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ْ

ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ
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ابْْْْالْمْقْد ْ
كْت ْ ْ
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ْم ْْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ
ْْ ْ ْ ْ
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غ ْْ
نْْْْالْع ْْْال ْْمْ ْ
ع ْْ
ْ
ْ
ْ

مايكلْسْ.هزيرْ
ترمجة:
شريي عوض ،وسامح عزيم

إهداءْ

إىل أيم وأيب
إد وجان سبريو

من اكن يمكن أن يرى هذا حادثا؟
أعتقد أننا نعلم
 1صموئيل 82-1 :1

ْ
لكمةْشكرْوتقديرْ
للكتابْالصيلْباللغةْاإلجنلزييةْ
ْ
بما أِّن قد بنيت كتاب "خارق للطبيعة" [ ]Supernaturalىلع كتايب اآلخر

"العالم غري املنظور" [ ،]The Unseen Realmفإن األفاكر املعَّب عنها يف لكمة
الشكر واتلقدير يف ذلك الكتاب مالئمة هنا أيضا ،ولو بصورة خمتَصة.

الشكر واجب ملجموعة املناقشة اليت أقيمت ىلع اإلنرتنت ،بعد وقت

قصري من اختاذي القرار جبعل املجمع اإلليه والعالم غري املنظور يف الالهوت

الكتايب حمط اهتمايم واختصايص يف مسرييت األكاديمية .ال يثري ادلهشة إذن أِّن

أطلقت ىلع هذه املجموعة "جمموعة املجمع اإلليه ادلراسية" .انلت هذه

املجموعة يف اعم 8002م ،بعد ختريج من برنامج ادلكتوراه ،وبديئ العمل يف برنامج

" "Logos Bibleاإليلكرتوين .إال أن هذا اتلدريب ساهم يف إعدادي لكتابة الك
الكتابني.

بدأ كتاب "العالم غري املنظور" [ ]The Unseen Realmكنسخة خطية

بعنوان "[ "The Myth That Is Trueاألسطورة اليت يه حقيقة] ،قمت بإصدارها

ألجل املتابعني املهتمني بمحتوى املوقع اإليلكرتوين وبرواييت ""The Facade

[الواجهة] .ظهر قدر كبري من مادة هذا الكتاب أوال يف إحدى ادلوربيات

املعلوماتية ،ثم الحقا يف مدونة .واكن القصد من هذا هو أن أضع أمايم الزتاما

بإصدار يشء ما لك شهر .أما المسودة الاكملة األوىل لكتاب ""The Myth
[األسطورة] ،كما صار يطلق عليه ،فقد اكتملت يف اعم 8018م .وقد أجريت

حتسينات ىلع النسخة الطية ىلع أثر تعليقات القراء وردود أفعاهلم .وقد ذكرت
مساهمني حمددين يف لكمة الشكر واتلقدير الواردة يف كتاب "العالم غري املنظور".

تمثلت املساهمة الرئيسية يف إصدار كتاب "العالم غري املنظور" –وباتلايل

كتاب "خارق للطبيعة"– يف ثالثة موظفني إداريني بمؤسسة " ،"Faithlifeوبرنامج

" "Logos Bibleاإليلكرتوين ،وهم :بوب بريتشت ،وديل بريتشت ،وبيل

نينهويس .هؤالء اثلالثة ،ليس فقط جنحوا يف الوصول بنسخيت الطية إىل
املستوى اتلايل ،لكنهم أيضا رأوا مسبقا احلاجة إىل نسخة منقحة ومصفاة من

حمتوى هذه النسخة .وباتلايل ،يعد كتاب "أشياء فائقة للطبيعة" نتاج رؤيتهم.

كما قام أيضا ديف المَّبت ،نارش كتاب "العالم غري املنظور" بنرش كتاب

"أشياء فائقة للطبيعة" .ويمكنك مالحظة خالصة خَّبته ومعرفته الواسعة يف لك
صفحة من صفحاته .فقد جعل األشخاص العاديني اجلالسني ىلع مقاعد
الكنيسة ،يف ذهين دائما.

وأخريا ،أريد أن أعَّب عن امتناِّن لزوجيت ،درينا ،فيه جتعل لك يشء

أعمله ممكنا.

