
ال�رشائب اأظهر ً
معربا عن اأ�سلوب ب�سارة لوقا ،كما تربط كل اأفكار
تعترب ق�سة زكا
منوذجا ً
ً
الب�سارة م ًعا .وفيها نرى التوبة وال�سخاء وكرم ال�سيافة والتيه والفرح .ت�سل
الق�سة اإىل خامتتها القوية يف (لوقا )10 :19وهذه اخلامتة هي ذروة ب�سارة
لوقا والفكرة الرئي�سية بها .ميكننا اأن نتعلم الكثري عن الكرازة ال�سخ�سية
املوؤثرة من مثال ي�سوع هنا.
ي�صوع والن�صاء

خا�سا على العالقة بني ي�سوع ون�ساء
أي�سا تركي ًزا
تركز ب�سارة لوقا ا ً
ً
عاديات .تذكر الب�سائر الأخرى الن�ساء ب�سورة عر�سية اأما لوقا في�سجل
19حادثة تو�سح الطرق التي ا�ستجنب بها الن�ساء لي�سوع.
يف ع�رش نبذ املراأة وعاملها كقطعة اأثاث ل قيمة لها ،اأعلن لوقا عن
الطريقة الثورية التي عاملهن ي�سوع بها .على �سبيل املثال يو�سح لوقا
كيف اأن الن�ساء:
♦ ظهرن يف اأمثال ي�سوع ( 10 – 8 : 15و .)8 - 1 : 18
♦ كان تواجدهن مركزي يف ق�سة امليالد (.)51 : 2 – 26 : 1
♦ �سفاهن ي�سوع ( 56 – 40 : 8و .)17 - 10 : 13
♦ قبلهن ي�سوع وغفر لهن (.)38 - 36 : 7
♦ كن يخدمنه من اأموالهن ( 3 – 1 : 8و .)42 - 38 : 10
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♦ �سمع ي�سوع لهن (.)28 - 27 : 11
♦ مدحهن ي�سوع (.)4 - 1 : 21
♦ امتالأن بالروح القد�س (.)41 : 1
♦ بقني مع ي�سوع عند موته (.)49 : 23
♦ اأردن اأن يهتممن بج�سده (.)55 : 23
♦ كن اأول �سهود على قيامته (.)6 :24
يو�سح (لوقا� )16–11 :7سرب ي�سوع الفائق مع الن�ساء وحنوه عليهن.
عندما مل�س ي�سوع النع�س اأ�سبح طق�س ًيا غري طاهر .لكن كان اإظهار اهتمامه
بالأرملة التي فقدت ابنها وتوحده مع م�ساعر حزنها اأهم بكثري بالن�سبة له.
معربا عن
تعترب ق�سة �سفاء املراأة املنحنية يف (لوقا)17–10 :13
منوذجا ً
ً
اأ�سلوب ب�سارة لوقا .تركز هذه الق�سة على امراأة وت�سجل التفا�سيل الدقيقة
عن حالتها و�سفائها ،وتذكر مواجهتها مع ال�سلطات وت�سجل اأن املراأة جمدت
اهلل وتنتهي بفرح كل اجلمع باملعجزة .تو�سح هذه الق�سة اأكرث من غريها
تتميم ي�سوع للهدف الرئي�سي من م�سحته وهو الو�سول اإىل التائهني ال�سالني
( )ptochoiباإعالن الب�سارة .اإنها مثال كال�سيكي عن الكرازة ال�سخ�سية.
ب�صارة يوحنا:

تختلف ب�سارة يوحنا عن الثالث ب�سائر الأخرى ،حيث تركز اأكرث على
العبادة وتربط حياة ي�سوع بال�سنة الدينية لدى اليهود وت�سجل تعاليم ي�سوع
يف الهيكل ولي�س اأمثاله يف الطرق اجلانبية وتقدم بع�س اللقطات املختارة
بعناية من ق�سة ي�سوع يف اإطار الأعياد املقد�سة بد ًل من اأن تن�سج كل الق�سة
حول تنقالت ي�سوع.
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نقراأ يف (يوحنا  )4على �سبيل املثال عن مقابلة ي�سوع ال�سخ�سية مع
املراأة ال�سامرية وكرازته لها .وتاأتي الق�سة يف �سياق الحتفال بعيد الف�سح
( .)54 :4–13 :2كما اأنها جزء من �سل�سلة من الأفكار الروحية القائمة على
مو�سوع الف�سح .يوؤكد يوحنا يف ( )20 :2اأن البن ي�ستطيع اأن ي�ستعيد كل ما
اأف�سدته الب�رشية ،ثم بعد ذلك يتحدث يف ( )3 :3عن الولدة اجلديدة ويتحدث
يف ( )14 :4عن �سكنى الروح القد�س.
ي�ستخدم يوحنا ق�ستي كرازة ي�سوع ال�سخ�سية للمراأة ال�سامرية
ونيقودميو�س لتو�سيح هذه الأفكار الروحية .كان نيقودميو�س يف حاجة
اإىل احلياة اجلديدة على الرغم من كل معرفته بالدين .اأما املراأة ال�سامرية
ماء حي.
فعلى الرغم من دن�سها وخطيتها كان با�ستطاعتها اأن متتلك
َ
ينبوع ً
ولأن يوحنا يركز على الأعياد اليهودية ،فهو ي�سجل يف ب�سارته حوايل
20يوما فقط من خدمة ي�سوع .لكن -ويا للروعة -يركِّز جزء كبري مما
ً
ي�سجله على و�سف تعامالت ي�سوع مع الأفراد .على �سبيل املثال حتتل
مقابلة ي�سوع مع املراأة ال�سامرية  30عد ًدا بينما ت�سف نه�سة ال�سامرة
التي تلت ذلك اأربعة اأعداد فقط .يجب اأن ي�ساعدنا هذا على فهم اأن رغبتنا
يف اختبار العامل ( )kosmosللخليقة اجلديدة يجب اأن ي�ساحبها اهتمام
عميق بالأفراد .ويجب علينا اأن نتوا�سل مع هوؤلء الأفراد بطريقة تنم عن
التعاطف والهتمام واملحبة وعدم التحيز كما فعل ي�سوع.
عندما يتعلق الأمر بالتب�سري ،جند اأن معظم اجلماعات الكن�سية تركز على
الو�سول اإىل جموع من النا�س يف اجتماعات ر�سمية منظمة .لكن ق�سة
ي�سوع مع املراأة ال�سامرية تو�سح لنا اأن التب�سري ال�سخ�سي الذي يقوم به
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اأفراد املوؤمنني يجب اأن يكون هو مركز كل اإر�سالية كن�سية للو�سول بب�سارة
امل�سيح اإىل التائهني.
ن�سو�سا مثل:
لكن ل يجب اأن ين�سينا الرتكيز على التب�سري ال�سخ�سي
ً
(متى 25 :4و 1 :8و 36–33 ،8 :9و 23 ،15 :12و 34 ،1 :13و–13 :14
أي�سا جلموع غفرية من الرجال والن�ساء.
 )23وكلها تو�سح اأن ي�سوع كرز ا ً
ي�سع وراء هذه اجلموع بل هي التي �سعت
من املهم اأن ندرك اأن ي�سوع مل َ
وراءه يف اأماكن واأوقات غري مالئمة .اأتت اجلموع اإىل منزل حدثت به معجزة
اأو اإىل حيث علمت اأن ي�سوع موجود .وعلى الرغم من اأن هذا اأمر �سائع يف
اأفريقيا واآ�سيا واأمريكا الالتينية ،نخترب نحن القليل منه يف اأوروبا يف هذه
الأيام .لكن معظم الب�سائر تركز على و�سف خدمة ي�سوع للتجمعات غري
الر�سمية على جوانب الطرق ويف املنازل واحلدائق وعند تناول الطعام ويف
اجلنازات وبجانب بركة ويف قارب.
خدم ي�سوع بالطبع يف اجتماعات ر�سمية منظمة يف املجامع .لكن مثل
هذه الجتماعات مل تكن هي مركز كرازته .مل يتجاهل ي�سوع اجلموع اأب ًدا
كما مل يتجاهل اخلدمات الر�سمية .لكن الب�سائر تو�سح اأن اخلدمة ال�سخ�سية
الفردية كانت هي قلب عمل ي�سوع التب�سريي.
مل يتبع ي�سوع يف كرازته ال�سخ�سية قال ًبا معي ًنا .راأينا يف كل �سل�سلة «�سيف
الروح» اأن ي�سوع مل يبادر بفعل �سيء من تلقاء نف�سه .لكنه كان خا�س ًعا لالآب
خ�سوعا كام ًال وكان يتبع تعليماته يف كل الأوقات .كما اعتمد كلية على
ً
م�سحة الروح القد�س .كما نرى يف كتابي «اخلدمة بالروح» و«ال�ستماع اإىل
اهلل» اأنه لو اأردنا اأن نت�سارك يف خدمة ي�سوع واأن نخدم بفاعليته ،فعلينا نحن
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أي�سا اأن نخ�سع لإرادة الآب ون�ستمع اإىل �سوته ونتبع تعليماته ونطيعه طاعة
ا ً
الب�سارة ونعتمد كلية على تقوية واإعداد الروح لنا .اإننا غري مدعوين اإىل تقليد
التفا�سيل الدقيقة لأ�سلوب خدمة ي�سوع .ومع ذلك ميكننا اأن نتعلم الكثري عن
الكرازة ال�سخ�سية من الطريقة التي قدم بها ي�سوع الب�سارة للتائهني .راأينا اأن
مقابلة ي�سوع مع زكا متثل ذروة ب�سارة لوقا ،واأن حديثه مع املراأة ال�سامرية يعد
امل�سهد يف ب�سارة يوحنا .وعلى الرغم من اأن هاتني الق�ستني خمتلفتان ويت�ساد
بطليهما من الناحية الجتماعية ،اإل اأننا نرى يف كلتيهما خم�سة مبادئ رئي�سية
للكرازة ال�سخ�سية .وهي مبادئ تظهر يف كل خدمة ي�سوع للتائهني.
 -1توا�صل مع ال�صخ�س

ن�ستطيع القول -على قدر معرفتنا -اإن ي�سوع مل يكن قد قابل زكا وال�سامرية
متاما.
من قبل .ويبدو اأن ق�ستيهما ت�سفان تقدمي الب�سارة ل�سخ�سني غريبني ً
�سائرا اإىل اأور�سليم عندما مر
م�سافرا يف كال املرتني؛ حيث كان
كان ي�سوع
ً
ً
م�سافرا اإىل اجلليل عندما و�سل اإىل �سوخار .وهذا يو�سح اأن
باأريحا وكان
ً
اأف�سل فر�س الكرازة ال�سخ�سية تاأتي يف اأماكن احلياة اليومية العادية :يف
القطارات والطائرات ،يف املتاجر واملقاهي ،يف املنتزهات واأماكن ممار�سة
الريا�سة وهكذا.
رمبا نقول من وجهة نظرنا الب�رشية اإن ي�سوع مل يكن بحاجة اإىل التوا�سل
مع ا ٍّأي منهما .كان باإمكان ي�سوع اأن ينزل يف فندق يف اأريحا وياأتي لنف�سه
ب�رشاب من بئر �سوخار .لكن ي�سوع كان يف عالقة مع اهلل وكان حمِ ًّبا
للنا�س .كما كان منتب ًها لتحري�س الروح له ومدركً ا حلاجة النا�س العميقة
اإىل اخلال�س .لو اأردنا اأن نتوا�سل توا�س ًال فعا ًل مع ال�سخ�س الذي نقدم
له الب�سارة ،فيجب اأن تكون رغبتنا يف الو�سول اإليه �سادقة ،كما يجب اأن
ن�ستمع اإىل اهلل منتظرين قيادته لنا.
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كانت هناك عوائق اجتماعية وعرقية عند بئر �سوخار .لكن حمبة ي�سوع
وحنوه الب�رشي مكناه من التغلب على �سك املراأة وعدم ثقتها .اأما يف اأريحا،
جموعا لديها ف�سول ملعرفته .لكن الروح اأ�سار له على
فقد قابل ي�سوع
ً
ال�سخ�س الذي يتوا�سل معه.
ويف كلتا الق�ستني توا�سل ي�سوع مع زكا وال�سامرية باأن جعل نف�سه
مديو ًنا لهما .طلب ي�سوع من املراأة اأن تعطيه لي�رشب وطلب من الرجل اأن
ي�ست�سيفه يف بيته .يحاول الكثري من املوؤمنني اليوم اأن يتوا�سلوا مع من
حولهم عن طريق تقدمي �سيء لهم .لكن ي�سوع فعل العك�س .لقد اأخذ املكان
الأقل ،حيث طلب اأن ُي�سنع معه معروف.
يتطلب تبني هذا التوجه يف التب�سري وق ًتا ،كما يحمل الكثري من املخاطر
والرف�س .لكن ما الذي يهم اإن ُرف�سنا اأو مت جتاهلنا؟ يف اأغلب الأحوال
مينعنا كربياوؤنا اخلائف من الو�سول اإىل النا�س.
لو اأردنا اأن نتوا�سل مع اأ�سخا�س عاديني تائهني ،فعلينا اأن نن�ست بانتباه
اإىل اهلل ونطلب قيادة الروح القد�س الوا�سحة ويكون لدينا ا�ستعداد لتحمل
بع�س الأمل والرف�س اللذين ذاقهما ي�سوع .وكلما كنا قريبني منه ،كلما
و�سلت حمبته املحفزة من خاللنا اإىل الأ�سخا�س التائهني الذين نقابلهم.
 -2اأَثِر ف�صوله

علينا اأن نتعلم من الأ�سلوب الذي قدم به ي�سوع الب�سارة لزكا وال�سامرية؛
فاإنه مل يعظ اأ ًيا منهما ول اقتب�س يف حديثه معهما اأقوا ًل من الأ�سفار
املقد�سة ،كما مل يقدم لهما الب�سارة يف عر�س تقليدي ول وجه لهما اأ�سئلة
جمهزة يحفظها عن ظهر قلب.
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من الوا�سح اأن املراأة مل ت�سمع عن ي�سوع من قبل؛ لذا اأثار ي�سوع ف�سولها
عن طريق الإ�سارة اإىل �سيء ير�سيها اأكرث من جتربتها احلالية .نرى هذا
يف (يوحنا )14–10 :4ا�ستخدم ي�سوع كلمات وت�سبيهات خالقة قائمة
على املوقف املبا�رش الذي يتحدث فيه معها .كما ا�ستخدم ت�سبي ًها قيا�س ًيا
من الب�سارة ينا�سب احتياجات املراأة ب�سورة مبا�رشة .ونتيجة لذلك بداأت
املراأة يف توجيه بع�س الأ�سئلة لي�سوع كما طلبت منه اأن ي�ساعدها.
كان الأمر خمتلفًا يف حالة زكا؛ فقد لقد �سمع زكا عن ي�سوع من قبل
وكان لديه ف�سو ًل بالفعل .لكن مل يكن هناك �سيء يعده للحظة التي ناداه
فيها ي�سوع با�سمه بينما كان يعتقد اأنه مباأمن يف خمباأه على ال�سجرة .رمبا
كانت هذه كلمة علم من الروح القد�س (ومن املمكن اأن يكون ي�سوع قد �سمع
عنه من متى) .غال ًبا ما تثري املواهب الروحية ف�سول النا�س كما تثري الكتب
والأفالم وامل�رشحيات والعبادة واخلدمات امل�سحية وما اإىل ذلك ف�سولهم.
لكن علينا اأن ن�سرب بع�س الوقت حتى يتحول الف�سول اإىل بحث جاد .من
غري املجدي اأن جنيب على اأ�سئلة مل ي�ساألها النا�س ،واأن نتعجلهم يف اأخذ
قرار مل ي�ستعدوا بعد لتخاذه.
اجلـوع ال روحـي

كان لدى املراأة وزكا جوع روحي حتى واإن مل يعرتفا لنف�سيهما بهذه
احلقيقة .والكثري من النا�س جوعى روح ًيا لأن هذه هي الطريقة التي خلقنا
بها اهلل� .سيعرتف القليلون بالطبع بهذا اجلوع اأو رمبا يدركون اأنهم يعانون
منه .اإن مل جنعل ال�سخ�س الذي نقدم له الب�سارة ي�سل اإىل مرحلة يثري فيها
اأ�سئلة اأو يطلب فيها م�ساعدة ،فمن غري املحتمل اأن ي�ستمع اإىل الأخبار
ال�سارة التي نريد اأن ن�سرتك فيها معه.
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غال ًبا ما نركز على الكلمات ونحن نقوم بالتب�سري ،فنت�ساءل عما يجب
علينا اأن نقوله .لكن النا�س غري جياع للكلمات بل للحقيقة والنزاهة
ولأ�سلوب حياة معني.
عندما تاق النا�س اإىل �سلطان ي�سوع ،فقد كانوا يرون احلق يف كلماته
أي�سا منبهرين باأ�سلوب حياته الذي عزز كلماته واأ�ساف اإليها الكثري.
وكانوا ا ً
ينجذب معظم النا�س اإىل امل�سيح يف املقام الأول عندما يرون حقيقته
تغيريا جذر ًيا يف حياة �سخ�س اأ�سبح
من خالل اأحد املوؤمنني .رمبا يرون
ً
م�سيح ًيا اأو رمبا توؤثر يف حياتهم اخلدمة امل�سحية لأحد املوؤمنني اأو رمبا
تبهرهم معجزة اأو رمبا يرون ح�سور امل�سيح يف موؤمن يتقابلون معه .ل يهم
ما الذي اأثار ف�سولهم .لكن ما يهم هو رغبتهم يف معرفة اأن ما راأوه هو حق
ولي�س خدعة اأو وهم .كما يرغبون يف التاأكد من اأن حياة ال�سخ�س الداخلية
تتفق مع مظهره اخلارجي.
كان لدى زكا ف�سول ملعرفة اإن كان ي�سوع �ساحلًا ح ًقا كما �سمع عنه.
عرف زكا احلقيقة من نظرة واحدة وكلمة واحدة من ي�سوع .وكان م�ستع ًدا اأن
ي�ستجيب ملا �سمعه .اأما ال�سامرية فبعد اأن حتدثت مع ي�سوع لدقائق معدودة
تغري �سكها العدائي اإىل انفتاح روحي .علينا اأن نتذكر اأن النا�س ل يقبلون
الإميان بدين اأو عقيدة .لكنهم يقبلون الإميان بامل�سيح .اإن القدا�سة اجللية
املبهجة املت�سبهة بامل�سيح التي تن�رش تاأثريها على كل من يتالم�س معها
هي مكون اأ�سا�سي من مكونات عمل التب�سري ال�سخ�سي.
دم حتديًا
 -3ق رِّ

عندما زاد ف�سول املراأة ال�سامرية مبا يكفي لكي تطلب «هذا املاء»
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(يوحنا ،)15:4مل يقفز ي�سوع مبا�رشة اإىل تقدمي الب�سارة لها .لكنه وبح�سا�سية
حت َّدى جزئية حرجة يف حياتها.
كان العديد من املوؤمنني �سي�سعدون لطلب املراأة ،وكانوا �سيدفعون املاء
احلي مبا�رشة اإىل يديها .لكن ي�سوع يهتم ب�سنع تالميذ له اأكرث مما يهتم
دائما بق�سية التلمذة التي هي يف
بجمع تابعني .وقد كان يتح َّدى النا�س ً
قلب حياتهم.
كان الرجال هم مركز حياة املراأة وكان املال هو مركز حياة زكا .مل يوبخ
ي�سوع املراأة على �سلوكها الال اأخالقي كما مل يعاقب زكا على ج�سعه .لكنه
وبرفق حتدى ك ًال منهما فيما يتعلق بتلك الق�سايا احلرجة يف حياتهما.
اأخرب ي�سوع املراأة اأن تذهب وتدعو زوجها ،وطلب من زكا اأن يقدم الطعام
�سخ�سا .متكن ي�سوع ب�سبب م�سحته بالروح وانفتاحه
واملاأوى لثالثة ع�رش
ً
بع�سا من معرفة اهلل عن املراأة .لكنه ذكر ما عرفه بحر�س.
عليه اأن ي�ستقبل ً
لزال اهلل يف التب�سري ال�سخ�سي يعطي املوؤمنني املم�سوحني «كالم علم» عن
الأ�سخا�س الذين ي�سعون يف الو�سول اإليهم.
ٍو«كالم العلم» هو موهبة مهمة من مواهب الروح ،وعلينا اأن نكون
دائما لهذه الب�سرية الروحية ونحن نتحدث مع من
من�ستني ومنتبهني ً
أي�سا اإىل موهبة «احلكمة» كي ن�ستطيع اأن نتعامل
نب�رشهم .لكننا نحتاج ا ً
مع املعلومات التي اأخذناها ب�سجاعة وح�سا�سية ي�سوع .نتناول دور هذه
املواهب يف كتب «معرفة الروح» و«اخلدمة يف الروح» و«ال�ستماع اإىل
اهلل» .نرى ي�سوع يف كل الب�سائر يتحدى النا�س فيما يتعلق بكلفة التلمذة.
على �سبيل املثال (متى )22–18 :8و(مرق�س )34 :8و(لوقا11–8 :5
و )30–18 :18و(يوحنا 14 :5و .)11 :8وهذا التحدي هو عن�رش خطري
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من عنا�رش عمل التب�سري .مل يكن ي�سوع يتبع طريقة معينة ثابتة .لكنه كان
دائما ي�سري اإىل اأكرث
يتحدى الأ�سخا�س املختلفني بطرق خمتلفة .وكان ً
املو�سوعات اأهمية يف حياة ال�سخ�س وي�رشح له مطالب ملكوت اهلل بطريقة
غال ًبا ما تثبط الهمة ولكن لي�س همة اجلادين ال�سادقني.
-4اأجب على الأ�صئلة

عند النقطة احلرجة يف كال الق�ستني ،ومبا�رشة قبل اأن يقبل زكا واملراأة
عطية اخلال�س ،حدث حتول ُمربِك.
كان حتدي ي�سوع للمراأة اأقرب ما يكون اإىل الت�سجيع؛ لذلك �ساألت املراأة يف
(يوحنا� )20 :4سوؤا ًل دين ًيا مبتعدة به عن لب مناق�ستهما .كما اأن كلمات ي�سوع
لزكا اأثارت غ�سب اجلموع لدرجة اأنهم بدءوا يتحدثون �سده يف (لوقا.)7 :19

