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مقدمة
الصهيونية مقابل اإلجنيل!
حسِم موقف
نستطيع أن منيز بوضوح يف كتابات اآلباء الشرقيني أن التاريخ املسيحي يف الكنيسة اجلامعة ،يَ ْ
الكنيسة املسيحية من إسرائيل ،بأن الكنيسة املسيحية هي إسرائيل اجلديد ،وأنها حلت حمل إسرائيل القديم يف
كل الوعود والربكات اليت تكلم بها الروح القدس يف أنبياء العهد القديم ،وأن الكنيسة املسيحية تقبل العهد
القديم بعيون العهد اجلديد ،أي أنها تقبل من العهد القديم النبوات اخلاصة باملسيح له اجملد وما عدا ذلك،
ال ومتسقاً مع العهد اجلديد ،وإال فهو تاريخ نافع للعربة والتعليم.
فالبد أن يكون مقبو ً
على اجلانب اآلخر فإن التاريخ يشهد أيضًا بأن ما قام به مارتن لوثر هو فقط إعادة اكتشاف العهد القديم
وإطالق حرية قراءة الكتاب املقدس للمؤمنني ،وال تُنسب إليه إطالقًا التفسريات اليت أتت الحقًا بعد انقسام حركة
اإلصالح يف مؤمتر ماربورغ  Marburgبأملانيا ،اختالفًا حول حقيقة سر القربان املقدس.
ومن املعروف تارخييًا أيضًا أن احلركة الصهيونية العاملية نشأت يف بريطانيا على أيدي سياسيني مسيحيني
متدينني ،فيما وراء حركة اإلصالح واالنبثاقات اخلارجة منها ،وهم الذين دافعوا عن فكرة عودة الشعب اليهودي
املُشتَّت إىل أرضه اليت غادرها "أورشليم" واألرض احمليطة بها ،وهي فكرة إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني ،وقد
صرح أحد أفراد عائلة روتشيلد اليهودية شديدة الثراء على التليفزيون األمريكي وقد مسعته ورأيته بأذنيّ وعيينّ
يقول :إننا حنن الذين دفعنا إىل احلكومة الربيطانية مقابل املوافقة على تأسيس وطن قومي لليهود يف فلسطني
وعلى إثر ذلك صدر وعد بلفور .1917
إن احلركة الصهيونية نشأت أولًا بني املسيحيني بناءً على قناعة حبتمية حتقيق وعود الرب للشعب القديم

سرَائِيلَ
َددُ إِ ْ
جزَا ِئرِ ا ْلبَعِيدَةِ ،وَقُولُوا :مُب ِّ
خ ِبرُوا فِي ا ْل َ
َيهَا األُمَمُ ،وَأَ ْ
س َمعُوا كَ ِل َمةَ الرَّبِّ أ ُّ
بعودتهم إىل أرضهم "اِ ْ
كرَاعٍ قَطِي َعهُ " سفر إرميا ( ،)10: 31وهذه القناعة كانت مبنية على فهم آخر عندهم هو أن املسيح
سهُ َ
حرُ ُ
ج َم ُعهُ وَ َي ْ
يَ ْ
لن يعود ثانية إال إذا عاد إسرائيل إىل أرضه أوالً ،وقد صرح أحد أقطابهم أن الصهيونية املسيحية أقوى من
الصهيونية اليهودية اليت ظهرت الحقًا بعد الصهيونية املسيحية ،رمبا يفسر لكم هذا السرد التارخيي مكانة
إسرائيل يف سياسة الغرب.
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لقد نشأت األجيال اجلديدة متغربة عن الهوت اآلباء األولني ،وما حدث يف شرقنا العربي ،حيث أن قرار
اخلليفة األموي عبد امللك ابن مروان ،بتعريب الدواوين ،كان قد أجهز متامًا بسبب تغيري اللغة ،على أي شكل
من أشكال ارتباط املسيحيني جبذورهم والهوت آبائهم ،وأن حركة الطباعة فيما بعد إحضار نابليون بونابرت
للمطبعة مع محلته سنة  ١٧٩٨م ،انتشرت من خالهلا املطبوعات اليت محلتها وترمجتها البعثات التبشريية املتأثرة
تأثرًا واضحًا  -ال ينكره التاريخ بالصهيونية املسيحية ،وال يستطيع أن ينكره مسيحيو الطوائف اليت نشأت بسبب
هذه احلمالت التبشريية ،وهو بعينه الذي تَشَرَّبَهُ بغري وعي كثري من األقباط يف مصر الذين مل يكن أمامهم ما
يقرؤونه بالعربية غري هذه الكتب.
نشأت األجيال اجلديدة على ما أرادته الصهيونية املسيحية للمسيحية
• أن اإلجنيل (العهد اجلديد) صار مضافًا إليه التناخ اليهودي תנ״ך (التوراة ،النبييم ،الكُتبيم) باسم العهد
القديم ،على ما هو عليه طبقًا للموروث اليهودي ،قد ضَرَبَ بعرض احلائط ،تعليم اآلباء األولني (قراءة
القديم بعيون اجلديد) ،وأن الكنيسة املسيحية حلت حمل الشعب القديم وأنها إسرائيل جديد.
• نشر املسيحية املتهودة اليت تؤمن "بالتناخ" كحق كامل إىل جوار اإلجنيل ،بل أن اإلجنيل ينبغي أن يُفهَم
بناءً على معطيات املفهوم اليهودي (العهد القديم).
• مت ترمجة وطباعة عشرات التفسريات اليت تُبَرر حق اليهود يف سَ ْلب أراضي اآلخرين على أنه تأديب من
اهلل هلذه الشعوب الشريرة من ناحية ،وأنه استعادة لليهود ألرضهم وحقوقهم من ناحية أخرى ،وكذلك
صِيغَت ونُشرت النظريات الالهوتية اليت ختلو من نص واحد من اإلجنيل ،وتأسست على معطيات
ومفاهيم العهد القديم ،لالهوت املسيحي ومعنى الصليب والفداء ...اخل
إذ مل يكن هذا هو التاريخ عليهم مواجهتنا باحلقيقة طبقًا للتاريخ! وإذ كان هذا هو التاريخ واحلقيقة،
فلماذا ال يريدون العودة إىل إجنيل املسيح الذي ليس بأحد غريه اخلالص بدون التناخ اليهودي ومشهودٌ له من
األنبياء؟
يتوهم الكثريون كما خدعوهم ،أن الكتاب املقدس الذي بني أيديهم بعهديه القديم واجلديد ،قد تسلمَ ْته
الكنيسة املسيحية من الرسل القديسني! واحلقيقة هي أن هذا الكتاب املقدس الذي بني أيديناُ ،أضيف فيه التناخ
اليهودي (العهد القديم كما أمساه املسيحيون) إىل العهد اجلديد يف جملدٍ واحد (فعليًا كانوا ثالث جملدات)
حتى سنة  ١٤٥٥م يف مطبعة يوهان جوتنربج ،الذي اخرتع الطباعة يف أملانيا ،وأن أقدم املخطوطات اليت وردت إلينا
من القرون األربعة األوىل كانت تضم العهد اجلديد وحده!
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الكثريون مل يكونوا يعرفون املعلومات الواردة بهذه املقدمة ،وأظن أن بعد كشف هذه احلقائق سيكون اجلميع
مسئولني عن إهدار حق اإلجنيل الذي اجتهدت الصهيونية أن تطمسه بإلصاق التناخ اليهودي به ،رغم حتذير الرب

الواضح "أن قيل للقدماء (أي التناخ) "وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ" (أي اإلجنيل)"

(متى  ،٢٢:٥متى  ،٢٨:٥متى  ،٣٢:٥متى  ،٣٩:٥متى

)٤٤:٥

الذِينَ الَ يُطِيعُونَ إِ ْنجِيلَ
َولًا مِنَّاَ ،فمَا هِيَ ِنهَا َيةُ َّ
" أل ََّنهُ ا ْلوَقْتُ البْ ِتدَاءِ ا ْلقَضَاءِ ِمنْ بَيْتِ اهللِ .فَإِنْ كَانَ أ َّ
اهللِ؟"

(١بطرس )١٧:٤

11

العهد القديم
-1

الفروق اجلوهرية

جيهل الكثريون تاريخ طباعة الكتاب املقدس ،كما وقع األكثرين حتت تأثري الدعاية اليت رَوََّجَت هلا
الصهيونية املسيحية ،من خالل اخرتاقها للعقل املسيحي الغربي؛ فقد رَوَّجَت لفكرة خبيثة لتفريغ املسيحية من
َملَ( ".متى  ،)١٧:٥حتى يصبح فهمها طبقًا
أساسها بتوظيف عبارة املسيح له اجملد "مَا جِئْتُ ألَ ْنقُضََ ،بلْ ألُك ِّ
للصهيونية املسيحية ،أن املسيح كمَّل بناء العهد اجلديد على األساس املوضوع سابقًا وهو العهد القديم! مبا أن
العهدين قد ضُمَّا يف كتاب واحد سُمِّيَ الكتاب املقدس!

احلقيقة اإلجنيلية الدامغة هي أن أساس العهد اجلديد هو املسيح نفسه له اجملد "فَإِنَّهُ الَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ
الذِي هُوَ يَسُوعُ ا ْلمَسِيحُ 1( ".كورنثوس  ،)١١:٣الذي مل يهدم الناموس ،فالشريعة
الذِي وُضِعََّ ،
خرَ غَ ْيرَ َّ
ضعَ أَسَاسًا آ َ
يَ َ
نافعة لإلنسان الطبيعي ،وأما إنسان العهد اجلديد والطبيعة اجلديدة فقد قدم له املسيح األساس اجلديد ناموسًا
جديدًا ،جتاوز متطلبات الناموس القديم بقوة احلياة اجلديدة إىل آفاق الكمال والقداسة اليت عجز القديم عن

ِيةِ
حتقيقها ،وهو ناموس الروح القدس "ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ َقدْ أَعْ َتقَنِي ِمنْ نَامُوسِ ا ْلخَط َّ
وَا ْل َموْتِ"

(رومية ،)٢:٨

على أن فكرة إحالل ناموس القداسة والكمال (اجلديد) حمل ناموس عجز الطبيعة اإلنسانية واستعبادها

(القديم) ،ليس استنتاجًا ،ولكنه نص كلمات العهد اجلديد يف (العربانيني  ١8 :٧ـ " )١9فَإ َِّنهُ يَصِريُ إِبْطَالُ ا ْل َوصِيَّةِ
َيرَ الْ َكهَنُوتُ،
َملْ شَيْئًا ،" .ويف (العربانيني " )١٢:٧أل ََّنهُ إِنْ َتغ َّ
ض ْع ِفهَا وَ َعدَمِ َن ْف ِعهَاِ ،إذِ النَّامُوسُ لَمْ يُك ِّ
جلِ َ
السَّا ِب َقةِ ِمنْ أَ ْ
َي ٌر لِلنَّامُوسِ أَيْضًا".
ري َتغ ُّ
ِالضرُورَةِ يَصِ ُ
َفب َّ
ومن َثمََّ فإن املسيحية من بداية عصورها حتى القرن اخلامس عشر واخرتاع املطبعة ،مل تعرف كتابًا يضم يف
جملد واحد العهدين :القديم واجلديد( ،امسه الكتاب املقدس) لكن املخطوطات اليت وصلت إلينا من القرن الرابع
ضعَت ضغوط من اليهود
وحتى القرن اخلامس عشر هي للعهد اجلديد فقط ،ولكن ملا اخرتع جوتنربج املطبعة ،وَ ُو ِ
ُضمَ العهدان يف جملد واحد (فعليًا كانا جملدين ،األول من التكوين إىل املزامري،
يف أملانيا على املسيحيني أن ي َّ
والثاني من املزامري إىل الرؤيا) وبهذا مت ألول مرة يف التاريخ حوالي سنة  ١٤٥٥م ضم العهدين يف جملد واحد
مطبوع.
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ل جدال ،ول شك يف وحي العهد القديم ،ول يف أن رب اجملد استشهد به هو وتالميذه واآلباء
واجملامع ،وأنه نافع للتقويم والتعليم للرب ،ولكن تظل هناك فروق ومفارق جوهرية بني العهدين:

 -١أساس العهد القديم هو الناموس ،أما أساس اجلديد فهو املسيح

َملْ شَيْئًا (العربانيني  )١٩:٧فاملسيح مل يهدمه فهو نافع ،لكنه جاء باملسكن األعظم واألكمل "وَأَمَّا
 -٢النَّامُوسُ لَمْ يُك ِّ
كهَ َنةٍ لِ ْلخَ ْيرَاتِ ا ْلعَتِيدَةَِ ،فبِا ْلمَسْ َكنِ األَعْظَمِ وَاألَكْ َملِ ،غَ ْيرِ الْمَصْنُوعِ بِ َيدٍ ،أَيِ
الْمَسِيحَُ ،و ُهوَ َقدْ جَاءَ رَئِيسَ َ
َم َل "
خلِيقَةِ( "،العربانيني  )١١:٩وهذا هو معين " مَا جِئْتُ ألَ ْن ُقضََ ،بلْ ألُك ِّ
الذِي لَيْسَ ِمنْ هذِهِ ا ْل َ
َّ
 -٣الهوت العهد اجلديد خمتلف متامًا عن القديم ،ألنه الهوت الطبيعة اجلديدة والشركة مع الطبيعة اإلهلية.
ظالَلِ ا ْل َموْتِ( "،لوقا  )٧٩:١أما اجلديد فقد صار للذين
الظ ْل َمةِ وَ ِ
 -٤العهد القديم ُأعْطِيَ للبشرية " ا ْلجَالِسِنيَ فِي ُّ

الدَ اهللِ ،أَيِ
سلْطَانًا أَنْ يَصِريُوا أَوْ َ
الذِينَ َق ِبلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ُ
أُعطُوا سلطانًا أن يصريوا أوالدًا هلل" .وَأَمَّا كُلُّ َّ
سمِهِ" (يوحنا )١٢:١
الْ ُمؤْمِنُونَ بِا ْ

ُجدَ بَ ْعدُ( ".يوحنا  )٣٩:٧أما يف
 -٥يف القديم" :الرُّوحَ الْ ُقدُسَ لَمْ يَ ُكنْ َقدْ أُعْطِيَ َب ْعدُ ،ألَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَ ُكنْ َقدْ م ِّ
العهد اجلديد "أَنَّكُمْ هَيْ َكلُ اهللِ ،وَرُوحُ اهللِ يَسْ ُكنُ فِيكُمْ؟ "
 -٦يف العهد القديم "تَكَلَّمَ أُنَاسُ اهللِ ا ْلقِدِّيسُونَ"

( ١كورنثوس )١٦:٣

هرَتْ1( "،
ظِ
( 2بطرس  )٢١:١عن املسيح ،أما يف اجلديد "فَإِنَّ ا ْلحَيَاةَ أُ ْ

طلَ
الذِي أَبْ َ
ظهُورِ مُخَلِّصِنَا يَسُوعَ ا ْلمَسِيحَِّ ،
يوحنا  )٢:١بالتجسد وفاضت ومُنِحت بالقيامة "وَإ َِّنمَا أُظْ ِهرَتِ اآلنَ بِ ُ
طةِ
خلُودَ ِبوَاسِ َ
الْ َموْتَ وَأَنَارَ ا ْلحَيَاةَ وَا ْل ُ

اإلِ ْنجِيلِ 2( ".تيموثاوس )١٠:١

 -٧حينما قارن الرسول بطرس بني وحي العهدين ،شبه وحي العهد القديم بنور سراج بينما شبه اجلديد بشمس

سرَاجٍ مُنِريٍ فِي
كمَا ِإلَى ِ
الن َبوِيَّةَُ ،وهِيَ أَ ْثبَتُ ،الَّتِي َتفْ َعلُونَ حَسَنًا إِنِ انْ َت َبهْتُمْ ِإلَ ْيهَاَ ،
النهار" :وَعِ ْندَنَا الْ َكلِ َمةُ َّ
الص ْبحِ فِي ُقلُوبِكُمْ"،
كوْكَبُ ُّ
ط َلعَ َ
النهَارُ ،وَيَ ْ
جرَ َّ
ظلِمٍِ ،إلَى أَنْ يَ ْن َف ِ
ضعٍ مُ ْ
َموْ ِ

( ٢بطرس )١٩:١

فهل يقودنا هذا الفهم والتنوير إىل إهمال العهد القديم ،الذي مل يهدمه املسيح له اجملد رئيس إمياننا؟!
حاشا :بل نقرأ العهد القديم بعيون العهد اجلديد ،وبكمال الوصية واإلعالن اإلهلي وعطية احلياة اجلديدة والنور
الكامل الذي بالعهد اجلديد يف املسيح يسوع ربنا.
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-2

حق اإلجنيل واألساس

كان من أخطر نكبات االخرتاق الصهيوني للمسيحية ،الفكرة اليت غرستها الصهيونية املسيحية يف عقول
كثرة من املسيحيني يف أمريكا والطوائف املنبثقة عنها ،أن الكتاب املقدس هو أساس اإلميان املسيحي! وابتدعت
عبارة احلق الكتابي لتحل حمل نص العهد اجلديد يف (كولوسي ( ،)٥:١غالطية " :)14:٢ ،5حَقِّ اإلِ ْنجِيلِ!" ،
املؤسف واحملزن أن الذين التقطوا طُعم فكرة احلق الكتابي وتشدقوا بها نقًال عن الصهيونية املسيحية ،غاب

الذِي ُهوَ يَسُوعُ ا ْلمَسِيحُ".
الذِي ُوضِعََّ ،
خرَ غَيْرَ َّ
ضعَ أَسَاسًا آ َ
حدٌ أَنْ يَ َ
عن وعيهم متامًا "فَإ َِّنهُ الَ يَسْتَطِيعُ أَ َ

(1

الذِي ُهوَ فِي
السمَاءِ ،ا ْبنُ اإلِنْسَانِ َّ
الذِي َنزَلَ ِمنَ َّ
السمَاءِ إِالَّ َّ
ص ِعدَ ِإلَى َّ
حدٌ َ
كورنثوس  )١١:٣الذي قالَ " :ولَيْسَ أَ َ
َيرٌ لِلنَّامُوسِ أَيْضًا".
ِالضرُورَةِ يَصِريُ َتغ ُّ
َيرَ الْ َكهَنُوتَُ ،فب َّ
السمَاءِ( ".يوحنا  )١٣:٣وكذلك كُتب عنه" :أل ََّنهُ إِنْ َتغ َّ
َّ
(العربانيني )١٢:٧

الصهيونية املسيحية واخرتاقاتها :ذهبت إىل ترمجة عبارة املسيح له اجملد ال تظنوا أني جئت النقض الناموس
َملَ" (متى  ،)١٧ :٥ما
أو األنبياء "،الَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ ألَنْ ُقضَ النَّامُوسَ أَوِ األَ ْنبِيَاءَ .مَا جِئْتُ ألَ ْنقُضََ ،بلْ ألُك ِّ
ألمتم الناموس ،حبجة أن الكلمة اليوناني "أُكَمِّلَ" وردت يف العهد اجلديد مرات كثرية مبعين
جئت ألنقض ،بل ُ
أمتم ،فهل سياق النص يف (متى " )٥قِيلَ ِل ْل ُقدَمَاءِ ،وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ " يعين أن " ُيتَمِّمَ ؟! ،أم يعين أن ُيكَمِّلَ
بتأسيسه للجديد؟
ألن تَ ْغيري الكهنوت من هارون إىل رتبة ملكي صادق يعين بالضرورة تغيّر الناموس باألساس الكامل!

(عب )١٢ :٧

حيث إن العهد اجلديد يشهد للناموس أنه "مل يكمل شيئًا" (العربانيني )١٩ :٧

هوَ مُوحًى ِبهِ ِمنَ اهللِ "،فهذا أمر ال شك فيه ،ولكن أن يُستَبْدَلَ أساسُ إميَانَنَا الذي
أن يكون "كُلُّ الْكِتَابِ ُ
نزل من السماء يسوع املسيح ،بالناموس الذي أخذوه برتتيب مالئكة ومل حيفظوه ،باسم وحدة الكتاب املقدس!
فهذا هو التجديف واالرتداد عن املسيح إىل التَهَوُّدِ!
إن حق اإلجنيل هو يسوع املسيح الذي قال عن نفسه "أنا هو احلق" وهو نفسه احلق الذي نزل من السماء،
والذي شهد له األنبياء وتنبأوا عنه الذين أُع ِلنَ هلم أنهم ليس ألنْفُسِهم ،بل لنا كانوا خيدمون بهذه األمور (١بطرس
)١٢ :١

وأن الناموس كان فقط مؤدبنا إىل املسيح "ِإذًا َقدْ كَانَ النَّامُوسُ ُمؤَدِّبَنَا ِإلَى ا ْلمَسِيحِ ،لِكَيْ نَ َتبَرَّرَ

إلميَانِ".
بِا ِ

(غالطية )٢٤:٣
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ال يعرف البسطاء أن كل هذه االخرتاقات للمسيحية ولالهوت املسيحي ،حدثت بفعل فاعل وأنها من ختطيط
وتدبري نفس اجلماعة اليت دبرت استيالء الشيوعية على احلكم يف الصني وروسيا ،وعن احلرب العاملية األوىل
والثانية واإلخوان املسلمني ،والضغط بإصرار على إضافة العهد القديم إىل اجلديد يف جملد واحد يف مطبعة
جوتنربج سنة  ١٤٥٥م ،وإضافة األعمال (الناموس) إىل اإلميان (أي املسيح) لنوال اخلالص يف جممع ترنت بني
عامي  1545و  1563يف ترنت (أو ترينتو ،يف مشال إيطاليا)! ،وأنهم وراء املسيحية املرتدة إىل اليهودية اليت ترعرعت
يف القرن التاسع عشر يف إحدى مقاطعات إجنلرتا ،ومنها انتشرت يف أمريكا اليت خرجت منها اإلرساليات حمملة
بأفكارها إىل الشرق.
-3

إمخاد العقل وتشويه اإلجنيل

كانت اليهودية وعهدها القديم واضحني وحامسني يف معاجلتهما لفكرة عالقة اهلل باإلنسان ،فاهلل (يهوه) إِل َه

سرَائِيلَ ا ْل ُمخ َِّلصَ( ".إشعياء  )١٥:٤٥وال ميكن لإلنسان أن يراه" :الَ تَ ْقدِرُ أَنْ
ُمحْ َتجِبٌ "حَقًّا أَنْتَ إِلهٌ ُمحْتَجِبٌ يَا إِلهَ إِ ْ
جهِي ،ألَنَّ اإلِنْسَانَ الَ َيرَانِي وَ َيعِيشُ" (اخلروج  ،)٢٠:٣٣فيما يزيد الكلمة املتجسد األمر حتديدًا أن أحدًا مل
َترَى وَ ْ
رتُمْ هَيْئَ َتهُ( "،يوحنا )٣٧:٥
ص ْو َتهُ قَطُّ ،وَالَ أَبْصَ ْ
سمَعُوا َ
ش َهدُ لِي .لَمْ تَ ْ
سلَنِي يَ ْ
الذِي أَرْ َ
سهُ َّ
يسمع صوت اآلب "وَاآلبُ َنفْ ُ

طبعًا مبا يف ذلك موسي كليم اهلل ،حبسب العهد القديم! وأن الشريعة (الناموس) اليت أُعطيت مبوسى ،كانت
هي ميثاق العهد والعالقة بني يهوه وبين إسرائيل ،بالتحديد مع إِلهَ مُحْ َتجِبٌ مل يره أحد وال مسع صوته!
استقرت هذه العالقة على أساس الناموس (الشريعة) بني اهلل واإلنسان اليهودي آالف السنني رغم قسوتها
املفرطة وعنصريتها الطافحة ،فلم يكن هلا بديل يفضُل عليها ،حتى أنها كانت بواقعها هذا مفخرة لإلنسان
اليهودي ،حتى جاء املسيح الذي مل يهدم اليهودية وال عهدها القديم ألنه ليس هدَّامًا ،بل مؤسِّسًا لبناء جديد
بعهدٍ جديدٍ ،هو نفسه أساس هذا البناء وبَانِيهِ ،وأَ ْعلَنَ بهِ مَحَبَ ُة األب السماوي (اهلل) لإلنسانِ ،وأَسَسَ لعالقة جديدة
بني اإلنسان واهلل هي عالقة االبن بأبيه ،ومؤكدًا على أنه ال ميكن ترقيع ثوب عهده اجلديد برقع قدمية من

الثوْبِ ،فَيَصِريُ
خذُ ِمنَ َّ
جدِيدَةٍ َعلَى َثوْبٍ عَتِيق ،ألَنَّ ا ْل ِملْءَ يَأْ ُ
ط َعةٍ َ
ج َعلُ رُ ْق َعةً ِمنْ قِ ْ
حدٌ َي ْ
القديم " ،لَيْسَ أَ َ
خرْقُ أَ ْردَأَ( ".متى  ،)١٦:٩األمر الذي مل ينتبه إليه الكثريين بغري قصد ،أو دبره غريهم كمكيدة للحفاظ على وجود
الْ َ
اليهودية إىل جوار املسيحية من خالل ربط العهد القديم باجلديد ،فخرج املزيج ثوب مُرَقَّع مثري للشفقة والنقد
وأشياء أخرى!
وبالتوازي مع هذا الثوب اجلديد املرقع بالقديم ،انتشرت املسيحية اجلوفاء اليت تعلم أن املسيحيني صاروا
أبناء اهلل باملعمودية صغارًا ،بينما واقع حياتهم العملية ال يعكس أي عالقة بني ابن وأبيه السماوي!

15

واألكثر من هذا فإن األبناء املوهومني ،بدأوا يشتكون على اهلل ،ملاذا ال يستجيب اهلل صالتي؟ وملاذا مل يصنع
لي معجزة تنقذ سيارتي من التحطم يف احلادثة؟ حينما سافر هو بها بدون صيانة للفرامل!  .....إخل من هذا الكم
املخزي من األسئلة ،ناهيك عن اإلجابات املضحكة املبكية من اآلباء لألبناء ومن الرعاة للرعية ،من عينة هو ربنا
سقطين يف االمتحان ليه ،ألست أنا ابنه؟ فبدلًا من أن تكون اإلجابة صادقة ألنك مل تذاكر جيدًا! تكون اإلجابة
البلهاء باسم اإلميان ربنا بـ حيبك ،وبـ يعمل اخلري الذي ال تعرفه! أي سبب آخر غري أن يكون السبب هو عدم
اجتهاد التلميذ ،أو جشع املدرس مثالً ،مثل هذه اإلجابات هي غش وكذب علي اهلل ،وهكذا عشرات األمثلة :ربنا
أخد أبوي ليه؟ وأنا كنت حمتاجة!  ...إخل ،فهل اخلطأ عند املعلمني والرعاة والوالدين ،أم عند األبناء والتالميذ،
أم عند خمرتقي املسيحية لتهويدها ،أم بسبب تنازل اإلنسان عن عقله وحكمته للفهم ليُسَلِّم رأسه ملن يربطها
بقيد وجيره خلفه للسقوط معه يف احلفرة؟!
-4

ا
الكرازة بالتوراة بدل من اإلجنيل

هل أمر املسيح له اجملد تالميذه :أن يكرزوا باإلجنيل؟ أم أن يكرزوا بالعهد القديم؟ املسيح مل يهدم الناموس
ألنه ليس هدامًا واستشهد بالتوراة ،وعلى هذا النحو سارت الكنيسة املسيحية ورسل املسيح ،لكن هل أوصى املسيح

كمَّل على األقل  ٪٩٠من أحكام التوراة" :قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم"! "قَدْ
تالميذه أن يكرزوا بالتوراة! أم أنه أ ْ
ب
كرِ ُز حَسَ َ
َنهُ قِيلَ ِللْ ُقدَمَاءِ  ،....وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ" (متى ٢١:٥ـ ـ  ،)22أظن أن هناك فارق كبري بني أن أَ ْ
س ِمعْتُمْ أ َّ
َ
كلِمَةِ حَقِّ اإلِ ْنجِيلِ( "،كولوسي  )٥:١ثم استشهد يف
حَقِّ اإلِ ْنجِيلِ الذي هو املسيح يسوع" ،الَّذِي سَ ِمعْ ُتمْ بِهِ قَبْالً فِي َ
كرازتي باملسيح باقتباسات من العهد القديم كما كان رسل املسيح يفعلون ،وبني استبدال تعبري العهد اجلديد
(حق اإلجنيل) بِتَ ْعبِري ُمخْتَرَع (احلق الكتابي!) وأن تكون عظة األحد يف الكنائس األمريكية وغريها من العهد
القديم (الكتاب املقدس) ورمبا ختللتها اقتباسات من العهد اجلديد!
إنها نظرية معروفة يف الدعاية واإلعالم بأن تُكَرِّر وتَ ُلح على فكرة ما (فتصنع من احلبة قبة) وتهمل الفكرة
املقابلة هلا فَ ُتصَغِّ ُرها وَ ُتفَرِّغها وَ ُت ْنسِيهَا ،وهذا ما حدث هنا يف أمريكا بتخطيط ونفس طويل ،بأن بدأوا بتعميم
الرتكيز على العهد القديم واحلق الكتابي لعقود ،حتى متت إذابة اجلديد يف القديم ،ثم قاموا يف العشرين سنة
األخرية باستجواب العهد القديم ،وملا عجز الرعاة عن اإلجابة دِفَاعًا عن العهد القديم ،هَجَرَ الشباب الكنيسة
واإلميان املسيحي لِتَبتَلِعَ ُهم امليديا وهوليوود باالحنالل اجلنسي والشذوذ من ناحية ،وكذلك اليوجا من ناحية
أخرى وصار كل ذلك يُدَرَّس يف املدارس ،ألنه ببساطة مت استبدال املسيح صخر الدهور ،بالناموس الذي مل يكمل
شيئًا!
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فإذا تَحَوَّ ْلتَ من أمريكا إىل مصر ستدرك بوضوح كيف حدث هذا االخرتاق اليهودي باسم احلق الكتابي
للكنيسة املصرية من خالل الذين تتلمذوا على الثقافة الغربية والهوت العصور الوسطى الغربي دون آباء الكنيسة،
ثم تبوأوا املناصب الكنسية ليثبتوا احلق اليهودي (الكتابي) بدلًا من حق اإلجنيل (اآلبائى).
ُثم َوجَدَ املُتَطَاوُ ُلون على اإلميان املسيحي فُرصَتَ ُهم يف النقل عن املدرسة الالهوتية األملانية "نقالً بال
طوا بني اليهودية الكتابية ومسيحية اإلجنيل ،ويطرحوا هذه
خلِ ُ
سقف" High criticismيف نَ ْقلَهَا للعهد القديم ،لِيَ ْ
اإلشكاليات لالفرتاء بها على إجنيل املسيح!
فهل جاء الوقت الذي تستفيق فيه اجلماعة املسيحية من فخ التَهَ ُود الذي نُصِبَ هلا مبكيدة مدبَّرة وخمطط
هلا ،وتعود إىل جذورها يف إجنيل املسيح ،ونقرأ العهد القديم بعيون العهد اجلديد كما علّمنا آباء الكنيسة ،وليس
أن نشرح الهوت العهد اجلديد بناء على مُ ْعطَيَات الناموس والقديم.
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اآلليات الناعمة للتهود

إن الكنيسة األرثوذكسية الشرقية عندها فهم حاسم للعالقة بني كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد

إلميَانِ".
اجلديد ،بأنه "كَانَ النَّامُوسُ ُمؤَدِّبَنَا ِإلَى ا ْلمَسِيحِ ،لِكَيْ نَ َتبَرَّرَ بِا ِ

(غالطية )٢٤:٣

وأن املسيح قد جاء ،ومن

ثَمَّ فقد حل كهنوت املسيح حمل الكهنوت اهلاروني ،وحل ناموس روح احلياة (الروح القدس والطبيعة اجلديدة)
حمل ناموس العهد القديم (العربانيني  )١٢ :٧وحلت كنيسة املسيح بعهده اجلديد ،حمل كنيسة العهد القديم،
وصارت الكنيسة املسيحية هي إسرائيل اجلديد ،وأن كل الوعود والربكات اليت تنبأ بها أنبياء اهلل يف العهد القديم
إلسرائيل ،صارت تلقائيًا إىل إسرائيل اجلديد ،كنيسة املسيح يسوع ،وَمِن َثمََّ فإن خالص البقية التقية من الشعب
اليهودي ال تكون إال باإلميان باملسيح ،وَمِن َثمَّ فبالضرورة االخنراط يف شركة جسده ،كنيسته الوحيدة يف األرض
ويف السماء ،ملء الذي ميأل الكل يف الكل.
حدهُمَا للمسيحيني واآلخر لليهود هو
وعليه تصبح مجيع التفسريات اليت تتحدث عن تَ ْدبِريَيَّن للخالص ،أَ ْ
نوع من التجديف واهلراء ،من وجهة نظر الهوت الكنيسة األرثوذكسية الشرقية الذي يعتقد أن خالص املسيح
ال يكون إال باالحتاد باملسيح ،وأن االحتاد باملسيح يصري إىل اإلنسان باالحتاد جبسده الكنيسة ،وأن الكنيسة أي
جسده مكونة من أعضاء جسده (أي املؤمنني) املتحدين بالرأس املسيح نفسه.
ستشهَادَات ،كما فعل املسيح له
هناك فارق كبري بني أن تقرأ الكنيسة العهد القديم ،ويقتبس آباؤها منه ا ْ
َرمِنيَ ،وبني ما تقوم به احلركة الصهيونية املسيحية ،من تأسيس اإلميان املسيحي على العهد
اجملد ورسله املُك َّ
القديم باسم وحدة الكتاب املقدس ،وابتداع تعبري احلق الكتابي ،بدلًا من تعبري العهد اجلديد األصيل" :حَقُّ
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اإلِ ْنجِيلِ" ،ثم شرح الهوت العهد اجلديد وخالص املسيح على أساسيات الناموس وذبائح العهد القديم ،اليت جتعل
من املسيح رب الناموس واألنبياء خادمًا للناموس ،جاء لتتميم متطلبات الناموس بصليبه! ،الفكرة اليهودية
املدسوسة على الالهوت املسيحي يف العصور الوسطى ،اليت ابتلعها بسهولة بلهاء املسيحيني!.
الناموس كان مؤدبنا إىل املسيح ،واملسيح قد جاء .وأنبياء العهد القديم كانوا يتنبؤون عن املسيح ،واملسيح
قد أتي .والرُّوحَ الْقُدُسَ َلمْ يَ ُكنْ قَدْ ُأعْطِيَ َبعْدُ( ،يوحنا  )٣٩ :٧للبشرية اجلالسة يف الظلمة وظالل املوت ،وأما اآلن
فالنور احلقيقي يضيء ،والرُّوحَ الْقُدُسَ قَد حَلَّ وسَكَنَ فينا وصرنا مَسْكَنًا ِهللِ فِي الرُّوحِ ،وَقَد طَرَحَ املسيح الشرير
إىل اهلاوية ،وفَكَ املُقَيَدين وطَهَّرنا من خطايانا .ومع االعتبار الكامل أن ما كُتب نافع للتعليم والتوبيخ الذي يف
الذِي فِي ا ْلبِرِّ 2( "،تيموثاوس
َالتوْبِيخِ ،لِلتَّ ْقوِيمِ وَالتَّ ْأدِيبِ َّ
ِلت ْعلِيمِ و َّ
الرب" ،كُلُّ الْكِتَابِ ُهوَ مُوحًى ِبهِ ِمنَ اهللِ ،وَنَا ِفعٌ ل َّ

 ،)١٦:٣فعن ماذا يفتشون اآلن يف العهد القديم؟ بينما الذي فتش عنه األنبياء كان هو املسيح نفسه الذي قد جاء
يف اجلسد بعهده اجلديد! أم أن هنالك خطة مدبرة باألدوات الناعمة وباسم وحدة الكتاب املقدس جلعل العهد
القديم أَسَاسًا للجديد ،وجعلوا العهد اجلديد تكملة للقديم! وليس الغاية والكمال الذي كان ينتظره أنبياء
العهد القديم بظهور املسيح الكلمة املتجسد ،فإن يكون العهد القديم خلفية تارخيية للجديد شيءٌ ،وأن يكون
أساسًا للعهد اجلديد فهذا شيءٌ آخر ،فال ميكن أن يُوضع أساس آخر غري الذي ُوضِعَ الذي هو يسوع املسيح،
ا
فرجاء يف المحبة أن تنبهوا إىل املكيدة الناعمة لإلميان املسيحي.
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لهوت املتناقضات

على الرغم من الدور املتميز الذي لعبه مارتن لوثر وحركته اإلصالحية يف التغيري والتأثري يف حركة التاريخ
والكنيسة املسيحية باستعادة اإلميان باملسيح كأساس وحيد للخالص ،إال أنين أتصور أن لوثر مل يفطن لدور
الصهيونية يف اخرتاق الكنيسة يف الغرب ،وأن استدعاء األعمال إىل جوار اإلميان باملسيح للخالص هو استدعاء
لليهودية إىل جوار املسيحية ،متامًا مثل فكرة استدعاء اخلتان إىل جوار اإلميان باملسيح للخالص يف أيام الرسول

جمِيعِ« :إِنْ كُنْتَ
طرُسَ قُدَّامَ الْ َ
سلُكُونَ بِاسْ ِتقَا َمةٍ حَسَبَ حَقِّ اإلِ ْنجِيلِ ،قُلْتُ ِلبُ ْ
بولس!" ،ل ِكنْ لَمَّا رَأَيْتُ أ ََّنهُمْ الَ يَ ْ
َودُوا؟"
وَأَنْتَ َيهُودِيٌّ َتعِيشُ أُ َممِيًّا الَ َيهُودِيًّا ،فَ ِلمَاذَا تُ ْلزِمُ األُمَمَ أَنْ يَ َته َّ

(غالطية )١٤:٢

ومِن ثَمَّ فقد صار اإلميان فيما بعد لوثر "تعويذة" للخالص ال ميكن كسرها ،بإغفال االحتاد باملخلص نفسه
لنوال اخلالص به ،على أن الفكرة األكثر دهاءً اليت كَبّلت حركة التحرير من أعمال الناموس؛ بالناموس نفسه؛
هي تأسيس فكرة اخلالص باإلميان دون األعمال على التأسيس الذي وضعه الناموس ملعنى اخلطيئة والسقوط؛
فقد اعتمد مبشرو حركة اإلصالح قصة سفر التكوين لسقوط اإلنسان بناءً على املوروث اليهودي الناموسي :أن
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اهلل عاقب اإلنسان مُخالف الناموس بعقوبة املوت! دون أن يسألوا بعضهم أو يسأهلم أحد :ومن أين أتى اهلل باملوت
الذي عاقب به اإلنسان؛ وهو ال موت فيه؟!
ثم إذا كان اإلصالحيون قد التزموا باإلجنيل؛ فلماذا مل يقرأوا العهد اجلديد جيدًا ليدركوا ببساطة أن اهلل

اللحْمِ وَالدَّمِ اشْ َت َركَ
ال موت وال ظلمة فيه البتة؛ وأن إبليس هو الذي له سلطان املوت "فَِإذْ َقدْ تَشَا َركَ األَوْالَدُ فِي َّ
سلْطَانُ ا ْل َموْتِ ،أَيْ إِ ْبلِيسَ"،
الذِي َلهُ ُ
ت ذَاكَ َّ
ُهوَ أَيْضًا كَذ ِلكَ فِي ِهمَا ،لِكَيْ ُيبِيدَ بِا ْل َموْ ِ

(العربانيني )١٤ :٢

ومن ثم فإنه القاتل ،الذي بعد ما يقتل :له سلطان أن يلقي الروح واجلسد كليهما يف جهنم ،وليس اهلل هو

ش َهوَاتِ أَبِيكُمْ ُترِيدُونَ أَنْ َتعْ َملُوا.
الذي يلقي الناس يف جهنم ،وليس هو الذي مييت" .أَنْتُمْ ِمنْ أَبٍ ُهوَ إِ ْبلِيسُ ،وَ َ
ال لِلنَّاسِ ِمنَ الْ َبدْءِ"،
ذَاكَ كَانَ قَتَّا ً

(يوحنا )٤٤:٨

فطبقًا للموروث اليهودي وبالتناقض مع العهد اجلديد" :ناموس روح احلياة يف املسيح يسوع الذي أعتقين من
ناموس اخلطية املوت (أي ناموس موسى) وبناءً على اخرتاق الصهيونية اجلسيم هذا للمسيحية الغربية مت تأليف
قصة العقاب واسرتضاء اإلله الغاضب ورد غضبه بقتل ابنه احلبيب بوحشية الصلب حتى يرضى ،وليس أن الصلب
والقتل صلبًا هو وحشية إبليس واإلنسان املستَعبد له.
وبناءً على ناموس العهد القديم ،صار معنى أجرة اخلطية موت ،أي عقوبة اخلطية موت ،يوقعه إله احلياة

الذي ال موت فيه على اإلنسان الذي حيبه رغم سقوطه" ،فِيهِ كَانَتِ ا ْلحَيَاةُ ،وَا ْلحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ

النَّاسِ("،يوحنا

 )٤:١وليس أن أجرة اخلطية موت ،ومعناها أن مثرة اخلطية املوت ،بسبب الوقوع يف قبضة من له سلطان املوت أي
إبليس (العربانيني  .)١٤ :2ومع احلملة الفرنسية جاءت املطبعة إىل مصر ونُشر معها الهوت العصور الوسطى املُختَرَق
من الصهيونية ،وابتلعه جبهل عميق املصريون الذين مل يقرأوا للقديس أثناسيوس الرسولي الذي كان لوثر
نفسه متأثرًا به.
فكروا يف كلماتي قبل أن يندفع البعض بتأكيد أنه تلميذ املوروث اليهودي والصهيومسيحية ،كيف أن اهلل

ُيميت وهو ال موت وال ظلمة فيه البتة ،طبقًا إلعالن العهد اجلديـد" ،إِنَّ اهللَ نُورٌ َولَيْسَ فِيهِ
)٥:١؟
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َتةَ 1( ".يوحنا
ظُ ْل َمةٌ ا ْلب َّ

-7

واحدية اإلله ــ ومعضلة الشر

فيما اقتنع العامل القديم بإهلني :واحد خَيِّر خالق لألرواح ،واآلخر شرير خالق للشر وللجسد ،وذلك لِحَل
ُمشكلة الصراع العميق بني اخلري والشر يف الكون ويف اإلنسان نفسه ،فإن املصريني القدماء تيقنوا من واحدية

اإلله ،يف هذا املناخ الفكري والالهوتي تربى ونشأ موسى النيب أمريًا فرعونيًا متعلمًا بكل حكمة املصريني" .فَ َتهَذَّبَ
صرِيِّنيَ ،وَكَانَ ُمقْ َتدِرًا فِي األَقْوَالِ
مُوسَى بِكُلِّ حِ ْك َمةِ ا ْلمِ ْ

عمَالِ( ".أعمال الرسل )٢٢:٧
وَاألَ ْ

إن الذي يدرس املوروث املوسوي بوعي وعقل مفتوح يدرك مدى عبقرية وحكمة الفرعون العرباني الذي قاد
شعبه من عبودية فرعون بانتفاضة غري دموية ،وأسس واحدة من أعظم الديانات والشرائع تأثريًا يف التاريخ

سرَائِيلُ :الرَّبُّ ِإهلُنَا
اإلنساني ،الذي حسم موضوع التوحيد يف تشريع حاسم ونافذ باحلديد والنار«" ،اِسْ َمعْ يَا إِ ْ
حدٌ( " .التثنية  .)٤ :٦ومِن َثمََّ فقد حسم التوحيد اليهودي املوسوي القضية األثينية (إله للخري وإله للشر) بأن
رَبٌّ وَا ِ

الظ ْلمَةِ ،صَا ِنعُ
خرُ .مُصَوِّرُ النُّورِ وَخَالِقُ ُّ
اهلل الواحد إله إسرائيل هو خالق اخلري والشر معًا "أَنَا الرَّبُّ َولَيْسَ آ َ
َّب صَا ِنعُ كُلِّ هذِهِ"
السالَمِ وَخَالِقُ الشَّرِّ .أَنَا الر ُّ
َّ

(أش )7،6:45

وعليه فطبقا للموروث اليهودي فإن اهلل (يهوه) هو رب وسيد الكون ،وهو الذي فوض وكلَّف موسى بتنفيذ
وتطبيق أحكام الشريعة اليت أعطاها حرفيًا ملوسى النيب ،فقام موسى بالقتل ،بأحكام الشريعة وأوامر اإلله،
املتمردين واملرتدين ،وأباد من بعده تلميذه يشوع بن نون الشعوب اليت كلَّفه اهلل هو أيضًا بإبادتهم كما حدث
ألرحيا ،وهكذا أمرت الشريعة برجم الزانية وقتل املرتد ومن يسب والديه  ....اخل
إن املسيح له اجملد مل يهدم الشريعة ،لكن ملاذا مل يطبق الشريعة وال مرة واحدة ،ال يف حفظ السبت ،وال يف
رجم الزانية ،وال يف عني بعني وسن بسن ،وال يف الطالق ،الذي سيحسم تعليمه حوله ،وموقفه من الشريعة املوسوية،

"قَدْ سَ ِمعْتُمْ أ ََّنهُ قِيلَ لِ ْل ُقدَمَاءِ  ،....وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ"

(متى ٢١:٥ـ ـ )22

وهو املنهج الذي سارت عليه الكنيسة

املسيحية وآبائها ،قبل عصر االخرتاق الصهيوني للكنيسة املسيحية يف الغرب الذي أَ ْقحَمَ على التعليم املسيحي
فكرة أن املسيح جاء ليتمم الناموس ،بينما تشهد األناجيل أنه مل يطبقه مرة واحدة.

ثم نعود إىل نص احلوار حول الطالق ٢" :فَتَقَدَّمَ ا ْلفَرِّيسِيُّونَ وَسَ َألُوهَُ « :هلْ َيحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ا ْمرََأ َتهُ؟»
طالَق،
لِ ُيجَرِّبُوهُ  ٣فَأَجَابَ وَقَالَ َلهُمِْ « :بمَاذَا أَ ْوصَاكُمْ مُوسَى؟» َ ٤فقَالُوا« :مُوسَى َأذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ َ
جلِ قَسَاوَةِ ُقلُوبِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هذِهِ ا ْل َوصِيَّةَ ٦ ،وَل ِكنْ ِمنْ َبدْءِ
فَتُطَلَّقُ» ٥ .فَأَجَابَ َيسُوعُ وَقَالَ َلهُمِْ « :منْ أَ ْ
جلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَ َيلْتَصِقُ بِا ْمرَأَ ِتهِ( "،مرقس ،)٧-٢ :١٠
جلِ هذَا يَتْ ُركُ الرَّ ُ
خ َلقَ ُهمَا اهللُِ ٧ .منْ أَ ْ
كرًا وَأُنْثَى َ
خلِيقَةِ ،ذَ َ
الْ َ
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فهل صار واضحًا لألذكياء ،ملاذا مل يهدم املسيح شريعة موسي؟ وأيضا ملاذا مل يطبقها؟ ألنه أتى بشريعة الكمال
ملن هم من اخلليقة اجلديدة وللكمال.
أما مشكلة اخلري والشر فقد أعلن لنا املسيح عن اآلب السماوي الذي يعرفه ألنه منه ،وأنه هو النور واحلق
حنُ فِي الْحَقِّ فِي ابْنِهِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ .هذَا هُ َو
واحلياة " ،وَ َن ْع َلمُ أَنَّ ابْنَ اهللِ قَدْ جَاءَ َوَأعْطَانَا بَصِريَةً لِ َنعْرِفَ ا ْلحَقَّ .وَ َن ْ
َق وَا ْلحَيَاةُ األَبَدِيَّةُ" ( 1يوحنا  ،)٢٠:٥وأن الشر والظلمة واخلطية هم من الشرير أي إبليس.
اإلِلهُ ا ْلح ُّ
ومِن ثَمَّ فطبقًا للعهد القديم وناموس موسى ،فإن خطيئة اإلنسان موجهة ضد اهلل واضع الشريعة ،ومِن ثَمَّ
يصري اإلنسان مُستوجبًا حلكم املوت الذي حكم به اهلل على اإلنسان طبقًا للشريعة اليت عَصَاهَا.
أما طبقًا للعهد اجلديد وإجنيل املسيح ،فإن من خيطئ ،فهو خيطئ ضد نفسه ألنه بطاعته ملشيئة إبليس (أي
اخلطيئة) يصري يف قبضة املوت وإبليس الذي هو املوت والشقاء األبدي ،ويصري حباجة إىل من خيلصه وينقذه ،إن

ِيةَ َف ُهوَ ِمنْ إِ ْبلِيسَ ،ألَنَّ إِ ْبلِيسَ ِمنَ
هو قبل اخلالص ،وإال فسيبقى يف املوت إىل األبد بإرادتهَ " .منْ َي ْف َعلُ ا ْلخَط َّ
هلل لِكَيْ
ظ ِهرَ ا ْبنُ ا ِ
جلِ هذَا أُ ْ
طئُ .ألَ ْ
الْ َبدْءِ ُيخْ ِ

عمَالَ إِ ْبلِيسَ" ( 1يوحنا )٨:٣
يَ ْن ُقضَ أَ ْ

كم هائل من مشاكل الرتبية واحلياة الزوجية وعثرات احلياة الروحية وضعفها ،كانت ستجد طريقها
للحل والنصرة والتغيري ،لو حتولوا من ناموس العبودية واملوت إىل إجنيل احلياة اجلديدة والغلبة اليت باملسيح

ِيةِ وَا ْل َموْتِ".
يسوع" .ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ َقدْ أَعْ َتقَنِي ِمنْ نَامُوسِ ا ْلخَط َّ

(رومية )٢:٨

 -8ماهية الوحي؟

الوحي يف املسيحية وَبِحَرفِيَّة نصوص العهد اجلديد ليس إمالءً ،ولكنه " تَكَلَّمَ أُنَاسُ اهللِ ا ْلقِدِّيسُونَ مَسُوقِنيَ
ِمنَ الرُّوحِ ا ْل ُقدُسِ" ( 2بطرس  ،)٢١:١وهو خمتلف بالقطع عن تعريف الوحي يف اليهودية واإلسالم ،وهذا التعريف
ُمحَدَدًا كُتِبَ عن وحي العهد القديم ،ألن وحي العهد اجلديد الذي نزل من السماء هو الكلمة املتجسد أي املسيح
نفسه ،ومن هنا عقد الرسول بطرس يف رسالته الثانية املقارنة بني وحي العهد القديم ووحي العهد اجلديد ،فَقَا َم

ِيةَُ ،وهِيَ أَ ْثبَتُ ،الَّتِي
الن َبو َّ
بِتَشبِيه وحي القديم بنور سراج ،بينما شبه نور اجلديد بشمس النهار "وَعِ ْندَنَا الْكَ ِل َمةُ َّ
ط َلعَ
جرَ ال َّنهَارُ ،وَيَ ْ
ظلِمٍِ ،إلَى أَنْ يَ ْنفَ ِ
ضعٍ مُ ْ
سرَاجٍ مُنِريٍ فِي َم ْو ِ
كمَا ِإلَى ِ
َت ْفعَلُونَ حَسَنًا إِنِ انْ َت َبهْتُمْ ِإلَ ْيهَاَ ،
كوْكَبُ الصُّ ْبحِ
َ

قلُوبِكُمْ٢ ( "،بطرس )١٩ :١
فِي ُ

إن قراءة أسفار الكتاب املقدس بِعَهدَّيِهِ تُفْصِح عن أن قيادة الروح القدس وإهلَامَ ُه لِكَتَبَة أسفار العهدين مل تَل ِغ
إنسانية وال شخصية وال ثقافة وحكمة األنبياء والرسل ومل تتجاوزها ،فأسلوب أشعياء النيب الفيلسوف خيتلف
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عن أسلوب نبوة عاموس راعي الغنم ،وكذلك أسلوب القديس يوحنا يف كتابة إجنيله متميز عن باقي األناجيل
وهكذا.
ومِن ثَمَّ فحينما يقول العهد القديم قال اهلل ملوسى " َفقَالَ اهللُ لِمُوسَى" (اخلروج  ،)١٤:٣ينبغي أن نفهم أن اهلل

سهُ
حيًا ،ألن اهلل مل يره ومل يسمع أحد صوته بنص اإلجنيل؛ وبفم املسيح له اجملد نفسه" :وَاآلبُ َنفْ ُ
قال ملوسى ،وَ ْ
ص ْو َتهُ قَطُّ ،وَالَ أَبْصَ ْرتُمْ هَيْئَ َتهُ( "،يوحنا  .)٣٧ :٥وينبغي أن نفهم أيضًا أن أحدًا
س َمعُوا َ
ش َهدُ لِي .لَمْ تَ ْ
سلَنِي يَ ْ
الذِي أَرْ َ
َّ
مل يكن حاضرًا أو شاهدًا على ما قاله اهلل ملوسى ،ولكن الواضح أن عبارة "فقال اهلل ملوسى" هي طريقة تعبري موسى

جهٍ،
جهًا ِلوَ ْ
النيب نفسه عن الوحي أو اإلرشاد واإلهلام الذي صار إليه ،وحتى حينما يقول " وَيُكَلِّمُ الرَّبُّ مُوسَى وَ ْ
ح َبهُ( " .اخلروج  ،)١١:٣٣فهو تعبري عن "مسوقني من الروح القدس" ( 2بطرس  )٢١:١وال مزيد
كمَا يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَا ِ
َ
على ذلك.
وعبارة "مسوقني من الروح القدس" ( 2بطرس  )٢١:١هي تعبريات العهد اجلديد عن الكلمة النبوية اليت مت الحقًا
مزجها باملوروث اليهودي الذي يرى الوحي إمالءً ،هذا فضًال عن خلط األوراق وإضفاء الصيغة اليت ُوصِفَت بها
النبوات على األسفار التارخيية اليت هي تسجيل تارخيي حمض ،مبا يف ذلك على سبيل املثال الكلمات القبيحة
هربَ داود صديقه منه ،وال يليق أن يقال إن التاريخ موحى به ،أو
جدًا اليت تفوه بها شاول امللك البنه ناثان بعدما َّ
أن مثل عبارات شاول الوقحة وحيًا.
إن املؤسف واملبكي واحملزن هو احملاولة املستميتة من الصهيونية املسيحية خللط األوراق بني العهدين ،القديم
واجلديد للمساواة بني موسى واملسيح ،وبني اليهودية واملسيحية ،بل وإلصاق اليهودية وقدميها جبديد املسيحية
باسم وحدة الكتاب املقدس ،بينما يصرح العهد اجلديد فلو كان بالكهنوت الالوي كمال ،إذ الشعب أخذ الناموس

عليه ،ماذا كانت احلاجة بعد إىل أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق؟ وال يقال على رتبة هارون "فَ َلوْ كَانَ
خرُ
جةُ َب ْعدُ ِإلَى أَنْ َيقُومَ كَا ِهنٌ آ َ
خذَ النَّامُوسَ َعلَ ْيهِ مَاذَا كَانَتِ ا ْلحَا َ
الشعْبُ أَ َ
كمَالٌ ِإذِ َّ
بِالْ َكهَنُوتِ ا ّلالَوِيِّ َ
علَى ُر ْت َبةِ هَارُونَ( ".العربانيني  .)١١:٧فهل بناءً على ذلك نهمل العهد القديم؟ أم
َعلَى ُر ْت َبةِ َملْكِي صَادَقَ؟ وَالَ ُيقَالُ َ
ننتفع بكل ما كُتِبَ لتعليمنا ونقرأ القديم بإنارة إعالن العهد اجلديد وبعيونه؟
فال نخدع بمحاولت اختاق الالهوت املسيحي وتهويد املسيحية باسم وحدة الكتاب املقدس.
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"بل ألكمل"

هل العهد اجلديد هو تكملة للعهد القديم مبا أن املسيح له اجملد قال :ما جئت ألنقض الناموس واألنبياء؛
َملَ" (متى .)١٧:٥
ال تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ ألَنْ ُقضَ النَّامُوسَ أَوِ األَ ْنبِيَاءَ .مَا جِئْتُ ألَ ْن ُقضََ ،بلْ ألُك ِّ
بل ألكمّل؟ " َ
مضطر أن أكشف احلقيقة للمسيحي املُغَرَر به من قِبَلْ سياسات الصهيونية الخرتاق املسيحية وتفكيكها،
وقد تداوهلا املبشرون البسطاء عن حسن نية ،أو بسبب عقدة اخلواجة ،أن املبشرين اخلواجات "يَ ْفهَمُون" أفضل
منا ،وزاد الطني بلة أن الكنيسة الوطنية كانت قد غُمِسَت مع باقي املصريني يف مستنقع الظلم والتجهيل ومص
الدم لعقود طويلة ،وحكام ووالة ظاملني مفرتيني انتهاءً حبكم املماليك "وسنواته" السوداء املظلمة.
فهل قال املسيح أنه له اجملد وعهده اجلديد تكملة للعهد القديم؟ أم قال العهد اجلديد عكس شرح اخلواجات
املتصهينني متامًا؟ وهل عبارة ما جئت ألنقض الناموس واألنبياء معناها أنه ملحق أو تكملة هلم كما حاول
خَوَاجَات الصهيونية نشر هذه الفكرة؟ أم ماذا!؟
ا

أول :املسيح مل يهدم العهد القديم وال الناموس؛ ألنه احتياج مهم لإلنسان الذي مل ينل الطبيعة اجلديدة
وروح احلياة؛ وبدون الشريعة (الناموس) والقانون يصري العامل غابة للذئاب البشرية.
ا

َملَ" والفرق كبري جدًا ،إذا قرأت
ثانيا :مل يقل املسيح له اجملد أنه ملحق أو تكملة للناموس ،بل قال " َبلْ ألُك ِّ
َملْ شَيْئًا( ".العربانيني  .)١٩:٧لذلك جاء الكامل بالكمال لكي
العهد اجلديد الذي خيربنا أن "ِإذِ النَّامُوسُ لَمْ يُك ِّ
يكمّل.
أن يكون كل الكتاب مُوحَى به من اهلل ،وأن أناس اهلل القديسني تكلموا مسوقني بالروح القدس ،ال يَ ْمنَع أن

ظالَلِ ا ْل َموْتِ"،
الناموس مل يكمل شيئًا ،وأن البشر كانوا بالرغم من وجود األنبياء" :جَالِسِنيَ فِي الظُّ ْل َمةِ وَ ِ

(لوقا

.)٧٩:١
وبناء على الفكرة الصهيونية ،أن العهد اجلديد هو تكملة للقديم خرجت علينا أسئلة الشباب املسيحي يف
كل مكان يف العامل ،هل إله العهد القديم غري إله العهد اجلديد؟! أو إذا كان إله القديم هو إله اجلديد واجلديد
تكملة للقديم؛ فلماذا غري اهلل رأيه يف كل هذه التشريعات من القديم إىل اجلديد؟ وكيف يغري اهلل رأيه؟!!
ويضاف إىل قائمة األسئلة سؤالي ،ملاذا مل يطبق املسيح الناموس وال مرة واحدة بشهادة األناجيل؟!
كنت شابًا يافعًا يف ستينيات القرن الفائت حني ذهبت ألول مرة لزيارة بعض األديرة اليت مل يكن قد طاهلا
التغيري والتطوير الذي حدث لدير السريان يف ذلك الوقت ،وعاينت بنفسي ملاذا كان احتفاء الكنيسة بدخول
23

خرجيي اجلامعات إىل سلك الكهنوت والرهبنة ،وكذلك كيف جنح املبشرون الصهاينة يف نشر االخرتاقات
الصهيونية يف أرض مصر؟! فهل كان األمر بسبب الضعف واجلهل؟ أم بسبب التمويل والفقر؟!
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كنيسة املسيح ــ وجممع السنهدرين (السنهدريم)