ْ

ْ
شكرْوتقديرْلصدورْهذهْالرتمجةْ
ْ
أود أن أعَّب عن شكري للمتَّبعني ملوقع  Miqlat.orgاإليلكرتوين .فلوال
سخاؤكم ،لما أصبح مرشوع الرتمجة هذا ممكنا.
ْ
ْ

ْ
صفحةْاملحتوياتْ
ْ
الفصل األول :تصديق الكتاب املقدس
الفصل اثلاِّن :العالم غري املنظور :اهلل واآلهلة
الفصل اثلالث :ملوك خادلون
الفصل الرابع :أفعال اتلمرد اإلهلية
الفصل الامس :اجلغرافيا الكونية
الفصل السادس :اللكمة ،واالسم ،واملالك
الفصل السابع :قواعد اتلعاقد
الفصل اثلامن :املوضع املقدس
الفصل اتلاسع :حرب مقدسة
الفصل العارش :مكتوم ىلع مرأى من اجلميع
الفصل احلادي عرش :قصد فائق للطبيعة
الفصل اثلاِّن عرش :الراكب سحب السماء
الفصل اثلالث عرش :االنقالب العظيم
الفصل الرابع عرش :لسنا من هذا العالم

الفصل الامس عرش :رشاكء الطبيعة اإلهلية
الفصل السادس عرش :سندين مالئكة
خاتمة
ْ
ْ
ْ

ْ
الفصلْالولْ
تصديقْالكتابْاملقدسْ
ْ
أتصدق حقا ما يقوهل الكتاب املقدس؟
ربما يبدو غريبا للبعض أن نطرح هذا السؤال يف مستهل كتاب من

املرجح أن اغبلية من سيقرأونه من املؤمنني .لكن لست أظنه بهذه الغرابة.

فالكتاب املقدس حيوي بعض األشياء الغريبة إىل حد كبري ،بعض األمور اليت
يصعب تصديقها ،وخاصة يف العالم احلديث.

لست أقصد تلك املوضواعت الكَّبى ،مثل :ما إذا اكن يسوع هو اهلل اذلي

أىت إىل األرض ،ومات بعد هذا ىلع الصليب ،وقام من بني األموات .ولست أقصد

أيضا قصص املعجزات كقصة الروج من أرض مَص ،حني حرر اهلل إرسائيل
من مَص بأن هيأ هلم طريقا يف وسط ابلحر األمحر .يقول اغبلية املؤمنني إنهم
يصدقون تلك األشياء .فيف انلهاية ،إن لم تكن تؤمن باهلل وبيسوع ،أو بقدرتهما

ىلع صنع أمور معجزية ،فما املغزى إذن من قولك إنك مؤمن مسييح؟

لكين أحتدث عن تلك األشياء الارقة للطبيعة غري املعروفة كثريا ،اليت

تصطدم بها من آن آلخر حني تقرأ الكتاب املقدس ،لكنك نادرا ما تسمع عنها
يف الكنيسة.

وإيلك هذا املثال .يف (1ملوك  ،)88جند قصة عن ملك رشير ىلع إرسائيل

يدىع أخآب .أراد هذا امللك أن يتحالف مع ملك يهوذا ملحاربة عدو يف ماكن ما

يدىع راموت جلعاد .وأراد ملك يهوذا أن حيصل ىلع ملحة من املستقبل ،أي أن
يعلم ما سيحدث إن دخال احلرب .وباتلايل ،سأل امللاكن أنبياء أخآب ،فأبدى

مجيعهم تأييدهم دلخول احلرب .لكن هؤالء األنبياء لم يكونوا يقولون سوى ما

أراد أخآب أن يسمعه ،واكن الك امللكني يعلمان هذا .وذلا قررا أن يسأال نيب اهلل،
وهو رجل يدىع ميخا .ولكن لم يكن ما قاهل ميخا يمثل أخبارا سارة بالنسبة

ألخآب:

﴿فاسمع إذا الكم الرب :قد رأيت الرب جالسا ىلع كرسيه ،وُك جند

السماء وقوف دليه عن يمينه وعن يساره .فقال الرب :من يغوي أخآب فيصعد

ويسقط يف راموت جلعاد؟ فقال هذا هكذا ،وقال ذاك هكذا .ثم خرج الروح

ووقف أمام الرب وقال :أنا أغويه .وقال هل الرب :بماذا؟ فقال :أخرج وأكون روح

كذب يف أفواه مجيع أنبيائه .فقال :إنك تغويه وتقتدر ،فاخرج وافعل هكذا.