كان لليهود وال�سامريني اأفكار خمتلفة عن الدين ،وخا�سة فيما يتعلق
باملكان ال�سحيح للعبادة .ا�ستخدمت املراأة مو�سوع الدين كطريقة تنحرف
بها عن مو�سوع املناق�سة الأ�سا�سي .ولزال النا�س يفعلون نف�س ال�سيء
اليوم ،حيث جتدهم ي�ساألون عن الأمل ونظرية الن�سوء وديانات اأخرى وهكذا.
كل ذلك بهدف واحد فقط هو حتويل م�سار املحادثة بعي ًدا عن حتدي امل�سيح
غري املريح.
مل يتجاهل ي�سوع �سوؤال املراأة .لكن ال�سوؤال يف الوقت نف�سه مل ي�سو�س
اأفكاره .تعامل ي�سوع برفق مع ارتباكها يف (يوحنا )24–21 :4ثم عاد بها
اإىل الق�سية الروحية الأكرث اأهمية.
راأينا يف اجلزء الرابع اأننا جمي ًعا نحتاج اإىل امتالك اإجابات جيدة عن
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الأ�سئلة ال�سائعة التي يثريها النا�س بخ�سو�س الأمل والديانات الأخرى
ونظرية الن�سوء واملعجزات واحلياة بعد املوت وهكذا .علينا اأن نكون
قادرين على التعامل مع هذه الق�سايا بو�سوح وعقالنية وبالغة .لكن علينا
األ ن�سمح اأب ًدا لهذه الأ�سئلة اأن تاأخذنا بعي ًدا عن احلديث مع ال�سخ�س فيما
يتعلق باحتياجاته الروحية اخلا�سة .علينا اأن جنيب على الأ�سئلة ال�سادقة
دون اأن نبتعد عن املو�سوع الأ�سلي .كان الأمر خمتلفًا يف حالة زكا .مل
يحدث زكا الت�سوي�س ب�سبب �سوؤال اأثاره لكن الت�سوي�س جاء من اجلموع.
وكان من ال�سهل ج ًدا على ي�سوع اأن يوجه تركيزه اإليهم ويربر لهم كلماته اأو
يتجادل معهم وي�رشح لهم اأفكاره اأو حتى ي�سعى اإىل جعلهم يوؤمنون به .لكن
ي�سوع رف�س اأن ي�سو�س تركيزه اأي �سيء مبع ًدا اإياه عن زكا املحتاج .جتاهل
ي�سوع اجلموع وهمهمتهم ووقف �سام ًتا يف انتظار اأن ي�سكتهم زكا بكلماته.
تطلب هذا الأمر حكمة عظيمة .لكنه يو�سح لنا مرة اأخرى اأن قبول من نقدم
له الب�سارة لالإميان ل يعتمد على كلماتنا .اإننا ل نحتاج اإىل كل الإجابات
ول نحتاج اإىل اأن نكون م�سيطرين على كل املوقف .اهلل قادر على اأن يعمل
يف حياة ال�سخ�س من خالل الروح .ويف بع�س الأحيان يكون �سمتنا هو
اأبلغ طريقة للتعامل مع الأمور امل�سو�سة حولنا.
أ�ص�س التزام
 -5ا رِّ

تعبريا تقليد ًيا لإعالن الإميان .لكن
كلمات زكا يف (لوقا )8 :19لي�ست
ً
ي�سوع كان يعلم قلب الرجل وقد اأعلن على املالأ اأن اخلال�س ح�سل لبيته.
اأما كلمات املراأة يف (يوحنا )29 :4فلم تكن حتمل تاأكي ًدا اإيجاب ًيا .لكن
(يوحنا )42 :4يو�سح اأنها بداأت تقدر حقيقة اأن ي�سوع هو امل�سيح خمل�س
العامل.
103

الوصول للتائهني

من ال�سهل اأن نبحث عن رد معروف واأن نتوقع اأن يعرب النا�س عن التزامهم
يوما ما .لكن ي�سوع كان ينظر اإىل القلب
بنف�س الطريقة التي اتبعناها نحن ً
ولي�س اإىل الكلمات اخلارجية .وا�ستطاع اأن يجعل زكا وال�سامرية يتعهدان
بعمل اأ�سياء كانت مهمة لكل منهما.
نفهم من (يوحنا )25 :4اأن املراأة حاولت اتباع اأ�ساليب اأخرى كي توؤجل
اتخاذ قرارها ملا بعد .ولزال البع�س يفعل نف�س ال�سيء اليوم .لكن ي�سوع
دائما يف
جعلها تقف اأمامه وج ًها لوجه – وهو الأمر الذي علينا اأن نتبعه ً
كل �سكل من اأ�سكال العمل التب�سريي.
كانت مقابلة ي�سوع مع زكا وال�سامرية حد ًثا متفر ًدا يف حياة ك ًال منهما.
يوما
كان ي�سوع قري ًبا منهما ب�سكل خا�س وكان يوم مقابلته مع كل منهما ً
م�سري ًيا بالن�سبة لهما .ففي هذا اليوم كانا اإما اأن يخل�سا اأو اأن يرف�سا
اخلال�س اإىل الأبد .مير كل �سخ�س يف حياته بدقائق قليلة يكون امل�سيح
فيها قري ًبا منه ب�سكل خا�س – مما يعني اأن كل حلظة من حلظات العمل
التب�سريي هي فر�سة حرجة وحتتاج اإىل تعامل م�سوؤول .يجب علينا اأن
ن�سجع من نقدم لهم الب�سارة على اأن يكر�سوا حياتهم للم�سيح دون اأن ن�سغط
عليهم باأي طريقة.
غال ًبا ما يكون من املفيد اأن ن�ساأل ال�سخ�س اإن كان يريدنا اأن نقرتح له
�سالة من �ساأنها اأن ت�ساعده على اأن يبداأ يف اتباع امل�سيح ،اأو اإن كان يريد
اأن يقراأ �سي ًئا من الكتاب وي�سلي بنف�سه.
يجب علينا اأن ن�ساعد كل �سخ�س ب�سورة فردية وبطريقة وكلمات تنا�سب
موقفه .لكن من املهم اأن تكون الكلمات ب�سيطة وحمددة .يعاين الكثري من
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ت�سوي�سا فيما يتعلق بالأمور الروحية ،والتعميمات لن ت�ساعدهم
الأ�سخا�س
ً
على فهم اأي �سيء .علينا بالطبع اأن نفهم الب�سارة بو�سوح كي ن�ستطيع اأن
�سخ�سا ما
نقدمها بب�ساطة ،لي�س علينا اأن ن�رشح عقيدة التربير كي نقود
ً
اإىل امل�سيح .رمبا يكون من النافع -اإن اأردنا اأن نقدم الب�سارة يف اأب�سط
�سورها -اأن ن�ستخدم اإطارات ف�سفا�سة مثل الأربعة قوانني الروحية ،وهي:
♦ اهلل يحبك وله خطة رائعة حلياتك (يوحنا  16 : 3و .)10 : 10
♦ الإن�سان خاطئ ومنف�سل عن اهلل (رومية  23 : 3و .)23 : 6
♦ ي�سوع امل�سيح هو عالج اهلل الوحيد خلطايا الإن�سان (يوحنا 6 : 14
ورومية .)8 : 5
♦ عليك اأن تقبل امل�سيح �سخ�س ًيا كرب وخمل�س (يوحنا 12 :1وروؤيا.)20 :3
تناولنا يف اجلزء الرابع الر�سالة التي علينا اأن نو�سلها للتائهني .لكن
لي�س علينا اأن ن�رشح كل التفا�سيل لكل �سخ�س بل اأن نختار اجلوانب التي
يوجه الروح القد�س انتباهنا اإليها واأن نقدمها بكلمات وت�سبيهات منا�سبة.
من املهم اأن ندرك اأن زكا واملراأة بدءا يف ن�رش الأخبار ال�سارة بنف�سيهما.
أثريا وال�سهادة احلديثة هي
املوؤمنون اجلدد هم يف الغالب اأكرث املب�رشين تا ً
يف الغالب اأقوى طرق ن�رش الب�سارة.
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راأينا اأن امل�سيح هو ر�سالة العمل التب�سريي واأن اأداة التب�سري هي املوؤمنون
الأفراد الذين ي�سلون اإىل التائهني حولهم ب�سورة �سخ�سية فردية .والآن
دائما و�سيلة التب�سري .ميار�س البع�س
نحتاج اإىل معرفة اأن الكني�سة هي ً
العمل التب�سريي يف الع�رش احلديث بانف�سال عن الكنائ�س املحلية .لكن
هناك �سببني رئي�سيني يجعالن مثل هذا العمل قليل الفائدة.
♦ الكني�سة هي الو�سيلة التي عينها اهلل لن�رش الب�سارة.
♦ املق�سود من ر�سالة التب�سري هو دعوة النا�س اإىل الن�سمام جل�سد
امل�سيح اأي اإىل جماعة املوؤمنني الذين ميثل امل�سيح راأ�سهم.
قلنا يف كتاب «املجد يف الكني�سة» اإن ال�سهادة هي العمل الأ�سا�سي للكني�سة.
ي�سجل (يوحنا )27 – 26 :15و(اأعمال )8 :1دعوة الكني�سة اأن تكون �ساهدة
لي�سوع اإىل اأق�سى الأر�س بالكلمات والأفعال واأ�سلوب احلياة .والكني�سة
دائما تنمو اأينما كان املوؤمنون العاديون مهيئني ومنطلقني للعمل ك�سهود.
ً
اإن الكني�سة التي لي�س لديها حرارة و�سوق ال�سهادة هي كني�سة فاقدة
ملعنى دعوتها – اأي تلمذة جميع الأمم لي�سوع امل�سيح .الكلمة اليونانية
( )martureoاأي «ي�سهد» تعني «حتدث ال�سخ�س مبا راآه اأو �سمعه»ُ .ت�ستخدم
هذه الكلمة يف العهد اجلديد لت�سف ال�سهادة عن ي�سوع بوا�سطة:
♦ الآب (يوحنا  32 : 5و  18 : 8و 1يوحنا .)10 - 9 : 5
♦ ي�سوع نف�سه (يوحنا  11 : 3و  44 : 4و .)31 : 5
♦ الروح القد�س (يوحنا  26 : 15وعربانيني .)15 : 10
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♦ الأ�سفار املقد�سة (يوحنا  39 : 5وعربانيني .)17 ، 8 : 7
♦ اأعمال ي�سوع (يوحنا  36 : 5و .)25 : 10
♦ الأنبياء والر�سل (اأعمال  43 : 10و  11 : 23و 1كورنثو�س .)15 : 15
وهذا يوؤكد اأن كل كلمات واأعمال الكني�سة يجب اأن توجه النا�س اإىل ي�سوع.
اإننا �سهود له ولي�س لأنف�سنا اأو حتى لكني�ستنا املحلية.
تخاطب كلمات (يوحنا 27 :1و )30–28 :3هذه احلقيقة ب�سورة خا�سة.
يجب اأن يكون هدف الكني�سة هو ال�سهادة لي�سوع وجذب النا�س اإليه
وت�سجيعهم على اتباعه وم�ساعدتهم على اأن يحبوه.
لكن يجب علينا اأن نتذكر اأنه ل ميكننا اأن ن�سهد عن ي�سوع بفاعلية بقوتنا
دائما اإىل قوة الروح القد�س .يذكرنا
وقدرتنا ال�سخ�سية .فنحن نحتاج ً
(يوحنا )18 :15اأن الروح القد�س هو «ال�ساهد» واأنه ميكننا اأن ن�سهد بفاعلية
فقط عندما ن�سمح له اأن يعمل يف حياتنا .اأُخرب التالميذ يف (اأعمال )8 :1اأن
ميكثوا منتظرين حلول قوة الروح عليهم قبل اأن يكون باإمكانهم اأن ي�سهدوا
بفاعلية .ولزال هذا ينطبق على الكني�سة اليوم.
متخ�س�سا تقوم به الكني�سة بني احلني والآخر فقط.
اإن التب�سري لي�س عم ًال
ً
لكنه يجب اأن يكون هو ال�سفة املميزة لكل ما نقول ونفعل .احلقيقة هي اأن كل
كثريا ما نقول ونفعل ما يجلب
دائما عن ي�سوع امل�سيح .ولالأ�سف ً
كني�سة ت�سهد ً
القليل من املجد له ويبعد الكثريين من النا�س عنه .يتعجب بع�س املوؤمنني
حني يكت�سفون اأن الكتاب املقد�س يحتوي على القليل من املنا�سدات بال�سهادة
مفرت�سا وجوده يف
بعد (متى )20–18 :28وذلك لأن التب�سري كان عم ًال
ً
الكني�سة الأوىل وكان يتم دون اأي تقنيات اأو برامج اأو ت�سجيع خا�س.
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يو�سح لنا �سفر الأعمال اأن كل الكني�سة كانت تب�رش طوال الوقت .مل يكن
التب�سري يف الكني�سة الأوىل مثلما هو اليوم عم ًال يقوم به املوؤمنون جمربين
كارهني له وغري مكر�سني قلوبهم له بالتمام .كما مل يكن غري موؤثر ويتم
منت�رشا بني املوؤمنني .اهلل
م�ستمرا
بني احلني والآخر .لكنه كان عم ًال تلقائ ًيا
ً
ً
يهتم بخال�س الأفراد وتلمذتهم كما يهتم ببناء الكني�سة .وهو يريدنا – كما
قلنا يف كتاب «املجد يف الكني�سة» – اأن ن�سبح جمتم ًعا جدي ًدا ح ًيا يعلن
جمده للعامل ويف العامل.
اإن ق�سد اهلل الأ�سلي وهدفه النهائي هو اأن يكون الذين خلقهم على
�سورته جمتم ًعا للمحبة الإلهية .وهذا يعني اإنه عندما يكر�س النا�س اأنف�سهم
جزءا
للم�سيح ،فعليهم اأن يكر�سوا اأنف�سهم جل�سده وكني�سته .وهذا -كما قلناً -
من مغزى املعمودية .يف (اأعمال )47–40 :2عندما اأخرب بطر�س اجلموع
مبا عليهم فعله ،اأطاعوه وكر�س املوؤمنون اجلدد اأنف�سهم لتعاليم الر�سل
وال�رشكة ،لقد عربوا عن تكري�سهم للم�سيح عن طريق العي�س يف ج�سده.
الإعالن

راأينا اأن الأخبار ال�سارة هي جزء من اإعالن اهلل عن نف�سه ،وهذا يعني
اأن الكني�سة تعلن اهلل للعامل وهي تقوم بعمل التب�سري .ونعلم الآن اأن عملية
الإعالن هذه تت�سمن:
♦ اإذاعة الب�سارة – كرازة علنية و�سهادة �سخ�سية.
♦ اإثبات الب�سارة – ال�سفاء واإخراج ال�سياطني واملعجزات.
♦ جت�سيد الب�سارة – حياة متمثلة بامل�سيح بني املجروحني.
اأكدنا يف كل �سل�سلة «�سيف الروح» على املبداأ الروحي العام القائل باأن
دائما مع بع�سها
الإعالن الإلهي ياأتي بالعديد من الطرق املتكاملة التي تتفق ً
البع�س .على �سبيل املثال ،قلنا يف كتاب «الإميان احلي» اإن اهلل اأعلن كلمته من
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خالل كلمته ال�سخ�سية ي�سوع ومن خالل كلمته املكتوبة اأي الأ�سفار املقد�سة.
دائما كلمة الـ « »logosالعامة –
وراأينا اأن كلمة الـ « »rhemaاخلا�سة توؤكد ً
اأي اأنها تتفق مع ي�سوع والكتاب املقد�س وكل كلمات الـ « »rhemaالأخرى.
واأ�رشنا يف كتاب «ال�ستماع اإىل اهلل» اأن اهلل يتحدث بعدة طرق ولكنه يوؤكد
دائما متوافقة مع بع�سها
كلمته لنا عندما يتحدث اإلينا بطرق خمتلفة تاأتي ً
البع�س .ينطبق مبد أا التفاق هذا على العمل التب�سريي .ق�سد اهلل هو اأن يعلن
الأخبار ال�سارة عن نف�سه يف الكني�سة ومن خالل الكني�سة بالعديد من الطرق
املختلفة التي تتفق مع بع�سها البع�س .ولهذا ل يكفي اأن تقوم الكني�سة
أي�سا اأن تثبت �سحتها وجت�سدها
باإذاعة هذه الأخبار وح�سب .بل عليها ا ً
بطريقة تتفق مع الب�سارة املعلنة.
نرى هذا املبداأ مطب ًقا يف �سخ�س ي�سوع الذي اأعلن اهلل واأعلن احلق عن اهلل
بالكلمات والأعمال واحلياة املقد�سة .اأذاع ي�سوع الب�سارة بالكلمات واأثبت
�سحتها عيا ًنا ملن حوله وج�سد نف�س الب�سارة يف حياته املنت�رشة .كما نرى
نف�س املبد أا يف �سخ�س الروح القد�س «البارقليطُ �س» الذي يتحدث بكلمات اهلل
لنا ويعطينا القوة كي نقوم باأعمال اهلل والذي يجعلنا اأكرث فاأكرث مثل ي�سوع
يف اأفعالنا وتوجهاتنا .وهذا يعني اأن على كل جماعة كن�سية اأن حتر�س
على اأن يكون التب�سري متغلغ ًال يف كل جانب من جوانب حياتها ،وعلى
اأن تعلن الأخبار ال�سارة بهذه الطرق الأ�سا�سية الثالث التي تكمل بع�سها
البع�س وتتوافق مع بع�سها البع�س.
 -1اإذاعة الب�صارة

نرى يف (اأعمال )11 :2اأن الكني�سة بداأت بال�سجود لكنها �رشي ًعا ما انتقلت
اإىل الكرازة بكلمة اهلل ،كما نرى يف (اأعمال .)40–14 :2ان�سكب الروح و�سجد
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التالميذ ،لكن النا�س « ُنخ�سوا يف قلوبهم» فقط عندما �سمعوا كلمة اهلل املعلنة
بقوة الروح.
حدث نف�س ال�سيء يف (اأعمال �ُ .)3سفي رجل بقوة الروح ف�سبح اهلل .لكن
(اأعمال )4 :4ي�سجل اأن اإذاعة الكلمة هو ما جعل النا�س توؤمن.
يرينا الكتاب املقد�س اأن الكني�سة الأوىل ا�ستغلت كل فر�سة لكي تكرز
بكلمة اهلل .نرى ذلك يف (اأعمال 12 – 8 :4و 4 :8و .)20 – 8 :19يعطينا
(اأعمال )20 – 8 :19مثا ًل ممي ًزا عن تكري�س بول�س للكلمة والطريقة التي
اأكرم بها اهلل هذا التكري�س.
راأينا فيما �سبق اأن كل جانب من جوانب العمل التب�سريي للكني�سة يجب
ؤ�س�سا على الكلمة – الأ�سفار املقد�سة وامل�سيح .لكن علينا اأن
اأن يكون مو ً
نو�سل ر�سالة امللك للتائهني بكلمات وت�سبيهات تنا�سب فهمهم .ي�ستخدم
�سفر الأعمال على الأقل  15كلمة يونانية خمتلفة لي�سف الطرق املتنوعة
التي حفظ بها املوؤمنون الأوائل كلمة اهلل وا�ستخدموها .على �سبيل املثال:
♦ ( – )Euangelizoب�رشوا بالكلمة (اأعمال .)4 : 8
♦ ( – )Sugcheoاأذهلوا ال�سامعني بالكلمة (اأعمال .)22 : 9
جهرا (اأعمال .)20 : 20
♦ ( – )Anaggelloعلموا بالكلمة ً
♦ (� – )Parakaleoسهدوا بالكلمة (اأعمال .)40 : 2
♦ (� – )Ektithemiرشحوا الكلمة (اأعمال .)23 : 28
♦ ( – )Kerussoكرزوا بالكلمة (اأعمال .)37 : 10
♦ ( – )Peithoاقنعوا بالكلمة (اأعمال .)43 : 13
♦ ( – )Kataggelloنادوا بالكلمة (اأعمال .)13 : 17
♦ ( - )Sumbibazoحققوا الكلمة (اأعمال .)22 : 9
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♦ ( – )Diapheroن�رشوا الكلمة (اأعمال .)49 : 13
♦ ( – )Dialegomaiحاجوا بالكلمة (اأعمال .)2 : 17
♦ ( – )Laleoتكلموا بالكلمة (اأعمال .)42 : 13
♦ ( – )Parrhesiazomaiجاهروا بالكلمة (اأعمال .)29 - 27 : 9
♦ ( – )Didaskoعلموا الكلمة (اأعمال .)11 : 18
♦ (� – )Diamarturomaiسهدوا بالكلمة (اأعمال .)25 : 8
راأينا اأن عظات الكني�سة النمطية احلديثة ل تتوافق مع الفكرة الكتابية
املتعلقة بالإذاعة الكرازية للب�سارة .تو�سح هذه الكلمات اليونانية الغنية
اأن الكني�سة الأوىل اأذاعت الأخبار ال�سارة بكل الطرق املمكنة .واإىل حد ما ،ل
تهم الطريقة التي اأذاعوا بها الب�سارة طاملا اأو�سلوها اإىل التائهني.
وعلى الكنائ�س املحلية اأن ت�ستعيد اإحلاح وتنوع واإبداع طرق اإذاعة الب�سارة
من الكني�سة الأوىل حتى ت�ستطيع اأن تتوا�سل مع التائهني يف جمتمعاتهم
املحلية بطرقٍ منا�سبة فعالة.
يجب اأن يت�سمن هذا بالطبع الطرق الر�سمية لإذاعة الب�سارة مثل الوعظ
وال�سيافة وجتمعات البيوت والعرو�س الدرامية .لكن يجب اأن يت�سمن
أي�سا الطرق الودية مثل العمل يف ال�سوارع والزيارات املنزلية واملناظرات
ا ً
والأ�سئلة وما اإىل ذلك.
لكن اأهم عن�رش من عنا�رش اإذاعة الكني�سة للب�سارة هو ال�سهادة ال�سخ�سية
للموؤمنني العاديني الذين يتناقلون ر�سالة الب�سارة عرب اأ�سوار احلدائق ويف
ممرات الأبراج ال�سكنية .لن تكرز الجتماعات التب�سريية للكني�سة للمهتدين
أ�سخا�سا ي�سلون بحق اإىل
اإىل الإميان حتى يكون اأع�ساوؤها يف العامل ا
ً
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التائهني وي�سادقون املجروحني ويتحدثون عن ي�سوع ويذيعون الأخبار
ال�سارة ويفي�سون بحياة اهلل.
 -2اإثبات الب�صارة

تناولنا يف كتاب «اخلدمة بالروح» بالتف�سيل كيف اأن الكني�سة باأكملها
مدعوة اإىل اإثبات الب�سارة ،وذلك عن طريق الآيات والعجائب� .رشحنا ببع�س
التف�سيل على �سبيل املثال اأنه:
♦ باإمكان اأي موؤمن اأن يخدم.
♦ علينا جمي ًعا اأن نخدم كخدام متوا�سعني.
♦ اخلدمة هي ن�ساط روحي مميز.
♦ على القادة اأن يعدوا كل اأع�ساء الكني�سة للخدمة.
♦ اخلدمة النبوية هي اأ�سا�س اخلدمة.
♦ يجب علينا اأن نتتلمذ بوا�سطة الروح القد�س ونعتمد على م�سحته ومنيز
اأجندته ونعلن مواهبه.
♦ ميكننا اأن نتعلم ال�سرتاك مع ي�سوع يف خدمة ال�سفاء.
♦ ميكننا اأن نتعلم ممار�سة �سلطان ي�سوع يف اإخراج ال�سياطني.
♦ ميكننا اأن نتعلم احلديث ب�سلطة نبوية ونغري املواقف من خالل كلمات
الربكة اأو الدينونة املم�سوحة.
♦ ميكننا اأن نتعلم اإعطاء م�سورة اهلل.