ستكون مأساة حقيقية إذا ثبت لنا بالواقع العملي والتطبيقي ،عدم وجود فارق بني اجتماع كنيسة يسوع
املسيح واجتماع املعبد (اجملمع) اليهودي قدميًا أو حديثًا ،كما أنها ستكون طامة ال ُتحْتَمَل إذا كَان ال يوجد فارق
بني جممع السنهدرين (السنهدريم) واجملمع املقدس لكنيسة ما شكلًا وموضوعًا!
أنا ال أقرر وال أحكم بذلك ،ولكنين فقط أدعو اجلميع إىل وقفة موضوعية مع النفس والعقل ،ومقارنة اجتماع
أي كنيسة مُحَافِظَة عندنا هنا يف أمريكا مثلًا واجتماع املعبد اليهودي يف نفس املدينة ،وكذلك بني السنهدرين
واجملمع املركزي لكنيسة ما ،وهذه هي املطابقة ال املقارنة ،قراءة من العهد القديم وتعقيب عليه ،ثم تسبيح
مجاعي منظم ومُلحن من املزامري (استبدلت مبوسيقي غربية مع ترانيم مؤلفة) ثم خيتمون بالطلبة والربكة.
أما السنهدرين فيطبق أحكام الشريعة املوسوية ،ويطرد خارج اجملمع كل من انفتحت عينيه وأبصر "أجَابُوا
وَقَالُوا لَهُ« :فِي ا ْلخَطَايَا وُلِدْتَ أَنْتَ ِبجُ ْملَ ِتكََ ،وأَنْتَ ُتعَلِّمُنَا!» فَ َأخْ َرجُوهُ خَا ِرجًا" (يوحنا  )٣٤:٩ثم يأمر بصلب وجلد
املصلح والبار ،هل األمر خمتلف عندكم؟!
مل أرْ يف حياتي شعبًا خانعًا مهزومًا أكثر مما روى التاريخ عن هذا الشعب ،الذي حكمه كل عابر سبيل،
وسلبه وقطع رقابة الطغاة حتى املماليك الذين كانوا مملوكني عبيد ،ناهيك عن اإلهانة واإلذالل من املرضى
النفسيني من البطاركة ومن املغامرين ،فإذا كنتم سعداء مبجمع السنهدرين والعبادة اليهودية يف كنائسكم،
فهنيئًا لكم مبا ومن اخرتمتوه!
أما كنيسة يسوع املسيح له اجملد ،فهي جسد املسيح اململوء من تدفق حياة املسيح فيه وحضوره باجملد
وباحملبة ،و يتحقق فيه وعد املسيح املبارك من يؤمن بي فاألعمال اليت أنا أعملها يعملها هو أيضًا وأعظم منها،
فَ ُتشفي املرضى وَ ُترِيح اَ ُملتعَبِني وَ ُتحَرر من قُ ُيود الشياطني ،وباقي أبعاد الصورة وتطبيقاتها موجود ملن يريد االطالع
عليها يف أحد أسفار العهد اجلديد امسه( :أعمال الرسل).
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جهنـــم

من املفيد أن يتجاوز القارئ املتحضر الفكرة اليت احندرت إلينا من أجيال سابقة عاشت ظروف حضارية
خمتلفة فيما خيص موقفها من أديان اآلخرين بالرفض أو اإلقالل من شأنها ،وسأعقد املقارنة هنا بني اليهودية
واملسيحية كمثال ،فبما أن كنيسيت تقبل الكتاب املقدس بعهديه ،فهذا يعطيين احلق يف املقارنة بني العهدين
القديم واجلديد.
املسيحيون يعرتفون باليهودية ،فيما يهرطق اليهود املسيحية واملسيح نفسه له اجملد ،وتتناقض كذلك
أيدلوجية الديانة اليهودية مع املسيحية متامًا ،ثم يتبادل اجلميع االتهامات ،ما هو الدين الصحيح ومن ثَمَّ فما
عداه هو اخلطأ ،حتى يف داخل املسيحية نفسها ترى بعض الطوائف أنها هي الصواب وما عداها هو اخلطأ ،وعلى
هذا النهج صار احلكم والصراع بني األديان املختلفة.
أدرك جيدًا من خالل دراسيت للكتاب املقدس ،أن اليهودية خمتلفة عن املسيحية يف أغلب التشريعات ما عدا

اإلميان بإله واحد خالق للكون ،فماذا كان موقف املسيح من اليهودية؟ إجابته احلامسة ،لن أهدم اليهودية ("مَا
َملَ" ،ومن هنا تعايش املسيحيون
جِئْتُ ألَنْ ُقضَ " الناموس أي الشريعة) ولكن أقدم جديدي للبشرية " َبلْ ألُك ِّ
مع اليهودية ،وهذا هو منهج املسيح مع الديانات األخرى ،مل يكفر أو يهرطق أحدًا أو سعى هلدم معتقدات اآلخرين،
فيما قدم أسلوبًا جديدًا ومغايرًا متامًا لعالقة اإلنسان باإلله ،ليس اجملال اآلن لألسف على حال املبشرين والدعاة
من أبناء الوطن الواحد الذين يعتربون اهلجوم على معتقدات غريهم نوعًا من البطولة الغبية باألسف ،ولكن
اجملال هو فَهَم نَ ْه ُج املسيح مع املختلفني ،وملاذا مل يَُخَطِّئ أو يُكَفِّر مُ ْعتَقَدَات اآلخرين؟
ومن هنا فإن املقارنة بني اليهودية وعهدها القديم مع املسيحية وعهدها اجلديد ليس معناه احلكم بالصواب
واخلطأ كُلٍ على اآلخر ،ولكن لكل ديانة منهجها وأساسها وأيدولوجيتها املختلفة عن اآلخر ،ففيما تقوم اليهودية
على أساس الشريعة (الناموس) ،فإن املسيحية اليت مل تهدم الناموس ال عالقة هلا بالناموس على اإلطالق ،ألنها
تتأسس على أساس آخر هو شخص املسيح نفسه الذي تعتقد أنه النور األزلي متجسدًا يف بشريته ،فالديانة
اليهودية ديانة شَرِيعِيَّة وهذا هو األساس الذي تبين عليه أيديولوجيتها ،بينما املقابل للشريعة يف املسيحية ،هي
الطبيعة اجلديدة اليت يهبها املسيح بسلطانه لإلنسان (حسب املعتقد املسيحي).
ني أو
سبَّ أو يَهِ ُ
ومن ثَمَّ فبحسب منهج اإلجنيل فإن اإلنسان خيتار املنهج واإلميان الذي يقتنع به ،دون أن يَ ُ
يَ ْه ُد ُم ُمعتَقدَات واختيارات اآلخرين.
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كانت هذه املقدمة الطويلة ،حتى أشرح فكرة اجلنة والنار من املنظور املسيحي ،الذي أعرف جيدًا أن كثرة
من املسيحيني نشأوا على املفهوم اليهودي ،مبا يف ذلك أنا ،وطبقًا للقاعدة اليت بدأت بها حديثي فإن شرحي
للمفهوم املسيحي للجنة والنار ال يعين ختطئة اليهودي.
والبداية هي من إيضاح أن جَنَّةَ آدم وحواء املذكورة يف التوراة ،كانت على هذا الكوكب الذي نعيش عليه ،يف
منطقة واقعة بني العراق وإيران حاليًا ،وأما جَنَّةُ اآلخرة يف اإلجنيل فهي السماء ،ومن ثَمَّ فال يوجد فيها أكل

وشرب وال زواج أو أي من مظاهر احلياة على األرض" ،أل ََّنهُمْ مَتَى قَامُوا مِنَ األَ ْموَاتِ الَ ُيزَوِّجُونَ وَالَ يُزَوَّجُونََ ،بلْ
السمَاوَاتِ( ".مرقس  )٢٥:١٢ولكنها بنص العهد اجلديد فرح وبر وسالم يف الروح القدس" .ألَنْ
ك َمالَئِ َكةٍ فِي َّ
يَكُونُونَ َ
سالَمٌ وَ َف َرحٌ فِي الرُّوحِ ا ْل ُقدُسِ".
شرْبًاَ ،بلْ ُهوَ بِرٌّ وَ َ
كالً وَ ُ
لَيْسَ َملَكُوتُ اهللِ أَ ْ

(رومية )١٧:١٤

الديانة اليهودية تأسست على الشريعة املوسوية كأوامر إهلية واجبة النفاذ ،وبالتالي ال بد أن تصحبها
العقوبة اليت تُوَقَّع على املذنب هنا على األرض حبسب الشريعة أو يف اآلخرة أو بكال العقوبتني معًا.
وموضوعنا اآلن حمددًا هو عقوبة اآلخرة (جهنم النار) ،وعلى الرغم من أن كلمة جهنم يف العربية (جي
هنوم) وهو وادي بن هنوم املستعر بالنار (كانت حمرقة النفايات) ،إال أن فكرة وعقوبة النار واضحة ومؤكدة املعين

طفَأُ،
صوْا َعلَيَّ ،ألَنَّ دُو َدهُمْ الَ َيمُوتُ وَنَا َرهُمْ الَ تُ ْ
الذِينَ عَ َ
خرُجُونَ وَ َيرَوْنَ جُثَثَ النَّاسِ َّ
يف املوروث اليهودي" ،وَ َي ْ
سدٍ»" (إشعياء  .)٢٤:٦٦وعلى الرغم من أن اإلجنيل استخدم كلمات جهنم والنار ،إال أن
وَيَكُونُونَ َرذَا َلةً لِكُلِّ ذِي جَ َ
أيدلوجية اإلجنيل وصفات النار كما يصفها العهد اجلديد ختتلف وتتناقض متامًا مع صفات النار املادية اليت
نعرفها ،كما أن أيدلوجية الديانة اليت تقوم على الشريعة تستوجب العقوبة اليت يوقعها كل من اهلل واإلنسان
على املخطئ ،بينما أيدلوجية العهد اجلديد تقوم على املسيح كوسيط العهد اجلديد بني اهلل والناس ،فمن له
املسيح يكون فعليًا يف احلياة ،ومن ليس له املسيح فهو خارج احلياة األبدية ،وهذا هو تعريف غضب اهلل والنار
األبدية ،فالنار األبدية طبقًا للعهد اجلديد ليست النار املادية اليت نعرفها بتاتًا.
وليس أن اهلل احملب هو الذي يُعَذِّب ويلقي الناس يف هذه النار اجلهنمية أيًا كان وصفها ،لكن إبليس القتال
سلْطَانُ ا ْل َموْتِ ،أَيْ إِ ْبلِيسَ( "،العربانيني  )١٤ :٢وهو الذي
الذِي َلهُ ُ
هو الذي له سلطان املوت " لِكَيْ ُيبِيدَ بِالْ َموْتِ ذَاكَ َّ
ِمنْ َتخَافُونَ :خَافُوا مِنَ الَّذِي َبعْ َدمَا
بعدما يقتل له سلطان أن يُلقي الروح واجلسد كليهما يف جهنم "بَلْ أُرِي ُكمْ م َّ

جه ََّنمَ( ".لوقا  )٥:١٢بل أن النار األبدية هذه هي حالة إبليس نفسه "ا ْذهَبُوا عَنِّي يَا
سلْطَانٌ أَنْ ُيلْقِيَ فِي َ
يَقْتُلُ ،لَهُ ُ
ِيةِ ا ْل ُمعَدَّةِ إلِ ْبلِيسَ وَ َمالَئِكَ ِتهِ( "،متى  ،)٤١:٢٥الذي سيأخذ معه إىل ناره الذين خيتارون
َمالَعِنيُ ِإلَى النَّارِ األَ َبد َّ
حبرية إرادتهم أن يكونوا حتت إمارته وسلطانه بطاعة مشيئته الشريرة.
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َم
اخلالصة حسب اإلجنيل :إنها حرية اختيار اإلنسان ملن حيبه ،اليت جتعله ملتصقًا به يف هذا الدهر ،ومن ث َّ

جمِي َلةٌ كَا ْلقَ َمرِ،
الصبَاحَِ ،
شرِ َفةُ مِ ْثلَ َّ
شرِف ِعنْ َدهُ" يف الدهر اآلتيَ " ،منْ هِيَ ا ْلمُ ْ
سيظل متحدًا وملتصقًا به و"مُ ْ
كجَيْشٍ بِ َأ ْلوِ َيةٍ؟" (نشيد األنشاد  .)١٠:٦ومن َثمَّ فمن فيه السالم والرب والفرح يف هذا
طَا ِهرَةٌ كَالشَّمْسُِ ،م ْر ِه َبةٌ َ
الدهر ،فهذا هو ما سيكون معه وله يف الدهر اآلتي ،وكذلك مَ ْن خينقه يف كل يوم الضيق واحلزن واالكتئاب
فستكون هذه حالته وإىل مزيد من هذا الشقاء يف الدهر اآلتي ،وهذه هي النار األبدية اليت مل يلقِه فيها أحد،
ولكنه هو الذي ذهب بإرادته إىل جحر األفاعي.
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ليس بقصد اللوم على أحد ،ولكن اخللفية التارخيية من لوازم الفهم الصحيح لألمور الكنيسة الشرقية،
عمومًا أخذت موقفًا صارمًا من حماوالت تهويد املسيحية اليت بدأت منذ العصر الرسولي بشهادة رسائل الرسول
بولس ،فَرَفَضتُ رَفضًا باتًا االحتفال بعيد القيامة مع عيد الفصح ،مع أن املسيح صلب وقام يف عيد الفصح ،وأخذت
قرارًا حامسًا بأن الكنيسة املسيحية هي إسرائيل اجلديد الذي تنسحب عليها كل وعود العهد القديم بعد جميء
املسيح وتتكمل فيها.
وعلى الرغم من أن الفتح العربي ،وتعريب الدواوين الحقًا قطع الصلة بني تراث اآلباء املكتوب بالقبطية
واليونانية وبني األجيال التالية للتعريب ،فإن احلَقَ يُقال إنها حافظت على ما تبقى هلا من تراث من خالل
الصلوات الليتورجيا ،فيما كان االخرتاق الصهيوني قد متكن من مفاصل الالهوت الغربي ،حتى أتى الالهوت
الغربي إلينا يف الشرق على صهوة احلضارة والتقدم والطباعة مع احلمالت العسكرية الغربية ومع اإلرساليات
األجنبية.
أحضر البابا كريلس الرابع املطبعة ،لكن املادة املتاحة للطباعة كانت حمدودة وقد صنفت فيما بعد عصر
التعريب ،وقاد األرشيدياكون طيب الذكر حبيب جرجس حركة مدارس األحد للحفاظ على اهلوية الشرقية،
لكنهم مل يفطنوا إىل أن االخرتاق الصهيوني كان مُتَغَ ْلغِلًا يف كل الالهوت الغربي كَاثُولِيكيًا كان أو
ُبروتِستَانتِيًا ،فيما كانوا قد آنسوا للتأثري الكاثوليكي تفاديًا للربوتستانتية.
بلغت املأساة ذروتها حينما توىل قادة حركة مدارس األحد زمام السلطة يف الكنيسة املصرية بهذه اخللفية
الالهوتية الغربية املخرتقة من الصهيونية ،قال كبريهم على املأل يومًا يف مواجهة الهوت آباء كنيسته الذي
حتَكِم وَنَتَنَاقَش فقط مِن الكتاب املقدس) ،ومن ثَمَّ أشاع اجلهلة بالهوت اآلباء ،أن معلمي اآلباء
جيهله( :حنن سَنَ ْ
هراطقة.
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وكان من أهم القضايا اليت أصر على تَبَنِّيهَا والدفاع عنها ،وهرطقة كل من يعلم بتعليم اآلباء يف مواجهتها هي
نظرية أَ ْنسِلِ ْم  Anselmرئيس أساقفة كانرتبري الكاثوليكي يف القرن احلادي عشر امليالدي( ،العدل والرمحة)
شَرحًا للصليب والفداء.
وألنه مل يقرأ أي نوع من الدراسات الالهوتية ،فلم يكن يدري احلقيقة اليت يعرفها أي طالب الهوت يف كل
جامعات العامل أن نظرية العدل والرمحة هي من وضع أَ ْنسِلِ ْم  Anselmيف القرن يف القرن احلادي عشر ،وألنه
بالفعل تتلمذ يف شبابه على كتب اإلرساليات الغربية املخرتقة من الصهيونية ،فقد ظل يدافع متحمسًا عن
االخرتاق اليهودي للفكر املسيحي يف نظرية العدل والرمحة ،لشرح الفداء.
اعتمدت نظرية العدل والرمحة على العهد القديم اليهودي دون العهد اجلديد املسيحي ،فذهبت إىل تعريف
اخلالص بأنه غفران اخلطايا وأن غفران اخلطايا هو الصفح اإلهلي عن التعدي اإلنساني للشريعة (الناموس)
بعد تقديم الفدية املناسبة للحصول على الصفح ،وأن املسيح جاء لتتميم الناموس وإيفاء متطلبات العدل اإلهلي
اليت يتطلبها الناموس ومن ثم فقد صار رب السبت والناموس ،خادمًا للناموس.

بينما خلت النظرية متامًا من أي نص من العهد اجلديد ،بدايةً من حمبة اآلب السماوي "أل ََّنهُ ه َكذَا أَحَبَّ
ظهِرَ مَرَّةً عِنْدَ ا ْنقِضَاءِ
ِنهُ اآلنَ َقدْ أُ ْ
اهللُ ا ْلعَالَمَ" (يوحنا  )١٦ :٣إىل إبطال اخلطية واملوت بذبيحة نفسه "وَلك َّ
ظ ِهرَتِ اآلنَ بِظُهُورِ ُمخَلِّصِنَا يَسُوعَ
سهِ( ".العربانيني  )٢٦:٩و "وَإ َِّنمَا أُ ْ
ِيةَ ِبذَبِيحَةِ َنفْ ِ
طلَ ا ْلخَط َّ
الدهُورِ لِ ُيبْ ِ
ُّ
طةِ اإلِ ْنجِيلِ" ( ٢تيموثاوس  )١٠:١حتى هزمية إبليس
خلُودَ ِبوَاسِ َ
طلَ ا ْل َموْتَ وَأَنَارَ ا ْلحَيَاةَ وَا ْل ُ
الذِي أَبْ َ
الْمَسِيحَِّ ،
جهَارًا ،ظَا ِفرًا ِبهِمْ فِيهِ( "،كولوسي )١٥:٢؛ وبنفس
ش َه َرهُمْ ِ
َالسالَطِنيَ أَ ْ
َردَ الرِّيَاسَاتِ و َّ
وطرحه إىل اهلاوية "ِإذْ ج َّ
الطريقة شُرِحَ الغفران بأنه الصفح عن التعديات طبقًا للشريعة أيضًا؛ وليس أنه التطهري من اخلطايا وليس

سهِ
ج ْو َهرِهِ ،وَحَا ِملٌ كُلَّ األَشْيَاءِ بِ َكلِ َمةِ ُقدْ َر ِتهَِ ،بعْدَ مَا صَ َنعَ بِ َنفْ ِ
جدِهِ ،وَرَسْمُ َ
الذِيَ ،و ُهوَ َبهَاءُ َم ْ
جمرد الصفحَّ " .
ظ َمةِ فِي األَعَالِي( "،العربانيني )٣:١
طهِريًا ِلخَطَايَانَا ،جَلَسَ فِي َيمِنيِ ا ْلعَ َ
تَ ْ
موضوعنا اجلوهري ليس هو االختالفات بني عقيدة كنيسة وأخرى ،ولكنه االخرتاق والتهويد الصهيوني
ملعظم الكنائس املسيحية لربطها الهوتيًا بالعهد القديم وتفريغها من قوة الغلبة واخلالص اليت يف العهد اجلديد.
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سةَ ،ا ْلقَادِرَةَ
ِيةِ َت ْعرِفُ الْكُتُبَ ا ْل ُمقَدَّ َ
الطفُول َّ
إن الرسول بولس الذي كتب الي تلميذه تيموثاوس" :وَأ ََّنكَ مُ ْنذُ ُّ
الذِي فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ" ( ٢تيموثاوس  )١٥:٣و "كُلُّ الْكِتَابِ ُهوَ مُوحًى بِهِ
إلميَانِ َّ
الصِ ،بِا ِ
خَ
أَنْ ُتحَكِّ َمكَ ِللْ َ
الذِي فِي ا ْلبِرِّ 2( " ،تيموثاوس  )١٦:٣هو نفسه الذي كتب
ِلت ْقوِيمِ وَالتَّ ْأدِيبِ َّ
َالتوْبِيخِ ،ل َّ
ِلت ْعلِيمِ و َّ
ِمنَ اهللِ ،وَنَا ِفعٌ ل َّ
كمَا َيحِقُّ إلِ ْنجِيلِ الْمَسِيحِ( "،فيليب  )٢٧:١ومل يقل هلم عيشوا كما حيق
إىل مؤمين فيليبَ " :فقَطْ عِيشُوا َ
للكتاب املقدس ،أو احلق الكتابي ،ألنهم إذا عاشوا حسب الكتاب املقدس ،فرمبا يكون من واجبهم أن يقتلوا أشقائهم

ُمكَ ،أَوِ ابْ ُنكَ أَوِ ابْنَ ُتكَ أَوِ ا ْمرَأَةُ
إذا ارتدوا عن عبادة اإلله الواحد (يهوه)«" :وَِإذَا أَ ْغوَاكَ سِرًّا أَخُوكَ ا ْبنُ أ ِّ
خرَى لَمْ َت ْعرِ ْفهَا أَنْتَ وَالَ آبَا ُؤكَ َ ٨فالَ
سكَ قَا ِئالًَ :ن ْذهَبُ وَ َن ْع ُبدُ آلِ َهةً أُ ْ
الذِي مِ ْثلُ َنفْ ِ
ح ُبكَ َّ
حِضْ ِنكَ ،أَوْ صَا ِ
شفِقْ عَيْ ُنكَ َعلَ ْيهِ ،وَالَ تَرِقَّ َلهُ وَالَ تَسْ ُترْهَُ ٩ ،بلْ قَ ْتالً َتقْ ُت ُلهَُ .ي ُدكَ تَكُونُ َعلَ ْيهِ أَوَّالً
َت ْرضَ مِ ْنهُ وَالَ تَسْ َمعْ َلهُ وَالَ تُ ْ
جلٌ مَعَ ا ْمرَأَةٍ،
ِلقَ ْتلِهِ( "،تثنية  .)٩-٦ :١٣وكذلك سيكون عليهم أن يشاركوا يف قتل األخت اليت زنت "وَِإذَا زَنَى رَ ُ
ِنهُ ُيقْ َتلُ الزَّانِي وَالزَّانِ َيةُ( ".الالويين  )١٠:٢٠وأن يبغضوا أعداءهم ،وليس أن حيبوا
فَِإذَا زَنَى َمعَ ا ْمرَأَةِ َقرِي ِبهِ ،فَإ َّ
أعداءهم ،وأن يكونوا كيشوع بن نون وأن يقتلوا الوثنني األشرار ويغتصبوا أرضهم بناءً على أوامر مباشرة من
الرب.
والسبب أن الرسول بولس كان يعلمهم عيشوا كما حيق إلجنيل املسيح ،وليس كما حيق للكتاب املقدس!

َملْ شَيْئًا( ".العربانيني  )١٩:٧بل كان فقط "ِإذًا َقدْ كَانَ
ألنه هو نفسه الذي أقر بأنِ" :إذِ النَّامُوسُ لَمْ يُك ِّ
النَّامُوسُ ُمؤَدِّبَنَا ِإلَى ا ْلمَسِيحِ( "،غالطية )٢٤:٣
فهل تنبهتم أيها األحباء إىل خدعة اخرتاق الصهيونية العاملية لالهوت الغربي لالحتفاظ بالناموس واليهودية
إىل جوار رب الناموس وإجنيله بكل نعومة وخبث؟ بأن وضعوا على أفواه كل املبشرين يف الغرب عبارة (احلق
الكتابي) بدلًا من نص العهد اجلديد( :حق اإلجنيل)! وتلقفها منهم بدون إدراك للمغزى والفخ بسطاء القلب من
املبشرين املسيحيني يف الشرق ،وصاروا يرددون من على منابرهم عبارة (احلق الكتابي) غري فطنني إىل أنه ال يوجد
حق آخر خبالف حق اإلجنيل الذي هو يسوع املسيح.
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الفهم ومأساة املخدوعني

اقتنع اإلنسان بوجود إهلني أحدهما خَيِّر واآلخر شرير ،للوصول لِحَلِّ مَ ْع ُقول للصراع العميق يف الكون بني
اخلري والشر ،لكن الرؤية التوحيدية اليت أتت بها اليهودية واليت تَمَدَّدت إىل املسيحية يف قطاعات واسعة حَتَّمَت
بأن اهلل الواحد خالق الكون وسيده األوحد ،وهو خالق اخلري وأيضا الشر ،هو الشايف من املرض ،وهو كذلك الذي
جيلب املرض عقابًا للعصاة ،جيلب الفيضان والكوارث الكونية على األشرار ،ولكنه أيضا ينجي أبراره املطيعني من
َّب لَمْ يَصْ َن ْعهَا؟" (عاموس )06:03
ِيةٌ فِي َمدِي َنةٍ وَالر ُّ
حدُثُ َبل َّ
املوت واهلالك بنفس الوقت وهكذاَ " ..هلْ َت ْ
ما زاد األمر صعوبة ،عقيدة االختيار والرذل أن اهلل الكلي القدرة بسبق معرفته للغيب ،عرف أن هؤالء سيكونون
صاحلني فأغدق عليهم من العطاء ،بينما عرف أيضا أن أولئك سيكونون طاحلني فَسَوَّد هلم عيشتهم عقابًا على
ما هو متوقع ،ما يصعب فهمه يف هذه الصورة االنفرادية القرار من جانب اإلله ،هو غياب حرية ودور اإلنسان فيما
خيص اإلنسان نفسه ،وأن اهلل احملب الصاحل الرحيم هو من يعاقب بهذه القسوة املخيفة.
ليس تَأيِيِدًا وال تَشجِيعًا ،ولكن فقط تَحلِيالً للتاريخ فإن هذه الصورة اليت استعرضناها لأللوهة ،هي املادة

اليت استند عليها فالسفة اإلحلاد املعاصر ،واملؤسف أنهم نسبوا كل هذا إىل املسيحية مع أنها متناقضة معها" ،الَ
حدًا( ".يعقوب
ِالشرُورَِ ،وهُوَ الَ ُيجَرِّبُ أَ َ
حدٌ ِإذَا جُرِّبَ« :إِنِّي أُجَرَّبُ مِنْ ِق َبلِ اهللِ» ،ألَنَّ اهللَ غَ ْيرُ مُجَرَّبٍ ب ُّ
يَ ُقلْ أَ َ
 )١٣:١ومل جيدوا من يرد عليهم بهذا الرد ،ألن كنيستهم وقادتهم يف عصرهم كانت تفكر بهذه العقلية اليهودية،
ورمبا ما زالوا كذلك إىل هذا اليوم.
ليس معنى قبول املسيحية للعهد القديم واستشهاد الكنيسة بالكلمة النبوية ،أو أن رب اجملد رفض هدمه ،أنه
ختَلِفًا إىل حد التناقض مع إعالن املسيح عن اآلب السماوي ومع عهده اجلديد ،وهذه هي اخلدعة والطامة
ليس مُ ْ
الكربى ،أن البعض وظفوا قبول املسيحية للعهد القديم وعدم هدمه (نقضه) من قبل املسيح له اجملد؛ يف إقحامه
على املسيحية وهدمها من داخلها به؛ ألن مسيحيتهم صارت بإقحام قدميهم على جديدها ،وِعَاءً للمتناقضات،
يشهد عليهم العهد اجلديد نفسه وشرح الرسول بولس يف رسائله إىل روميه وغالطية والعربانيني وبعبارات واضحة

َملْ شَيْئًا" ".ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ (الروح القدس) فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ َقدْ أَعْ َتقَنِي مِنْ
س لَمْ يُك ِّ
مثل "ِإذِ النَّامُو ُ
ِيةِ وَا ْل َموْتِ" (أي ناموس موسى) وغريهما الكثري..
نَامُوسِ ا ْلخَط َّ
حمنة ضم تناقضات العهدين القديم واجلديد إىل بعضهما؛ ظلت تَتَمَدَد من خالل كاثوليكية العصور
الوسطى إىل كنائس حركة اإلصالح اليت خرجت من رمحها ،وإىل الكنيسة املصرية من خالل تأثري إرساليات
التبشري الغربية عليها ،ولكنها مل تنجح يف ذلك مع الكنيسة الروسية بسبب حركة التجديد الالهوتي فيها ،وال
يف الكنيسة السريانية بسبب عودتها إىل الهوت اآلباء األولني!
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املضحك واملبكي بآن واحد؛ هو أنه فيما كان جممع الفاتيكان الثاني جيدد الهوت الكنيسة الكاثوليكية،
كان تالميذ اإلرساليات الغربية يف مصر الذين مل يقرأوا الهوت اآلباء ،قد تَبَوَُأوا مقاليد السلطة يف الكنيسة
املصرية ،لكي يوظفوها يف نشر التهود والهوت العصور الوسطى اليهودي الفكر ،وأيَضا القِتَال من أجله باسم
محاية اإلميان املُسَلَّم من اآلباء ،الذين مل يعرفوا عن إميانهم حَرفًا واحدًا ،األمر الذي آل إىل تفريغ الكنيسة من
حق اإلجنيل وقوة احلياة والطبيعة اجلديدة ،باسم وحدة الكتاب املقدس و"احلق الكتابي".
األكثر سذاجة يف هذا املشهد العبثي هو التمسك والبكاء على أطالل البناء املُتَهَدِّم بِمَعَاول التهويد املنظمة،
مبحاولة حَسِنِي النِّية نشر أقوال اآلباء األولني حملاولة ترميم البناء املتهدم ،بينما املشكلة ليست فقط يف رفض
تراث اآلباء الذي يكشف عوار تعليم معلميهم ،ولكنه يف التأسيس التهويدي لالهوت املسيحي ،الذي حما اإلجنيل
تَمامًا من الهوت هذه الكنيسة ،ومل يبقوا هلم سوى طقوس بال مضمون وتراث ليتورجي غري مفهوم ألي منهم.
البعض سيعرتض على عبارة حمو اإلجنيل متامًا؛ ألن األناجيل متوفرة يف أيدي اجلميع ويُقرأ أسبوعيًا يف
كل قداس ،ألنهم ال يدركون أن جوهر اإلجنيل وغاية احلياة املسيحية هي اليت طمست وشوهت بإقحام اليهودية
وعهدها القديم على إجنيل املسيح وعهده اجلديد ،وليس أن اإلجنيل املكتوب هو الذي ُمحِيَّ ،إن عدم فهم خطورة
إقحام القديم على العهد اجلديد ،هو مثرة سنوات طويلة من التعليم املُخرتق من الصهيونية ،ومن اجلهل
والتجهيل؛ وهو جرس اإلنذار أن بلوغ النهضة والتغيري ما يزاالن على مسافة بعيدة جدًا!

 -15خمدوعون أم مأجورون؟
ليس لي أن أصدر حكمًا وال أن أدين أحدًا ،فكل الدينونة قد دُفِعَت إىل االبن ،ولكنين مأمور ومكلف بالدفاع عن
ل (غالطية )٥ :٢
حَقِ اإلِ ْنجِي ِ

وَحَقُّ اإلِ ْنجِيلِ هو أن اهلل اَهللُ َلمْ يَرَهُ َأحَدٌ قَطُّ .من أنبياء العهد القديم القديسني ،وال مسع أحد منهم أو غريهم
ص ْرتُمْ هَيْئَ َتهُ("،يوحنا  ،)٣٧ :5وأن الروح
س َمعُوا صَ ْو َتهُ قَطُّ ،وَالَ أَبْ َ
ش َهدُ لِي .لَمْ تَ ْ
سلَنِي يَ ْ
الذِي أَرْ َ
سهُ َّ
صوته "وَاآلبُ َنفْ ُ
القدس مل يكن قد أُعطي ألحدٍ منهم (يوحنا  ،)٣٩ :٧ولكنهم فقط تكلموا "مسوقني" من الروح القدس يف نبواتهم
"تَكَلَّمَ أُنَاسُ اهللِ ا ْلقِدِّيسُونَ مَسُوقِنيَ ِمنَ الرُّوحِ ا ْل ُقدُسِ"(٢بطرس  ،)٢١ :١وحق اإلجنيل أن الناموس َلمْ يُكَمِّلْ شَيْئًا
َملْ شَيْئًا( ".العربانيني )١٩ :٧؛ وقد لقبه الرسول بولس " :بِنَامُوسِ ا ْلخَطِيَّةِ وَالْمَوْتِ " باملقارنة مع
"ِإذِ النَّامُوسُ لَمْ يُك ِّ

" نَامُوسِ (الروح القدس) رُوحِ ا ْلحَيَاةِ "ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ َقدْ أَعْ َتقَنِي مِن نَامُوسِ ا ْلخَطِيَّةِ
وَا ْل َموْتِ" (رومية )٢ :٨؛ وَحَقُّ اإلِ ْنجِيلِ أن الرسول بطرس قارن مشبها وحي العهد القديم "الكلمة النبوية" بسراج منري
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ِيةَُ ،وهِيَ أَ ْثبَتُ ،الَّتِي َتفْ َعلُونَ
الن َبو َّ
إلي جوار مشس النهار "يسوع املسيح" وحي العهد اجلديد "وَعِ ْندَنَا الْ َكلِ َمةُ َّ
كوْكَبُ
ط َلعَ َ
النهَارُ ،وَيَ ْ
جرَ َّ
ظلِمٍِ ،إلَى أَنْ يَ ْنفَ ِ
ضعٍ مُ ْ
سرَاجٍ مُنِريٍ فِي َموْ ِ
كمَا ِإلَى ِ
حَسَنًا إِنِ انْ َت َبهْتُمْ ِإلَ ْيهَاَ ،
قلُوبِكُمْ 2("،بطرس .)19 :1
الص ْبحِ فِي ُ
ُّ

ومن هنا جاء تساؤلي وليس حُكمًا على أحد :هل الذين يبشرون باملساواة بني وحي العهد القديم ووحي العهد
اجلديد ،هم حقًا مسيحيون ومل يقرأوا النصوص اإلجنيلية وعليه فهم خمدوعون؟ أم أنهم قرأوها ويتجاهلونها
ألنهم مأجورين ،للمساواة بني اليهودية واملسيحية فتبقى اليهودية بالتوازي مع املسيحية ،إنكارًا حلق اإلجنيل ،ويف

ِالضرُورَةِ يَصِريُ َتغ َُّيرٌ لِلنَّامُوسِ أَيْضًا ١٨ .فَإِنَّهُ َيصِريُ إِبْطَالُ الْ َوصِيَّةِ السَّابِقَةِ
َيرَ الْ َكهَنُوتَُ ،فب َّ
"  7أل ََّنهُ إِنْ َتغ َّ
مِنْ أَجْلِ ضَعْفِهَا وَعَدَمِ نَفْعِهَا ١٩ ،إِذِ النَّامُوسُ لَمْ يُكَمِّلْ شَيْئًا .وَلكِنْ يَصِريُ إِدْخَالُ رَجَاءٍ أَ ْفضَلَ بِهِ نَقْتَرِبُ
إِلَى اهللِ(".العربانيني  )١٩،١٨ ،١٢ :٧أن املسيحية حلت حمل اليهودية وناموسها الذي مل يكمل شيئا؟!
ثم يأتي سؤالي الثاني :ما الذي مل يكمله املسيح بعهده اجلديد وأبقي عليه كما كان يف العهد القديم،

خبالف الوصية األوىل" :حتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكركَ " ،فقَالَ َلهُ يَسُوعُ:
هلكَ ِمنْ كُلِّ قَ ْل ِبكَ ،وَ ِمنْ كُلِّ َنفْسِكَ ،وَ ِمنْ كُلِّ فِ ْك ِركَ"(متى )٣٧ :٢٢؟
«تُحِبُّ الرَّبَّ ِإ َ
أما سؤالي الثالث :فهو إىل تالميذ حركة اإلصالح اليت غريت التاريخ املسيحي بشعار العودة إىل اإلجنيل،
أين كنتم حينما اندست وتوغلت يف كنائسكم شرقًا وغربًا هذه (احلركة التهويدية) اليت شوهت "حَقُّ اإلِ ْنجِيلِ"
لصاحل اليهودية وناموسها باسم وحدة الكتاب املقدس ،فصارت مَسِيحِيَّ ُتكم (ديانة االزدواجية) ووعاء املتناقضات
خبلط قديم يقتل املرتد ،ويرجم الزانية ،ويكره األعداء ،ويُحَرِم املدن بساكنيها ،جبديد حيب األعداء ،وإله حيب
اخلطاة وال يهلكهم بالطوفان واملرض ،ويطلب وخيلص ما قد هلك؟!
راجعوا من فضلكم انتقادات الفالسفة امللحدين للمسيحية ،جتدوا أن أكثر نقدها للمسيحية هو من العهد
القديم ،ومل جيدوا من يرد عليهم ،ألن الكنيسة وقادتها صاروا خمرتقني بالتهويد إىل النخاع.
لَقَد ُأخْ ُتزِلَ عَ مل الروح القدس ومواهبه واملسيحية جبملتها يف فكرة واحدة هي اإلميان ،وأُختزل اإلميان يف
التصديق ،وصار اجتماع ا لكنيسة املسيحية نسخة طبق األصل من اجملمع اليهودي وال ميت بصلةٍ إىل كنيسة
ُّ
أعمال الرسل .ل تحطموا املرايا ،بل فتشوا عن حق اإلنجيل.
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ا
 -16شهادة وليس أساسا
كمسيحي ،فإن يسوع املسيح وحده هو أساس ومرجعية إمياني وليس كتاب اليهودية املقدس (العهد القديم)،
قدْ رَأَى اآلبَ( ".يوحنا
الذِي ِمنَ اهللِ .هذَا َ
حدًا رَأَى اآلبَ إِالَّ َّ
وهو وحده الذي رأى اآلب ويعرفه ألنه منه "لَيْسَ أَنَّ أَ َ

س َلهُ»( ".يوحنا  ،)29 :6وهو وحي العهد اجلديد الكامل الذي نزل
ِالذِي هُوَ أَرْ َ
«" )46 :6هذَا ُهوَ عَ َملُ اهللِ :أَنْ ُتؤْمِنُوا ب َّ
هوَ يَسُوعُ ا ْلمَسِيحُ 1( ".كورنثوس
الذِي ُ
ضعََّ ،
الذِي ُو ِ
ضعَ أَسَاسًا آخَرَ غَ ْيرَ َّ
حدٌ أَنْ يَ َ
من السماء؛ " فَإ َِّنهُ الَ يَسْتَطِيعُ أَ َ
)١١:٣

املسيح له اجملد اقتبس من كتاب اليهودية املقدس (العهد القديم)؛ ونصحهم بأن يفتشوا جيدا يف كتابهم

املقدس؛ ليكتشفوا أنه ملئ بالنبوات اليت خترب عنه وتشهد له "فتشوا الكتب" ،فَتِّشُوا الْكُتُبَ ألَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ
ش َهدُ لِي" (يوحنا )39 :5؛ واستخدم رسله القديسني ذات املنهج يف االستشهاد من العهد
ِيةًَ .وهِيَ الَّتِي تَ ْ
فِيهَا حَيَاةً أَ َبد َّ
القديم ،للربهنة لليهود على أن يسوع هو املسيح ،األمر الذي مل حيدث إطالقا يف تبشريهم باملسيح بني الوثنيني.
األناجيل املكتوبة هي شهادات رسل املسيح املعاينني له عن شخصه املبارك ،فهي البشارة أو البشرى مبجيء
املسيح املخلص ،لتقودهم إىل قبول املسيح واالحتاد به لنوال احلياة األبدية اليت فيه واخلالص الذي به ،مع
التأكيد على أن املسيح نفسه وهو وحده ،أساس اإلميان واخلالص الذي باملسيح يسوع.
حماولة تهويد املسيحية بدأت منذ العصر الرسولي ،وتصدى هلا بقوة وشجاعة الفريسي السابق بولس
الرسول ،معلنًا لتالميذه يف غالطية أنهم صاروا أغبياءً ،حينما أرادوا أن يضموا معطيات ناموس موسى إىل جوار
اإلميان باملسيح ،ألن تغري الكهنوت من كهنوت هارون إىل كهنوت املسيح يقتضي بالضرورة واحلتم تغيري (تبديل)
َيرٌ لِلنَّامُوسِ أَيْضًا(".العربانيني  )12 :7بناموس
ِالضرُورَةِ يَصِريُ َتغ ُّ
َيرَ الْ َكهَنُوتَُ ،فب َّ
ناموس العهد القديم "أل ََّنهُ إِنْ َتغ َّ
آخر جديد هو ناموس املسيح الذي هو ناموس روح احلياة يف املسيح يسوع ،وقد أعتقنا متاما وحررنا نهائيا من

نَامُوسِ العهد القديم " نَامُوسُ ا ْلخَطِيَّةَ وَالْمَوْتِ "ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ َقدْ أَعْ َتقَنِي مِن
موْتِ" (رومية )٢ :٨
ِيةِ وَا ْل َ
نَامُوسِ ا ْلخَط َّ

فإذا كان مؤمين غالطية دعاهم أغبياء ملا أضافوا العتيق إىل اجلديد املسيح وأن عطية الطبيعة واحلياة
اجلديدة واالمتالء من الروح القدس هما ناموس املسيح اجلديد الذي حل حمل ناموس العهد القديم الذي دعاه
ت"
س ا ْلخَطِيَّ ِة وَالْمَوْ ِ
باملقارنة مع اجلديد " نَامُو ِ
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فإن استبدال تعبري (احلق الكتابي) حمل تعبري الرسول بولس "حق اإلجنيل" هو ارتداد غيب عن حَقِ اإلِ ْنجِيلِ
الذي هو يسوع املسيح ،واألكثر غَبَاءً من ذلك ،هو جعل الكتاب املقدس اليهودي (العهد القديم) أساسًا ومرجعية
لإلميان املسيحي ،وليس فقط شهادة الكلمة النبوية للمسيح ،واالنتفاع مبا هو للتعليم والتوبيخ الذي يف الرب.
إنها خِدعَ ُة الصهيونية املسيحية الكبرية اليت اخرتقت الفكر املسيحي وبنعومة شديدة ،باسم وحدة الكتاب
املقدس ،أن صار القديم اليهودي أساسًا ومرجعًا لإلميان املسيحي إىل جوار رب اجملد ،تكرار أكثر خُ ْبثًا وأَقوَى

الذِينَ
َيهَا ا ْل َغالَطِيُّونَ األَ ْغبِيَاءَُ ،منْ رَقَاكُمْ حَتَّى الَ ُتذْعِنُوا ِل ْلحَقِّ؟ أَنْتُمُ َّ
ألغْبِيَاءُ "أ ُّ
تَأثِريًا لتَجرِبةِ ا ْلغَالَطِيُّونَ ا َ
صلُوبًا!" (غالطية )١ :٣
أَمَامَ عُيُونِكُمْ َقدْ رُسِمَ يَسُوعُ الْمَسِيحُ بَيْنَكُمْ مَ ْ

 -17مسيحية اإلجنيل وغريها!
منذ اليوم األول النسالخ اجلماعة املسيحية خارج أُطُر الديانة اليهودية كَطريق مُستقل للعالقة بني اهلل
واإلنسان بيسوع املسيح بدون الشريعة املوسوية وبعيدًا عنها ،مل يهدأ لليهود بال يف حماولة إخضاع اجلماعة
املسيحية للناموس مرة أخرى بالوسائل املتعددة على مدى التاريخ ،بدايةً من حماولة إخضاع املسيحيني األوائل
لفريضة اخلتان اليت تصدي هلا الرسول بولس بقوة ،انتهاءً بنجاح خطتهم بضم كتابهم املقدس (العهد القديم)
إىل إجنيل املسيح وعهده اجلديد يف جملد واحد يف مطبعة جوتنربج يف أملانيا سنة  ١٤٥٥م.
وهكذا نشأت أجياالً من املسيحيني بعد عصر اخرتاع الطباعة ،ال يدركون ما هو الفرق اجلوهري بني اليهودية
وعهدها القديم وبني إجنيل املسيح وعهده اجلديد ،فقد واصل االخرتاق الصهيوني للكنيسة املسيحية مهمته
بنجاح بإقناع املسيحيني أن الكتاب املقدس بعهديهِ قدِميهِ وجديدهِ ،كِتَابٌ واحد كأساس لإلميان املسيحي.
ثم أُعيد شرح اإلميان املسيحي للمسيحيني على أساس معطيات الناموس اليهودي املوسوي ،وربط العهد
اجلديد بنظام الذبائح اليهودي ،ومن هنا صار األمر مُلِحًا لفهم الفروق اجلوهرية بني املسيحية الصُهيوُنية
ومسيحية اإلجنيل.
الشريعة املوسوية قامت على أساس أن وصايا الشريعة هي أوامر اهلل ،ووصاياه لإلنسان فمن يعملها حييا بها،
الذِي َيفْ َع ُلهَا سَ َيحْيَا ِبهَا»( ".غالطية  )١٢:٣وأما من يعصاها فإن
إلميَانَِ ،بلِ «اإلِنْسَانُ َّ
"وَلكِنَّ النَّامُوسَ لَيْسَ ِمنَ ا ِ
اهلل يسلمه إىل أيدي أعدائه ،وجيلب عليه األمراض ،والضربات ،ويعاقبه باملوت؛ طبعًا كل هذا خبالف العذاب

ضهِ
جمِيعِ َوصَايَاهُ وَ َفرَائِ ِ
ح ِرصَ أَنْ تَ ْع َملَ بِ َ
هلكَ لِتَ ْ
صوْتِ الرَّبِّ ِإ ِ
األبدي يف النار األبدية« " ،وَل ِكنْ إِنْ لَمْ تَسْ َمعْ لِ َ
ككَ( ":التثنية  )١٥:٢٨وأما من يعمل بوصاياه
اللعَنَاتِ وَ ُتدْرِ ُ
جمِيعُ هذِهِ َّ
الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ ِبهَا الْ َيوْمَ ،تَ ْأتِي َعلَ ْيكَ َ
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ح ِرصَ أَنْ َتعْ َملَ
هلكَ لِ َت ْ
صوْتِ الرَّبِّ ِإ ِ
س ْمعًا لِ َ
سمِعْتَ َ
فريضى عليه اهلل ويبارك مثرة حقله ومثرة بطنه«" .وَإِنْ َ
جمِيعِ َقبَا ِئلِ األَ ْرضِ٤ ،
هلكَ مُسْتَ ْعلِيًا َعلَى َ
جمِيعِ َوصَايَاهُ الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ ِبهَا الْ َيوْمََ ،يجْ َع ُلكَ الرَّبُّ ِإ ُ
بِ َ
مكَ( ".التثنية )04 ،٠١:٢٨
ضكَ وَ َث َمرَةُ َبهَائِ ِمكَ ،نِتَاجُ َبقَ ِركَ وَإِنَاثُ غَنَ ِ
كةً تَكُونُ َث َمرَةُ بَطْ ِنكَ وَ َث َمرَةُ أَرْ ِ
وَ ُمبَارَ َ

وبناء على املقدمة السابقة فقد شرحت املسيحية الصهيونية خالص املسيح على النحو التالي:
إن تعدي اإلنسان لوصية اهلل (الشريعة) ،أساء إىل اهلل إساءة غري حمدودة مبا أن اهلل غري حمدود ،وغضب اهلل
لذلك غضبًا شديدًا ،وحكم على اإلنسان باملوت ،ورفض أن يغفر لإلنسان مامل تقدم له فدية ،وألن خطية اإلنسان
كانت غري حمدودة فكان ال بد للفدية أن تكون غري حمدودة وعليه فلم يكن هناك غري حمدود إال االبن القدوس
الذي أضطر لرد غضب أبيه ولتتميم الناموس أن يتجسد ويقدم جسده فدية وذبيحة لريد غضب اهلل عن اإلنسان.

سلم  Anselmرئيس أساقفة
هذه النظرية املفربكة اليت خلت من نص واحد من اإلجنيل وضعها أَنْ ِ
كانرتبري الكاثوليكي يف القرن احلادي عشر امليالدي.
َينَ مَحَبَّ َتهُ لَنَا ،ألَنَّهُ
أما اإلجنيل فيقول :أنه على الرغم من أننا كنا خطاة ،فإن اهلل قد أحبنا" ،وَلكِنَّ اهللَ ب َّ
جلِنَا( ".رومية  )٨:٥وأن املوت دخل إىل البشرية باخلطيئة ،وسرى املوت إىل مجيع
حنُ بَ ْعدُ خُطَاةٌ مَاتَ ا ْلمَسِيحُ ألَ ْ
وَ َن ْ

خلَ املوتُ .وسَرى املوتُ
خلَتْ يف العالَمِ بإنسانٍ واحدٍ ،وباخلَطي َئةِ د َ
الناس ألنهم كلهم خطئوا " ،واخلَطي َئةُ دَ َ
ك ّلهُم خَطِئوا( ".رومية  ١٢:٥ت .مشرتكة).
شرِ أل ّنهُم ُ
إىل مجيعِ الب َ
فإن املوت معناه فقدان حياة اهلل ،ومن ثم فسيبقى اإلنسان يف املوت ،ولكن ألن اهلل أحب اإلنسان (العامل) فقد

وهب ابنه األوحد فال يهلك كل من يؤمن به ،بل تكون له احلياة األبدية "هكذا أحبّ اهللُ العالَمَ حتى وهَبَ اَب َنهُ
الشهَادَةُ:
كلّ َمنْ يُؤ ِمنُ بِه ،بل تكونُ َلهُ احلياةُ األبدِ ّيةُ( ".يوحنا  ١٦:٣ت .مشرتكة)" .وَهذِهِ هِيَ َّ
حدَ ،فَال يَه ِلكَ ُ
األو َ
ِيةً ،وَهذِهِ ا ْلحَيَاةُ هِيَ فِي ابْ ِنهِ 1( ".يوحنا " ،)١١:٥وملّا كانَ األبناءُ (حنن) شُركاءَ يف
أَنَّ اهللَ أَعْطَانَا حَيَاةً أَ َبد َّ
كهُم يَسوعُ كذ ِلكَ يف طَبـيع ِتهِم هذِهِ لِـيَقضيَ بِمَو ِتهِ على الذي يف يدِهِ سُلطانُ املَوتِ ،أي
اللّحمِ والدّمِ ،شار َ
إبليسَ( " ،العربانيني  ١٤:٢ت .مشرتكة).
وهذه هي إجابة اإلجنيل بنصوص العهد اجلديد نَصًا ،نَصًا ،كيف سرى املوت إىل البشرية؟ وملاذا جتسد االبن
الكلمة؟ وملاذا مات على الصليب؟ وكل هذا كان سببه حمبة اآلب السماوي (يو  )١٦:٣وليس غضبه! فتوصيف

معنى غضب يف اإلجنيل هو احلالة السلبية لفقدان نعمة وعطية احلياة اإلهلية " َمنْ يُؤ ِمنُ باالبنِ ،فَلهُ احلياةُ
ح ّل علَيهِ غَضَبُ اهللِ»( ".يوحنا  ٣٦:٣ت .مشرتكة)..
األبد ّيةُ .و َمنْ ال يُؤمنُ بِاالبنِ ،فال يرى احلياةَ ،بل َي ِ
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كيف جنح االخرتاق الصهيوني للمسيحية أن يشوش على حمبة اآلب السماوي خلالصنا وحيوهلا إىل غضب؟
ويشوش على غلبة االبن ونصرته على املوت بالصليب ،ليجعل رب الناموس خادمًا للناموس وجاء ليتممه؟ مع

َردَ الرِّيَاسَاتِ
غياب تام يف هذه النظرية اليهودية لشرح الفداء ،لغلبة املسيح على الشيطان بالصليبِ" :إذْ ج َّ
فرًا ِبهِمْ فِيهِ( .أي يف الصليب)" (كولوسي )١٥:٢
جهَارًا ،ظَا ِ
ش َه َرهُمْ ِ
َالسالَطِنيَ أَ ْ
و َّ

وبقية االخرتاقات ستأتي ،ليكتشف األمناء إلجنيل املسيح احلقيقة املُرّة اليت أضعفت الكنيسة وفرغت
املسيحية من جوهر قوتها واسرتدتها إىل يهودية تؤمن أن املسيح قد جاء يف اجلسد ،باسم وحدة الكتاب املقدس!.

 -18مقارنة إجنيلية بني العهدين:
غياب االستنارة ،وفقدان الصلة بالهوت الكنيسة األوىل ،واخرتاق الصهيونية لكنيسة والهوت العصور الوسطى،
مع إقناع الناس على غري احلقيقة ،بأن الكتاب املقدس اليهودي وعهد املسيح اجلديد للبشرية ،هما كتاب واحد،
مع أنهما كتابني ،وعهدين خمتلفني يف األساس (الناموس ،واملسيح) ،الكهنوت (كهنوت املسيح ،وكهنوت

هارون) ،الناموس (ناموس موسي ،وناموس الروح القدس ،روح احلياة) .وفقط متفقان يف واحدية وكلية اإلله
خالق الكون ،مع التباين البعيد املدى يف فهم صورة اهلل ،وطبيعته ،وحتى وصاياه.
املقارنة بني العهدين ليست من إبداعي ،لكنها مسجلة وواضحة يف الفصل األول من إجنيل املسيح كما
كتبه القديس يوحنا التلميذ احلبيب:
.١

فبِيَسُوعَ ا ْلمَسِيحِ صَارَا(".يوحنا )١٧:١
الن ْع َمةُ وَا ْلحَقُّ َ
"ألَنَّ النَّامُوسَ ِبمُوسَى أُعْطِيَ ،أَمَّا ِّ

الذِي ُهوَ فِي حِضْنِ
حدٌ قَطُّ .اَال ْبنُ الْوَحِيدُ َّ
هلل لَمْ َيرَهُ أَ َ
" .٢اَ ُ

هوَ خَبَّرَ( " .يوحنا )١٨:١
اآلبِ ُ

هذه بكل بساطة هي مفاتيح املقارنة بني عهد موسى واملسيح له اجملد وعهده اجلديد ،فهل تنبؤات العهد القديم
عن املسيح له اجملد ،تعين أن نعمة التبين قد أعطيت للبشرية قبل جميء النور احلقيقي يف اجلسد كما تُبَشِّر
الصهيونية املسيحية؟! برأيي ،هذا الكالم هو جتديف على حق اإلجنيل وإنكار له بكل أسف.
وهل أُعطيَّ احلق مبوسى أم باملسيح؟ أو بتنبؤ األنبياء عن املسيح؟! فما هو "احلق الكتابي" إذًا الذي تبشر به
الصهيومسيحية إذا كان احلق مل ُي ْعطَ إال باملسيح حسب "حق اإلجنيل" الذي ينكرونه وجيدفون عليه حلساب

استعادة واستدعاء القديم إىل جوار اجلديد بتعبري (احلق الكتابي)؟ فهل يوجد حق آخر غري املسيح؟! "ألَنَّ
ح صَارَا( ".يوحنا .)١٧:١
النعْ َمةُ وَا ْلحَقُّ َفبِيَسُوعَ الْمَسِي ِ
النَّامُوسَ ِبمُوسَى أُعْطِيَ ،أَمَّا ِّ
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ثم تبلغ املقارنة بني القديم واجلديد ذروتها يف هذه العبارة:
حدٌ قَطُّ( .وال موسى أو أي من األنبياء القديسني؛ فهم شهود عن اهلل الذي مل يروه!) اَالبْنُ
"اَهللُ لَمْ َيرَهُ أَ َ
َبرَ (عن اآلب الذي رآه ويعرفه ألنه منه)" (يوحنا )٢٩:٧ ،٤٦:٦ ،١٨:١
ضنِ اآلبِ (ُ )٢هوَ خ َّ
الذِي ُهوَ فِي حِ ْ
ا ْلوَحِيدُ (َّ )١

َملْ شَيْئًا!" (العربانيني  )١٩:٧بل أكد ثِقَل اخلطية
فما الذي قدمه موسى ،الناموس (أي الشريعة) الَّذِي "لَمْ يُك ِّ
ِيةِ وَا ْل َموْتِ( ".رومية  ،)٢:٨بينما حبسب مقارنة اإلجنيل فقد أعطي
ودينونة املوت بها ،على اإلنسان "نَامُوسِ ا ْلخَط َّ
املسيح لنا النعمة واحلق (يوحنا  ،)١٧:١فما النعمة ،ومن هو احلق؟
نعمة العهد اجلديد كما يشرحها القديس أثناسيوس يف كتابه جتسد الكلمة :هي نعمة االشرتاك يف الكلمة

(بتجسده) "نِ ْع َمةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ا ْلمَسِيحِ" ( 2تسالونيكي  )١٨:٣أما من هو احلق حبسب حق اإلجنيل فهو من قال«" :أَنَا
حدٌ يَ ْأتِي ِإلَى اآلبِ إِالَّ بِي( .".يوحنا )٦:١٤؛ فهل عبارة الرب" :إال بي" تعين وال
الطرِيقُ وَا ْلحَقُّ وَا ْلحَيَاةُ .لَيْسَ أَ َ
هُوَ َّ
موسى وال األنبياء القديسني وال بالعهد القديم؟!
فاملقارنة اجلوهرية بني العهد القديم والعهد اجلديد ،أن الناموس قدم للبشرية تشريعًا نافعًا ونبوات األنبياء
عن املسيح املخلص ،وهذا هو أساس العهد القديم والديانة اليهودية ،أما العهد اجلديد فقدم خالص املسيح ونعمة
التبين والطبيعة اجلديدة بقبول املسيح واالحتاد به ،وباملسيح ُيعْطَى سُكنَى الروح القدس واالمتالء به وباحلق

الدِ اهللِ" (رومية  ،)٢١:٨هذا هو أساس
واحلياة األبدية اليت يف ابن اهلل "واحلق حيرركم" (يوحنا " ،)٣٢:٨حُرِّيَّةِ َمجْدِ أَوْ َ
املسيحية وعهدها اجلديد.
فبعدما صارت الفروق اجلوهرية بني العهدين القديم واجلديد وبني الناموس واإلجنيل واضحةً ،فكل التوقري
لناموس الرب الذي كان مؤدبنا إىل املسيحَ " ،قدْ كَانَ النَّامُوسُ ُمؤَدِّبَنَا ِإلَى ا ْلمَسِيحِ( "،غالطية  )٢٤:٣النافع
الذِي فِي ا ْلبِرِّ 2( "،تيموثاوس ،)١٦:٣
َالتوْبِيخِ ،لِلتَّ ْقوِيمِ وَالتَّ ْأدِيبِ َّ
للتقويم والتوبيخ الذي يف الرب" ،وَنَا ِفعٌ لِلتَّ ْعلِيمِ و َّ
وقد شهد أنبياء العهد القديم عن جميء املسيح املخلص ،لكن خلط احلقائق بني القديم واجلديد الذي تقوم به
الصهيونية املسيحية باسم وحدة الكتاب املقدس؛ فأراه جتديفًا على حق اإلجنيل واستدعاءً لليهودية إىل جوار رب
غبِيَاءُ" (غالطية  )1 :3يف العصر الرسولي.
ال "ا ْل َغالَطِيُّونَ األَ ْ
اجملد؛ كما فعل قب ً
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مل أفهم حتى اآلن ،ملاذا حيتد ويتنمر البعض ضد "حق اإلجنيل" دفاعًا عن الناموس الذي كان مؤدبنا إىل
ص بالناموس وعهده
املسيح ،وقد انتهى دوره مبجيء الكامل ،ومادام هؤالء األخوة ُمخَلَّصِني ،فهل نَالُوا اخلَالَ ْ
القديم ،أم نالوه باملسيح وبعهده اجلديد؟! إذًا ملاذا يدافعون عن الفخ الذي نصبته هلم اجلماعات الصهيونية
املتعددة ،باخرتاق وتهويد املسيحية؟!
وسؤالنا اليوم هو :ملاذا مل يغفر اهلل آلدم تعديه على وصيته؛ إذا كان قد استغفره؛ ويعيده إىل اجلنة! وطبعًا
على حساب دم املسيح الذي كان معروفًا سابقًا قبل تأسيس العامل؟! وهل كل قديسي العهد القديم حصلوا على
الغفران والتبين  .....اخل على حساب الدم املعروف سابقًا ،ما عدا آدم! الذي راح ضحية غواية الشيطان وامرأته
حسب سفر التكوين؟ أم أن الواقع واحلقيقة أن التوبة عجزت عن حل مشكلة آدم وكل قديسي العهد القديم
كذلك؟ وملاذا عجزت التوبة عن حل مشكلة إنسان العهد القديم؟
القديس أثناسيوس جييب على هذا السؤال حمددًا يف كتابه جتسد الكلمة :أن التوبة عجزت عن جتديد
الطبيعة اإلنسانية (اليت كانت قد فسدت باخلطيئة) فاملسيح إذن جتسد لكي يبيد إبليس واملوت ،مبوته على

ظهُورِ
ظ ِهرَتِ اآلنَ بِ ُ
سلْطَانُ ا ْل َموْتِ ،أَيْ إِ ْبلِيسَ( "،العربانيني " )١٤:٢وَإ َِّنمَا أُ ْ
الذِي َلهُ ُ
الصليب "لِكَيْ ُيبِيدَ بِا ْل َموْتِ ذَاكَ َّ
طةِ اإلِ ْنجِيلِ" ( تيموثاوس  ،)١٠:١ولكي
خلُودَ ِبوَاسِ َ
طلَ ا ْل َموْتَ وَأَنَارَ الْحَيَاةَ وَا ْل ُ
الذِي أَبْ َ
مُخَلِّصِنَا يَسُوعَ ا ْلمَسِيحَِّ ،

طلَ
الدهُورِ لِ ُيبْ ِ
ظ ِهرَ مَرَّةً عِ ْندَ انْقِضَاءِ ُّ
يبطل اخلطية (أي جيدد الطبيعة اإلنسانية) بذبيحة نفسه "اآلنَ َقدْ أُ ْ
سهِ( ".العربانيني  ،)٢٦:٩وهذا هو حق اإلجنيل بتعبريات العهد اجلديد؛ ومن ثم فإن غفران
حةِ َنفْ ِ
ِيةَ ِبذَبِي َ
ا ْلخَط َّ

املسيح يف العهد اجلديد ليس صَ ْفحًا واعْتِذَارًا ،ولكنه إبْطَال للخطية (جتديد للطبيعة) وتطهري خلطايانا "بَ ْعدَ
ظمَةِ فِي األَعَالِي( "،العربانيني  ،)٣:١ومن ثم فهو ليس
جلَسَ فِي َيمِنيِ ا ْلعَ َ
سهِ تَطْهِريًا ِلخَطَايَانَاَ ،
مَا صَ َنعَ بِ َنفْ ِ
"وَ ْهمًا" وال ُغ ْفرَان على عَثَم ،على حساب الدم.