واآلن هوذا قد جعل الرب روح كذب يف أفواه مجيع أنبيائك هؤالء ،والرب تكلم

عليك برش1( ﴾.ملوك )82-11 :88

هل أمكنك استيعاب ما يطلب الكتاب املقدس منك تصديقه؟ أن اهلل

جيتمع بمجموعة من الاكئنات الروحية يك يقرر ما سيحدث ىلع األرض؟ هل هذا
حقييق؟

وإيلك مثال آخر ،من رسالة يهوذا:

﴿والمالئكة اذلين لم حيفظوا رياستهم ،بل تركوا مسكنهم حفظهم إىل

دينونة ايلوم العظيم بقيود أبدية حتت الظالم( ﴾.يهوذا )6 :1

هل أرسل اهلل بالفعل حفنة من املالئكة إىل سجن حتت األرض؟ حقا؟
كما ذكرت قبال ،حيوي الكتاب املقدس العديد من األشياء الغريبة،
وخاصة عن العالم غري املنظور ،العالم الرويح .وقد تقابلت مع الكثري من

املؤمنني اذلين ال يواجهون أدىن صعوبة مع تعايلم الكتاب املقدس األقل إثارة

للجدل (ىلع األقل بني املؤمنني) عن العالم الارق للطبيعة ،مثل من اكن يسوع،

وماذا فعل .إال أن نصوصا كهذه تميل إىل أن تصيبهم برية وارتباك شديدين،

وباتلايل فهم يتجاهلونها .وقد رأيت هذا امليل عن قرب .فذات مرة ،قمت أنا

وزوجيت بزيارة إىل كنيسة حيث اكن الرايع يقدم سلسلة عظات من رسالة
بطرس األوىل .لكن يف ذلك الصباح اذلي اصطدم فيه بنص بطرس األوىل :2

 ،88-12اكن أول ما قاهل بعد أن وقف وراء املنَّب« :سوف نتجاوز هذه األعداد،
فيه شديدة الغرابة ».وما عناه بكلمة "غرابة" هو أن تلك األعداد اكنت حتوي

عنارص خارقة للطبيعة لم تكن تالئم الهوته .مثل:
﴿فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الطايا ،ابلار من أجل

األثمة ،لَك يقربنا إىل اهلل ،مماتا يف اجلسد ولكن حمىي يف الروح ،اذلي فيه

أيضا ذهب فكرز لألرواح اليت يف السجن ،إذ عصت قديما ،حني اكنت أناة اهلل
تنتظر مرة يف أيام نوح ،إذ اكن الفلك يبن1( ﴾.بطرس )80-12 :2

من اكنت هذه األرواح اليت يف السجن؟ وأين اكنت؟ إما أن هذا الرايع لم

يكن يعلم أو أن اإلجابة لم تعجبه ،وباتلايل فقد اختار ببساطة أن يتجاهل هذه

األعداد.

وبصفيت اعلما أكاديميا يف الكتاب املقدس ،تعلمت أن انلصوص الغريبة

(والكثري من األجزاء األخرى من الكتاب املقدس غري املعروفة وغري املفهومة

بشلك كبري) يه يف حقيقة األمر يف اغية األهمية .فيه تعلم أفاكرا حمددة عن اهلل،

وعن العالم غري املنظور ،وعن حياتنا .صدق أو ال تصدق ،إن رصنا ىلع دراية

بهذه األفاكر ،وإن فهمنا ما تعنيه ،بالرغم من صعوبتها وغموضها ،فإن هذا من
شأنه أن يغري طريقة تفكرينا عن اهلل ،وعن بعضنا ابلعض ،وعن الغرض من

وجودنا ،وعن مصرينا انلهايئ.

يف الرسالة األوىل اليت كتبها بولس الرسول إىل أهل كورنثوس ،أبدى

انزاعجه واستياءه من اقتياد املؤمنني يف تلك الكنيسة بعضهم بعضا إىل املحاكم
لفض الزنااعت بينهم .اكن هذا ،كما شعر بولس ،مضيعة للوقت ،وإهدارا لطاقة

اعطفية ،باإلضافة إىل أن هل انعاكسا سلبيا ىلع اإليمان .فتلكم بولس الهثا:

﴿ألستم تعلمون أيها انلاس أنكم ستدينون العالم؟ ألستم تعلمون أنكم
ستحكمون مالئكة؟﴾ (1كورنثوس  ،2 :6إاعدة صياغة)
ندين العالم؟ [حنكم] مالئكة؟
ما يتحدث بولس عنه يف تلك اآلية املحرية واملربكة يدهش العقل،

ولكنه أيضا يغري احلياة .فهوذا الكتاب املقدس يربط حياة الاكئنات الفائقة

للطبيعة بياتنا ومصائرنا .فإننا يوما ما سوف ندين العالم .وسوف ندين [نتسلط

ىلع ،نكم] مالئكة ،كما قال بولس تماما .وسنذكر املزيد عن هذا الحقا.