نرى يف كل الب�سائر ويف كل �سفر الأعمال اأن خدمتي ال�سفاء واخلال�س
هما �سفتان اأ�سا�سيتان للتب�سري الكن�سي .اأعلنت معجزات ي�سوع يف حد ذاتها
حمبة اهلل وقوته .لكنها اأكدت ما اأعلنه .اأو�سحت املعجزات اأن ملكوت اهلل اأتى
بني النا�س العاديني بقوة عظيمة واأنه مفتوح لكل �سخ�س.
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وكما خدم ي�سوع بنف�سه ،قام بتدريب واإر�سال تالميذه ور�سله لإذاعة
ملكوت اهلل و�سفاء املر�سى وحترير النا�س من ال�سياطني .وقد ذهبوا اثنني
اثنني من قرية اإىل قرية وخدموا النا�س الذين قابلوهم ،وذلك عن طريق
اإعالن الأخبار ال�سارة وتقدمي خدمة �سفاء اهلل وحتريرهم من قب�سة ال�رش.
احتفظت الكني�سة الأوىل بهذه الدعوات م ًعا ،لقد اأذاعوا الب�سارة وقدموا
ال�سفاء واأخرجوا ال�سياطني .وعندما كان ال�سخ�س ُي�سفَى اأو ُيحرر من قب�سة
دائما اإىل ي�سوع .علينا اأن
اإبلي�س ،كانوا يقدمون له
ً
تف�سريا ملا حدث ي�سري ً
ن�سلي ونعمل بجد حتى نعيد تاأ�سي�س هذا النمط يف كنائ�سنا اليوم.
 -3جت�صيد الب�صارة

نعلم اأن ي�سوع عا�س بني اأنا�س عاديني جمروحني بطريقة اأو�سحت لهم
اأن اهلل يحبهم ويقبلهم .واأكدت خدمة ال�سفاء التي قدمها الأخبار ال�سارة
التي علمها واأعلنها عن امللكوت ،كما اأثبتت املحبة الإلهية التي دلت حياته
بينهم عليها.
تنقل ي�سوع بني التائهني ال�سائعني ليذيع ويثبت الب�سارة؛ فهو مل يا ِأت
من ال�سماء بكل املجد واجلالل والهتاف العلني الذي ي�ستحقه ب�سفته اهلل.
لكنه توحد مع الب�رشية وعا�س كما يعي�س اأي �سخ�س عادي واخترب نف�س
ال�سغوط واملتاعب التي يختربها كل �سخ�س .الكلمة �سار ج�س ًدا وعا�س
الب�سارة .وراأى النا�س اأن الأخبار ال�سارة اإمنا تنطبق على كل التفا�سيل
العادية للوجود الب�رشي املجهد.
عا�س ي�سوع بطريقة جعلت باإمكان الأ�سخا�س املجروحني اأن يرتبطوا به،
دائما موجو ًدا لأجلهم .بل و�سادق -دون اأي حتيز -هوؤلء الذين
وقد كان ً
رف�سهم املجتمع اآنذاك .وهذا يعني اأن العمل التب�سريي للكني�سة املحلية
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اليوم ل ميكن اأن ينف�سل عن �سياق «حياة الب�سارة بني املجروحني» لأنه لو
حدث هذا النف�سال ف�سيحدث ت�سويه لر�سالة الب�سارة.
دائما يف �سياق
لكن العمل التب�سريي للكني�سة املحلية يجب اأن ياأتي ً
اأ�سلوب احلياة امل�سرتكة التي ت�سهل من اإذاعة الب�سارة عن طريق التاأكيد على
اأن كل احلياة الكن�سية مركزة على املجروحني ومالئمة لت�سديد احتياجاتهم
وممكنة لهم .وكما جت�سد ي�سوع يف �سورة اإن�سان وعا�س يف اإطار ثقافة
جن�سد الب�سارة يف اإطار ثقافتنا .وهذا يعني
معينة ،علينا نحن ا ً
أي�سا اأن ِّ
املتحيزة يجب اأن ُترتجم اإىل كلمات ورموز ميكن
اأن ر�سالة الب�سارة غري
ِّ
لثقافتنا اأن تفهمها ،واأننا يجب اأن نعي�س ر�سالة الب�سارة ب�سورة وا�سحة
لهذه الثقافة .الأمر كله يتعلق بالتفاعل مع املجتمع وت�سكيله وخال�سه –
كجزء من عمل التب�سري نف�سه اأي اإمتام الب�سارة يف املجتمع وجتهيز املجتمع
لقبول الب�سارة .عندما يبداأ امل�سيحيون يف الدخول يف جمالت املجتمع
والفنون والتعليم والتجارة والقطاعات املوؤثرة الأخرى ،ف�سي�سعون ن�س ًقا
ن�ستطيع من خالله اأن نعد النا�س لقبول الب�سارة وكذلك اإح�سار الب�سارة اإىل
«ال�سوق» حيث يوجد اجلميع.
اهتمامات عملية:

اإن اأرادت الكني�سة املحلية اأن تتميز بالتب�سري الكتابي املوؤثر ،فعليها اأن
تخاطب جمموعة من الأمور العملية .وعلى الرغم من اأن باإمكاننا اأن نتبع
أي�سا اإىل اإر�ساد خا�س وقيادة خا�سة
مبادئ كتابية عامة ،اإل اأننا نحتاج ا ً
من الروح القد�س فيما يتعلق باأف�سل الأعمال التي ميكننا القيام بها يف
مواقف معينة.
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اإن الدور الذي عينه اهلل للقادة فيما يتعلق بالتب�سري وكل جوانب احلياة
الكن�سية هو اإعداد واإطالق اأع�ساء الكني�سة للعمل من اأجل ي�سوع امل�سيح.
كل الكني�سة يف كل اأنحاء العامل هي ج�سد امل�سيح على الأر�س مما يعني
اأن م�سيئته وخدمته يجب اأن تتم من خالل كل اجل�سد .ولو اأن كل اأع�ساء
الكني�سة املحلية لي�سوا معبئني ومنطلقني يف عمل التب�سري ال�سخ�سي ،فلن
ي�سل اأحد اإىل التائهني ال�سالني يف هذه املنطقة املحلية.
تغيريا ثور ًيا خا�سة يف الكنائ�س
غال ًبا ما تتطلب التعبئة اجلماعية
ً
التي تعتقد اأن الراعي هو ال�سخ�س املخول للقيام بكل �سيء .لكن التجربة
اأو�سحت اأنه ميكن تعبئة املوؤمنني بخليط من ال�سالة والتعليم والت�سجيع
واملثال احلي .لكن مثل هذه التعبئة لن حتدث لو مل يبداأها القادة – وهم
يفعلون ذلك فقط عندما يدركون اأن دعوتهم الأوىل وم�سوؤوليتهم هي اإعداد
اأع�ساء كني�ستهم لعمل اخلدمة.
تتطلب التعبئة اجلماعية للعمل التب�سريي التخطيط والت�سجيع .يجب اأن
ُيعطى الأع�ساء اأعما ًل هادفة معينة يقومون بها ،كما يحتاجون اإىل التدريب
والإ�رشاف وامل�ساعدة والت�سجيع .ثم بعد ذلك ُيعطون م�سوؤوليات اأكرب .يجب اأن
يكون هناك تخطيط و�رشكة .وهذا هو التطبيق العملي لـ (اأف�س�س.)12 – 11 :4
الأبنية

يجب اأن يكون للكني�سة مكان يتقابل فيه اأع�ساوؤها ،وميكن اأن يكون هذا
املكان بي ًتا اأو قاعة م�ستاأجرة اأو مكا ًنا كان ي�ستخدم للعبادة لعدة قرون.
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ولو اأن الكني�سة املحلية تفكر يف الو�سول اإىل التائهني الهالكني ولي�س اإىل
املخلَّ�سني ،فعليها اأن تفكر جي ًدا يف مكان عقد اجتماعاتها التب�سريية.
ل ميكن لعامة النا�س اأن يدخلوا بع�س اأبنية الكنائ�س التقليدية اليوم .ولو
مل ي�ستطع ال�سخ�س التائه الدخول اإىل مبنى الكني�سة ب�سهولة اأو لو كان ل
يعرف اأ�س ًال اأين هو هذا املبنى ،فلن ياأتي .لو اأن دخول املبنى م�سموح فقط
ملن ميتلكون ال�سيارات ،ف�س ُي�ستثنى العجائز والفقراء.
الكثري من غري امل�سيحيني يف اأوروبا ال�رشقية يربطون الكني�سة بنوع معني
من املباين .لكن الكنائ�س اجلديدة عادة ما جتتمع يف املدار�س والقاعات
العامة وغرف الفنادق وهكذا .وعلى هذه الكنائ�س اأن تتجنب الظهور ب�سكل
يجعلها تبدو طائفة غريبة .كما عليها اأن حتر�س على اأن تدل رموزها
واإعالناتها على اأنها جماعة م�سيحية ل ُغنب فيها.
وبقدر الإمكان يجب اأن تكون الأبنية التي ن�ستخدمها جيدة التدفئة يف
ال�ستاء وجيدة التهوية يف ال�سيف .كما يجب اأن تكون جيدة الإ�ساءة وبها
مقاعد مريحة .يحب الأ�سخا�س غري امل�سيحيني الذهاب اإىل مكان لطيف؛ لذا
علينا اأن جنعل املكان الذي ن�ستخدمه جمي ًال وجذا ًبا بقدر الإمكان.
ت�ستخدم بع�س الكنائ�س �سا�سات الـ ( )OHPوهي �سا�سات تعطي
روؤية وا�سحة للجال�سني يف ال�سفوف اخللفية وكذلك لكبار ال�سن .كما
تكون وا�سحة للكل يف الأيام امل�سم�سة .اأو رمبا ت�ستخدم الكثري من الكتب
والكرا�سات التي يتوه فيها من هم من خارج الكني�سة .مثل هذه التفا�سيل
مهمة ج ًدا .لو اأردنا اأن ن�سل للتائهني فعلينا اأن نفكر يف الطريقة التي نبدو
بها للنا�س يف منطقتنا املحلية واأن ناأخذ خطوات حلل اأي م�سكلة.
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على الكنائ�س اأن تهتم بكل تفا�سيل اجتماعاتها وخا�سة الجتماعات
التي تركز على التائهني .علينا اأن جنهز كل �سيء بعناية ودقة واأن نثق يف
الروح الذي �سري�سدنا قبل اأن نبداأ يف اأي �سيء .علينا اأن ن�سلي طل ًبا لإر�ساد
اهلل وبركته قبل اأن نبداأ العمل .اإن �سلوات الدقائق الأخرية لي�ست كافية.
دائما لتعديل خططنا يف اآخر دقيقة لو
علينا بالطبع اأن نكون م�ستعدين ً
ات�سح اأن اهلل لديه �سيء خمتلف لنا لنقوله اأو نفعله.
علينا اأن نرحب بالزائرين جي ًدا وجنعلهم ي�سعرون بالراحة �رشي ًعا دون اأن
نتجاهلهم اأو نعطيهم اأكرث من حقهم .ومن املفيد اأن نعطيهم �سي ًئا يجعلهم
يعرفون ماذا يجري حولهم ونعطيهم كذلك بع�س احلقائق عن الكني�سة .ولو
كنا نريد ب�سدق اأن ن�سل اإليهم ،ف�سنتوا�سل معهم ثانية يف الأ�سبوع التايل.
أخرا اأو اأن يحتوي على العديد من الفقرات اأو
ل يجب اأن يبداأ الجتماع متا ً
اأن ي�ستمر لفرتة طويلة .متيل بع�س الكنائ�س اإىل الإطالة يف العظة والعبادة
اجتماعا رائ ًعا ملدة �ساعة واحدة فقط
مما ي�سد غري امل�سيحيني .اأن نعقد
ً
اجتماعا ملدة
يجعل النا�س يتطلعون اإىل املزيد لهو اأف�سل من اأن نعقد
ً
مفتوحا فيه للكل بال تنظيم مما يجعل النا�س ي�سعرون
�ساعتني يكون املجال
ً
بالإرهاق اأو امللل.
يجب اأن يتنا�سب اأ�سلوب الجتماع مع مكان اإقامته ،كما يجب اأن يكون
�سام ًال ومنا�س ًبا من الناحية الثقافية للح�سور .حتتوي العديد من اخلدمات
على الكثري من امل�سطلحات والعبارات غري املفهومة لغري امل�سيحيني.
دائما على اأن تكون
واأحيا ًنا تكون ب�سيطة ب�سذاجة؛ لذا فعلينا اأن نحر�س ً
لغتنا ب�سيطة وا�سحة مفهومة وذات معنى للحا�رشين اجلدد .كما اأن
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املو�سيقى يف الكني�سة تعك�س الرتكيب العرقي والثقايف لأع�سائها .لكن يجب
دائما مكان للمو�سيقى «الكن�سية» وذلك لأن غري امل�سيحيني
اأن يكون هناك ً
ي�سعرون براحة اأكرث عندما ي�سمعون ترنيمات عرفوها يف طفولتهم.
دائما اأن ن�رشح اختالفنا للقادمني
اأ ًيا كان الأ�سلوب الذي ن�ستخدمه ،علينا ً
اجلدد .على �سبيل املثال ميكن اأن تكون ممار�سات مثل رفع الأيادي والتكلم
أمورا عازلة ثقاف ًيا .لكن ال�رشح الب�سيط املخت�رش
باأل�سنة وهتافات الهللويا ا ً
لها ميكن اأن يك�رش هذه احلواجز.
جوا من ال�سرتخاء يف اجتماعاتنا ونتاأكد يف
علينا اأن نحاول اأن نخلق ً
ذات الوقت اأن كل �سيء فيها منظم ب�سورة جيدة .كل �سيء يف الجتماع من
�سالة ومالحظات و�سهادات وقراءات يجب اأن يتم ب�سورة فائقة لكن بدون
الإتقان الإكلينيكي.
يجب اأن تكون الجتماعات التب�سريية وا�سحة منا�سبة ب�سيطة وغري
طويلة .علينا اأن نتعلم من ي�سوع؛ اأ�سار ي�سوع اإىل الزهور وحتدث عن اأ�سياء
أي�سا اأن نتحدث مبا
يعرفها النا�س يف ذلك املجتمع الزراعي .علينا نحن ا ً
ينا�سب ع�رشنا وثقافتنا.
اإن ح�سور اهلل هو بالطبع اأهم �سيء يحدث يف الجتماع .اأي �سخ�س غري
موؤمن ميكنه اأن يدخل غرفة باردة خالية من الأثاث و�سيئة التجهيز ويلم�سه
اهلل بح�سوره .لي�س لأن هذه الأ�سياء غري ذات اأهمية ولكن لأنه من املمكن
اأن منتلك �سجا ًدا جمي ًال ومعدات فخمة لكن دون قوة اهلل.
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العالقات التب�صريية

اإن احلياة امل�سرتكة للكني�سة هي اإعالن للب�سارة مثلها مثل عظة موؤثرة
اأو �سفاء عظيم .ميكن للكني�سة املحلية اأن تبداأ يف بناء عالقات تب�سريية
جذابة عن طريق العديد من الأن�سطة التي ُمتار�س خارج اإطار اخلدمة
الرئي�سية وت�ساعد اأع�ساء الكني�سة على الرتباط ببع�سهم البع�س وكذلك
بغري املوؤمنني.

ومهما كان عدد اأع�ساء الكني�سة ،فعليها اأن تقدم خليطً ا من الفر�س
التي ت�ساعد النا�س على بناء عالقات فيما بينهم .على �سبيل املثال تبدو
اجتماعات املجموعات اخللوية يف البيوت يف منت�سف الأ�سبوع غري جذابة
للرجال بينما الن�ساء يحبنب التواجد يف البيوت وي�سعرن براحة اأكرب بها.
لكن الكثري من غري املخلَّ�سني يف�سلون احلانات وغرف الفنادق والقاعات
الريا�سية .حتتاج كل كني�سة اإىل خليط متغري من اجلماعات ال�سغرية
والأن�سطة الهادفة واملمار�سات الريا�سية واجلماعات ذات الهتمامات
اخلا�سة – اأي فر�س خمتلفة من اأجل تفاعل �سامل .ويتطلب هذا -مثل
م�ستمرا وتخطيطً ا واع ًيا .لكن
مبدعا وت�سجي ًعا
كل الأ�سياء الأخرى-
تفكريا ً
ً
ً
الكنائ�س التي تنظم نف�سها يف �سكل جمموعات خلوية – كما اأ�رشنا يف
كتاب «املجد يف الكني�سة» – لديها فر�سة رائعة لقتنا�س مثل هذه الفر�س.
علينا اأن نتذكر اأن الكني�سة تعلن عن حمبة اهلل للنا�س حولها من خالل
عالقاتها اجلماعية امل�سرتكة .تتعلق كل اأمور الكني�سة مبحبة اهلل للنا�س.
والعالقات الكن�سية اجليدة تعك�س للتائهني الإجنازات العملية لل�سليب مثل
الغفران وامل�ساحلة.
الب�رش كائنات فوق العادة ،فهم غري كاملني يحبون اجلدال ول ميكن
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أي�سا ظرفاء ودودون وذوو قيمة فردية ،كما
التنبوؤ مبا �سيفعلون .لكنهم ا ً
اأن بداخلهم قوة اإلهية ،وكل واحد منهم يهم اأكرث من اأي م�رشوع اأو مبنى اأو
اجتماع؛ لذا علينا اأن نحبهم دون متطلبات اأو �رشوط م�سبقة.
بالطبع ميكن اأن يخونونا ويجرحوننا مثلما ميكننا نحن اأن نحبطهم
اأو ن�رشهم .لكن لو اأعطيناهم الفر�سة ف�سوف يباركوننا ويبنون الكني�سة
وي�سلون اإىل التائهني .ولأن ي�سوع مات لأجلهم ح ًقا فهم ي�ستحقون اأي
ت�سحية ميكن اأن نقدمها بل واأكرث.
اإننا نعي�س يف جمتمعات متيل با�ستمرار اإىل التقليل من قيمة النا�س،
حيث تعزلنا اجتماع ًيا وجتردنا من اإن�سانيتنا وجتعلنا ن�سعر اأنه ل قيمة ول
معنى ول اأهمية لنا .لكننا ن�سعر اأف�سل عندما ُنعامل باحرتام واأهمية .يجب
اأن تكون عالقاتنا الكن�سية – يف مثل هذه املجتمعات – قوة مغناطي�سية
جاذبة ُترجع املجروحني اإىل حمبة اهلل ال�سافية.
الت�صجيع

الكني�سة التي تنجح يف الو�سول اإىل التائهني هي عاد ًة كني�سة ممتلئة
بالت�سجيع .ول يجب اأن ننده�س من هذه احلقيقة لأن الت�سجيع هو اأ�سا�س
الروح القد�س .الكلمة اليونانية التي تعني ت�سجي ًعا وهي « »paraklesisهي
�سكل من اأ�سكال الكلمة التي ي�ستخدمها ي�سوع يف (يوحنا )7 :16للحديث عن
الروح القد�س باعتباره املعني اأو املحامي اأو املعزي اأو امل�سجع.
الت�سجيع يعني الوقوف بجانب النا�س بنف�س الطريقة التي اتبعها ي�سوع
ويتبعها الروح .اإنه يعني اأن نحث النا�س مبثابرة ورفق على ال�ستمرار يف
حياتهم مع اهلل .يو�سح لنا (اأعمال )36 :4اأن يو�سف القرب�سي دعاه الر�سول
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"برنابا" اأي «املمتلئ من الروح القد�س» .ويو�سح (اأعمال 28–26 :9و:11
 26–19و )5 :13–25 :12اأنه كان يقف بجانب النا�س كي ي�سجعهم
ويدربهم ويطلقهم للخدمة.
لو ا َّد َع ْت اأي كني�سة حملية اأنها ممتلئة من الروح ( )parakletosفهذا
ي�ستلزم متيزها بالت�سجيع ( .)paraklesisولو اأعطت اأي كني�سة الروح
خا�سا ،فهذا يعني اأن الت�سجيع هو ال�سفة
إكراما
ً
( )parakletosمكا ًنا وا ً
الغالبة عليها .وهذا يعني اأنه لو اهتممنا بالنا�س بنف�س اهتمام الروح
ف�سنثبتهم ونبنيهم و�سنفعل كل �سيء لكي ن�سل اإليهم ونرحب بهم وندربهم
ونطلقهم كي يبدءوا عمل التب�سري ال�سخ�سي.
يعتقد بع�س القادة اأن كنائ�سهم �ستقوم بعمل التب�سري ب�سورة اأكرث فعالية لو
والتزاما .يرى هوؤلء القادة اأن امل�سكلة تكمن
تكري�سا
اأن اأع�ساء الكني�سة اأكرث
ً
ً
يف قلة تكري�س والتزام النا�س .ويخربون اأع�ساء كني�ستهم با�ستمرار اأنهم ل
يدفعون كفاية ول ي�سهدون كفاية ول يعطون كفاية وهكذا .لكن اإلهنا هو اإله
نعمة ولي�س اإله اإدانة؛ فال يجب علينا اأن ندفع النا�س بق�سوة اأو ب�رشعة حتى ل
ميتع�سون .علينا اأن ندرك اأن اهلل �سبور معنا ،فكم مرة حتمل طرقنا واأفكارنا
ال�سخيفة .وكم مرة ت�سامح مع اأخطائنا وعاداتنا غري املفيدة .ل يجب علينا اأن
نتوقع من النا�س اأن يتغريوا اأ�رشع مما نتغري نحن اأنف�سنا.
علينا-بد ًلمن ذلك -اأننتذكراحلقيقةالتب�سرييةالعظيمة يف (يوحنا)21:17
ون�ساأل اهلل اأن ميالأنا مبحبته و�سربه ومثابرته لأن ال�سفة املميزة لعالقتنا
– اأي املحبة العميقة نحو بع�سنا البع�س – هي يف النهاية ما �سيقنع
العامل باحلق عن ي�سوع امل�سيح.
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غال ًبا ما ُتق َتب�س كلمات التكليف باملهمة العظمى يف (متى)20–18 :28
لتربير كل اأعمال التب�سري املختلفة .لكن هذه املهمة مل تكن تكليفًا اإله ًيا
باإلقاء عظات عن الب�سارة واإر�ساد النا�س بطريقة �رشيعة اإىل الإميان .لكنها
مكر�سني .راأينا اأن امللكوت اأو امللك ال�سخ�سي
كانت تكليفًا باإيجاد تالميذ َّ
هلل هو ر�سالة ب�سارة ي�سوع .وهذا يعني اأن الدعوة اإىل التلمذة مل تا ِأت بعد
الدعوة اإىل امل�سيح يف اإذاعة ي�سوع للب�سارة .لكن الدعوة اإىل امل�سيح كانت
هي نف�سها دعوة اإىل التلمذة .كانت عبارة «اتبعني» هي كل الدعوة ولي�ست
دعوة منف�سلة .وهذا يو�سح اأن التلمذة هي جزء ل يتجزاأ من التب�سري الكتابي
جزءا اختيار ًيا زائ ًدا ميكننا اإ�سافته فيما بعد.
ولي�ست ً
يحتوي العهد اجلديد على القليل من الن�سو�س – مثل (1كورنثو�س)2–1 :1
و(عربانيني – )14–12 :5التي تخاطب تالميذ لزالوا «اأطفا ًل يف امل�سيح».
وهذا يو�سح اأن التب�سري الذي ل يحتوي على دعوة اإىل التلمذة لي�س جمرد
ظاهرة حديثة.
كثريا ما كان ي�سوع يحزن ب�سبب بطء التالميذ يف الفهم و�رشعتهم يف
ً
ال�سجار و�سعفهم يف الإميان .ومع ذلك كر�س نف�سه مل�ساعدتهم كي ينموا
كتالميذ باأن يتعلموا اإدراك ملك اهلل ال�سخ�سي والثقة به.
ي�سجل العهد اجلديد اإ�رشار الر�سول بول�س على بناء كنائ�س ت�ستطيع اأن
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تقف ثابتة �سد كل املقاومات .تو�سح ن�سو�س مثل (اأعمال)31 ،20 :20
جزءا
و(كولو�سي )29–28 :1و(1ت�سالونيكي )12–7 :2اأن التلمذة كانت ً
رئي�س ًيا من خدمة بول�س التب�سريية .ويف احلقيقة ميكننا القول اإن التب�سري
بالن�سبة لبول�س مل يكن ينتهي اإل عندما يكون ما ورد يف (اأف�س�س)13–12 :4
جار ًيا وقيد التنفيذ.
خم�س خطوات:

متثل بداية ثقة ال�سخ�س يف ي�سوع بداية عالقة جديدة .ويجب اأن تكون
الرغبة اجلادة ال�سادقة لكل م�سيحي طفل جديد هي اأن يجعل ي�سوع ر ًبا على
كل جانب من جوانب حياته .لو �سمع هذا املوؤمن اجلديد اأن ي�سوع هو امللك
املثايل الذي يحتاجه كل �سخ�س ،فعليه اأن يبحث كلمة اهلل بانتظام حتى
ي�سري حياته.
يفهم هذا املبداأ الذي ِّ
ومن املاأمول اأن يكون كل موؤمن جديد قد �سمع ر�سالة باأن اخلال�س هو
عطية من عند اهلل واأن اخلطاة ل ميكنهم اأن يفعلوا اأي �سيء ليخلِّ�سوا اأنف�سهم.
مبجرد اأن يفهم املوؤمن اجلديد هذه احلقيقة� ،سيتوقف عن حماولة اإ�سالح
خطاياه ونقائ�سه و�سيبداأ يف تقدير حقيقة اأن عالقته اجلديدة مع املخل�س
قائمة على النعمة التي اأظهرها نحو اأنا�س ل ميكنهم اأب ًدا احل�سول على
ر�ساه بل اأنا�س ل ي�ستحقون هذا الر�سا يف الأ�سا�س.
ولو �سمع امل�سيحيون اجلدد كل الب�سارة ،فعليهم اأن يبدءوا يف تنمية عالقة
�سخ�سية مع �سديقهم اجلديد الذي ُجرب مثلهم يف كل �سيء ماعدا اخلطية.
يكت�سف التالميذ الذين يغذون هذه ال�سداقة اأن ي�سوع يتعاطف مع جتاربهم
لأنه هو نف�سه من حيث املبداأ مر بها جمي ًعا.
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ولو اأن الكارز اأذاع ر�سالة امللك دون حذف اأو تغيري اأو اإ�سافة اأي �سيء،
فعلى املوؤمنني اجلدد اأن يبدءوا يف عبادة الإله احلقيقي ولي�س الإله الذي
ت�سوره لهم اأذهانهم بل اهلل الذي هو احلق وم�سدر كل احلياة واملحبة.
لالأ�سف ال�سديد ل يتلقى الكثري من «امل�سيحيني الأطفال» امل�ساعدة كما
ينبغي .كما ي�سمعون ب�سارة اأقل من كاملة .اإن اهلل يحب هوؤلء الأ�سخا�س
ال�سعفاء ويريد اأن يقودهم اإىل ملء الأخبار ال�سارة .لكنه يتوقع منا حال ًيا
اأن نقود النا�س اإىل كمال نور ملكوته واإىل كمال احلرية التي هي حق لكل
اأبنائه وبناته .يتوقع اهلل منا اأن ن�سنع تالمي ًذا حقيقيني.
طاعة الب�صارة

راأينا يف كتاب «معرفة الآب» اأن اهلل يدعو تالميذه اإىل قبول ملكه ال�سخ�سي
واإىل تكري�س اأنف�سهم حلياة طاعة الب�سارة .هذه هي اأول خطوة من خطوات
التلمذة بل واخلطوة الأ�سا�سية فيها.

طاعة الب�سارة لي�ست طاعة نامو�سية ملجموعة من القواعد .لكنها طاعة
�سخ�سية مفعلة حلظة بلحظة موجهة لالآب نف�سه .اأن نحيا يف نعمة الآب
يعني اأن نحيا يف م�سيئته .وطاعتنا للب�سارة هي التي تبقينا قريبني من
�سخ�سه وقوته وحمايته وعطائه.
مقيدة لأنها حتفظنا
حمررة ولي�ست ِّ
وهذا يعني اأن طاعة الب�سارة هي طاعة ِّ
دائما م�سيئة للحرية والكمال والربكة.
�سائرين يف م�سيئة الآب التي هي ً
ي�سبح هذا النوع «اخلا�س» من الطاعة ممك ًنا عندما نعرف الآب معرفة
�سخ�سية ون�ستطيع اأن منيز �سوته ونفهم فكره .نتناول هذا املو�سوع يف
كتاب «ال�ستماع اإىل اهلل» .يحدثنا الكتاب املقد�س عن اهلل ويعطينا خطوطً ا
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اإر�سادية عري�سة عن كل جانب من جوانب احلياة .يحتاج التالميذ اإىل
درا�سة الكتاب املقد�س كله كي يفهموا اإعالن اهلل الذاتي عن نف�سه ويفهموا
كذلك كيف يريدهم اهلل اأن يحيوا.
ل تربير ذاتي

اإن املقابل الروحي للبدء يف طاعة اهلل هو التوقف عن تربير اأنف�سنا .يحتاج
التالميذ اجلدد اإىل ت�سجيع كي يعرتفوا هلل ولبع�سهما البع�س ولأنف�سهم باأنهم
خطاة ج ًدا اأملهم الوحيد هو الثقة الكاملة يف ي�سوع كمخل�س �سخ�سي لهم.
ل يحتاج التلميذ احلقيقي اإىل اأن يقوم باأي �سيء كي يربر نف�سه اأو ي�سلح
من خطاياه عن طريق ال�سلوك احل�سن والتكري�س الديني وطاعة اأوامر اهلل.
لكنه بد ًل من ذلك يطيع اهلل طاعة �سخ�سية امتنا ًنا لهبة املغفرة التي ح�سل
عليها بالفعل – ولي�س ملحاولت �سائعة للح�سول على الغفران.
�ص ر فـي الـروح

املبداأ الأ�سا�سي الثالث من مبادئ التلمذة هو ال�سري يف الروح .يحتاج
التالميذ اجلدد اأن يتعلموا اأن ي�سمحوا للروح القد�س باأن يحيا حياته من
خاللهم واأن يجعلهم ي�سبهون ي�سوع واأن يتعلموا منه كيف يطبقون مبادئ
كلمة اهلل على كل موقف يواجهونه.
ل يحاول التالميذ احلقيقيون اأن يبذلوا جه ًدا اأكرب كي يكونوا �ساحلني
بقوتهم ال�سخ�سية؛ لأن هذه املحاولت ما هي اإل م�سيعة للوقت .لكنهم
يعتمدون على الروح كي يقوم باأعماله ال�ساحلة من خاللهم .ويعطونه
الفر�سة كي ينمي ثماره يف حياتهم فيكربون تدريج ًيا نحو الكمال نتيجة
لعتمادهم عليه .نتناول هذه احلقيقة يف كتاب «معرفة الروح».
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ابداأ يف ال�صجود

اخلطوة الأ�سا�سية الأخرية هي تعلم ال�سجود .يحتاج التالميذ اجلدد اأن
يعربون عن حمبتهم هلل .وهم يفعلون ذلك لي�س فقط عن طريق
يتعلموا كيف ِّ
أي�سا عن طريق تنمية مواهبهم والقيام باأعمالهم اليومية باأف�سل
الت�سبيح بل ا ً
طريقة ممكنة وبتقدمي اأنف�سهم كذبيحة عطرة هلل .نتناول هذه اجلزئية يف كتاب
«ال�سجود بالروح واحلق» من �سل�سلة «�سيف الروح» .يحتاج كل التالميذ اأن
يتعلموا اإف�ساح جمال يف حياتهم لل�سجود هلل بطريقة اأكرث حميمية واحل�سول
على العون والنور منه لكي ي�سيئوا يف العامل بنوره وحمبته.
ميكننا يف الواقع اأن نقول اإن التالميذ مثل القمر املُعتِم يف حد ذاته لكنه
ي�سيء يف الظالم بال�سوء املنعك�س عليه من ال�سم�س .يحدث للقمر خ�سوف
عندما تاأتي الأر�س بينه وبني ال�سم�س .ويحدث للتالميذ ظالم روحي عندما
ياأتي العامل بينهم وبني اهلل .لكن ال�سم�س يحدث لها ك�سوف عندما ياأتي
القمر بينها وبني الأر�س .ويحدث ظالم روحي مماثل على الأر�س عندما
ينتزع التالميذ الأ�سواء لأنف�سهم ومينعون مرور نور ي�سوع للعامل ،جاذبني
النتباه اإىل اأنف�سهم ل اإىل جمده.
اخل�صوع هلل

نرى يف كتاب «معرفة البن» اأن واحدة من اأهم ال�سفات املميزة حلياة ي�سوع
هي خ�سوعه لالآب ،كما نرى اأن هذا اخل�سوع هو �رش �سلطانه .نقراأ عن هذا
اخل�سوع على �سبيل املثال يف (متى )39 :26و(1كورنثو�س .)28 :15وعليه
يجب على التالميذ الذين يريدون اأن يختربوا �سلطة مثل �سلطة ي�سوع اأن
يتعلموا و�سع اأنف�سهم حتت �سلطان اهلل اأولً .علينا اأن نكون كما كان ي�سوع
واأن نفعل ما فعله .يذكِّرنا (يعقوب  )7 : 4اأن القدرة على مقاومة اإبلي�س
خ�سع نف�سه ل�سلطان اهلل.
وممار�سة ال�سلطة الروحية هي قدرة ُمتنح ملن ُي ِ
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تكري�سا كام ًال لفعل
مكر�سا
ينطبق مبداأ مماثل على اخلدمة .كان ي�سوع
ً
ً
م�سيئة الآب عن طريق خدمة النا�س الذين ُو�سع بينهم واأُر�سل لهم .ولأنه
كان يفعل ذلك اأخذ كل املوارد الإلهية التي احتاج اإليها كي ينجز مهمته.
يحدث نف�س ال�سيء اليوم .على التالميذ الذين يريدون اأن يخدموا مثلما
خدم ي�سوع اأن يخ�سعوا اأو ًل مل�سيئة اهلل كما هي وا�سحة يف حميطهم
الجتماعي واجلغرايف .عليهم اأن يبدءوا اأو ًل يف خدمة من هم حولهم بالفعل
ثم ميكنهم بعد ذلك اأن ينتقلوا اإىل خدمة الأ�سخا�س الذين اأر�سلهم اهلل اإليهم.
علينا اأن نتذكر اأننا ل نختار اأين ول من نريد اأن نخدم.
تتحدث الب�سائر عن ي�سوع كقائد موؤثر للرجال والن�ساء؛ فقد دعى النا�س
اإىل اتباعه وقد اأطاعوه عن طيب خاطر .كان خ�سوع ي�سوع الكامل للروح
القد�س هو �رش قيادته لالآخرين ،وينطبق نف�س الأمر علينا .على التالميذ
الذين يريدون اأن ي�سبحوا قادة موؤثرين اأو مثا ًل رائ ًعا ُيحتذى به اأن يتعلموا
اأو ًل ال�ستماع اإىل حتري�سات الروح القد�س واتباعها.
على �سبيل املثالُ ،م�سح ي�سوع بالروح القد�س قبل اأن يقوم بعمل املعجزات
العظيمة التي اأعلنت جمده .ثم بعد اأن حل عليه الروح القد�س� ،سلى وانتظر
يف الربية قبل اأن يبداأ خدمته.
اتبع الر�سل مثال ي�سوع .لقد نفخ ي�سوع الروح فيهم .لكن كان عليهم اأن
ينتظروا يف اأور�سليم حتى ميتلئوا بقوة من الأعايل .وبنف�س الطريقة ،على
التالميذ الذين يريدون اأن ي�سرتكوا يف حياة اهلل وي�سعوا جمده يف العامل اأن
ُيخ�سعوا اأنف�سهم للطريقة التي يعطي روحه بها واأن ينتظروا ب�سرب حتى
ياأتي الوقت املنا�سب وي�سمح اهلل لهم بالبدء يف اخلدمة بقوة.
128

التبشير والتلمذة
اخل�صوع للنا�س

رمبا يكون خ�سوع ي�سوع لأ�سخا�س اآخرين هو اأكرث �سيء غري متوقع يف
حياته .عندما اأعلن ي�سوع لتالميذه عن ملكوت ال�سموات ،اأو�سح لهم معنى
اأن يكونوا مواطنني هنا على الأر�س.

ولذا خ�سع بوداعة لوالديه وليوحنا قريبه وللعبادة الأ�سبوعية يف املجامع
ولل�سلطات الرومانية واليهودية فيما يتعلق بدفع ال�رشائب ولروؤ�ساء الكهنة
ولبيالط�س وللم�سامري على ال�سليب.
عندما خ�سع ي�سوع كاإن�سان لل�سلطات الب�رشية اكت�سب هو نف�سه حق
ممار�سة ال�سلطة .وعليه يجب على التالميذ الذين ي�سعون اإىل احلياة واخلدمة
ب�سلطان ي�سوع اأن يعي�سوا كما عا�س هو – اأي يخ�سعوا طواعية ل�سلطة الغري.
العتماد

أي�سا على اأنا�س اآخرين؛ فقد اعتمد على والديه ويوحنا قريبه
اعتمد ي�سوع ا ً
والن�ساء الالتي كن يخدمنه من اأموالهن .قبل ي�سوع خدمات من رافقوه يف
رحالته ،ومكث مع اأنا�س اأرادوا اأن يعتنوا به .ق َّدر �سداقة ورفقة تالميذه
– خا�سة الثالثة القريبني منه .واحتاج اإىل �سمعان القريواين كي يحمل له
ال�سليب.

يو�سح اعتماد ي�سوع على الآخرين كما على الآب والروح مبداأً اأ�سا�س ًيا من
مبادئ اخلدمة امل�سيحية وهو اأنه على التالميذ الذين يرغبون يف العطاء اأن
أي�سا ،وعلى الذين يرغبون يف اخلدمة اأن يقبلوا امل�ساعدة ،وعلى
ياأخذوا ا ً
الذين يخدمون اأن يعتمدوا على غريهم طوال الوقت فيما يتعلق باحل�سول
على امل�ساندة واملوارد التي يحتاجون اإليها.
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ينطبق هذا املبداأ املهم على الكثري من جوانب التلمذة .لن ن�سبح قادة
موؤثرين اإن مل نتعلم كيفية اتباع غرينا من الرجال والن�ساء .حتى الر�سل
يجب عليهم اأن يظلوا تالمي ًذا .ل يجب عليهم اأب ًدا اأن يتوقفوا عن التعلم من
اأنا�س اآخرين واتباعهم وال�ستماع اإليهم والأخذ منهم.
ول ميكن للتالميذ اأن يقدموا حمبة اهلل للعامل اإن مل يكونوا هم اأنف�سهم قد
اأخذوها عن طريق م�سيحيني اآخرين .ميكن اأن ي�سكب اهلل حمبته يف قلوبنا
بالروح .لكن هذه العملية تت�سمن عاد ًة �رشيكًا اإن�سان ًيا .اإن التلمذة تت�سمن
تعلم قبول حق اهلل وحمبته من تالميذ اآخرين حتى ن�ستطيع اأن نعطيهما
للعامل.
مم�صوحون بالروح

مل يخ�سع ي�سوع من اأجل اخل�سوع فقط .لكنه خ�سع كي ي�ستطيع اأن ميار�س
ال�سلطة ويخدم بت�سحية ويقود بكمال ويعلن جمد اهلل .لكن اخل�سوع وحده
أي�سا .ينطبق نف�س
مل يكن كاف ًيا ،حيث كان يجب اأن ُمي�سح ي�ســـوع بالروح ا ً
الأمر على التالميذ اليوم؛ فامل�سحة بالروح متكِّن التالميذ اخلا�سعني من اأن
يحيوا حياة ي�سوع بتاأثري وفاعلية ،وذلك على الرغم من اأن اأ ًيا منا مل ي�ستطع
اأن يعي�س بثبات ك�سخ�س ممتلئ بالروح.
راأينا يف كتاب «معرفة الروح» اأن اهلل اأ�سبع التالميذ بالروح لأغرا�س
عديدة .على �سبيل املثال ،تعطينا م�سحته املقد�سة �سلطان امللكوت على
ال�سفاء وقوى ال�رش ،كما ُتدخلنا يف حياة خدمة تتبع مثال حياة ي�سوع نف�سه.
عندما ُم�سح ي�سوع بالروح عند عماده ،اأكَّ د اهلل على العالقة بني الروح
واخلدمة امل�سحية بطريقتني وا�سحتني .اأوحى اهلل ليوحنا اأن يتحدث عن
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ي�سوع ب�سفته حمل اهلل ،واأر�سل الروح يف هيئة حمامة .ي�سري «احلمل» اإىل اأن
ي�سوع ُم�سح كي يكون اأعظم من عانى على مدار التاريخ .واأ�سارت احلمامة
اإىل يونان (الذي معنى ا�سمه حمامة) والذي ت�سمنت خدمته الكثري من
املعاناة ،واإىل الذبيحة (كانت احلمامة ذبيحة بديلة عن احلمل اأو املاعز
يقدمها الفقري).
والأهم من ذلك اأن اهلل م�سح التالميذ بروحه لكي يحيوا حياة تنمو نحو
الكمال ولكي ميكِّنهم من اأن يفهموا النا�س بفهم وتعاطف امل�سيح.
الروح القد�س هو البارقليطُ �س املدعو اإىل الوقوف بجانبنا ،وهو يدعو
التالميذ اإىل التقرب من هوؤلء الذين ي�سرتكون معهم يف القليل وحتى الذين
يختلفون معهم متام الختالف .وهو «امل�سري» لذا فاإن الغر�س من م�سحته
هو م�ساعدة التالميذ على تقدمي م�سورة اهلل ملن حولهم .وهو «املع ِّزي» لذا
فهو ي�ساعد التالميذ على تعزية وت�سجيع الآخرين .يحيا الروح كي يعطي
املجد هلل حتى متكننا م�سحته لنا كتالميذ من اأن ن�سع حمبة اهلل واأن ن�سيء
بحقه وحمبته ،واأن نعلن جمده اأكرث فاأكرث واأن نركز كل الهتمام عليه.
احلياة املمتلئة بالروح

ي�سري الر�سول بول�س يف (2تيموثاو�س )7 :1اإىل العديد من ال�سفات التي
يجب اأن تظهر يف حياة كل تلميذ ممتلئ من الروح.

ل يجب اأن يخاف التالميذ؛ فعندما ُقب�س على ي�سوع ،خذله تالميذه
عظيما حدث بعد يوم اخلم�سني ،حيث مل يوقفهم
تغيريا
وتركوه وهربوا .لكن
ً
ً
اجللد وال�سجن عن ال�ستمرار يف اإذاعة الأخبار ال�سارة عن ي�سوع.
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هناك الكثري من التالميذ الذين يت�سمون باخلجل والتحفظ .ل حتول قوة
الروح هوؤلء التالميذ اإىل اأ�سخا�س منفتحني لكنها متكنهم من التغلب على
أ�سدقاءهم عن ي�سوع.
جبنهم واإحراجهم كي يخربوا ا
َ
يجب على التالميذ اأن ميتلئوا بقوة الروح (الكلمة اليونانية التي تعني
قوة هي « »dunamisومنها اُ�ستقت الكلمة الإجنليزية « »dynamiteاأي
مدم ًرا .لكنها متكني م�ستمر
ديناميت) .وقوة الروح لي�ست
انفجارا اإله ًيا ِّ
ً
لهزمية اإبلي�س وطرده ،والوقوف يف وجه ال�سطهاد وال�سخرية منه ،والتغلب
على اخلوف واحلديث عن ي�سوع ،والقيام باأعمال اهلل العظيمة .هذه القوة
املمكنة ل تنبع من احلما�سة الطبيعية اأو قوة ال�سخ�سية .لكنها تاأتي من
الروح كلي القوة ،وهي قوة يحتاج اإىل عونها كل تلميذ جديد.
يجب اأن ت�سيطر حمبة الروح على التالميذ .وعندما يحل الروح عليهم،
فعليهم اأن يحبوا اهلل كما مل يحبوه قبالً ،ويجدوا اأن قلوبهم قد ات�سعت من
نحو امل�سيحيني الآخرين حتى هوؤلء الذين يختلفون معهم يف املزاج ولهم
تقاليد غريبة عنهم ،وكذلك من نحو املجروحني يف هذا العامل.
ونوؤكد مرة اأخرى اأن هذه لي�ست حمبة ب�رشية طبيعية .لكنها حمبة اهلل
ال�سخ�سية التي ان�سكبت يف قلوبنا بالروح القد�س .اإنها ذلك النوع من املحبة
الذي ي�ستمر يف العطاء مهما كانت ردود الأفعال حمبطة.
يجب اأن يتميز التالميذ كذلك بتمالك وتهذيب النف�س الذي من الروح،
املميز للروح اخلادم الذي ميكن التالميذ من اإنكار
وهذه ال�سفة هي الطابع
ِّ
ذواتهم يف خدمة اهلل والنا�س.
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اأظهر بول�س �سفات التلمذة هذه يف خدمته التب�سريية ويف املعاناة التي
حتملها من اأجل خدمة الب�سارة .وقد ن�سب بول�س هذه ال�سفات اإىل قوة عمل
الروح يف حياته .اإنه لأمر خطري اأن الأخبار ال�سارة تعلن عن الروح القد�س،
وذلك حتى يعلم التالميذ اجلدد اأهمية النفتاح عليه وطلب م�سحته.
التلمذة امل�صحية