ولكنه غفران بتطهري دم ذبيحة نفسه :لتجديد الطبيعة اإلنسانية.
إلميَانِ مَاتَ
فماذا عن قديسي العهد القديم؟ مل ينالوا املواعيد ،بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيّوها "فِي ا ِ
ظرُوهَا َوصَدَّقُوهَا وَحَيُّوهَا ،وَأَقَرُّوا بِأ ََّنهُمْ ُغرَبَاءُ وَ ُنزَالَءُ
ج َمعُونََ ،وهُمْ لَمْ يَنَالُوا ا ْل َموَاعِيدََ ،بلْ ِمنْ َبعِيدٍ نَ َ
هؤُالَءِ أَ ْ
علَى األَرْضِ" (العربانيني  ،)١٣:١١وماذا عن غفران اخلطايا إذا مل تكن اخلطية قد أُبطلت بعد ،وال صنع تطهريًا
َ
خلطايانا بدمه.
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جلِ الصَّ ْفحِ َعنِ ا ْلخَطَايَا
ظهَارِ بِرِّهِِ ،منْ أَ ْ
إلميَانِ ِبدَمِهِ ،إلِ ْ
الذِي قَدَّ َمهُ اهللُ كَفَّارَةً بِا ِ
إجابة العهد اجلديد يف " َّ
السَّالِ َفةِ بِإِ ْمهَالِ اهللِ( ".رومية  )٢٥:٣هي "واهللُ فعَلَ ذ ِلكَ ليُظهِ َر بِرّهُ .فإذا كانَ تَغاضى بِصَبْرِهِ َعنِ اخلطايا املاضِيَةِ"
(الرتمجة املشرتكة) "

ح عَنِ الْخَطَايَا السَّالِفَ ِة بِإِمْهَالِ اهللِ.
جلِ الصَّفْ ِ
مِنْ َأ ْ
فبعيدًا عن كل حماوالت الصهيومسيحية باملساواة بني القديم واجلديد واليهودية واملسيحية وإلصاق
اليهودية وقدميها باملسيحية وجديدها ،فإن غفران اخلطايا يف العهد القديم كان صفحًا "بِِإ ْمهَالِ اهللِ "بينما

الغفران يف العهد اجلديد هو إبطال للخطية "لِيُبْطِلَ ا ْلخَطِيَّةَ بِذَبِيحَةِ نَفْسِهِ" وجتديد للطبيعةِ" ،إذًا إِنْ كَانَ أَحَدٌ
جدِيدًا "
جدِيدَةٌ :األَشْيَاءُ ا ْلعَتِي َقةُ َقدْ مَضَتْ ،هُ َوذَا الْكُلُّ َقدْ صَارَ َ
خلِي َقةٌ َ
فِي ا ْلمَسِيحِ َف ُهوَ َ

( 2كورنثوس )١٧:٥

وأيضا تطهري ونزع للخطية .األمر اآلخر ذو الصلة بذات املوضوع هو توصيف اخلطية بعيون العهد القديم املؤسس
على أن الشريعة (الناموس) هو وثيقة العهد بني اهلل واإلنسان؛ فمن يعملها حييا بها ،وبالتالي تكون اخلطيئة
طبقًا للناموس ،موجهة ضد اهلل وخمالفة ألوامره ومن ثم تستوجب العقاب ،وعلى هذا الفهم الناموسي يصبح
الغفران هو الصفح ،ويكون اخلالص هو اإلفالت من العقاب بالصفح (الغفران).

فإذا غادرنا هذا الشرح التهويدي الناموسي للخطية واخلالص وذهبنا إىل إجنيل املسيح لنفهم "حق اإلجنيل"
ِيةِ" (يوحنا  ،)٣٤:٨فإن "دَخَلَتِ
ِيةَ ُهوَ َع ْبدٌ ِل ْلخَط َّ
فهذا هو إعالن العهد اجلديد باملسيح" .إِنَّ كُلَّ مَنْ َي ْع َملُ ا ْلخَط َّ
ِيةِ ا ْل َموْتُ( "،رومية  ،)١٢:٥و "أنتم ِمنْ أَبٍ ُهوَ إِ ْبلِيسُ ،وَشَ َهوَاتِ أَبِيكُمْ ُترِيدُونَ أَنْ
ِيةُ ِإلَى ا ْلعَالَمِ ،وَبِا ْلخَط َّ
ا ْلخَط َّ
عمَلُوا( ".يوحنا )٤٤:٨
َت ْ

إذاً فاخلطية يعملها اإلنسان ضد نفسه ،ألنه بسببها يصري عبدًا إلبليس وللخطية واملوت ،ومن ثم فهو حباجة
إىل أن ينفك من قيد إبليس واخلطية ،وأن تعود وتأتي إليه احلياة األبدية لتٌحييه من موت اخلطية ،كيف؟

(" )١

حرَارًا( " .يوحنا )٣٦:٨
حقِي َق ِة تَكُونُونَ أَ ْ
فَإِنْ حَرَّرَكُمْ اال ْبنُ فَبِالْ َ

(" )٢

الدَ اهللِ( " ،يوحنا )١٢:١
سلْطَانًا أَنْ يَصِريُوا أَوْ َ
الذِينَ َق ِبلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ُ
وَأَمَّا كُلُّ َّ

ِيةً ،وَهذِهِ ا ْلحَيَاةُ هِيَ فِي ابْ ِنهِ ١( ".يوحنا  )١١:٥أي استعادة احلياة
الشهَادَةُ :أَنَّ اهللَ أَعْطَانَا حَيَاةً أَ َبد َّ
"وَهذِهِ هِيَ َّ

األبدية باملسيح .هذا هو تعليم العهد اجلديد عن خالص املسيح ،الذي عرب عنه اآلباء بعبارة( :اخلالص هو
االحتاد باملسيح) وهذا هو (حق اإلجنيل) فمن أراد أن يَ ْقبَل فَليَ ْقبَل.
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املؤامرة؛ على اإلجنيل!

ظهَرَ بِرُّ اهللِ بِدُونِ النَّامُوسِ( "،رومية
تعليم العهد اجلديد بواسطة الرسول بولس واضح وحمددَ " ،وأَمَّا اآلنَ فَقَدْ َ
،)٢١:٣

الذي هو فخر وأساس اليهودية ،وعلى الرغم من أن بر اهلل أي املسيح قد ظهر بدون أي حاجة إىل

الناموس ،فإنه أي املسيح مَشْهُودًا َلهُ ِمنَ النَّامُوسِ وَاألَ ْنبِيَاءِ( ،رومية ( )٢١:٣أي العهد القديم) يعين بوضوح أنه على
الرغم من أن املسيح له اجملد مل يهدم (ينقض) الناموس ،إال أنه قدم طريقًا جَدِيدًا للرب من اهلل مباشرةً وبدون
الناموس الذي هو شخصه املبارك ،فإذن اإلجنيل يقدم طريقًا آخر للرب جَدِيدًا وفَعَّاالً ومُغَيِّرًا ومَاحنًا للِحَيَاة
األبدية ،بدون الناموس ،وأيضاً يشهد له األنبياء ،ويشهد له اهلل بآيات وعجائب وقوات الروح القدس ،وتربهن

جلٌ َقدْ َت َب ْرهَنَ لَكُمْ ِمنْ ِق َبلِ اهللِ ِبقُوَّاتٍ وَ َعجَائِبَ
صرِيُّ رَ ُ
بالقيامة من األموات ،وبدون الناموس!! " يَسُوعُ النَّا ِ
ج َهةِ رُوحِ ا ْل َقدَاسَةِ ،بِا ْلقِيَا َمةِ ِمنَ األَ ْموَاتِ:
َينَ ا ْبنَ اهللِ بِقُوَّةٍ ِمنْ ِ
وَآيَاتٍ صَ َن َعهَا اهللُ بِ َيدِهِ" (أعمال الرسل َ " ،)٢٢:٢و َتع َّ
يَسُوعَ ا ْلمَسِيحِ رَبِّنَا".

(رومية )٤:١

الكالم واضح :بدون الناموس! بدون الناموس!؛ فجُن جنون أهل الناموس والشريعة اليهودية ألن هذا معناه
االستغناء عن الناموس كطريق للرب ،بطريق أفضل منه (أي املسيح) حتى وإن كان مل يهدم ومل ينقض
الناموس!
فلما جلأوا إىل العنف ضد الطريق اجلديد ،سقط زعيم العصابة الذي كان ينفث غضبًا وتهديدا ،أسريًا يف
النور الفائق ،وصار مبشرًا باإلميان الذي كان قبالً يهدمه! حاولوا إلصاق ناموس يهوديتهم باإلجنيل؛ فتصدي

هلم الفريسي السابق ومضطهد اإلجنيل املهتدي أيها األغبياء؛ "هَا أَنَا بُولُسُ أَقُولُ لَكُمْ :إ َِّنهُ إِنِ اخْتَتَنْتُمْ الَ
يَ ْن َفعُكُمُ ا ْلمَسِيحُ شَيْئًا! " (غالطية  ،)٢:٥فال ميكن وضع رقعة قدمية على ثوب جديد.
الكالم واضح وحمدد :املسيح له اجملد مل يهدم (ينقض) الناموس ،لكنه هو نفسه صار الطريق األفضل

واألكمل إىل الرب الذي مل ينجح الناموس يف حتقيقه ،يعين االستغناء عن الناموس! وعن اليهودية!
فكانت املؤامرة واخلدعة الكربى اليت لعبها اليهود حبرفية ونعومة وخبث باخرتاق العقل والالهوت املسيحي
باسم وحدة الكتاب املقدس ،جلعل املسيح خادمًا للناموس جاء ليتمم متطلباته ،فال يكون بديلًا له ،ويتحقق
بذلك هدف سياسي آخر هو أن يصبح الناموس (اليهودية) هو التشريع احلاكم ،ويصري املسيح (واملسيحيني)
اخلاضعني واملنفذين ألوامر الناموس اخلالد ،الذي ال ميكن االستغناء عنه وال من املسيح نفسه؛ كما يُعَلِّم
الرسول بولس (الفريسي املنشق) والعهد اجلديد.
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ومِن هنا مت وضع نظريات :العدل والرمحة ،وإشباع الغضب اإلهلي لشرح الفداء وصليب املسيح ،حتى يستبدل
َنهُ ه َكذَا أَحَبَّ اهللُ ا ْلعَالَمَ" (البشر اخلطاة) ،لتصبح هكذا غضب اهلل على اإلنسان الذي خالف
"حق اإلجنيل "أل َّ
الناموس اجمليد ،وأصر على أن تدفع له فدية وإال فلن يغفر! كما أرادوا أن تكون وفقًا للناموس حسب رأيهم!
وحتى يستبدل "حق اإلجنيل "أَنَّ اهللَ أَعْطَانَا حَيَاةً أَ َبدِيَّةً ،وَهذِهِ ا ْلحَيَاةُ هِيَ فِي ابْنِهِ" ( ١يوحنا  )١١:٥لنحيا به،
سلَ ابْ َنهُ ا ْلوَحِيدَ ِإلَى ا ْلعَالَمِ لِكَيْ َنحْيَا ِبهِ" ( 1يوحنا  )٩:٤لكي تصبح :أن ابن اهلل رب الناموس والسبت
"أَنَّ اهللَ َقدْ أَرْ َ
قد جاء يف اجلسد لكي يتمم متطلبات الناموس حسب الصهيونية املسيحية!
ستَ ْبدَ ل كذلك حق اإلجنيل :أن ابن اهلل قد طرح رئيس هذا العامل؛ وقد جرد الرئاسات والسالطني
وحتى يُ ْ

جهَارًا ،ظَا ِفرًا ِبهِمْ فِيهِ".
َالسالَطِنيَ أَشْ َه َرهُمْ ِ
َردَ الرِّيَاسَاتِ و َّ
وظفر بهم بصليبه "ِإذْ ج َّ

(كولوسي )١٥:٢

وأبطل

سهِ".
حةِ َنفْ ِ
ِيةَ ِبذَبِي َ
طلَ ا ْلخَط َّ
الدهُورِ لِ ُيبْ ِ
ظ ِهرَ مَرَّةً عِنْدَ ا ْنقِضَاءِ ُّ
ِنهُ اآلنَ َقدْ أُ ْ
اخلطية واملوت بذبيحة نفسه "وَلك َّ
(العربانيني  )14 :2 ،٢٦:٩لكي تصبح حسب خداع املؤامرة الصهيونية :أنه قُدم كذبيحة لرد غضب اإلله الغاضب
وإيفا ًء ملتطلبات وعدالة الناموس!
وكذلك :تصبح نعمة العهد اجلديد من االحتاد باملسيح احملي ،إىل مغفرة وعفو وجناة من اجلحيم وهكذا،
وهكذا ،حتى أنتجوا نسخة من املسيحية خمرتقة الهوتيًا بالناموس والتهود باسم وحدة الكتاب املقدس ،وهذه هي
املؤامرة الكربى اليت بها فرغوا املسيحية من جوهر قوتها باالحتاد باملسيح الغالب ،لتصري مماثلة لليهودية،
كاألصل واألساس الذي جاء ابن اهلل ليتمم ناموسها برأيهم!
املؤسف واحملزن واملبكي :أن املسيحيني مل ينتبهوا ملؤامرة الصهيونية على إجنيل مسحيهم ،وابتلعوا الطعم
كاملًا باسم وحدة الكتاب املقدس ،دون أن يسألوا أين هي نصوص اإلجنيل اليت تقول :أنين كنت مديون العلي،

َهرُ حَسَبَ
وأن االبن القدوس مَات وَفَاءً للدَ ْين ،ولكي يتمم متطلبات الناموس ،وهل عبارة" :وَكُلُّ شَيْءٍ َت ْقرِيبًا يَتَط َّ

صلُ َمغْ ِفرَةٌ! "(العربانيني  )٢٢:٩قيلت عن صليب املسيح ،أم كانت
س ْفكِ دَمٍ الَ َتحْ ُ
النَّامُوسِ بِالدَّمِ ،وَ ِبدُونِ َ
تصف حال املسكن القديم والناموس؟!

41

 -21وهبنا ابنه (نوره) لنحيا به:
جل مريض مبرض خطري مميت ،مِن حكم الرباءة الذي أصدرته له حمكمة االستئناف العليا ،بنا ًء
ماذا يَفِيد رَ ُ
على املبلغ الضخم الذي دفعه صديقه :تعويضًا عما سلبه؟!
وما معنى أن يُثأر حاكم املدينة من اإلهانة البالغة من أهل مدينته ،بذبح ابنه! ألنه ال يصفح وال يهدأ إال
بسفك الدماء؟! أم أنه قد انعدم التمييز بني احلكمة والبالهة ،وبني احلق واخلرافة؟!
وهل كانت بشارة الرسل باملسيح ،بإله انتقامي إىل حد ذبح ابنه ،أم كانت بشارة باحلياة األبدية وقوة القيامة
من األموات والغلبة على أوجاع البشرية وقيامتها من سقطتها؟
ال شأن لي مبن يبشرون بالناموس وباليهودية ،فهذا حقهم وهذا شأنهم مع كامل االحرتام والتوقري للشريعة
وللديانة اليهودية ،لكن املسيح الذي ما يزال اليهود املتدينون ينتظرونه ،ليس هو املسيح الذي أَتَى وقَبِل ُه
املسيحيون ،وكذلك فإن الذين يبشرون مبسيح العقاب ،وثأر ناموس اخلطية واملوت ،ليس هو مَسِيحِي الذي حييا
فـيَّ ويُبَرهن عَلى حَياته وقِيامَته يف حياتي يوميًا.
فأنا ال أؤمن بهذا اإلله الذي ال ميكنه أن يغفر إال بسفك الدم ،لكنين أؤمن بإله احملبة الذي أحب البشرية
شفَي مِن أَ ْمرَاضنا،
رغم سقوطها ،فوهب لنا ابنه الوحيد ،نوره احلقيقي ،لكي به نقوم وحنيا من موتنا وسقوطنا ونُ ْ

كلّ َمنْ يُؤ ِمنُ بِه ،بل تكونُ َلهُ احلياةُ األبدِ ّيةُ.
حدَ ،فَال يَه ِلكَ ُ
" 16هكذا أحبّ اهللُ العالَمَ حتى وهَبَ اَبنَهُ األو َ
سلَ اَب َنهُ إىل العالَمِ ال ليدينَ العالَمَ ،بل ليُخ ّلصَ بِه العالَمَ( ".يوحنا  17 ،١٦:٣ت .مشرتكة) الذي واجه
 17واهللُ أر َ

قوة وحتدي املوت الذي غلب اجلميع وغلبه وأبطله بقوة قيامته اليت وهبها لي ولكل الذين حيبونه" ،وَهذِهِ هِيَ
ِيةً ،وَهذِهِ ا ْلحَيَاةُ هِيَ فِي ابْ ِنهِ ١( ".يوحنا )١١:٥
الشهَادَةُ :أَنَّ اهللَ أَعْطَانَا حَيَاةً أَ َبد َّ
َّ

ال أؤمن بإله ال يفعل شيئًا للبشر سوي التهديد باحلرق واالنتقام من كل من خيالفه إىل حد االنتقام من
ابنه لرد غضبه! ال أؤمن به وال اعبده وال أعرفه ،فلهم إله النقمة وعدالة الناموس ،وليَّ اهلل احملبة ومسيح احلياة
والقيامة.
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املوروث اليهودي واإلجنيل:

جنح املوروث اليهودي يف تطويق العقل اإلنساني بفكرة أن اخلطيئة موجهة إىل اهلل ألنها تعدٍ على شريعة اهلل،
ومن ثم فإنه ينتقم لنفسه من العصاة بكافة أشكال االنتقام بدءًا من الطوفان انتهاءً باألمراض مرورًا بسيوف
األنبياء واحلكام ،ومن ثم فقد وجب على اإلنسان التوبة واالعتذار وتقديم القرابني والذبائح (ويتغذى عليها
الكهنة).
طبقًا إلجنيل املسيح وعهده اجلديد :فإن اهلل ليس إنتقاميًا ،بل حمبًا للبشرية ومشفقًا على سقوط اإلنسان
وضعفه .وإنَمَا سِر البالء والشرور مصدرها الشرير الذي يستخدم غواية اخلطيئة لكي يَتَسيَّدَ بها على اإلنسان،

وَيَ ْن ُفث ما فيه من موت وحقد على اإلنسان ،ومن هنا تأتي عليه الشرور ألنه صار يف قبضة الشرير" .أَنْتُمْ ِمنْ
ش َهوَاتِ أَبِيكُ ْم ُترِيدُونَ أَ ْن َت ْع َملُوا .ذَاكَ كَانَ قَتَّاالً لِلنَّاسِ ِمنَ ا ْل َبدْءَِ ،ولَمْ يَ ْثبُتْ فِي ا ْلحَقِّ ألَنَّهُ
أَبٍ ُهوَ إِ ْبلِيسُ ،وَ َ
َنهُ كَذَّابٌ وَأَبُو الْكَذَّابِ( ".يوحنا )٤٤:٨
لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ .مَتَى تَكَلَّمَ بِالْ َكذِبِ فَإ َِّنمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا َلهُ ،أل َّ

اإلجنيل أيضًا يرى أن :برنامج الشريعة والعقاب وإن كان قد جنح يف حتجيم انتشار الشر بدرجةٍ ما ،إال أنه
حو اَلشَر وأَ ْغوِيَتَ ُه ،وكذلك فإن التوبة واالعتذار عن اخلطيئة
مل ينجح يف شفاء الطبيعة اإلنسانية من اجنرافها نَ ْ
مل ينجحا :ال يف حترير اإلنسان من قبضة الشيطان ،وال يف شفاء طبيعته وعقله من سيطرة الشر واملوت عليه!
بينما يرى اإلجنيل أن احلل هو يف جتديد الطبيعة اإلنسانية اليت حيصل عليها املؤمن بقيامة املسيح وغلبته على

سبَقَ َفعَيَّ َنهُمْ لِيَكُونُوا مُشَا ِبهِنيَ صُورَةَ ابْ ِنهِ،
سبَقَ َف َعرَ َفهُمْ َ
الذِينَ َ
املوت ويتغري بها إىل مشابهة صورة املسيح" .ألَنَّ َّ
خوَةٍ كَثِريِينَ" (رومية )٢٩:٨
لِيَكُونَ ُهوَ بِ ْكرًا بَ ْينَ إِ ْ

مل يقتصر األمر عند حد تَأَ ُثر كَنَائِس مسيحية جبملتها ،قادة ورعاة ومؤمنني بفكرة الشريعة (الناموس)
والعقاب اليهودية ،حتى كان اخرتاق املسيحية الصهيونية للعقل اجلمعي يف كنائس كثرية ،بإعادة استدعاء
اليهودية وناموسها ومفاهيمها إىل جوار املسيحية ،على الرغم من حتذير الرسول بولس للكنيسة من العصر
الرسولي "إن اختتنتم ال يفيدكم املسيح شيئا"(غالطية  ،)٢:٥حتى يف شرح صليب املسيح وفداءه على أساس
معطيات الناموس والعهد القديم.
ي اإلجنيل واضح ملن يريده :أن ناموس الشريعة والعقاب "مل يكمل شيئًا" (العربانيني  ،)19:7وال يوجد نص
رَ ْأ ُ
واحد باإلجنيل يقول بأن صليب املسيح كان إليفاء العدل اإلهلي ومتطلبات الناموس! بل أن الصليب كان لكي:

ظ َهرَ اآلنَ مرّةً واحدَةً عِندَ اَكتِمالِ األزمِنَةِ لِـيُــزيلَ اخلَطي َئةَ بِتَقديمِ
يبطل اخلطية بذبيحة نفسه " ولكِ ّنهُ َ
سهِ ذَبـيحَةً هللِ"(العربانيني  26:9ت .مشرتكة)؛ ولكي يبيد به املوت ومن له سلطان املوت "أي إبليس"؛ ويعتق اإلنسان
نَف ِ
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كهُم يَسوعُ كذ ِلكَ يف طَبـيع ِتهِم هذِهِ
من العبودية له " وملّا كانَ األبناءُ شُركاءَ يف اللّحمِ والدّمِ ،شار َ
ِلـيَقضيَ ِبمَو ِتهِ على الذي يف يدِهِ سُلطانُ املَوتِ ،أي إبليسَ( "،العربانيني  14:2ت .مشرتكة)؛ ولكي يبطل املوت وينري

طلَ ا ْل َموْتَ وَأَنَارَ ا ْلحَيَاةَ
الذِي أَبْ َ
بقيامته اخللود واحلياة األبدية بواسطة اإلجنيل " ُمخَلِّصِنَا يَسُوعَ ا ْلمَسِيحَِّ ،
طةِ اإلِ ْنجِيلِ" ( 2تيموثاوس )١٠:١؛ وأن التحرير والتطهري من خطايانا (الطبيعة اجلديدة) صارا
وَا ْلخُلُودَ ِبوَاسِ َ
طلٌ إِميَانُكُمْ .أَنْتُمْ َب ْعدُ فِي خَطَايَاكُمْ!" ( ١كورنثوس .)١٧:١٥
بقيامة املسيح "وَإِ ْن لَمْ يَ ُكنِ الْمَسِيحُ َقدْ قَامََ ،فبَا ِ

الشهَادَةُ:
اإلجنيل يرى أن احلياة األبدية صارت إلينا وصرنا شركاء فيها باملسيح له اجملد؛ نفسه" :وَهذِهِ هِيَ َّ
ِيةً ،وَهذِهِ ا ْلحَيَاةُ هِيَ فِي ابْ ِنهِ ١( ".يوحنا  ،)١١:٥وأن النار األبدية حبسب اإلجنيل :ليست
أَنَّ اهللَ أَعْطَانَا حَيَاةً أَ َبد َّ
حمرقة أبدية للعصاة والضالني ،بل هي حالة الشيطان نفسه عند تواجهه مع استعالن النور واجملد األبدي ،ومن
مالَئِكَ ِتهِ( "،متى .)٤١:٢٥
ِيةِ ا ْل ُمعَدَّةِ إلِ ْبلِيسَ وَ َ
ثم سيشاركه حالته الذين اختاروا البقاء معه! "النَّارِ األَ َبد َّ

حماولة إرضاء أو اسرتضاء اهلل بأعمال الشريعة ،مل تفيد اإلنسان بشيء! ومل يكمل الناموس شيئًا! حبسب
اإلجنيل ،ملاذا؟ ألنها ال تغري القلب وال الفكر وال اشتهاء الشرور؛ وكذلك حماولة االعتذار عن اخلطايا وطلب
املراحم؛ لن تفيد أيضًا بشيء حبسب اإلجنيل ،ما دام اإلنسان مقيدًا خبطاياه يف قبضة املوت ،وإبليس الذي سيُحدِر
أَسْرَّاهُ مَ ْع ُه إىل هَاِويتَهِ ،وليس أن اهلل احملب الرحوم هو الذي سيلقي الناس يف ناره وعذابه.

وهنا سيربز السؤال :مادام اهلل حمبًا ورحيمًا فلماذا ال ينقذنا من قبضة الشيطان وجحيمه؟
واإلجابة :أن اهلل الذي وهب احلرية لإلنسان وميزه بالعقل واحلرية عن باقي املخلوقات ،ال ميكن أن يسلب

ج َمعُ الدَّجَاجَةُ
كمَا تَ ْ
ال َدكِ َ
ج َمعَ أَوْ َ
اإلنسان حقه يف احلرية ،ومن ثم اختياره ومسؤوليته" ،كَمْ مَرَّةٍ أَ َردْتُ أَنْ أَ ْ
خهَا تَحْتَ جَنَاحَ ْيهَاَ ،ولَ ْم ُترِيدُوا!" (متى  )٣٧:٢٣فهو يدعو باحلب ملن يستجيب ،فينجو مبحبته.
ِفرَا َ
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 -23املكيدة واملخدوعني
مل يَ ُعد نُضج العقل اإلنساني بعد كل حركات التحرير اليت غطت كل أرجاء العامل ،بقادرٍ على أن يقبل
باستبدال قمع وديكتاتورية احلكام الطغاة ،بالصورة القمعية الدموية لإلله اليت رمستها توراة موسى النيب (األمري
الفرعوني السابق) ،اليت ُأعْطِيَت لبشرية عاشت قبل ستة آالف سنة ،فقد كان رجم الزانية ،وقتل األخ لشقيقه

املرتد عن عبادة يهوه " « ٦وَِإذَا أَ ْغوَاكَ سِرًّا أَخُوكَ ا ْبنُ أُمِّكَ ،أَوِ ابْ ُنكَ ،أَوِ ابْنَ ُتكَ ،أَوِ ا ْمرَأَةُ حِضْنِكَ ،٩ ،بَلْ
جمِيعِ الشَّعْبِ أَخِريًا( ".التثنية  ،)9 ،٦:١٣أمرًا مستساغًا لعقل
قَ ْتالً َتقْ ُت ُلهَُ .ي ُدكَ تَكُونُ َعلَ ْيهِ أَوَّالً ِلقَ ْتلِهِ ،ثُمَّ أَ ْيدِي َ
إنسان ما قبل التاريخ!
األمر الذي أفضى بالبشرية املعاصرة ،مع ضعف القيم الروحية ،إىل ثورة إحلاد عارمة مازالت جتتاح العامل
من غربه إىل شرقنا حتى يومنا هذا وبال توقف!
ما هو أكثر غرابة وحيري العقول هو :أنه على الرغم من أن املسيح له اجملد مل يطبق الناموس مرة واحدة يف
أيام جسده ،ومل يرتك وصية واحدة من وصايا الناموس مل جيددها ويكملها ،فقد جنحت الصهيونية املسيحية يف
إقناع املؤمنني ا ُملخَلَّصِني بإجنيل يسوع املسيح :أن املسيح جاء لكي يتمم الناموس الذي مل يتممه وال مرة ،وأن
يضعوا العهد القديم وناموسه كأساس إلميانهم إىل جوار عهدهم اجلديد وخالصه ،خَ ْلطًا لألوراق بوضع رقعة
قدمية على الثوب اجلديد باسم وحدة الكتاب املقدس ،بينما وحدة الكتاب املقدس معناها أن نقرأ القديم بعيون
اجلديد ،باحثني عن مصدر وحدة الكتاب املقدس الذي هو :يسوع املسيح ،احلق الكامل واألوحد يف الكتاب املقدس
بعهديه ،الذي كان غاية األنبياء ومن فتشوا عنه ،والذي كان الناموس مؤدبنا إىل املسيح ،وليس أن املسيح هو
ت به الصهيونية املسيحية عقول الكثريين ،وأمثرت مسيحية
من جاء ليتمم الناموس على النحو الذي خَدَعَ ْ
متناقضة مع نفسها مبزج القديم باجلديد ،األمر الذي سبب هجر الشباب يف أمريكا للكنائس الصهيومسيحية!
وبهذا الشكل حتققت خطة الصهيونية ضد املسيحية ،بهجر الشباب للكنائس وحتويل الكنائس إىل صورة املعابد
اليهودية متامًا ،مع اإلبقاء على اسم املسيح للتمويه! وبصفته خادم للناموس وقد جاء لكي يتممه!
ليس اللوم على العهد القديم الذي تنبأ عن املسيح وكان مؤدبنا إليه ،ولكن اللوم والدينونة للخونة الذين
دبروا املكيدة للمسيحية لتصبح حتت اليهودية ونسخة منها ،والعتاب الشديد على خدام اإلجنيل الذين خُدِعوا

مبكيدة الضالل ،لتفريغ املسيحية من جوهر قوتها وجمدها؛ وختلوا عن "حَقُّ اإلِ ْنجِيلِ"
السمَاءِ َعلَى
كتب متابع لي هذه الفقرة من رسالة الرسول بولس إىل أهل روميه" :ألَنَّ غَضَبَ اهللِ ُمعْ َلنٌ ِمنَ َّ
مهِمِ( "،رومية )١٨:١
جمِيعِ ُفجُورِ النَّاسِ وَإِ ْث ِ
َ
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كاحتجاج مهذب أو تساؤل عن مدى اتساق حديثي هذا عن فكرة غضب اهلل وماذا عن مثل هذه النصوص من
العهد اجلديد نفسه الكتمال فهم موضوع حديثنا؟
ال بد أن يكون مفهومًا وواضحًا للمؤمنني باملسيح أن األساس الذي تقوم عليه الديانة اليهودية هو الناموس،

والذي على أساسه أيضًا سيدان اإلنسان "ألَنَّ كُلَّ َمنْ أَخْطَأَ ِبدُونِ النَّامُوسِ َف ِبدُونِ النَّامُوسِ َيهْ ِلكُ .وَكُلُّ
َمنْ أَخْطَأَ فِي النَّامُوسِ َفبِالنَّامُوسِ ُيدَانُ( ".رومية  ،)١٢:٢وهذا األساس قد تغري بالنسبة إلنسان العهد اجلديد

وصار األساس الذي به ينال احلياة األبدية ،وأيضًا الذي على أساسه يدان هو املسيح نفسه له اجملد" :وَهذِهِ هِيَ
ِيةً ،وَهذِهِ ا ْلحَيَاةُ هِيَ فِي ابْ ِنهِ ١( ".يوحنا " )١١:٥وَهذِهِ هِيَ الدَّيْنُو َنةُ :إِنَّ النُّورَ قَدْ
الشهَادَةُ :أَنَّ اهللَ أَعْطَانَا حَيَاةً أَ َبد َّ
َّ
جَاءَ ِإلَى ا ْلعَالَمِ ،وَأَحَبَّ النَّاسُ الظُّ ْل َمةَ أَكْ َثرَ ِمنَ النُّورِ ،ألَنَّ أَ ْعمَا َلهُمْ كَانَتْ شِرِّيرَةً".

(يوحنا )١٩:٣

ومن ثم فقد تغري الكهنوت من كهنوت هارون إىل كهنوت املسيح ( َملْكِي صَادَقَ)« :" ،أَقْسَمَ الرَّبُّ َو َلنْ يَ ْندَمَ،
هنٌ ِإلَى األَ َبدِ َعلَى ُرتْ َبةِ َملْكِي صَادَقَ»( ".العربانيني  ،)٢١:٧وتغري الناموس بالتالي من ناموس اخلطية واملوت
أَنْتَ كَا ِ

إىل ناموس روح احلياة (الروح القدس) "ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ َقدْ أَعْ َتقَنِي ِمنْ نَامُوسِ
ِيةِ وَا ْل َموْتِ" (رومية  ،)٢:٨بالتالي تغري أساس الدينونة من طاعة الناموس إىل قبول املسيح والثبوت فيه.
ا ْلخَط َّ
وعليه فإن غضب اهلل طبقًا للناموس يعين "العقاب" بسبب تعدي الناموس ،وهذا هو مفهوم إنسان العهد
القديم للدينونة والعقاب ،الذي ال بد أن يتخلص منه إنسان العهد اجلديد ويتعلم من اإلجنيل :ما هو تعريف
غضب اهلل يف العهد اجلديد القائم على قبول املسيح واالحتاد به.

جلّتْ َفرَأيْناها
" َم ْن لَهُ اال ْب ُن َفلَ ُه ا ْلحَيَاةُ 1( "،يوحنا ( )١٢:٥ألن احلياة األبدية صارت إلينا به) " واحليا ُة تَ َ
شرُكُم باحلياةِ األ َبدِ ّيةِ اليت كانَت عِندَ اآلبِ
واآلنَ نَش َه ُد لَها و ُنبَ ّ

ت لَنا 1("،يوحنا  ٢:١ت .مشرتكة)
جتلّ ْ
و َ

" وَ َمنْ لَيْسَ لَهُ ا ْبنُ اهللِ َفلَيْسَتْ لَهُ ا ْلحَيَاةُ 1(" .يوحنا ( )١٢:٥ألن احلياة يف االبن الذي مل يقبله) ومن ثم فما
غضب اهلل إذن؟

َالذِي الَ ُيؤْ ِمنُ بِاال ْبنِ َلنْ َيرَى حَيَاةً (ليست له حياة) بَلْ
ِيةٌ ،و َّ
الذِي ُيؤْ ِمنُ بِاال ْبنِ (له االبن) َلهُ حَيَاةٌ أَ َبد َّ
" َّ
َيمْكُثُ

علَ ْيهِ غَضَبُ اهللِ»( " .يوحنا )٣٦:٣
َ

ومبقارنة هذه النصوص ببعضها تكون اإلجابة على سؤال ما هو غضب اهلل؟:
ٌ
ٌ
أنه (ليست له حياة أبدية)
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فَالتَحَ ُول وَاَلَتَغَيُّر مِن نَامُوس املَوت والعقاب ،إىل ناموس روح احلياة والقيامة يضع فهمًا وتعريفًا خمتلفًا
لغضب اهلل يف العهد اجلديد ليصبح :ليس االنتقام والعقاب ،بل خسارة احلياة األبدية ،ومن ثم البقاء يف املوت
بعيدًا عن ،وخارج احلياة األبدية اليت باملسيح.
لن يتمكن املؤمنني باملسيح من فهم العهد اجلديد وبالتالي التَمَ ُتع بِعَطِيَّة احلَيَاة باالحتاد باملسيح يسوع ،طاملا
يصر مبشريهم ومعلميهم على البقاء حتت مفاهيم العهد القديم ،من أراد فهم "حَقُّ اإلِ ْنجِيلِ" فهذا هو اإلجنيل
الذي مينح املسيح له اجملد به :احلرية واخلالص والتربير والطبيعة اجلديدة وسكنى الروح القدس؛ اليت مل
َملْ شَيْئًا (العربانيني  )١٩:٧وعهده القديم ،الذي كان فقط مُؤَدِّبَنَا ِإلَى ا ْلمَسِيحِ( ،غالطية
مينحها النَّامُوس الذي لَمْ يُك ِّ
)٢٤:٣
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كل الكتاب موحى به:

ما زلت غري قادر على أن أفهم ملاذا يُصِرُّ بعضٌ ممن خيدمون اإلجنيل على التمسك باملوروث اليهودي ومساواته
بإجنيل املسيح؟! ثم يتخذون من استشهاد املسيح له اجملد بنصوص من العهد القديم برهانًا على هذه املساواة بني
القديم واجلديد.

السؤال األول :ملاذا مل يقتبس املسيح من العهد القديم هذه النصوص على سبيل املثال« " :وَِإذَا أَ ْغوَاكَ سِرًّا
سكَ قَا ِئالًَ :ن ْذهَبُ وَ َن ْعبُدُ
الذِي مِثْلُ َنفْ ِ
ح ُبكَ َّ
ُمكَ ،أَوِ ابْ ُنكَ ،أَوِ ابْنَ ُتكَ ،أَوِ ا ْمرَأَةُ حِضْنِكَ ،أَوْ صَا ِ
أَخُوكَ ا ْبنُ أ ِّ
شفِقْ عَيْ ُنكَ َعلَيْهِ ،وَالَ َترِقَّ َلهُ وَالَ تَسْ ُترْهَُ ،بلْ قَتْالً َتقْ ُت ُلهَُ .ي ُدكَ
خرَى لَمْ َت ْعرِ ْفهَا أَنْتَ وَالَ آبَا ُؤكَ ،وَالَ تُ ْ
آلِ َهةً أُ ْ
ال ِلقَ ْت ِلهِ ،ثُمَّ أَ ْيدِي
َتكُونُ َعلَ ْيهِ أَوَّ ً

جمِيعِ الشَّعْبِ أَخِريًا("!!!.التثنية )9 ،٦:١٣
َ

خلٌ ِإلَ ْيهَا لِكَيْ َتمْ َتلِ َكهَا٢٢ ،
أو مثلُ 21" :يلْصِقُ بِكَ الرَّبُّ ا ْلوَبَأَ حَتَّى ُيبِي َدكَ َعنِ األَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَا ِ
َتبِ ُعكَ حَتَّى ُتفْنِ َيكَ٢٣ ،
َالل ْفحِ وَالذُّبُولِ ،فَت َّ
جفَافِ و َّ
ضرِ ُبكَ الرَّبُّ بِالسِّلِّ وَا ْلحُمَّى وَا ْلبُ َردَاءِ وَااللْ ِتهَابِ وَالْ َ
يَ ْ
جمِيعِ
طعَامًا ِل َ
حدِيدًاَ ٢٦ .وتَكُونُ جُثَّ ُتكَ َ
سكَ ُنحَاسًا ،وَاألَ ْرضُ الَّتِي َتحْ َتكَ َ
سمَا ُؤكَ الَّتِي َفوْقَ رَأْ ِ
َوتَكُونُ َ
جرَبِ
صرَ وَبِا ْل َبوَاسِريِ وَا ْل َ
حةِ مِ ْ
ضرِ ُبكَ الرَّبُّ ِب ُقرْ َ
جهَا ٢٧ ،يَ ْ
السمَاءِ وَوُحُوشِ األَ ْرضِ َولَيْسَ َمنْ ُيزْ ِع ُ
طُيُورِ َّ
ضرِبُكَ الرَّبُّ ِبجُنُونٍ وَ َعمًى وَحَ ْيرَةِ َقلْبٍ ٣٢ ،يُسَلَّمُ بَنُوكَ وَبَنَاتُكَ
الشفَاءَ ٢٨ ..يَ ْ
ال تَسْتَطِيعَ ِّ
ِكةِ حَتَّى َ
وَا ْلح َّ
النهَارِ ،فَتَكِالَّنِ َولَيْسَ فِي َي ِدكَ طَا ِئ َلةٌ "
ظرَانِ ِإلَ ْيهِمْ طُولَ َّ
ك تَنْ ُ
خرَ وَعَيْنَا َ
شعْبٍ آ َ
لِ َ
( .....إخل سفر التثنية إصحاح  ٢٨من التوراة املوحى بها إىل موسى النيب)

إجابة السؤال األول برأيي أن الرب استشهد من القديم فقط ،مبا يتوافق مع إجنيله وعهده اجلديد.
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السؤال الثاني :هل عبارة الرسول بولس " كُلُّ الْكِتَابِ (أي العهد القديم ألن اجلديد مل يكن قد اكتملت
هوَ مُوحًى ِبهِ ِمنَ اهللِ ٢( " ،تيموثاوس  )١٦:٣تعني :أن "كل أسفار" الكتاب (أي العهد القديم)
كتابته وجتميعه بعد) ُ
ُموحَى بها من اهلل ،أم أن كل املكتوب يف الكتاب نصًا ،نصًا مُوحَى به من اهلل؟ إذا كانت اإلجابة هي نصًا ،نصًا؛

حمِيَ غَضَبُ شَاوُلَ َعلَى يُونَاثَانَ وَقَالَ َلهُ« :يَا
فهذا معناه أن إهلهم أوحى مبثل هذه النصوص وأنها كلمة اهلل" :فَ َ
عوْرَةِ أُمِّكَ؟ "! (راجع قذارة
خزْيِ َ
خزْ ِيكَ وَ ِ
َردَةِ ،أَمَا َع ِلمْتُ أ ََّنكَ َقدِ اخْ َترْتَ ا ْبنَ يَسَّى ِل ِ
جةِ ا ْلمُتَم ِّ
ا ْبنَ ا ْلمُ َتعَوِّ َ
العبارة يف النص العربي) (الوحي املقدس يف سفر صموئيل األول .)!٣٠:٢٠

اإلجابة برأيي :أن الوحي املُتَ َك ّلمْ به هو الكلمة النبوية فقط" :أل ََّنهُ لَمْ تَأْتِ ُنبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِي َئةِ إِنْسَانٍَ ،بلْ تَكَلَّمَ
أُنَاسُ اهللِ ا ْلقِدِّيسُونَ مَسُوقِنيَ ِمنَ الرُّوحِ ا ْل ُقدُسِ ٢( " .بطرس )٢١:١
السؤال الثالث :هل الكتاب املقدس هو املسيح ،واملسيح هو الكتاب املقدس؟! أم أن هذه العبارة هي جتديف
(هلالك أنفسهم) على اسم املسيح حبسب حق اإلجنيل؟
اإلجابة برأيي أن املسيح هو احلق الذي أعلنه اإلجنيل وتنبأ عنه األنبياء يف العهد القديم وليس هو الكتاب

حنُ فِي ا ْلحَقِّ فِي ابْ ِنهِ يَسُوعَ ا ْلمَسِيحِ.
املقدس! " وَ َن ْعلَمُ أَنَّ ا ْبنَ اهللِ َقدْ جَاءَ وَأَعْطَانَا بَصِريَةً لِنَ ْعرِفَ ا ْلحَقَّ .وَ َن ْ
ِيةُ"
هذَا ُهوَ اإلِلهُ ا ْلحَقُّ وَا ْلحَيَاةُ األَ َبد َّ

( 1يوحنا )٢٠:٥

السؤال الرابع :كم مرة كُتب عن املسيح له اجملد يف أيام جسده :أنه متم الناموس؟! وما هو نص اإلجنيل
الذي أسستم عليه بدعة أن املسيح جاء( :ليتمم الناموس)؟ وهل سياق الكالم يف (إجنيل متى  )5يعين التتميم أم
التكميل بالكامل؟ طبعًا إذا كان هناك بقية من ضمري!
لقد جنحت الصهيونية املسيحية يف ابتكار عبارة (احلق الكتابي) (بدون نص من أي من العهدين) لتحل حمل

عبارة "حَقُّ

اإلِ ْنجِيلِ" بنص العهد اجلديد يف (غالطية  ،٥:٢غالطية  ،١٤:٢كولوسي .)٥:١

وباحلسرة واألسف تداوهلا من هم خدام "حَقُّ اإلِ ْنجِيلِ" وجنحت يف أن تعيد استدعاء الناموس الذي مت تبديله
بناموس آخر جديد ،إىل جوار رب اجملد وناموس روح احلياة( .العربانيني  ،12 :7رومية )2:8

حبسب الهوت الكنيسة األرثوذكسية الشرقية فإن كنيسة املسيح قد حلت حمل الشعب القديم ،وأن ناموس
روح احلياة (الروح القدس) قد حل حمل ناموس موسى وعهده القديم (العربانيني )12 :7؛ وأن العهد اجلديد ليس تكملة
للقديم ،ولكنه عهد الكمال الذي صار بني املسيح وكنيسته ،دون أن يهدم القديم النافع للتعليم ،وأن املسيح نفسه
قد صار لنا رأس وأساس إمياننا يف العهد اجلديد ،حمل الناموس وعهده القديم ،وليس أن اإلميان الشخصي
لألفراد هو أساس اإلميان ،وأن رب اجملد ورسله اقتبسوا من الكلمة النبوية املمتدة إىل العهد اجلديد ،دون ما عتق

جدِيدًا» عَتَّقَ األَوَّلَ .وَأَمَّا مَا عَتَقَ وَشَاخَ َف ُهوَ َقرِيبٌ مِنْ
وشاخ وصار قريبًا من االضمحالل" ،فَِإذْ قَالَ « َ
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حالَلِ" (العربانيني  ،)١٣:٨وكنيستنا ال تهمل العهد القديم ولكنها تقرأ القديم بعيون اجلديد ،وتؤسس إميانها
االضْ ِم ْ
على رب اجملد وعهده اجلديد؛ وليس على العهد القديم؛ مع كل االعتبار لنبوات العهد القديم وشهادتها للمسيح
له اجملد؛ وأن املسيح هو حق اإلجنيل؛ دون خلط للقديم باجلديد باسم وحدة الكتاب املقدس ،فما يربط العهدين
هو نبوات العهد القديم عن املسيح؛ وإعالن اجلديد لشخصه املبارك ،وهو احلق الوحيد :قبل العهد القديم وبعده،
وهذا هو املعنى الوحيد؛ لوحدة الكتاب املقدس بعهديه.
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حق اإلجنيل؛ للبيع!

ِلت ْقوِيمِ
َالتوْبِيخِ ،ل َّ
ِلت ْعلِيمِ و َّ
بعد التأكيد على أن كل الكتاب (العهد القديم) " ُهوَ مُوحًى ِبهِ ِمنَ اهللِ ،وَنَا ِفعٌ ل َّ
الذِي فِي ا ْلبِرِّ 2( "،تيموثاوس  )١٦:٣وأنه "أل ََّنهُ لَمْ تَأْتِ ُنبُوَّةٌ قَطُّ ِبمَشِي َئةِ إِنْسَانٍَ ،بلْ تَكَلَّمَ أُنَاسُ اهللِ
وَالتَّ ْأدِيبِ َّ
الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِنيَ ِمنَ الرُّوحِ الْ ُقدُسِ 2( ".بطرس  ،)٢١:١وأن املسيح له اجملد ورسله القديسني اقتبسوا من العهد
القديم ما هو متوافق مع اإلجنيل ،فإنه تظل هنالك فروق جوهرية بني العهد القديم واجلديد ،إنكارها يعين
املساومة على حق اإلجنيل ،وإنكاره.
حدٍ (يوحنا  )٣٩:٧يف العهد القديم ،ومل تَصِ ْر البشرية (الكنيسة)
 .١أَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ َلمْ يَ ُكنْ قَدْ ُأعْطِيَ َبعْدُ ،لِأَ ْ
بعد مسكنًا هلل يف الروح "الَّذِي فِيهِ أَنْتُمْ أَيْضًا َمبْنِيُّونَ َمعًا ،مَسْكَنًا ِهللِ فِي الرُّوحِ(".أفسس  )٢٢:٢ومل
يسكن فيهم الروح القدس بعدَ " .أمَا َت ْعلَمُونَ أَنَّ ُكمْ هَيْكَلُ اهللِ ،وَرُوحُ اهللِ يَسْ ُكنُ فِي ُكمْ؟ " ( 1كورنثوس .)١٦:٣
ل تَأْسِيسِ ا ْلعَالَمِ 1( ،بطرس  )٢٠:١فهذا ل مينع:
 .٢أن يكون دم يسوع املسيح َم ْعرُوفًا سَا ِبقًا َق ْب َ

أ.
ب.

م (يوحنا  ،٣١:١٢يوحنا  ،٣٠:١٤يوحنا )١١:١٦
أن إبليس كان هو َرئِيسُ هذَا ا ْلعَا َل ِ

أن الغلبة على اخلطية واملوت بالصليب مل تكن قد متت بعد "فَِإذْ ذَاكَ كَانَ َيجِبُ أَنْ يَتَأَلَّمَ ِمرَارًا
ظ ِهرَ مَرَّةً عِ ْندَ انْقِضَاءِ الدُّهُورِ" (العربانيني " ،)٢٦:٩وَإ َِّنمَا
ِنهُ اآلنَ َقدْ أُ ْ
كَثِريَةً مُ ْن ُذ تَأْسِيسِ ا ْلعَالَمِ ،وَلك َّ
طةِ
خلُودَ ِبوَاسِ َ
الذِي أَبْطَلَ ا ْل َموْتَ وَأَنَارَ ا ْلحَيَاةَ وَالْ ُ
ظهُورِ مُخَلِّصِنَا يَسُوعَ ا ْلمَسِيحَِّ ،
ظ ِهرَتِ اآلنَ بِ ُ
أُ ْ
اإلِ ْنجِيلِ"

ت.

( 2تيموثاوس .)١٠:١

أن أحدًا مل ينل اخلالص ،ألن اخلالص هو االحتاد باملسيح الغالب للموت واخلطية "ألَنَّهُ إِنْ كُنَّا
حنُ مُصَالَحُونَ َنخْ ُلصُ
حنُ أَ ْعدَاءٌ َقدْ صُو ِلحْنَا َمعَ اهللِ ِب َموْتِ ابْنِهَِ ،فبِاألَ ْولَى كَثِريًا وَ َن ْ
وَ َن ْ
ِبحَيَاتِهِ!"

(رومية )١٠:٥

الظ ْلمَةِ
َلشعْبُ السَّا ِلكُ فِي ُّ
ظالَلِ الْ َموْتِ( ،لوقا " ،)٧٩:١ا َّ
 .٣أن كل البشرية كانوا جَالِسِنيَ فِي الظُّ ْل َمةِ وَ ِ
صرَ نُورًا عَظِيمًا .ا ْلجَالِسُونَ فِي أَ ْرضِ
أَبْ َ

علَ ْيهِمْ نُورٌ( ".إشعياء )٢:٩
شرَقَ َ
ظالَلِ ا ْل َموْتِ أَ ْ
ِ
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.٤

جهِي ،ألَنَّ اإلِنْسَانَ الَ َيرَانِي
أن أحدًا من البشر مبا يف ذلك األنبياء ،مل يرْ اهلل«" .الَ َت ْقدِرُ أَنْ َترَى وَ ْ
َبرَ( ".يوحنا
ضنِ اآلبِ هُوَ خ َّ
الذِي ُهوَ فِي حِ ْ
وَ َيعِيشُ»( ".اخلروج " ،)٢٠:٣٣اَهللُ لَمْ َيرَهُ أَحَدٌ قَطُّ .اَال ْبنُ ا ْلوَحِيدُ َّ
)١٨:١

ِلتبَنِّي بِيَسُوعَ ا ْلمَسِيحِ
سبَقَ َفعَيَّنَنَا ل َّ
 .٥أن أحدًا من البشر مل ينل نعمة التبين قبل التجسد والقيامةِ" .إذْ َ
سهِ ،حَسَبَ مَسَرَّةِ
لِ َنفْ ِ

مَشِيئَتِهِ( "،أفسس )٥:١

 .٦أن العهد القديم تأسس على الناموس (أي الشريعة) الذي جنح يف أن حيقق نوعًا من االنضباط يف
السلوكيات واحلقوق ،وحقوق الغري حنوهم؛ ولكنه مل ينجح يف أن:
أ.

حدٌ فِي
يغري جوهر اإلنسان وطبيعته ،وبالتالي مل يقدر على جتديد طبيعة اإلنسانِ" .إذًا إِنْ كَانَ أَ َ
جدِيدًا 2( ".كورنثوس
جدِيدَةٌ :األَشْيَاءُ ا ْلعَتِي َقةُ َقدْ مَضَتُْ ،ه َوذَا الْكُلُّ َقدْ صَارَ َ
خلِي َقةٌ َ
الْمَسِيحِ َف ُهوَ َ
.)١٧:٥

سلْطَانُ ا ْل َموْتِ ،أَيْ
الذِي َلهُ ُ
ب .ومل يقدر أن يبطل عبودية اخلطية واملوت" .لِكَيْ ُيبِيدَ بِا ْل َموْتِ ذَاكَ َّ
إِ ْبلِيسَ"،

(العربانيني )١٤:٢

الذِي
ت .وبالتالي مل ميكنه حترير اإلنسان من قيود وسلطان الشيطان عليهَ" .ألَسْتُمْ َتعْ َلمُونَ أَنَّ َّ
ِيةِ ِل ْل َموْتِ أَوْ لِلطَّاعَةِ
ُتقَدِّمُونَ ذَوَاتِكُمْ َلهُ َعبِيدًا لِلطَّا َعةِ ،أَنْتُمْ َعبِيدٌ ل َِّلذِي تُطِيعُو َنهُ :إِمَّا لِ ْلخَط َّ
ِل ْلبِرِّ؟"

(رومية )١٦:٦

 .٧أن تَ ْعرِيف اخلطيئة يف العهد القديم هو( :التعدي على الناموس) " وَا ْلخَطِيَّةُ هِيَ التَّعَدِّي "

( 1يوحنا

عنِ ا ْلخَطَايَا السَّا ِل َفةِ بِإِ ْمهَالِ اهللِ( "،.رومية  )٢٥:٣على
الص ْفحِ َ
 )٤:٣ومن ثَمَّ فقد كان تعريف الغفران هوَّ " :
الرغم من أن الطبيعة اإلنسانية مازالت حتت اخلطية واملوت.

ج ْو َهرِهِ ،وَحَا ِملٌ
جدِهِ ،وَرَسْمُ َ
الذِيَ ،و ُهوَ َبهَاءُ َم ْ
أما تعريف الغفران يف العهد اجلديد؛ فقائم على التطهريَّ " .
طهِريًا ِلخَطَايَانَا( "،العربانيني  ،)٣:١بِغَلَبَةِ املسيح على الصليب
سهِ تَ ْ
كُلَّ األَشْيَاءِ بِ َك ِل َمةِ ُقدْ َر ِتهِ ،بَ ْعدَ مَا صَ َنعَ بِ َنفْ ِ

ِيةِ،
سدُ ا ْلخَط َّ
طلَ جَ َ
(بدمه)؛ ونوال نعمة الطبيعية اجلديدة "عَا ِلمِنيَ هذَا :أَنَّ إِنْسَانَنَا ا ْلعَتِيقَ قَدْ صُلِبَ َمعَهُ لِ ُيبْ َ
كمْ( "،رومية
ِيةِ( ".رومية  ،)٦:٦وجتديد الذهن" .بَلْ َتغَيَّرُوا َعنْ شَ ْكلِ ُكمْ بِ َتجْدِيدِ أَ ْذهَانِ ُ
كَيْ الَ َنعُودَ نُسْتَ ْع َبدُ أَيْضًا ِل ْلخَط َّ

الن ْع َمةُ
 ،)٢:١٢والتقديس بعمل روح القداسة" .فِي َت ْقدِيسِ الرُّوحِ لِلطَّا َعةِ ،وَرَشِّ دَمِ يَسُوعَ ا ْلمَسِيحِ :لِتُكْ َثرْ لَكُمُ ِّ
َالسالَمُ".
و َّ

( 1بطرس )٢:١

الذِينَ هُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ؟ (رومية  )١:٨هل على حساب احملسوبية،
فلماذا الَ شَيْءَ ِمنَ الدَّيْنُو َنةِ اآلنَ َعلَى َّ
أنهم قد صاروا "من شِلِّتنا واحملسوبني معنا" يف اإلميان باملسيح؟ أم ألنهم دخلوا يف ناموس جديد :هو ناموس

الطبيعة اجلديدة بالروح القدس (روح احلياة)؟!؛ فكيف يدان "ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ الْحَيَاةِ فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ َقدْ
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ت طَبِيَعَتَ ُه وهو ينمو يف التجديد
ِيةِ وَا ْل َموْتِ" (رومية  ،)٢:٨وعلى أي شيءٍ يدان مَ ْن تَجَدَدَ ْ
أَعْ َتقَنِي ِمنْ نَامُوسِ ا ْلخَط َّ

جهٍ مَكْشُوفٍ،
جدَ الرَّبِّ ِبوَ ْ
ظرِينَ مَ ْ
جمِيعًا نَا ِ
حنُ َ
واملعرفة حتى يصل إىل تلك الصورة عينها اليت خلالقه؟ "وَ َن ْ
كمَا ِمنَ الرَّبِّ الرُّوحِ" ( 2كورنثوس  ،)١٨:٣وأما
جدٍَ ،
جدٍ ِإلَى مَ ْ
َيرُ ِإلَى ِت ْلكَ الصُّورَةِ عَيْ ِنهَاِ ،منْ َم ْ
كمَا يف ِمرْآةٍ ،نَ َتغ َّ
َ

الذين ما يزالوا يف طبيعتهم العتيقة ومستعبدين للخطية فما يزالوا حتت الدينونة واملوت" .وَأَنْتُمْ ِإذْ كُنْتُمْ
أَ ْموَاتًا بِالذُّنُوبِ وَا ْلخَطَايَا"،

(أفسس )١:٢

ومِن ثَمَّ فإن الذين ُيعَلِّمُون أن نعمة العهد اجلديد هي غفران اخلطايا (ما تقدَّم منها وما تأخَّر) على حساب
حلقُّ اإلِ ْنجِيلِ الذي يرى أن الغفران هو
دم املسيح باإلميان باملسيح خملصًا شخصيًا؛ فإنهم "خيدعونهم" طبقًا َ
التطهري الفعلي الناتج عن جتديد الطبيعة وجتديد الذهن ،بقبول املسيح الغالب بالصليب واالحتاد به ،والذي
يتكمّل بطاعة الروح القدس ،للتقديس ( 1بطرس )٢:١

الفرصة مل تَضِعْ بَ ْعد للذين مل يتعلموا حَقُّ اإلِ ْنجِيلِ (كما حدث معي يف شبابي!) وللذين مل يدركوا بعد
الغلبة على اخلطية ،وال حياة النصرة باملسيح يسوع ،بالتحول من منهج الناموس إىل طلب وقبول نعمة تغيري
وجتديد الطبيعة من املسيح.
ومن هنا فقد صار واضحًا للجميع ،ملاذا أقاوم بشدة إنكار حق اإلجنيل أو التنازل عنه عن قصد أو عن غري
َملْ شَيْئًا" (العربانيني  ،)١٩:٧والتشويش بها
قصد ،باستدعاء مفاهيم العهد القديم املؤسَّسَة على أن "النَّامُوسُ لَمْ يُك ِّ
على جوهر خالص املسيح (باسم وحدة الكتاب املقدس وكلمة اهلل) ،دون االحتاد باملسيح والغلبة الفعلية واَ ُملعَاشَة

على اخلطية ،وعلى املوت ،والشيطان ،بصليبه احملي وقوة قيامته" .ألَنَّ كُلَّ َمنْ ُو ِلدَ ِمنَ اهللِ يَ ْغلِبُ ا ْلعَالَمَ .وَهذِهِ
غلَ َبةُ الَّتِي َتغْلِبُ ا ْلعَالَمَِ :إميَانُنَا 1( ".يوحنا )٤:٥
هِيَ ا ْل َ

فإميان وتصديق بصليب املسيح ،مل يؤول إىل االحتاد بطبيعته اجلديدة الغالبة وروح القداسة ،هو حالة من
الوهم وخداع النفس وضالل التعليم ،طبقًا حلق اإلجنيل ،وكذلك جهاد روحي دون جتديد الطبيعة والذهن
وعمل روح القداسة ،لن يؤدي إال إىل اإلحباط والتدين دون بلوغ قوة احلياة اليت باملسيح يسوع!
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الصهيومسيحية؛ واإلجنيل!