والسبب اذلي ألجله استطاع بولس أن يقول هذا ألهل كورنثوس –ونلا–

هو أن قصة الكتاب املقدس تدور حول الكيفية اليت خلقنا اهلل بها ،ورغبته يف

أن نكون جزءا من اعئلته السماوية .ليس من قبيل املصادفة إذن أن يستخدم
الكتاب املقدس مصطلحات مستمدة من العالقات العائلية ،مثل :اتلواجد معا

يف بيت ،والعمل معا ،لوصف اهلل ،ويسوع ،واكئنات العالم غري املنظور ،واملؤمنني،

وأنت ْوأنا ،وصفا مجاعيا .يريد اهلل أن تكون البرشية جزءا من اعئلته وأهل

بيته ،وجزءا من حكمه للخليقة.
ْ ْ ْ ْ ْْ ْ
ْْ
ْالسْمْاْءْ ْْكْذلْْْكْ ْْلَعْ ْْْالْ ْرْ ْضْ ﴾.هذا املفهوم
نعلم مجيعا مفهوم ﴿كْمْاْ ْ ِْْفْ ْْْ

مستمد من أفاكر ،بل ومن صياغة ،وردت يف الصالة الربانية (مىت  .)10 :6فمنذ
ابلدء ،أراد اهلل أن حتيا اعئلته البرشية معه يف اعلم مثايل -مع العائلة اليت هل

بالفعل يف العالم غري املنظور ،أي جنده السماوي .تلك القصة ،أي قصد اهلل،

ومقاومة قوات الظلمة هلذا القصد ،وفشل القصد ،ثم جناحه املستقبيل انلهايئ،

يه اليت يدور حوهلا هذا الكتاب ،كما أنها يه اليت يدور حوهلا الكتاب املقدس.

وال يمكننا تقدير قيمة دراما قصة الكتاب املقدس إن لم نشمل بداخلها لك
شخصيات الرواية –بما يف ذلك الشخصيات فوق الطبيعية اليت يه جزء من

امللحمة ،واليت تتعرض لإلهمال واتلجاهل من قبل العديد من معليم الكتاب

املقدس.

ليس أعضاء جند اهلل السماوي هامشيني ،أو عدييم األهمية ،أو ال يمتون

بصلة لقصتنا ،قصة اإلنسان ،يف الكتاب املقدس؛ بل إن هلم دورا حموريا .لكن

قاريئ الكتاب املقدس يف العَص احلديث ال تستوقفهم يف كثري جدا من األحيان

الطرائق املذهلة اليت يظهر بها العالم الارق للطبيعة يف العرشات من أكرث

األحداث املألوفة واملعروفة يف الكتاب املقدس ،فيتجاوزونها يف قراءتهم دون أن

يستوعبوها .وقد تطلب األمر مين عرشات السنني يك أرى ما أراه اآلن يف الكتاب

املقدس ،وأريد أن أرشككم ميع يف ثمار تلك السنوات من ادلراسة.

ْ
اْماْ
ْْْ
حقْ ْْ
لكن دعونا ال ننىس السؤال اذلي طرحته من ابلداية« .أتصدق ْ ْ

يقوهلْالكتابْاملقدس؟» هنا يكمن املحك احلقييق .لن جيديك نفعا أن تتعلم ما

يقوهل الكتاب املقدس عن العالم غري املنظور ،وكيف يتالىق هذا مع حياتك ،إن

لم تكن تصدقه.

يف (8ملوك  ،)82-2 :6وقع أليشع انليب يف مأزق (مرة أخرى)؛ فقد أرسل

ملك اغضب جيشا ومركبات وأحاطوا ببيته .وحني أصيب غالمه باهللع ،قال هل
أليشع﴿ :ال ختف ،ألن اذلين معنا أكرث من اذلين معهم ﴾.وقبل أن يبدي الغالم
اعرتاضه ،صىل أليشع قائال﴿ :يا رب ،افتح عينيه فيبَص ﴾.وىلع الفور استجاب

اهلل﴿ :ففتح الرب عيين الغالم فأبَص ،وإذا اجلبل مملوء خيال ومركبات نار

حول أليشع﴾.

وصالة أليشع يه نفسها صاليت ألجلك« :يلت اهلل يفتح عينيك فتبَص،

فال تعود تفكر يف الكتاب املقدس ىلع هذا انلحو ثانية».