الدعوة اإىل التلمذة لي�ست دعوة يوجهها اهلل اإىل املوؤمن يف بداية حياته
و�سوحا
دائما يدعو كل تالميذه اإىل تلمذة اأكرث
ً
امل�سيحية فح�سب لأنه ً
دائما .تو�سح لنا ن�سو�س مثل (لوقا )23 :9اأنه ل ميكن
تت�سمن الت�سحية ً
اأن يكون هناك م�سيحية حقيقية موؤثرة بدون تلمذة حقيقية م�سحية.
لذا يدعو اهلل رعايا ملكوته اجلدد اإىل الت�سحية بكربياء اإرادتهم الذاتية
واإىل تعلم الطاعة واخل�سوع كي ميار�س ي�سوع �سلطته الإلهية من خاللهم.
ياأمر ي�سوع اأتباعه اأن يطيعوا:
♦ و�سايا كلمته حتى يعي�سوا يف العامل ب�سلطان كلمته.
♦ حتري�سات روحه حتى يتغلبوا على ال�رش واملر�س بقوة الروح.
♦ بع�سهم البع�س يف كني�سته حتى يخدموا ب�سلطانه يف الكني�سة.
♦ الأنظمة الجتماعية حتى ي�ستطيعوا اأن يوؤ�س�سوا ملكوته على الأر�س.
يدعو اهلل خدامه اجلدد اإىل الت�سحية بكربياء العتماد على الذات كي
يتعلموا العتماد على الآخرين وقبول م�ساعدتهم وذلك حتى ي�ستطيع ي�سوع
أثريا من خاللهم .يخرب ي�سوع خدامه اأن يعتمدوا
اأن يخدم ب�سورة اأكرث تا ً
على:
♦ وعود كلمته حتى ي�ستطيعوا اأن يخدموا العامل طب ًقا للمقايي�س التي
تطالب بها كلمته.
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♦ قيادة الروح حتى يتمكنوا بقوة الروح من م�ساعدة املجروحني.
♦ املوؤمنني الآخرين حتى يتمكنوا من خدمة بع�سهم البع�س يف الكني�سة.
♦ املجتمع الذي و�سعهم اهلل فيه حتى يتمكنوا من خدمة النا�س حولهم.
أ�سدقاءه اجلدد اإىل الت�سحية بكربياء ثقتهم يف اأنف�سهم كي
يدعو اهلل ا
َ
يتعلموا اتباع مثل اأعلى حتى ي�ستخدم ي�سوع حياتهم كمثال ُمل ِهم لالآخرين.
تقبل:
يدعو ي�سوع هوؤلء الأ�سدقاء اجلدد اإىل ُّ
♦ مثاله يف الكلمة حتى يتمكنوا من اإعالن �سورة ي�سوع للعامل.
♦ ت�سجيعه الذي يعطيه الروح لهم حتى يتمكنوا من ت�سجيع الآخرين.
♦ تقوميه من خالل بع�سهم البع�س يف الكني�سة حتى يحتملوا بع�سهم
البع�س يف الكني�سة.
♦ كل �سيء ح�سن يف املجتمع حتى يتمكنوا من اإعالن املقايي�س املقبولة
لديه يف جمتمعهم املحلي.
أبناءه وبناته اجلدد اإىل الت�سحية بكربياء متركزهم حول
ويدعو اهلل ا َ
ذواتهم كي يتعلموا اأن ي�سجدوا له ويقبلوا احلياة الأبدية حتى يعلنوا عن
طبيعة اهلل الأبدية .ي�ستاق اهلل اأن يقبل اأولده:
♦ ي�سوع كابن اهلل الذي اأُعلن يف الكلمة حتى يتمكنوا من اإذاعة حقه
الأبدي للعامل.
♦ م�سحة الروح حتى ي�سيئوا بنوره الأبدي يف اأماكن العامل املظلمة.
♦ حمبته من خالل بع�سهم البع�س يف الكني�سة حتى يتمتعوا مبحبته
الإلهية مع بع�سهم البع�س يف الكني�سة.
♦ نفاذ الب�سرية فيما يتعلق بطبيعة احلياة كما يفهمونها من اخلليقة
حولهم حتى يتمكنوا من الهتمام بكل جانب من جوانب هذه احلياة
بوا�سطة حمبته.
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يحتاج كل امل�سيحيني اجلدد اإىل الت�سجيع والتعليم حتى يفهموا مدى
ات�ساع وعمق معنى التلمذة .توؤكد العديد من الكنائ�س على بع�س من هذه
العنا�رش .لكن علينا اأن ن�ساعد الآخرين على تبنيها جمي ًعا.
ننوه يف هذا ال�سياق على اأهمية م�ساندة الكني�سة للموؤمنني اجلدد يف
اإميانهم مبجرد اأن يعلنوا التزامهم اأمام امل�سيح .وهذا يعني تثبيتهم يف
الإميان حتى يقفوا بقوة كم�سيحيني ول يعودوا ثانية اإىل العامل .واإن اأردنا
اأن نرتجم هذا عمل ًيا فعلينا اأن:
 نق�سي وق ًتا مع املوؤمنني اجلدد ونعلمهم اأ�سا�سيات التلمذة امل�سيحية. نوؤ�س�سهم على تعاليم مبادئ امل�سيحية الأولية مثل التوبة والإميانومعمودية املاء وقبول الروح القد�س والنتماء اإىل عائلة اهلل ،ونرى
ظاهرا يف حياتهم.
عمل هذه املبادئ
ً
 ن�ساعدهم على اختبار حياتهم اجلديدة يف امل�سيح عن طريق العثورعلى التاأكيد والراحة يف خال�سهم.
أحرارا من كل قيد كان يكبلهم قبالً.
 نو�سح لهم كيف يعي�سون ا ً ن�ساعدهم على اأن يجدوا مكانهم يف الكني�سة. نعلمهم اأن ي�سرتكوا يف اإميانهم مع الآخرين ونوجههم نحو اخلدمة. تتمتع الكنائ�س التي لديها برنامج منظم مل�ساندة املوؤمنني اجلددبفر�سة عظيمة لروؤية هذه الأمور حمققة .وميكنها اأن ترى هوؤلء
املوؤمنني اجلدد وقد اأ�سبحوا تالمي ًذا مكر�سني.
متحدون يف الكني�صة

عندما ياأتي موؤمن جديد اإىل ي�سوع ويبداأ يف و�سع ثقته فيه فاإنه يدخل يف
أي�سا مع امل�سيحيني الآخرين يف
متاما لي�س فقط مع اهلل لكن ا ً
عالقة جديدة ً
وحد اليهود
الكني�سة العاملية .يو�سح (اأف�س�س )16–15 :2اأن موت امل�سيح َّ
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والأمم �سان ًعا من كليهما كيا ًنا واح ًدا ،واأن الهدف العظيم لل�سليب كان هو
خلق اإن�سان واحد جديد من خالل امل�ساحلة ولأجلها .وهذا يعني اأن كل
تلميذ له عالقة �سخ�سية مع اهلل واأنه متحد ع�سو ًيا مع كل املوؤمنني يف
الكني�سة العاملية.
نتناول هذه الطبيعة اجلماعية امل�سرتكة للكني�سة يف كتاب «املجد يف
ن�سو�سا مثل (1بطر�س )9 :2و(1كورنثو�س2 :1
الكني�سة» .كما ندر�س
ً
و )17–9 :3و(2كورنثو�س )2 :11و(اأف�س�س .)23 :1وهي ن�سو�س تو�سح
اأن التالميذ هم هوؤلء الأ�سخا�س الذين مت اختيارهم بعناية من بني كل
النا�س الآخرين حتى ي�سبحوا العرو�س املحبوبة لبن اهلل .لقد اختارنا ح ًقا
وكلمته ل ميكن اأن تنك�رش وحمبته ل ميكن اأن ت�سقط اأب ًدا .ونحن –العرو�س
املختارة– �سوف نت�سارك يف مرياث البن لكل �سيء.
كُ تبت (ر�سالة بطر�س الأوىل  )9 :2يف الأ�سل اإىل التالميذ الذين كانوا
يعانون من ال�سطهاد ،اإىل اأنا�س من املحتمل اأن ُتطلب منهم خدمة ي�سوع
عن طريق الت�سحية بحياتهم .لذلك دعاهم بطر�س «كهنو ًتا ملوك ًيا» كي
يو�سح اأنهم اإمنا يخدمون امللك عن طريق خدمة �سعبه خدمة م�سحية بكل
الطرق املمكنة .لقد كانوا ميالأون اأنف�سهم – باعتبارهم هيكل اهلل املقد�س –
بالتقدميات الكهنوتية مثل الت�سبيح وال�سالة وال�سكر.
يف اأية دولة ملكية ،يكون من ال�رشف لأي �سخ�س اأن يخدم الأ�رشة
امللكية يف ق�رشها امللكي .لذا يجب اأن تكون خدمة ملك امللوك �رشفًا ل
ُينطق بعظمته حتى لو ت�سمنت هذه اخلدمة ال�ست�سهاد .علينا بطريقة ما اأن
أي�سا اأمة
نو�سح هذا ال�رشف والمتياز لكل املوؤمنني اجلدد .ي�سكِّل املوؤمنون ا ً
مقد�سة ،وهذا يعنى اأننا انف�سلنا اإىل حياة جماعية من التكري�س والتقدي�س.
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يو�سح ت�سبيه بول�س للكني�سة «باجل�سد» – وهو الت�سبيه املف�سل لديه – اأن
التالميذ قد ُخلقوا ثانية يف ج�سد امل�سيح حتى يتمكنوا من ال�ستمرار يف
حياته الكاملة على الأر�س من خاللهم.
كما اأن التالميذ هم اأ�سخا�س ينتمون اإىل اهلل .اإننا كني�سته ،مواطنو �سمائه
واأبناء ملكوته .اإننا خا�سعون لقوانني اهلل و�سائرون حتت اإر�ساد روحه .اإننا
بب�ساطة خا�سة الرب.
ا�صتعد للخدمة

راأينا يف (اأف�س�س )12 :4اأن كل قادة الكني�سة يجب اأن يعدوا كل القدي�سني
لعمل اخلدمة .وقلنا يف كتاب «اخلدمة بالروح» اإن الكلمة اليونانية
امل�ستخدمة يف هذا العدد مبعنى خدمة هي ( )diakoniaاأي خدمة عملية
حقرية ومتوا�سعة تت�سمن غ�سل الأرجل .اإن كل تلميذ مدعو كفرد اإىل اأن
يخدم اهلل والتالميذ الآخرين والعامل .لكن على قادة الكني�سة اأن يتاأكدوا من
اأن كل اأع�ساء الكني�سة يت�سفون بهذا النوع من اخلدمة املتوا�سعة.
ميكننا القول باخت�سار اإن الهدف الرئي�سي من التلمذة هو بناء التالميذ
م ًعا يف الكني�سة واإعدادهم للخدمة م ًعا يف العامل .علينا ونحن نعلن الأخبار
ال�سارة اأن نقدم التلمذة ب�سورتها الكاملة  ،تلك التلمذة التي توؤكد على اأن اهلل
يريد من كل تالميذه اأي من كل كني�سته املحبوبة اأن:
♦ تعلن اأن ي�سوع هو ملك امللوك من خالل طاعتها لكلمته والعمل ب�سلطته
والعتماد على ا�سمه.
♦ تو�سح اأن ي�سوع هو خمل�س العامل من خالل العتماد على موته
واخلدمة بتاأثريه وفاعليته والعتماد على دمه.
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♦ تو�سح اأن ي�سوع هو الإن�سان الكامل من خالل اتباع اآثار قدميه وال�سري
باإر�ساد كماله وتقليد مثاله.
♦ تعلن اأن ي�سوع هو الإله احلقيقي من خالل ال�سرتاك يف حياته وعك�س
نوره والتحدث بحقه واإظهار حمبته.
أخبارا �سارة عن
أمرا حمب ًبا – اأي �ست�سبح ا ً
�ست�سبح التلمذة امل�سيحية ا ً
الب�سارة احلقيقية – عندما تبداأ الكني�سة يف العي�س واخلدمة بهذه الطريقة.
�سيكون هناك ح ًقا جم ًدا يف الكني�سة و�سيمتلئ العامل كله مبجد اهلل كما
متتلئ البحار باملياه .لي�س هناك اأي �سيء يجذب النا�س اإىل اهلل ول �سيء ذو
تاأثري تب�سريي عظيم اأكرث من حياة تعلن �سخ�س امل�سيح ب�سدق.
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عنوان ال�سفر اخلام�س من العهد اجلديد هو «�سفر اأعمال الر�سل» .لكن
رمبا يكون من الأدق اأن نطلق عليه «�سفر اأعمال الروح من خالل الر�سل».
يبداأ �سفر الأعمال مبجموعة قلقة مكونة من حوايل  120من التالميذ غري
املتعلمني جمتمعني يف علية كي ي�سلوا .لكن ال�سفر ي�ستمر يف احلديث عنهم،
وي�سف كيف اأ�سبحت هذه اجلماعة اخلائفة جمموعة من ال�سهود الأقوياء
الذين ا�ستطاعوا اأن يقفوا يف وجه املعار�سة العنيفة وال�سطهاد القا�سي،
وكيف اأ�س�سوا كني�سة مزدهرة يف كل اأرجاء الإمرباطورية الرومانية.
ميكننا اأن نرى قوة اهلل العظيمة يف كل �سفحة من �سفحات �سفر الأعمال
حيث هناك اأنا�س ُي�سفون ويخل�سون ويهتدون اإىل الإميان وينالون قوة
دائما
ويتغريون اإىل �سهود رائعني للم�سيح املقام .وقوة الروح القد�س هي ً
ال�سبب الرئي�سي وراء فاعلية وتاأثري التالميذ.
هناك اأكرث من  15اإ�سارة اإىل الروح القد�س يف (�سفر الأعمال ،8 ،5 ،2 :1
 16و 38 ،33 ،18 – 17 ،4 :2و 31 ،8 :4و 32 ،9 ،3 :5و 10 ،5 ،3 :6و:7
 55 ،51و 39 ،29 ،19 – 17 ،15 :8و 31 ،17 :9و47 – 44 ،38 ،19 :10
و 28 ،24 ،16 – 15 ،12 :11و 52 ،9 ،4 ،2 :13و 28 ،8 :15و7 – 6 :16
و 16 :17و 25 ،5 :18و 21 ،6 ،2 :19و 28 ،23 - 22 :20و11 ،4 :21
و .)25 :28توؤكد القراءة املتاأنية لهذه الن�سو�س على العالقة احلتمية بني
التب�سري الكتابي والروح القد�س.
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الروح وال�صهادة:

راأينا يف كتاب «معرفة الروح» اأن ال�سهادة هي اأ�سا�س عمل الروح القد�س.
يو�سح (يوحنا  )27 – 26 : 15اأن الق�سدين العظيمني للروح هما:
♦ اأن ي�سهد عن ي�سوع.
♦ اأن ي�ساعدنا على ال�سهادة عن ي�سوع.
ويو�سح (يوحنا  )11 – 8 : 16اأن دعوة الروح هي اأن يبكت العامل على:
♦ خطية.
♦ بر.
♦ دينونة.
ويعدنا (اأعمال )8 :1اأن م�سحة الروح �ستجعل التالميذ �سهو ًدا اأقوياء.

تغيريا فا�سالً .يريد
دائما
ً
قلنا يف كتاب «معرفة الروح» اإن الروح ُيحدث ً
الروح اأن ميالأنا بقوته ،اأن ي�ساعدنا على اأن نكون اأنقياء ،اأن يوجهنا نحو
القيام بعمل ي�سوع ،واأن ميكننا من العي�س يف ح�رشته .وهو يريد اأن يفعل كل
ذلك حتى يجعلنا نعرف ي�سوع بطريقة اأف�سل ويجعل ي�سوع ُيعرف بطريقة
اأف�سل .لكن كل هذه الأعمال العظيمة للروح اإمنا ترتبط بهدفه الأ�سا�سي الذي
هو ال�سهادة .راأينا يف (لوقا )18 :4اأن ي�سوع قال اإنه ُم�سح بالروح كي يب�رش
امل�ساكني .ونرى نف�س الهدف من وراء امل�سحة يف كل العهد اجلديد – عندما
ميتلئ النا�س بالروح القد�س اأو ينالوا م�سحته ،يبداأ عمل التب�سري على الفور.
تو�سح ن�سو�س مثل (اأعمال 47–41 :2و 33–31 :4و 10 :6و–17 :9
 28و 46–44 :10و 12–9 :13و )20–6 :19و(1ت�سالونيكي)8–5 :1
و(عربانيني )4 :2و(1بطر�س )12 :1اأن تعظيم اهلل وال�سهادة لي�سوع كانا
هما النتيجة احلتمية لقبول اجلماعات اأو الأفراد للروح القد�س.
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ميكننا القول اإن الروح القد�س هو الذي حفز الكني�سة على التب�سري؛ فقد
اأ�سبحت الكني�سة يف يوم اخلم�سني كني�سة �ساهدة ب�سورة تلقائية وذلك لأن
الروح الذي ي�سهد با�ستمرار حل عليها .نرى هذه احلقيقة يف ن�سو�س مثل
حا�رشا بقوة،
(اأعمال )20 :4نفهم من العهد اجلديد اأنه اأينما كان الروح
ً
تكون النتيجة الطبيعية هي تدفق عمل الكني�سة التب�سريي بتلقائية وفعالية.
يو�سح (اأعمال )28 :5اأنه منذ يوم اخلم�سني ف�ساع ًدا بداأ العمل التب�سريي
وا�ستمر .لكنه بداأ -كما قلنا -دون اأي ت�سجيع اأو حتري�س ر�سويل على
«الذهاب ون�رش الب�سارة» .حتى (اأعمال 11و )15اللذان ي�سجالن مناق�سات
الكني�سة الأوىل ب�ساأن الب�سارة والأمم ل ي�سريان اإىل املهمة العظمى بل اإىل
عمل الروح ،ويقولن اإن الكني�سة ت�سجعت على العرتاف بعمل الروح.
هذه حقيقة مهمة ومرتبطة بواقعنا اليوم؛ فاإن الكنائ�س املحلية ل حتتاج
اإىل املزيد من الدعوات اإىل العمل املر�سلي ،اأو اإىل املزيد من التحري�سات
لتقوم بالعمل التب�سريي ،اأو اإىل اأن يذكِّرها اأحد باملهمة العظمى ويعطيها
تعليمات ب�ساأن طرق التب�سري .لكنها حتتاج اأكرث اإىل روح ال�سهادة ،فم�سحته
�سوف تغري اأية كني�سة وحتولها اإىل جمتمع لل�سهادة الفعالة.
علينا اأن نتذكر اأنه من غري املجدي باملرة اأن نحاول الو�سول اإىل التائهني
اأو ن�رش الب�سارة اأو القيام باأي �سكل من اأ�سكال العمل التب�سريي دون ح�سوره
وتوجيهه وقوته.
الروح والقوة:

رمبا يعتقد اأحدنا اأن التالميذ الذين �سفوا املر�سى واأخرجوا ال�سياطني
ورافقوا ي�سوع ملدة ثالث �سنوات وراأوا دلئل مادية على القيامة كانوا اأكرث
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من م�ستعدين لل�سهادة .لكن الو�سع مل يكن هكذا؛ فقد كان لدى التالميذ اخلربة
والتدريب واملعرفة .لكن كان ينق�سهم املوؤهل الوحيد املقبول لهذا النوع من
العمل وهو قوة اهلل اأي قوة الروح القد�سَ .يعِد ي�سوع يف (لوقا)49-48 :24
و(اأعمال )8–4 :1باأن م�سحة الروح �ستعالج هذا النق�س.
وب�سبب قوة الروح القد�س ا�ستطاع التالميذ اأن يثبتوا اأن ي�سوع هو حي ،وقد
فعلوا ذلك من خالل الكرازة باقتناع (1ت�سالونيكي )5 :1ومن خالل دليل
حياتهم املتغرية (1ت�سالونيكي )10- 8 :1ومن خالل الآيات والعجائب
(رومية.)19 - 18 :15
الثالثة اآلف �سخ�س الذين اآمنوا يوم اخلم�سني كانوا نتيجة لقوة الروح
التي تدفقت خالل التالميذ املائة والع�رشين .لكن يوم اخلم�سني كان جمرد
بداية .عندما نقراأ كل �سفر الأعمال ميكننا اأن نرى كيف اأن الب�سارة انت�رشت
بقوة الروح .يو�سح (اأعمال 33 :4و 8 :6و )38 :10مركزية قوة الروح يف
�سهادة الكني�سة.
الكلمة اليونانية التي تعني قوة هي « »dunamisوهي ت�سري اإىل قوة تغري
كل �سيء .اإنها قوة اهلل الفوقية التي متنحنا اإمكانية القيام بعمله ،والتي
أثريا والتالميذ اأكرث قوة واأكرث
بها ُت�سنع املعجزات وت�سبح ال�سهادة اأكرث تا ً
احتما ًل لال�سطهاد والعداوة.
يو�سح العهد اجلديد اأن قوة الروح ( )dunamisت�ساعدنا علـى فعل
الكثري من الأ�سياء .على �سبيل املثال ،يو�سح العهد اجلديد اأن قوة اهلل مكَّنت
التالميذ من اأن:
♦ ي�سبحوا �سهو ًدا لي�سوع (اأعمال .)8 : 1
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♦ ي�سهدوا عن قيامة ي�سوع (اأعمال .)33 : 4
♦ ي�سنعوا اآيات وعجائب عظيمة (اأعمال .)8 : 6
♦ يفعلوا اخلري ويقدموا ال�سفاء (اأعمال .)38 : 10
♦ يزدادوا يف الرجاء (رومية .)13 : 15
♦ ي�سنعوا اآيات عظيمة وعجائب (رومية .)19 - 18 : 15
♦ يتحدثوا ويعظوا ( 1كورنثو�س .)5 - 4 : 2
♦ يتحملوا امل�سقات ( 2كورنثو�س .)10 - 6 : 6
♦ يفرحوا يف ال�سعف ( 2كورنثو�س .)9 : 12
♦ يتقووا يف معرفة حمبة اهلل (اأف�س�س .)16 : 3
♦ يواجهوا العدو بال�سالة (اأف�س�س .)18 - 10 : 6
♦ يعلنوا الب�سارة (فيلبي  15 – 10 : 4و 1ت�سالونيكي .)5 : 1
♦ ي�سربوا (كولو�سي .)11 : 1
♦ يت�ساركوا يف اآلم امل�سيح ( 2تيموثاو�س .)8 : 1
قوة لالإعالن

يف العهد القدمي اأعطت م�سحة الروح الأنبياء القوة ل�ستقبال اأفكار اهلل
وفهمها والتحدث بها؛ فقد عرف الأنبياء بوا�سطة الروح ما الذي اأرادهم اهلل
اأن يقولوه واأعلنوه على املالأ بقوته (.)dunamis
ويف العهد اجلديد ا�ستمر الروح يف متكني كل املوؤمنني املم�سوحني من
معرفة ما ينبغي عليهم اأن يقولوه واأن يقولوه بقوة مل يكونوا ميتلكونها يف
الأ�سل .نرى هذه احلقيقة يف (1كورنثو�س.)4 :2
يو�سح (اأعمال )4 :2اأنه عندما امتالأ التالميذ من الروح القد�س ،اأعطاهم
الروح اأن «ينطقوا» .والكلمة اليونانية املقابلة هي «»apophtheggomai
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وهي تعني حرف ًيا «يتحدث بجراأة» وتنطوي على معنى التحدث على املالأ.
ترد هذه الكلمة يف هذا املو�سع ويف مو�سعني اآخرين فقط هما (اأعمال:2
 14و)25 :26
وهذا يعني اأن الكلمات التي اأعطاها اهلل للتالميذ كي «ينطقوا» بها -كما
ورد يف (اأعمال -)4 :2كانت قوة معينة ممنوحة من الروح لهم كي يتمكنوا
من احلديث اإىل النا�س .لقد كانت حتفي ًزا على ال�سهادة عن ي�سوع لالآخرين.
وهذه القدرة التي متكِّن من ال�سهادة ال�سفهية عن ي�سوع هي قدرة معطاة لكل
املوؤمنني املمتلئني من الروح القد�س.
قوة ل�صنع املعجزات

اأكدنا يف كل �سل�سلة «�سيف الروح» على اأهمية دور اأنبياء العهد القدمي .علم
اأنبياء مثل مو�سى واإيليا واألي�سع – وهم اأنبياء كانوا مم�سوحني من الروح
أي�سا
القد�س – اأن اهلل اأعطاهم قوة كي يتحدثوا بكلماته على املالأ واأنه ا ً
�سنع املعجزات من خاللهم.