يظن بعض املسيحيني أن متسكهم باملساواة بني وحي العهد القديم ووحي العهد اجلديد هو نوع من التقوى،
هذا إذا مل يكونوا من مأجوري الصهيونية العاملية اليت تدفع هلم مرتباتهم الشهرية بصفتهم أعضاء تنظيم
َملْ شَيْئًا!
الصهيونية املسيحية ،لتهويد املسيحية وإخضاعها ومسيحها القدوس للنَّامُوسُ َا َلذِي لَمْ يُك ِّ

(العربانيني

حدٌ
 ،)١٩:٧غَيّ ُر وَاعِنيَ إىل أن ألف باء املسيحية :أن االبن الكلمة املتجسد هو نفسه وحي العهد اجلديد "اَهللُ لَمْ َيرَهُ أَ َ
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َبرَ( ".يوحنا ( ،)١٨:١وال واحد من أنبياء العهد القديم)
ضنِ اآلبِ ُهوَ خ َّ
الذِي ُهوَ فِي حِ ْ
قَطُّ .اَال ْبنُ ا ْلوَحِيدُ ( َفقَطْ) َّ

َبرَ".
ضنِ اآلبِ ُهوَ خ َّ
الذِي ُهوَ فِي حِ ْ
اَال ْبنُ ا ْلوَحِيدُ َّ
بينما وحي العهد القديم هو :تكلم أناس اهلل القديسون الذين مل يروا اهلل وال مسعوا صوته "وَاآلبُ َنفْسُهُ
ص ْرتُمْ هَيْئَ َتهُ( "،يوحنا  )٣٧:٥مسوقني من الروح القدس.
ص ْو َتهُ قَطُّ ،وَالَ أَبْ َ
س َمعُوا َ
ش َهدُ لِي .لَ ْم تَ ْ
سلَنِي يَ ْ
الذِي أَرْ َ
َّ

فما هو وجه املقارنة بني وحي أنبياء العهد القديم القديسني ،وإعالن القدوس نفسه عن اآلب" :أَنَا أَ ْعرِ ُفهُ
حدٌ َي ْعرِفُ اآلبَ إِالَّ
حدٌ َي ْعرِفُ اال ْبنَ إِالَّ اآلبُ ،وَالَ أَ َ
سلَنِي»( ".يوحنا َ " ،)٢٩:٧ولَيْسَ أَ َ
ألَنِّي مِ ْنهَُ ،و ُهوَ أَرْ َ

اال ْبنُ" (متى

)٢٧:١١؟
خدَ ُعونَ" :بل ألمتم" فلماذا
َملَ" معناها كما يَ ْ
فإذا كانت عبارة املسيح له اجملد" :مَا جِئْتُ ألَ ْنقُضََ ،بلْ ألُك ِّ
مل يتمم املسيح الناموس يف أيام جسده وال مرة واحدة؟! وملاذا مل يرتك وصية واحدة من الناموس؟ ومل يكمّلها؟!
وملاذا يقول الرسول بولس عنه له اجملد :أما اآلن فقد ظهر بر اهلل (باملسيح يسوع) وبدون الناموس! ومع ذلك فقد

شهُودًا َلهُ ِمنَ النَّامُوسِ وَاألَ ْنبِيَاءِ"،
ظ َهرَ بِرُّ اهللِ ِبدُونِ النَّامُوسِ ،مَ ْ
شهد له الناموس واألنبياء "وَأَمَّا اآلنَ َف َقدْ َ
(رومية  ،)٢١:٣ثم ملاذا يكون باقي سياق النص يف (متى  )٥يتكلم عن التكميل وليس التتميم؟!
إن اقتباس املسيح ورسله من الناموس واألنبياء وتأكيد العهد اجلديد على وحي أسفار العهد القديم ووحي
األنبياء ،ليس مُبَرِرًا وال مُسَّوغًا إلنكار نعمة العهد اجلديد وإعالن املسيح عن اآلب! من أجل إعادة استدعاء القديم
وناموسه وإخضاع فهم اإلجنيل للقديم ،هذه خيانة عظمي لإلجنيل وللمسيح ،فالعهد القديم هو فقط شاهد

ضعٍ
سرَاجٍ مُنِريٍ فِي َم ْو ِ
كمَا ِإلَى ِ
ِيةُ ،وَهِيَ أَ ْثبَتُ ،الَّتِي َت ْفعَلُونَ حَسَنًا إِنِ انْ َت َبهْتُمْ ِإلَ ْيهَاَ ،
"وَعِ ْندَنَا الْ َك ِل َمةُ النَّ َبو َّ
الص ْبحِ فِي ُقلُوبِكُمْ 2( "،بطرس  )١٩:١صِدْق عن إجنيل املسيح ،ولكنه
كوْكَبُ ُّ
ط َلعَ َ
النهَارُ ،وَيَ ْ
جرَ َّ
ظلِمٍِ ،إلَى أَنْ يَ ْن َف ِ
مُ ْ

ليس به بر! "ِإذْ َن ْعلَمُ أَنَّ اإلِنْسَانَ الَ يَ َتبَرَّرُ بِأَ ْعمَالِ النَّامُوسَِ ،بلْ بِ ِإميَانِ يَسُوعَ ا ْلمَسِيحِ"،

(غالطية  )١٦:٢و (رومية ،٢٠:٣

جدِيدًا» عَتَّقَ األَوَّلَ .وَأَمَّا مَا
َملْ شَيْئًا" (العربانيني " ،)١٩:٧فَِإذْ قَالَ « َ
رومية  ،٣٢:٩غالطية  ،٢:٣غالطية " )٥:٣النَّامُوسُ لَمْ يُك ِّ
حدٍ غَ ْيرِهِ
حالَلِ " (العربانيني  )١٣:٨ألنه ليس بأحد غري املسيح اخلالص " َولَيْسَ بِأَ َ
عَتَقَ وَشَاخَ َف ُهوَ َقرِيبٌ ِمنْ االضْ ِم ْ
خ ُلصَ»".
السمَاءَِ ،قدْ أُعْطِيَ بَ ْينَ النَّاسِِ ،بهِ يَ ْن َبغِي أَنْ نَ ْ
خرُ َتحْتَ َّ
الصُ .ألَنْ لَيْسَ اسْمٌ آ َ
خَ
الْ َ

(أعمال الرسل )١٢:٤

جلِكُمْ 1( " ،بطرس  )١٠:١الذين مل ينالوا
الذِينَ تَنَبَّأُوا َعنِ النِّ ْع َمةِ الَّتِي ألَ ْ
الذِي فَتَّشَ وَبَحَثَ عَ ْنهُ أَ ْنبِيَاءَُّ ،
الصَ َّ
خَ
"ا ْل َ

إلميَانِ مَاتَ هؤُالَءِ أَجْ َمعُونََ ،وهُمْ لَمْ يَنَالُوا ا ْل َموَاعِيدََ ،بلْ
املواعيد ،بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيّوها "فِي ا ِ
ظرُوهَا َوصَدَّقُوهَا وَحَيُّوهَا ،وَأَقَرُّوا بِأ ََّنهُمْ ُغرَبَاءُ وَ ُنزَالَءُ َعلَى األَ ْرضِ".
ِمنْ َبعِيدٍ نَ َ

(العربانيني )١٣:١١

فهل يوجد إهلان :واحد للعهد القديم وآخر للجديد؟! أو كيف يكون اهلل واحدًا ويقول يف القديم :أبغض
عدوك واقتل أخاك املرتد عن عبادته؟! ثم يتحول إىل النقيض يف اجلديد ويقول :أحبوا أعداءكم ،وأحبوا بعضكم
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كما أحببتكم (أكثر من نفسك!)؟ فكروا قليلًا بعقولكم وباستنارة الروح القدس قبل أن أعطيكم اإلجابة ،وال
ُتسَلِ ُموها مَ ْوطِئًا لتالميذ ومعلمي الصُهيُومَسِيحية الذين حيولونكم عن حق اإلجنيل ،ويرتدون بكم عن إجنيل روح
احلياة يف املسيح يسوع ،إىل ناموس اخلطية والعقاب باملوت (رومية  ،)٢:٨بدلًا من انسياقكم غري املتدبر حلق اإلجنيل
وراء تعليم الصُهيُومَسِيحية اليت تنسب إىل اهلل محاقة ،خبلط رؤية القديم للذين مل يروا اهلل ،بإعالن الكامل لآلب
الذي يعرفه ألنه منه ،ويضعون معثرة أمام عقول شباب ُيعْ ِملُونَ ُع ُقولَ ُهم للفَهم ،وأمام الذين هم من خارج؛ اقرأوا
القديم بعيون اجلديد ،لتدركوا أننا لسنا أمام إهلني! وال إله واحد متناقض مع نفسه من النقيض إىل النقيض،

س َمعُوا صَ ْو َتهُ قَطُّ،
ولكننا أمام إعالنني ورؤيتني خمتلفتني ،واحدة منهما ملن مل يروا اهلل وال مسعوا صوته؛ لَمْ تَ ْ
ص ْرتُمْ هَيْئَ َتهُ( "،يوحنا  ٣٧:٥واألخرى للنور املولود من اآلب قبل كل الدهور الذي قال عن نفسه وعن اآلب "أَنَا
وَالَ أَبْ َ
سلَنِي»( ".يوحنا )٢٩:٧
أَ ْعرِ ُفهُ ألَنِّي مِ ْنهَُ ،و ُهوَ أَرْ َ
الفخ واملكيدة اللذان نصبتهما الصهيونية للمسيحية؛ هي اخرتاق الكنيسة املسيحية بالصُهيُومَسِيحية اليت
ترفع شعار اإلميان باملسيح ،ثم تسحب البساط من حتت أقدام املسيحيني البسطاء بقراءة وفهم وتفسري اإلجنيل
حاشَا ولكي يكمل البناء على
على خلفية الناموس والعهد القديم ،خبدعة أن املسيح جاء لكي يتمم الناموسَ ،

كهَ َنةٍ
أساس الناموس والقديم ،وليس أنه جاء باملسكن األعظم واألكمل "وَأَمَّا ا ْلمَسِيحَُ ،و ُهوَ َقدْ جَاءَ رَئِيسَ َ
خلِي َقةِ"،
الذِي لَيْسَ مِنْ هذِهِ ا ْل َ
كمَلِ ،غَ ْيرِ ا ْلمَصْنُوعِ بِ َيدٍ ،أَيِ َّ
ِل ْلخَ ْيرَاتِ ا ْلعَتِيدَةَِ ،فبِا ْلمَسْ َكنِ األَعْظَمِ وَاألَ ْ
حلَ وَشَاخَ! فاملسيح نفسه له اجملد هو حجر األساس الوحيد للمسكن
ضمِ ْ
(العربانيني  ،)١١:٩دون أن يهدم القديم الذي ا ْ
اجلديد األكمل واألعظم.

إل ْنجِيلِِ .باسْتنَارة الروح القدس ،بأن نقرأ اإلجنيل بإنارة الروح
حبقِّ ا ِ
سنُ َعالِج الَمكِيدة َ
ِل َذ ِلك فَ َ
القدس ونقرأ العهد القديم بعيون وإنارة إجنيل املسيح ،وسنبدأ من سفر التكوين وسقوط اإلنسان
ثم بالطوفان وباقي األحداث األساسية.
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العهد القديم بعيون اجلديد
قراءة العهد القديم بعيون اجلديد
( )1قراءة القديم بذهن اجلديد (اخلطية والسقوط) – التكوين ۳
ا

أول :بداية فإن القديس أثناسيوس قدم شرحًا إجنيليًا لسقوط اإلنسان استغرق الفصول األوىل من كتابه
"الرسالة إىل الوثنيني" مغايرًا للموروث اليهودي والهوت العصور الوسطى ،وقد بدأه بأن قصة الشجرة واجلنة هي
تصوير رمزي من تعبري الطوباوي موسى النيب ،لشرح سقوط اإلنسان ،وعليه فإن فهم مفردات التشبيهات هو بداية
الفهم:
"احلية" هي الشيطان ،و"احلوار" مع املرأة هو الغواية ،و"األكل" من الشجرة هو ابتالع الطعم الذي أدى إىل
دخول الشر إىل اإلنسان الذي كان حييا يف معرفة اخلري فقط ،فصار فيه اخلري والشر معًا ،وبالشر دخله املوت
خلَتِ الْخَطِيَّةُ إِلَى ا ْلعَا َلمِ ،وَبِا ْلخَطِيَّ ِة
وهكذا اجتاز املوت اىل مجيع الناس " ِمنْ َأجْلِ ذ ِلكَ كَأَنَّمَا بِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ َد َ
الْمَوْتُ ،وَهكَذَا اجْتَازَ الْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ ،إِذْ َأخْطَأَ ا ْلجَمِيعُ" (رومية )١٢:٥؛ فاملوت إذن دخله من الشيطان (امليت
األول بتعبريات ق .أثناسيوس" بسبب دخول اخلطيئة إىل مشيئته بطاعة مشيئة الشرير ،وليست حكمًا صدر من
اآلب ضد اإلنسان.
ا

ثانيا :أن املوروث اليهودي طبقًا لقانون (ناموس) العقوبة باملوت؛ افرتض أن املوت كان عقوبة من اهلل لإلنسان
على املعصية؛ بينما املوت دخل البشرية حبسد إبليس (بلدغة) احلية؛ فكما تنقل احلية سم املوت الذي فيها إىل
سلْطَانُ الْ َموْتِ ،أَيْ إِ ْبلِيسَ( " ،العربانيني  )١٤:٢إىل اإلنسان
الذِي لَهُ ُ
اإلنسان ،فهكذا نقل إبليس املوت الذي فيه "ذَاكَ َّ
بغواية معرفة الشر ،فَصَارَ اإلنسان يف املوت وصار املوت يعمل فيه؛ وهذا هو السقوط ،فطبقًا للعهد اجلديد فإن
أجرة اخلطية املوت :أي أن مثرة ونتيجة اخلطية املوت ،وليس أنها عقوبة من اآلب احملب لإلنسان.
ا

ثالثا :أن اهلل كان قد حذر اإلنسان "بالوصية" من االقرتاب من الشر (ال متساه) أو ابتالع طعمه (وال تأكال
منه) لئال يدخلهم املوت بالشر ،ومن ثم يفقدان نعمة االشرتاك يف "الكلمة" واحلياة األبدية اليت فيه ،ومل يعاقبهما
اآلب السماوي باملوت ألنه ليس فيه موت طبقًا إلعالن العهد اجلديد" ،فموتًا متوتا" ليست حكمًا عليهم باملوت
حبسب املوروث اليهودي الناموسي ،بل هي وصية حتذيرية من اخلطية والغواية واملوت ،يقول القديس أثناسيوس
َمنَ
يف كتابه جتسد الكلمة ،أن النعمة اليت أُ ْعطِيَت لإلنسان األول آدم :هي نعمة االشرتاك يف الكلمة ،وأن اهلل أ َّ
العطية بالوصية "ال تأكال منه وال متساه لئال متوتا"
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ا

رابعا :أما اخلروج من اجلنة ،فهو اخلروج من حالة الربكة واجملد والسلطان على الطبيعة واليت هي بسبب
امتالء اإلنسان من احلياة بسبب نعمة اشرتاكه يف الكلمة وحمبته وسلطانه ،اخلروج إىل حالة الطبيعة واألرض
اليت ينعكس عليها شقاء اإلنسان املتغرب عن احلياة اليت يف اهلل (وهذه هي اللعنة) ،وهذا هو أيضًا معنى سيف
هليب النار املتقلب الذي يفصل بينهم وبني شجرة احلياة اليت هي "الكلمة" الذي فيه كانت احلياة اليت هي نور
اإلنسان ،وقد انفصل عنه اإلنسان ففقد احلياة وصار يف املوت.

يا اهلل العظيم األبدي الذي جبل (خلق) اإلنسان على غري فساد (ليس فيه املوت) ،ثم دخل املوت إىل
البشرية العامل حبسد إبليس ،سقطنا من احلياة األبدية بغواية الشيطان (احلية) .هدمته ،بالظهور احمليي
الذي البنك الوحيد اجلنس ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسـيــح .هذا الذي أحب خاصته الذين يف العامل،
وأسلم ذاته فداءً عنا إىل املوت الذي متلك علينا ،الذي كنا مقيدين ممسكني به ومباعني لعبودية الشرير
بسبب خطايانا ،الذي نزلت روحه اإلنسانية وقت الصليب إىل اجلحيم لتحرر األرواح املقيدة باملوت يف قبضة إبليس،

نزل إىل اجلحيم من قبل الصليب

)( .من القداس الباسيلي للقديس باسيليوس الكبري)

وحتى ال خيدع أحد نفسه ،أو خيدعه أحد :هل صارت فيك حياة اهلل باملسيح يسوع بالفرح والسالم واحملبة،
أم أن املوت يسكن أعماقك باخلطيئة والقلق ،والضيق ،واالضطراب ،واالكتئاب؟
"من هو جنس (فسيظل جنسًا) فليتنجس بعد؛ ومن هو بار فليتربر بعد ومن هو مقدس فليتقدس بعد" فما

أنت فيه اآلن؛ " وَ َمنْ ُهوَ َنجِسٌ َفلْيَتَنَجَّسْ بَ ْعدُ .وَ َمنْ هُوَ بَارٌّ َفلْيَ َتبَرَّرْ َب ْعدُ .وَ َمنْ ُهوَ ُمقَدَّسٌ َفلْيَ َتقَدَّسْ بَ ْعدُ»".
(رؤيا  )١١:٢٢هو ما سيظل معك وستكون عليه يف أبديتك ،أنه اختيارك ،احلُر!

( )2قراءة العهد القديم بعيون اجلديد (العري ،الشقاء ،اللعنة) تكوين 3
فهمنا يف الفصل السابق من شرح القديس أثناسيوس أن قصة اجلنة والسقوط هي تصوير رمزي من النيب

موسى املنقاد بإهلام من الروح القدس ،ومن ثم فتعبريه" :فَا ْنفَتَحَتْ أَعْيُ ُن ُهمَا وَ َع ِلمَا أَنَّ ُهمَا ُعرْيَانَانِ".

(التكوين )٧:٣

يصف نتيجة اخلطية :الشعور بالعار واخلزي واهلروب من مواجهة النور اإلهلي ،والذي صوره النيب موسى خبجل
العري ،فالناس يتعرون أمام الكامريات وأمام بعضهم وعلى شواطئ العراة ،وال خيجلون! ألن املعنى هو اخلجل وعار
اخلطية الذي عرب عنه باإلحساس بالعري وليس العري احلريف.
ومن هنا فإن مُفَسري املوروث اليهودي ذهبوا إىل حرفية العري واألكثر من هذا ،فقد ذهبوا إىل أن اهلل ذبح

س ُهمَا".
ج ْلدٍ وََأ ْلبَ َ
صةً ِمنْ ِ
حيوانات وفَصَّلَ وخَاطَ هلم منها أقمصة من جلد! " َوصَ َنعَ الرَّبُّ اإلِلهُ آلدَمَ وَا ْمرََأ ِتهِ أَقْمِ َ
(التكوين  )٢١:٣وكَأن خالقُ اجللدَ لِلحَيَوانَات غري قادر على أن خيلق هلما أقمصة! واملعين الرمزي واضح أن جمهودات
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اإلنسان لسرت خزي وعار اخلطية غري جمدية وقد (شُبهت بورق التني) ،لكنها النعمة اليت هي عطية اهلل وحدها
القادرة على إزالة العار واخلزي (فَشُ ِبهَت بأقمصة اجللد) باملقارنة مع ورق التني!
جلِكِ
اجلزء التالي من احلديث " :وَقَالَ ِللْمَ ْرأَةِ« :تَكْثِريًا ُأكَثِّرُ أَ ْتعَابَ حَ َب ِلكِ ،بِالْ َوجَعِ َتلِدِينَ أَ ْوالَدًاَ .وإِلَى َر ُ
يَكُونُ اشْتِيَا ُقكِ َوهُوَ يَسُودُ َعلَ ْيكِ»( ".التكوين  )١٦:٣والسؤال يف مجلة واحدة هل اهلل بعيون إعالن الرب يسوع املسيح
سلْوَامَ» الَّذِي تَفْسِريُهُ:
وعهده اجلديد :يعاقب بالعمى ،أم يفتح عيون العميان؟ "وَقَا َل لَهُ« :ا ْذهَبِ اغْتَسِ ْل فِي بِ ْركَ ِة ِ
مُرْسَلٌ ،فَمَضَى وَاغْتَسَلَ َوأَتَى بَصِريًا( ".يوحنا  ،)٧:٩أَيُكْثِ ُر آالم وأتعاب اإلنسان أم يَ ْرحَم ويقيم الساقطني؟! يستبدل
حمبة الروح القدس ،باالشتياق واالشتهاء ،ويستعبد املرأة لرجلها (كَطَالِبَانِ)؛ أم يُحَرِر اإلنسان من العبودية؟!

ِيةٍ "
ال تَ ْرتَبِكُوا أَيْضًا بِنِريِ ُعبُود َّ
ِّيةِ الَّتِي َقدْ حَرَّرَنَا ا ْلمَسِيحُ ِبهَا ،وَ َ
"فَا ْثبُتُوا ِإذًا فِي ا ْلحُر َّ

(غالطية )١:٥

حنن ما زلنا يف العهد القديم نرى ذهنية الناموس واخلطية والعقاب ،دون الشفاء واحلرية واحلياة ،فاملعين
َربُ َأحَدًا "(يعقوب !)١٣:١
إذن بعيون اإلجنيل :أن هذه كلها هي مثرة اخلطية " ،ألَنَّ اهللَ غَيْرُ ُمجَرَّبٍ بِالشُّرُورَِ ،وهُوَ الَ ُيج ِّ
بالعقاب ،بالشرور.

شوْكًا
س َب ِبكَ .بِالتَّعَبِ تَأْكُلُ مِ ْنهَا كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ وَ َ
ثم نأتي إىل عبارة سفر التكوينَ " :م ْلعُو َنةٌ األَرْضُ بِ َ
خذْتَ مِ ْنهَا.
كلُ خُ ْبزًا حَتَّى َتعُودَ ِإلَى األَ ْرضِ الَّتِي أُ ِ
كلُ عُشْبَ ا ْلحَ ْقلِ ،بِ َعرَقِ وَجْ ِهكَ تَأْ ُ
وَحَسَكًا تُ ْنبِتُ َلكََ ،وتَأْ ُ
ب َتعُودُ»".
أل ََّنكَ ُترَابٌ ،وَِإلَى ُترَا ٍ

(التكوين 17 :3ـ ـ )19

هل اهلل عنده لعنة حتى يعاقب األرض اليت خلقها حسنة وجيدة بذنب وخطية آدم ،ويلعنها؟! وإذا كانت هذه
عقوبة حرفية مثرة للخطية ،فماذا عن املراعي اخلضراء واجلنات الفيحاء اليت حيوزها األشرار واخلطأة يف أحناء
العامل؟! اهلل لَيسَ ُمعَاقِبًا بالشرور ألَنَ ُه غَيْرُ ُمجَرَّبٍ بِالشُّرُورِ ،ولكنها مثرة فقدان الربكة والنعمة بسبب فقد
الشركة مع اآلب احملب معطي اخلريات ،ثم أن هذه صورة تصويرية لفقدان الربكة والوقوع حتت سلطان الشرير
واملخرب لإلنسان ولعامله وأرضه وأيضا الطبيعة.
عرفت إنسانًا بسيطًا حمبًا للمسيح وإجنيله ،كان ميتلك أربعة قراريط من األرض الزراعية مبحاذاة الطريق
األسفليت ،وكان قد زرعها "ذرة" يف العام الذي داهمتنا فيه الفئران يف مصر بصورة وبائية يف بداية مثانينات القرن
الفائت ،حتى أن الفئران أكلت احملاصيل ووصلت إىل البيوت والعمائر الفخمة يف القاهرة ،وكان أنه ذهب إىل
حقله فوجد أن الفئران قد أكلت احلقول من حوله من اجلهات الثالثة (ما عدا األسفلت) ومل متس حقله!
وأعرف آخر مثله ،بارك اهلل يف حقله حتى تعب العمال ومل يقووا على مجع مثار األشجار من وفرتها وكثرتها،
حتى تساقطت على األرض بوفرة وكثرة! وهم مازالوا أحياء يشهدون.
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( )3قراءة العهد القديم بعيون اجلديد (اغتيال هابيل) تكوين 4
سمِ ا ْلحَيَّةُ (الشَّيْطَانُ) وصار اإلِنْسَانُ حقودًا وقاتالً
لقد أفرخ الشر بلدغة املوت اليت سرت يف كيان البشرية بِ ُ
ألخيه كالشَّيْطَانِ؛ وهذا هو املشهد النهائي لإلصحاح الرابع من سفر التكوين على أن تفاصيل حادثة االغتيال
كما وردت يف سفر التكوين ،تذهب إىل أن هابيل كان بارًا وكان بالصدفة راعيًا للغنم فقدم منها تقدمته ،بينما
قايني الذي كان مزارعًا قدم تقدمته هلل من مثار حقله ،ثم يصرح سفر التكوين إىل أن اهللَنَظَرَ إىل تقدمة هابيل

ظرَ الرَّبُّ ِإلَى هَابِيلَ وَ ُقرْبَانِهِ،
ومل يَنْظُرْ إىل تقدمة قايني 4" ،فَنَ َ

ظرْ" (التكوين ،٤:٤
 ٥وَل ِكنْ ِإلَى قَايِنيَ وَ ُقرْبَا ِنهِ لَمْ يَنْ ُ

 )5؛ ومل يرد أي ذكر يف الكتاب املقدس بعهديه ال من بعيد وال من قريب أي إشارة إىل فكرة :أن اهلل قَبِلَ تقدمة
هابيل ألنها ذبيحة دموية ،ومل يقبل ذبيحة قايني ألنها كانت نباتية ومن مثار احلقل! الفكرة إضافة إىل أنها
مثرية للشفقة ،فهي بال أي دليل ،فقد قدم كل منهما مما عنده!

ج ُهكَ؟ ٧
سقَطَ وَ ْ
اإلجابة حاضرة يف سفر التكوين نفسهَ 6" :فقَالَ الرَّبُّ ِلقَايِنيَِ « :لمَاذَا اغْتَظْتَ؟ َو ِلمَاذَا َ
علَ ْيهَا»( ".التكوين
ِيةٌ رَابِضَةٌ ،وَِإلَ ْيكَ اشْتِيَا ُقهَا وَأَنْتَ تَسُودُ َ
سنْ َفعِ ْندَ ا ْلبَابِ خَط َّ
إِنْ أَحْسَنْتَ أَ َفالَ رَ ْفعٌ؟ وَإِنْ لَمْ ُتحْ ِ

 )7 ،٦:٤والسبب هو" :إِنْ رَاعَيْتُ إِ ْثمًا فِي َق ْلبِي الَ يَسْ َت ِمعُ لِيَ الرَّبُّ( ".املزامري  )١٨:٦٦وهذا هو رد الرب على قايني وحتذيره
له وأيضًا حضه على التوبة ،حبسب سفر التكوين.
ولكن اهلوس بالتهويد والعودة إىل الناموس والذبائح ،اليت سيطرت بطريقة مغرضة وخمرتقة للعقل املعاصر
باألفكار الصهيونية هي اليت أنتجت هذا النوع من التفاسري ،الدموية!
بعد إشارة سفر التكوين إىل دور احلية رمزًا للشيطان ،يف أنها نَقَلَت سُمَ املوتِ الذي فيها إىل اإلنسان ،وليس أن
ظلْمَةٌ ،وال موت فيه الْبَتَّةََ ،وهُوَ غَيْ ُر
اهلل هو الذي حكم عليهم باملوت حسب املوروث اليهودي ،لِأَنَّ اهللَ نُورٌ وَلَيْسَ فِيهِ ُ
خ ُرج منه على اإلنسان! فإن سفر التكوين يعجز هذه املرة عن أن يشرح دور (احلية)
َربٍ بِالشُّرُورِ ،وال بِاملَوتِ حتى يَ ْ
ُمج َّ
الشيطان يف استغراق قايني يف الشر واستمراره فيه حتى تتميم مشيئة احلية (الشيطان) وعملها؛ بأن قام على

ح ْقلِ أَنَّ قَايِنيَ قَامَ َعلَى هَابِيلَ أَخِيهِ وَقَ َتلَهُ"
حدَثَ ِإذْ كَانَا فِي ا ْل َ
أخيه وقتله! "وَ َ

(التكوين )٨:٤

كمَا كَانَ قَايِنيُ
العهد اجلديد يشرح لنا دور احلية يف هذا الغَ ْدر وَاالغْتِيَال على النحو التالي" :لَيْسَ َ

من

حهُ؟ ألَنَّ أَ ْعمَا َلهُ كَانَتْ شِرِّيرَةً ،وَأَ ْعمَالَ أَخِيهِ بَارَّةٌ" ( ١يوحنا  )١٢:٣وبهذا النص من
الشرير َوذَ َبحَ أَخَاهَُ .و ِلمَاذَا ذَبَ َ
العهد اجلديد نستطيع أن نرى الصورة بطريقة واضحة :لقد َدخَلَ الْمَوْتُ إىل اإلنسان واجتاز املوت من آدم إىل
قايني ثم إىل نسله "إذ أخطأ اجلميع" (رومية  )١٢:٥وباخلطية واملوت تَ ّملَك الشيطان (احلية القدمية) على اإلنسان

ش َهوَاتِ أَبِيكُمْ ُترِيدُونَ أَنْ َتعْ َملُوا .ذَاكَ كَانَ قَتَّاالً
فصار اإلنسان قَاتِالً وَقَتَّاالً مثله! " أَنْتُمْ ِمنْ أَبٍ ُهوَ إِ ْبلِيسُ ،وَ َ
لِلنَّاسِ ِمنَ ا ْل َبدْءِ" ،

(يوحنا )٤٤:٨
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وهذا سيشرح لنا فيما بعد من أي روح حدثت كل أعمال القتل يف العهد القديم ،معلنة تسيد الشرير على
البشرية بالقتل ،ثم نسبة أعمال القتل هذه إىل اهلل! مع أن اهلل ال ظلمة وال قتل فيه البتة!

( )4قراءة العهد القديم بعيون اجلديد (الطوفان) تكوين  6ـ 8
يف قراءتنا بفهم العهد اجلديد لإلصحاحات األوىل من سفر التكوين حَصَ ْلنَا على تصويبات مهمة وأساسية
لِتَوَاتُر املوروث اليهودي ،مقارنة مع إعالن املسيح له اجملد عن اهلل يف العهد اجلديد أهمها:
أن املوت قد انتقل من الشيطان إىل اإلنسان بلدغة احلية القدمية املدعوة إبليس وذلك بغوايته لإلنسان
وتصديق اإلنسان له ،دون الثبوت يف تصديق ،وطاعة ،وصية اآلب ،وحمبته! وليس أن اهلل هو الذي أمات اإلنسان أو
ال للناس،
حَكَمَ عليه باملوت حسب املوروث اليهودي ،ألن اهلل بإعالن العهد اجلديد ال ظلمة وال موت فيه ،وليس قتّا ً
ولكن القتّال لإلنسان هو الشيطان ،واملوت دخل إىل اإلنسان باخلطية اليت هي اخلروج من حضن اآلب وحمبته
واالرمتاء يف غواية وخداع الشرير القتّال (الشيطان)!
املوروث اليهودي نقل إىل البشرية :أن الكوارث الفائقة لقدرات اإلنسان اليت حتدث يف الطبيعة ،إمنا حتدث
بواسطة القدرة اإلهلية الفائقة ،وهي وحدها القادرة على إتيانها :مثل الزالزل والطوفان واألعاصري واملطر

ِيةٌ فِي َمدِي َنةٍ وَالرَّبُّ لَمْ يَصْ َن ْعهَا؟"
حدُثُ َبل َّ
َالشعْبُ الَ َي ْرتَ ِعدُ؟ َهلْ تَ ْ
ضرَبُ بِا ْلبُوقِ فِي َمدِي َنةٍ و َّ
واجلفاف "أَمْ يُ ْ
(عاموس  ،)٦:٣وهكذا ،فيما قد تبني يف العصر احلديث أن الطوفان التسونامي الذي أغرق جنوب شرق آسيا وداهم
اآلالف بالغرق ،كان ناجتًا عن زلزال بتفجري لقنبلة نووية يف قاع احمليط ،وأن األعاصري حتدث بسبب التلوث
وأيضًا من صنع اإلنسان ،وكذلك متكن اإلنسان من تكنولوجيا إحداث اجلفاف أو إسقاط األمطار برش السحب
من خالل الطائرات مبادة يوديد الفضة ،فقد صار اإلنسان املستعبد من الشيطان قاتالً ألخيه اإلنسان "كَقَايِني"،
وصار قادرًا على قتل املاليني باحلروب ،والقنابل النووية ،وطوفان التسونامي ،والزالزل.
هذا الطرح الذي فهمناه من العهد اجلديد لتحالف الشيطان مع البشر املستعبدين إلرادته لصنع الشر
والدمار والتخريب والقتل؛ غري واضح يف ناموس موسى متامًا! حتى يبدوا أن موسى النيب قد حتاشى كليةً أن
ينسب إىل الشيطان أي من أعمال القدرة ،حتى على األقل الشريرة منها!
ضعَ فِي الشِّرِّيرِ" ( 1يوحنا  ،)١٩:٥وأن
فإذا فهمنا أن العامل كله كان قد ُوضِعَ يف الشرير "وَا ْلعَالَمَ ك َُّلهُ َقدْ ُو ِ
موْتِ( "،لوقا
ظالَلِ ا ْل َ
البشرية كلها كانت جالسة يف الظلمة وظالل املوت "لِيُضِيءَ َعلَى ا ْلجَالِسِنيَ فِي الظُّ ْل َمةِ وَ ِ

 ،)٧٩:١وأن إبليس كان رئيسًا هلذا العامل "وَأَمَّا َعلَى دَيْنُو َنةٍ َفألَنَّ رَئِيسَ هذَا ا ْلعَالَمِ َقدْ دِينَ( ".يوحنا )١١:١٦؛ فسنجد
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اإلجابة سهلة وواضحة على السؤال :ملاذا مل ينسب أعمال القدرة الشريرة إىل الشرير؟ ألن هذا كان سيعود بالناس
إىل االعتقاد بوجود إهلني واحد للخري واآلخر شرير ،ثم أن الشرير يف تلك احلالة سيكون أكثر تأثريًا ونشاطًا
من اإلله اخلَيِّر ،واألخطر من هذا هو أن الناس كانوا يقدمون القرابني لآلهلة لتفادي غضبهم ،ومن ثم فإن نسبة
أعمال القدرة الشريرة إىل الشيطان ،كانت ستضر جدًا بالتوحيد وبعبادة اهلل اخلَيِّر ،ومن ثم فضلت التوراة

والناموس احلفاظ على عبادة اإلله الواحد ،وأن يكون هو صانع اخلري والشر ،وهو الذي مييت وأيضًا حييي "الرَّبُّ
ص ِعدُ( ".صموئيل األول  ،)٦:٢ألن إعالن املسيح عن اآلب السماوي أنه نورُ ال شر
ُيمِيتُ وَ ُيحْيِيُ .ي ْهبِطُ ِإلَى ا ْلهَاوِ َيةِ وَيُ ْ
فيه البتة ( 1يوحنا  ،)١٩:٥مل يكن قد أعطي بعد ،فال يقدر أحدًا أن يلوم موسى النيب فهو فعليًا مل يعرف اهلل ومل يراه
جهِي ،ألَنَّ اإلِنْسَانَ الَ َيرَانِي وَ َيعِيشُ»(".اخلروج
ال هو وال غريه من األنبياء :بشهادة توراته "وَقَالَ« :الَ َت ْقدِرُ أَنْ َترَى وَ ْ

ضنِ اآلبِ ُهوَ خَبَّرَ" و " َولَيْسَ أَحَدٌ
الذِي ُهوَ فِي حِ ْ
حدٌ قَطُّ .اَال ْبنُ ا ْلوَحِيدُ َّ
)٢٠:٣٣؛ وبشهادة اإلجنيل! "اَهللُ لَمْ َيرَهُ أَ َ
حدٌ
َي ْعرِفُ اال ْبنَ إِالَّ اآلبُ ،وَالَ أَ َ

عرِفُ اآلبَ إِالَّ اال ْبنُ" (يوحنا  ،18 :1مت )27 :11
َي ْ

املسيح له اجملد مل يَ ُقل وال مرة يف األناجيل :أن اهلل يقتل ،أو يهلك البشر ،أو يلقي اإلنسان يف جهنم! ويف كل
سوب إىل اهلل أبدًا،
املرات اليت ورد فيها أي من هذه التعبريات يف حديثه؛ كان الفعل دائمًا مَ ْبنِيًا لِلمَجهُول وغري مَ ْن ُ
بِخالف املوروث اليَهودي الذي ينسبها مجيعًا إىل اهلل صانع الشرور واخلريات بآن واحد (األناجيل يف أيدي اجلميع
وراجعوا القراءة يف النص اليوناني أو الرتمجات األصلية)
ال أرتضي أن يكون هناك إهلني واحد للقديم وآخر للجديد ،وال أن يكون اهلل واحد للعهدين ويكون متناقضًا
مع نفسه بني القديم واجلديد.
وكمسيحي أؤمن بإله واحد وبأن كل الكتاب موحى به من اهلل ،لذا فأنا أقرأ العهد القديم بعيون اجلديد:
خاضعًا إلعالن املسيح عن اآلب الذي يعرفه وهو منه وهو الوحيد الذي رآه وخَرب عنه ،ومن ثم فسنذهب بالسؤال
مباشرة إىل اإلجنيل وإىل رب اجملد :مَن الذي أهلك الناس يف حادثة الطوفان اليت صادق املسيح على حدوثها؟

كمَا كَانَ فِي أَيَّامِ نُوحٍ كَذ ِلكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّامِ ا ْبنِ اإلِنْسَانِ ٢٧ :كَانُوا
اإلجابة من (لوقا  ٢٦" )27-26 :17وَ َ
خلَ نُوحٌ الْ ُفلْكَ ،وَجَاءَ الطُّوفَانُ وََأ ْه َلكَ
الذِي فِيهِ دَ َ
شرَبُونَ ،وَ ُيزَوِّجُونَ وَيَ َتزَوَّجُونَِ ،إلَى الْ َيوْمِ َّ
كلُونَ وَيَ ْ
يَأْ ُ
جمِيعَ .فاملسيح مل يقل إن اهلل أهلك اجلميع؛ بل قال" :جاء الطوفان وأهلك اجلميع"
(الطوفان وأهلك) الْ َ

ال تَسْتَطِيعُونَ أَنْ َتحْ َت ِملُوا
فإذا كان تالميذه يقول هلم« ١٢" :إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِريَةً أَيْضًا ألَقُولَ لَكُمْ ،وَل ِكنْ َ
جمِيعِ ا ْلحَقِّ( " ،يوحنا  .)13-12 :16فكم باألكثر اجلموع
شدُكُمْ ِإلَى َ
اآلنَ ١٣ .وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ ،رُوحُ ا ْلحَقَِّ ،ف ُهوَ ُيرْ ِ
الذين كان يكلمهم بأمثال ،إذ أنهم ليسوا شركاء يف معرفة أسرار ملكوت السماوات.
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ستَطِيع الشَ ْيطَان أن يَ ْهلِكَ النَاس األشْرَار الذين أعطوه حَيَاتَ ُهم وصاروا خاضعني حتت سلطانه
فهل يَ ْ
بالطُوفَان والزالزل؟ هَذا ما حَدث وما سيظل حيدث إىل النهاية ،ولكنه لن يستطيع بأي حال من األحوال أن ميد
ِيةُ " اليت أنبأ بها نوح ،أن دَمَارًا قادمًا
الن َبو َّ
يده على قديسي العلي وأمنائه ،وهذا هو وحي العهد القديم " الْكَ ِل َمةُ َّ
على عَامله من الشرير بسبب األشرار اخلاضعني له ،وهم حميطني به ،وَُأوحِىَ إليه وأهلَمَه فكرة الفلك الذي اِحتمى
به وجنا من الفيضان هو وأهل بيته ،ومل يهمل جناة كل احليوانات والطيور احمليطة به واليت يف بيته.
اهلل اآلب السماوي حبسب إعالن العهد اجلديد هو إله احلياة واخلالص والنجاة ،وليس قَتَّاالً مُ ْهلِكًا لِخَلِيقَتِه،
ألن املُ ْهلك واملُمِيت والشِرِير مُتسلط عليهم ولن يَدَّخِر وسعًا يف اإلهالك واالِنتقام من ضحاياه ،دون أن يكون هلم
فلك أو طوق جناة باألسف الشديد ألنهم أعطوا أنفسهم لطرق الشرير الذي يغدر بضحاياه وخمدوعيه ،وكما
كان فهكذا أيضًا من جيل إىل جيل ،تتكرر القصة بسيناريوهات خمتلفة والفاعل واحد ،إنه الشرير ،وإنها حرية
اإلرادة واالِختيار!
تذكرت وأنا أكتب هذا املقال أن الكنيسة الكاثوليكية يف عصور الغيبوبةَ ،أعْدَمَت املُبَشِر جون هِس حَرقًا وهو
حي! وكان نفس املصري سيلحق جباليليو ألنه قال إن األرض "تدور" حول الشمس بينما يقول سفر املزامري :يا رب
أنت " ثَبَتَ " األَرْضَ! وكانوا يف حماكم التفتيش يعدمون املتهمني إغراقًا يف "النهر"! فإذا كان اهلل يُ ْغرِق الناس
العُصَاة بالطُوفان! فلماذا ال يُغْرِ ُقونَ ُهم أَيضًا املُخالفني كَمَا أَ ْغرَقَ ُهم اهلل بالطُوفان؟!

( )5قراءة العهد القديم بعيون اجلديد التأريخ والتشريع والكلمة النبوية
ِيةُ اليت تكلم بها أناس اهلل القديسون مسوقني من الروح القدس؛ موجودة ومنتشرة يف كل أسفار
الن َبو َّ
الْ َكلِمَةُ َّ
شرِيعَات
الكتاب (العهد القديم) وليست فقط مقصورة على أسفار األنبياء ،وقد مَيَّزَ املسِيحُ له اجملد بينها وبني التَ ْ
اليت سنها موسى النيب األمري الفرعوني الذي تهذب بكل حكمة املصريني ،بِنَصٍ صريح وواضح يف تشريع الطالق.
كنْ هكَذَا( ".متى
كمْ .وَل ِكنْ ِمنَ الْبَدْءِ َلمْ يَ ُ
"قَالَ َل ُهمْ« :إِنَّ مُوسَى ِمنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ ُقلُوبِ ُكمْ أَذِنَ لَ ُكمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَا َء ُ

شرِيع مساوية للكلمة النبوية (مَسُوقِنيَ ِمنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ) ملَاَ أمكن أن يغريها االبن
 )8 :19فلو كانت كلمة التَ ْ
القدوس بأي حال من األحوال ،وال أن يقول عنها :أنها وصية من مُوسَى وليست من عند اآلب ،وكيف يوصي
كمْ ،بينما توصي تشريعات موسى النيب بقتل املرتد (التثنية  )9 :13وسيب النساء واألطفال (التثنية
املسيح َأحِبُّوا َأعْدَا َء ُ

)14 :20؟!
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ِيةُ هي اليت أقتبس منها املسيح له اجملد وهي اليت اسْتَشهَدَ بِها رسله القديسني للبشارة بني اليهود
الن َبو َّ
الْ َكلِمَةُ َّ

ِيةَُ ،وهِيَ أَ ْثبَتُ 2( "،بطرس " )١٩:١أل ََّن ُه لَ ْم تَأْتِ
الن َبو َّ
بيسوع أنه املسيح ،واليت قال عنها العهد اجلديد "وَعِ ْندَنَا الْكَ ِل َمةُ َّ
ُنبُوَّةٌ قَطُّ ِبمَشِي َئةِ إِنْسَانٍ ،بَلْ تَكَلَّمَ أُنَاسُ اهللِ الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِنيَ ِمنَ الرُّوحِ الْ ُقدُسِ 2( ".بطرس )٢١:١؛ فِيمَا مَيَّزَ

طلُ ِن ْعمَةَ
َملْ شَيْئًا" (العربانيني  )١٩:٧ومل يربر أحدًا " لَسْتُ أُبْ ِ
العهد اجلديد بينها وبني الناموس "ِإذِ النَّامُوسُ لَمْ يُك ِّ
سبَبٍ! " (غالطية  )٢١:٢واألكثر من هذا فقد مت تغيريه
اهللِ .أل ََّنهُ إِنْ كَانَ بِالنَّامُوسِ بِرٌّ ،فَا ْلمَسِيحُ ِإذًا مَاتَ ِبالَ َ

َيرٌ لِلنَّامُوسِ
ِالضرُورَةِ يَصِريُ َتغ ُّ
َيرَ الْ َكهَنُوتَُ ،فب َّ
(تبديله) بناموس آخر جديد هو ناموس روح احلياة "أل ََّنهُ إِنْ َتغ َّ
ِيةِ وَا ْل َموْتِ".
أَيْضًا( ".العربانيني " )١٢:٧ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ َقدْ أَعْ َتقَنِي مِنْ نَامُوسِ ا ْلخَط َّ
(رومية  )2 :8والذي عاجله رب اجملد بالتطوير والتكميل الشامل (متى )20-١٧ :٥

فإذا كان هذا عن الناموس ،فماذا عن اَلتَأريِخ لألحداث واملورُوثَات املُتَواتِرة لدى الشعب القديم؟ بالطبع هي
كلِمَة نَّبَوِيَّة ،ولكنها تَارِيخ واقعي مبا يف ذلك خَطَايَا وَتَصَرفَات بشعة ،وقَرَارَات اإلبادة
حيًّا وال َ
تَأريِخ وليست وَ ْ
اجلماعية واالستعباد واالسرتقاق اليت أختذها امللوك واألنبياء يف تلك العصور الغابرة.
هذا التَ ْميِّيز بني الكَلمَة النَبَويَّة اليت هي وحي العهد القديم ،وبني تشريعات الناموس القديم الذي حل حمله
ناموس العهد اجلديد (رُوحِ ا ْلحَيَاةِ) (رومية  ،)2 :8أمر يف منتهى األهمية لفهم نبوات العهد القديم وكيف حتققت
يف اجلديد ،وفهم التجديد والتكميل للناموس بالعهد اجلديد .وهكذا نقرأ التاريخ والذي باملوروث الناموسي؛
بعيون العهد اجلديد ،أي من خالل إعالن املسيح عن اآلب السماوي وحمبته خلليقته ،وليَس كَمَا كُتِبَ هذا
التَارِيخ يف القَدِيم برؤية ناموس موسى ،الذي تبدل باجلديد ووصفه العهد اجلديد (بنَامُوسِ ا ْلخَطِيَّةِ وَالْمَوْتِ)
(رومية )2 :8

جهِ األَ ْرضِ اإلِنْسَانَ
فحينما يقول مُؤَرِ ُخ التَ ْورَاة بذهنية ناموس اخلطية واملوت " َفقَالَ الرَّبُّ« :أَ ْمحُو َعنْ وَ ْ
خ َلقْتُهُ( "،التكوين  )٧:٦فَالبُد أن ُنعِيد القراءة والفهم بعيون العهد اجلديد" :ه َكذَا أَحَبَّ اهللُ (ا ْلعَالَمَ) حَتَّى
الذِي َ
َّ
ه َب َنا ( َبذَلَ) ابْ َنهُ ا ْلوَحِيدَ ،لِكَيْ الَ َي ْه ِلكَ كُلُّ َمنْ ُيؤْ ِمنُ ِبهِ( "،يوحنا " ،)١٦:٣الذي فيه (الْ ُف ْلكِ) خَ ُلصَ قَلِيلُون "
َو َ
ي الْ َمعْمُودِيَّ ُة بِقِيَامَةِ يَسُو َع الْمَسِيحِ١( "،بطرس  )21-20 :3لنفهم بعيون العهد اجلديد
حنُ اآلنََ ،أ ِ
الَّذِي مِثَالُ ُه يُخَلِّصُنَا َن ْ

وإعالن االبن عن اآلب :أن اهلل اآلب ُهو الَ ُمحِب الذي ال يشاء هالك اخلطأة بل أن يُقبل اجلميع إىل التوبةَ " ،وهُوَ
التوْ َبةِ 2( ".بطرس  )٩:٣أنه إله اخلالص والنجاة الذي أنقذ نوحًا
جمِيعُ ِإلَى َّ
الَ يَشَاءُ أَنْ َي ْهلِكَ أُنَاسٌَ ،بلْ أَنْ ُيقْ ِبلَ الْ َ
وأهل بيته وحيواناته من اهلالك بالطوفان؛ أنه ليس ُمهْلِكًا ،بل مُخَلِّصًا من اهلَالك.
إن حماولة تطبيق ما قيل يف العهد اجلديد عن الكلمة النبوية ،على الناموس والتاريخ ،وعلى طريقة فهم
اإلنسان القديم لألحداث ،أراها جرمية يف حق اإلجنيل وإعالن املسيح عن اآلب وعهده اجلديد ،وهو خداع للبسطاء
باسم الكتاب املقدس دون إعالن "حَقُّ اإلِ ْنجِيلِ" كما أنها إسَاءَة إىل اإلميان املسيحي ،وكأنه يؤمن بإله متناقض
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مَعَ نَ ْفسِهِ وَ ُمبَدِل ألحكامه ،بل واألقْسَىَ مِن هَذا دَمَويَّتَ ُه ،وَ ُع ْنصريَّتهُ ،وامْتِهَانَ ُه للمرأة والطفولة ،إذ يأمرهم بسيب
النساء واألطفال! (التثنية )14 :20

( )6قراءة العهد القديم بعيون اجلديد هدم الناموس أم تغيريه!
ما زلت متحريًا يف أمر املدعوين خدامًا إلجنيل املسيح وهم ما يزالوا مُستَعبَدِين ويَستَعبِدُون البُسَطَاء للناموس

وقدمية ،مع أن العهد اجلديد يقوهلا بكل صراحة"" :ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ (الطبيعة اجلديدة) رُوحِ ا ْلحَيَاةِ
ِيةِ وَا ْل َموْتِ( ".ناموس موسى)"
(الروح القدس) فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ َقدْ أَعْ َتقَنِي (حررني) ِمنْ نَامُوسِ ا ْلخَط َّ

(رومية

)2 :8

فإذا كان املسيح له اجملد مل يهدم (ينقض) الناموس ألنه نافع ،فهذا ال يلغي أنه غَيَّرهُ وبَدَّلَ ُه بناموس آخر
متَفَوِق عَليه (أجنز إجيابياته وتَعَدَّاها) مبئات املرات بغري هدم أو نقض له ،هو ناموس الروح القدس والطبيعة
َملْ شَيْئًا" (العربانيني ،)١٩:٧
س لَمْ يُك ِّ
حتَمِل التَأَوِيل" :النَّامُو ُ
اجلديدة يف املسيح يسوع ،العِبَارَات وَاضِحَة صَادِمَة ال تَ ْ

َي ٌر لِلنَّامُوسِ أَيْضًا" (العربانيني )١٢:٧؛ "لَسْتُ
ري َتغ ُّ
ِالضرُورَةِ يَصِ ُ
َيرَ الْ َكهَنُوتُ( ،من هارون إىل املسيح) َفب َّ
"أل ََّنهُ إِنْ َتغ َّ
طلُ نِ ْع َمةَ اهللِ .أل ََّنهُ إِنْ كَانَ بِالنَّامُوسِ بِرٌّ ،فَا ْلمَسِيحُ ِإذًا
أُبْ ِ

سبَبٍ!" (غالطية )٢١:٢
مَاتَ ِبالَ َ

َملَ".
فهل معنى«" :الَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ ألَ ْن ُقضَ النَّامُوسَ أَوِ األَ ْنبِيَاءَ .مَا جِئْتُ ألَ ْنقُضََ ،بلْ ألُك ِّ

(متى )١٧:٥

أن يكون ناموس العهد القديم وطريقة فهمه ألعمال اهلل ،وتشريعاته بقتل املرتد ،وسيب النساء واألطفال ومئات
الوصايا املتناقضة مع إجنيل املسيح؛ هي األساس الذي مل يُنْقَض الذي كَمل عليه املسيح البناء؟! أم أن املسيح
كهَنَةٍ ِل ْلخَيْرَاتِ ا ْلعَتِيدَةِ،
وحده هو أساس البناء اجلديد األعظم واألكمل؟ " َوأَمَّا الْمَسِيحَُ ،وهُوَ قَدْ جَاءَ َرئِيسَ َ
ألكْمَلِ( "،العربانيني )١١:٩
ظ ِم وَا َ
ألعْ َ
فَبِالْمَسْ َكنِ ا َ

وهل تؤمن الكنيسة املسيحية بكتاب مقدس واحد يضم عهدين متناقضني يف كل شيءٍ؟! أم تؤمن الكنيسة
باملسيح خملصًا بدون (الناموس) وتَ ْقبَل شَهَادَة الكَلمَة النَبَويَّة اليت يف العهد القديم عنه؟
َملَاً بِاجلَدِيد! وإال لو قَ ِبلَتْ القديم على حده بدون اجلديد ثم تضيف إليه
وأنها مل تَ ْقبَل العهد القديم إال مُك َّ
اجلديد ،لكانت تؤمن مبتناقضني ،وتنكر مسيحها وعهده اجلديد ،من أجل تثبيت ناموسًا مل يُكمّل شيئًا وليس به
بر؟!
وإذا قَ ِبلَتْ الكَنِيسَة املسيحية رؤية ورِواية سفر التكوين أن اهلل قال إنه سَيَبِيد و ُيهْلِك خليقته ،وأن اهلل قال
ليشوع بن نون أقتل أطفال أرحيا ،فبالضرورة ينبغي أال تشعر بالعار وال ختجل من أن اهلل قال ملوسى يف سفر
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التثنية :أن يأمر األخ بقتل أخيه املرتد (التثنية  ،)9 :13وأن« ١٠" :حِنيَ تَ ْقرُبُ ِمنْ َمدِي َنةٍ لِكَيْ ُتحَارِ َبهَا اسْ َتدْ ِعهَا ِإلَى
الشعْبِ ا ْل َموْجُودِ فِيهَا يَكُونُ َلكَ لِلتَّسْخِريِ وَيُسْ َت ْعبَدُ
الصلْحِ وَفَ َتحَتْ َلكَ ،فَكُلُّ َّ
الصلْحِ ١١ ،فَإِنْ أَجَابَ ْتكَ ِإلَى ُّ
ُّ
طفَالُ
جمِيعَ ذُكُو ِرهَا ِبحَدِّ السَّ ْيفِ  ١٤وَأَمَّا النِّسَاءُ وَاألَ ْ
ضرِبْ َ
هلكَ ِإلَى يَ ِدكَ فَا ْ
َلكَ  ١٣وَِإذَا دَ َف َعهَا الرَّبُّ ِإ ُ
كلُ غَنِي َمةَ أَ ْعدَا ِئكَ الَّتِي أَعْطَاكَ
وَا ْل َبهَائِمُ وَكُلُّ مَا فِي ا ْل َمدِي َنةِ ،كُلُّ غَنِيمَ ِتهَا ،فَ َتغْتَ ِن ُمهَا لِ َنفْسِكََ ،وتَأْ ُ
الرَّبُّ ِإهلُكَ"

(التثنية  10 :٢٠ـ ـ ـ )15

فهل هذه أقوال اهلل أم تشريعات موسى النيب؟ وإذا كانت هذه تشريعات النيب موسى ،فلماذا ال ينطبق نفس
سجَلَه يف سفر التكوين أن يقول اهلل :أنه قرر أن يُهلِك وميحو عن األرض خليقته؟!
احلُكْم على ما َ

وما موقف هذه العبارات من اإلجنيل " :أَحَبَّ اهللُ (اهلل نفسه) ا ْلعَالَمَ حَتَّى َبذَلَ (وَهَبَ) ابْ َنهُ ا ْلوَحِيدَ ،لِكَيْ الَ
َيهْ ِلكَ كُلُّ َمنْ

منُ ِبهِ( !" ،يوحنا )١٦:٣
ُيؤْ ِ

حبقِّ اإلِ ْنجِيلِ " بَعد هَذا ،أن يُقال :أن املسيح هو الكتاب املقدس ،والكتاب املقدس هو املسيح!
وهل يليق " َ
هل هذا هو مَسيحهُم؟ يأمر باستعباد املتصاحلني! وسيب النساء واألطفال؟!
خجِلت من عارهم أمام العامل وأنا أكتب هذه السطور ،ولكنين اخرتت احلكمة واألمانة على التغطية
( َ
والتسرت ،وحتى يَخجلوا من أنفسهم ومما خيدعون به البسطاء والسُلَمَاء)
كهنوت العهد القديم (كهنوت هارون) حَلَ مَحَلَّ ُه كَهَ ُنوتُ املسيح (كهنوت ملكي صادق) ،وناموس موسى
حلَت َمحَلهُ كنيسة املسيح،
وكل تشريعاته ،حل حملها ناموس الروح القدس والطبيعة اجلديدة؛ والشعب القديم َ
والعهد القديم حَلَ مَحَلَ ُه عهدًا جَدِيدًا ،فقط الكلمة النبوية هي اليت حتققت يف اجلديد وهي اليت اِستشهد بها
سلِه القديسني وأباء الكنيسة ومعلميها ،والتعلم من تعامالت اهلل مع قديسيه.
املسيح له اجملد ورُ ُ
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( )7قراءة العهد القديم بعيون اجلديد هل كلمة اهلل ،كتاب التناقضات؟
س :هل اهلل يُمِيت ويَقتل؛ أو يأمر ويُعاقب بالقتل؟!
إجابة العهد القديم هي نعم :اهلل يُمِيتُ َو ُيحْيِي (صموئيل األول  )٦:٢وقد أهلك اخلليقة كلها بشرًا وحيوانات
بالطوفان ،وأمر يشوع بن نون بعمل نفس الشيء يف أرحيا ،وكذلك موسى وغريه من األنبياء :قَتَلوا الناس بأوامر
من َيهْوَه!
إجابة العهد اجلديد :أن إِ ْبلِيسَ ،هو الذي مِنَ الْبَدْءِ ،كَانَ قَتَّاالً لِلنَّاسِ (يوحنا  ،)٤٤:٨وأن اهلل ال يُهلك الناس ،بل
خيلص من اهلالك (يوحنا )١٦ :٣

ب
الكَنِيسَ ُة املَسِيحيةُ تَقْبَلْ العهد القديم فقط مُكَمَّالً باجلديد ،ومِن خِالَلِ ِإعْالَنُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ،عَ ْن اهللُ اآل ُ
بِاإلِ ْنجِيلِ ،فَمَ ْن يُريِد إخضاع اإلجنيل للعهد القديم فهو متهود ومرتد عن اإلجنيل ،مِن وِجهَة نَظر إميان الكنيسة
األرثوذكسية الشرقية ،وأما مَن هو مِن املسيح فإنه يُؤسِس عَالقَتَ ُه مع اهلل اآلب على ِإعْالَنُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ويقرأ
العهد القديم بعيون ومن خالل العهد اجلديد.
املسيح له اجملد أحيا من املوت موتى كثريين ،ومل يَقْتُل أو يأمُر بِقَتِل إنسان واحد ،قال أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَا ْلحَيَاةُ
ومل يَقُل أبدًا أنه من يُميت؛ فيما نَسَب املوت والقتل إىل إبليس (قَتَّال) ومل يَنسبه أبدًا لآلب السماوي (يوحنا )٤٨:٨

خَلَّصَ اخلُطاة وحَرَرَ ُهم من قيود خطاياهم ،ومل يَأمُر يَومًا بَقَتِل خَاطِئ واحد ،وال بِرَجم امرأة خاطئة واحدة،
ح وَالْيَرَقَانِ ،وَا ْلحِكَّةِ( .التثنية .)٢٨
ب أحدًا بِا ْلجُنُونِ ،واللَّ ْف ِ
ألعْمَى ،ومل يَضْرِ ْ
شفى األبرص وفتح عَيْنَي ا َ

وقال لتالميذه :أن موسى النيب هو الذي شَ ّرعَ الطالق وأنه ليس من عند اآلب السماوي "قَالَ َلهُمْ« :إِنَّ مُوسَى
جلِ قَسَاوَةِ ُقلُوبِكُمْ َأذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ( ".متى )٨ :١٩؛ وأنه يُقدم للبشرية شَرِيعَة جديدة أرقى جدًا
ِمنْ أَ ْ
من شريعة موسى "فكل ما قيل للقدماء بواسطة موسى" (متى  )٥اِرتقى به إىل ناموس احلُرية ورُوح احلياة؛ للذين

حرَارًا".
حقِي َق ِة تَكُونُونَ أَ ْ
يُحررهم االبن باحلقيقة "فَإِنْ حَرَّرَكُمْ اال ْبنُ َفبِا ْل َ

(يوحنا )٣٦:٨

وقَدَّم للبشرية صورة مُغايرة لتلك اليت قَدَّمها موسى واألنبياء عن اهلل اآلب :أنه ليس اِنتقاميًا قَتّاالً مُهلِكًا،

َبةٌ ،وَ َمنْ يَ ْثبُتْ فِي الْ َمحَبَّةِ ،يَ ْثبُتْ فِي اهللِ وَاهللُ
بل إنه احملبة ومن يَثبت يف احملبة يَثبت يف اهلل واهلل فيه "اَهللُ َمح َّ
فِيهِ" ( ١يوحنا  ،)١٦:٤وعَلَّلَ هذا التَغيري للرؤية والتشريع بأنه هو الوحيد الذي من اهلل والوحيد الذي رأى اهلل
الذِي ِمنَ اهللِ .هذَا َقدْ رَأَى اآلبَ( ".يوحنا )46 :6؛ وأن أحدًا غريه مل يراه "اَهللُ َلمْ يَرَهُ َأحَ ٌد
حدًا رَأَى اآلبَ إِالَّ َّ
"لَيْسَ أَنَّ أَ َ
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ضنِ اآلبِ هُوَ خَبَّرَ(".يوحنا  !)١٨ :١لذلك فهو وحده القادر أن ُيخَبِر عن حقيقة
قَطُّ .اَال ْبنُ الْ َوحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِ ْ
اآلب السماوي عن رُؤية ومَعرِفَة حَقيقية.
الكنيسة املسيحية مل تفقد حِ ْكمَتَهَا وبَصِيَرتَهَا حينما قَبِلت بالعهد القديم املُتناقِض يف كل شيء مع العهد
ضعًا إلِعْالَ ُن يَسُو َع الْمَسِيحِ اجلديد يف عهده اجلديد.
ال باجلديد و ُمخْ َ
اجلديد ،ولكنها قبلته مُكمَّ ً
من له أذنان للسمع فليسمع ،وأما مَن يَرى رَاحَتَهُ وتَقْواهُ يف أن يكون كِتابَه املقدس متناقض :قَدِميه مع
ختَار كُلٍ طَرِيقَ ُه كَمَا يَشَاء!
جديده ،وناموس موسى مع حياة املسيح وإجنيله! فَ ْليَ ْ

()8

قراءة العهد القديم بعيون اجلديد

الحياة قد أظهرت

ظ ِهرَتْ لَنَا".
ِيةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ اآلبِ وَأُ ْ
ش َهدُ وَ ُنخْ ِبرُكُمْ بِا ْلحَيَاةِ األَ َبد َّ
ظ ِهرَتْ ،وَ َقدْ رَأَيْنَا وَنَ ْ
" فَإِنَّ ا ْلحَيَاةَ أُ ْ
صرَ نُورًا عَظِيمًا ،وَا ْلجَالِسُونَ فِي كُورَةِ ا ْل َموْتِ
( 1يوحنا  )٩:٤هذا هو خرب اإلجنيل" :الشَّعْبُ ا ْلجَالِسُ فِي ظُ ْل َمةٍ أَبْ َ
شرَقَ َعلَ ْيهِمْ نُورٌ»( ".متى .)16 :4
ال ِلهِ أَ ْ
ظَ
وَ ِ
سوعَ الْمَسِيح ،كَانَ َمعْرُوفًا سَابِقًا قَبْلَ تَأْسِيسِ ا ْلعَا َلمِ؟
فهل كان الشعب القديم مؤمنني و ُمخَلَّصِني ألن دَم يَ ُ
أم كَانُوا ومعهم ناموس موسى جَالسِنيَ يف الظُ ْلمَةِ وظِاللِ املَوتِ؟!
ال شك أن العدد اهلائل من أحداث القتل واإلهالك واحلروب اليت امتأل بها تاريخ العهد القديم وتشريعات
ناموس موسى مع أوامر القتل والنهب واحلرق واالستعباد واسرتقاق النساء واألطفال ،اليت أصدرها امللوك
واألنبياء للشعب القديم؛ تؤكد حقيقة واحدة" :أن الْمَوْتَ قد َم َلكَ" (رومية  )١٧:٥على البشرية؛ وبِالَمَوتِ َم َلكَ مَ ْن
سلْطَانُ الْمَوْتَِ ،أيْ إِ ْبلِيسَ( ،العربانيني  )١٤:٢وصار إبليس هو َرئِيسُ (وسَيِّ ُد) هذَا ا ْلعَالَم (يوحنا  )٣٠:١٤الذي قَدْ وُضِعَ
لَهُ ُ
كُلَّ ُه فِي الشِّرِّيرِ 1( .يوحنا )١٩:٥

وأين كانت هذه احلياة احملتجبة عن العامل والبشرية كلها؟
ظهَر من قبل للخليقة اليت كانت يف الظلمة وظالل املوت إال بتجسد االبن الوحيد:
كانت عند اآلب؛ ومل تُ ْ
ظهَرْتَ لنا حنن اجللوس يف الظلمة وظالل املوت ،بابنك الوحيد اجلنس ربنا وإهلنا ومُخلّصنا يسوع املسيح هذا
" َ
الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم جتسد وتأنس وعلّمنا طريق اخلالص"
باسيليوس الكبري)
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(القداس الباسيلي للقديس

خ ِبرُكُمْ
ش َهدُ وَ ُن ْ
ظ ِهرَتْ ،وَ َقدْ رَأَيْنَا وَنَ ْ
ظهِرَتْ يف املسيح؛ "فَإِنَّ ا ْلحَيَاةَ أُ ْ
احلياة األبدية اليت كانت عند اآلب وأُ ْ
ظ ِهرَتْ لَنَا 1( ".يوحنا  )٢:١وأُعطيت لنا باالحتاد به حتى إننا صرنا شركاء
ِيةِ الَّتِي كَانَتْ عِ ْندَ اآلبِ وَأُ ْ
بِا ْلحَيَاةِ األَ َبد َّ
إلهلِيَّةِ٢( "،بطرس
الطبِي َعةِ ا ِ
شرَكَاءَ َّ
َالثمِينَةَ ،لِكَيْ تَصِريُوا ِبهَا ُ
ظمَى و َّ
الطبيعة اإلهلية " َقدْ َوهَبَ لَنَا ا ْل َموَاعِيدَ ا ْلعُ ْ

 )٤ :١ومن هنا صار إلينا وعد املسيح املباركَ " :منْ ُيؤْ ِمنُ بِي فَاألَ ْعمَالُ الَّتِي أَنَا أَ ْع َم ُلهَا َي ْعمَ ُلهَا ُهوَ أَيْضًا ،وَ َيعْ َملُ
أَعْظَمَ مِ ْنهَا،

ألَنِّي مَاضٍ ِإلَى أَبِي( ".يوحنا )١٢:١٤

وهذا هو ما عرب عنه الرسول بولس على هذا النحو" :فَأَحْيَا الَ أَنَاَ ،بلِ ا ْلمَسِيحُ َيحْيَا فِيَّ"

(غالطية )٢٠:٢

طبِيقِيًا بَ ْينَ استعالن احلياة األبدية بالتجسد يف إنسان العهد اجلديد ،وبني معامالت اهلل مع إنسان
الفارق تَ ْ
العهد القديم ميكننا أن نراها يف هذه املقارنة بني إقامة إيليا البن األرملة من املوت ،وإقامة بطرس الرسول لغزالة.