ْ
الفصلْاثلاينْ
العالمْغيْاملنظورْ:اهللْواآلهلةْ

ينبهر انلاس باألشياء الارقة للطبيعة ،وبما يفوق قدرة البرش .فقط فكر

ميع يف اإلنتاج الرتفييه يف السنوات األخرية .اآلالف من الكتب ،والَّبامج

اتلليفزيونية ،واألفالم يف العقد املايض اكنت عن املالئكة ،والاكئنات الفضائية،
والوحوش ،والشياطني ،واألشباح ،والساحرات ،والسحر ،ومصايص ادلماء،

واملستذئبني ،واألبطال الارقني .وتعرض الكثري من الواكالت الكَّبى انلاجحة

يف هويلوود يف منتجاتها هذا املحتوى الارق للطبيعة ،مثل :سلسلة حلقات "X-

 ،"Menو" ،"Avengersوهاري بوتر ،وسوبرمان ،و" ."Twilight sagaوحتظى
الَّبامج اتلليفزيونية مثل " ،"Fringeوبالطبع ،املسلسالن " ،"Supernaturalو"X-

 "Filesبنسب متابعة كبرية تستمر حىت بعد انتهاء عرض احللقات اجلديدة بفرتة
ْ
دائمْاْ برواج وشعبية –يف الروايات ،والكتب،
طويلة .وحقا ،ألم حتظ هذه األشياء ْْْ

والفن؟

ْ
ملاذا؟ْ
أحد اإلجابات ىلع هذا يه أنها وسيلة للهروب مما هو اعتيادي .فيه تقدم

نلا اعلما أكرث تشويقا وإثارة من اعملنا .فهناك ما يفتننا ويثرينا يف الَصاع بني

الري والرش ،املضخم بمقياس كوين .فالَصاع امللحيم ألبطال األرض الوسطى

(جاندالف ،وفرودو ،وغريهم) ضد سورون سيد الظالم يف ثالثية "سيد الواتم"

[ ]The Lord of the Ringsقد أرس قلوب القراء (واآلن مشاهدي األفالم) ملا

يزيد ىلع نصف قرن .ولكما اكنت الشخصية الرشيرة من اعلم آخر ،اكن االنتصار

أكرث إثارة ودراماتيكية.

من ناحية أخرى ،ينجذب انلاس إىل العوالم األخرى ألن اهلل ،كما يقول

سفر اجلامعة﴿ ،جعل األبدية يف قلبهم( ﴾.جامعة  .)11 :2يوجد يشء ما بداخل
البرش يشتاق إىل يشء إليه يفوق الَّبة البرشية .وقد كتب الرسول بولس أيضا

عن هذا االشتياق .وعلم بأنه يأيت من جمرد كوننا ىلع قيد احلياة يف هذا العالم
اذلي خلقه اهلل .إن الليقة تشهد عن وجود خالق ،وباتلايل عن اعلم يتجاوز

اعملنا (رومية  .)82-12 :1ويف حقيقة األمر ،قال بولس إن هذا ابلاعث اكن من
القوة بيث لزم وضع حد هل عن عمد (عدد .)12

ومع ذلك ،ال يبدو أننا نفكر يف قصة الكتاب املقدس امللحمية بالطريقة
ذاتها اليت نفكر بها يف روايات العالم الارق للطبيعة ،اليت جندها يف الكتب،

واألفالم ،واألساطري .وهناك أسباب ذللك ،ويه تتعدى االفتقار إىل املؤثرات
الاصة .فبالنسبة للبعض ،تعد شخصيات الكتاب املقدس اعدية أكرث من

الالزم ،أو عتيقة الطراز؛ فيه ال تبدو مليئة باحليوية أو بطويلة .فيف انلهاية،

هؤالء هم األشخاص أنفسهم ،وهذه يه القصص نفسها اليت نسمعها مذ كنا

أطفاال يف مدرسة األحد .ثم يعرتضنا أيضا احلاجز اثلقايف؛ إذ يصعب علينا
اتلفاعل مع ما يبدو عرضا ال ينتيه لراعة غنم قداىم ،ورجال البسني أردية ،ىلع

غرار الكثري من املمثلني يف مرسحيات ميالد املسيح يف كنيستك.

لكنين أعتقد أن العامل األكَّب اذلي جيعل اليال العليم ،أو اليال

الارق للطبيعة يأرس خيانلا بأكرث سهولة ،هو الكيفية اليت تعلمنا بها أن نفكر يف

اعلم الكتاب املقدس غري املنظور .ما سمعته يف الكنيسة عَّب السنوات لم يفق

يف فهم وتصور العالم الارق للطبيعة فحسب ،لكنه جيعل منه أيضا شيئا ممال.

بل األسوأ من هذا أن تعليم الكنيسة يضعف من تأثري العالم غري املنظور ،الارق

للطبيعة ،جاعال إياه دون قوة أو تأثري.