ينطبق نف�س ال�سيء على العهد اجلديد؛ حيث يو�سح (متى)46 ،11 :21
و(مرق�س )15–4 :6و(لوقا )17–11 :7و(يوحنا )40 :7اأن النا�س اعتقدوا
اأن ي�سوع نبي ب�سبب املعجزات التي كان ي�سنعها ،وقد اأدرك ال�سعب وقتها
اأن الآيات والعجائب كانت تعني اأن اهلل مع ي�سوع بطريقة خا�سة ،واعتقدوا
مم�سوحا بالروح.
اأن ي�سوع يجب اأن يكون نب ًيا اآخر
ً
نرى يف (اأعمال )8 :6اأن قوة الروح كانت وراء معجزة ا�سطفانو�س .كما
توؤكد (رومية )19 – 18 :15اأن القوة التي ت�سنع املعجزات هي قوة روح
اهلل.
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من املهم اأن نفهم اأن الروح يعطي قوة ل�سنع املعجزات وخا�سة يف �سياق
التب�سري .اإن ال�سبب الرئي�سي وراء �سنع الآيات واملعجزات يف العهد اجلديد
هو اإقناع النا�س ب�سحة الب�سارة عن ي�سوع امل�سيح .بالطبع يعطي اهلل ال�سفاء
واخلال�س لأنه يهتم باملر�سى واملحتاجني .لكن الإطار العام لهذا ال�سفاء
دائما الكرازة والتب�سري.
واخلال�س هو ً
مهما يف التب�سري ويف
دورا ًّ
نرى يف كل �سفر الأعمال اأن املعجزات لعبت ً
منو الكني�سة .على �سبيل املثال:
♦ بعد �سفاء الأعرج يف (اأعمال  ،)3اأُلقي القب�س على بطر�س ويوحنا
ووبخا .لكن اآمن الكثريون ممن �سمعوا بطر�س ي�رشح القوة وراء
و�سجنا ُ
ُ
هذه املعجزة.
♦ ترتب على معجزة �سفاء �ساول اأن قام بالتب�سري يف دم�سق .وكانت
عظته يف دم�سق هي بداية م�ستقبله التب�سريي املثمر.
♦ عندما ُ�سفي اإينيا�س رجع «جميع ال�ساكنني يف لدة و�سارون اإىل الرب».
♦ �سمعت جميع يافا عن قيامة طابيثا من املوت «فاآمن كثريون بالرب».
ُيعزى عمل التب�سري الفعال يف �سفر الأعمال:
♦ اأربعني مرة اإىل م�ساحبة املعجزات لن�رش الب�سارة
♦ �ست مرات اإىل املعجزات وحدها
♦ مرة واحدة اإىل اإعالن الب�سارة فقط (وكان هذا يف مدينة كورنثو�س،
أمورا
وذلك على الرغم من اأن ( 1كورنثو�س 17 :1و )14 :2يو�سح اأن ا ً
قد حدثت يف املدينة اأكرث مما ي�سجل لوقا يف اأعمال .)18
كل هذا يوؤكد ما قلناه يف كتاب «اخلدمة بالروح» عن اأن ال�سياق الطبيعي
ال�سحيح ل�سنع معجزات ال�سفاء هو اإعالن الأخبار ال�سارة .نرى هذا على
�سبيل املثال يف (رومية .)19 – 18 : 15
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أتباعا لل�سيد امل�سيح؛ حيث
كان معظم الذين نالوا ال�سفاء يف العهد اجلديد ا ً
كان بول�س ولعازر وطابيثا من تالميذه .ورمبا كان اإينيا�س واأفتيخو�س
أي�سا.
وحماة بطر�س كذلك ا ً
لكن هناك اثنان وثالثون �سخ�س اآخرين ي�سجل العهد اجلديد اإنهم نالوا
نعمة ال�سفاء املعجزي بقوة الروح القد�س يف حني اإنهم مل يكونوا من تابعي
أي�سا على اأن الكرازة هي ال�سياق الرئي�سي الذي
ي�سوع عند �سفائهم .يدل هذا ا ً
يختاره الروح القد�س ل�سنع املعجزات.
قوة للحرب

نفهم من (اأف�س�س )20–10 :6و(1بطر�س )8 :5اأن كل امل�سيحيني هم يف
�رشاع مع قوى الظالم .رمبا ن�سعر بال�سعف وعدم الكفاية عندما نفكر يف
كل ال�رش الذي يف العامل ،اأو عندما ندخل يف ال�رشاع املعتاد مع الإغراءات
ال�سخ�سية ،اأو عندما نحاول تفنيد اعرتا�س البع�س على اإمياننا .لكن
ن�سو�سا مثل (2كورنثو�س )6 – 4 :10تخربنا بوعد الروح لنا باأن يعطينا
ً
القوة التي نحتاجها يف كل مناحي هذه احلرب الروحية.
اإن الروح يعطينا القوة كي نذيع الب�سارة بالكلمات ونثبتها بالأفعال ،وهو
أي�سا كي نعي�س منت�رشين من اأجل ي�سوع .اإنه يعطينا القدرة
يعطينا القوة ا ً
على فعل ما ينبغي علينا فعله ،وما نريد ب�سدق اأن نفعله لكن ن�سعر بعدم
قدرتنا على تنفيذه.
اإنه يعطينا القوة كي نقول «ل» لكل ما يغرينا به العامل واجل�سد وال�سيطان،
�رشورا
�رشورا وا�سحة مثل اإدمان التدخني و�رشب الكحوليات اأو
�سواء كان
ً
ً
و�سوحا مثل حب الرفعة وال�سهرة والتملق واملداهنة .اإنه يعطينا القوة
اأقل
ً
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كي نتحلى بال�سرب مع من يحاولون اختبار �سربنا ،ولكي نتحكم يف
م�ساعرنا ونقف بثبات اأمام ما يقابلنا من �سغوط ،ولكي نحب من ل ي�ستحق
املحبة .اإنه يعطينا القوة كي ن�سنع كل الأ�سياء ال�ساحلة التي يحر�س العدو
على منعنا من �سنعها.
رمبا تبدو م�ساكل احلياة العادية اأكرب منا بكثري ،لكن اهلل يعطينا
نعمته وقوته التي متكِّننا من التغلب على م�ساكلنا و�سعفنا .ي�ساعدنا
(2كورنثو�س )10 – 9 : 12على فهم كيف نرى م�ساكلنا من منظور �سحي
وكيف نفكر فيها من منظور كتابي.
دائما اإىل اهلل ونتو�سل
علينا ونحن نقوم بالعمل التب�سريي اأن ن�رشخ ً
اإليه كي ي�ساعدنا ويقوينا ويعطينا القدرة على التكلم والت�رشف بالطريقة
ال�سحيحة .ولكي يجعلنا كذلك قادرين على حتدي ال�سغوط التي تقابلنا.
علينا اأن نثق اأن قوة الروح هي كل ما نحتاج اإليه كي نتحمل الأمور التي
تواجهنا ونتغلب عليها.
يجب اأن تكون �سالة بول�س يف (اأف�س�س )16 :3للح�سول على القوة هي
با�ستمرار �سالتنا لأنف�سنا وملن نحبهم ونخدمهم .اإننا يف حاجة ما�سة اإىل
قوة الروح التي متكننا وت�ساعدنا على �سد ال�رش يف املجتمع والو�سول اإىل
التائهني بالأخبار ال�سارة وتاأ�سي�س ملكوت اهلل يف جمتمعنا املحلي.
قوة للرجاء والحتمال

بع�سا من وعود اهلل .لكننا نحتاج اإىل قوة الروح
يعرف الكثري من املوؤمنني ً
كي نرتجم هذه الوعود اإىل ممار�سات فعلية متالأنا بالفرح والرجاء يف وجه
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الأمور املحبطة واملثبطة للهمة .علينا اأن ن�ستمر يف ال�سالة ال�سفاعية التي
رفعها بول�س يف (رومية.)13 :15
ي�ساعدنا كل من (2كورنثو�س )10–3 :6و(كولو�سي )11 :1على فهم
وتقدير موقف بول�س جتاه الظروف ال�سعبة؛ حيث علم بول�س حقيقة اأن
دائما واأن
اهلل يعطي ال�سرب والنعمة لتحمل املتاعب ،وعلينا نحن اأن نتذكر ً
نعلم الآخرين اأن عطية قوة اهلل لتحمل ال�سعاب هي طريقة اهلل للتغلب على
امل�ساعب وامل�سقات.
اإن قوة الروح املتوا�سع التي متنحنا ال�سالبة يف وجه ال�سعوبات هي
مفتاح قدرتنا على التحمل .اإن البارقليطُ �س امل�سجع هو الذي يحثنا على
ال�ستمرار يف قلب ال�سيقات.
قوة لل�صهادة

الروح القو َة ،علينا اأن
عندما نحاول اأن نفهم ال�سبب الذي لأجله مينحنا
ُ
ننظر اإىل ن�س مثل (اأعمال .)33 :4اإن الروح مينحنا القوة كي نعلن كلمة اهلل
ونتحمل ال�سعاب ون�سنع املعجزات وننت�رش يف احلرب الروحية .كل هذا
من اأجل اأن نكون �سهو ًدا اأقوياء عن الرب ي�سوع املقام.
ل ُت�س َنع املعجزات فقط من اأجل ت�سجيعنا -على الرغم من اأنها تفعل ذلك-
ولي�س الهدف من وراء متتعنا بالن�رشة والرجاء هو اأن نعي�س حياة هادئة
مطمئنة -على الرغم من اأن هذا يحدث ح ًقا -بل الهدف من كل هذه النعم هو
اأن تكون لنا �سهادة موؤثرة وفعالة اأمام الآخرين .مينحنا الروح كل جانب من
جوانب قوته كي يجعلنا نعرف ي�سوع بطريقة اأف�سل وكي نعلن �سخ�سه للعامل
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اختبارا حقيق ًيا
املحتاج التائه من حولنا .اإن اأردنا اأن نخترب القوة الروحية
ً
فهما ومعرفة عميقة عن ي�سوع اأم ل.
فعلينا اأن ن�ساأل اإن كانت تعطينا ً
وهذا يعني اأننا ل ينبغي اأن نتحدث عن عمل الروح بلغة تركز على ذواتنا
كب�رش – كما لو اأن قوة اهلل اأُعطيت لنا لن�ستخدمها وقتما نريد – بل بلغة
تركز على �سخ�س امل�سيح .علينا اأن نعلن اأننا ن�سع اأنف�سنا حتت ت�رشف
الروح كي ي�ستخدمنا ولي�س العك�س بكل تاأكيد.
علينا اأن نرف�س فكرة اأن قوة اهلل تعمل فينا ب�سورة تلقائية ،واأننا ننظم
ونتحكم يف درجة تكري�سنا واإمياننا .اإن الروح هو ن�سمة اهلل التي تهب حيثما
ت�ساء ،والتي تتنوع وتختلف قوة هبوبها.
علينا اأن نحرت�س من اأن نتحدث عن الروح القد�س يف تب�سرينا على اأنه
م�سدر لقوة ميكن لغري املوؤمنني امتالك نا�سيتها والتحكم فيها مبجرد اأن
ي�سلموا قلوبهم لل�سيد امل�سيح .اإن قوة اهلل التي بداخلنا ل تلغي على الفور
عيوب �سخ�سيتنا وجتعل حياتنا اأكرث ا�ستقامة وطماأنينة .بل اأن حياتنا هي
حرب م�ستمرة �سد �سغوط وخطط العامل واجل�سد وال�سيطان.
تغيريا ياأخذ بالأنفا�س من خالل قوته ،وهو يعطينا
يغرينا الروح بالفعل
ً
القوة والقدرة على اأن نفعل ما يجب علينا اأن نفعله .وهذه القوة التي مينحنا
امل�سيح اإياها بوا�سطة الروح ،هي حقيقة جميدة علينا اأن نختربها اأكرث واأكرث.
ربا اإيانا على طاعته اأو على التحدث
ل يلغي الروح اإرادتنا احلرة ُجم ِ ً
بكلماته .لكنه يدعونا اإىل الدخول يف عالقة �رشكة معه طواعية لكي نعرف
ي�سوع اأكرث ونعلن عن �سخ�سه ب�سورة اأو�سح .يعطينا الروح القد�س قوته
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أ�سخا�سا اأف�سل
كي يجعل منا �سهو ًدا اأف�سل لل�سيد امل�سيح ،ولكي يجعلنا ا
ً
ت�سل كلماتنا وحياتنا و�سلوكنا اليومي و�سلطاننا الروحي بب�سارة امل�سيح
ب�سورة موؤثرة اإىل التائهني.
الروح واحلق

يعلِّم ي�سوع يف (يوحنا 26 :15و )13 :16عن «روح احلق» ،وهذا يو�سح
اأن الروح القد�س يهتم باحلق الروحي اأكرث مما يهتم بالتجربة الروحية،
يهتم بحق كلمة اهلل اأكرث مما يهتم بتاأثري اأعمال اهلل.
�سل�سلة «�سيف الروح» هي مدر�سة للخدمة بالكلمة والروح ،وهي توؤكد يف
كل اأجزائها اأن الروح والكلمة يعمالن م ًعا ول ميكن ف�سلهما عن بع�سهما
البع�س .تو�سح تعاليم ي�سوع عن الروح يف (يوحنا  )16 – 14اأنه روح احلق
الذي يبقى مع التالميذ وي�سهد عن ي�سوع ويبكِّت العامل على خطية .ولأنه
ت�سخي�س للحق ،فهو يقوم بعمله يف ال�رشكة وال�سهادة والتبكيت.
اإن «احلق» يف ب�سارة يوحنا هو حق �سخ�سي ولي�س افرتا�س ًيا ،اإنه �سخ�س
أفكارا لهوتية عنه .نرى ذلك يف (يوحنا 17 :1و45 ،40 :8
ي�سوع ولي�س ا ً
و 6 :14و .)37 :18احلق احلقيقي هو احلقيقة الأبدية عن ي�سوع .واحلق –
الكلمة – يعطي احلياة لكل من يقبله.
مم�سوحا بقوة الروح القد�س وبتوجيه منه،
عندما يكون العمل التب�سريي
ً
يكون احلق هو ال�سلطة العليا .وهذا يعني اأن يركز التب�سري يف الأ�سا�س على
ي�سوع باعتباره احلق – على كلماته وتفرده وحياته وموته وقيامته وهكذا.
أي�سا اأن يكون كل جانب من جوانب عمل التب�سري �ساد ًقا
لكنه يعني ا ً
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ويتميز بالنزاهة ،ولي�س فيه اأية مبالغة اأو تالعب اأو غمو�س اأو ادعاءات
كاذبة اأو كربياء اأو �سغوط مادية اأو دوافع م�سكوك فيها .يجب اأن يكون
هناك �سفافية �سخ�سية وتوا�سع عميق وو�سوح فكري وتناول �سادق
للمو�سوعات ال�سعبة مثل ق�سية الأمل والنق�سامات الكن�سية والنظريات
العلمية والأديان الأخرى وهكذا.
ولأن روح احلق يقودنا اإىل كل احلق ،فيجب اأن نعلن احلق الكامل للب�سارة
وقوتها ال�سخ�سية وتكاملها الفكري .كما يجب اأن نعلن الإجنازات الرائعة
لل�سليب واحلقائق التاريخية ال�سعبة عنه وعن القيامة.
روح الهتداء اإىل اهلل

اأكدنا يف كل من كتاب «معرفة الروح» و «الإميان احلي» و «املجد يف
الكني�سة» و «اخلال�س بالنعمة» اأن الهتداء اإىل اهلل هو عملية ولي�س حد ًثا
وقت ًيا .وتت�سمن هذه العملية الولدة الثانية والتوبة والإميان بي�سوع امل�سيح
ومغفرة اخلطايا واملعمودية باملاء وقبول الروح القد�س والع�سوية الفعالة يف
الكني�سة والتلمذة لي�سوع امل�سيح يف العامل .هذا كله على الرغم من اأن ال�سخ�س
يخل�س فقط عن طريق التوبة والإميان .ميكن اأن ت�ستغرق العديد من جوانب
هذه العملية دقائق معدودة وحتدث جميعها يف نف�س الوقت تقري ًبا –كما حدث
مع الذين اآمنوا يف يوم اخلم�سني .لكن كل جوانب عملية الهتداء يجب اأن تتم
بقوة وثبات على مدار حياة املوؤمن كلها .اأراد ي�سوع يف (يوحنا )3اأن يفرق
بني روؤية امللكوت يف عدد ( )3ودخول امللكوت يف عدد ( ،)5حيث يو�سح
عدد ( )3اأن اهلل مينح عطية الب�سرية الروحية ملن يولدون ثانية من الروح.
يف هذه اللحظة يتغري امل�سري الأبدي للموؤمن ويبد أا يف روؤية «طريق اهلل» ويف
الهتمام بالأمور الروحية .لكن عدد ( )5يخربنا اأن اإرادة اهلل لنا هي ل اأن نرى
ملكوته فقط بل اأن ندخله ونتذوقه ون�ستمتع به ونعي�س فيه .اإن هذا الدخول هو
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مبا�رشا -النت�سار على اخلطية وقوة
الذي يخلق اإمكانية -ولي�س واق ًعا عمل ًيا
ً
ال�سهادة والنمو على مثال امل�سيح .يعتمد اختبارنا العملي لكل هذه الأمور على
طاعتنا ال�سخ�سية هلل وا�ستمرارنا للحياة يف الروح .لكن ل توجد هناك اأية
اإمكانية لختبار ا ٍّأي من هذه الأمور دون الدخول اإىل ملكوت اهلل.
الولدة الثانية هي عمل الروح القد�س ،فهو الذي يعمل يف العامل ويف قلوب
غري املوؤمنني .يرينا (يوحنا )8 :16اأن الروح يبكت اخلطاة على خطية وعلى
بر وعلى دينونة .كما تو�سح ب�سارة (يوحنا )8-1 :3ور�سالتا (رومية:8
 )14–1و(1كورنثو�س )14–10 :2اأنه لي�س من املمكن اأن ي�سري ال�سخ�س
م�سيح ًيا دون عمل الروح القد�س.
ل يختار اأحد اأن يولد ثانية ،ول ميكن لأحد ادعاء هذا احلدث .كما ل يعلم
اأحد متى ميكن اأن يحدث ،بل اأن ال�سخ�س يف بع�س الأحيان يكون غري مدرك
اأو فاهم كلية لهذا الأمر عندما يحدث .لكننا ندرك اأن الأمر قد مت ،حيث جند
اأنف�سنا نوؤمن مبا مل نكن نوؤمن به من قبل .يتمم الروح الأمر كله بالطريقة
التي ي�سفها ي�سوع يف (يوحنا ،)8 :3فهذا هو عمله ولي�س عملنا نحن.
اأ�رشنا اإىل تلك ال�رشاكة التب�سريية مع الروح يف اجلزء الأول من هذا الكتاب،
حيث قلنا اإن م�سوؤوليتنا باعتبارنا كارزين للملك هي اأن ن�سل اإىل التائهني
بالب�سارة ونوجههم نحو امل�سيح .لكن م�سوؤولية الروح القد�س هي خلق حياة
جديدة يف غري املوؤمنني وولدتهم ثانية.
اإن دورنا يف هذه ال�رشاكة هو دور حقيقي؛ فاإننا مثل يوحنا املعمدان يف
(لوقا )16 :1ومثل بول�س يف (اأعمال 35 :9و 21 :11و )20 – 18 :26اأُر�سلنا
اإىل العامل حتى يخرج التائهون من الظلمة اإىل النور ،من اإبلي�س اإىل اهلل.
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لكننا مثل امل�سيحيني الأوائل ل ن�ستطيع اأن نفعل هذا بدون قوة الروح .يجب
علينا اأن نن�رش الأخبار ال�سارة بالعتماد املطلق على الروح الذي ي�ستطيع وحده
اأن يفتح اأعني العميان روح ًيا وي�سفي اآذان من لديهم �سمم روحي ويدفئ قلوب
من يعي�سون يف برود روحي ويجعل املتكربين روح ًيا متوا�سعني .يو�سح
(اأف�س�س )1 :2اأن الإن�سان يظل مي ًتا روح ًيا حتى يعطيه الروح احلياة .ويو�سح
(1كورنثو�س )5–4 :2اأنه بدون الإعالن الوا�سح للروح يكون اإميان الذين
اآمنوا هو بحكمة النا�س ل بقوة اهلل .اإن �رشكتنا مع الروح هي �رشكة حقيقية
لأن الروح يعتمد علينا بقدر ما نعتمد نحن عليه .اإننا ل ن�ستطيع اأن نهدي اأي
�سخ�س اإىل الإميان بي�سوع؛ فالروح هو الذي يجذب النا�س اإىل امل�سيح من
خالل التالميذ .لو اأن الروح يعمل وحده يف عملية الهتداء ،فلن يكون لدينا ما
نفعله �سوى ال�سالة .لكن لأن الروح يعمل من خالل التالميذ ،فعلينا اأن نبذل
اأق�سى جهدنا يف الدور املنوطني به ،وذلك عن طريق احلر�س على اأن تكون
كلماتنا واأفعالنا وحياتنا جميعها لئقة و�سادقة ومتمثلة بامل�سيح.
الروح والإر�صاد