ص َرخَ
َددَ َعلَى ا ْل َولَدِ َثالَثَ مَرَّاتٍَ ،و َ
يف قصة إيليا "فتمدد على الولد ثالث مرات وصرخ إىل الرب وقال" :فَ َتم َّ
صوْتِ إِيلِيَّاَ ،فرَجَعَتْ نَفْسُ
س ِمعَ الرَّبُّ لِ َ
جوْ ِفهِ» ،فَ َ
ِإلَى الرَّبِّ وَقَالَ« :يَا رَبُّ ِإهلِي ،لِ َترْجعْ َنفْسُ هذَا ا ْل َو َلدِ ِإلَى َ
جوْ ِفهِ
الْ َو َلدِ ِإلَى َ

فعَاشَ" ( ١امللوك األول )22 ،٢١:١٧
َ

سدِ وَقَالَ« :يَا طَابِيثَا ،قُومِي!» َففَتَحَتْ
كبَتَ ْيهِ وَصَلَّى ،ثُمَّ الْ َتفَتَ ِإلَى ا ْلجَ َ
أما يف قصة بطرس "وَجَثَا َعلَى رُ ْ
جلَسَتْ( "،أعمال الرسل  ،)٤٠:٩وهو ليس فقط أمر امليت :قُومِيَ ،ف َقامَتْ! "حَتَّى إ َِّنهُمْ
طرُسَ َ
صرَتْ بُ ْ
عَيْنَ ْيهَاَ .ولَمَّا أَبْ َ
طرُسُ ُيخَيِّمُ َو َلوْ
ضعُو َنهُمْ َعلَى ُفرُشٍ وَأَسِرَّةٍ ،حَتَّى ِإذَا جَاءَ بُ ْ
الشوَا ِرعِ وَيَ َ
حمِلُونَ ا ْلمَ ْرضَى خَارِجًا فِي َّ
كَانُوا َي ْ
جمِي ُعهُمْ".
حدٍ مِ ْنهُمْ .وَكَانُوا ُي ْبرَأُونَ َ
ظ ُِّلهُ َعلَى أَ َ

(أعمال الرسل )16 ،١٥:٥

هذه املقارنة بني عمل اهلل يف إنسان العهد القديم والسلطان الذي صار باستعالن النور األزلي بالتجسد يف
طبِيقيًا وَعَمَليًا على املفارقة اهلائلة اليت صارت باستعالن حياة اهلل
املسيح يف إنسان العهد اجلديد ،ستجيب تَ ْ
الغالبة للموت يف العهد اجلديد ومل تكن يف القديم.
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اإلجنيل ،ومؤامرة اخلونة؟

املؤامرة الصهيونية اخلبيثة لتفريغ املسيحية من جوهر قوتها ومتيزها ،استغلت حالة الضعف واجلهل الشديد
الذي أصاب املسيحيني من جهة وركبت موجة حترير قراءة وفهم اإلجنيل اإلصْالحِية من اجلهة األخرى ،مع
فرصة ضم العهد القديم إىل اجلديد يف جملد واحد يف مطبعة جوتنربج األملانية ،لكي تشحن عقول املسيحيني
بكتب وتفسريات عمدت فيها إىل سحب البساط من حتت احلقائق اإلجنيلية األساسية اليت تُمَيِّز إجنيل املسيح
وشخصه املبارك على النحو التالي:
َملْ شَيْئًا" (العربانيني ،)١٩:٧
 .1أن املسيح له اجملد جاء من عند اآلب إلينا لكي يتمم "النَّامُوسُ ا َلذِي لَمْ يُك ِّ
ِيةِ وَا ْل َموْتِ( ".رومية  ،)2 :8بَدَالً من إعالن حَقُّ اإلِ ْنجِيلِ الذي
والذي لقبه العهد اجلديد ِبنَامُوسِ ا ْلخَط َّ
سيح كَمَّل الناموس بِ َتغْيِّريه بِ َنامُوس آخر ،هو ناموس الروح
أصاب فخرهم (ناموسهم) يف مقتل أن املَ ِ
القدس والطبيعة اجلديدة كما خيرب العهد اجلديد بهذا احلق بكلمات واضحة وحمددة يف "ألَنَّهُ إِنْ َتغَيَّ َر
الْ َكهَنُوتُ( ،من كهنوت هارون إىل كهنوت املسيح) فَبِالضَّرُورَةِ يَصِريُ َتغَيُّرٌ لِلنَّامُوسِ َأيْضًا(".العربانيني ،)١٢:٧
سدَ ُه وَغَلَبَتَ ُه بالصليب
فكيف يكون املسيح قد جاء ليتمم ناموسًا قد تغيَّر إىل ناموس آخر بسبب تَجَ ُ
والقيامة؟!
أما اخلدعة األخطر يف فكرة تتميم املسيح لناموسهم ،أن املسيح صار خادمًا للناموس بدالً من أن يكون هو رب
الناموس والسبت معًا!

الشهَادَةُ :أَنَّ اهللَ
ب للبشرِ رغم خطاياهم ووهبنا ابنه لكي حنيا به "وَهذِهِ هِيَ َّ
 .2جوهر اإلجنيل أن اهللَ ُمحِ ٌ
ِيةً ،وَهذِهِ ا ْلحَيَاةُ هِيَ فِي ابْ ِنهِ 1( ".يوحنا  )١١:٥الذي أبطل اخلطية واملوت بصلبه وقيامته
أَعْطَانَا حَيَاةً أَ َبد َّ

طةِ
الذِي أَبْطَلَ ا ْل َموْتَ وَأَنَارَ ا ْلحَيَاةَ وَا ْلخُلُودَ ِبوَاسِ َ
ظهُورِ مُخَلِّصِنَا يَسُوعَ ا ْلمَسِيحَِّ ،
ظ ِهرَتِ اآلنَ بِ ُ
"وَإ َِّنمَا أُ ْ
اإلِ ْنجِيلِ 2( ".تيموثاوس " ،)١٠:١ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْ َتقَنِي مِنْ نَامُوسِ ا ْلخَطِيَّةِ
سحِبَ البُسَاط من حتت اإلجنيل فتم التأكيد على أن مشكلة اإلنسان ليست يف أنه
وَا ْل َموْتِ " (رومية ُ ،)٢:٨
وقع أسريًا يف يد الشرير بسبب عجزه أمام اخلطية وعبوديته هلا ،لَ ْكن ُقدِمَت صورة مغايرة إلعالن اإلجنيل

صورت مشكلة اإلنسان يف عدم قدرة اآلب السماوي على الغفران ،فقد جعلت اهلل مقيدًا بأحكام " نَامُوسِ
ِيةِ وَالعقُوبة با ْل َموْتِ "! ومن ثم فهو لن يغفر بدون توقيع عقوبة الناموس ،حتى لو على ابنه الذي
ا ْلخَط َّ
جدِيفي
صار بدوره خادمًا للناموس ليموت بدالً من اإلنسان ليويف متطلبات الناموس ،وبهذا اخلِدَاع التَ ْ
على حمبة اآلب السماوي ،صار يف النهاية اجملد والسيادة والسلطان للناموس اليهودي! بدالً من أن يكون
اجملد حملبة اهلل اآلب الذي أعطانا باحلب ابنه الوحيد لكي حنيا به بالروح القدس.
67

مؤامرة صهيونية خبيثة لنقض اإلجنيل وجعل الناموس هو السَيِّد ،والتقليل من قَ ْدرِ رب الناموس ليصري
خادمًا للناموس ،وقد نَفَّذها خَونة مَأجُورون وابتلع طعمها املسيحيون البسطاء أو اجلهلة باإلجنيل!
 .3إن ناموس روح احلياة الذي حل حمل ناموس اخلطية واملوت هو الطبيعة اجلديدة واالشرتاك يف الروح
القدس ،الذي مت إنكاره ومعه مواهبه اليت هي سر حياة الكنيسة وقوتها ،ومت إضافة األعمال (أي النَامُوسَ)
إلميَانِ) يف كنيسة العصور الوسطى كشرط لنوال اخلالص! أي إضافة اليهودية
إىل جوار املسيح (أي ا ِ
إىل جوار املسيحية لنوال اخلالص! الفكرة اليت ملا تصدى هلا مارتن لوثر حبركة اإلصالح مت االلتفاف
حوهلا بأن حولوا قوة غلبة دم يسوع على اخلطية واملوت إىل" :على حساب الدم" حتى وُزعت فكرة النعمة
صبِح اليهود قبل املسيح
الرخيصة على املسيحيني (افعل اخلطية ،وعلى حساب الدم داخل السماء) وأن يُ ْ
والتجسد ،هم أيضًا مُخلّصون على حساب الدم ،ألنه كان معروفًا سابقًا قبل تأسيس العامل!
فَلمَّا ُتهْدَر فكرة الغلبة على اخلطية والشيطان واملوت وجتديد الطبيعة ،تصبح اليهودية مساوية للمسيحية
صون من
يف كل شيء ،أن أساس اإلميان هو (الكتاب املقدس بعهديه أي بالناموس واملسيح معًا!) وأن اليهود ُمخَلَّ ُ
قَ ْبلِ التجسد على حساب الدم مثل املسيحيني! وال يوجد شيء امسه الغلبة على اخلطايا ،ولكن إميان مشابه تَمَامًا
للعهد القديم وقد حتققت نبواته.
إن وحي العهد القديم هو الكلمة النبوية (٢بطرس  ،)21 :1وليست هي التشريعات اليت غريها املسيح له اجملد (متى

 ،)8 :19وليست هي التاريخ بأحداثه الطبيعية وبطريقة فهمه اليهودية على يد" :شاهد مل ير شيئًا!"

(اخلروج ،20 :33

يوحنا )20 :5

ختلصوا من املكيدة الصهيونية لتفريغ اإلجنيل من جوهرة ،ومن خيانة تروجيها بني املسيحيني ،وعودوا إىل
إجنيل املسيح قبل أن يقضي اإلحلاد على شبابكم وكنائسكم كما حدث للكنائس يف أمريكا ،بسبب رؤية تشريع
وتاريخ العهد القديم لصوره إله عنصري دموي يقتل ويهلك وينتقم من خليقته بقسوة يَرفُضُهَا ويَمْقُتُها اإلنسان
املعاصر ضد حيواناته األليفة! إله يأمر بسيب النساء واألطفال (التثنية  )14 :20وأن يقتل األخ أخيه املرتد بيده! (التثنية

.)9 :13
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هل القتل والدمار أعمال اهلل؟!

ما هو التعليم الالهوتي املسيحي األصيل قبل االخرتاق التهويدي للفكر املسيحي يف الغرب ،وقبل انفالت عقد
سحِنَة) علينا بالهوت جديد يف أواخر القرن التاسع
االلتزام بالهوت اآلباء األولني وخروج اجلماعات (اليَ ُهودِيَّة املُتَمَ ْ
يُكرس للمساواة بني اليَ ُهودِيَّة واملَسِيحِيَّة وبني العهد القديم والعهد اجلديد باسم وحدة الكتاب املقدس!
كيف نفسر انتشار تعليم خمتلف عن تعليم الكنيسة األوىل ،ميس جوهر املسيحية والفداء ،وبدون أي شواهد
وإثباتات من العهد اجلديد! بل ويتناقض مع نصوص العهد اجلديد وحمبة اهلل للبشرية ولإلنسان اخلاطئ ،لكي
يعيد تصدير صورة اهلل كما رأتها بشرية وأنبياء (حتت الظلمة واملوت يف العهد القديم) وقسوة عقابية من اإلله
والشريعة ،يأبى اإلنسان أن يتعامل بها مع حيواناته األليفة!
املسيح مل يقل أبدًا ،أن اهلل اآلب الذي أحب اخلطاة ووهب ابنه لكي حنيا به فال يهلك كل من يؤمن به( ،يوحنا

ال للناس
 )16 :3أنه يعاقب البشرية بهذه الصورة اإلنتقامية! بل بالعكس قال إن إبليس هو الذي من البدء كان قتّا ً
وخمربًا ومدمرًا (يوحنا  ،)٤٤:٨وحينما حتدث عن

الشقاء األبدي نَسَبَهُ إىل الشيطان "النار املُعدة إلبليس" (متى )41 :25

وليست لإلنسان.
الصورة اليت وصف بها العهد القديم والناموس طريقة معاقبة الناموس للزانية بالرجم؛ للعصاة بالطوفان؛
مغايرة ألسلوب املسيح له اجملد الذي طهّر الزانية من جناساتها ومنحها عمرًا وحياةً جديدةً من موت ،وعاجل خوف
ورعب تالميذه من الغرق بأن أسكت هيجان العاصفة.
مِن املفهوم أن سَبَبَ الفَارِق اهلَائل بني املسيح وبني أنبياء الناموس يف التصرف ،أنه صاحب السلطان ومانح
احلياة واخلالص والتغيري لإلنسان ،ولكن يظل السؤال احلائر واحملري!
إذا كان أسلوب أنبياء الناموس الدموي واإلبادة اجلماعية مرجعه عجز الناموس عن تغيري اإلنسان وجتديد
الطبيعة البشرية وكانت إبادة الشعوب هي احلل لديهم (بدالً من أن يقدموا أطفاهلم "لِلصَنَم مُو َلكَ" ذبيحة،
قام يشوع بن نون ورجاله بذبح هؤالء األطفال مع أهاليهم يف أرحيا)
فلماذا :خيدعون إنسان العهد اجلديد ،بأن العنف الدموي كان من عند اآلب السماوي ،وليس أنه قرارات
ورؤية بشرية ،حتت سلطان املوت وجالسني يف الظلمة! وإذا كان هذا هو فهمم للتأديب ،فلماذا مل يؤدب املسيح
اخلطأة كذلك؟

وإذا كَانَت هذه أعمال اآلب فالبد أن تكون أعمال االبن أيضا ،ألنه قال له اجملد " :الَ يَ ْقدِرُ اال ْبنُ أَنْ َي ْع َملَ ِمنْ
ظرُ اآلبَ َي ْع َملُ ؟؟؟" (يوحنا  )١٩:٥أم أنه قد انكشفت اآلن لذوي البصرية واألذكياء ،أنها حماولة
سهِ شَيْئًا إِالَّ مَا يَنْ ُ
َنفْ ِ
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اخرتاقية خبيثة ناعمة من التهويدين إلخضاع إعالن املسيح عن اآلب وعهده اجلديد بروح احلياة؛ لناموس اخلطية
واملوت؟!
كيف تكون أعمالُ املسيح يف عهده اجلديد متناقضة مع أعمال أبيه يف العهد القديم؟! وإال فإنها أعمال
األنبياء وامللوك والناموس يف عامل مل ير احلياة اليت مل تكن قد أظهرت بعد 2( ،تيموثاوس  )١٠:١وقد ملك عليه املوت
وتسلط عليه إبليس القتال بالقتلِ ،والكوارث ،والشرور ،واإلهالك!
فَبِسَبَب الضعف والوهن الشديد الذي أصاب الكنيسة وانقسام حركة اإلصالح مع ضم العهد القديم إىل
اجلديد يف جملد واحد ،جنح هؤالء اخلونة إلجنيل املسيح من استعادة قطاعات واسعة من املسيحيني إىل التهود
بالعودة إىل ناموس اخلطية واملوت الذي حَكَمَ تَصَرُّفَات رجال العهد القديم ،ومن ثَمَّ فقد صَارَ إجنيل مثل هؤالء
بَاهِتًا وغري قادر على أن يُخَلِصَ أحدٌ ،مثل القديم متامًا!
وعادوا ينظرون إىل اآلب بعيون اجلالسني يف الظلمة وظالل املوت فرأوه يَقتُل ويُهلك بالطوفان وغريه! مع أن
املوت واإلهالك هي أعمال الشرير وليست أعمال اهلل غَيِّر املُجَرَّب بالشرور! (يعقوب  ،)13 :1وهذه واحدة من أخدع
خداعات احلية القدمية املدعوة إبليس أن نَسَبَ أعْمَالَ ُه الشِرِيرة من قتل ودمار وإهالك إىل اهلل اآلب احملب ،وذلك
من خالل فرض رؤية إنسان العهد القديم اجلالس يف الظلمة وظالل املوت وحتت ناموس اخلطية والعقوبة باملوت
على إنسان العَ ْهد اجلَديِد الذي قَبِلَ املسيح الذي رأى اآلب وأعلنه باحلقيقة لإلنسان ،أنه اهلل احملبة غَيِّر املُجَرَّب
بالشرور وليس فيه موت وال ظلمة ،بل هو النور احلقيقي واحلياة األبدية.
خالص املسيح هو قبول املسيح واالحتاد به ،وهو عطية اآلب احملب اجملانية ملن يقبل ابنه خبضوع احملبة له،
ثم يثبت فيه باحملبة والثبوت يف وصاياه.
لقد أبطل املسيح له اجملد اخلطيئة بذبيحة نفسه ،وأبطل املوت وأنار اخللود واحلياة باإلجنيل ( 2تيموثاوس ،)١٠:١
لَ ْن ُترجَم الزانية فيما بعد ،بل ستنال حياة جديدة يف املسيح تُطَهِ ُرهَا من خطاياها ،ولن يكون سلطان للشيطان
أن يضرب باجلنون واللفح واحلكة والريقان (التثنية  !)27 :28بل ستنال نازفة الدم شِفَاءً باملسيح يسوع ويتطهر األبرص
ألعْرَ ُج فيما بعد (العربانيني  ،)١٣:١٢بل يَقْفِزُ كَاإلِيَّلِ مسبحًا اهلل( .إشعياء .)٦:٣٥
والَ يَعْتَسِفَ ا َ

اتركوهم للناموس وللعهد الذي اضْ َمحَلَّ وَشَاخَ وصار قَرِيبٌ ِمنْ الفناء

(العربانيني )١٣:٨

حدهُم ،وتعالوا يا بنوا امللكوت السماوي إىل إجنيل خالص املسيح ،إىل
اتركوهم للتَ ُهود وللنِ ْقمَة واإلِ ْهالك وَ ْ
االمتالء من احلياة األبدية وقوة مواهب الروح القدس ،فالكنيسة املسيحية مل تقبل العهد القديم على قَدِميهِ ،بل
قَبِلَتهُ بِعِ ُيون العهد اجلديد مُكَمََّالً بإعالن املسيح احلقيقي عن اآلب الذي هو منه ورآه ويعرفه ،وبناموس الطبيعة
واحلياة اجلديدة يف الروح القدس ،وأيضا بالثبوت يف الوصية اجلديدة.
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()11

قراءة العهد القديم بعيون اجلديد

الربقع الذي على قلوبهم!

ب
ِلت ْعلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ ،لِلتَّقْوِيمِ وَالتَّأْدِي ِ
اِنتهينا يف املرات السابقة إىل أن" :كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ اهللِ ،وَنَافِعٌ ل َّ
الَّذِي فِي الْبِرِّ 2( "،تيموثاوس  ،)١٦:٣تعين أن كل أسفار العهد القديم موحى بها من اهلل ،وليس أن الوحيَ إمالءَ نَصٍ
ح ٌي
بِنَصٍ ،وإال لكانت كل سلوكيات وأقوال امللوك األشرار والشياطني وغريها املذكورة يف الكتاب املقدس ،هِيَ وَ ْ
من عند اهلل!
ولكن الصحيح أن الوحي ليس إمالءً ،بل إهلامًا ،وعليه فإن لغة الكتابة والتعبري عن اإلهلام معتمدة على
اإلنسان (أي النيب) وهذا يشرح لنا ملاذا يتباين أسلوب الكتابة من سفر إىل سفر ،فهناك فرق بني أسلوب الفيلسوف
يف سفر إشعياء ،وأسلوب راعي الغنم وجَانِي ا ْلجُمَّيْز يف سفر عاموس ،وَلَو كَان الوحي إمالءً لكان أسلوب كِتابة
كل األسفار متشابه بالضرورة ،ألنه سيكون يف هذه احلالة إمالءَ شخصًا واحدً! وهذا يؤكد على فكرة أن الوحي
إهلامًا وليس إمالءً.

الفكرة الثانية يف فهمنا لوحي العهد القديم هي" :أل ََّنهُ لَ ْم تَأْتِ ُنبُوَّةٌ قَطُّ ِبمَشِي َئةِ إِنْسَانٍَ ،ب ْل تَكَلَّمَ أُنَاسُ اهللِ
حي العَ ْهد القديم
الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِنيَ ِمنَ الرُّوحِ ا ْل ُقدُسِ 2( ".بطرس  ،)21 :1وهذا معناه أن الكَلِمَةَ النَبَوِيَة هِيَ وَ ْ
وليست األحداث التارخيية ،وال قرارات وأخطاء وخطايا امللوك واألنبياء! حتى لو نسبوها إىل اهلل.
ثم نأتي إىل وحي وإهلام موسى النيب ،فنجد فيه أن موسى النيب نفسه أقر يف سفر اخلروج أنه طلب أن يَرَىَ

اهلل ومل يسمح له بهذه الرؤية ،ويف حادثة العليقة املتقدة بالنار جند أنه ُذكِرَ أن الذي كلم موسى هو الرب " َفقَالَ
َخرِيهِمْ .إِنِّي َع ِلمْتُ
جلِ مُس ِّ
خهُمْ ِمنْ أَ ْ
صرَا َ
سمِعْتُ ُ
صرَ وَ َ
الذِي فِي مِ ْ
َلةَ شَ ْعبِي َّ
الرَّبُّ« :إِنِّي َقدْ رَأَيْتُ َمذ َّ
ظ َهرَ َلهُ َمالَكُ الرَّبِّ ِب َلهِيبِ
أَوْجَا َعهُمْ( "،اخلروج  ،)7 :3ويف نفس اإلصحاح جند أن الذي ظهر ملوسى هو مالك الرب "وَ َ
َقدُ بِالنَّارِ ،وَا ْلعُلَّ ْي َقةُ لَمْ تَكُنْ َتحْ َترِقُ( ".اخلروج  ،)2 :3وهَذَا مَ ْعنَاهُ أن
نَارٍ ِمنْ وَسَطِ عُلَّ ْي َقةٍ .فَنَظَرَ وَِإذَا ا ْلعُلَّ ْي َقةُ تَ َتو َّ

الذِي
سهُ َّ
سمَ ُعوا صوت اهلل ،ومل يتكلم اهلل إىل أحد" ،وَاآلبُ َنفْ ُ
هذه كانت ظهورات مالئكة ،وأن مُوسَى أو غَيَرهُ مل يَ ْ
ص ْرتُمْ هَيْئَتَهُ( "،يوحنا .)37 :5
ص ْو َتهُ قَطُّ ،وَالَ أَبْ َ
ش َه ُد لِي .لَ ْم تَسْ َمعُوا َ
سلَنِي يَ ْ
أَرْ َ

فالعهد اجلديد ُيخْبِرنَا بِوضُوح أن اهلل كلم األنبياء بطرق كثري "اَهللَُ ،ب ْعدَ مَا كَلَّمَ اآلبَاءَ بِاألَ ْنبِيَاءِ َق ِدميًا،
طرُق كَثِريَةٍ( "،العربانيني  ،)1 :1وحتى ظُ ُهورَات املالئكة مل تكن بصوت يُسْمَع ،ألن املالئكة ال لسان هلا حتى
بِأَ ْنوَاعٍ وَ ُ
ظ ُهورَات املالئكية كانت تكلم األنبياء وحيًا.
يصدر ذبذبات صوتية فتسمعها طبلة األُذُن (أذن موسى) ،ومن ثم فَال ُ
فإذا كَان مُوسَى النيب مل ير اهلل ومل يسمع صوته ،وكان الوَحي من خالل املالئكة ومتوقف على قدرة اإلنسان
(النيب) على التعبري ،ومَدَى شفافية تعبرياته عن اإلهلام الذي يتلقاه ،وإضافةً إىل هذا فإن موسى النيب وسائر
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ظالَلِ ا ْل َموْتِ".
أنبياء العهد القديم كانوا مثل باقي البشرية اليت أخرب عنها اإلجنيل "ا ْلجَالِسِنيَ فِي الظُّ ْل َمةِ وَ ِ
(لوقا .)79 :1
س ،يساوي البعض بني اإلهلام الذي حصل عليه األنبياء يف العهد القديم اجلالسني يف
إذاً بأي ضمري وحِ ْ

الظلمة وحتت سلطان املوت ،وبني إعالن االبن الوحيد عن اآلب الذي يعرفه ألنه منه" :أَنَا أَ ْعرِ ُفهُ ألَنِّي مِ ْنهَُ ،وهُوَ
قدْ رَأَى اآلبَ( ".يوحنا
الذِي ِمنَ اهللِ .هذَا َ
حدًا رَأَى اآلبَ إِالَّ َّ
سلَنِي»( ".يوحنا  ،)29 :7والذي حسم األمر أن "لَيْسَ أَنَّ أَ َ
أَرْ َ

َبرَ( ".يوحنا .)18 :1
ضنِ اآلبِ ُهوَ خ َّ
الذِي ُهوَ فِي حِ ْ
حدٌ قَطُّ .اَال ْبنُ ا ْلوَحِيدُ َّ
هلل لَمْ َيرَهُ أَ َ
 ،)46 :6وأن "اَ ُ
وكيف بكل جسارة يصدقون ويتشبثون بالوحي الذي كتبه اإلنسان الذي مل يَرَ اهلل يف أسفار التوراة ،وال

جهِ
يصدقون إعالن االبن الوحيد الذي رأى اهلل ،فحينما يقول موسى عن فم الرب " َفقَالَ الرَّبُّ« :أَ ْمحُو َعنْ وَ ْ
حزِنْتُ أَنِّي عَ ِملْ ُتهُمْ»".
السمَاءِ ،ألَنِّي َ
خ َلقْتُهُ ،اإلِنْسَانَ َمعَ َبهَائِمَ َودَبَّابَاتٍ وَطُيُورِ َّ
الذِي َ
األَ ْرضِ اإلِنْسَانَ َّ

(التكوين

 ،)7 :6بينما يقول اإلجنيل "ألَنَّهُ ه َكذَا أَحَبَّ اهللُ ا ْلعَالَمَ حَتَّى َبذَلَ ابْ َنهُ ا ْلوَحِيدَ ،لِكَيْ الَ َيهْ ِلكَ كُلُّ َمنْ ُيؤْ ِمنُ
ِيةُ( ".يوحنا )16 :3؛ فأي من اإلعالنني هو األكثر دقة ،واألهم تصديقًا من اآلخر (إعالن
بِهَِ ،بلْ تَكُونُ َلهُ ا ْلحَيَاةُ األَبَد َّ
االبن الوحيد يف العهد اجلديد ،أم إعالن األنبياء البشر الذين كانوا جالسني يف الظلمة وظالل املوت يف
العهد القديم).
لَ ْيسَ مَعنَى كَالَمِي أنين ُأكْذِب موسى أو غريه ،ولكن معنى كالمي أنه متى تكلم الكامل الذي من اهلل ،فال
ُبدَّ من أن نَ ْفهَمَ كَالمُ َمنْ مل يَرَ اهلل من خالل كَالَم الكَامِل ،وبهذا ندرك يف هذه احلَالة أن قُدرات وإمكانات األنبياء
يف وحي العهد القديم كانت حمدودة جدًا إىل جوار الكلمة املتجسد نفسه ،وهذا هو ما عرب عنه الرسول بطرس

ِيةَُ ،وهِيَ أَ ْثبَتُ ،الَّتِي َتفْ َعلُونَ حَسَنًا إِنِ انْ َت َبهْتُمْ ِإلَ ْيهَا،
بوضوح يف رسالته الثانية إذ يقول "وَعِ ْندَنَا الْ َك ِل َمةُ النَّ َبو َّ
الصبْحِ) فِي قُلُوبِكُمْ"،
كوْكَبُ ُّ
ط َلعَ ( َ
النهَارُ ،وَيَ ْ
جرَ َّ
ظلِم)ٍِ ،إلَى أَنْ يَ ْنفَ ِ
ضعٍ مُ ْ
سرَاجٍ مُنِريٍ فِي َموْ ِ
كمَا ِإلَى ِ
( َ

(2

سرَاج مُنِري) ،ووحي العهد اجلديد الذي هو إعالن
بطرس  ،)19 :1فهو قَارَن بني وحي العهد القديم الذي شبهه (بال ِ
الكلمة املتجسد نفسه وعرب عنه (بِ َكوْكَبِ الصُّ ْبحِ).
جهَل هذا االختالف إىل حد التناقض ،بني إعالن العهد القديم عن اهلل وقدرات
الكَنِيسَ ُة املَسِيِحِيَّة األوىل مل َت ْ
أَنْبِيَاءَه على استالم الوحي من جهة ،وبني إعالن االبن الكلمة املتجسد عند اآلب وأنه هو نفسه وحي العهد اجلديد،
ولكن الكنيسة املسيحية األوىل مل تَقْبَل العهد القديم على قِ َدمِه وحَالَتِهِ ،بل قَ ِبلَتْهُ ُمكَمَّالً بالعهد اجلديد وبإعالن
يسوع املسيح ،وهذا هو املفتاح احلقيقي لفهم كيف تناقضت رُؤية األنبياء يف العهد القديم مع رُؤية اإلجنيل يف
العهد اجلديد.
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ِلت ْقوِيمِ
َالتوْبِيخِ ،ل َّ
وبهذا الشكل تَقْبَل الكنيسة بالقديم "كُلُّ الْكِتَابِ ُهوَ مُوحًى ِبهِ ِمنَ اهللِ ،وَنَا ِفعٌ لِلتَّ ْعلِيمِ و َّ
َك َمكَ
سةَ ،ا ْلقَادِرَةَ أَ ْن ُتح ِّ
ِي ِة تَ ْعرِفُ الْكُتُبَ ا ْل ُمقَدَّ َ
الذِي فِي ا ْلبِرِّ 2( "،تيموثاوس " ،)١٦:٣وَأ ََّنكَ مُ ْنذُ الطُّفُول َّ
وَالتَّ ْأدِيبِ َّ
الذِي فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ 2( ".تيموثاوس .)١٥:٣
إلميَانِ َّ
الصِ ،بِا ِ
ِل ْلخَ َ
وهنا اإلجابة أن الكنيسة املسيحية األوىل مل ختلط بني العهدين القديم واجلديد ،ومل تشوش على العهد
اجلديد بالعهد القديم ،كما يفعل البعض من تالميذ الصهيونية والتهود يف هذه األيام ،ولكنها كانت تَقْرَأ العهد
القديم بعيون العهد اجلديد ،وجتيز من خالل املسيح ،ما أجازه إعالن املسيح عن اآلب السماوي يف العهد اجلديد،

جلِ قَسَاوَةِ
وكانت تنظر إىل التاريخ كتاريخ والتشريع كتشريع ،كما قال الرب" :قَالَ َلهُمْ« :إِنَّ مُوسَى ِمنْ أَ ْ
َلقُوا نِسَاءَكُمْ .وَل ِكنْ ِمنَ ا ْل َبدْ ِء لَمْ يَ ُكنْ ه َكذَا( ".متى  ،)8 :19والعالمة الدامغة على هذا أن
ُقلُوبِكُمْ َأذِ َن لَكُمْ أَ ْن تُط ِّ
املسيح مل يتمم ناموس موسى وال مرة واحدة؛ حبسب العهد اجلديد ،وهو أيضًا مل يرتك تشريع من تشريعات

س ِمعْتُمْ أ ََّنهُ قِيلَ لِ ْل ُقدَمَاءِ :الَ َتقْ ُتلْ ،وَ َمنْ قَتَلَ يَكُونُ مُسْ َتوْجِبَ ا ْلحُكْمِ،
َملَه "« َقدْ َ
ناموس موسى إال وطوره وك َّ
طلًا يَكُونُ مُسْ َتوْجِبَ ا ْلحُكْمِ ،وَ َمنْ قَالَ ألَخِيهِ :رَقَا ،يَكُونُ
وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ :إِنَّ كُلَّ َمنْ َيغْضَبُ َعلَى أَخِيهِ بَا ِ
جهَنَّمَ( ".متى  ،)22-21 :5فاخللط بني رُؤية القديم
حمَقُ ،يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ َ
جمَعِ ،وَ َمنْ قَالَ :يَا أَ ْ
مُسْ َتوْجِبَ ا ْلمَ ْ
وتشريعه وبني رُؤية اجلديد وتشريعه صار إىل الكنيسة بسبب اجلماعات التهويدية اليت اِستغلت ضم العهد القديم
إىل العهد اجلديد يف جملد واحد يف مطبعة جوتنربج األملانية ،لكي يَنْشُرُوا َت ْعلِيم جَدِيد يَ ْقلِب القَاعِدة اليت تركها
لنا آباء الكنيسة األولني (وهى أن نقرأ العهد القديم بعيون العهد اجلديد) ،وصَاروُا بهذا يشرحون ويفسرون

العهد اجلديد بناءً على العهد القديم ،ونشروا بني الناس فكرة أن الكتاب املقدس هو كتاب من جزئني :اجلزء
األول هو العهد القديم واجلزء الثاني التكميلي له هو العهد اجلديد! بينما احلقيقة هي أن إعالن العهد

الذِي ُهوَ يَسُوعُ ا ْلمَسِيحُ".
ضعََّ ،
الذِي ُو ِ
خرَ غَ ْيرَ َّ
ضعَ أَسَاسًا آ َ
حدٌ أَنْ يَ َ
اجلديد هو األساس "فَإ َِّنهُ الَ يَسْتَطِيعُ أَ َ

(1

كو  ،)11 :3وأن الكنيسة تَقْبَل وتقرأ العهد القديم بناء على هذا األساس الذي هو يسوع املسيح وعهده اجلديد.
صدِيق املوروث اليَ ُهودي ،والذين نَشَأوا على املساواة بني وحي العهد القديم ووحي العهد
إن الذين تَرَ ُبوا على تَ ْ
اجلديد ،هم الذين يُصْ َدمُون اليوم عند مُوَاجَهَتِهِم بِهَذَا التَبَايُن والتَنَاقُض الصَارخْ بني العَ ْهدَيَن القديم
شرَ ُح به العهد اجلديد ،فَقَد صَارُوا
ُين وتأسَسَ على أن العهد القديم هو األساس الذي يَ ْ
واجلديد ،وألن إميانهم ب َّ
منزعجني من هَذِه املُقَارنة و ُيحَاولون أن يُربهنوا على أن القديم هو األساس كما تَتَلمذوا! حتى لو كان هذا
على حساب إنكار حق اإلجنيل ،وعلى حساب إعالن حمبة اهلل اآلب وجمد األبن الوحيد يسوع املسيح.

لقد جاء الوقت الذي تَسْتَنِري فيه عُقول أَ ْفهَامَنَا حبق اإلجنيل ،ويُرّفَع ويُنّزَع البُرقع عن قلوب الكثريين " َبلْ
طلُ
الذِي ُيبْ َ
شفٍَّ ،
سهُ عِ ْندَ ِقرَاءَةِ ا ْل َع ْهدِ ا ْلعَتِيقِ بَاق غَيْرُ مُنْكَ ِ
أُ ْغلِظَتْ َأ ْذهَا ُنهُمْ ،أل ََّنهُ حَتَّى الْ َيوْمِ ذ ِلكَ ا ْل ُبرْ ُقعُ َنفْ ُ
علَى قَ ْل ِبهِمْ 2( ".كورنثوس ( ،)15 ،١٤:٣اخلروج ،)34 :34
فِي ا ْلمَسِيحِ ،ل ِكنْ حَتَّى الْ َيوْمِ ،حِنيَ ُي ْقرَأُ مُوسَى ،ا ْل ُبرْ ُقعُ َم ْوضُوعٌ َ
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ظهَرَ بِرُّ
خلَص أحد بالناموس "وَأَمَّا اآلنَ َف َقدْ َ
َملْ شَيْئًا" (العربانيني  ،)19 :7وأنه لَم يَ ْ
ليدركوا أن "النَّامُوسُ لَمْ يُك ِّ
شهُودًا َلهُ ِمنَ النَّامُوسِ وَاألَ ْنبِيَاءِ( "،رومية  ،)21 :3ولكن اخلالص باإلميان بيسوع املسيح
اهللِ ِبدُونِ النَّامُوسِ ،مَ ْ

خ ُلصَ»".
السمَاءَِ ،قدْ أُعْطِيَ بَ ْينَ النَّاسِِ ،بهِ يَ ْن َبغِي أَنْ نَ ْ
خرُ َتحْتَ َّ
الصُ .ألَنْ لَيْسَ اسْمٌ آ َ
خَ
حدٍ غَ ْيرِهِ الْ َ
" َولَيْسَ بِأَ َ
ظلْمَةِ وظاللِ املوت إىل الشخوص يف جمد اآلب املُسْتَعلَن لكم
(أعمال  ،)12 :4فيا بنو امللكوت َتحَوَّلُوا من اجللوس يف ال ُ
يف وجه يسوع املسيح من خالل حق اإلجنيل.

()12

قراءة العهد القديم بعيون اجلديد

الفرق بني العهدين

هل الفرق بني العهد القديم والعهد اجلديد :هو أن القديم تنبأ عن آالم املسيح وموته وقيامته؟ وأن اجلديد
أخرب عن موته وآالمه وقيامته؟ هل حقًا هذا هو الفرق بني العهدين؟!
حمِلَه من
مثل هذا املنطق من التفكري َيخْتَزِل العَهد القَديم كله يف الكلمة النبوية مُتجاهالً التوراة مبا تَ ْ
أحداث ،ومما حتمله من تشريع يَتَنَاقَض تَنَاقُضًا جذريًا مع إجنيل املسيح ،ويتجاهل أيَضًا األسفار التارخيية بكل
ما حتمله من أخطاء وخطايا امللوك واألنبياء كَبشر وهَذا الكَمُّ اهلَائل من احلروب وسفك الدماء ،ويتجاهل
أيضًا اإلعالن الصادم الذي حَسم به اإلجنيل الفرق بني العهدين :البشرية يف العهد القديم (قبل املسيح) كانوا

ظالَلِ ا ْل َموْتِ ،لِكَيْ َي ْهدِيَ أَ ْقدَامَنَا فِي
جالسني يف الظلمة وظالل املوت "لِيُضِيءَ َعلَى ا ْلجَالِسِنيَ فِي الظُّ ْل َمةِ وَ ِ
السالَمِ»( ".لوقا .)79 :1
طرِيقِ َّ
َ

أما افتتاحية العهد اجلديد هي أن النور احلقيقي الذي كان عند اآلب قد أتى إىل العامل "كَانَ النُّورُ
خ ِبرُكُمْ
ش َهدُ وَ ُن ْ
ظ ِهرَتْ ،وَقَدْ رَأَيْنَا وَنَ ْ
الذِي يُنِريُ كُلَّ إِنْسَانٍ آتِيًا ِإلَى ا ْلعَالَمِ( ".يوحنا " ،)9 :1فَإِنَّ ا ْلحَيَاةَ أُ ْ
حقِيقِيُّ َّ
الْ َ
ت لَنَا 1( ".يوحنا .)2 :1
ظ ِهرَ ْ
ِيةِ الَّتِي كَانَتْ عِ ْندَ اآلبِ وَأُ ْ
بِا ْلحَيَاةِ األَ َبد َّ
ونستطيع أن نُوجِز الفرق بني إعالن التوراة عن اهلل وإعالن اإلجنيل عن اآلب السماوي يف هذه املقارنة :تقول

السمَاءِ،
خ َلقْ ُتهُ ،اإلِنْسَانَ َمعَ َبهَائِمَ َودَبَّابَاتٍ وَطُيُورِ َّ
التوراة " َفقَالَ الرَّبُّ« :أَ ْمحُو َعنْ وَجْهِ األَرْضِ اإلِنْسَانَ َّالذِي َ
حزِنْتُ أَنِّي َع ِملْ ُتهُمْ»( ".التكوين .)7 :6
ألَنِّي َ
َلصَ"( .لوقا .)56 :9
ت لِ ُي ْه ِلكَ أَ ْنفُسَ النَّاسَِ ،بلْ لِيُخ ِّ
ولكن املسيح قال "ألَنَّ ا ْبنَ اإلِنْسَا ِن لَمْ يَأْ ِ
وبعيدًا عن مُحاوالت التمويه وخِداع البُسطاء اليت حتاول أن تَختَصِر العَهد القديم يف الكلمة النَّبْوِيَّة ،و َتخْتَزِل

الذِي كَانَ الْ ُمؤْمِنُونَ ِبهِ ُمزْ ِمعِنيَ
العهد اجلديد يف حتقيق النبوءات ،فإن الفروق اجلوهرية تَكْمُن يف أن "الرُّوحِ َّ
ُجدَ بَ ْعدُ)( ".يوحنا  ،)39 :7وأن احلياة
أَنْ َي ْقبَلُوهُ( ،ألَنَّ الرُّوحَ ا ْل ُقدُسَ لَمْ يَ ُكنْ َقدْ أُعْطِيَ َبعْدُ ،ألَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَ ُكنْ َقدْ م ِّ
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مل تكن قد أُظهرت بعد وأن البشرية كانت جالسة يف الظلمة ،بينما كان النور احلقيقي مُحتجبًا عنها ،عند اهلل
َلصَ( ".إشعياء  .)15 :45وأن هذا االحتجاب للنور وللحياة هو معنى
سرَائِيلَ ا ْلمُخ ِّ
"حَقًّا أَنْتَ إِلهٌ ُمحْ َتجِبٌ يَا إِلهَ إِ ْ
َالذِي الَ ُيؤْمِنُ بِاال ْبنِ َلنْ َيرَى حَيَاةًَ ،بلْ َيمْكُثُ َعلَ ْيهِ (يبقى
ِيةٌ ،و َّ
"الذِي ُيؤْ ِمنُ بِاال ْبنِ َلهُ حَيَاةٌ أَ َبد َّ
غضب اهللَّ :
فيه) غَضَبُ اهللِ»( ".يوحنا  ،)36 :3ومن خالل هذا الواقع الْمُؤْلِم لتَرَدِّي اإلنْسَان إىل هوة السقوط واحندار إنسانيته
وأخالقياته إىل ا ْلحَضِيض وإىل القتل والدمار.
حتَ ُه البَشَرَيَّةَ ،فإن اجلميع كانوا حتت املوت مُقيدين ومَحكومني به بسبب
وبناءً على الواقع اليت كانت تُرْزَحُ تَ ْ
اخلطية والسقوط ،وبالتالي فإن الشيطان كان هو الذي له السِيَّادة على البشرية فلم يكن أمام الفرعون العرباني
ألجْالف الذين عاشوا واعتادوا على العبودية والتسخري يف أرض مصر ،مل
حفَلٌ من ا َ
(موسى النيب) الذي يَ ُقود جَ ْ
يكن لديه حل لضبط مثل هذا الشعب (لِ ِغياب قُوة احلَ َياة والنِعْ َمة ا ُملغَيِّ َرة)؛ إال أن يضع هلم شريعة حتكمهم
باحلديد والنار ،والدليل األول :أنه بعدما أخرجهم بذراع الرب الرفيعة من حتت عبودية فرعون وصَنَعَ أمامهم كل
هذه اآليات ،فما أن صعد إىل اجلبل ليَ َتلَقَّى الوحي واإلهلام من الرب ،حتى يعود وجيدهم قد صَنَعوا ِعجْالً من
صرَ»( ".اخلروج  .)8 :32فما كان
ص َعدَ ْتكَ ِمنْ أَ ْرضِ مِ ْ
سرَائِيلُ الَّتِي َأ ْ
سجُدُون له ويقولون "هذِهِ آ ِلهَ ُتكَ يَا إِ ْ
الذهب يَ ْ

طحَ َنهُ حَتَّى صَارَ
حرَ َقهُ بِالنَّارِ ،وَ َ
الذِي صَ َنعُوا وَأَ ْ
جلَ َّ
خذَ ا ْلعِ ْ
منه إال أن أعمل سيوف الالويني يف رقابهم "ثُمَّ أَ َ
سرَائِيلَ( ".اخلروج .)20 :32
سقَى بَنِي إِ ْ
جهِ ا ْلمَاءِ ،وَ َ
نَا ِعمًاَ ،وذَرَّاهُ َعلَى وَ ْ
هذه احلادثة يف بداية خروجهم من أرض ا ْلعُبُودِيَّة احلَ ْرفِيَة يف مصر ،وطريقة تعامل موسى النيب مع املوقف
شرِيعَات موسى النيب لذلك الشعب يف تلك احلقبة
جهُهَا يف تَ ْ
ستشرح لنا ،وسَ ُتجِيب على كل األسئلة اليت سَنُوَا ِ
الصَ ْعبَة وَسَنَ ْفهَم طَبيعة املواجهات العنيفة الكثرية اليت حدثت هلم يف الربية ،وَكَانَ من الطبيعي أن ُيعَزِّز موسى
س ْلطَانَه وتَدْبِريه وتَشْرِيعَاته هلذا الشعب بأنها أقوال اهلل .فهل حقًا كان موسى قادرًا على أن يَسمع صوت اهلل أو أن
ُ
يراه أو هل كانت تَشْرِيعَاته فعالً وأحكامه هي أوامر من اهلل؟

جلِ قَسَاوَةِ ُقلُوبِكُمْ َأذِنَ لَكُمْ أَنْ تُط َِّلقُوا نِسَاءَكُمْ.
املسيح جييب على هذا بأن" :قَالَ َلهُمْ« :إِنَّ مُوسَى ِمنْ أَ ْ
س َمعُوا صَ ْو َتهُ قَطُّ ،وَالَ
ش َهدُ لِي .لَمْ تَ ْ
سلَنِي يَ ْ
الذِي أَرْ َ
سهُ َّ
وَل ِكنْ ِمنَ ا ْل َبدْءِ لَمْ يَكُنْ ه َكذَا( ".متى " ،)8 :19وَاآلبُ َنفْ ُ
أَبْصَ ْرتُمْ هَيْئَ َتهُ( "،يو  .)37 :5أي أن ا ْلحُروب والتَّشْرِيعَات كلها كانت من عند موسى النيب :الذي كَان فِعليًا مُكلّفًا

حفَظُوهُ»".
ومُفوضًا من اهلل ،أن يَ ُقود هذا الشَعب ويَضع له تَشريعًا" .بِتَ ْرتِيبِ َمالَئِ َكةٍ َولَ ْم َت ْ

(أعمال )53 :7

وحتى نفهم سلطان التَّشْرِيع الذي يُمنح من اهلل لإلنْسَان نَستطيع أن نُرَاجِع ( 1كورنثوس " )12 :7وَأَمَّا ا ْلبَاقُونَ،
كهَا ،".إذًا
فَأَقُولُ َلهُمْ أَنَا ،الَ الرَّبُّ :إِنْ كَانَ َأخٌ َلهُ ا ْمرَأَةٌ غَ ْيرُ ُمؤْمِنَةٍَ ،وهِيَ َت ْرتَضِي أَنْ تَسْ ُكنَ مَ َعهَُ ،فالَ يَ ْترُ ْ
فبولس بصفته رسوالً فهو ُمخَوَّل ومُفَوَّضْ أن يَضَعَ تَشْرِيعَاتٌ لِكَنِيسَتِهِ وهذه التَّشْرِيعَات سَ ُيخْضَ ُع هلَا ،إذًا اإلنسان
الذي يأخذ تَ ْكليِفًا وتَ ْفويِضًا عنده السلطان أن يُشَرِّعَ للشَ ْعبِ باسمِ الربُ؛ وَكَان هذا هو احلال مع موسى ،بفارق
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أن بولس كان بعد املسيح وقد امْتَ أل من الروح القدس ومن احلياة اجلديدة ،وأما موسى فكان قَبْلَ املسيح ومل

ُجدَ َب ْعدُ".
يَقْبَل الروح القدس بعد "ألَنَّ الرُّوحَ ا ْل ُقدُسَ لَمْ يَ ُكنْ َقدْ أُعْطِيَ َب ْعدُ ،ألَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَ ُكنْ َقدْ م ِّ

(يوحنا :7

.)39

هذه االستنارة يف الفهم بني موسى وبولس سَتَ ْعفِينَا من إِشْكَالِيَّة الوقُوع يف التناقض بني ما يقول موسى عنه
أنه أقوال اهلل له ،وما يقول بولس الرسول عنه أنه أقوال اهلل له ،بني شريعة اخلطية واملوت يف القديم وشريعة روح

احلياة يف املسيح يسوع يف العهد اجلديد "ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ َقدْ أَعْ َتقَنِي ِمنْ نَامُوسِ
ِيةِ وَا ْل َموْتِ( ".رومية .)2 :8
ا ْلخَط َّ
هذا املقال هو خامتة احلديث عن املقارنة بني القديم واجلديد بعد أن أَشْرَق النور الكامل علينا واستطعنا أن
ض ِن اآلبِ هُوَ خَبَّرَ( ".يو .)18 :1
هلل َلمْ يَرَهُ َأحَ ٌد قَطُّ .اَال ْب ُن الْوَحِي ُد الَّذِي هُ َو فِي حِ ْ
نفهم به أن" :اَ ُ

وسنبدأ من الغد بنعمة املسيح سلسلة جديدة عن "إجنيل املسيح".
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املسيح يف العهد اجلديد
( )1املسيح كما أعلنه اإلجنيل :النور يضيء يف الظلمة
ضنِ
الذِي هُوَ فِي حِ ْ
حدٌ قَطُّ .اَال ْبنُ ا ْلوَحِيدُ َّ
هلل لَمْ َيرَهُ أَ َ
اهلل نُو ٌر حي وواهب للحياة ،نُو ٌر ال تدركه األبْصَار "اَ ُ
َبرَ( ".يوحنا  ،)18 :1نُورٌ أزَلي ال نِهَائي يُحِيط بكل شيء ،هو الذي وَهَبَ من حَياتِهِ لِحَيَاة اإلنْسَان عَطِيَّة
اآلبِ ُهوَ خ َّ
الفرح ،وسالم النفس ،ومَحبة اآلخرين ،ونِعمة الشخُوص والتأمل بنوره وبهاء جمدهِ.
اإلنسان الذي اِختار أن يكون منقادًا ومَ ْغوِيًا من الروح الشرير ،وهو الذي صار فاقدًا للتواصل مع هذا النور
اخلَالق الذي َوهَبَهُ حَياةً من حَياتهِ؛ وصَار يف املوتِ ،ويف ظُلمَةِ العَ ْقل والقلب واحلس واجلسد ،وبانْفِصَالِه عن مصدر
حَياتهِ ،صَائرًا يف املوت والقلق والشقاء ،ا ْنفَصَل أيْضًا عن مصدر إنارته وحكمته ،صائرًا يف ظلمة الفكر والبصرية،
ُم ْغتَربًا عَن بَهَاء اهلل والشخُوص فيه ويف حمبته.

اهلل نُورٌ أزلي ال نهائي ،وَلَكنَ ُه لَ ْيسَ كَالنُور املخلوق الذي نعرفه (فهو لَيْسَ كَمِ ْثلِهِ شَيْءٌ)" ،كَانَ النُّورُ
الذِي يُنِريُ كُلَّ إِنْسَانٍ آتِيًا ِإلَى ا ْلعَالَمِ( ".يوحنا  ،)٩:١وما دام اهلل نور فال بد من أن يكون للنور شعاع ،فإذا
حقِيقِيُّ َّ
الْ َ

مل يكن للنور شعاع يَخرج ويُولَد منه ويعلنه وينقل نوره لآلخرين ،فما عاد النور بعد نُورًا! "مَا دَامَ لَكُمُ النُّورُ آمِنُوا
بِالنُّو ِر لِتَصِريُوا أَبْنَاءَ النُّورِ» .تَكَلَّمَ

يَسُوعُ بِهذَا" (يوحنا )٣٦:١٢

فشعاع نور الشمس ال بد أن يكون مكافئ ومساوي حلجم الشمس ،وبدونه ما عرف أحد أنه توجد مشس ،وبدونه
أيضًا ما استمتعت اخلليقة كلها بنور الشمس وفوائدهُ كَسَبَب رئيسي لنمو احلياة على كوكبنا ورمبا غرينا،
ومن ثم فإذا كان شعاع الشمس حبجم الشمس ،فإن شعاع نور الشمعة هو أيضا حبجم نور الشمعة ،فالشعاع ال
بد أن يكون باحلجم املكافئ للنور املولود منه ،والشعاع هو الذي يعلن النور و َيهِبُ احلياة الصادرة عنه لآلخرين.