إن الكثري مما يتصور املؤمنون أنه صحيح بشأن العالم غري املنظور ليس

كذلك .فإن املالئكة ليس هلا أجنحة( .يستثن من هذا الكروبيم ألنها لم تدع

قط مالئكة ،وألن هلا صفات الاكئنات املخلوقة .أما املالئكة فيه دائما يف

هيئة برش ).كما أن الشياطني ليست هلا قرون وأذيال ،ويه ليست موجودة يك

تدفعنا إىل أن خنطئ (فإننا نفعل هذا جيدا بأنفسنا!) ويف حني يصف الكتاب

املقدس ،حمقا ،سكن األرواح الرشيرة بأسايلب مروعة ،إال أن الرش العاقل

[الرشير] دليه يف جعبته ما هو أكرث فسادا ورشا غري جعل البرش جمرد دىم

يتحكم بها .وفوق هذا لكه ،ال يلعب املالئكة والشياطني سوى أدوارا ثانوية.
لكن ال توجد أية مؤرشات ىلع اإلطالق تدل ىلع أن الكنيسة ىلع دراية

بالشخصيات الكَّبى الرئيسية ،وبأجنداتها وخمططاتها.
ْ
اآلهلةْحقيقيونْ

ْ
حقا ما يقوهل الكتاب املقدس.
سأتلك يف الفصل األول إن كنت تصدق ْ ْ

اعتَّب ما ييل اختبارا فجائيا.

يقول الكتاب املقدس إن اهلل دليه وحدة عسكرية أو فريق عمليات

حربية من الاكئنات اإلهلية تنفذ قرارته وأوامره .ويشار إىل هذه الوحدة باسم

اجلماعة ،أو املجمع ،أو ادلين [أي جملس القضاء] (مزمور 7-5 :21؛ دانيآل :7

 .)10وتعد أحد أكرث اآليات وضوحا ىلع اإلطالق بشأن هذا هو (مزمور ،)1 :28
اذلي يقول﴿ :اهلل قائم يف جممع اهلل [يف املجمع السماوي،]"heavenly council" ،

يف وسط اآللهة [مجاعة اآلهلة] يقض[ ﴾.املرتجم :بسب ترمجة Good News

اإلجنلزيية].

إن فكرت يف هذه اآلية ،فستجدها حمرية ومربكة! فقد أزعجتين وأثارت

أعصايب يف املرة األوىل اليت نظرت إيلها فيها حقا .لكن ما تعنيه هذه اآلية هو ما
تقوهل بالفعل بشلك واضح وبسيط .ينبيغ فهم (مزمور  ،)1 :28ىلع غرار أي مقطع

كتايب آخر ،يف قرينة انلصوص األخرى للكتاب املقدس –ويف هذه احلالة ينبيغ
فهمه يف قرينة ما يقوهل الكتاب املقدس عن اآلهلة ،وكيف ينبيغ تعريف هذا

اللفظ.

اللكمة العَّبية األصلية اليت ترمجت "آهلة" يه إلوهيم ْ[ .]Elohimلطاملا
ظن كثريون منا أن لكمة إلوهيم هلا معن واحدا –وهو أنها أحد أسماء اهلل اآلب–

حىت أنه ربما يصعب علينا اتلفكري يف اللكمة بمعناها األوسع .لكن تشري اللكمة
ساكن من ساكن العالم الرويح غري املنظور .وهلذا جتدها مستخدمة
أيْ ْْ ْ ْْ
حقا إىل ْ ْْ
عن اهلل نفسه (تكوين  ،)1 :1وعن الشياطني (تثنية  ،)17 :28وعن األموات من
البرش يف احلياة ما بعد املوت (1صموئيل  .)12 :82فبالنسبة للكتاب املقدس ،أي

اكئن دون جسد ،ويقطن العالم الرويح هو إلوهيم.

ال يشري اللفظ العَّبي إىل جمموعة حمددة من اإلماكنيات ال يملكها سوى

اهلل وحده .بل يمزي الكتاب املقدس اهلل عن مجيع اآلهلة األخرى بطرائق أخرى،

ال باستخدام لكمة إلوهيم .ىلع سبيل املثال ،يأمر الكتاب املقدس اآلهلة [أبناء
اهلل] بتقديم العبادة والسجود إلهل الكتاب املقدس (مزمور  .)1 :81فهو خالقهم

وملكهم (مزمور 2 :15؛  .)5-1 :122ويقول مزمور ﴿ :7-6 :21ألنه من يف السماء

يعادل الرب .من يشبه الرب بني أبناء اهلل [الاكئنات السماوية]؟ [1ملوك 82 :2؛

مزمور  .)1 :17إهل مهوب جدا يف مؤامرة [جممع ]"council" ،القديسني ﴾1.فقد
اتسم كتبة الكتاب املقدس باحلدة والَصامة يف قوهلم إن ال أحد يعادل هلإ

إرسائيل –فهو ﴿إهل اآللهة﴾ (تثنية 17 :10؛ مزمور .)8 :126
هذه الاكئنات املوجودة يف ﴿مؤامرة [جممع] القديسني﴾ حقيقية .يف الفصل