ي�سف �سفر الأعمال كيف اأن العمل التب�سريي يف الكني�سة الأوىل كان
قائما على اإر�ساد وتوجيه الروح القد�س – وهو مو�سوع نتناوله يف كتاب
ً
«ال�ستماع اإىل اهلل».
اإن كل اإعالن من اهلل هو يف الأ�سا�س اإعالن ذاتي عن �سخ�س اهلل ،ونحن ن�ستمع
اإىل هذا الإعالن يف املقام الأول كي نعمق عالقتنا معه .اإل اأن اهلل يتحدث اإلينا
من خالل الروح اأي يعلن لنا ما يفعله حتى ن�سري معه خطوة بخطوة.
اإننا مدعوون ب�سفتنا كارزين اإىل ن�رش الب�سارة لكل من حولنا .وهذا يعني
اأن الكثري من الإر�ساد الذي ناأخذه هو اإر�ساد «طبيعي» يف جممله .نقراأ يف
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(اأعمال )2 :17اأن بول�س عندما و�سل اإىل ت�سالونيكي ذهب مبا�رشة اإىل
املجمع «ح�سب عادته»» وق�سى ثالثة اأ�سابيع يتجادل معهم عن ي�سوع من
الأ�سفار املقد�سة .مل يكن بول�س يف حاجة اإىل اإر�ساد خا�س من الروح لكي
أنا�سا اآمنوا باهلل.
يذهب اإىل املكان الذي من الطبيعي اأن يجد فيه ا ً
كما ي�سف (اأعمال )4 :4–1 :3كيف اأن عدة اآلف من النا�س اآمنوا بامل�سيح
ب�سبب اأن بطر�س ويوحنا �ساركا الب�سارة مع اإن�سان حمتاج وهما يف طريقهما
اإىل املكان املعتاد لل�سالة .لكن الروح ير�سد التالميذ يف بع�س الأحيان
بطريقة روحية من خالل الروؤى والتنبوؤ واملواهب الروحية .نرى ذلك -على
�سبيل املثال -يف (اأعمال 39–26 :8و 19–10 :9و 16–1 :10و 2 :13و:16
 .)10–6نتناول هذه احلقيقة بالتف�سيل يف كتاب «ال�ستماع اإىل اهلل» .كما
اأن اإر�ساد الروح هو يف الغالب اإر�ساد «جماعي» .اأخذ كل من بطر�س وبول�س
اإر�سا ًدا �سخ�س ًيا فيما يتعلق بتو�سيل الب�سارة اإىل الأمم .لكنهما مع ذلك اأخ�سعا
فهمهما لكل الكني�سة يف اأور�سليم .نرى موقفًا مماث ًال يف (اأعمال .)2 :13كان
الروح قد اأفرز بول�س وبرنابا للخدمة بالفعل .لكنهما مل ينفذا هذه الدعوة حتى
اأُر�سدت كل الكني�سة يف اإنطاكية اإىل هذا الأمر.
مهما عن الإر�ساد التب�سريي عندما دعاه اأول مرة
در�سا ًّ
علَّم ي�سوع بطر�س ً
كي يكون تلمي ًذا له .يقارن (لوقا )11–1 :5بني �سيد بطر�س الفا�سل (الذي
قائما على معرفته الكبرية بالبحرية وجتربته الوا�سعة يف ال�سيد)
كان
ً
والنجاح الباهر الذي حققه عندما اتبع اإر�ساد ي�سوع له.
هناك العديد من الأ�سخا�س الذين يعملون يف جمال التب�سري بال انقطاع
لكن بالعتماد على قوتهم وخربتهم .لكنهم مثل بطر�س �سي�سبحون
�سيادين اأف�سل بكثري للرجال والن�ساء لو ق�سوا وق ًتا اأطول يف ال�ستماع
اإىل اهلل والتعلم من م�سيئته اخلا�سة ويف طاعته طاعة كلية .اإن عمل الروح
القد�س هو اأن يعلن م�سيئة اهلل اخلا�سة لنا .ثم بعد ذلك ميدنا بطريقة رائعة
بكل �سيء نحتاجه اإىل تنفيذ هذه امل�سيئة.
154

اجلزء التاسع
التبشير والصالة
نعلم اأننا مدعوون اإىل العتماد الواعي الكامل على اهلل يف كل جانب من
جوانب حياتنا .وحني ل نعتمد عليه ،ل جند ب ًدا من العتماد على اأنف�سنا،
وهذا هو طريق الف�سل.
اإن العتماد على اهلل يت�سمن ال�سالة .لقد اأُر�سلنا ككارزين اإىل عامل يعادي
ودائما ما ندخل يف حرب روحية حني نقوم بعمل التب�سري لأن اإله
الب�سارة،
ً
هذا العامل يوجد خلف كل الالمبالة التي نالقيها ممن نقدم لهم الب�سارة.
يعلمنا (2كورنثو�س )4 :4اأنه اأعمى اأذهان غري املوؤمنني حتى ل يروا نور
الب�سارة.
عندما ندعو النا�س اإىل الهتداء اإىل اهلل والإميان بامل�سيح ،جند اأنف�سنا يف
حرب مع قوى �سيطانية غري مرئية .يو�سح بول�س هذه احلقيقة يف الأ�سحاح
ال�ساد�س من ر�سالة اأف�س�س .وبعد اأن ي�سجعنا على ارتداء �سالح اهلل الكامل،
يو�سح لنا يف (اأف�س�س )18 :6اأن ال�سالة هي الغر�س الرئي�سي لهذا ال�سالح.
جزءا من ال�سالح واإل اأ�سبح ت�سبيه بول�س بال معنى .لكنها متكننا
اإنها لي�ست ً
من ا�ستخدام ال�سالح لأنها هي اأر�س املعركة الروحية.
كان الرب م�ستاء يف (اإ�سعياء )19 – 15 :59من عدم وجود �سفيع يقف يف
وجه ال�رش ،فقرر اأن يتدخل يف الأمر �سخ�س ًيا .لكنه قبل اأن يقوم بهذا العمل
لب�س �سالحه الإلهي .وهذا هو ال�سالح الإلهي الذي مينحنا الروح اإياه عندما
ن�سلي يف الروح.
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ي�ستمر بول�س يف حديثه عن �سالح اهلل فيطلب من قرائه يف (اأف�س�س)20–19 :6
كالما
اأن يلب�سوه م�سارعني يف ال�سالة من اأجله حتى يعطيه الروح القد�س ً
جهارا .كان بول�س يعلم اأنه من الغباء اأن
(مم�سوحا) لكي يعلن الب�سارة
ً
ً
يحاول اأحد اأن يب�رش دون معونة ال�سالة امللهمة من الروح واملم�سوحة
بقوته .يوؤكد (2كورنثو�س )5 – 3 :10على اأهمية هذه احلقيقة.
ل ميكننا توقع حتول التائهني اإىل تالميذ مكر�سني دون الكثري من
ال�سفاعة .اإننا لن نرى �سفاء املجروحني ول خال�س الهالكني دون �سالة
مثابرة منت�رشة .نتناول هذا املو�سوع يف كتاب «ال�سالة الفعالة».
ال�صالة من اأجل عمل التب�صري:

يعلن العهد اجلديد اأن الر�سول بول�س كان رجل �سالة عظيم؛ حيث متتلئ
ر�سائل بول�س ب�سلوات لأجل قرائه ،وبطلبات موجهة اإىل قرائه كي يرفعوا
ال�سلوات ،وكذلك بتعاليم عن ال�سالة .كما يو�سح العهد اجلديد اأن بول�س كانت
لديه غرية تب�سريية .لذا لي�س غري ًبا اأن جند اأن الكثري من �سلواته وطلباته
ؤثرا.
برفع ال�سالة هي من اأجل ت�سهيل ن�رش عمل التب�سري وجعله عم ًال مو ً
ي�سف (رومية )1 :10رغبة بول�س العميقة جتاه اليهود ،ول يخربنا هذا
العدد ب�سيء عن م�سمون �سالة بول�س من اأجلهم .لكنه يعلن عن الغر�س من
�سالته .ي�سجعنا (رومية )1 :10على اأن نرفع �سلوات حارة من اأجل عمل
منوذجا ل�سالة ميكن اأن ن�ستخدمها.
التب�سري .لكنه ل يعطينا
ً
ويوجه طلبات برفع �سلوات من اأجل خدمته
�سرنى اأن بول�س كان ي�سلي
ِّ
عن طريق الت�سفع لدى اهلل لكي يزيل املعوقات التي متنع عمله التب�سريي،
ولكي يع َّده ويقويه ويدفعه اإىل ال�سهادة ب�سورة اأكرث فعالية.
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وهذا يعني اأنه عندما نتوق اإىل خال�س �سخ�س ما ،فعلينا اأن جناهد يف
ال�سالة حتى يخل�سه اهلل .علينا اأن نتمثل ببول�س ونق�سي �ساعات طويلة يف
ال�سالة من اأجل اأن يخل�س هذا ال�سخ�س .لكن علينا اأن نكت�سف اأكرث طرق
ال�سالة فعالية يف هذا ال�ساأن .تعلمنا ر�سائل بول�س اأن ال�سالة التي جتعل
ؤثرا تتكون من عن�رشين اأ�سا�سيني:
عمل التب�سري فعا ًل ومو ً
♦ ال�سالة من اأجل املب�رشين كي يقويهم اهلل ويحفزهم ويع َّدهم مبا يلزم.
معوقات اخلال�س.
♦ ال�سالة من اأجل اأن يزيل اهلل ِّ
�صلوات من اأجل الإعداد للتب�صري

غال ًبا ما كان الر�سول بول�س يطلب اأن ُترفع �سلوات من اأجل اأن يحفظه
اهلل اآم ًنا اأو ينقذه من موقف ما مينع ن�رش الب�سارة .على �سبيل املثال� ،سلى
بول�س اإىل اهلل من اأجل اأن:
♦ ينقذه من النا�س الأردياء الأ�رشار ( 2ت�سالونيكي )2 – 1 : 3
♦ ينقذه من غري املوؤمنني (رومية )31 : 15
♦ ينقذه من خطر املوت ( 2كورنثو�س )11 – 9 : 1
♦ يحفظه اآم ًنا يف ال�سجن (فيلبي )20 – 19 : 1
♦ يطلقه من ال�سجن (فليمون )22
♦ يفتح الأبواب املغلقة (كولو�سي )3 : 4
يف كل هذه الأعداد طلب بول�س رفع ال�سلوات كي يتمكن من ال�سهادة
ي�سل بول�س من اأجل اأن يتوقف العداء بل
لإجنيل امل�سيح بفاعلية اأكرث .مل
ِّ
من اأجل اأن يكون اآم ًنا بينما ي�سهد للم�سيح يف ظروف �سعبة .وهذا يعني اأننا
ل ينبغي اأن ن�سلي من اأجل حياة �سهلة يف �سلواتنا التي نرفعها من اأجل
عملنا التب�سريي .لكن علينا اأن نحاول اكت�ساف ما الذي يريد اهلل اأن يفعله يف
عامله .علينا اأن نركِّز على عمله ل اأن تت�سو�س اأذهاننا بالأحداث املحيطة.
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طلب بول�س اإىل املوؤمنني يف (2ت�سالونيكي )2 – 1 :3اأن ي�سلوا كي يقبل
غري املوؤمنني ر�سالته .ويف (رومية  )32 – 30 :15طلب منهم اأن ي�سلوا كي
تكون خدمته لأجل اأور�سليم مقبولة عند القدي�سني .ومثل هذه ال�سلوات ُترفع
من اأجل ت�سهيل عمل الب�سارة.
كما يطلب بول�س يف (اأف�س�س )20–19 :6و(كولو�سي )4–3 :4اأن ُترفع
�سلوات من اأجل املجاهرة بالإجنيل ،ومن اأجل اأن يجاهر كما ينبغي اأن يتكلم.
كان بول�س يعلم اأن حالته الطبيعية هي «اخلوف والرعدة» واأن �سجاعة
املجاهرة ل تاأتي اإليه هكذا ،لذلك طلب من املوؤمنني اأن ي�سلوا من اأجله.
واإن كان بول�س قد احتاج اإىل مثل هذه ال�سالة ،فحري بنا اأن نرفع نحن هذه
ال�سالة اليوم.
ويف (رومية ،)23 – 22 :15يطلب بول�س ال�سالة من اأجل اأن يتمكن من
ال�سفر اإىل رومية كي مينح املوؤمنني هناك بركة من اهلل .لو اأن اهلل يثقل
قلوبنا برغبة مماثلة جتاه مكان ما ،فعلينا اأن نرفع له نف�س الطلبة كي
نتمكن من اأخذ ر�سالته اإىل هذا املكان.
تعطينا هذه الطلبات خطوطً ا عري�سة وا�سحة عن ال�سالة من اأجل
التائهني .نعلم مثل بول�س اأن اإرادة اهلل هي اأن يخل�س جميع النا�س .ونحن
عندما ن�سلي من اأجل خال�سهم ،ل نطلب من اهلل اأن يفعل �سي ًئا ل يريده.
وعلينا اأن نطلب من اهلل اأن:
♦ ينقذنا من الظروف التي تقيدنا يف �سجنها ومتنع �سهادتنا.
♦ يعطينا ال�سجاعة كي جناهر بكلمته.
♦ يعطينا الفر�سة لكي ن�سهد عنه.
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♦ تكون الكلمات التي نتكلم بها مم�سوحة من الروح القد�س ،واأن ي�سمعها
غري املوؤمنني ويقبلونها.
أحباءنا غري املخل�سني بخطيتهم وحاجتهم اإىل اهلل.
♦ يقنع الروح ا َ
ولو اأن قلبنا مثقل ب�سخ�س بعينه مل يقبل اخلال�س بعد ،ف�ستكون ال�سالة
الفعالة من اأجله هي اأن:
♦ ن�ستمع اإىل اهلل لنعرف من هو التلميذ الذي يريد اأن ي�ستخدمه كي يو�سل
من خالله ب�سارة اخلال�س اإىل ذلك ال�سخ�س.
♦ ن�سلي اإىل اهلل بلجاجة لكي يعطي ال�ستعداد وال�سجاعة للموؤمن الذي
اختاره لتو�سيل الب�سارة ،واأن مي�سح كلماته بالنعمة.
ل ي�ستهني اهلل بالطبع ب�سلواتنا ال�سادقة التي نطلب فيها اإليه قائلني:
«من ف�سلك خلِّ�س التائهني» ،فمثل هذه ال�سلوات لي�ست م�سيعة للوقت اأب ًدا.
لكن اهلل يريدنا اأن نتخلى عن ك�سلنا مبثل هذه ال�سلوات ،اإنه يريدنا اأن نكون
اأكرث جلاجة واأن نطلب معرفة اإرادته وجناهد حتى تتحقق على اأر�س الواقع.
حتتوي ر�سائل بول�س على العديد من ال�سلوات املرفوعة من اأجل تهيئة
املوؤمنني واإعدادهم للتب�سري .على �سبيل املثال ،ي�سلي بول�س لكي:
♦ يعطيهم اهلل املعرفة التي يحتاجون اإليها (اأف�س�س 18 – 17 :1و18 :3
وكولو�سي 10 – 9 :1ورومية 4 – 1 :10وفيلبي 10 – 9 :1وفليمون.)6
♦ يعطيهم اهلل القوة اخلا�سة التي يحتاجون اإليها (اأف�س�س 16 : 3
وكولو�سي  11 : 1و 1ت�سالونيكي .)13 : 3
♦ ميالأهم اهلل مبحبته (اأف�س�س 17 :3وفيلبي 9 :1و1ت�سالونيكي.)12 :3
♦ يجعلهم اهلل اأنقياء وبال لوم (2كورنثو�س 9 :13وفيلبي10 :1
و1ت�سالونيكي 13 :3وكولو�سي.)10 :1
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♦ يعطيهم اهلل اأن يعي�سوا حياة تعك�س �سخ�سه واأفكاره (كولو�سي 10 : 1
و 2ت�سالونيكي .)11 : 1
♦ يعطيهم اهلل اأن يثمروا عم ًال �ساحلًا واأن يكونوا فعالني يف م�ساركة
الإميان واأن يكونوا اإعال ًنا عن جمد اهلل (كولو�سي 10 :1و2ت�سالونيكي:1
 12 – 11وفليمون .)6
ال�صالة من اأجل اإزالة املعوقات:

راأينا يف كتابي «ال�سالة الفعالة» و «اخلدمة يف الروح» كيف اأن ي�سوع
ا�ستخدم التعبري العربي ال�سائع «ينقل جبالً» واأعطاه قوة جديدة وتطبي ًقا
جدي ًدا .اأُخذ هذا التعبري من (اإ�سعياء )5–1 :40حني اأُمر النبي اأن يعد طريق
الرب .كان على اإ�سعياء من بني اأ�سياء كثرية اأن ينقل روح ًيا جبال ال�سعوبات
التي تعوق اإعالن جمد اهلل .ي�سري (اإ�سعياء )16–11 :2اإىل نقل اجلبال ولي�س
أي�سا اإىل
«اإهالكها» كما يف (مراثي اإرميا .)66–65 :3وي�سري (زكريا )7 :4ا ً
نقل اجلبال.
قدميا ،عندما كان اأحد امللوك يريد ال�سفر اإىل مكان بعيد عن
يف ال�رشق ً
مملكته ،كان ير�سل اأمامه جمموعة من الرجال قبل �سفره ب�ستة اأ�سهر اأو ب�سنة
كي يعدوا له الطريق .كان هوؤلء الرجال يقومون باإ�سالح اجل�سور والطرقات
وكل �سيء من �ساأنه اأن ميهد رحلة امللك ويجعل و�سوله اإىل مق�سده �سهالً.
يوحنا املعمدان هو الذي كُ لِّف باإعداد طريق الرب ،وكذلك كلَّف الرب تالميذه
بنف�س املهمة يف (لوقا  .)10ذهب التالميذ اأمام امل�سيح اإثـنني اإثنني اإىل كل
املدن والأماكن التي كان امل�سيح مزم ًعا اأن يزورها .علَّم ي�سوع عن اإزالة
املعوقات ومتهيد الطريق لكلمة اهلل وجمده يف ثالثة ن�سو�س هي (متى:17
 )20و(مرق�س )24–22 :11و(لوقا .)6–5 :17قلنا يف كتاب «الإميان
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احلي» اإن (مرق�س )22 :11هو واحد من جمموعة كبرية من الن�سو�س التي
ت�سري اإىل اإميان اهلل ال�سخ�سي يف العهد اجلديد ،واإنه من الأف�سل ترجمة هذا
العدد اإىل« :ليكن لكم اإميان اهلل».
يو�سح لنا (متى )20 :17و(لوقا )6 – 5 :17اأنه ل يلزم اأن يكون لنا اإميان
عظيم حتى ن�ستطيع نقل اجلبال ،كل ما نحتاجه هو املادة الأ�سلية .واإميان
اهلل هو اإميان مطلق فهو يثق بنف�سه كل الثقة ،ويعلم اأنه قادر على كل �سيء.
ولي�ست هناك اأية عقبة م�ستحيلة اأمامه .وعندما ناأخذ ذرة من اإميان اهلل لن
يكون من ال�سعب علينا اأن ن�سلي اإليه من اأجل اإزالة املعوقات والعقبات.
تو�سح لنا هذه الن�سو�س الثالثة اأن ال�سالة من اأجل اإزالة املعوقات
تتكون من خم�س خطوات:
 -1معرفة اإرادة اهلل

ت�سبح هذه ال�سالة بال فائدة اإن مل يكن لنا فيها الثقة املطلقة يف اإرادة
اهلل .علينا اأن نق�سي وق ًتا ن�ستمع فيه اإىل اهلل ،علينا اأن نعرف منه ما هي
جبال ال�سعوبات التي تعوق خال�س ال�سخ�س الذي ن�سلي لأجله.
كما نحتاج اأن ن�ساأل الآب عن الظروف والتوجهات التي متنع عمله من
النمو .يدلنا كل ن�س من الن�سو�س �سابقة الذكر على نوع معني من العقبات
التي يجب علينا اأن نزيلها ،نتناول هذه العقبات يف كتاب «ال�سالة الفعالة».

 -2احل�صول على اإميان اهلل

أي�سا اإىل الثقة
ل يكفي الإميان الب�رشي ل�سالة اإزالة العقبات ،اإننا نحتاج ا ً
املعطاة لنا من اهلل ،والتي توؤكد لنا اأن العقبة �ستزول .عندما مينحنا الروح
اإميان اهلل ،فعلينا اأن نقبل الأمر على اأنه قد مت بالفعل .وهذا هو الفرق بني
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الأمل الواهن باأن هناك �سي ًئا ميكن اأن يحدث (على �سبيل املثال ،تقول:
«اأوؤمن لكني ل�ست متاأك ًدا اأن جيم�س �سياأتي اليوم») وبني اأن نعرف مبا ل
يدع جمال لل�سك اأن �سي ًئا �سيحدث («اأوؤمن اأن جيم�س الذي وعدين والذي
ي�سري نحوي الآن �سياأتي اليوم»).
 -3اإ�صدار اأمر اهلل

ل تقل الآية «كل من ي�سلي يل» بل «كل من يقول لهذا اجلبل .»...هذه
ال�سالة موجهة اإىل العقبة ل اإىل اهلل .نتعلم عن �سلوات «الإعالنات النبوية»
هذه يف كتاب «اخلدمة يف الروح».