(نؤمن برب واحد يسوع املسيح ،ابن اهلل الوحيد ،املولود من اآلب قبل كل الدهور ،نور من نور ،إله حق من
إله حق).

(قانون اإلميان املسيحي النيقاوي)

حياة اهلل هي اليت َوهَبَت القيمة والوجود واحلياة لإلنسان ،بواسطة شعاع النور األزلي ،ومن ثم فإن انغماس
اإلنسان يف الشهوات وامللذات وخداعات وحيل الشيطان ،أخذته بعيدًا عن نور احلياة الذي كان يشع عليه من
ضرَة واحملبة اإلهلية ،فاحْتَجَبَ عنه النور احمليي ،وصار بعيدًا عنه هناك يف مساء السماوات ،فيما صارت البشرية
احلَ ْ
يف احلضيض األسفل منغمسة يف الكراهية ،واحلرب ،والقتل ،وتدمري اآلخرين ،والسلب والنهب واألنانية ،وظلمة
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العقل والبصرية ،والبقاء يف ظلمة املوت ،وشقاء النفس ،والعقل ،والقلب( .وعندما خالفنا وصيتك بغواية
احلية ،سقطنا من احلياة األبدية ،ونفينا من فردوس النعيم).

(من القداس الباسيلي للقديس باسيليوس الكبري)

هذا ما خيربنا عنه اإلجنيل حسب القديس يوحنا "فِيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ ،وَا ْلحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ"،

(يوحنا

ت يف اهلل واليت كانت هي نور الناس ،ظلت هناك بعيدًا جدًا يف اهلل ،وحمتجبة عن حياة
 ،)٤:١وهَذه احلَيَاة اليت كَانَ ْ
اإلنسان الذي يف احلضيض األرضي ،وبهذا الشكل امتألت األرض من الشرور ،وصار اإلنسان ،وعامله مستعبدًا،
وحمكومًا بالشر ،والشيطان.
كلمةُ "اإلِ ْنجِيلُ" كلمة يونانية معناها بالعربية" :البشارة" أو "اخلرب السار" ،واخلرب السار الذي بَشَّرَ
اإلِ ْنجِيلِ العامل به هو :أن اهلل أحب خليقته (العامل) ،ومن ثم فلم يكن من بِرِّهِ وعَ ْدلِهِ أن َت َه َلكَ خَلِيقَتَ ُه ،وتظل
حمبوسة حتت سلطان الشرير يف عامل من الشقاء ،وهلذا أرسل شعاع نُورِهِ إىل البشرية لكي ينري كل إنسان( .يوحنا
)٩:١

وألن شعاع نُوره ال تدركه األبْصَار ،وال يستطيع اإلنسان أن يتعامل معه ،فقد أرسل نُوره املولود من جوهر النور
األزلي ،شعاع نُوره احمليي ظَاهِرًا ومُتَجسدًا يف جسد إنساني ،وذلك حتى ميكن للبشرية من خالل جتسد نوره يف
وعاء إنساني أن يستنريوا بنوره ،فتتغري حالة البشر من البقاء يف املوت إىل االنتقال إىل احلياة ،ومن املكوث يف

كلّ َمنْ يُؤ ِمنُ بِه ،بل تكونُ
حدَ ،فَال يَه ِلكَ ُ
الظلمة إىل حياة النور" ،هكذا أحبّ اهللُ العالَمَ حتى وهَبَ اَب َنهُ األو َ
لَهُ احلياةُ األبدِ ّيةُ( ".يوحنا  ١٦:٣ترمجة عربية مشرتكة) "فِيهِ كَانَتِ ا ْلحَيَاةُ ،وَا ْلحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ( "،يوحنا )٤:١؛

الذِي يُنِريُ
حقِيقِيُّ َّ
"كَانَ النُّورُ ا ْل َ

كُلَّ إِنْسَانٍ آتِيًا ِإلَى ا ْلعَالَمِ( ".يوحنا .)٩:١

بشارة اإلجنيل واخلرب السار هو أن الظلمة قد مضت ،وأَنَّ النُّورَ ا ْلحَقِيقِيُّ الواهب للحياة اآلنَ يُضِيءُ فِينَا
حقِيقِيَّ اآلنَ يُضِيءُ" ( 1يوحنا .)٨:٢
ويَهَبَنَا احلَيَاة " ،أَنَّ الظُّ ْل َمةَ َقدْ مَضَتْ ،وَالنُّورَ الْ َ

بشارة اإلجنيل واخلرب السار هو أن نُورَ اآلبُ السَمَاوِي قد أضاء يف قلوبنا باِبنه (أي النور املولود من النور)
َالظلْ َمةُ لَمْ
الظ ْلمَةِ ،و ُّ
يسوع املسيح الذي غلب نُورِهِ الظلمة وأنار كل إنسان يقبله "وَالنُّورُ يُضِيءُ فِي ُّ
مهِ(".يوحنا
سِ
الدَ اهللِ ،أَيِ ا ْل ُمؤْمِنُونَ بِا ْ
الذِينَ َق ِبلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِريُوا أَوْ َ
كهُ(".يوحنا " ،)٥:١وَأَمَّا كُلُّ َّ
ُتدْرِ ْ

الذِي يُنِريُ كُلَّ إِنْسَانٍ آتِيًا ِإلَى ا ْلعَالَمِ( ".يوحنا .)٩:١
حقِيقِيُّ َّ
 ،)١٢:١فقد "كَانَ النُّورُ ا ْل َ

فهل جسد وإنسانية املسيح نزلت من السماء ،أم أنها مأخوذة من جسد العذراء من األرض؟
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اإلجابة هي أن جسد املسيح وإنسانيته مأخوذة من جسد العذراء ،ويشبه أجسادنا وإنسانيتنا يف كل شيء ما

خال اخلطية وحدها( ،بل أنت بغري استحالة ،جتسد وتأنست ،وشابهتنا يف كلّ شيء ما خال اخلطية وحدها)
(من القداس الغريغوري للقديس غريغوريوس الناطق باإلهليات).

فما الذي نزل من السماء ،وما الذي أُخذ من األرض يف التجسد؟
ِي  ،النور املولود من النور  ،وهذا هو معنى تعبري (ابْنُ
اإلجابة هي أن الذي نزل من السماء هو شعاع النور األَزَل ِّ
اهللِ)؛ فا ْبنُ اهللِ هو شعاع النور النازل من السماء ،الذي حل وجتسد يف هذا اجلسد اإلنساني ،الذي أخذه من العذراء
جهَلة النَاس :أن العذراء صارت صاحبة
مريم ،وهو الذي أعْطَىَ صِفَ ُة ابن اهلل هلذا اجلَسَد ،وليس كما يتصور ويردد َ
جلهَلة اخلاطئني ،وال توجد أي عالقة نسب جسدية بني
أو زوجة هلل (حاشا) ،تَنَزَّهَ اهللُ وَتَقَدَسَ عن تَصَوُّرَاتِ البَشَر ا َ
املسيح وبني اآلب السماوي ،ولكن العالقة هي بني النور األزلي ،وشُعَاع النور املولود منه ،الذي ظهر وحل وجتسد يف

اجلسد اإلنساني املولود من العذراء مريم( .يسوع املسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة
مريم ،جتسد وتأنس) ((من القداس الباسيلي للقديس باسيليوس الكبري))

ملاذا جتسد شعاع نور األزلي يف جسد وإنسانية املسيح؟
الذِي يُنِريُ كُلَّ إِنْسَانٍ آتِيًا ِإلَى ا ْلعَالَمِ( ".يوحنا )٩:١؛ "وَأَمَّا كُلُّ
حقِيقِيُّ َّ
إجابةُ اإلِ ْنجِيلُ هي "كَانَ النُّورُ ا ْل َ
س ِمهِ( ".يوحنا .)١٢:١
الدَ اهللِ ،أَيِ ا ْل ُمؤْمِنُونَ بِا ْ
الذِينَ قَ ِبلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِريُوا أَوْ َ
َّ
حتَجَبًا عن اخلليقة ،قد
جوبًا عن اإلنسان ،ومُ ْ
ح ُ
فَبِشَارَة اإلِ ْنجِيلِ إذن أن النور الذي كان حياة البشر ،وكان مَ ْ
آتى إىل العامل وأنار الظلمة ،ووهب احلياة األبدية لكل من يطلبه.
إن الفرصة اليت اغتنمها الكثريون من قبل واستناروا بنوره األبدي ،وتشبعوا من ضياء نُّورِهِ يف قلوبهم وعقوهلم
وحياتهم ،ما تزال متاحة لكل من يقبله ويصري إليه هذا النور ،لينري قلبه وعقله ويهبه احلياة ،فيخرج به من حياة

الشقاء إىل حياة الفرح والغلبة على اخلطية والعامل الشرير ،وأيضًا على سلطان الشرير (أي إبليس)" .مَا دَامَ لَكُمُ
النُّورُ آمِنُوا بِالنُّو ِر لِتَصِريُوا أَبْنَاءَ النُّورِ»".

(يوحنا .)٣٦:١٢
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( )2املسيح كما أعلنه اإلجنيل :من هو املسيح؟
اللغة اليونانية اليت كُتِبَ بها اإلجنيل تُميّز بني الكلمة العاقلة ( ُلوغُوسْ)  λόγοςو كلمة الثرثرة أو الدردشة

س)  λόγοςيف االفتتاحية" :فِي الْبَدْءِ كَا َن
( Φλυαρίαفلياريا) وهلذا فإن استخدام اإلجنيل لكلمة (لُ ُو ُغ ُو ْ
ت تعرب عن أن الْ َكلِمَةَ العَاقِلَ ُة ُهو العَ ْق ُل مُعلَنًا ،أي أنك ال تستطيع أن تدرك
س)" (يوحنا  ،)١:١كَانَ ْ
الْ َكلِمَةُ( ،اَل ُل ُو ُغ ُو ْ
عقلي وحكميت إال إذا تكلمت إليك ،بنفس املعنى أننا ال يُ ْمكِننَا أن نرى النور أو ندركه إال من خالل شعاع هذا

النور ،فَالْكَلِمَةُ (أي كَ ِل َمةُ اهللِ) ُهو شُعَاعُ ُنورَ ُه ،وألن اهلل هو احلكيم األزلي " َف َك ِلمَةُ اهللِ" هو حِ ْكمَتَ ُه وَعَ ْقلَ ُه وقد صَار
ُمعْلَنًا ،فهل ميكن أن يكون احلكيم يف وقت من األوقات بِ ُدونِ عَ ْقلٍ وًحِ ْكمَةٍ ثم خَلَقَ وَأَ ْوجَدَ لِنَ ْفسِهِ عَ ْقالً؟ وبأي عَ ْقلٍ
صَنَعَ لِنَ ْفسِهِ عَ ْقالً؟! سؤال ممتنع! فعقل احلكيم احلي اخلالق ،أزلي معه كأزليته ،ولكننا مل ندركه ويُسْتَ ْعلَن
لبشريتنا إال من خالل كلمته ،كما أننا ال نستطيع أن ندرك النور إال بواسطة وتوسط شعاع نوره.

ومن ثم فإن تعبري "فِي ا ْل َبدْءِ كَانَ الْ َك ِل َمةُ" يف افتتاحية التَ ْعرِيف يف إجنيل يوحنا هو مرادف لعبارة " كَانَ
الذِي يُنِريُ كُلَّ إِنْسَانٍ آتِيًا ِإلَى ا ْلعَالَمِ(".يوحنا  ،)٩:١وَبِ ُلغةٍ أبسط؛ فقد أحسنت الرتمجة
حقِيقِيُّ َّ
(النُّورُ) ا ْل َ

كلّ إنسانٍ".
املشرتكة يف إيضاح اجلملة على هذا النحو" :الكَ ِل َمةُ هوَ النّورُ احلَقّ ،جاءَ إىل العالَمِ ِلـيُنريَ ُ

(يوحنا

 ٩:١ت .مشرتكة)

فاإلنْجِيل ُيعْلِن لنا أن اهلل نور ال يُدرَكْ إال بشعاع نوره ،واهلل هو احلكيم الذي ال ُيعْرَفْ إال بِكَلِمَتهِ واهلل خالق
حي بروحه الكلي ،هذا هو تعريف وتقديم وإعالن اإلجنيل عن اهلل الواحد الكُلِي الَذِي يُحِيطُ بِ ُكلِ شَيءٍ وال يُحِيطُ
حتَجَبًا عن اإلنسان ،ولكنه صار ُمعْلنًا لإلنسان بكلمته (نوره) مُعطيًا احلياة للبشرية اليت
به شيء ،وأَنَ ُه لَ ْم يَ ُعد مُ ْ
تَرزَحُ حتت املوت بروحه القدوس ،وهذا تعريف وإعالن جديد وغري مسبوق يف اليهودية ،اليت قدمت فكرة عن إله

واحد كلي القدرة ،لَكِنَه إِلَه ُمحْتَجَب بعيدًا وغائب! "حَقًّا أَنْتَ إِلهٌ ُمحْتَجِبٌ يَا إِلهَ إِسْرَائِيلَ ا ْلمُخ َِّلصَ".

(إشعياء

)١٥:٤٥

بينما استوجب استعالن اهلل للبشرية ،فَ ْهمًا وإِ ْعالنًا جَديدًا غَري مَسبوق عن اهلل أنه النور األزلي الالنهائي ،نورٌ
حيٌ خالق؛ وأننا لن ندرك النور األزلي إال بنوره ،شعاع نوره املولود من النور األزلي ،ولن حنصل على احلياة إال
بروحه القدوس ،فالنور اجلوهري (هُو اآلبُ) وشعاع نوره املولود منه ،نور من نور (هو اال ْبنُ) وأما روحه احملي فهو
الروح القدس ،إله واحد كلي القدرة حييط بكل شيءٍ وال حييط به شيءٍ ،هذا التقديم والتعريف اجلديد للذات
اإلهلية ،بهذا الوصف سابق على التجسد ووالدة املسيح من العذراء مريم يف بيت حلم.
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فهل جسد املسيح وإنْسَانِيَّته ،جسد خملوق من األرض كأجسادنا ويشبهنا يف كل شيءٍ ما خال اخلطية
وحدها؟ نعم بكل تأكيد ،ولكن بشارة املالك للعذراء مريم قبل محلها به أعلنت ،أن كلمة اهلل وشعاع نوره سيحل
(يتجسد) يف هذا اجلسد الذي سَ ُيخْلَقُ ويَتَكَون يف أحشائها ليولد منها املسيح.
من هو املسيح إذًا حسب اإلجنيل؟ هو كلمه اهلل ونُورَ ُه متجسدًا يف بشرية كبشريتنا ،أما اإلجابة على السؤال

كلّ
ملاذا يرسل اهلل كلمته ونوره متجسدًا؟؛ فاإلجابة هي " :ال َكلِ َمةُ هوَ النّورُ احلَقّ ،جاءَ إىل العالَمِ ِلـيُنريَ ُ
إنسانٍ".

(يوحنا  ٩:١ت .مشرتكة)

من املهم أن نلفت االنتباه إىل أن اإلجنيل مل يقل عن إرسالية املسيح أنه جاء لينري "لكل إنسان" بل "كُلّ
سهُ ،أنه يهبه نورًا من نوره فيصبح مستنريًا
إنسانٍ" املعنى واضح أنه ليس لكي ينري طريقه ،بل لينري اإلنسان نَفْ َ
حيَا بِحَيَاتِهِ ،وهذا هو املعنى الفعلي للخالص والقداسة وكل شيءٍ ،وهذه هي
ومُنِريًا بِه ،وَحَيَاةً بِ ُروحِهِ القُ ُدوس فَيَ ْ
كلّ إنسانٍ".
الغَايَة من تَجَسدِ النور يف جَسَدٍ إنساني " :أَنْ يُنريَ ُ
رحلة متابعتنا لقراءة اإلجنيل ما زالت طويلة لفهم كل األبعاد ،لكن تعبري ابن اهلل كان وال يزال غري مفهوم
ومستفز لعقول الكثريين ،حتى من اليهود املعاصرين للمسيح!
فكيف شرح املسيح نفسه له اجملد املعنى واملغزى لِـ لَ ْقبِ ابنُ اهللِ؟ وكيف أدار احلوار والربهان ،هذا هو تكملة
حديثنا مبشيئة اهلل.

( )3املسيح كما أعلنه اإلجنيل :ابن اهلل
شعَاع النور ،لكن ِوالَدَة النور من جوهر النور
االبن يُولَد من أبيه ويكون مِنْهُ ومِ ْثلُهُ ،من ثم فإن النور يُولَد منه ُ
ليست مِثل ِوالَدَة اإلنسان من اإلنسان اليت تستوجب أن يكون األب موجودًا وجودًا سابقًا يف الزمان عن ِوالَدَة ابنه،
شعَاع النور من النور فال يوجد فارق زمين وال حتى فيمتو ثانية؛ بني حلظة إضاءتك للمصباح
بينما يف ِوالَدَة ُ
شعَاعه مولودًا
شعَاع النور من املصباح الْمُنِري ،وال ميكن ختيل أن يكون النور موجودًا دون أن يكون ُ
وحلظة خروج ُ
منه بنفس اآلن ،فما دام النُورُ نورًا فال بد أن يكون الشعاع مَوْلُودًا منه.
صدمة الناس على مدى القرون من لَقَبِ "ابْنُ اهللِ" للمسيح ،أنهم تَصَوَّروه مُرْتَبِطًا مبِيالدهِ من العَ ْذرَاءِ مَريم!
وراح السذج يقولون مبا أن العذراء محلت به عَ ْذرَاوِيًا بِغري أب جَسَدي ،هلذا فاهلل هو أبوه ،بينما قال األكْثَ ُر غَبَا ًء
وَجَ ْهالً ،بل إن العذراء مريم أُمُّ املسيح صارت زَ ْوجَة هلل!.
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شعَاع النور من جوهر النور ،كنور من نور ،سابقًا على
أما حقيقة خرب اإلجنيل فإن لقب ابْنُ اهللِ يعين ِوالَدَة ُ
ِوالَدَته من العذراء وسابقًا على ِوالَدَة العذراء نَ ْفسَهَا مِن أَبَوَّيهَا وعلى خلق جدها الكبري أدم نفسه ،وعلى خلق
األكوان ،هذا إعالن اإلجنيل اجلديد للبشرية عن اهلل ،أنه نور ال تُدْرِكه األبصار ُيحِيطُ بكل شيءٍ ،وما دام النور
شعَاع نوره ،األزلي أزلية النور األزلي.
نورًا فال بد أن يَ ُكون خَارجًا ومَوْلُودًا منه ُ
شعَاع النور يف هذا
خ ُلوقَة من جَسَدِ العذراء مريم يف الزمان ،لكن حلول وجتسد ُ
أما جَسَ ُد املَسِيح وإنْسَانيته فَمَ ْ
اجلسد اإلنساني املولود من العذراء ،هو الذي أعطى للجسد اإلنساني املخلوق ،صفة النور األزلي الذي حل فيه
ابْنُ اهللِ.

املواجهة القوية اليت حدثت بني املسيح له اجملد واليهود يف

(يوحنا )١٠

اليت أمسكوا خِالَلِها حجارة لريمجوه ،وكان احْ ِتجَاجُهُم عليه هو نفس مأزق الكثريين ،أنهم يرون اجلَسَد اإلنساني

جلِ
سنٍَ ،بلْ ألَ ْ
جلِ َعمَل حَ َ
ج ُمكَ ألَ ْ
شعَاع النور األزلي احلال فيه ،فيقولون له«" :لَسْنَا نَرْ ُ
املخلوق ،وال يرون ُ
سكَ ِإهلًا»" (يوحنا .)٣٣ :١٠
ج َعلُ َنفْ َ
جدِيفٍ ،فَإ َِّنكَ وَأَنْتَ إِنْسَانٌ َت ْ
َت ْ

املسيح له اجملد أجاب بطريقتني- :
ا

ِنكَ ُتجَدِّفُ ،ألَنِّي ُقلْتُ :إِنِّي ا ْبنُ اهللِ؟ " (يوحنا .)٣٦ :١٠
أول :قال "َأ َتقُولُو َن َلهُ :إ َّ
ال ُتؤْمِنُوا بِي( ".يوحنا .)٣٧ :١٠
ت لَسْتُ أَ ْع َملُ أَ ْعمَالَ أَبِي َف َ
"إِنْ كُنْ ُ
فقد برهن على جَوهَرِهِ النوراني غري الْمَنْظُور هلم؛ بأعماله الْمَنْظُورَة بينهم ،اليت هي أعمال حمبة اهلل لإلنسان
وقدرته الفائقة اليت ال يقوى عليها أحد ،إال اهلل.
ا

ش عَاجِ ْب ُك ْم أني قلت
ثانيا :أما اإلجابة الثانية فأستأذنكم أن أُبَسِطَهَا بالعامية املصرية كما يلي :أنتم زعالنني وَ ُم ْ
أَنَا ا ْبنُ اهلل ،الكلمة النبوية يف ناموسكم تعلمكم وتعطيكم الربهان ،أنين سأجعلكم بي أَبْنَاءَ هللِ.
(راجع النص يف يوحنا  ٣٦،٣٥ :١٠وطابقه على الشرح أعاله) مع مالحظة أن "كلمة اهلل " اهلل يف (يوحنا )٣٦ :١٠
يف النص اليوناني أو "لوغوس" يعين أنها َأخَذَت أداة التعريف املُذكر لغويًا ،وهلذا فقد كتبها القديس أثناسيوس
صار إليهم كلمة اهلل (أي املسيح نفسه) وشرحها (يف رسائله عن الروح القدس إىل سرابيون) أنهم نالوا نعمة
االشرتاك يف الكلمة.
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فإذا كنت عزيزي القارئ مُلْتَبِسًا عليك الفهم سابقًا يف فهم معنى ومغزى كلمة " ا ْبنُ اهللِ " يف اإلجنيل،
فهذا هو الشرح وكيف برهن املسيح عليه.
أما إذا كنت مُؤْمِنًا مُقْتَ ِنعًا تَمَامًا أن املسيح هو ا ْبنُ اهللِ احلي؛ ومع ذلك مل تَصِر به ابنًا هلل بعد ،ومل يَصِر
لك برهان بنوتك هلل بنوالك الطبيعة واحلياة اجلديدة باملسيح ،فلن ختلص بهذا اإلميان ولن تَنْتَفِعْ شَيْئًا،

خ ُرجُ ِمنْ كَثِريِينَ َوهِيَ تَصْ ُرخُ َو َتقُولُ:
شعِرُّونَ!" (يعقوب  " ،)١٩:٢وَكَانَتْ شَيَاطِنيُ أَيْضًا َت ْ
"وَالشَّيَاطِنيُ ُيؤْمِنُونَ وَ َيقْ َ
«أَنْتَ ا ْلمَسِيحُ ا ْبنُ اهللِ!» " (لوقا )٤١:٤

( )4املسيح كما أعلنه اإلجنيل :اهلل كما يعلنه اإلنجيل
هل يعبد املسيحيون يهوه إله إسرائيل؟ أو أنهم يعبدون إهلاً آخر ،أو ثالثة آهلة خبالف يهوه؟ وخبالف اهلل إله
املسلمني؟
احلقيقة اليت ال مفر منها أن اهلل واحد كلي ،وليس واحد عددي من وجهة نظر اإلميان املسيحي ،والشرح هنا

للقديس باسيليوس الكبري يقول( :أننا لو قلنا إن اهلل واحد عددي ،فقد جعلنا من اهلل كمية! بل الكمية
األقل ،ألن الواحد كمية أقل من  ،٢ومن  ،٣ومن  ٤وهكذا! لكن إمياننا بواحدية اهلل مبعنى أنه الواحد
كلي وحييط بكل شيء وال حييط به شيء ،وهذا هو نفس التوصيف القرآني واليهودي
الكلي) ،فَ ُهو ال نِهَائِي وَ ُ
لإلله سواء أكان امسه يهوه أو اهلل أو غري ذلك يف ثقافات أخرى ،فَوَاحِديَّة اإلله وكُلِّيَته تَ ْفرِض نفسها على كل
البشر وكل الثقافات ،االختالف والتنوع ليس يف أنه ذات اإلله (الكلي واجب الوجود) أو غريه ،ولكن يف كيفية
التعريف به ،من هو؟

املسيح له اجملد استخدم نفس الكلمات اليت وصفت بها التوراة "يهوه"
حدٌ( ".مرقس ( ،)٢٩:١٢التثنية  ،)٤:٦وهنا السؤال اجلوهري ،هل التعريف الذي
سرَائِيلُ :الرَّبُّ ِإهلُنَا رَبٌّ وَا ِ
"«اِسْ َمعْ يَا إِ ْ
قدم به املسيح اهلل ،هو نفس التعريف الذي قدمت به التوراة يهوه ،أم قدم تعريفًا مغايرًا؟ وهذا هو ما يصنع الفارق
اجلوهري بني التوراة واإلجنيل!
ا

أول :معرفة اهلل :املسيح له اجملد حسم مسألة معرفة اهلل أو رؤيته يف عبارات حمددة واضحة ،يقول له اجملد،
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حدٌ َي ْعرِفُ اال ْبنَ إِالَّ
"ليس أن أحدًا رأى اآلب إال الذي من اهلل هذا قد رأى اآلب" (يوحنا َ " ،)٤٦:٦ولَيْسَ أَ َ
حدٌ َي ْعرِفُ اآلبَ إِالَّ اال ْبنُ " (متى )٢٧:١١
اآلبُ ،وَالَ أَ َ
فاملسيح ينفي عن أي أحد غريه ،رؤية اهلل وبالتالي مَ ْعرِفَتِه طَبعًا! مبا يف ذلك كاتب التوراة موسى النيب
جهِي ،ألَنَّ اإلِنْسَانَ الَ َيرَانِي وَ َيعِيشُ»( ".اخلروج
نفسه الذي شهد هو نفسه أنه مل ير اهلل! "َقَالَ« :الَ َت ْقدِرُ أَنْ َترَى وَ ْ

سلَنِي»".
 ،)٢٠:٣٣ثم يؤكد املسيح له اجملد قائالً " :أَنَا أَ ْعرِ ُفهُ ألَنِّي مِنْهَُ ،و ُهوَ أَرْ َ

(يوحنا )٢٩:٧

ا

ثانيا :املسيح قدّم اهلل بصفة أنه اآلب ،ووضع لفظة اآلب كمرادف للفظة اهلل يف أحاديثه مثل" :أَنِّي ِمنْ عِ ْندِ
خرَجْتُ ِمنْ عِ ْندِ اآلبِ ،وَ َقدْ َأتَيْتُ ِإلَى ا ْلعَالَمِ ،وَأَيْضًا َأ ْت ُركُ ا ْلعَالَمَ وََأ ْذهَبُ ِإلَى اآلبِ»".
خرَجْتَُ ،
اهللِ َ

(يوحنا ،٢٧:١٦

الذِينَ
 ،)28وأكّد لتالميذه أنه جاء ليجعلهم أبناءً هلل" :إِنِّي أَصْ َعدُ ِإلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ( ".يوحنا  ،)١٧:٢٠و "وَأَمَّا كُلُّ َّ
الدَ اهللِ ،أَيِ ا ْل ُمؤْمِنُونَ بِاسْ ِمهِ".
سلْطَانًا أَنْ يَصِريُوا أَوْ َ
َقبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ُ

(يوحنا )١٢:١

هذا عن طبيعة عالقته باآلب السماوي اليت منحها لإلنسان من خالله مع التباين بني بنوته الطبيعية لآلب،
وبني تبين اهلل لإلنسان يف املسيح ،فصار املؤمنني به أبنا ًء هلل ،أما عن تقدميه هلل كاآلب السماوي.
الْبَوْنُ شَاسِ ٌع وَ ُم ْذهِ ٌل بني صورة اهلل (يهوه) كما قدمتها التوراة ،الذي حينما يغضب على اإلنسان يغرقه

ش ِريَّة (العَالَمَ)
بالطوفان ،وبني صورة اهلل اآلب احملب أبو يسوع املسيح الذي جعلنا له أبناءً به" :هكذا أحبّ اهللُ البَ َ
منُ بِه ،بل تكونُ َلهُ احلياةُ األبدِ ّيةُ( ".يوحنا  ١٦:٣ت .مشرتكة)
كلّ َمنْ يُؤ ِ
حدَ ،فَال يَه ِلكَ ُ
حتى وهَبَ ( َبذَلَ) اَب َنهُ األو َ

إنه اآلب احملب.
هذا هو إعالن العهد اجلديد عن اهلل أنه اآلب السماوي الذي حيب البَشَرِيَّة ،لكن هل حقًا قد صرت عزيزي

الدِي
القارئ ابنًا هلل؟ العالمة الفاصلة والدامغة أن تُرَى فِيك صورة ابنه الوحيد يسوع املسيح وحمبته" ،يَا أَوْ َ
َخضُ بِكُمْ أَيْضًا ِإلَى أَنْ يَتَصَوَّرَ ا ْلمَسِيحُ فِيكُمْ( ".غالطية  )١٩:٤حتى ال خيدع أحدًا نفسه.
الذِينَ أَ َتم َّ
َّ
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( )5املسيح كما أعلنه اإلجنيل :املسيح والناموس
الناموس أو ( )Namosكلمة يونانية تعين الشريعة أو القانون ،وكَانَ ُموسَى النَيب الذي قَبِلَ مِن اهلل بيد
مالكه يف برية سيناء ،الدعوة إلخراج بين إسرائيل من استعباد فرعون واملصريني إىل احلرية ،قد تثقف وتعلم

صرِيِّنيَ،
كل فنون احلكمة واحلكم كواحد من األسرة الفرعونية احلاكمة" ،فَ َتهَذَّبَ مُوسَى بِكُلِّ حِكْ َمةِ الْمِ ْ
وَكَانَ ُمقْ َتدِرًا فِي األَ ْقوَالِ وَاألَ ْعمَالِ( ".أعمال الرسل  ،)٢٢:٧ومن ثم فبعد جناح االنتفاضة اليت قادها لتحرير وإخراج
شرِيعَات حتكم سلوكياتهم وأسلوب حياتهم
سنَ لَ ُهم قَوَانِني وتَ ْ
صر ،كَان عَليه أن يَ ُ
شعبه من العبودية يف أرض مِ ْ
وعالقتهم ببعضهم وبغريهم من الشعوب ،األمر الذي أجَاده الفَرعُون املُدرَّب بكل حكمة وكفاءة ،فأخرج هلم
وللعامل شريعة مكتوبة متكاملة هي نَامُوسُ مُوسَى.
شرِيعَاته
سرَائِيل ،نَسَبَ تَ ْ
إال أن الفرعون العِ ْبرَانِي املُدَرَّب ،الذي قاد شعبه بِدَ ْعوَة وَتَ ْكلِيف من اهلل (يهوه) إِلَه إِ ْ
بِنَاءً على تكليفه من يهوه ،إىل يهوه نفسه ،مبا يف ذلك قراراته وأوامره التنفيذية ،وكذلك كل املوروث التارخيي
جمَلِها عَلى أَنَهَا :أَ ْقوَاَل اهلل اليت أَ ْمالَهَا عَلَى مُوسَى ،وبسبب
الذي سجله يف التوراة ،وعَلِيه فَقَد نُظِرَ إىل التَ ْورَاة بِ ُم ْ
ت كَلَمَة النَاموس تطلق على أسفار العهد القديم ،حتى أن
طلِقَ اسِ ُم اجلزء على الكُلِّ ،فَصَارَ ْ
هذا التوقري للتوراةُ ،أ ْ

اقْتِبَاسًا للمسيح من املزامري يف (يوحنا  )34 :10قال لليهود عنه" :مَكْتُوبًا فِي نَامُوسِكُمْ "
شرِيع وَضَبَطَ إيقاع حَيَاة اليهود يف القديم بالقوة اجلربية والتهديد الفعلي بالعقوبات
النَامُوس قام بدور التَّ ْ
خويف والرتهيب من انتقام يهوه من املخطئني هنا بالعقوبة ،ويف احلياة اآلخرة بالشواء األبدي بالنار!
الغَلِيظَة وَالتَ ْ
دون أن ينجح الناموس يف تغيري حياة اإلنسان ،مع إقناعه بأن قَ ْمعِيَّة اهلل هي حق من حقوقه لصاحل اإلنسان الذي
ال يعرف مصلحته ،حَتَى أن لَ ْفظَة "احلرية" ال تُقْرأ يف التَوراة بَتَاتًا!
ب اليهودي حلالتهم يف ظل شريعة ضابطة حاكمة لسلوك اإلنسان واجملتمع ،باملقارنة
على أن مَقَارَنةَ الشَ ْع ُ
مع همجية الشعوب الوثنية من حوهلم ،أورثهم حالة من الفخر القومي واإلحساس باالستعالء على اآلخرين،
بالرغم من االزدواجية والرياء بني بَاطِن وَظَاهِر السلُوك اإلنساني خوفًا من الشريعة ،فقد ظلت الشريعة مصدر
فخر هلم!

كان مُستَع َبدٌ َمرَّ َتني :األوىل للخطيئة ،والثانية
سانَ َ
هذا هو املناخ الذي بدأ فيه املسيح خدمته ،أن اإلنْ َ
للخوف من بطش الشريعة ومن يهوه نفسه ،مع ازدواجية ورياء ،وافتخار أجوف.
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ومن ثم فكان ال بد أن يتواجه املسيح مع الناموس من أجل حترير اإلنسان من اخلطية ،ومن اخلوف من عقوبة
الناموس ،ومن ثم فقد كان احلل الذي قدمه املسيح للبشرية أن حيرر اإلنسان من اخلطية الساكنة يف أعماقه،
وبالتالي يتحرر اإلنسان من اسْتِعبَاد النَاموس حلريته وإرادته ،وأيضا من اخلوف من عقوبته.
طبِيقيًا حينما أتى اليهود إليه بامرأة ُأمْسِكَتْ مُتَلبسة بالزني،
هذه املواجهة الصَارخة مع النَاموس حدثت تَ ْ
وقالوا له :أن موسى (النَاموس) أوصانا أن مثل هذه ترجم!

ِيةٍ َفلْ َيرْ ِمهَا أَوَّالً
املسيح واجه مجهور املُشتَكني عَلى املرأة بِ ُمواجَهَة حقيقة أنفسهم "« َمنْ كَانَ مِنْكُمْ ِبالَ خَط َّ
جرٍ!»" (يوحنا  )٧:٨فَخَجِلوا مُ ْنسَحِبنيُ ،ثم أفَاضَ من قوة احلَياة املُطَهِرة اليت فيه على دنس املرأة املتلبسة ،فلم
ِبحَ َ
تعد بعد خاطئة ،بل مُطَهَرَة من خَطَايَاهَا ،ومل يعد بالتالي للناموس أي حقوق أو سلطان على هذه املرأة ،فأطلقها

حرة من اخلطية ومن الناموس موصيًا إياها ،أال تعود إىل اخلطيةَ " .فقَالَ َلهَا يَسُوعُ« :وَالَ أَنَا َأدِي ُنكِ .ا ْذ َهبِي وَالَ
ُتخْطِئِي أَيْضًا»( ".يوحنا )١١:٨

فهل جاء املسيح له اجملد ليتمم الناموس ،أم ليحرر اإلنسان من الناموس ،ومن اخلطية اليت فشل الناموس
يف أن يشفي اإلنسان منها؟!
س
واألكْثر من هذا أن املسيح قَد أحَلَّ البَديل مَحل النَاموس الطَبِيعَة اجلَديدة وعطية الروح القدس (نَامُو َ
رُوحِ ا ْلحَيَاةِ) الذي يستطيع به أن يتحرر اإلنسان من سلطان اخلطية ،ويعيش بالقداسة حياة أكمل من مستوى

ِيةِ
تشريعات الناموس؛ مئات املرات! "ألَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ َقدْ أَعْ َتقَنِي ِمنْ نَامُوسِ ا ْلخَط َّ
وَا ْل َموْتِ"

(رومية )٢:٨

بهذه املواجهة التطبيقية للمسيح له اجملد مع الناموس ،سيمكننا فهم التعليم الذي قدمه يف املوعظة على
اجلبل عن الناموس:
•

س ِمعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِ ْل ُقدَمَاءِ :الَ
قيل للقدماء ال تقتل ،أما أنا فأقول ال تغضب ،ال تسب وال ُتحَقِّر " « َقدْ َ
طالً يَكُونُ مُسْ َتوْجِبَ ا ْلحُكْمِ ،وَ َمنْ
َتقْتُلْ ..... ،وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ :إِنَّ كُلَّ َمنْ َيغْضَبُ َعلَى أَخِيهِ بَا ِ
جهَنَّمَ".
حمَقُ ،يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ َ
قَالَ ألَخِيهِ :رَقَا ،يَكُونُ مُسْ َتوْجِبَ الْ َمجْ َمعِ ،وَ َمنْ قَالَ :يَا أَ ْ

(متى ،20 :5

)21

س ِمعْتُمْ أ ََّنهُ قِيلَ ِل ْل ُقدَمَاءِ :الَ َتزْنِ .وَأَمَّا أَنَا
• قيل للقدماء ال تزني؛ أما أنا فأقول ال تشتهي بعينك " « َقدْ َ
ظرُ ِإلَى ا ْمرَأَ ٍة لِيَشْ َتهِ َيهَاَ ،ف َقدْ زَنَى ِبهَا فِي َق ْل ِبهِ"
فَأَقُو ُل لَكُمْ :إِنَّ كُلَّ َمنْ يَنْ ُ
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(متى )28 ،27 :5

•

طهَا كِتَابَ
قيل للقدماء طَلِّقْ؛ أما أنا فأقول ال تُطلِّق إال يف حالة الزني "«وَقِيلَ :مَنْ طَلَّقَ ا ْمرََأ َتهُ َفلْ ُيعْ ِ
ج َع ُلهَا َتزْنِي ،وَ َمنْ يَ َتزَوَّجُ مُط ََّل َقةً فَإ َِّنهُ
إال ِلع َِّلةِ الزِّنَى َي ْ
طالَق وَأَمَّا أَنَا فَأَقُو ُل لَكُمْ :إِنَّ َمنْ طَلَّقَ ا ْمرََأ َتهُ َّ
َ
َيزْنِي".

(متى )32 ،31 :5

س ِمعْتُمْ أ ََّنهُ قِيلَ لِ ْل ُقدَمَاءِ :الَ
• قيل للقدماء ،احلف بصدق؛ أما أنا فأقول لكم ال حتلفوا بتاتًا«" .أَيْضًا َ
َتةَ" ،
حلِفُوا ا ْلب َّ
ال َت ْ
ف لِلرَّبِّ أَقْسَامَكَ ،وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمَْ :
َتحْنَثَْ ،بلْ أَوْ ِ

(متى )34 ،33 :5

• قيل للقدماء سن بس وعني بعني؛ أما أنا فأقول ال تقاوموا الشر بالشر«" .سَ ِمعْتُمْ أ ََّنهُ قِيلَ :عَ ْينٌ ِبعَ ْينٍ
خرَ
َدكَ األَ ْي َمنِ َفحَوِّلْ َلهُ اآل َ
ط َمكَ َعلَى خ ِّ
وَسِنٌّ بِسِن ،وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ :الَ ُتقَاوِمُوا الشَّرََّ ،بلْ َمنْ لَ َ
أَيْضًا "
•

(متى )39 ،38 :5

قيل للقدماء حتب قريبك وتبغض عدوك؛ أما أنا فأقول أحبوا أعدائكم«" .سَ ِمعْتُمْ أ ََّنهُ قِيلَُ :تحِبُّ
ُوكَ ،وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ :أَحِبُّوا أَ ْعدَاءَكُمْ .بَارِكُوا الَعِنِيكُمْ .أَحْسِنُوا ِإلَى
َقرِي َبكَ َو ُت ْب ِغضُ َعد َّ
ط ُردُونَكُمْ"،
الذِينَ يُسِيئُونَ ِإلَيْكُمْ وَيَ ْ
جلِ َّ
ُمبْغِضِيكُمَْ ،وصَلُّوا ألَ ْ

(متى )44 :43 :5

أن يَنقُض (يَهْدِم) املسيح النَامُوس مَ ْعناه ،أن الناموس قال ال تقتل أما هو فيقول ،بل أقتل! وأن يتمم املسيح
الناموس فهذا معناه أن حيققه ويطبقه.
َم َلهُ ،وهذا هو معنى تَ ْكميل النَاموس يف العِبَارَات
املسيح له اجملد مل يَهدم النَاموس ولَم يُ َت ِم َمهُ ،ولكنه ك َّ

أعاله ،أنه ارتقى باإلنسان إىل الكمال الذي أجنزَ ما يتجاوز الناموس مئات املرات ،دون أن يَنقُض أو يَهدِم الناموس،
َم َلهُ.
بل بالعكس ك َّ
حرَّر بنوا امللكوت من سُلطان النَاموس بِسُلطان الطبيعة اجلديدة وقُوة القيَامة والغَ َل َبة على
فهل تَ َ
اخلطية ،أم صاروا أبناء مزيفني بالكالم فقط! وصاروا مُدانني بالناموس وبرفض حياة النور؟!
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( )6املسيح كما أعلنه اإلجنيل :ولدت من جديد
ستَخدمه النَاس حينما حيدث موقف يُغيّر حياته من حال إىل حال،
هذا التعبري الشائع "وُ ِلدْتُ ِمن جَ ِديدٍ" يَ ْ
كَأَ ْن تَأتِيه ثروة من حيث ال يتوقع فَتُغيِّر حَالتَه من فَقِريٍ إىل غَينٍ ،أو حتدث له حادثة كالغرق مثالً وينجو من
ت أِكِيد.
موت ،فريى أن عُ ْمرًا وحَيَاةً جديدةٌ صَارت إليهِ من مو ٍ
املسيح له اجملد يف أيامِ جَسَدِه كَان يَستخدم نفس أسلوب الكالم والتعبريات اليت يستعملها الناس من حوله
مبا يف ذلك األمثال الشائعة اليت يضربونها يف أحاديثهم كقاعدة مألوفة لديهم لشرح تعليمه ،ثم ينتقل من

خرَ
املألوف واملعروف إىل الفِكرة السَمَاويِّة اليت يريد إعالنها ويَربُطها بالفكرة املعروفة تشبيهًا "قَدَّمَ َلهُمْ مَ َثالً آ َ
السمَاوَاتِ " (متى  ،٢٤:١٣متى  ،٣١:١٣متى  ،٣٣:١٣متى  ،٤٤:١٣متى  ،٤٥:١٣متى  ،٤٧:١٣متى  ،٢٣:١٨متى  ،٢٣:١٨متى )١:٢٥
ش ِبهُ َملَكُوتُ َّ
قِا ِئالً« :يُ ْ

ُهنا يشرح له اجملد لنِيقُودِميُوسُ والدة اإلنسان من جَديد :فإذا كنت فقريًا مُ ْعدَمًا فال يُ ْمكِنَك مُجَالَسة
األغنياء إال إذا هبطت عليك ثروةً تُصيِّرك غنيًا ،وكذلك إذا كنت من األرض فال ميكنك أن تدخل مملكة

السماء إال إذا هَبَطَ عَليكَ من السماءِ ما جيعلك مساويًا ،وإال فلن ميكنك دخول السماء! "وَأَقَامَنَا َمعَهُ،
السمَاوِيَّاتِ فِي ا ْلمَسِيحِ يَسُوعَ"،
جلَسَنَا َم َعهُ فِي َّ
وَأَ ْ

(أفسس )٦:٢

خلُّوًا مِن التَأثُر مُسبقًا بالنظريات الالهوتية
من يقرأ الفصل الثالث من إجنيل القديس يوحنا بتدقيقُ ،
الكثرية املتضاربة ،سيجد اإلجابة ومفتاح الفهم للسؤال :كيف يصري األرضي مساويًا ،ومن أين له نوال منحة
وقوة التغيري؟ يف عبارة الرب التالية:

السمَاءِ".
الذِي ُهوَ فِي َّ
السمَاءِ ،ا ْبنُ اإلِنْسَانِ َّ
الذِي َنزَلَ ِمنَ َّ
السمَاءِ إِالَّ َّ
ص ِعدَ ِإلَى َّ
حدٌ َ
" َولَيْسَ أَ َ

(يوحنا )13 :3

صعَد إىل السَمَاءِ ،الذي هو
النُور األَزَلي هُو الوَحِيدُ الَذي نَزَل مِن السَمَاءِ وتَجَسَدَ يف املسيح ،وغريه أحد مل يَ ْ
بنفس اآلن ما يزال مَالئًا السَماء واألرض ،وهلَذا فَ ُهو الطريق والسلم املنصوبة بني السماء واألرض :طرفه يف
السماء والطرف اآلخر على األرض؛ الذي به تنزل حياة السماء إىل إنسان األرض ،وبه وفيه يصعد اإلنسان األرضي
الذي صار مساويًا؛ إىل السماء.

شعَاعُ النُور املولود من النُورِ األزلي :هو االبن الوحَيِد للنُور اخلَارج مِنه ويَعرِفَه وواحد معه وكائن فيه "فِي
ُ
ضنِ اآلبِ"(يوحنا  ،)١٨:١فالنور ليس له إال ابن وحيد (شعاع نوره) وحده هو املولود منه.
حِ ْ
حنن نصري أبناءً هلل بسبب نعمة اشرتاكنا يف االبن الوحيد ،وحنن نصري أيضًا بالنعمة مولودين من فوق،
بسبب نعمة احتادنا وقبولنا للنور املولود من النور األزلي ،الذي أتى إلينا يف اجلسد.
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احلَيَاة اجلَديدة وامليالد الثاني والطبيعة اجلديدة ،واحلياة األبدية هي حياة املسيح نفسه اليت يهبها لإلنسان

كلْنِي َف ُهوَ َيحْيَا بِي".
سلَنِي اآلبُ ا ْلحَيُّ ،وَأَنَا حَيٌّ بِاآلبَِ ،ف َمنْ يَأْ ُ
كمَا أَرْ َ
" َ

(يوحنا )57 :6

ومن ثم فطبقًا لتعليم اإلجنيل ملن يؤمن به ،ليس ألحد الفرصة لدخول مملكة السماء ما مل يولد من فوق،
أي يَتَّحِد بِالنُور املَولود مِن اآلب السَمَاوي ،حتى لو حاز على أعلى الرُتَب الكَنَسِّية وحتى لو وزع كل أمواله على
الفقراء واملساكني ،وكان من أعظم اخلادمني واملبشرين.

َبةَ
َيهَا األَحِبَّاءُ ،لِنُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا ،ألَنَّ ا ْل َمح َّ
والعالمة القاطعة لنوالنا حياة املسيح هي احملبة اإلجنيلية "أ ُّ
َبةٌ ١( ".يوحنا
هِيَ ِمنَ اهللِ ،وَكُلُّ َمنْ ُيحِبُّ َف َقدْ ُو ِلدَ ِمنَ اهللِ وَ َي ْعرِفُ اهللَ .وَ َمنْ الَ ُيحِبُّ لَمْ َي ْعرِفِ اهللَ ،ألَنَّ اهللَ َمح َّ
)8-7 :4

حدٌ الَ يُو َلدُ ِمنْ َفوْقُ الَ َي ْقدِرُ
وهذا هو املعنى والعالمة لكلمات املسيح«" :ا ْلحَقَّ ،ا ْلحَقَّ أَقُولُ َلكَ :إِنْ كَانَ أَ َ
أَنْ َيرَى

ملَكُوتَ اهللِ»( ".يوحنا )٣:٣
َ

ا

( )7املسيح كما أعلنه اإلجنيل :جئت نورا للعالم
احلقيقة اخلالدة ،أنَ اهلل هو نور السَماوات واألرض ،وبدونه ليس نورًا! العهد القديم يقرر على فم إشعياء النيب

جبٌ يَا إِلهَ إِسْرَائِيلَ الْ ُمخ َِّلصَ".
أن اهلل النور احلقيقي ،كان حمتجبًا عن اإلنسان" :حَقًّا َأنْتَ إِلهٌ ُمحْتَ ِ

(إشعياء

 ،)١٥:٤٥واإلجنيل يقرر أيْضًا أن اهلل هُو النُور احلَقيِقي الذي كَانَت احلَيَاة يف نوره ،وهي اليت تنري وتُحي اإلنْسَان،
لَ ْكن هَذه احلَياة اليت يف النور األزلي ،أي يف اهلل ،الذي كان بعيدًا عن اإلنسان وحمتجبًا.
ت البَشَرِّيَة جَالِسة يف الظلمة وظالل املوت
حتَجَبَيِّن يف اهلل بَعِيدًا عن اإلنْسَان ،كَانَ ْ
وَألن احلَيَاة والنُور كَانَا مُ ْ
السالَمِ»( ".لوقا  )٧٩:١فمن
طرِيقِ َّ
ظالَلِ ا ْل َموْتِ ،لِكَيْ َي ْهدِيَ أَ ْقدَامَنَا فِي َ
الظ ْل َمةِ وَ ِ
"لِيُضِيءَ َعلَى ا ْلجَالِسِنيَ فِي ُّ
حتَجَب عَ ْن ُهم يف اإلله البَعِيد عَ ْن ُهم جدًا؟
أين هلم النور ومن أين هلم احلياة ،والنُور مُ ْ

هَذِهِ هِي افتتاحية إِ ْنجِيل القِدِيس يُوحَنَا ،وَ ُم ْفتَاح فَ ْه ُم بِشَارةُ اإلنْجِيل والفارق اجلوهري بني اإل ْنجِيلِ ونَّامُوس
مُوسَى ،أن النَامُوسَ أَ ْعطَى الشَريعة لِلبَشَريِّة وَلَم يُ ْعطِهَا نُورُ احلَيَاة ،فَظَلَّت قَاِبعَة يف الظُلّمَةِ وحتت املوت مع عدم
القدرة على تنفيذ الشريعة" .ألَنَّ النَّامُوسَ ِبمُوسَى أُعْطِيَ" (يوحنا  ،)١٧:١هلذا جَاءَ النُور احلَقِيقي إىل العامل لكي
ت ُنورًا لِلعَالَمِ" ألنه هو النور احلقيقي
ينري كل إنسان يف العامل (يوحنا  ،)٩:١هلذا قال املسيح له اجملد" :أَنَا قَ ْد جِ ْئ ُ
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كلُّ إنْسَان ،وأن ُينِريَ عَلى اجلَالسِني يف الظلمة ،طبعًا ملن يقبله
حدَ ُه أن يُنِريَ ُ
املولود من النور اجلوهري ،القَادِر وَ ْ
ليدخل إليه بكامل حريته وإرادته.
وبقبول اإلنسان للنُور احلَقيقي تصري له احلياة األبدية اليت يف النور احلقيقي فيستنري بنوره وحييا حبياته،

لذلك يقول له اجملد "َأنَا هُوَ نُورُ الْعَالَمِ .مَنْ يَتْبَعْنِي فَالَ يَمْشِي فِي الظُّلْمَةِ ،بَلْ يَكُونُ لَهُ نُورُ ا ْلحَيَاةِ"

(يوحنا

)١٢:٨

الظُلمة واملوت مُرتَبِطَان ببعضهما ،وكَذلك النُور واحلَياة وجهني لعملة واحدة ،فمن يقبل يف داخله النور
ط ُردَ النُورُ الظُلّمَةَ مِن أعْمَاقِهِ ،وتفيض فيه
احلقيقي النازل من السماء ،يستنري وحييا به ألنه "نُورُ ا ْلحَيَاة"؛ فَيَ ْ
احلَياة اليت تبيد وتبطل املوت من كيانه.
املَسِيحُ مل يهدم (ينقض) الناموس الضابط واملؤدب لبشرية حتت املوت وظلمته ،ولكن ألن الناموس عجز عن
أنْ يُغَيِّرَ اإلنْسَانُ ،ألنه ال يَ ْملك احلَياة األبَدية؛ فقد أحل املسيح حمله" :نَامُوسَ رُوحِ ا ْلحَيَاةِ" (الرُّوح الْقُدُس)

َيرٌ لِلنَّامُوسِ أَيْضًا".
ِالضرُورَةِ يَصِريُ َتغ ُّ
َيرَ الْ َكهَنُوتَُ ،فب َّ
(رومية  ،)٢:٨وأيضا "أل ََّنهُ إِ ْن َتغ َّ

(العربانيني )١٢:٧

ناموس موسى قد أعطى الشريعة ،أما النُور النَازِل مِن السَمَاء مُتَجَسدًا يف املسيح فقد أعطى لإلنسان النور
العقلي واحلياة األبدية " نُورُ ا ْلحَيَاةِ "
كَثريون حَاوَ ُلوا بِ ُلوغ وَصيَّة اإل ْنجِيلِ والغَلبَة على اخلطية دون جدوى؛ وظلوا مهزومني من اخلطية وحتت
ستَ ْقبِلوا مِن النُور احلَقِيقي عَطية احلَيَاة األبدية ونور احلَيَاة يف أعَمَاقِهِم وَقلُوبِهِم.
املوت ،ألنهم مل يَ ْ
هذه هي بشارة اإل ْنجِيلِ أنه له اجملدَ :يهِبُ نور احلَيَاة لكل الذين قبلوه ،الفرصة مل تضع بعد ،تستطيع أن تقبل
منه نور احلَيَاة ،وحَيَاة الغَلبَة وَالنُصرة عَلى اخلَطِية وَاملَوت ،وتبدأ رحلة اإلجنيل والتبعية من مدخلها الصحيح.

90

( )8املسيح كما أعلنه اإلجنيل :النور والدينونة
ك الكَ ْون وَخَالِقَ ُه؛ يُوَظف سيادته
كتهُ لنَا اليَهودِية وَمِ ْثلَّ ُه الدِيَانة املصرية القدمية ،أن اهللَ مَ ْل ُ
املَورُوث الذي تَرَ ْ
للكون ويُدير شُؤونه بالقَوَانني الكَونية والقَوَانني التنظيمية للسلُوكِيَّات والعَالقَات واحلقوق والعبادة ،ومن ثَمَّ
فَ ُقوة العَدالة وااللتزام بالقوانني ،تَ ْقتَضي الثَواب والعِقَاب ،وعلى هذا األساس َوضَ َع النَامُوس (الشريعة) العقوبات
التنفيذية املُصَاحِبة لِكل خَرق أو تَعَدي على الشريعة حبسب احلالة ،ناهيك عن العقوبة النهائية (الدينونة) بناء
حش يلتهمه يف الفرعونية أو يف النار اجلهنمية غري
على َمجْ ُموعِه يف التَعَدِيَات النَ ْوعِية املُتَعَدِدِة؛ بإلقَائِه للوَ ْ
الـ ُمنطَفِئَة يف اليَ ُهودية!
فكرة العقوبة النوعية أو األبدية (الكلية) تقوم على أن أسَاسَ النظَامُ والعالقة بني ملك الكون والبشر هو:

القانون (أي الشريعة أو الناموس)
املسيح مل يطبق ناموس موسى على املرأة اليت أُمسِكَتْ مُتلبسة باخلطية ،واليت حسب الناموس فإنها تستوجب
اإلعدام رمجًا باحلِجَارة ،لَيسَ مِن مَ ْنطِق الرأفة املُتَسَاهِلة ،ولكن ألنه جاء بناموس جديد وعهد جديدَ ،أحَلَّهُ مَحَل
ض القَديِم "ألَنَّهُ إِنْ َتغَيَّرَ الْ َكهَنُوتُ ،فَبِالضَّرُورَةِ يَصِريُ َتغَيُّرٌ لِلنَّامُوسِ َأيْضًا".
النَامُوس القَدِيم دون أن يَ ْهدِمَ ويَ ْن ُق ُ
سد
شرِيعَات اليت أخْفَقَت يف تغيري حياة البشر ،وَلَكنَه قَائِم عَلى أسَاس تَجَ ُ
(العربانيني  )١٢:٧لَيسَ أسَاسَ ُه القَوَانِني والتَ ْ
النور األزلي يف بشرية املسيح ،لكي ينري اإلنسان جوهريًا "بنور احلياة" فإذا قَ ِبلَهُ اإلنسان وثَبُتَ فيه فقد صار يف
النور ،وثابتًا يف احلياة اجلديدة املُغيِّرة ،وإذا مل يَقبَلَهُ؛ فَهَذِهِ هِي حُرِّيَتَه واخْتِيَارَه الذي سيبقيه خارج النور ،يف
الظلمة ،وبدون احلياة األبدية ،أي البقاء يف املوت.
ومن ثَمَّ فَقَد َوضَعَ املَسِيح لَه اجملد تَ ْعرِيفًا وأَسَاسًا خمتلفًا عن الناموس ملعين الدينونة" :وهذه هي الدينونة إن
النور قد جاء إىل العامل وأحب الناس الظلمة أكثر من النور ألن أعماهلم كانت شريرة" (يو )١٩:٣فالدينونة هي
النتيجة التلقائية للبقاء يف ظلمة املوت بسبب رفض نور احلياة.
وبنفس املنطق َوضَعَ اإلجنيل تعريفًا خمتلفًا "لغضب اهلل" الذي أسسه العهد القديم؛ بتوقيع العقاب الرهيب
على البشرية بسبب خمالفة وتعدي الشريعة؛ ليصبح مفهوم غضب اهلل حبسب اإلجنيل هو :البقاء يف املوت نتيج ًة
لرفض قبول احلياة؛ إنها احلرية ،وإرادة اإلنسان وحرية اختياره.
َالذِي الَ ُيؤْ ِمنُ بِاال ْبنِ (مِن أيْنَ تَأتي إليهِ احلَيَاة؟)
الذِي ُيؤْ ِمنُ بِاال ْبنِ (يُ ْقبَ ُل ُنورُ احلَيَاة) َلهُ حَيَاةٌ أَ َبدِيَّةٌ ،و َّ
" َّ

َلنْ َيرَى حَيَاةًَ ،بلْ َيمْكُثُ َعلَ ْيهِ غَضَبُ اهللِ».

(أي البَقَاء يف املَوت)" (يوحنا )٣٦:٣

ت َلهُ ا ْلحَيَاةُ".
س َلهُ ا ْبنُ اهللِ َفلَيْسَ ْ
" َم ْن َلهُ اال ْبنُ َف َلهُ ا ْلحَيَاةُ ،وَ َم ْن لَيْ َ
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( ١يوحنا )١٢:٥

ِيةٌ ،وَالَ يَ ْأتِي ِإلَى
سلَنِي َف َلهُ حَيَاةٌ أَ َبد َّ
ِالذِي أَرْ َ
كالَمِي وَ ُيؤْمِنُ ب َّ
س َمعُ َ
"َا ْلحَقَّ ،ا ْلحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ :إِنَّ َمنْ يَ ْ
دَيْنُو َنةٍَ ،بلْ َقدِ انْ َت َقلَ ِمنَ الْ َموْتِ ِإلَى ا ْلحَيَاةِ" .