األول من هذا الكتاب ،استشهدت بنص اجتمع فيه اهلل جبنده السماوي ،الختاذ

قرار بشأن كيفية اتلخلص من امللك أخآب .ويف ذلك انلص ،ديع أعضاء هذه

اجلماعة السماوية أرواحا .وإن كنا نصدق أن اعلم األرواح حقييق ،وفيه يسكن

اهلل والاكئنات الروحية اليت خلقها (اكملالئكة) ،فإننا ال بد أن نقر أيضا بأن
وحدة اهلل العسكرية الارقة للطبيعة ،اليت ورد وصفها يف األعداد اليت اقتبسناها

أعاله ،والكثري من املقاطع األخرى ،حقيقية أيضا .وإال ،فإيماننا بالواقع الرويح
هو حمض رياء.

وبما أن الكتاب املقدس يعرف أعضاء هذا املجمع اإلليه بكونهم
أرواحا ،نعلم إذن أن اآلهلة ليست جمرد أوثان من احلجارة أو الشب .فإن
الرشح بسب ترمجة  Good Newsاإلجنلزيية .املرتجم

اتلماثيل ال تعمل دلى اهلل يف جممع سماوي .صحيح أن البرش يف العالم القديم،

اذلين عبدوا آهلة أخرى ،صنعوا بالفعل أوثانا ،إال أنهم اكنوا يعلمون أن األوثان
اليت صنعوها بأيديهم ليست يه القوى احلقيقية .فإن هذه األوثان املصنوعة

بايلد لم تكن سوى أشياء غري اعقلة يمكن أن تسكنها آهلتهم لقبول اذلبائح،

وتوزيع املعرفة ىلع أتباعها ،اذلين اكنوا يؤدون بعض الطقوس والشعائر حلث
اآلهلة ىلع امليجء إيلهم ،واختاذ الوثن ماكنا للسكن.
ْ
اهليلْاتلنظييمْللمجمعْوأعماهلْ
ديع اآلهلة الوارد ذكرهم يف مزمور  1 :28باسم ﴿بنو العيل [اهلل]﴾ الحقا

يف املزمور نفسه (ع .)6وتظهر عبارة ﴿أبناء اهلل﴾ عدة مرات يف الكتاب
املقدس ،اعدة يف حمرض اهلل (كما يف أيوب 6 :1؛  .)1 :8ويَّبنا أيوب  7 :22بأنهم

اكنوا موجودين قبل أن يبدأ اهلل يف خلق األرض واإلنسان.

وهذا مثري لالنتباه جدا؛ إذ يدعو اهلل هذه الاكئنات الروحية أبناءه .وبما
أنه هو اذلي خلقهم ،فإن لغة "العائلة" إذن تبدو منطقية ،كما تصف أنت ذريتك

بكلمة ابن أو ابنة ألنك اشرتكت يف خلقهم .لكن إىل جانب كون اهلل أباهم،
فهو أيضا ملكهم .ويف العالم القديم ،اعدة ما حكم امللوك من خالل اعئالتهم

املمتدة .فقد اكن الملك ينتقل إىل الورثة .واكنت السيادة واحلكم عمال اعئليا

[ .]family businessإن اهلل هو رب وسيد جممعه .ويشغل أبناؤه الرتبة األىلع اليت
تليه مبارشة ،بفضل عالقتهم به .لكن ،كما سنتحدث عَّب هذا الكتاب ،حدث

يشء ما –فقد صار ابلعض منهم خونة.

كما أن أبناء اهلل هم أيضا صناع قرار [ .]decision makersنعلم من

1ملوك ( 88والعديد من انلصوص األخرى) أن عمل اهلل تضمن اتلفاعل مع
اتلاري البرشي .وحني قرر اهلل أنه قد حان وقت موت أخآب الرشير ،ترك

ملجمعه تقرير كيفية حدوث هذا.

لم تكن اجتمااعت املجمع اإلليه الواردة يف مزمور  ،28ويف 1ملوك  88يه

الوحيدة يف الكتاب املقدس ذات الصلة بنا .إن بعضا من هذه االجتمااعت حدد

مصري إمَّباطوريات.

يف دانيآل  ،2اعقب اهلل نبوخذنَص ،ملك بابل ،باجلنون املؤقت .وقد صدر

احلكم من قبل ﴿قضاء العيل﴾ (دانيآل  ،)82 :2و﴿قضاء الساهرين﴾ (دانيآل :2

 .)17اكنت لكمة الساهرين ْ[ ،]watchersلفظا يستخدم لإلشارة إىل اكئنات
روحية إهلية ضمن جممع اهلل .واكنت تشري إىل كونهم ساهرين دائما ىلع شئون
البرش ،دون نوم ابلتة.