اإن ال�سلطة التنفيذية التي اأعطاها ي�سوع للتالميذ يف (لوقا)16–1 :10
هي لنا اليوم .ويعني هذا عمل ًيا اأنه اإن اأعلن لنا اهلل يف ال�سالة اأن العقبة
التي تقف يف طريق «فالن» نحو اخلال�س هي زميل عمل م�ستهرت ،ميكننا
اأن نرفع �سالة �سفاعية على النحو التايل « :يف ا�سم ي�سوع اأزيل هذه العقبة
التي تقف يف طريق «فالن» ل�سماع ر�سالة اخلال�س».
 -4اللجاجة يف ال�صالة

الزمن الذي ترد فيه الأفعال اليونانية يف هذا الن�س يعني اأن ن�ستمر يف
اأمر العقبة باأن تنقلع وتنغر�س يف البحر .اإنه لي�س اأمر ي�سدر مرة واحدة،
فاللجاجة مطلوبة هنا كما يف كل اأ�سكال ال�سالة.
 -5ا�صتمر يف ال�صالة حتى حت�صل على نتيجة ملمو�صة

تدل عباراتا «فينتقل» و «ف�ستطيعكم» على حتمية حدوث الأمر .ي�ستخدم
لوقا يف اليونانية زمن فعل �سابق على اإ�سدار الأمر اأي «�سيكون قد اأطاعكم
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بالفعل» .يوؤكد هذا على حتمية وجود نتيجة ملمو�سة لل�سالة املرفوعة من
اأجل اإزالة العقبة.
عندما نعرف اإرادة اهلل ونح�سل على اإميان اهلل ون�ستمر يف اإ�سدار الأوامر
النافذة ،لن ن�سك اأب ًدا يف النتيجة� :ستختفي اأعلى اجلبال و�ستنقلع اأكرث
الأ�سجار ثبا ًتا و�ستزول اأعتى العقبات ف ُيم َّهد الطريق لإعالن جمد اهلل.
دور التالميذ يف ال�صالة

عندما ن�سلي من اأجل عمل التب�سري – �سواء من اأجل اأن يحفز اهلل مب�رشيه
اأو يزودهم مبا يحتاجون اإليه اأو من اأجل اأن يزيل معوقات عملهم – علينا اأن
نتذكر اأن اهلل اأعطانا العديد من الأدوار املكملة لبع�سها البع�س يف ال�سالة.
فنحن ن�سلي -على �سبيل املثال -باعتبارنا مواطنني يف ملكوت ال�سماوات
نعي�س حتت �سلطان ملك امللوك .كما ن�سلي كمحررين منت�رشين يف ا�سم
ي�سوع .ولأن ي�سوع هو امل�سيطر احلقيقي على كل موقف نرفعه اأمام اهلل يف
ال�سالة ،فعلينا اأن ن�سلي ب�سلطان – خا�سة فيما يتعلق باإبلي�س وقوى ال�رش.
أي�سا كاأنا�س مر�سى نالوا ال�سفاء ،وكخطاة نالوا التربير
لكننا ن�سلي ا ً
وكخدام يدركون اأنهم ي�ستطيعون ال�سالة فقط لأن ي�سوع ي�سفع فيهم
با�ستمرار .هناك على �سبيل املثال بع�س الأوقات التي نحتاج فيها اإىل
نوال ال�سفاء قبل اأن يكون باإمكاننا تقدميه ،واإىل احل�سول على الغفران قبل
�سخ�سا ما اإىل التوبة ،وهذا يعني اأنه علينا اأن
اأن يكون باإمكاننا اأن نقود
ً
ن�سلي بتوا�سع وخا�سة عندما ن�سلي من اأجل اخلطاة.
ونحن ن�سلي كذلك باعتبارنا اأتباع ي�سوع امل�سيح وكمثال يحتذي به
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الآخرون .ن�سلي كاأنا�س اأح�رشهم ي�سوع اإىل الكمال باإن�سانيته الكاملة
ولأننا ممتلئون من روحه القدو�س ومنقادون به .وعندما نتبع حتري�سات
البارقليطُ �س ،ف�سن�سلي مبحبة واهتمام ودموع ي�سوع و�سن�سبح مثله اأكرث
فيما يتعلق بقدرته على اأن يكون بجانب الأ�سخا�س املجروحني ،لذلك علينا
اأن ن�سلي بتعاطف وفهم وخا�سة من اأجل م�ساكل احلياة العادية.
أي�سا كموؤمنني هم ثمار تعب ي�سوع ،وكاأنا�س نالوا احلياة ،وكاأولد
ون�سلي ا ً
ولدوا ثانية ونالوا التبني يف عائلته .ولأننا نعلم اأن اهلل يقوم بهذا العمل عينه
يف قلوب الآخرين ،فنحن ن�سلي بثقة خا�سة من اأجل هوؤلء الذين يعي�سون
يوم ما.
متاما عن اهلل كما كانت حياتنا نحن يف ٍ
حياة مبتعدة ً
اهتمامات ال�صالة:

من املمكن على مدار فرتة ما اأن ننزلق اإىل خطاأ تركيز �سلواتنا على القليل
من الأمور التي نف�سلها .لكن علينا اأن نحاول املحافظة على توجه �سامل يف
ال�سالة يغطي العديد من الأمور والهتمامات – مثلما نرى يف ال�سالة الربانية.
يجب -على �سبيل املثال -اأن يكون ملكوت اهلل هو الهتمام الأول والأ�سا�سي
يف �سلواتنا .علينا اأن ن�سلي من اأجل اأن ميلك ي�سوع على كل جانب من جوانب
حياتنا ،واأن ن�سلي من اأجل اأن يطيعه املوؤمنون طاعة كاملة .كما يجب اأن
نطالب بن�رشه الكامل يف املواقف التي لي�ست على ما يجب اأن تكون عليه.
يجب اأن تكون اخلدمة امل�سيحية اأحد الأمور التي من اأجلها نرفع �سلواتنا.
علينا اأن ن�سلي اإىل اهلل كي ي�سدد احتياجات اخلطاة واملر�سى ج�سد ًيا
واملر�سى عقل ًيا وامل�رشدين واملجروحني وغري ال�سعداء وهكذا .اإننا بالطبع
ل ن�سع امل�سوؤولية الكاملة عن هذه الأمور على عاتق اهلل بت�سفعنا لديه.
164

التبشير والصالة

وذلك لأن �سلواتنا عن اخلدمة يجب اأن تت�سمن طلب نوال قوته خلدمة
أي�سا اأن
الحتياجات التي منحنا ما نحتاج اإليه من موارد لت�سديدها .علينا ا ً
ن�سلي من اأجل امل�ساكل التي تهم التائهني مثل الديون والتمزق الجتماعي
والبطالة وهكذا .وعلينا كذلك اأن ن�سلي من اأجل اأن يجعلنا اهلل ن�سبه ي�سوع
اأكرث فاأكرث ،واأن يزيد فهمنا وتعاطفنا ومودتنا وبهجتنا.
وفوق كل �سيء ،يجب اأن يكون اهلل نف�سه هو مو�سوع �سلواتنا .علينا اأن
نق�سي وق ًتا نكرمه فيه ون�سجد له ونحبه من اأجل �سخ�سه وحده ل من اأجل
اأي �سيء اآخر.
يجب اأن تكون رغبتنا هي اأن ي�ستجيب اهلل ل�سلواتنا كي يتمجد ا�سمه .يجب
فخورا باأولده وباأن يكون ي�سوع �سعي ًدا بعرو�سه.
اأن نهتم باأن يكون اهلل
ً
علينا اأن نقلق من اأن هناك موؤمنني غري مم�سوحني بالروح القد�س ،وموؤمنني
ل يعي�سون مبلء قوته .ويجب اأن تعك�س �سلواتنا حزن اهلل على حالة عامله
املحبوب وعلى موقف الكثريين املوؤمل جتاه خالقهم وخمل�سهم.
حمتوى ال�صالة:

على الرغم من اأن �سلواتنا هي يف الأ�سا�س موجهة «هلل» ،اإل اأننا جند اأن
ال�سلوات التي نرفعها من اأجل العمل التب�سريي تن�سب على النا�س .وعلينا
اأن نفكر جي ًدا يف كيفية ال�سالة من اأجلهم .لكل �سخ�س منا عدو ،وواحد من
الأدوار الرئي�سية املكلفني بها يف ال�سالة هي ك�رش قيود العدو .على ال�سليب
ك�رش ي�سوع قوة اإبلي�س التي ي�سيطر بها على الب�رشية يف كل مواقفها .لكن
لزال علينا اأن نطالب بهذا الن�رش ونحققه ،وهذا ما نفعله يف ال�سالة.
بع�س الأ�سخا�س الذين نهتم بالو�سول اإليهم هم بالفعل يف قب�سة ال�رش،
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حيث جند اأن ال�سيطان قد قيدهم ب�رشب الكحوليات اأو اإدمان املخدرات اأو
تبني النزعة املادية على �سبيل املثال .ورمبا نحتاج عندما ن�سلي لهم
اأن ن�سيف ال�سوم اإىل �سالتنا .وهذا مو�سوع نتناوله يف كتاب «ال�سالة
وا�سحا فيها ج ًدا.
الفعالة» .هناك بع�س املواقف التي يكون عمل اإبلي�س
ً
لذا علينا اأن ن�سلي اأحيا ًنا من اأجل اأن يتغلب �سديق ما على القلق اأو يقاوم
اإغراء اخلطية اأو يختار ال�سالح .ونحن يف ال�سالة نعلن انت�سار ي�سوع
وننطق بكلمات مقاومة وانتهار لل�سيطان وناأمره باأن يرتك املوقف.
أمورا يكون فيها اأ�سدقاوؤنا امل�سيحيون اأقل من
كلنا نعرف اأن هناك ا ً
كاملني .ومع ذلك ل ينبغي علينا اأن ننتقدهم؛ فاإن ي�سوع نف�سه مل يق�س
وقته يف نقد كارزيه بل يف ال�سالة من اأجلهم كما نقراأ يف (عربانيني.)25 :7
عندما يغرينا ال�سيطان بانتقاد الآخرين ،فعلينا اأن ن�سم �سفاعتنا ل�سفاعة
ي�سوع ون�سلي اأن ي�سبحوا �سهو ًدا اأكرث فعالية وتاأثري.
علينا ونحن ن�سلي اأن نرتجى الروح القد�س كي يبكت كل �سخ�س على
خطيته املعينة ،واأن نحث ي�سوع على اأن يغمرهم باإدراك مدى حزن الآب
أنا�سا يحتاجون اإىل �سفاء ما
على توجهاتهم واأفعالهم .كما نعرف اأن هناك ا ً
�سواء ج�سدي اأو عاطفي -بع�س النا�س لديهم حمى والبع�س الآخر ي�سعربالغ�سب والهتياج ،البع�س لديهم �سلل والبع�س الآخر ي�رش على عدم قدرته
على فعل اأي �سيء ،هناك من يعاين من ت�سوهات جلدية بينما هناك كثريون
يعتقدون اأن �سكلهم فظيع ،البع�س م�ساب بالعمى والبع�س الآخر يعتقد
دائما يتلم�س طريقه يف الظالم ،هناك كثريون م�سابون بال�سمم لكن
اأنه ً
هناك اأكرث مقتنعني اأنهم ل ي�ستطيعون �سماع اهلل بو�سوح ،القليل من النا�س
أي�سا من يعرجون يف حياتهم الروحية .ي�ستطيع
م�سابون بالعرج وهناك ا ً
ي�سوع اأن ي�سفي كل هوؤلء ويجعلهم كاملني ،وي�ستطيع اأن ي�سل اإليهم لو اأنهم
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تائهون �سالون ،وي�ستطيع اأن يطلقهم يف عمل التب�سري لو اأنهم خملَّ�سون.
علينا اأن نح�رشهم جمي ًعا اإىل ي�سوع يف ال�سالة واأن نت�سفع من اأجلهم كما
نفهم من (لوقا )10–8 :11حتى ُت�ستجاب �سلواتنا مهما طالت املدة.
اإن لدينا �سدي ًقا يهتم ج ًدا بكل جروح الإن�سانية ال�ساقطة ،اإنه يهتم بجروح
العامل كله ب�سكل عام وبجروح الأ�سخا�س الذين نعرفهم ب�سكل خا�س .عندما
حتما يف الأمور
جنل�س مع �سديق مقرب لنا من الب�رش ،فاإننا نت�سارك معه ً
التي ت�سغله .لذلك عندما نقرتب من ي�سوع اأكرث ،جند اأنف�سنا نت�سفع لديه
بالأمور التي ت�سغله يف عامله .يجب اأن تعك�س �سالتنا حمبة ي�سوع للعامل
كله وا�ستياقه خلليقته اجلديدة وحمبته العظيمة لكل �سخ�س تائه بعيد عنه.
علينا -على �سبيل املثال -اأن ن�سلي:
جوعا يف اأفريقيا ومن اأجل هذا الرجل ال�سائر
♦ من اأجل الذين يت�سورون ً
يف الطريق والذي يعاين من اأمل يف ركبتيه.
♦ من اأجل الأمم الرازحة حتت ثقل ديون ظاملة ومن اأجل جرياننا الذين
يعانون من زواج غري �سعيد.
♦ من اأجل امل�سجونني �سيا�س ًيا يف كل العامل ومن اأجل تلك املراأة التي
ُ�سجن زوجها لأنه �رشق.
♦ من اأجل الأمم التي اأف�سدتها رغبتها يف امتالك الأ�سياء املادية ومن
اأجل قريبنا الذي على و�سك اأن يبداأ درا�سته.
♦ من اأجل املاليني الذين يعبدون اآلهة اأخرى ومن اأجل تكري�س اأكرث يف
كني�ستنا.
♦ من اأجل اأن ينتهي التلوث والحتبا�س احلراري وجتارة الأ�سلحة ،ومن
اأجل الن�ساء الالتي تعانني من الوحدة ولي�س لديهن من يزورهن.
ولأننا نعلم اأن اهلل قادر على رعاية وت�سديد احتياجات  6.500مليون
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�سخ�س خمتلف يف نف�س الوقت ،فنحن نرتك كل هذه الأمور بثقة بني يديه.
ومهما كان ا�ستياقنا نحن للو�سول اإىل التائهني وخلال�س العامل ،فنحن
نعلم اأن هذه هي رغبة قلبه العظيمة وق�سده النهائي.
ال�صالح للروح:

راأينا اأن م�سحة الروح القد�س كانت هي -وفوق كل �سيء -العامل الأول
الذي اأطلق التالميذ يف خدمتهم التب�سريية الفعالة التلقائية .لي�س هناك
حدود ملا ي�ستطيع اهلل اأن يفعله من خاللنا عندما نكون ممتلئني ح ًقا من
الروح القد�س ومم�سوحني به.

لو اأننا نريد اأن ن�سل اإىل التائهني ،لو اأننا نريد اأن نذيع ونثبت وجن�سد
الب�سارة ،لو اأننا نريد اأن نعيد اإىل الكني�سة ولعها الكتابي وعملها التب�سريي،
فنحن نحتاج اإىل الروح القد�س اأكرث مما نحتاج اإىل اأي �سيء اآخر .لذلك علينا
اأن نتعلم كيف ُمن�سح بالروح القد�س كي نب�رش املجروحني ،وكيف منتلئ
بقوة اهلل كي نذيع ر�سالته ونقوم باأعماله ونحيا حياته.
التوبة

علينا اأو ًل اأن نتوب عن كل خطية معروفة .اإن المتالء بالروح يعني اأن
نطلب منه اأن يقود ويتحكم يف كل جانب من جوانب حياتنا .ول ن�ستطيع اأن
ن�سلي باإميان لو اأن اأحد هذه اجلوانب غري خا�سع له.

علينا اأن ندع الروح يختربنا ويو�سح جوانب حياتنا التي حتتاج اإىل
تغيري .اإننا بالطبع ل ن�ستطيع اأن جنعل اأنف�سنا مقد�سني .لكن ميكننا اأن
نتوب عن هذه الأمور التي ُحتزن الروح القد�س وتعوقه عن اأن ميالأنا كام ًال
باملحبة والقوة.
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كان من عادة قادة الكني�سة على مدار القرون اأن ي�ساألوا اأنف�سهم اأ�سئلة
فاح�سة .ميكننا على �سبيل املثال اأن ن�ساأل اأنف�سنا:
♦ هل اأعطي لالآخرين النطباع باأنني اأف�سل مما اأنا عليه فع ًال بق�سد اأم
بدون ق�سد؟
♦ هل اأوؤمتنت ح ًقا على ما وعدت بالقيام به؟
♦ هل اأنا �سادق يف كل كلماتي واأفعايل اأم اأبالغ؟
♦ هل اأنقل لالآخرين ما اأُخربت به بجراأة؟
♦ هل اأنا عبد للمالب�س والعادات والعمل والأ�سدقاء والهوايات؟
♦ هل اأ�سعر بذاتي اأم اأرثي لنف�سي اأم اأبرر نف�سي؟
♦ هل يتحدث الكتاب املقد�س يل؟
♦ هل اأمتتع بال�سالة؟
♦ هل امل�سيح حقيقي بالن�سبة يل؟
♦ هل اأعطى وق ًتا للكلمة وال�سالة كل يوم؟
♦ متى كانت اآخر مرة حتدثت فيها اإىل �سخ�س بهدف اأن اأربحه للم�سيح؟
♦ هل اأتوا�سل توا�س ًال �ساد ًقا مع غري املخلَّ�سني واأعلن جمد اهلل لهم؟
♦ هل اأقبل النقد والت�سحيح؟
♦ هل اأ�ستخدم مواردي املالية بحكمة واأمانة؟
♦ هل هناك �سخ�س ما اأخاف منه اأو ل اأحبه اأو انتقده اأو ا�ستاء منه اأو
علي اأن اأفعل يف هذا ال�ساأن؟
اأجتاهله؟ لو اأن هذا حادث فعالً ،فماذا َّ
♦ هل اأنا كرمي يف كل ما لدي من موارد؟
♦ هل تدور بذهني اأفكار جن�سية جن�سة؟
♦ هل اأعتني بج�سدي عن طريق نظام غذائي �سحي والكثري من الريا�سة
وما يكفي من نوم؟
♦ هل اأع�سي اهلل يف �سيء؟
♦ هل اأ�سكر اهلل على اأنني ل�ست مثل الآخرين؟
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♦ هل اأنا مهزوم يف اأي جانب من جوانب حياتي؟
♦ هل اأنا متكرب؟
كثريا؟
♦ هل اأتذمر واأ�سكو ً
♦ هل اأنا م�ستعد للخدمة دون اأن يعرف اأحد اأنني من قام بها؟
♦ هل اأحتاج اإىل الحتفاء والتقدير؟
♦ هل اأخدم الآخرين بطريقة عملية؟
♦ هل اأخذل الآخرين؟
♦ هل اأخ�سع لالآخرين ب�سدق؟
كثريا بحكمتي
♦ هل اأعتمد اعتما ًدا كل ًيا على الروح القد�س اأم اأثق
ً
وجتربتي وتدريبي؟
♦ هل اأ�ستمع اإىل اهلل بوعي؟
♦ هل اأ�ستاق ح ًقا اإىل الو�سول للتائهني واإىل خال�س العامل؟
اإذا كنا ن�سعر باأننا حققنا  %0عند الإجابة على هذه الأ�سئلة ،فهذا ل يعني
اأننا ل ميكن اأن منتلئ من الروح القد�س وذلك لأنه عطية من نعمة اهلل ولي�س
مكافاأة لنا على �سلوكنا احل�سن .ي�ستطيع الروح اأن ي�ستخدم هذه الأ�سئلة
كي يو�سح لنا احتياجاتنا و�سقطاتنا اخلا�سة ويقودنا اإىل توبة خا�سة.
وعندما نتوب ح ًقا عن خطايانا التي نعرفها ،فاإننا ناأخذ خطوة كبرية ج ًدا
نحو اهلل ونفتح له اأنف�سنا من جديد كي نح�سل على م�سحة روحه.
الطاعة

نحتاج اأن نكون م�ستعدين لطاعة اهلل اأينما يقودنا وكيفما يختار اأن
ي�ستخدمنا.
يرتبط حلول الروح القد�س يف الكتاب املقد�س بحدوث امل�ساعب والعداوة
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واملعار�سة .نرى هذه احلقيقة يف اأنبياء العهد القدمي ويف �سخ�س امل�سيح
ويف الكني�سة الأوىل .عندما حل الروح القد�س على التالميذ يف يوم اخلم�سني،
بداأت م�ساكلهم بالفعل ،حيث �رشي ًعا ما تعر�سوا لل�سجن وال�رشب وال�سطهاد
والت�ستت والعزلة والرجم باحلجارة وحتطم ال�سفينة والربد واجلوع والعط�س
والتعب واخلطر العظيم .كان هذا هو معنى المتالء بالروح بالن�سبة لهم .لكن،
لأنه كان لديهم ال�ستعداد لطاعة اهلل بغ�س النظر عن الثمن الذي كان عليهم
اأن يدفعوه يف هذه احلياة ،كانت قوته وقدا�سته وا�سحة با�ستمرار من خاللهم.
يريد العديد من التالميذ اليوم طرب القوة و�سياء القدا�سة لكن لي�س لديهم
ال�ستعداد لدفع ثمن اأي منهما .هوؤلء ل يريدون يف احلقيقة اأن يت�سبعوا
بالروح القدو�س هلل القدير.
جياع وعطا�س

وعطا�سا اإىل اهلل واإىل
جياعا
نرى يف كتاب «ملك اهلل» اأنه علينا اأن نكون
ً
ً
حياة الرب يف ح�رشته .ل يجب اأن تكون �سالتنا من اأجل املزيد من المتالء
بالروح جمرد طلب عر�سي نقدمه عندما ن�سعر بالرغبة يف القوة والقدا�سة.
لكنها يجب اأن تكون �سالة جادة نرفعها عندما ن�ستاق اإىل اأن يتمجد اهلل يف
حياتنا وعندما نكون متاأملني ب�سبب جوعنا و�سعفنا.

جياعا
يكون ا�ستعدادنا مللء وم�سحة الروح القد�س حقيق ًيا عندما نكون
ً
وعطا�سا اإىل اأن يكرم العامل كله  -مبا فيه نحن وكل التائهني  -اهلل وي�سجد
ً
له ويعبده ويحبه ويخدمه ويتبعه ويطيعه.
رمبا ن�سعر بال�سعف وعدم الكفاية ،لكن ي�سوع ياأتي اإلينا بنعمته ويقدم
نف�سه لنا .اإن وعده يف (يوحنا  )39–37 : 7هو وعد مطلق .عندما ناأتي اإليه
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يف النهاية ونبداأ يف ال�رشب من املاء الذي يقدمه� ،ستنبع منا لالآخرين اأنهار
ماء حي يعطي احلياة والقوة.
يعطي ي�سوع وعده يف زمن امل�سارع مما يعني اأنه علينا اأن ن�ستمر يف
العط�س واجلوع اإليه ويف الإتيان اإليه وال�رشب منه و�سي�ستمر نهر �سفاء
الروح القد�س يف ال�رشيان فينا ومن خاللنا اإىل كل احلزانى واملجروحني.
ي�سوع ميلك الآن يف ال�سماء ،ويف يوم من الأيام �ست�سجد له كل الب�رشية
و�ستعرتف باأنه الرب .لكن حتى ياأتي هذا اليوم ،يكلفنا اهلل ويع ّدنا للو�سول اإىل
التائهني بالأخبار ال�سارة اأن ي�سوع هو الرب .ختم بطر�س الر�سالة التب�سريية
الأوىل للع�رش امل�سيحي التي اأذاعها يوم اخلم�سني (اأعمال )36-32 :2بخرب
ام ُه ا ُ
ني
هلل َو َن ْح ُن َجمِي ًعا ُ�س ُهو ٌد ِل َذلِكَ َ .واإِ ِذ ْار َتف ََع ِب َي ِم ِ
ثالثي هو « َف َي ُ�س ُ
وع َه َذا اأَ َق َ
�رشو َن ُه
ا ِ
الر ِ
وح ا ْل ُق ُد ِ�س مِ َن ال ِآب َ�سك ََب َه َذا ا َّلذِي اأَ ْن ُت ُم ال َآن ُت ْب ِ ُ
هلل َواأَ َخ َذ َم ْوعِ َد ُّ
َو َت ْ�س َم ُعو َن ُه».
اإن الروح القد�س الذي قوى ي�سوع ومكنه من التب�سري للم�ساكني
واملجروحني هو كل ما نحتاج اإليه كي ن�سل للتائهني .نحتاج اإىل الروح
ؤثرا.
القد�س كي ميالأنا ويقوينا يف عملنا التب�سريي كي يكون كتاب ًيا ومو ً
نحتاج اإليه كي ير�سدنا ويوجهنا عندما نقوم بن�رش الب�سارة يف جمتمعنا
املحلي .نحتاج اإليه كي ي�سجعنا ويعزينا كي ن�ستمر اإذا ما هددتنا املعار�سة
والالمبالة .اإننا نحتاج اإليه؛ نحتاج اإىل الروح القد�س.
مل يغري اهلل فكره ،ومل يرتاجع عن وعده .اإنه ينتظرنا – نحن كارزيه
املختارين – كي ناأتي اإىل ي�سوع باحتياجاتنا الواقعية .وهو �سيم�سح
بروحه القد�س كل من ي�ساأله حتى ن�ستطيع اأن نكون �سهو ًدا له وكارزين عنه
اأينما يختار اأن ير�سلنا بب�سارته املقد�سة.
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