(يوحنا )٢٤:٥

( )9املسيح كما أعلنه اإلجنيل :يا أحبائي :أحبوا أعدائكم
أحْدَثَت وَصِيةُ املسيح؛ "أَحِبُّوا أَ ْعدَاءَكُمْ .بَارِكُوا الَعِنِيكُمْ .أَحْسِنُوا ِإلَى ُم ْبغِضِيكُمْ("،متى  )٤٤:٥صَدمَةً

حوا يف حتقيق الوصية القدمية" ،تُحِبُّ
ُمتَحَدِيَّة للعقل اإلنساني! وتساءل الكثريون :إذا كان البشر مل يُ ْفلِ ُ
ُوكَ( ".متى  ،)٤٣:٥فَلِمَاذا يُصَعِّب املسيح الوصية متحديًا الذهن واملنطق البشري بأن أحبوا
َقرِي َبكَ َو ُتبْ ِغضُ َعد َّ
أعدائكم؟!
هذا التساؤل ُيعَبِّر عن عدم إحاطة بإ ْنجِيلِ احلياة اجلديدة (ناموس روح احلياة) الذي أحَلَ ُه املسيح مَحَلَّ
نَامُوس مُوسى فقط للذين قبلوه دون أن يهدم أو ينقض ناموس موسى ،الذي توقف عند حد التشريع ومعرفة
اخلطية ،دون إمكانية الغلبة عليها ،وهذه الغلبة هي اليت قدمها املسيح باإلجنيل.
جز النَاموس! ولكنها فقط للذين قبلوا النور
حتَ عَ ْ
فَوَصِيَّة اإل ْنجِيل غري مُقَدَّمة لإلنسان املهزوم من أَنَانِيَّتة تَ ْ
النازل من السماء متجسدًا يف املسيح ومَ ْم ُنوحًا مِنه ،وصار هلم النور يف أعماق قلوبهم وعقوهلم ،فمن أين لإلنسان
حتَجِبًا عن اإلنسان؟!
باحملبة ،واحملبة كانت عند اهلل ،واهلل كان بعيدًا ومُ ْ
لذلك فقد كانت املبادرة من عند اآلب السماوي الذي أحب اإلنسان فوهبه نوره (ابنه) لكي حييا به ،ثم أن

َيدُهُ،
املسيح االبن املتجسد يقول للبشرية (لتالميذه) "الَ أَعُودُ أُسَمِّيكُمْ َعبِيدًا ،ألَنَّ ا ْل َع ْبدَ الَ َي ْعلَمُ مَا َي ْع َملُ س ِّ
لكِنِّي

قدْ سَمَّيْتُكُمْ أَحِبَّاءَ" (يوحنا )١٥:١٥
َ

فقد أنشأ املسيح عالقة جديده بني اهلل واإلنسان ،قَدَّم فيها اهلل لإلنسان بِصِفَةِ اآلب السَمَاوي ،وجعل من
اإلنسان ابنًا هلل ،وَجَعَلنَا له أحباء وليس جمرد عبيد هلل ،ومن ثم فَقَد أعْلنَ له حمبة اآلب السماوي وأعطى نفسه
خصِهِ ،ومن ثم فقد صارت يف اإلنسان حمبة اهلل الغالبة اليت يستطيع بها
لإلنِسَان بِمَحَبة اآلب ليُنِريَ ُه ويُوَحِدَ ُه بِشَ ْ
أن حيب األعداء.
هذه هي فلسفة املسيحية وأساس اإلجنيل :أن اهلل أحب اإلنسان ،واملسيح أعلن هذه احملبة لإلنسان بطريقة

سهُ ألَجْلِ
حدٌ َنفْ َ
ضعَ أَ َ
حدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ ِمنْ هذَا :أَنْ يَ َ
عملية ،بأن أَحَبَ اإلنْسَان إىل حَد بَذل النَ ْفس ألجله "لَيْسَ ألَ َ
أَحِبَّا ِئهِ( ".يوحنا  )١٣:١٥وبعد أن ذَوَّقَ اإلنْسَانُ جَمَالُ الَمَحبَةِ ومثرتها ،أعطاه بالروح القدس النِعمَة والقُدرة أن ُيحبَ
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ختَبِرَ ُقدرةُ احملبة عَلى أن تَغلب الشر ،وأن تبيد الشرير "الَ يَغْلِبَنَّكَ الشَّرُّ ،بَلِ اغْ ِلبِ الشَّرَّ
ُهو أيضًا غريهُ ،وأن يَ ْ
بِا ْلخَيْرِ( ".رومية .)21 :12

ومن هنا ارتقى املسيح باإلنسان إىل احملبة الغالبة ،اليت يستطيع بها أن حيب أعدائه وأن يغلب بها الشر "أَحِبُّوا
ط ُردُونَكُمْ ،لِكَيْ
الذِينَ يُسِيئُونَ ِإلَيْكُمْ وَيَ ْ
جلِ َّ
أَ ْعدَاءَكُمْ .بَارِكُوا الَعِنِيكُمْ .أَحْسِنُوا ِإلَى ُم ْبغِضِيكُمَْ ،وصَلُّوا ألَ ْ
السمَاوَاتِ"،
الذِي فِي َّ
تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمُ َّ

(متى )44،45 :5

( )10املسيح كما أعلنه اإلجنيل :لم آت ألدين ،بل ألخلص
بعدما نَجَحت ثَورَ ُة الفَرعون العِ ْبرَاني موسى النيب يف أن حيرر شعبه "العِ ْبرَانِيِّني" من عبودية فَ ْر ُعون
واملصريني ،وخيرج بهم إىل احلرية من هذه العبودية ،كان عليه أن يضع هلم نظامًا متحضرًا للحياة وللمعامالت
على غرار األنظمة املصرية املتحضرة اليت كان قد تدرب عليها وأجادها.
وألن موسى مل يكن جمرد فرعون ،بل كان أيضًا نبيًا ملهمًا ومرسالً من إله إسرائيل إىل اإلسرائيليني ،فقد
بلورت عَبْقَرِيَّتَ ُه الفَ ْر ُعونِيَة مع إرساليته النبوية ،فكرة الشريعة احلَاكِمة والضَابِطَة لإلنسان واجملتمع ،اليت تستمد
صالحيتها وقوتها من اإلله نفسه ،وهكذا خرجت إىل الوجود أول شريعة ضَابِطَة ومنظمة ،ومنسوبة إىل إله
إسرائيل "يَهوَه".
وألن هذا الشعب كان قد عاش حتت العبودية أجْيَاالً متعددة ومل ينعم بفرصة للتعليم والرقي والتفكري،
كما أنهم خرجوا إىل برية سيناء ليعيشوا حياة بدائية ،ومل يكن متاحًا النظام االجتماعي املتحضر بوجود أجهزة
شرَطِيِّ ة إلنفاذ القانون وأجهزة قضائية إلصدار األحكام وفض املنازعات وال سجون وال غري ذلك ،فقد تَمَخَّضَت
ُ
عبقرية الفرعون العرباني موسى النيب على أن جيعل من الشريعة نفسها أداة احلكم وإدانة األخطاء واملخطئني،
جتَمعِ رقيبًا على تنفيذ الشريعة ،ومن اإلنسان اليَهودي نفسه مُنَفِّذًا للشريعة على غريه،
جعَلَ من املُ ْ
وأن يَ ْ

َولًا
والنماذج كثرية على هذا ،فالشريعة توصي األخ بقتل أخيه املرتد بنفسهَ " :بلْ قَ ْتلًا َتقْتُ ُلهَُ .ي ُدكَ تَكُونُ َعلَ ْيهِ أ َّ
جمِيعِ الشَّعْبِ أَخِريًا( ".التثنية .)٩ :١٣
ِلقَ ْتلِهِ ،ثُمَّ أَ ْيدِي َ

ج ُمهَا رِجَالُ َمدِينَ ِتهَا
خرِجُونَ ا ْلفَتَاةَ ِإلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا ،وَيَرْ ُ
وتأمر اجلماعة برجم الزانية املُتلبّسةُ " :ي ْ
طكَ".
سرَائِيلَ ِبزِنَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا .فَتَنْ ِزعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَ ِ
حةً فِي إِ ْ
حجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ ،أل ََّنهَا َع ِملَتْ َقبَا َ
بِا ْل ِ
(التثنية .)٢١ :٢٢
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وكذلك االبن العاق الذي يشهد عليه أبويه يرمجه كل أهل احلارةِ ١٨" :إذَا كَانَ ِلرَجُل ا ْبنٌ ُمعَا ِندٌ وَمَا ِردٌ
ُمهِ ،وَ ُيؤَدِّبَا ِنهِ َفالَ يَسْ َمعُ َل ُهمَاُ ١٩ ،.يمْسِ ُكهُ أَبُوهُ وَأُ ُّمهُ وَيَ ْأتِيَانِ بِهِ ِإلَى شُيُوخِ
س َمعُ لِ َقوْلِ أَبِيهِ وَالَ ِل َقوْلِ أ ِّ
ال يَ ْ
َ
سرِفٌ
س َمعُ لِ َق ْولِنَاَ ،و ُهوَ مُ ْ
ال يَ ْ
َمدِينَ ِتهِ وَِإلَى بَابِ مَكَا ِنهِ ٢٠ ،وَ َيقُوالَنِ لِشُيُوخِ َمدِينَ ِتهِ :ابْنُنَا هذَا ُمعَا ِندٌ وَمَا ِردٌ َ
سرَائِيلَ
سمَعُ كُلُّ إِ ْ
حجَارَةٍ حَتَّى َيمُوتَ .فَتَ ْنزِعُ الشَّرَّ مِنْ بَيْنِكُمْ ،وَيَ ْ
جمِيعُ رِجَالِ َمدِينَتِهِ ِب ِ
ج ُمهُ َ
وَسِكِّريٌ ٢١ .فَ َيرْ ُ
وَ َيخَافُونَ( ".التثنية .)٢١-١٨ :٢١
وبِهَذا نَجَحَ النيب موسى يف أن يَضَعَ إطارٌ ضابطٌ ومُحكمٌ ومُخيفٌ لِتَنفيذ الشَريعة اليت وضَعَهَا لشعبه ،وزاد
على ذلك أنه نَسَبَ هذه الشريعة اليت وضعها لشعبه إىل اهلل ،فمن يعصى شريعة موسى فهو يعصى اهلل نفسه،
ستَحِق الرجم أو القطع أو أي عقوبة أخرى على األرض ،ناهيك عن جهنم والشواء األبدي الذي
ومن ثم فهو مُ ْ
سَ ُي ْلقِيه فيه َيهْوَه عقابًا على شروره ،يف اآلخرة.
فضالً عن أن الشريعة وَضعتْ حاجزًا من اخلوف من انتقام َيهْوَه من ا ُملخْطِئِني ،فقد جَنَّدَتْ اجملتمع كله
للحكم على بعضه وتنفيذ الشريعة ،وهذا ما أوجد جمتمعًا مستغرقًا يف االزدواجية والرياء ،فمن ناحية اجلميع
ح ُك ُم على نَقَائِصِ
ك ٌّل يَدِينُ ويَ ْ
مهزومون أمام اخلطيئة وبنفس الوقت مُتَظَاهِرين بالتدين وطَاعَة الشَريعة ،وَ ُ
خطَاءِ غَيّْرهِ ،وكُلَّمَا بَالَغَ يف احلديث باسم الشريعة وإدانة اآلخرين على مُخالفتها ،كلما بدا يف عيون نفسه
أَ ْ
ورمبا غريه أنه أكثر تَدَيُّنًا وبِرًا وإكْرَامًا لشريعة اهلل وموسى عبده.

كانت حادثة إحضار امرأة مُتلبسة إىل املسيح له اجملد ووقوف اليهود مُنفذي الشريعة مُتحديني" :مُوسَى فِي
النَّامُوسِ أَ ْوصَانَا أَنَّ مِ ْثلَ هذِهِ ُترْجَمَُ .فمَاذَا َتقُولُ أَنْتَ؟" (يوحنا .)٥ :٨

سلِ اهللُ ابْ َنهُ ِإلَى ا ْلعَالَمِ لِ َيدِينَ
وكَانَ مَوقفُ املسيح له اجملد هو بعينه الذي عَبَّرَ عَنهُ سَابقًا" :أل ََّنهُ لَمْ ُيرْ ِ
خ ُلصَ بِهِ ا ْلعَالَمُ( ".يوحنا  ،)١٧ :٣ومن ثم فإن املسيح لَ ْم يَأتِ لِ ُيتَمم دينونة الناموس لإلنسان ،بل
ا ْلعَالَمََ ،بلْ لِيَ ْ
ليخلص اإلنسان من اخلطية ومن الدينونة ومن قسوة الناموس بآنٍ واحد ،هذا ما حدث مع هذه املرأة املُتلبّسة،
صهَا فقط من املوت رجْمًا ،ولكنه وهبها خَالَصًا كَامالً من العُ ُبودية للخطية ومن سلطان
فاملسيح له اجملد مل ُيخَ ْل ُ
ح ُكومًا عليها من الناموس
الشيطان عليها ومن املوت واهلالك األبدي ،وخبالصها من اخلطية مل تعد مُدَانة ومَ ْ
ومن اجملتمع.
وهذه واحدة من أهم نقاط التحول اليت صنعها املسيح يف التاريخ باإلجنيل ،أنه وهب احلياة اجلديدة لإلنسان
ح ُكومًا عليه من اجملتمع ،ولقد نَقَلَ وَحَوَلَ فِ ْكر اإلنسان وإرادته من إدانة غريه
حَتَى ال يَصِري بَعد مُدانًا بالناموس ومَ ْ
واحلُكم عليه ،إىل النظر لواقعه وأن يسعى لتغيري هذا الواقع ،وأيضًا لتغيري وخالص اآلخرين بدالً من دينونتهم،
حجَرٍ!" (يوحنا .)٧ :٨
َولًا ِب َ
ِيةٍ َفلْ َيرْ ِمهَا أ َّ
اليت ستقع عليه حتمًا هو أيضًا " َمنْ كَانَ مِنْكُمْ ِبالَ خَط َّ
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املوروث اليهودي الناموسي أَ ْنشَأ فينا اإلدانة والغضب واالنتقام (باسم التقويم والتأديب) ،من أخطاء بعضنا
وأبنائنا وأزواجنا وزوجاتنا ،وهلذا فإن رد فعل األكثرين على أخطاء اآلخرين وأخطاء األبناء هو الغضب واالنتقام
والعقاب ،ألنهم ما زالوا يعيشون بذهنية الناموس الذي يَرى اخلَطيئة والعقاب ،دون احملبة واإلشفاق والرغبة يف
خالص اآلخرين من هذه األخطاء والضَ ْعفَات اليت جَعَلَ ْت ُهم بذلك خيطئون.
حاول أن تتصور صورة عائلتك وكنيستك وجمتمعك إذا كان ال ُكلُّ متنمر باإلدانة ألخطاء اآلخرين
وَالسِيَّمَا القادة واألبناء وكيف ستكون صورة العائلة والكنيسة اليت يدين فيها كُلِّ اآلخر وينتقم منه ويعاقبه إذا

ظرُوا لِئَالَّ ُتفْنُوا َبعْضُكُمْ َبعْضًا".
كلُونَ بَعْضُكُمْ َبعْضًا ،فَانْ ُ
كان مُفوضًا بالعقاب "فَِإذَا كُنْتُمْ تَ ْنهَشُونَ َوتَأْ ُ
(غالطية .)١٥ :٥
ثم تأمل واقع عائلتك وكنيستك إذا كنت مسيحيًا حقيقيًا وقد قَبِلتَ من املسَيح رُوح احملبة والطبيعة
اجلديدة ،وتقتدي به وتتعلم منه ،ومن ثم فكلما ترى ضَ ْعف أو خَطَأ يف أبنائك أو يف كنيستك ،تسعى بالصالة

ال َتدِينُوا
الشفاعية وبكلمة اإلجنيل وبروح احملبة أن تُخلِّص غريك من اخلطأ بدالً من أن تدينه وحتكم عليه "َ ١
الذِي ِبهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ( ".متى .)٢-١ :٧
ال ُتدَانُوا ٢ ،ألَنَّكُمْ بِالدَّيْنُو َنةِ الَّتِي ِبهَا َتدِينُونَ ُتدَانُونَ ،وَبِالْكَ ْيلِ َّ
لِكَيْ َ
هذا هو اإلجنيل ،أن املسيح لَ ْم يَأتِ لِيَدِين اإلنسان وحيكم على أخطائه وتصرفاته ،بل ليُخَلِص اإلنسان من

سلِ اهللُ ابْ َنهُ
خطاياه ومن ضعفاته؛ وهذا هو اإلجنيل للذين يتبعونه ويعيشون حبسب حق اإلجنيل" :أل ََّنهُ لَمْ ُيرْ ِ
ِإلَى ا ْلعَالَ ِم لِ َيدِينَ ا ْلعَالَمََ ،بلْ لِ َيخْ ُلصَ ِبهِ ا ْلعَالَمُ.".
ُّ
ا
( )11املسيح كما أعلنه اإلجنيل :أحبوا بعضكم بعضا
سكَ " (الويني .)١٨ :١٩
كانت الوصية القدمية (الوصية الثانية) يف الوصايا العشر هي " تُحِبُّ َقرِي َبكَ كَ َنفْ ِ

جدِيدَةً أَنَا أُعْطِيكُمْ :أَنْ ُتحِبُّوا بَعْضُكُمْ
ِيةً َ
جد جَدَّدَ الوصية الثانية بوصية جديدة ،قالَ " :وص َّ
ولكن املسيح له املَ ْ
حدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ ِمنْ هذَا :أَنْ
ح َببْتُكُمْ أَنَا ُتحِبُّونَ أَنْتُمْ أَيْضًا َبعْضُكُمْ بَعْضًا( " .يوحنا " )34 :13لَيْسَ ألَ َ
كمَا أَ ْ
بَعْضًاَ .
سهُ ألَجْلِ أَحِبَّائِهِ( ".يوحنا  ،)13 :15واملعنى هنا هو أن املسيح يعطي تالميذه وصية جديدة أعظم من
حدٌ َنفْ َ
ضعَ أَ َ
يَ َ
كثَر مِن نَ ْفسِك ،ألنه يقول له اجملد:
الوصية القدمية اليت كانت ُتحِبُّ َقرِيبَكَ ،وقد جعلها ُتحِبُّ َقرِي َبكَ أَ ْ

حدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ ِمنْ هذَا :أَنْ
"أَحِبُّوا َبعْضُكُمْ َبعْضًا " ثم يضيف إيضاحًا على "كما أحببتكم أنا" أن "لَيْسَ ألَ َ
سهُ ألَجْلِ أَحِبَّا ِئهِ".
حدٌ َنفْ َ
ضعَ أَ َ
يَ َ
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وهذا هو املثال العملي الذي قدمه املسيح لتالميذه وتَا ِبعِيه يف مَحَبَتِهم بعضهم لبعض :أن تكون حمبتهم
بعضهم لبعض على مَثَال حمبته هو للبشرية ،أنه وضع وبذل وأعطى نفسه ألجل خالص اإلنسان.
جدِيدَةً أَنَا أُعْطِيكُمْ " ،ألن الوصية اجلديدة اليت
ِيةً َ
الكثريون ال يفطنون ملعنى كلمات الرب يف اإلجنيل " َوص َّ
يعطيها املسيح لتالميذه هي ليس فقط أن حتب قريبك كنفسك ،بل أن حتب قريبك أكثر من نفسك كما
أحبنا هو أوالً.

إن سِرَ اإلِ ْنجِيلُ يَ ْك ُم ُن يف الوصية اجلديدة ،أن املسِيحَ ليس فقط قد أعطى لتالميذه " َوصِيَّةً " بِأَ ْن يُحِبُّوا
بَعْضُهُمْ َبعْضًا ،بَل أَ ْعطَاهم نفسه ،وملا أعطاهم نفسه أعطاهم مع املثالِ حَيَاته ا ُملحِبَة الغالبة للموت واألنانية ،فإذ
ُهو قَ ْبل أن يُوصِيهُم بأن يُحِ ُبوا بعضهم بعضًا على مَثَال مَحَبَتِه ،أعطاهم حمبته يف أنفسهم ،فصارت حمبته هي
سر حياتهم ،وصَارت حَياتهم مُتحدة مبحبته هذه.
ف ،بَاءْ اإلجنيل :قبول املسيح ،وهذا هو معنى اإلميان به ،ألن اإلميان مبعنى التصديق أنه ابن اهلل احلي
إنَ أَلِ ْ

صرُخُ َو َتقُولُ« :أَنْتَ
خ ُرجُ ِمنْ كَثِريِينَ َوهِيَ تَ ْ
هو غري خمتلف عن إميان الشياطني "وَكَانَتْ شَيَاطِنيُ أَيْضًا َت ْ
الْمَسِيحُ ا ْبنُ اهللِ!»

" (لوقا )41 :4

حادٌ؛
ك ٌة َواتْ َ
ش ِر َ
فَالشَياطِني يُؤمْ ُنون ويُصَدِّ ُقون وَيَ ْقشَعِرُّون ،لكن اإلميان باملسيح ليس تصديقٌ ،بل قَبُو ٌل َو َ
ت َلهُ ا ْلحَيَاةُ 1( "،يوحنا .)١٢:٥
س َلهُ ا ْبنُ اهللِ َفلَيْسَ ْ
"فَـ َم ْن َلهُ املَسِيحُ (اال ْبنُ) َف َلهُ ا ْلحَيَاةُ ،وَ َم ْن لَيْ َ

إذًا من صار له املسيح متحدًا به (أي قبله) فقد صار له بدخول املسيح إىل حياته وقبوله ،حياة املسيح
صر فِيه حَ َياة املسيح ،ومن قبل املسيح صارت فيه حياة املسيح ،وبالتالي
سيحَ ،لَمْ َت ِ
وحمبته .و َمن لَمْ َيقْ َبلْ املَ ِ
ح َب ِت ِه اليت فَاضَتْ من املسيحِ فيهِ.
حب َياتِ ِه ،و ُمحِبٌ ِب َم َ
ح ٌي َ
سيحَ َ
يصري اإلنسان الذي قَ ِب َل املَ ِ
ح َببْتُكُمْ أَنَا" ،غري مُسْتَغربة
كمَا أَ ْ
حبُّوا َبعْضُكُمْ َبعْضًاَ .
وبهذا الفهم تصبح قراءتنا لوصية املسيح اجلديدة" :أَ ِ
صعَبة ألنها مبنية على أن املسيح أعطانا قبل الوصية حياته وحمبته لتسكن فينا.
أو مُسْتَ ْ

لذا فعالمة قبول املسيح وبالتالي حياة املسيح وحمبته ،هي مَحَبَتنا لِبَ ْعض ،وهلذا يقول املسيح " :بِهذَا َي ْعرِفُ
جمِيعُ أَنَّكُمْ َتالَمِيذِي :إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضًا ِل َبعْضٍ( ".يوحنا  .)٣٥ :١٣فَمَحَبَة املسِيح فينا هي عالمة قبولنا
الْ َ
للمسيح وسكنى حياته فينا.

خوَةَ.
حنُ َن ْعلَمُ أَنَّنَا َقدِ انْتَ َقلْنَا ِمنَ ا ْل َموْتِ ِإلَى ا ْلحَيَاةِ ،ألَنَّنَا ُنحِبُّ اإلِ ْ
من أجل هذا يقول يوحنا الرسولَ " :ن ْ
َمنْ الَ ُيحِبَّ أَخَاهُ َيبْقَ فِي الْ َموْتِ ١( " .يوحنا  .)١٤ :٣فمن يؤمن وال حيب أخاه فهو يؤمن بالكالم واللسان ،وَلَ ْم يَ ْقتَبِ ْل
96

صرَهُ ،كَ ْيفَ َيقْدِرُ أَنْ ُيحِبَّ اهللَ
الذِي أَبْ َ
حياة املسيح بعد ،ومل ينتقل من املوت إىل احلياة" .ألن َمنْ الَ يُحِبُّ أَخَاهُ َّ
س ُلكُ ،وَالَ َي ْعلَمُ أَيْنَ
الظلْ َمةِ يَ ْ
الظ ْلمَةِ ،وَفِي ُّ
صرْهُ؟ " ( ١يوحنا " )٢٠ :٤وَأَمَّا َمنْ ُي ْب ِغضُ أَخَاهُ َف ُهوَ فِي ُّ
الذِي لَمْ ُيبْ ِ
َّ
إلميَانِ؟ امْ َتحِنُوا أَ ْنفُسَكُمْ٢(".
يَمْضِي ،ألَنَّ الظُّ ْل َمةَ أَ ْعمَتْ عَيْنَ ْيهِ ١( " .يوحنا " ،)١1 :2جَرِّبُوا أَ ْنفُسَكُمَْ ،هلْ أَنْتُمْ فِي ا ِ
كورنثوس )5 :13

ُّ

( )12املسيح كما أعلنه اإلجنيل :الخبز الحي
كان املسيح له اجملد يف أيام جسده وبشارته يستخدم األساليب اإليضاحية مِن البيئَةِ املُعَاشَة ،ويبدأ تقديم
شرَح بها احلقيقة الروحية غري املعروفة هلم ،واليت يريد أن يعلمها
شبِيهَات مِمَا هو مَعلو ٌم لدى النَاس ليِ ْ
الفكرة بِتَ ْ
لسامعيه.

من هذه األمثلة حديث املسيح عن نفسه "َأنَا هُوَ خُبْزُ ا ْلحَيَاةِ .آبَاؤُكُمْ أَكَلُوا الْمَنَّ فِي الْبَرِّيَّةِ َومَاتُوا".
كلْنِي َف ُهوَ َيحْيَا بِي( ".يوحنا .)٥٧:٦
سلَنِي اآلبُ ا ْلحَيُّ ،وَأَنَا حَيٌّ بِاآلبَِ ،ف َمنْ يَأْ ُ
كمَا أَرْ َ
(يوحنا َ " )49 ،48 :٦

الفكرة األوىل هنا هي ،أنه يبدأ من املعلومة املتاحة يف احلياة اليومية ،أن اإلنسان يعيش معتمداً على تناوله
للخبز (الطعام) ،وأنه إذا تَوقف عن تناول اخلبز (الطعام) فلن يستطيع البقاء على قيد هذه احلياة.
الفكرة الثانية هي أنه يريد أن يشرح أن اإلنسان على نفس قياس تعامله مع اخلبز للعيش ،فإنه ال يستطيع
أن ينال يف روحه احلياة األبدية ويثبت فيها ،إال إذا تغذى بانتظام على القوت الذي يهبه احلياة األبدية.

الفكرة الثالثة هي أنه ُيعْلِن هلم عن حقيقة أمره ،فهم يرونه أمامهم إنساناً عادياً ،وال يدركون ما بداخله" ،فَإِنَّهُ
سدِيًّا( ".كولوسي  ،)٩:٢وأنَ ُه إذا كَان جَسَدَ ُه الذي يتشارك معنا فيه مَأخُوذاً من
فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ ِملْءِ الالَّهُوتِ جَ َ
األرض ومَولُودًا مِن العَ ْذرَاء ،فإن الالهوت الذي حل فيه هو نازالً من فوق من عند اآلب.

كلَ؟"
سدَهُ لِنَأْ ُ
الفكرة الرابعة أَنَ ُهم لَ ْم يَ ْفهَ ُموا املغزى "قَا ِئلِنيَ« :كَيْفَ يَ ْقدِرُ هذَا أَنْ ُيعْطِيَنَا جَ َ

(يوحنا )٥٢ :٦

فيجيبهم أن سر احلياة األبدية ليس يف اجلسد ،ولكن يف الالهوت النازل من السماء احلال يف هذا اجلسد" .فَإِنْ
سدُ َفالَ ُيفِيدُ شَيْئًاَ .الْ َكالَمُ
الذِي ُيحْيِي .أَمَّا ا ْلجَ َ
رَأَيْتُمُ ا ْبنَ اإلِنْسَانِ صَا ِعدًا ِإلَى حَيْثُ كَانَ أَوَّالً! اَلرُّوحُ ُهوَ َّ
الذِي أُك َِّلمُكُمْ ِبهِ ُهوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ" ،
َّ

(يوحنا )63 ،٦٢:٦
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أما الفكرة اخلامسة فَهِي أنَه إذا لَ ْم يَ ُكن الالهوت الذي نزل من السَماء قد حَلَّ يف هَذا اجلَسد الذي يَتَشَارَك فيه

كلُ
مع البشرية ،فما كان مُ ْمكنٌ أنْ يَنَالَ البشر الروح احمليي النازل من السَمَاءِ ومن ثم فهنا تعبريهَ " :منْ يَأْ ُ
حمِي ،ولكن معناه من يأكلين (من خالل جتسدي) فَ ْهوَ َيحْيَا بِي،
سدِي" (يوحنا  )٥٤:٦لَ ْيسَ مَ ْعنَاه من يأكل لَ ْ
جَ َ
سدِي) هو
فَكَمَا يَعيِش اجلَسَد اإلنْسَاني على اخلبز فإن النور األزلي النَازل مِن السَمَاء احلَال يف هَذا اجلَسَد (يف جَ َ
غَذَاء وَمَانْح احلَيَاة األبَدية لإلنسان.
السمَاءِ" ُمتَجَسدٌ يف جسد يشبه بشريتنا ،أي أن اجلسد صار وسيط
حيَا باالحتاد بالكَلِمَة "النَّازِلُ ِمنَ َّ
ح ُن نَ ْ
فَنَ ْ

كلَ
السمَاءِ ،لِكَيْ يَأْ ُ
خ ْبزُ النَّازِلُ ِمنَ َّ
حدَتِنَا "حنن ذَوِي األجْسَاد" بالكلمة املتجسد النَازل مِن السَماء" .هذَا ُهوَ ا ْل ُ
وِ ْ
مِ ْنهُ اإلِنْسَانُ وَالَ

َيمُوتَ( ".يوحنا )٥٠:٦

املَسِيح شَبَّهَ نَ ْفسَ ُه باخلبز وميز صفته أنه اخلبز احلي (احمليي) والذي نزل من السماء ،ولكنه ينتقل باملعنى
من التشبيه باخلبز واألكل والطعام إىل جوهر غاية اخلبز والطعام .فكما أن اخلبز هو أداة عيش اجلسد فإن
الكلمة املتجسد (املسيح نفسه) هو قوت ومصدر وسبب حياة اإلنسان األبدية ،وَكَمَا أَن تَغَذِي اجلَسَد على اخلبز
ستَمرًا
للعيش هو أمراً مستمراً ودائم ،فإن االحتاد بالكلمة املتجسد ،اخلبز احلي النازل من السَمَاء ال بد أن يكون مَ ْ

سلَنِي اآلبُ ا ْلحَيُّ ،وَأَنَا حَيٌّ
كمَا أَرْ َ
ودائم إىل االحتاد الكامل والنهار الكامل واحلياة األبدية باملسيح يسوعَ " .
كلْنِي َف ُهوَ َيحْيَا بِي".
بِاآلبَِ ،ف َمنْ يَأْ ُ

(يوحنا )٥٧ :٦

( )13املسيح كما أعلنه اإلجنيل :أنا هو الطريق
ال ميكننا فهم اإلميان املسيحي وبشارة اإلجنيل ،إال إذا تَجَاوَ ْزنَا بِ ْع ُقولَنَا كل األوصاف والتشبيهات املادية هلل.
فاهلل لَ ْيس كَمِ ْثلهِ شيء ،وَلَ ْم ُي ْعطِنَا اإلجنيل كَلِمَة أُخرى تُعرب عن اهلل وتقرتب بها منه سوى كلمة "النور" ،مع
صف النور هلل بأنه النور احلقيقي (أو اجلوهري) ليُمَيِّز لنَا اإلنْجِيل بني النور املخلوق الذي
تَ ْميَّيز اإلِ ْنجِيل لِوَ ْ
نعرفه كأشعة الشمس مثالً ،وبني النور األزلي الذي مل يراه أحدٌ ،وال يستطيع أحدٌ أن يراه ،فَ ُهوَ ال تُ ْدرِكَ ُه األبصار،
ح للحياة.
وهو نورُ أزليٌ خالقٌ ح ُي ومان ٌ
ومِن ثَمَّ فَقَد شرح القديس أثناسيوس ،من أباء القرن الرابع هذه احلقيقة } .أن النور ال يكون نوراً بدون شعاعاً
مولوداً منه ،وهذا الشعاع املولود من النور هو الذي يعلن النور ويعرب عنه ويظهره { "وبِنورِكَ نُعاينُ النُّورَ( " .مزمور
 ١٠ :٣٦ت .عربية مشرتكة)
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وَ ُيوَضِح القديس أثناسيوس }أن النور كائنُ يف الشعاع ،والشعاع كائنٌ يف النور ،والنور والشعاع هما واحد؛
وكذلك قوة الضياء اليت تنبثق (تتوهج) من النور .فَالنور يف الشعاع ومنه أيضاً قوةُ الضياءِ ،والنورُ والشعاعُ وقوةُ
الضياءِ ُهمَا نورٌ واحدٌ{
ج ُهول ،ولكنها تَ ْمتَلِك إعالناً مُحَدَدًا عن اهلل ،وهو الذي أعلنه لنا
حتَجِب املَ ْ
املسيحية ال تعرف صورة اهلل املُ ْ
املسيح (شُ َعاعُ النُورِ) الذي ظَهَر وأظهره بالتجسد من خالل إنسانيته ،أَنَ اهلل نُورٌ فَائِقٌ أَزِليٌ غري منظور ميأل الكون،
شعَاعَه ومنبثقٌ منه قوة ضيائه ،وهذا هو تعليم الثالوث يف املسيحية أن اهللَ
مل يبصره أحد ،وهذا النور مَ ْو ُلودٌ مِ ْن ُه ُ
كلِّ ٌي غّيِّ ُر مُدْرَكٍ وال مُتَجَزأٌ ،وهو بنفسِ اآلنَ النورِ (اآلب) وشعاع النور املولود منه (االبن) وقوة الضياء
واحدٌ ُ
املتوهجة من النور (روحه القدوس).
هذه حقيقة اهلل األزلية قبل األكوان والزمان ،خيربنا اإلجنيل أن شعاع نوره األزلي قد حل وجتسد وظهر يف
إنسانية املسيح يسوع له اجملد.
وبغري جدال فال يستطيع أي إنسان أن يصل إىل النور إن مل يظهره له شعاع النور ،وأيضاً فإن شعاع النور هو

الذي يقوده إىل النور إذا ابتغى أن يصل إليه .فال طريق إىل النور إال بواسطة شعاع النور ،وهلذا يقول املسيح" :أَنَا
حدٌ
الطرِيقُ وَا ْلحَقُّ وَا ْلحَيَاةُ .لَيْسَ أَ َ
ُهوَ َّ

يَ ْأتِي ِإلَى اآلبِ إِالَّ بِي( ".يوحنا )٦:١٤

النُور احلَقيقي جاء إىل العامل لكي ينري اإلنسان من داخله ،يُنِريه يف عقله وقلبه وحمبته وإرادته ،وعالمة
استنارة اإلنسان بالنور هي حمبة النور ،واحتاد إرادته بالنور .فإذا قَبِلَ اإلنْسَان النُور فإن النُور يَ ْنقِلهُ من الظلمة
إىل االستنارة  ،وإذا أحب اإلنسان النور واحتدت إرادته به فإن النور يأخذه ويقوده إىل مصدر النور ،وهذا هو كالم
حدٌ يَ ْأتِي ِإلَى اآلبِ إِالَّ بِي( ".يوحنا  )٦ :١٤ألنه شعاع النور الذي يأخذ اإلنسان إىل النور.
املسيح " لَيْسَ أَ َ
فإذا قلت إنك مَسِيحِيًّا ،ومل يدخل النور إىل حياتك بعد ليجعلك خليقة جديدة وابناً هلل ،فإن مَسِيحِيتَك

ت ُمؤمنًا باملسيح ومازلت تبغض أخاك ،فإن العهد اجلديد خيربك" :وَأَمَّا َمنْ
يعوزها احلقيقة والربهان ،وإذا كُ ْن ُ
سلُكُ ،وَالَ يَ ْعلَمُ أَ ْينَ يَمْضِي ،ألَنَّ الظُّ ْل َمةَ أَ ْعمَتْ عَيْنَ ْيهِ"
الظ ْلمَةِ يَ ْ
الظ ْلمَةِ ،وَفِي ُّ
ُيبْ ِغضُ أَخَاهُ َف ُهوَ فِي ُّ

( 1يوحنا

)١١:٢

فاإلجنيل يشهد عليك أنك مل ختترب النور بعد ،ما دمت تعيش يف بغضة أخيك ،أما إذا كان النور حيمل

حدٌ يَ ْأتِي
شوقك وحمبتك واجتاهك إىل االحتاد باحملبة مبصدر النور ،فإن وعد املسيح سيتحقق لك "لَيْسَ أَ َ
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السمَاءَ َمفْتُوحَةً،
ِإلَى اآلبِ إِالَّ بِي" .وهكذا سيصري النور لك سلماً منصوباً بني األرض والسماء " ِمنَ اآل َن َترَوْنَ َّ
ص َعدُونَ وَيَنْزِلُونَ َعلَى ا ْبنِ
وَ َمالَئِ َكةَ اهللِ يَ ْ

اإلِنْسَانِ»( ".يوحنا )٥١: ١

سيحِ َيسُوعِ "نُورِ ِه احلَ ِقيقِي".
صريُ سُلَّ ٌم لكَ ِللْ ِدخُولِ إىل مَجْ ِد اآلبِ ِباملَ ِ
س َي ِ
َفالنُورُ َ

( )14املسيح كما أعلنه اإلجنيل :أنا هو القيامة والحياة.
وَصَلَ املسيحُ له اجملد مُتأخراً ،مُتَعَ ْمدًا ،إِلَى بَيْتِ عَنْيَا حيث كان يقيم صديقه ِلعَازَر الذي كان مريضاً والذي
تأخر املسيح عن احلضور لشفائه من مَرَضِهِ ،بناء على طَلب ُأخْتَيهِ؛ فلما وصل املسيح إِلَى بَيْتِ عَنْيَا ،كان ِلعَازَرُ
قد مات مُتأثرًا مبرضه ،ومت دفنه قبل أربعة أيام.
مسعت مرثا أخت امليت مبجيء املسيح ،فرتكت املعزيات يف املنزل ،وهرعت للقائه عند مدخل القرية؛ وبادرته

بالعتاب من خالل دموعها " :يَا سَيِّدَُ ،لوْ كُنْتَ ههُنَا لَمْ يَمُتْ أَخِي" (يوحنا  )٢١ :١١فطمأنها املسيح قائالً" :سيقوم
أخوكِ" ،ومن ثم أجابته مرثا" :أَنَا أَ ْعلَمُ أ ََّنهُ سَ َيقُومُ فِي ا ْلقِيَا َمةِ ،فِي الْ َيوْمِ األَخِريِ" .وهنا أجابها املسيح" :أَنَا ُهوَ
ا ْلقِيَا َمةُ وَا ْلحَيَاةُ "
أتَى يعقوب (إسرائيل) وأبنائه اإلحدى عشر (أباء أسباط إسرائيل) إىل مصر يف أيام حكم ابنه يوسف ،وعاش
اإلسرائيليون وتناسلت األجيال التالية هلم يف مصر ،ملدة أربعمائة سنة .نشأت وتربت هذه األجيال يف مصر وتعلمت
وتشربت بالثقافة املصرية والديانة املصرية القدمية .األمر الذي يدركه الدارسون يف أوجه التشابه بني موروثات
اليهودية والديانة األخْنَاتُونِيَّة التَوحِيدِيَّة املصرية القدمية .ونقلوا عنهم ما تعلموه إىل أحناء الدنيا وإىل أصحاب
الديانات اليت خرجت من رحم اليهودية.
وهكذا مت برجمة عقول الناس باملوروث الفرعوني اليهودي ،مبا يف ذلك املسيحيني ،عن فكرة يوم القيامة أو
البعث واحلساب بالثواب أو العقاب ،دون أن يعرف أحدٌ إجابة السؤال ما الذي سيحدد ميعاد يوم القيامة هذا ،أو
ما الذي سيجعله حيدث ،وكيف سيقوم هؤالء األموات من املوت ،لكننا جَمِيعًا تَشَرَّ ْبنَا الفكرة وتوارثناها وصرنا
نردد املوروثات الفَ ْر ُعويَ ُهودِيَّة ،ونقول كما قالت مرثا للمسيح حنن نعلم أننا سنقوم يف يوم القيامة.
صحِيح وإعْالن حَقِيقَة أمر القيامة،
وهنا يتصدى املسيح له اجملد للموروث الفَ ْر ُعويَ ُهودِي على لسَان مَرثَا بالتَ ْ
كما ُيعَلِّم بها اإلجنيل ،لكي يَتَبَيَّن لنَا مُتأخِرِين جداً ،أنَنَا مُتَشَبِعِني باملوروث اليهودي أكثر من تشبعنا وفهمنا
لتعاليم املسيح وحق اإلجنيل!
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وهنا أراد املسيح أن يُربهن ملرثا أخت امليت وللعامل أمجع من بعدها على حقيقة ما يقوله إنه هو احلياة الغالبة
للموت متجسداً ،وأنه هو صانعُ يوم القيامة بأن تفيض منه قوة احلياة األبدية ،وتُرسَل على األموات فيخرجون من

الذِينَ َف َعلُوا الصَّا ِلحَاتِ
خ ُرجُ َّ
الذِينَ فِي ا ْل ُقبُورِ صَ ْو َتهُ ،فَ َي ْ
جمِيعُ َّ
س َمعُ َ
القبور إىل احلياة" .تَ ْأتِي سَا َعةٌ فِيهَا يَ ْ
َالذِينَ عَ ِملُوا السَّيِّئَاتِ ِإلَى
ِإلَى قِيَا َمةِ ا ْلحَيَاةِ ،و َّ

مةِ الدَّيْنُو َنةِ "( .يوحنا )29-28 :٥
قِيَا َ

طورة األمر
خ ُ
طلب املسيح من مرثا أن تذهب به إىل القرب املُسْجَى به جسد لعازر؛ لكن مرثا أرادت أن تُبَصِّرَ ُه بِ ُ

َن َلهُ أَرْ َب َعةَ أَيَّامٍ ".
حتى ال يُفَاجَأ به ،فقالت له" :يَا سَيِّدَُ ،قدْ أَنْ َتنَ أل َّ
إذن فكلمة أَنْ َتنَ تعين أنه تَحَلَّل ،وأننا لسَنا أمَام مُ ْعجِزَة إقامةُ مَيِّتًا حَدِيثًا من املوتِ ،ولَكِنَهَا أقرب إىل إعادة
عملية خلق للجسد املُتَحِلِّل؛ أو مبعنى آخر أنها بروفة حقيقية ملعنى يوم القيامة.
سلَمَت مرثا على اإلميان للتحدي اخلطري غري املسبوق الذي يريد املسيح أن يُواجِهَ ُه ويعلن به حقيقة
اسْتَ ْ
أمره :أنه هو القيامة واحلياة ،وأنه هو صانع القيامة وواهب احلياة األبدية.
وقف املسيح أمام القرب الذي تفوح منه رائحة املوت والتعفن والتحلل ،ونادى بصوتٍ قويٍ جَهوريٍ عَلىَ ِلعَازَر،

ظرُوا كَ ْيفَ كَانَ
ومسعت النسوة اليهوديات اآلتني لتعزية مرثا صوت املسيح وهو ينادي على ِلعَازَرِ فتسائلنَ" :انْ ُ
ُيحِبُّهُ!»" ...لكن ِلعَازَر غري موجود هنا يف القرب يَا سَيِّدُ ،أنت أمام جثة مُتحلِّلة ،فعلى من تنادي يا معلم .كان
األفضل أن تأتي مبكرًا قبل موته لتشفه ،ولكن على من تنادي ،فال حَيَاةَ لِمَ ْن ُتنَادِي!
لكن بروفة يوم القيامة تَحَوَّلَت إىل حقيقة ،فقد مسعت رُوح ِلعَازَر صَوْتَ ا ْبنُ اهللِ املانح احلياة ،فامتألت باحلياة
واستجابت للنداء وأتت من حيث ال نعلم أين كانت ،وارجتفت بقايا اجلسد املتحلل ودبت فيها قوة احلياة والقيامة،
واختفت فجأة رائحة املوت الكريهة ،وحدثت املُفاجئة ،وفوجئ اجلميع ب ِلعَازَر خيرج حَيًا جبس ٍد صحيحٍ مُ ْكتَمَلٍ من

قَ ْبرِهِ؛ فصُعق اجلميع إذ رأوا ما مل يُسْمَع به من قبل ،وتأكَدَ ملرثا وللعامل أمجع كلمات املسيح له اجملد" :أَنَا ُهوَ
ا ْلقِيَا َمةُ وَا ْلحَيَاةُ .مَنْ آ َمنَ بِي َو َلوْ مَاتَ فَسَ َيحْيَا ،وَكُلُّ َمنْ كَانَ حَيًّا وَآ َمنَ بِي َفلَنْ يَمُوتَ ِإلَى األَ َبدِ"

(يوحنا :١١

)٢٦ ،٢٥

صلت على القيامة األوىل ،فال نصيب لك
ب أن أصارح اجلميع بغري رياء وال مواربة ،أنك إذا مل تكن قد حَ ُ
ُأحِ ُ

يف قيامة احلياة يف اليوم األخري .وما هي القيامة األوىل؟
جمِيعِ ا ْلخَطَايَا"،
سدِكُمْ ،أَحْيَاكُمْ َم َعهُ ،مُسَا ِمحًا لَكُمْ بِ َ
" وَِإذْ كُنْتُمْ أَ ْموَاتًا فِي ا ْلخَطَايَا وَ َغ َلفِ جَ َ

(كولوسي

صوْتَ ا ْبنِ اهللِ ،وَالسَّا ِمعُونَ
س َمعُ األَ ْموَاتُ َ
َ" ،)١٣:٢ا ْلحَقَّ ،ا ْلحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ :إ َِّنهُ تَ ْأتِي سَا َعةٌ َوهِيَ اآلنَ ،حِنيَ يَ ْ
َيحْيَوْنَ".

(يوحنا )٢٥ :٥
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فَمَ ْن اقْتَبَلَ من املسيح احلياة األبدية ونوره احلقيقي يف نفسه هنا ،فله احلياة األبدية يف قيامة األبرار ،وأمَا
مَ ْن لَ ْم يَ ْقتَبِّل احلياة األبدية منه هنا فمن أين ستصري إليه احلياة األبدية يف اليوم األخري!؟
ت َلهُ ا ْلحَيَاةُ 1( ".يوحنا .)١٢:٥
س َلهُ ا ْبنُ اهللِ َفلَيْسَ ْ
" َم ْن َلهُ اال ْبنُ َف َلهُ ا ْلحَيَاةُ ،وَ َم ْن لَيْ َ

( )15املسيح كما أعلنه اإلجنيل :أنا هو الراعي الصالح.

الذِينَ
جمِيعُ َّ
طرَحَه الكثريون عمن يتحدث املسيح له اجملد يف هذا اإلصحاح بعبارة " َ
السؤال املُحَيِّر الذي يَ ْ
جمِيعُ " رجال
َأ َتوْا قَ ْبلِي هُمْ سُرَّاقٌ َولُصُوصٌ( "،يوحنا  ،)٨ :١٠واإلجابة واضحة من اإلصحاح ،وَ ُهو ال يشمل بكلمة " َ
اهلل الْقِدِّيسِني واألنبياء بالطبع ،ولكنه فيما يتحدث عن نفسه كونه الراعي الصاحل ،فهو يعقد املقارنة مع الرعاة
الذين أتوا قبله ،الذين مل يَ ْر ُعوا الغَنَم ،بل رَ ُعوا أنْ ُفسَ ُهم.

كالً لِكُلِّ وَحْشِ ا ْلحَ ْقلِ،
َّيدُ الرَّبُِّ ،منْ حَيْثُ إِنَّ غَ َنمِي صَارَتْ غَنِي َمةً َوصَارَتْ غَ َنمِي مَأْ َ
" 8حَيٌّ أَنَاَ ،يقُولُ الس ِّ
طلُبُ غَ َنمِي مِنْ
َّيدُ الرَّبُّ :هأَ َنذَا َعلَى الرُّعَاةِ وَأَ ْ
كالَمَ الرَّبِّ ١٠ :ه َكذَا قَالَ الس ِّ
سمَعُوا َ
َيهَا الرُّعَاةُ ا ْ
َ ٩فلِذ ِلكَ أ ُّ
سهُمْ َب ْعدُ ،فَأُخ َِّلصُ غَ َنمِي ِمنْ أَ ْفوَا ِههِمْ َفالَ تَكُونُ َلهُمْ
ُفهُمْ عَنْ رَعْيِ ا ْلغَنَمِ ،وَالَ َيرْعَى الرُّعَاةُ أَ ْنفُ َ
َي ِدهِمْ ،وَأَك ُّ
كالً".
مَأْ َ

(حزقيال )١٠-٨ :٣٤

أما اإلشارة إىل شخصه املبارك فقد تُنبأ بها بالرتميز له بداود النيب وامللك" :وَأُقِيمُ َعلَ ْيهَا رَاعِيًا وَاحِدًا
هوَ يَكُونُ َلهَا رَاعِيًا( ".حزقيال  )٢٣ :٣٤فهو حيدثهم عن حتقيق النبوة اليت تنُبأ
فَ َيرْعَاهَا َع ْبدِي دَا ُودُُ ،هوَ َيرْعَاهَا َو ُ
بها يف القديم بفم (حزقيال) ورُمز له فيها بداود النيب ،وخيربهم ويعلن للعامل أنه هو الراعي الصاحل الذي أتى

إىل العامل لكي يُخلص البشرية من الذئب (الشيطان) ومن االفرتاس واملوت" .وَأَنْتُمْ يَا غَ َنمِي ،غَنَمُ َمرْعَايَ ،أُنَاسٌ
أَنْتُمْ .أَنَا ِإهلُكُمْ،

َّيدُ الرَّبُّ»( ".حزقيال )٣١ :٣٤
َيقُولُ الس ِّ

اآلن هُنَا الراعي الصَالِح يَ ْعلِن عن نفسه وعما مييز دوره كالراعي الصاحل ،وطبيعة وخصوصية عالقته
خبرافه ،فيوضح له اجملد:

ص ْوتِي ،وَأَنَا أَ ْعرِ ُفهَا فَتَ ْت َبعُنِي".
س َمعُ َ
خرَافِي تَ ْ
* أن خرافه تسمع وتصغي لصوته وتطيعه ،فتخرج ورائه وتتبعهِ " .
(يوحنا )٢٧:١٠

َاصةَ
خرَا َفهُ ا ْلخ َّ
ص ْو َتهُ ،فَ َيدْعُو ِ
س َمعُ َ
خرَافُ تَ ْ
* أن خرافه تعرف صوته ،وحتبه ومتيزه عن صوت الشرير" .وَا ْل ِ
صوْتَ ا ْل ُغرَبَاءِ»"
ف َ
ال َت ْعرِ ُ
جهَا .وَأَمَّا ا ْل َغرِيبُ َفالَ تَ ْت َبعُهَُ ،ب ْل تَ ْهرُبُ مِنْهُ ،أل ََّنهَا َ
خرِ ُ
سمَاءٍ وَ ُي ْ
بِأَ ْ
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(يوحنا )٥ ،٣ :١٠

* أن خرافه ال حتب صوت الشرير ،وال تنقاد ورائه ،بل تهرب منه" .وَأَمَّا ا ْل َغرِيبُ َفالَ تَ ْتبَ ُعهَُ ،بلْ َت ْهرُبُ مِ ْنهُ ،أل ََّنهَا
صوْتَ الْ ُغرَبَاءِ»"
ف َ
ال َتعْرِ ُ
َ

(يوحنا )٥ :١٠

وهذه هي السِّمَة األسَاسية املميزة خلراف املسيح احلقيقية أنها ال ُتغْرَى وال تُ ْؤخَذ وال ُتخْدَع بصوت الشرير
بأي حَالٍ من األحوالَ ،بلْ تَ ْهرُبُ مِ ْنهُ ،مندفعة وراء صوت الراعي الذي يعطيها احلياة واألمان والسالم ،فتتبعه
ضن اآلب السماوي واحلياة األبدية.
ُمتَيَّقِنَة أنه هو الراعي الصاحل الذي يُ ْنقِ ُذها من الشِرير ،ويَأخُذها إىل حِ ْ
خرَافِ( ".يوحنا  ،)٧:١٠أي أنه املدخل الذي تدخل منه خرافه إىل حيث جتد
يقول الرب له اجملد" :أَنَا بَابُ ا ْل ِ

حدٌ
خلَ بِي أَ َ
خ ُرجُ) وغذاء احلياة ( َيجِدُ َمرْعًى)" .أَنَا ُهوَ ا ْلبَابُ .إِنْ دَ َ
خلُ وَ َي ْ
خلُصُ) واحلرية ( َيدْ ُ
اخلالص ( َي ْ
جدُ
خ ُرجُ وَيَ ِ
خلُ وَ َي ْ
فَ َيخْ ُلصُ وَ َيدْ ُ

مرْعًى( ".يوحنا )٩:١٠
َ

ألجَرَاء
كلُّ ا ُ
ولكن أهم ما مييز الراعي الصاحل هو أنه إذا رأى الذئب مُقْبِالً ،فال يَ ْه ُرب من املواجهة كَمَا هَرَبَ ُ
وتركوا اخلراف الفرتاس الذئاب ،ولكنه حيب خرافه حببٍ ،ليس ألحدٍ كحبه ،أنه يضع نفسه عن حياة وجناة

سهُ ألَجْلِ أَحِبَّا ِئهِ".
حدٌ َنفْ َ
ضعَ أَ َ
اخلراف ،ويقبل هو مواجهة الذئب املفرتس" .لَيْسَ ألَحَدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ ِمنْ هذَا :أَنْ يَ َ
(يوحنا )١٣:١٥

وهكذا رأى الراعي الصَالِح خرافه منطرحني ال راعي هلا ،ويزحف عليها املوت من كل جانب ،وتنهشها الذئاب

بال رمحة من كل ناحية .فتقدم الراعي الصاحل ملواجهة الذئب ،الذي تسيد على العامل واخلراف" .ألَنَّ رَئِيسَ
كمَا أَ ْوصَانِي اآلبُ ه َكذَا أَ ْف َعلُ".
هذَا ا ْلعَالَمِ يَ ْأتِي َولَيْسَ َلهُ فِيَّ شَيْءٌ .وَل ِكنْ لِ َي ْفهَمَ ا ْلعَالَمُ أَنِّي أُحِبُّ اآلبَ ،وَ َ
(يوحنا )31-30 :١٤

فَأسْلَمَ ُن ْفسَ ُه للموت من أجل خالص وجناة خرافه ،وكانت املُفاجأة املُذهلة اليت جعلت التالميذ (خرافه)
يفرحون ،إذ بعدما رأوه على الصليب يذوق بنعمة اهلل املوت من أجل حياة خرافه ،إذا بهم يرونه أمامهم قائماً من

كرِزُوا بِاإلِ ْنجِيلِ
ج َمعَ وَا ْ
األموات منتصراً على الشيطان ،غالباً اخلطية واملوت ،قائالً هلم" :ا ْذ َهبُوا ِإلَى ا ْلعَالَمِ أَ ْ
سمَعُ
خرُ لَيْسَتْ ِمنْ هذِهِ ا ْلحَظِريَةِ ،يَ ْن َبغِي أَنْ آتِيَ بِ ِتلْكَ أَيْضًا فَتَ ْ
خرَافٌ أُ َ
خلِي َقةِ ك ُِّلهَا( ".مرقس َ " )١٥:١٦ولِي ِ
ِل ْل َ
حدٌ".
حدَةٌ وَرَاعٍ وَا ِ
ِيةٌ وَا ِ
ص ْوتِيَ ،وتَكُونُ رَع َّ
َ

(يوحنا )16 :10

رسالة املسيح واضحة للجميع ،وال تقبل األعذار وال اجلدال ،فاحصة وكاشفة ألفكار القلب ونياته أن خرايف
حتب وتسمع وتطيع صوتي وخترج ورائي وتتبعين ،وتهرب من صوت الغريب (إبليس الشرير) ،وهو يعطيها حياة
أبدية .فهل أنت من خراف املسيح!؟
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( )16املسيح كما أعلنه اإلجنيل :تحرير اإلنسان.
ذهبت املسيحية إىل حل مشكلة العبودية بأسلوبها العملي يف طاعة وصية اإلجنيل ،فقد ألزمت السادة من
املؤمنني بأن يتعاملوا مع العبيد باحملبة على اعتبار أنهم أخوة وأنهم شركائهم يف مرياث ملكوت السماوات
باملساواة.

ِنهُ اآلنَ
الذِي كَانَ َق ْبالً غَ ْيرَ نَا ِفعٍ لَكَ ،وَلك َّ
الذِي َو َل ْد ُتهُ فِي قُيُودِيَّ ،
جلِ ابْنِي أُنِسِيمُسََّ ،
" أَطْلُبُ ِإلَ ْيكَ ألَ ْ
نَا ِف ٌع َلكَ َولِي"،

(فليمون )١١-١٠ :١

َيهَا
حدٍ ِمنَ ا ْلخَ ْيرِ فَذ ِلكَ يَنَالُهُ ِمنَ الرَّبَِّ ،ع ْبدًا كَانَ أَمْ حُرًّا .وَأَنْتُمْ أ ُّ
"عَا ِلمِنيَ أَنْ مَ ْهمَا عَ ِملَ كُلُّ وَا ِ
َيدَكُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا فِي السَّمَاوَاتَِ ،ولَيْسَ عِ ْندَهُ
الت ْهدِيدَ ،عَا ِلمِنيَ أَنَّ س ِّ
السَّادَةُ ،ا ْف َعلُوا َلهُمْ هذِهِ األُمُورَ ،تَارِكِنيَ َّ
ُمحَابَاةٌ( ".أفسس .)٩-٨ :٦
فلم تكن عبودية القيد والسجن هي العبودية اليت ال خمرج منها ،فلرمبا كان إنسانًا مقيدًا أو مٌستعبدًا ،بينما
حرية عقله وفكره تستطيع أن تَكسرَ القُيودُ واألسْوَارُ ،وتسافر إىل كل الدنيا عرب التاريخ واملسافات ،فقد كتب
جن ،واسْتَطَاع فكره احلُر ا ُملحَلِ ُق يف السَمَاوِياتِ
الرسول بولس أقوى رسائله (أفسس ،وكلوسي ،وفيليب) وَ ُهوَ يف السِ ْ
أن يتجاوز قيود األسر ،ويغري حياة الكثريين على مدى التاريخ.
ستَ ْعبِد حُريَّة إرادة اإلنْسَان ،وتستعبد وتقيد فكره وتذل
لكن العبودية احلقيقية كما يراها اإلجنيل ،هِي اليت تَ ْ

ِيةَ ُهوَ َع ْبدٌ
روحه وحمبته وقلبه ،لِهَذَا يَ ُقول املسيح له اجملد" :ا ْلحَقَّ ،ا ْلحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ :إِنَّ كُلَّ َمنْ يَ ْع َملُ ا ْلخَط َّ
ِيةِ( ".يوحنا ُ ،)٣٤ :٨يحَرِكَ ُه الشرير (الشيطان) ويقوده وحيرك أفكاره ودوافعه إىل الشر واخلزي واالزدراء والعَار
ِل ْلخَط َّ
األبدي.
فَلِذا فَقَ ْد أَرَادَ املسيح لإلنسان أن يَتَحَرر أوالً من عبودية اخلطية والشيطان اليت تستطيع أن تهدمَ سعادتهُ
ستَطِيع أن تُبَدد أحالمه وطموحاته ،وتَ ْنحَدر بالعارِ
سوبٍ ،وَتَ ْ
حُ
ضبٍ غري مَ ْ
وسعادةُ أسرته بنزوهٍ طائشةٍ ،حبماقةِ ُغ ْ
بَ ْين الناس يف هذا الدهر ،ومبرارة البقاء يف املوت والعار األبدي مع الشيطان؛ الذي استعبد إرادته وأغواه لتحقيق
مشيئته.

حفَظُ ا ْل َقوِيُّ دَارَهُ مُتَس َِّلحًا ،تَكُونُ أَ ْموَالُهُ فِي أَمَانٍ .وَل ِكنْ مَتَى جَاءَ َمنْ
املسيح يضرب لنا مثالً" :حِي َنمَا َي ْ
َزعُ غَنَا ِئ َمهُ(".لوقا  ،)٢٢-٢١: ١١ومعنى هذا املثل
الذِي اتَّ َكلَ َعلَيْهِ ،وَ ُيو ِّ
حهُ الْكَا ِملَ َّ
سالَ َ
ُهوَ أَ ْقوَى مِ ْنهُ فَإ َِّنهُ َي ْغ ِل ُبهُ ،وَيَنْ ِزعُ ِ
هو ،أن إبليس الشرير هو ذلك القوي الذى رَبَطَ وَأَسَرَ وَقَيَّدَ الناس باخلطايا والشهوات ،وسجنها يف سجنه،
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واستعبدها لتحقيق إرادته ،وطَاملا لَم يَ ْكن هُنَالِكَ من هو أقوى منه الذى يستطيع أن ينزع سالح القوي ويربطه
هو نفسه ،فلن ميكن ألحدٍ أن حيرر غنائمه (النفوس اليت أسرها) من سجن وعبودية شهواته ،ومن ثم فإن املسيح
يعلن لنا أنه هو األقوى من الشيطان الذي جاء لكى يغلبه ،ويقيده ويطرحه إىل اهلاوية ،ومن ثم حيرر نفوس البشر
اليت أُغويت وقٌيدت بشهوات هذا الشرير.

جهَارًا ،ظَا ِفرًا ِبهِمْ
ش َه َرهُمْ ِ
َالسالَطِنيَ أَ ْ
َردَ الرِّيَاسَاتِ و َّ
"ِإذْ ج َّ

فِيهِ(".كولوسي )١٥:٢

ط َرحُ رَئِيسُ هذَا ا ْلعَالَمِ خَارِجًا".
"اَآلنَ دَيْنُو َنةُ هذَا ا ْلعَالَمِ .اَآلنَ يُ ْ

(يوحنا )٣١ :١٢

ستَطِيع أن حيرر اإلنسان املُقَيَّد
ولذا يُ ْعلِن املسيح أيضاً أنه هو احملرر الوحيد الذي غَلَبَ الشيطان ،والذي سَيَ ْ
َبحُونَ يف حُرِّيَّةِ َمجْدِ أَ ْوالَدِ اهللِ منتصرين على
يف عقله وقلبه وإرادته بقيود الشر ،ويطلق الْمَأْسُورِينَ َأحْرَارًا ،يُس ِّ
حرَارًا( ".يوحنا
حقِي َقةِ تَكُونُونَ أَ ْ
الشر والشرير باهلتاف والتسبيح ،لذلك يقول له اجملد" :فَإِنْ حَرَّرَكُمْ اال ْبنُ َفبِا ْل َ

.)٣٦ :٨
فإذا كُ ْنت أَ ُيها املسيحي تَ ْعتَقِد أنك ابناً هلل ووارثاً مللكوت املسيح ،فإن هذا السؤال يضع التحدي أمامك ،هل
حترر عقلك وإرادتك وقلبك من سلطان وغواية الشر واخلطية ،أم مَا زلت مَ ْغ ُلوبًا مَ ْه ُزومًا منها وَ ُترَدد عبارة ال
أستطيع!؟
حتَاجًا ألن تُراجِعَ الربهانُ على حمبتك
ستَعبداً للشرير واخلطية ،وأنك مُ ْ
هذا مَ ْعنَاه ببساطة أنَكَ ما زلت مُ ْ
وبنوتك هلل.
ولكن هذه ليست نهاية التاريخ بعد ،فكثريون مما كانوا مُقيدين ومُستعبدين للخطايا ولعبودية إبليس ،قد
جلأوا إىل املسيح األقوى مِنه الذي غلبه وطرحه بالصليب إىل اهلاوية ،ونالوا من املسيح شفاء وحياة وطبيعة

حرَارًا".
حقِي َقةِ تَكُونُونَ أَ ْ
ت واح ٍد "فَإِنْ حَرَّرَكُمْ االبْنُ َفبِالْ َ
جديدة ،وكلهم يهتفون بصو ٍ
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(يوحنا )٣٦:٨

( )17املسيح كما أعلنه اإلجنيل :السبت من أجل اإلنسان.
ج ُل ُمتَوِجعًا من أملٍ مل أعرف سببه يف ذراعه اليت كَانَ
ت يف شبابي الفتقاد رجالً شيخًا مريضًا ،وكَانَ الرَ ُ
ذَهَ ْب ُ
ُم ْمسكًا بها واضعًا إياها على صدره ،دون أن يَ ُكف عن األنني من األمل ،فيجيب عن السؤال دائمًا بكلمة حنمد اهلل،
ثم تعقبها أنات األمل وهكذا.
ويف منتصف الزيارة دخلت سَيدتان من خادمات الكنيسة اجملاورة لزيارة الرجل املريض ،وبعد الرتحيب بهما
جلستا تبشرانه من اإلجنيل ،وألن الرجل مل يكن يكف عن األنَّات  ،فقد اندفعت أحداهن تُشَجِعَ ُه وتواسيه قائلة(ال
يهمك يا عم عزيز من األمل ،فهذا اجلسد سوف يفنى وينحل ،وسوف تذهب إىل أفراح السماء وأجمادها) وكان
الرجل املتأمل جييبها بعبارات يتخللها أنني بني كل كلمة وكلمة مُصَدِقًا عَلىَ ما تقوله.
انتهت الزيارة وخرجتُ كَاسِفُ البَالِ على احلال الذى انتهت إليه مسيحية هؤالء املسيحني وطريقة فهمهم
لإلجنيل ،وكيف تعامل املسيح له اجملد مع آالم اإلنْسَان وأوجاعه ،فلم يأت إليه مُتأملًا ألى سبب من األسباب،
وتَرَكَ ُه بآالمه واعدًا إياه بتعويضات اهلل وبركات السماء ،بل كانت استجابته احلامسة ملرض اإلنسان وأَملَه هي
أن ينزع سبب األمل ويشفيه من املرض فيصري صَحِيحًا مُعَافَى ،ومل يأت إليه جائعًا وحمتاجًا ،فأوصاه بالصوم
والصالة والصرب على اجلوع ،حتى ينال اخلريات يف جنة السماء ،ولكنه كَانَ يَ ْكسر وَ ُيبَارِك ا ْلخُبْزَاتِ إلشباع
ت هزيلة بسبب فرتة املرض ،قال هلم أن يعطوها
اجلَائِعني حتى أنه ملا أقام ابْنَه يَايِرُسُ مِن املوت ،ورأى أنها كَانْ ْ
لتأكل ،ومل يتعامل مع اهلزال بأسلوب املعجزات وال باألصوام ،ولكن تعامل معه بطريقة عملية بإطعام اجلسد
اهلزيل ليتقوى.
وَكَمَا فَعَلَت هَاتَان املبشرتان مع العجوز املريض من االستهانة بآالمه باسم وعود وبركات السماء ،هَكَذَا فَعَلَ
الكهنة ومعلمي الشريعة يف أيام املسيح ،أنهم استهانوا باحتياج اإلنسان وراحته مقابل تنفيذ أحكام الشريعة ،ظانني
أنهم بهذا يُسِرُّون اهلل ،غَيِّرَ فَطِنِني إىل أن مَسَرَّ ة قلب اهلل هي سعادة اإلنسان وراحته وسالمه وفرحه ،هلذا قال هلم
ألجْلِ اإلِنْسَانِ ،وليس اإلنسان هو الذي جُعل ألجل الشريعة ،ووبخ معلمي
جعِلَ َ
املسيح :أن السبت (الشريعة) قد ُ

سوَتِهِم على اإلنسان باسم الشريعة قائالً" :وَوَ ْيلٌ لَكُمْ أَنْتُمْ أَ ُّيهَا النَّامُوسِيُّونَ! ألَنَّكُمْ ُتحَمِّلُونَ
الشريعة على قَ ْ
حدَى َأصَا ِبعِكُمْ" (لوقا " )٤٦:١١فَا ْذهَبُوا َو َتع ََّلمُوا مَا ُهوَ:
حمَالَ بِإِ ْ
ح ْملِ وَأَنْتُمْ الَ َتمَسُّونَ األَ ْ
سرَةَ ا ْل َ
حمَاالً عَ ِ
النَّاسَ أَ ْ
ألدْ ُعوَ أَ ْبرَارًا،
ال ذَبِيحَةً ،ألَنِّي لَمْ آتِ َ
ح َمةً َ
إِنِّي أُرِيدُ رَ ْ

التوْ َبةِ»( ".متى )١٣ :٩
َبلْ خُطَاةً ِإلَى َّ
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هلذا كان املسيح له اجملد جيول يصنع خريًا ويشفي املتسلط عليهم من إبليس ،ويشفي كل مرض وضعف يف

جمِيعَ ا ْلمُتَسَلِّطِ َعلَ ْيهِمْ إِ ْبلِيسُ"،
شفِي َ
الذِي جَالَ يَصْ َنعُ خَ ْيرًا وَيَ ْ
صرَةَِّ ....
الذِي ِمنَ النَّا ِ
الشعب "يَسُوعُ َّ
َم َلهَا"
ح َم َلهَا ،وَأَوْجَاعَنَا َتح َّ
حزَانَنَا َ
الرسل  )٣٨:١٠و "لكِنَّ أَ ْ

(أعمال

(إشعياء )٤:٥٣

وَلَ ْم يَ ْكتَفِ املسيح بأن كان وهو يف أيام جسده جيول يشفى املرضى ويريح املتعبني ،بل إنه وشح تالميذه وخدامه

األمناء بهذا السلطان عينه ،إذ قال له اجملد" :اَ ْلحَقَّ ،ا ْلحَقَّ أَقُولُ لَكُمَْ :منْ ُيؤْ ِمنُ بِي فَاألَ ْعمَالُ الَّتِي أَنَا أَ ْعمَ ُلهَا
َيعْ َم ُلهَا ُهوَ أَيْضًا ،وَ َيعْ َملُ أَعْظَمَ مِ ْنهَا ،ألَنِّي مَاضٍ ِإلَى أَبِي".

(يوحنا )١٢ :١٤

وحينما أرسل تالميذه ليبشروا أمامه يف املدن اليت كان مقررًا أن يأتي إليها ،أعطاهم سلطانه وقال هلم:

خ ْذتُمْ ،مَجَّانًا أَعْطُوا".
خرِجُوا شَيَاطِنيَ .مَجَّانًا أَ َ
َهرُوا بُ ْرصًا .أَقِيمُوا َم ْوتَى .أَ ْ
شفُوا َم ْرضَى .ط ِّ
"اِ ْ

(متى )٨ :١٠

لَقَد كانت إرسالية تالميذ املسيح ورسله كَمَا يَشهد سفر أعمال الرسل ،موشحة بأعمال املسيح وسلطانه مع
صنَ ُعون القوات واملعجزات ،لتسديد االحتياجات وحل مشاكل
حيونَ املُ ْتعَبِني ،ويَ ْ
خدامه ،فكانوا يشفون املرضى ،وَ ُيرِ ُ
اإلنسان ،وكَانْت هذه األشَ ْفيَّة والقوات اليت يصنعونها ألجل احتياج اإلنسان تشهد بصورة عملية وفعالة عن حمبة
اهلل اليت يبشرون بها بني الناس ،وتعبريًا عَمَلِيًا عن استجابة اهلل وإشفاقه وحتننه على احتياجات وآالم وأنني
اإلنسان.
فهل تشهد كرازتنا بإجنيل املسيح يف هذه األيام عن حمبة اهلل بطريقة عملية ،ترفع األمل واحلزن والوجع

ظرَ أَخَاهُ
شةُ ا ْلعَالَمِ ،وَنَ َ
عن اإلنسان املتأمل؛ أم أننا نبشر بالكالم وبالوعود الزائفة!؟ "وَأَمَّا َمنْ كَانَ َلهُ َمعِي َ
َبةُ اهللِ فِيهِ؟" ( 1يوحنا  )١٧:٣و "فَا ْذ َهبُوا َوتَع ََّلمُوا مَا ُهوَ :إِنِّي أُرِيدُ
ُمحْتَاجًا ،وَأَ ْغلَقَ أَحْشَاءَهُ عَنْهُ ،فَكَ ْيفَ تَ ْثبُتُ َمح َّ
ح َمةً
رَ ْ

ال ذَبِيحَةً( "،متى )١٣:٩
َ
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ا

( )18املسيح كما أعلنه اإلجنيل :بل خطاة إلى التوبة
لَ ْم تكن قسوة الناموس على اإلنسان يف مواجهة اخلطية بال مربر أو أسباب ،بل كان سببها الواضح هو عجز

الناموس عن شفاء اإلنسان من مرض اخلطية ،وعدم قدرته على تَ ْغيِّري طبيعة وواقع اإلنسان" ،أل ََّنهُ مَا كَانَ
جلِ
ِيةِ ،وَألَ ْ
سدِ ا ْلخَط َّ
سلَ ابْ َنهُ فِي شِ ْبهِ جَ َ
سدِ ،فَاهللُ ِإذْ أَرْ َ
ضعِيفًا بِا ْلجَ َ
جزًا عَ ْنهُ ،فِي مَا كَانَ َ
النَّامُوسُ عَا ِ
ستَمِدَ ُقوتهِ لفرض السيطرة والنظام يف اجملتمع
ِيةَ فِي ا ْلجَسَدِ( "،رومية  )٣:٨وكَانَ النَامُوسُ يَ ْ
ِيةِ ،دَانَ ا ْلخَط َّ
ا ْلخَط َّ
البشري من غلظة العقوبات اليت يوقعها ضد اخلطية وضد انتهاكات الشريعة ،وكان من الضروري أيضاً
ضعَ العُصَاةُ وَاخلَارجِني عَلى القَانُون موضع الدينونة والتحقري والعزل أحياناً ،ورمبا القتل واإلبادة
للناموس أن يَ ْ
أيضاً.
ومن ثَمَّ فقد أوجد الناموس نظرة استعالئية نفاقيّة عند املتدينني على باقي طوائف الشعب من اخلطاة الذين

طفِنيَ الظَّا ِلمِنيَ الزُّنَاةِ ،وَالَ
صري الناموس بعضهم منبوذين" ،اَل ّلهُمَّ أَنَا أَشْ ُك ُركَ أَنِّي لَسْتُ مِ ْثلَ بَاقِي النَّاسِ ا ْلخَا ِ
مِ ْثلَ هذَا ا ْلعَشَّارِ( ".لوقا  ،)١١:١٨وعليه فقد كانت فكرة الغفران مُستبعدة لسببني األول أنها متصادمة مع الشريعة
وسطوة سيفها ،والثاني أنها بال طائل ألن مثة تغيري يف حياة ا ُملخْطِئني املغفور هلم غري متوقع على األطالق،

َملْ شَيْئًا".
س لَمْ يُك ِّ
واملتوقع مِ ْنهم يف حالة املغفرة هو اسْتِمرَاء اخلَطأِ" .إذِ النَّامُو ُ

(العربانيني )١٩:٧

من أهم مفاتيح فهم إجنيل املسيح وعهده اجلديد ،أن غفران املسيح للخطايا ،مل يكن معناه الصفح عن

ظهَارِ بِرِّهِِ ،منْ أَجْلِ
إلميَانِ ِبدَمِهِ ،إلِ ْ
الذِي قَدَّ َمهُ اهللُ كَفَّارَةً بِا ِ
اخلطايا ،كما كان يُعرّف الغفران يف القديمَّ " :
الذِيَ ،و ُهوَ
الص ْفحِ َعنِ ا ْلخَطَايَا السَّالِ َفةِ بِإِ ْمهَالِ اهللِ( ".رومية  ،)٢٥ :٣لكن غفران املسيح كان قائماً على التطهري " َّ
َّ
جلَسَ
طهِريًا ِلخَطَايَانَاَ ،
سهِ تَ ْ
ج ْو َهرِهِ ،وَحَا ِملٌ كُلَّ األَشْيَاءِ بِ َكلِ َمةِ ُقدْرَ ِتهَِ ،ب ْعدَ مَا صَ َنعَ بِ َنفْ ِ
جدِهِ ،وَرَسْمُ َ
َبهَاءُ َم ْ
ظ َمةِ فِي األَعَالِي( "،عربانيني  ،)٣ :١وهذا معناه أن غفران املسيح قائماً على التَطْهِري والشفاء من
فِي َيمِنيِ ا ْلعَ َ
طهِريًا من اخلطية يؤول إىل الرباءة والتربير معاً ،ومن ثم يكون
اخلطية ،فهو ليس صفحاً لإلمهال! ولكنه تَ ْ

َهرُنَا
الغفران نتيجة حتمية واجبة للتطهري الذي يناله اخلاطئ بدم املسيح وحبياتهَ " .ودَمُ يَسُوعَ ا ْلمَسِيحِ ابْ ِنهِ يُط ِّ
منْ كُلِّ خَطِيَّةٍ 1( ".يوحنا )٧:١
ِ

فما عجز الناموس عنه وآل به إىل دينونة اإلنسان وحتقريه والقسوة عليه بالعقاب ،حققه املسيح له اجملد
طهِريِ
ري بِنَاءً على تَ ْ
لإلنسان ليس من قبيل التساهل والتهاون أو ازدراء الشريعة ،بل بالعكس فالغفرانُ بِاملسيحِ يَصِ ُ
اإلنْسَانِ من إمثهِ وأيْضًا تَ ْبريِرهِ.

108

لِذلِكَ فَ ْقد ُوجِد بِاملسِيح وألول مرة يف التَارِيخ تِريَاق الشِفَاء ودواء البشرية من مرض اخلطية وتعاستها بقوة
احلَياة اليت تَفيض من املسيح احلي واهب احلياة ،لتطهري اخلطاة ،وتغيري حياتهم وجتديد طبيعتهم.
ومِن ثَمَّ كَان املسيح له اجملد يسعى يف ِإثْر اخلطاة ،ويذهب إليهم جملالستهم والتواصل معهم ،لكي يهبهم قوة
التغيري والتطهري والتحرير من اخلطايا ،ومن نبذ اجملتمع ودينونة الناموس ،كما فعل مع املرأة املتلبسة باخلطية
ومع مريم اجملدلية ومع ذكا ومتى العشارين ،وباقي الطابور الطويل الذين كانوا يتبعونه ،إذ قد غَسَّلَ ُهم وطَهَّرَ ُهم
وَبَرَّرَ ُهم من خَطَايَاهُم.
هذا هو سر اإلجنيلُ ،غ ْفرَان املسيح الذي يُحَرر وَ ُيطَهِر من اخلطية وجيدد طبيعة اإلنسان ،وهذا هو الطريق
ج ْر ٍح وَغَضبٍ مِن خَطِيئَةِ اآلخر
كلِ ُ
ظرَةِ اإلدَانَةِ وَ ُ
ك ُل نَ ْ
للتشبه به ،وَألَ ْن ُي ْعلِنَ املسيح مَحَبَتَه يف اإلنسان ،أَن تُحَوِّلَ ُ
ري برش دم يسوع املسيح ،وصالة شفاعية باحملبة لتغيري واسرتداد اخلطأة.
إىل غفرانٍ وتطه ٍ
التوْ َبةِ»( ".متى )١٣ :٩
ألدْ ُعوَ أَ ْبرَارًاَ ،بلْ خُطَاةً ِإلَى َّ
حةً ،ألَنِّي لَمْ آتِ َ
ح َمةً الَ ذَبِي َ
"فَاذْ َهبُوا َو َتع ََّلمُوا مَا ُهوَ :إِنِّي أُرِيدُ رَ ْ

( )19املسيح كما أعلنه اإلجنيل :ل تدينوا :فال تدانوا
متخض جمتمع الناموس ،كَما هُو احلَال بَيّنَ كَ ْثرة من املتدينني ورواد الكنائس يف زَمَانِنَا ،عَن حَالَة الرِيَاء
ب كَامِلَ ٌة لوصِيةِ املَحَبةِ،
والنفاق وإدانة اآلخرين والتلذذ بِسِرية الرُعَاة واخلُدَام ،األمر الذي ُيعَبِّر عن حَالةِ تَ ْغيِّي ٌ
وعدم استيعاب لوصية املسيح يف اإلجنيل.
فَاملَثَل الذي ضَربَ ُه املسيح له اجملد ،اثنان صعدا إىل اهليكل ليُصليا ،فريسيُّ وعشار ،أما الفريسي فكان يصلي

طفِنيَ الظَّا ِلمِنيَ
إىل اهلل باالستعالء على العشار واحتقاره "اَل ّلهُمَّ أَنَا أَشْكُ ُركَ أَنِّي لَسْتُ مِ ْثلَ بَاقِي النَّاسِ ا ْلخَا ِ
الزُّنَاةِ ،وَالَ مِ ْثلَ هذَا ا ْلعَشَّارِ( ".لوقا  ،)١١:١٨هذا املثل ُيعَبِّر عن حَالةِ الرِيَّاءِ وَالنِفَاقِ واالسْتِ ْعالءِ اليت ضَرَبَت جتمعات
املتدينني يف املاضي ويف احلَاضر ،فَاملُتَدَيِّن املتباهي مبظهره الكنائسي ودوره يف خدمة الكنيسة ،دون أن ميتلئ قلبه
من حمبة اهلل ،يَ ُغض الطرف عن أخطائه وخطاياه ،ويراها صغرية يف عَيِّنَيه ومُسْتَأَهِلَة للصَ ْفحِ والغفران ،بينما
يَرَى خَطِيَّ ُة أخيه كَبِريَةً ،مُزْعِجَةً ،تستحق اإلدانة ،ويستوجب قريبه عليها العقاب .هذا هو ما يصفه املسيح له

ظرُ
الذِي فِي عَيْ ِنكَ ،وَأَنْتَ الَ تَنْ ُ
خ ِرجِ الْ َقذَى َّ
اجملد ،إذ قال " :كَ ْيفَ َت ْقدِرُ أَنْ تَقُولَ ألَخِيكَ :يَا أَخِي ،دَعْنِي أُ ْ
خ ِرجَ الْ َقذَى
َيدًا أَنْ ُت ْ
صرُ ج ِّ
ش َبةَ ِمنْ عَيْنِكَ ،وَحِينَ ِئذٍ تُبْ ِ
خ ِرجْ أَوَّالً ا ْلخَ َ
ش َبةَ الَّتِي فِي عَيْ ِنكَ؟ يَا ُمرَائِي! أَ ْ
ا ْلخَ َ
الذِي فِي عَ ْينِ أَخِيكَ( ".لوقا } )٤٢ :٦ومِمَا ُهو جَدِير بالذكر أن كَلِمَةَ اخلَشَبَ ُة يف النَص اليُونَاني تَ ْعنِي :سَارِيَّةَ ِقلْعِ
َّ
املَ ْركِبِ{.
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حذِيرُ اخلطري الذي يُحَذِ ُرنَا به املسيح من نتيجة خطية اإلدانة هو" :ألَنَّكُمْ بِالدَّيْنُو َنةِ الَّتِي ِبهَا َتدِينُونَ
التَ ْ
ل لَكُمْ( ".متى .)٢ :٧
الذِي ِب ِه تَكِيلُونَ يُكَا ُ
ُتدَانُونَ ،وَبِالْكَ ْيلِ َّ
شمَل ُبعْدَيِّنِ أحدهما يف هذا الزمان ،واآلخر يف اليوم األخري ،أمَا البُعدُ الزَمَانِ ُي يف الدَ ْي ُنونَةِ فهو
(تُدَانُونَ) هُنَا تَ ْ
ناتجٌ عَ ْن شِكَايَّةِ إبْلِيسُ على اإلنسان الذي يَدِين خَطية أخيه ،بأن يأخذ سُ ْلطَانٌ عَليِّهِ بسبب إدانته ألخيه ،بأن يُوقِعَ ُه

يف نفس اخلطية ،اليت أدان أخيه عليها ،وأما البُعد اآلخر يف اليوم األخري فينطبق عليه كالم املسيح له اجملد" :إِنَّ
الذِي فِيهِ
سوْفَ ُيعْطُونَ عَ ْنهَا حِسَابًا َيوْمَ الدِّينِ" (متى  ،)٣٦ :١٢و "فِي الْ َيوْمِ َّ
ك ِل َمةٍ بَطَّا َلةٍ يَتَكَلَّمُ ِبهَا النَّاسُ َ
كُلَّ َ
َيدِينُ اهللُ

سرَا ِئرَ النَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيَسُوعَ ا ْلمَسِيحِ( ".رومية )١٦ :٢
َ

ال تَ َتفَاخَرُ ،وَالَ
َبةُ َ
ف غرُورٌ واستعالءٌ يف قَ ْلبِ مَن يَدِين ،وغيابٍ للمَحَبةِ عن قَ ْلبِهِ ،ألن "الْ َمح َّ
خَطِيَّ ُة اإلدَانَةِ تِ ْكشِ ُ
سهَا ،وَالَ َتحْتَدُّ ،وَالَ تَظُنُّ السُّؤَ ،وَالَ تَ ْف َرحُ بِاإلِثْمِ ،بَلْ َتفْ َرحُ بِا ْلحَقِّ"،
طلُبُ مَا لِ َنفْ ِ
َبحُ ،وَالَ تَ ْ
تَنْ َتفِخُ ،وَالَ تُق ِّ

(١

كورنثوس )6-4 :١٣؛ وَلِرُبَّ قائلٍ يَ ُقول :أنا مل أدين ،ولست أحكم على غريي ،أنا فقط أميز بني اخلري والشر ،واخلطأ
والصواب ،وأقول على اخلري خري والشر شر!
س :فما الذي يفصل حبسب اإلجنيل بني ،التمييز بني اخلطأ والصواب؟ وبني اإلدانة اليت تُحضر صاحبها
إىل الدينونة!؟
ج :إذا كُ ْنتَ متيز بني اخلطأ والصواب بِ ُروحِ الْ َمحَبَّةِ ،فإن احملبة بالضرورة ستقودك إىل اإلشْفَاقِ وَالتَحَ ُننِ
على خَطِيةِ أخيك ،وَتَ ُقودَك باحلتم إىل مُحَاولةِ سَ ْترِهِ وَ ُمسَاعَدَتِهِ على الشفاء من ضعفه ومن خطيئته ،وإذا مل
ب أو املعلم أو الراعي الذي يُخول له احلق بالتوبيخ والتقويم والتصحيح بروح احملبة ،فعلى األقل
تكن أَ ْنتَ األَ ُ
ستلجأ إىل الصالة الشفاعية من أجل خالص نفسه ،وحترره من هذا الضعف.
ت تَرَى خَطِيئةُ أخِيكَ جبرحٍ وغضبٍ ،أو باحْتِقَارٍ واستعالءٍ وإهانةٍ؛ فراجع نفسك فوراً ،واحكم على
أما إذا كُ ْن ُ
نفسك ،واخرج من روح اإلدانة ،واِ ْقطَعهُ من لسانك ومن عينك ،قبل أن تُدان على كل كلمة بطالة يف اليوم
األخري ،بعدما يشتكي عليك الشرير ويسقطك يف ذات اخلطية يف هذا الدهر( .متى )٣٦ :١٢

س :فَهَل تكون خطية اإلدانة بالفكر مُستوجبة الدينونة وشكوى الشرير على اإلنسان ،مثل خطية اإلدان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
باللسان؟
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ج :اليت تستحق الدينونة هي الكلمة البطالة ،والذي يعطي إلبليس حق اإلدانة هو التنفيذ بالكلمة ،ولكن
اإلدانة بالفكر وإن مل جتلب الدينونة طبقاً هلذه القاعدة ،فإنها بالتأكيد حتزن الروح القدس و ُتعِيق استجابة
الصالة.

" ال يت َكلّمْ بَعضُكُم على بَعضٍ بالسّوءِ ،أيّها اإلخوَةُ ،ألنّ َمنْ يت َكلّمُ بِالسّوءِ على أخيهِ أو يَدينُ أخاهُ يت َكلّمُ
بِالسّوءِ على الشّريعةِ ويَدينُ الشّريعةَ".

(يعقوب  ١١ :٤ت .مشرتكة)

( )20املسيح كما أعلنه اإلجنيل :لم يعرفوا زمان افتقادهم
ض موقف املسيح له اجملد من املرأة املُتلبّسة ،اليت أُمسكت يف ذات الفعل ،أنه شفقة هلا ،كما فهم
فَهِمَ البَ ْع ُ
أليْ َمنِ َفحَوِّ ْل
غريهم عبارة املسيح يف اإلجنيل اليت قرأوها وتداولوها ُمجْتَزَأَ ٌة مِن النصَِ " :منْ لَطَ َمكَ َعلَى خَدِّكَ ا َ
لَهُ اآلخَرَ َأيْضًا( ".متى  )٣٩ :٥عَلى أَنها تَسَاهُالً مع الشر ،مع أن اجلملة تبدأ بعبارة ال تقاوموا الشر (أي بالشر) ،ألن
مقاومة الشر بالشر سَ ُتضَاعِف من الشر واالنتقام ،وبالتالي من االنتقام املضاد إىل ما ال نهاية ،وهذا هو ما حيدث
ف عند حدٍ حتى إفناء العائلتني!
بالضبط بني العائالت اليت تتبادل الثأر بالقتل املتبادل الذي ال يَقِ ُ

هل كان املسيح مُتساهالً مع الشر ،أم كان متحدياً قوي ًا للشر واألشرار؟
العقل اإلنساني الذي وقع تَحت سُ ْلطَان روح البغضة ،والذي منى يف كنف الشريعة وعقوبة القانون ،مل يعرف
طريقٌ ملقاومةِ الشرِ إال باالنتقام ،ومل يعرف أيضًا طريقٌ الستئصال الشر من جذوره ،ومل يسمع من قبل عن شيء
امسه تغيري جوهر وحياة اإلنسان ،لذلك طَفَحَ التاريخ من جراء هذا املنطق بأحداث وقصص القتل واالنتقام اليت
انتهت بقتل األخ ألخيه ،واملؤمن لشريكه يف العبادة واإلميان.
املسيح مل يتهاون مع املرأة اخلاطئة اليت ُأمْسِكَت مُتَلَبسة ،لكنه غري حياتها وطهرها من أدناسها فصارت يف
املسيح خليقة جديدة.
املسيح كان يعلم جيداً أن أجرة اخلطية هي املوت ،وأن اهلالك ينتظر األشرار بالضرورة ،كَمَا يَ ْنتَظِ ُر املوت
صل ال حمالة اهلالك ،وإنه ليس حباجة
ح ُ
مَنْ لَدَغَته احلية ،ولذلك فقد كان يرى أن اإلنسان الذي يفعل الشر سَيَ ْ
إىل عقوبة إضافية على اهلالك الذي ينتظره مثرةً لشره ،بقدر ما هو حباجة إىل اخلالص والنجاة من الشر الذي
يعيش فيه ويؤذي نفسه وغريه به ،ومن اهلالك الذي ينتظره مثرة لشره.
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خ ُلص به ،كما فعل مع املرأة اخلاطئة والعشرات
فهو يقدم اخلالص طَوقاً للنَجاة لإلنسان الشِرير لكي يَ ْ
واملئات غريها ،ولكنه حينما يرى النفوس ترفض قبول اخلالص والنجاة بِحَيَاتِهِ ومَحَبَتِهِ ،فإنه ال يتأخر عن املواجهة
لكي خيرب اإلنسان ويُبَّصِرَه باألهوال اليت تنتظره جراء فخ الشر الذي نصبه له إبليس ،ولكنه ال يفعل ذلك
باستعالء أو مشاتة ،بل بالعكس أنه خيرب اإلنسان بالنتيجة املؤملة بدموع عينيه.
هذا هو بالضبط مَا حَدَث مع الناس الذي بشر بينهم ثالث سنوات ونصف ،ومل يستجيبوا لنداءاته ،ومل يقبلوه
وال قبلوا خالصة من أجرة املوت واهلالك .فقد وقف أمام أورشليم املدينة العظيمة بشعبها الكثري الذي رفض

خهَا تَحْتَ جَنَاحَ ْيهَا،
جةُ ِفرَا َ
كمَا َتجْ َمعُ الدَّجَا َ
ال َدكِ َ
اخلالص جيهش بالبكاء ،قائالً" :كَمْ مَرَّةٍ أَ َردْتُ أَنْ أَجْ َمعَ أَوْ َ
َولَمْ ُترِيدُوا! " (متى  .)٣٧ :٢٣ثم خيربهم بثمرة اخلطيةُ .هو ال ُيصِدر حكمًا عليهم وال قرار انتقامًا منهم ،ولكنه فقط

يُخربهم ويُنبئهم بِثَمرة الشر اليت ستأتي عليهم ،قائالً" :فَإ َِّنهُ سَتَ ْأتِي أَيَّامٌ وَ ُيحِيطُ بِكِ أَ ْعدَا ُؤكِ ِبمِ ْترَسَةٍ،
جرًا َعلَى
ح َ
جهَةٍ ،وَ َي ْهدِمُونَكِ وَبَنِيكِ فِيكِ ،وَالَ يَ ْترُكُونَ فِيكِ َ
صرُونَكِ ِمنْ كُلِّ ِ
حدِقُونَ بِكِ وَ ُيحَا ِ
وَ ُي ْ
ك لَ ْم تَ ْعرِفِي زَمَانَ افْ ِتقَا ِدكِ»".
جرٍ ،أل ََّن ِ
حَ َ

(لوقا )٤٤ ،٤٣ :١٩

هَذا هُو مَا تَحَقَق بِحَذَافِريِهِ سنة  ٧٠م ،حينما حاصر القائد الروماني تيطس أورشليم إىل حد اجملاعة اليت
جعلت سكانها يأكلون جثث املوتى ،ليس هذا فقط ،بل عندما دخل تيطس أورشليم حرث اهليكل باحملاريث ،وأخذ
وجهاء القوم كما أخذ الشباب أسرى ليصريوا عبيدا يف مناجم الفحم يف روما.
ما أشبه الليلة بِالبَارِحَة  ،إن قادة الشعوب الذين بنت شعوبهم هذه احلضارة الفخمة يتجهون صوب تدمري
احلضارة وإهالك شعوبهم بأسلحة الدمار الرهيبة اليت يصوبونها حنو بعضهم البعض ،وما زال املسيح يبكي على
البشرية الضالة وراء الشرير ،وعلى قادتها احلمقى الذين جيرونهم إىل اهلالك والفناء والدمار مردداً نفس

ك لَ ْم َت ْعرِفِي زَمَانَ
العبارات " :أل ََّن ِ

افْ ِتقَا ِدكِ " (لوقا )٤٤ :١٩

الذين جيهلون حق اإلجنيل ال يفهمون بعد ،أن املسيح مل يأت ليدين العامل ،بل ليخلص العامل ،وأن العقوبة
والدينونة على اخلطية والشر أمراً تلقائيًا وحتميًا ،ومل يفهموا بعد فحوى سر اإلجنيل :أن ما حيتاجه العامل
املستبيح للشر ليس هو التهديد بعقوبات الناموس ،بل هو الرجاء الذي خيلص املختارين من اخلطأة.

خ ُلصَ ِبهِ ا ْلعَالَمُ" .
سلِ اهللُ ابْ َنهُ إِلَى ا ْلعَالَ ِم لِ َيدِينَ ا ْلعَالَمََ ،ب ْل لِ َي ْ
" أل ََّن ُه لَمْ ُيرْ ِ
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(يوحنا )١٧ :٣

( )21املسيح كما أعلنه اإلجنيل :العطشى؛ واملاء احلي!
لو كَانَت هذه املرأة ،اليت التقى بها املسيح عند بئر يعقوب ،حينما كان يف طريقه عرب السامرة ،تعيش يف
اليهودية ،لكان مصريها اإلعدام رميًا باحلجارة حتى املوت ،طبقاً للشريعة املوسوية (الناموس) ،ألنها كانت تعيش
مع رجل ليس هو زوجها.
ولكن لو كانت هذه املرأة تعيش يف عصرنا هذا ،فإن التحليل اإلنساني والنفسي حلالتها سيقضي بأنها امرأة
مثل كل النساء .ولكنها امرأة مصدومة يف جنس الرجال ،فقد حبثت عن احلب يف حماوالت زواج متعددة وفاشلة،
حرِ ُقهَا عطشها للمحبة وعدم اإلحساس بالوجود وباحلياة ،فلم جتد احلب،
ومل جتده .ومن ثَمَّ تركها اجلميع يَ ْ
ومل حتقق وجودها ،ومل تشعر يوماً بطعم احلياة .وبينما هي إنسانة كسرية القلب ،وتعاني من مأساة إنسانية
شأنها شأن الكثريين ،فإن اجملتمع املتدين ال يرمحها وال يشعر بإنسانيتها ،بل حيكم عليها طبقاً للناموس :باملوت!
وكان املسيح مع تالميذه قد وصلوا قبلها إىل البئر ،وجلس املسيح ليسرتيح على سور البئر ،فيما ذهب
التالميذ ليبتاعوا طعاماً ،حتى أتت هذه املرأة احملكوم عليها بالشقاء.

وفيما بدأت املرأة تُدَّلي دِ ْلوَهَا يف البئر لتمأل جرتها ،حتى بادرها املسيح بالطلب«" :أَعْطِينِي

شرَبَ»"(يوحنا
ألَ ْ

 )٧:٤لكن املرأة السامرية اليت كَان أهلها السَامريون يف عداءٍ مستحكمٍ مع اليهود ،أشاحت عنه ،فَزِيِّهِ ومالبسه

شرَبَ ،وَأَنْتَ َيهُودِيٌّ
طون اليهود! قائلة له«" :كَ ْيفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَ ْ
حون عن إنه يَ ُهودي ،والسَامريون ال يُخَالِ ُ
يُفصِ ُ
وَأَنَا

ِيةٌ؟»" (يوحنا )٩ :٤
ا ْمرَأَةٌ سَا ِمر َّ

لكن حقيقة األمر أن املسيح مل يكن حباجة إىل ماء البئر ليشرب ،وإمنا كان قد عرف بثاقب علمه للمخفيات
أن املرأة اليت تقف أمامه هي ضحية العطش والشقاء وقسوة الناموس واإلنسان ،وكان يف الواقع يريد أن خيرجها

ِيةَ اهللِ،
من واقعها وحمنتها ويدهلا على الطريق إىل الفرح وحمبة اهلل واالرتواء ،فأجابهاَ «" :لوْ كُنْتِ َتعْ َلمِنيَ عَط َّ
طلَبْتِ أَنْتِ مِ ْنهُ فَأَعْطَاكِ مَاءً حَيًّا»"
شرَبَ ،لَ َ
الذِي َيقُولُ َلكِ أَعْطِينِي ألَ ْ
وَ َمنْ ُهوَ َّ

(يوحنا )١٠ :٤

اندهشت املرأة من كالم هذا الرجل الغريب الذي خيربها عن ماء جديد مل تسمع به من قبل :املاء احلي!
فسألته بفضول :يَا سَيِّدُ َأعْطِنِي هذَا الْمَاءَ ،احلَيّ ،فال احتاج إىل أن آتِيَ إِلَى والْبِئْرِ يوميا ألَسْتَقِيَ مَاءً.
جكِ ،فأجابته« :لَيْسَ لِي زَوْجٌ»!.
فأجابها املسيح :حَسَنًا ،ا ْذهَبِي وَا ْدعِي زَ ْو َ
جكِ.
فأجابها علّام الغيوب :بالصواب أجبتِ ،قد كَا َن َلكِ خَمْسَةُ أَزْوَاجٍ ،وَالَّذِي َلكِ اآل َن لَيْسَ هُ َو زَ ْو َ
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بُهرت املرأة من حديث املسيح.
ا

أول :ألنه كشف هلا ما تُخفيه يف صدرها ،وحتاول إخفاؤه عن اجلميع.
ا

ثانيا :إنه وضع إصْبَعَ ُه ُمبَاشَرةً على جرح نفسها العميق الذي ال جترؤ على البوح به ألحد ،وال تستطيع! حيث
ت أمامه جبرحها،
إنها حبثت عن احلب واالرتواء واحلياة فلم جتدها عند اإلنسان ،وال عند الناموس ،الذي لو بَاحَ ْ
لبَاحَ هلا الناموس برمجها.
فنظرت إليه خبشوع واحرتام ،وقالت له " :يَا سَيِّدُ ،أَرَى أ ََّنكَ نَبِيٌّ! وهل هناك احتمال أن تكون أنت املَسِيَّا؟"،
أجابها املسيح" :أنا املَسِيَّا ،ومن يشرب من ماء هذا العامل وشهوته ،يزداد عطشه وال يرتوي أبداً ،ولكن من يشرب
من نبع احلياة الذي يفَ (من الروح القدس) ،فإن احلياة اليت يناهلا مين تتفجر داخله كينبوع فائض االرتواء،
باحلب األبدي وباحلياة اإلهلية الفائقة ،وبتحقيق وجوده.

الذِي أُعْطِيهِ أَنَا َف َلنْ َيعْطَشَ
شرَبُ ِمنَ ا ْلمَاءِ َّ
شرَبُ ِمنْ هذَا ا ْلمَاءِ َيعْطَشُ أَيْضًا ،وَل ِكنْ َمنْ يَ ْ
ُل َمنْ يَ ْ
"«ك ُّ
ِيةٍ».
الذِي أُعْطِيهِ يَصِريُ فِيهِ يَ ْنبُوعَ مَاءٍ يَ ْن َبعُ ِإلَى حَيَاةٍ أَ َبد َّ
ِإلَى األَ َبدَِ ،بلِ ا ْلمَاءُ َّ

(يوحنا )١٤-١٣ :١٤

وهكذا كشف املسيح عن حقيقة شخصه ،وعن أنه واهب احلياة ومُعطي الروح القدس ،الذي به تنسكب حمبة

َبةَ اهللِ َقدِ انْسَكَبَتْ
اهلل يف قلوبنا" .ألَنَّ َمح َّ

معْطَى لَنَا" (رومية )٥:٥
فِي ُقلُوبِنَا بِالرُّوحِ ا ْل ُقدُسِ ا ْل ُ

املسيح له اجملد الذي أخرب املرأة السامرية عن سر (املاء احلي) الذي يُحيي به ،ويروي به عطش اإلنسان إىل
احملبة والوجود ،ما يزال واقفًا ينادي على كل البشر العطاش ،أنه يهب احلب واحلياة لكل الذين يسألونه وللذين
يطيعونه.

جرِي مِنْ بَطْ ِنهِ أَ ْنهَارُ مَاءٍ حَي».
كمَا قَالَ الْكِتَابَُ ،ت ْ
شرَبَْ .منْ آ َمنَ بِيَ ،
حدٌ َفلْ ُيقْ ِبلْ إِلَيَّ وَيَ ْ
"إِنْ عَطِشَ أَ َ
الذِي كَانَ ا ْل ُمؤْمِنُونَ ِبهِ ُمزْ ِمعِنيَ أَنْ َي ْقبَلُوهُ ،ألَنَّ الرُّوحَ ا ْل ُقدُسَ لَمْ يَ ُكنْ َقدْ أُعْطِيَ َب ْعدُ،
قَالَ هذَا َعنِ الرُّوحِ َّ
ُجدَ بَ ْعدُ".
ألَنَّ يَسُو َع لَمْ يَ ُكنْ َقدْ م ِّ

(يوحنا )٣٩-٣٧ :٧
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( )22املسيح كما أعلنه اإلجنيل :إن لم تغفروا لآلخرين زلتهم!
حينما حيدث نزاع بني طرفني على حقوق مسلوبة ،فإن الطرف املُتأَذَّي يستطيع أن يلجأ إىل احملكمة والقضاء
السرتداد حقوقه ،هذا يف حالة إذا كان الوضع متحضراً ،أمَّا يف األحْوَال غَيِّر املُتَحَضِرة ،فَإنَ النَاسَ يَلجَ ُؤون إىل
ستَوَي اجلَمَاعِي.
ستَوَي الفَردِي ،أو احلُ ُروب وهذا عَلى املُ ْ
التَشَاجُرِ وَقِتَال بَ ْعضِهم وهَذَا عَلى املُ ْ
ولكن إذا كان األمر ال حيتمل أو من غري املناسب اللجوء إىل القضاء مثل :اخلالفات العائلية واملشادات
الشخصية ،فإن البعض ينشأ عنده إحساسٌ بالظلم أو بالقهر أو حتى باالعتداء أو السلب غري املربر ،فتنشأ بداخله
الرغبة يف االنتقام ،واجلرح الذي يؤدي إىل رغبة االنتقام غالبا ما يكون مصدره اإلحساس باحلاجة إىل إنفاذ
ظ ُلومًا ،فيما ال يعتذر الظامل ،وال يرد الظلم الذي حدث منه؛
ظلَمَ ،بصفة أن اآلخر يرى نفسه مَ ْ
العدالة على من َ
وهذا هو يف اجململ توصيف بذور البغضة وعدم الغفران عند الكثريين.

هذا اإلحساس السليب بالبغضة والرغبة يف االنتقام من اآلخر ،يفوته حقيقتني أساسيتني:
ا

أول :أن من يصنع ظلماً أو شراً ،ال بد أن حيصد أجرة خطيئته ،فما يزرعه اإلنسان فإياه حيصد أيضًا ،ومن
ظلِ ُم وال يرد املسلوب أو يُسِئ ويتعاىل عن االعتذار عن اإلساءة ،هو يف احلقيقة إنسان
هنا فإن الشخص الذي يَ ْ
جاهل بالتاريخ وبقواعد احلياة ،ألن شره سريتد عليه باحلتم كنتيجة تلقائية مثل قوانني الطبيعة واجلاذبية
األرضية ،هذا خبالف أن من يصنع الشر سيقع حتت سلطان الشِرير (إبليس) الذي سَيَ ْفتَرِي فيه على النحو الذي
نراه كل يوم يف أخبار احلوادث واملصائب.
ا

سوْفَ ُيعْطُونَ عَ ْنهَا
ثانيا :حبسب كلمات املسيح الصادقة األمينة" :كُلَّ كَ ِل َمةٍ بَطَّا َلةٍ يَتَكَلَّمُ ِبهَا النَّاسُ َ
سرَا ِئرَ النَّاسِ حَسَبَ إِ ْنجِيلِي بِيَسُوعَ ا ْلمَسِيحِ" .
الذِي فِيهِ َيدِينُ اهللُ َ
حِسَابًا َيوْمَ الدِّينِ( ".متى  " )٣٦ :١٢فِي الْ َيوْمِ َّ
(رومية )١٦ :٢

صده يف هذه احلياة ،وأن دينونة العدالة األخرية
ح ُ
وهذا معناه بطريقة قاطعة واضحة أن من يصنع شَراً سَيَ ْ
ني عما ظلم به وكذلك ما ظُلم به.
ستعطي كل واحدٍ حسابٍ أم ٍ
ومن هنا يكون إحساس اجلرح والغضب والبغضة هو فخ خادع وبال طائل ،ألنه لن يرد مسلوباً ولن حيقق
العدالة املفقودة لإلنسان اجملروح واملظلوم ،هذا فضالً عن أن إحساس اجلرح والظلم سيظل ينهش سعادته وفرح
قلبه ،ويضعه حتت سلطان الشرير ،كما ستصيبه أمراض ونتائج األحزان ،بينما العدالة ستفرض أمرها ،والشرير
كلِمَةٌ بَطَّالَةً!
ظ ْلمِهِم ،حتى لو كانت َ
والظامل سَيُدَانان على ُ
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هذه هي قوانني العدالة اليت تسري على مجيع البشر ،فهموها أو مل يفهموها ،توقعوها أو مل يتوقعوها ،كما
تسري قوانني الطبيعة على اجلميع بغري استثناء .فكم يكون غباء اإلنسان الذي يضيع عمره يف اجلرح والغضب
وعدم الغفران ،ويطفئ فرح ونار الروح القدس يف داخله ويعيق شركته مع حياة املسيح وحمبته ،على الرغم من
كلِمَ ٍة بَطَّالَةٍ.
س ُلوبَ ُه ،وتَدِين كُلُّ َ
أن العدالة ستقضي له وستعوضه يف حينه وترد ُم ْ
هلذا أَ ْرسَ ى املسيح له اجملد قواعدًا جديدةً يف تعليمه ،خمتلفة متاماً عما اعتاد عليه البشر من مواجهة الشر
بشرٍ مُمَاثلٍ "عَ ْينٌ ِبعَ ْينٍ وَسِنٌّ بِسِن"حتى صار االنتقام واالنتقام املُتَبَادَل حتى احلروب والفناء والصراع بني األفراد
والعائالت ،هما مسة احلياة اإلنسانية البائسة القلقة؛ فما من أحد بغري خطيئة ،أكانت عمداً أو كانت غباءً أو
ضعفًا.
القواعد املسيحية اجلديدة تقوم على:

ري املخطئ خبطأه ،بتوبيخ األخ األكرب ألخيه األصغر " اِحْ َترِزُوا ألَ ْنفُسِكُمْ .وَإِنْ أَخْطَأَ ِإلَ ْيكَ أَخُوكَ
* تَ ْبصِ ُ
َفو َِّبخْهُ ،وَإِنْ تَابَ فَا ْغ ِفرْ َلهُ( ".لوقا  )٣ :١٧أو بالعتاب" .وَإِنْ أَخْطَأَ ِإلَ ْيكَ أَخُوكَ فَاذْهَبْ وَعَا ِت ْبهُ بَيْ َنكَ وَبَيْنَهُ
كمَا .إِنْ سَ ِمعَ مِ ْنكَ َف َقدْ رَ ِبحْتَ أَخَاكَ"
حدَ ُ
وَ ْ

(متى )١٥ :١٨

حدًا أَوِ
خذْ مَ َعكَ أَيْضًا وَا ِ
سمَعَْ ،ف ُ
إذا مل يستمع للعتاب ،فاستعن بإخوة حكماء إلدارة العتاب" .وَإِنْ لَمْ يَ ْ
هدَ ْينِ أَوْ َثالَ َثةٍ " (متى  )١٦ :١٨إذا رفض هذا وذاك ،فمن حقك أن تلجأ
كلِ َمةٍ َعلَى فَمِ شَا ِ
اثْنَ ْينِ ،لِكَيْ َتقُومَ كُلُّ َ
إىل التحكيم (حكم اجلماعة ،الكنيسة أو حكم احملكمة).
ستَهِ ْن بِجِرَاح اإلنسان ،ومل يَتَسَاهَل مع الظُلم بِاسْمِ التَّسَامُح كما يردد الذين مل يفهموا
فاملسيح له اجملد مل يَ ْ
بعد ما هو حق اإلجنيل ،ولكنه وضع طريقًا خيتلف عن هَمَجِيََّة االنتقام والغضب ملقاومة وتقويم الشر يف احلياة
احلاضرة ،والذي ال يلغى دور االحْتِكَام للكنيسة أو للقضاء ،وال يلغى الدينونة العادلة يف يوم القضاء األخري.
األذى ليس بالضرورة ظُلمًا أو شَرًا ،ولَكِنة يُمكن أن يكون ناتج عن سوء فهم أو سوء تقدير لألمور أو ضعف من
نوعٍ ما يف شخصيةٍ ما أو إميانه ...إخل ،من أخطاء الرتبية والضَ ْعفَات اإلنسانية اليت تشملنا مجيعًا بدون استثناء.
وهذه هي اليت يسميها اإلجنيل "الزالت" ،واليت ال حتتمل إال اتساع القلب باحملبة لعالجها واحتماهلا ،وهذا هو
التعبري العملي حملبة اإلجنيل اليت يتسلمها املؤمن بالطبيعة اجلديدة اليت يتعامل بها مع زالت اآلخرين احمليطني
به.
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وهُنا ُيعَلِّم املسيح له اجملد :أن مَ ْن ال يشاء احتمال زالت اآلخرين بالغفران واحملبة والصفح يكون قد حجز

عن نفسه حمبة اهلل وتَحَ ُننَاتِهِ بالغفران والصفح عن زالته" .وَإِنْ لَمْ َت ْغ ِفرُوا لِلنَّاسِ زَّالَ ِتهِمْ ،الَ َي ْغ ِفرْ لَكُمْ أَبُوكُمْ
التِكُمْ " (متى )15 :6
أَيْضًا زَّ َ

ُّ
( )23املسيح كما أعلنه اإلجنيل :ل تهتموا للغد

حدٌ الَ
عظّم العهد اجلديد من قيمة االلتزام بالعمل ،حتى أن الرسول بولس يقول صراحة«" :أ ََّنهُ إِنْ كَانَ أَ َ
كلْ أَيْضًا» ٢( ".تسالونيكي  ،)١٠ :٣ثم ينبه عناية اجلماعة املسيحية إىل تقويم سلوك أفرادها
ُيرِيدُ أَنْ يَشْ َت ِغلَ َفالَ يَأْ ُ

النفُوسِ.
صغَارَ ُّ
َجعُوا ِ
الذِينَ ِبالَ َت ْرتِيبٍ .ش ِّ
الذين يتكاسلون عن العمل ،ويهملون واجباتهم والتزاماتهم" .أَ ْنذِرُوا َّ
َنوْا َعلَى ا ْلجَمِيعِ " ( ١تسالونيكي .)١٤ :٥
أَسْ ِندُوا الضُّ َعفَاءَ .تَأ َّ
وعلى الرغم من األمثلة الكثرية اليت نبه فيها اإلجنيل اإلنسان إىل أهمية االجتهاد والعمل ،فقد فَصَلَ اإلجنيل
بني االجتهاد وأداء الواجب واهتمامه اإلنساني بعمله ،وبني حَيَاة اهلَمُّ والقلق على العمل وعلى القوت واملستقبل.
فالبعض خيلط بني األمانة يف أداء العمل وحتمل املسئولية وأداء واجباته حنو نفسه وذويه ،وبني حالة التشتت
العقلي ومحل اهلموم سواء من جهة أداء العمل نفسه أو من جهة مستقبل احلياة واالحتياجات.

كمَا لِلرَّبِّ
من جهة العمل يوصي العهد اجلديد املؤمنني العاملني " :وَكُلُّ مَا فَ َعلْتُمْ ،فَا ْع َملُوا ِمنَ ا ْلقَلْبَِ ،
لَيْسَ لِلنَّاسِ( "،كولوسي  ،)٢٣ :٣وهَذا ُمنتهى التدقيق واألمانة واإلخالص يف أداء األعمال اليت يقومون بها كعاملني
عند غريهم وليس أصحاب األعمال.

ولكن على صعيد اهلم واخلوف من املستقبل يأتي تعليم املسيح له اجملد على النحو التالي" :الَ َتهْتَمُّوا
شرَبُونَ ،وَالَ ألَجْسَادِكُمْ ِبمَا َت ْلبَسُونَ" (متى  .)٢٥ :٦ثم يشرح الفكرة :أليس أن اهلل قد
كلُونَ وَ ِبمَا تَ ْ
ِلحَيَاتِكُمْ ِبمَا تَأْ ُ
وهبك احلياة ،فإذا كانت احلياة عطية من اهلل ،أفال يعتين اهلل بالوقود الذي يدير حركة هذه احلياة!؟
اللبَاسِ؟ " (متى  ،)٢٥ : ٦فهو يقارن
ضلَ ِمنَ ِّ
سدُ أَفْ َ
الطعَامِ ،وَا ْلجَ َ
ضلَ ِمنَ َّ
فيقول له اجملد" :أَلَيْسَتِ ا ْلحَيَاةُ أَفْ َ
بني عطية اهلل أنه هو أعطاك هذا اجلسد اجلميل وأعطاك هذه احلياة العاقلة املتميزة بني باقي الكائنات ،فكم
باألوىل أنه سيعتين بهذا اجلسد الذي أعطاك إياه ويسدد حاجتك إىل اللباس ،وكم باألوىل الذي أعطاك هذه
شبِيهًا آخر من الطبيعة وهو :زهور احلقل اليت تنبت يف
احلياة أن يدبر لك احتياجك من الغذاء ،ثم يعطينا تَ ْ
سلَيْمَانُ فِي كُلِّ َمجْدِهِ مل يستطع
الربيع ،قبل أن تتحول إىل مثرات أو اليت تنتهي مع نهاية الربيع ،فيقول :كَا َن ُ
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أن َيلْبَسَ مالبس تضاهي مجال زهور احلقل ،فإذا كانت زهور احلقل يلبسها اهلل كل هذا اجلمال والبهاء ،على
الرغم من أنها قصرية العمر وستصري عشباً يُوقد به بعد ذلك يف األفران ،فكم باألوىل اإلنسان الذي خُلق على
صورة اهلل يف احلكمة وقداسة احلق ،كم يعتين اهلل به وبلباسه وبطعامه.

َملُوا زَنَابِقَ ا ْلحَ ْقلِ كَ ْيفَ تَ ْنمُو! الَ تَ ْتعَبُ وَالَ َت ْغزِلُ ،وَل ِكنْ أَقُولُ لَكُمْ :إ َِّنهُ وَالَ
ِاللبَاسِ؟ تَأ َّ
" َو ِلمَاذَا َتهْتَمُّونَ ب ِّ
ط َرحُ َغدًا
جدُ الْ َيوْمَ وَيُ ْ
الذِي يُو َ
ح ْقلِ َّ
حدَةٍ مِ ْنهَا .فَإِنْ كَانَ عُشْبُ ا ْل َ
كوَا ِ
جدِهِ كَانَ َي ْلبَسُ َ
سُلَ ْيمَانُ فِي كُلِّ َم ْ
إلميَانِ؟ "
حرِيِّ جِدًّا ُيلْبِسُكُمْ أَنْتُمْ يَا َقلِيلِي ا ِ
سهُ اهللُ ه َكذَا ،أَ َفلَيْسَ بِالْ َ
فِي التَّنُّورُِ ،ي ْلبِ ُ

(متى )٣٠-٢٨ :٦

ما يعاجله املسيح هنا هو اهتمام القلب واهتمام الفكر ،الذي على عكس ما يتصور اإلنسان أن االهتمام
والتفكري ومحل اهلموم حيقق له أي نوع من اإلجناز واألمان!
فإن العكس هو الصحيح أن حَ ْمل اهلموم والتثقل بالتفكري من األعباء اليت تشتت طاقة اإلنسان الذهنية،
ستَريِحة راضية ،مل
وتضعف قواه الفكرية وأيضًا قواه اجلسدية ،فما كان أن ينجزه من إنتاج لو عمل بنفس مُ ْ
يستطع أن ينتج مثله لو كان كسري القلب مُثْقَل الذهن باهلموم.
ستَ ْلقِي مُتكَاسِالً على وعد أن اهلل هو سيطعمه،
فمعنى تعليم املسيح له اجملد ،ليس أن يرتك اإلنسان عَمَلَ ُه ويَ ْ
ولكن تعليم املسيح هو أن يهتم اإلنسان على قدر طاقته وبكل أمانة بواجباته حنو نفسه وذويه ،وباألمانة حنو عمله،
سعِهِ يثق مبحبة اآلب السماوي الذي يستطيع أن يعني ضعفه وأن يسدد احتياجاته،
ُثمَّ إذا قد أَتَمَّ ما بِطَاقَتِه وبِوِ ْ
فيعيش فرحً ا مُثمراً نشيط القلب والفكر واجلسد ،وبنفس اآلن مُتكالً على حمبة اهلل ومُسرتيح القلب والفكر يف

حدَةً؟"
عنايته ومعونته للضعفاء واحملتاجني" .وَ َمنْ مِنْكُمْ ِإذَا اهْتَمَّ َي ْقدِرُ أَنْ يَزِيدَ َعلَى قَامَ ِتهِ ذِرَاعًا وَا ِ

(متى )٢٧ :٦

الشريعة يف القديم اهتمت بتنظيم العالقات بني الناس ومسئولية اإلنسان حنو اجملتمع واآلخرين وحتى حنو
حيواناته ،ولكن موضوع راحة اإلنسان الداخلية ،وهدوء وسكينة عقله وأفكاره وتسديد احتياجات نفسه وشفاء جرح
قلبه ،مل تكن الشريعة معنية بها بالقدر الكايف ،وهذا هو واحد من أبرز اهتمامات تعاليم املسيح يف العهد اجلديد:
بِنَاءُ اإلنسَان واسرتداد قيمته وكرامته وحريته وصفاء ونضج عقله وراحة قلبه وارتوائه باحملبة وبالفرح والسالم،
ستَعِيد إنْسَانِيَّتَه وصَفَاء وقدرة عقله ،وأيضاً حترير
وهذا هو إجنيل املسيح وعمله العميق يف اجلوهر اإلنساني ،ليَ ْ
قلبه من اهلموم ومن األثقال واالهْتمامات اليت جتلب األحزان واألوجاع واألمراض ،وحتى يصري قادراً أن يرى اهلل
ويستمتع مبحبته ويُنشئ عالقة معه هي عالقة االبن احملب ألبيه ،الذي حيبه اآلب السماوي ويغطي احتياجاته
ويعتين بها ،وأيضًا ميأله بالسالم النفسي وفرح القلب.
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الذين مل خيتربوا من قبل استجابة الصالة ،أو مل خيتربوا تدخل اهلل يف حياتهم حلل املشكالت وتسديد
االحتياجات ،ومل يسمعوا عن القصص الكثرية يف املاضي واحلاضر عن أعمال اهلل مع اإلنسان لتسديد احتياجاته
وحل مشاكله ،والتدخل بسلطان معجزي لشفاء أمراضه وجناته؛ حيتاجون من اآلن أن يقرأوا بعناية كلمات
شرَبُونَ ،وَالَ ألَجْسَادِكُمْ ِبمَا َت ْلبَسُونَ" (متى  ،)٢٥ :٦وأن يبدأوا من
املسيح" :الَ َتهْتَمُّوا ِلحَيَاتِكُمْ ِبمَا تَأْكُلُونَ وَ ِبمَا تَ ْ
اآلن اختباراً حقيقياً حملبة اهلل وعنايته ،ويبدأوا معه حياة البنني احلقيقيني اخلاضعني له واملتكلني عليه.

سهِ .ولِ ُكلّ يومٍ مِنَ املتاعِبِ ما يكْفيهِ" .
" ال َي ُهمّكُم أمرُ الغدِ ،فالغدُ يَهتمّ بنف ِ
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(متى  ٣٤ :٦ت .مشرتكة)
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