ختَّبنا هذه املشاهد املختصة جبلسات املجمع اإلليه بأن أعضاء جممع اهلل
يشرتكون مع اهلل يف احلكم .فيف بعض احلاالت ىلع األقل ،يصدر اهلل حكمه بما
يريده أن حيدث ،لكنه يمنح والكءه من الاكئنات الفائقة للطبيعة احلرية تلقرير

وسيلة اتلنفيذ.

واملالئكة أيضا يشاركون يف جممع اهلل .فيف اللغات األصلية للكتاب
املقدس ،اللكمات اليت ترمجت "مالك" [ ]angelيف العهدين القديم واجلديد تعين

فعليا "رسول" [ .]messengerفإن لكمة مالك يه يف األساس توصيف وظييف.

املالئكة يسلمون رسائل للبرش .وسنتعلم املزيد عن املالئكة ومهامهم،

باإلضافة إىل املهام األخرى ألعضاء جممع اهلل ،الحقا يف هذا الكتاب.
ْ

ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْْْاْمْ ْهْمْ ْا؟ْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ
ردة فعلك جتاه لك ما قرأته يف هذا الكتاب حىت اآلن يمكن أن تكون

شيئا من قبيل« :هذا أمر مبهر؛ لم أر ذلك يف الكتاب املقدس من قبل .لكن ما

يه اتلطبيقات انلاجتة عن مجيع هذه املعلومات ،إن وجدت ،ىلع حيايت ايلومية،

وىلع كيفية أداء كنيسيت لوظيفتها؟» واإلجابة يه أن احلقائق اليت يعرضها هذا

الكتاب هلا لكْالصلة ْبفهمنا ملن هو اهلل ،ولعالقتنا به ،وملا هو غرضنا هنا ىلع

األرض .وللمساعدة ىلع توضيح هذا ،سأختم لك فصل بقسم كهذا يوضح

اتلطبيقات العملية حلقائق ذلك الفصل.

حتدثنا يف هذا الفصل عن كيفية وصف الكتاب املقدس إلدارة اهلل

الكونية ،وما يه املفاهيم العميقة اليت تمدنا بها تلك األوصاف عن اهلل ،ويف
انلهاية ،عن عالقته بنا.
أوال ،يعد العمل العائيل السماوي اذلي يص اهلل نموذجا لكيفية تعامله

مع اعئلته األرضية .وسنتحدث عن ذلك بمزيد من اتلفاصيل يف الفصل اتلايل،
لكن إيلك مثال :ربما كنت تتساءل ملاذا حيتاج اهلل إىل جممع ىلع أية حال .ال

ينبيغ أن يكون اهلل ِف ْحاجة إىل مساعدة لفعل أي يشء ،حىت يف العالم

الرويح .فهو اهلل! لكن الكتاب واضح بشأن استخدام اهلل لاكئنات أدىن منه

إلتمام األعمال.

ْ
حمتاجْاْ إىل جممع إليه ،لكنه يتار االستفادة منه .كما أنه ليس
هو ليس ْ ْْ

يف حاجة إيلنا .فإن أراد اهلل ،يمكنه أن يكتيف بأن يرفع صوته خماطبا مجيع
البرش املحتاجني لإلجنيل ،ويقدم للجميع لك التشجيع اذلي حيتاجونه يك يرجعوا

إيله ،ثم يدعو هذا أنه حسن .واكن بإماكنه إقناع البرش بأن حيبوا اآلخرين بأن

يضع الكمه يف عقوهلم .لكنه ال يفعل هذا ،بل يستخدم برشا ˗أنت وأنا˗ إلتمام

هذا العمل.

ثانيا ،اكن بإماكن اهلل أن يكتيف بتعيني األحداث مسبقا يلجعل لك يشء

حيدث كما يريد .لكنه ال يفعل هذا .فيف قصة امللك أخآب ،سمح اهلل ملعاونيه

السمائيني بأن يقرروا كيفية تنفيذ مشيئته .بكلمات أخرى ،سمح اهلل هلم
باستخدام إرادتهم احلرة .ويَّبنا هذا بأن ليس لك يشء معينا مسبقا .وهذا

ينطبق ال ىلع العالم غري املنظور فحسب ،بل أيضا ىلع اعملنا هذا.

يف الكتاب املقدس ،للعالم غري املنظور هيلك تنظييم .فإن اهلل هو الرئيس

اتلنفيذي [ .]CEOومن يعملون دليه هم اعئلته وأهل بيته .وهم مشرتكون معه يف
السلطان ،أي مشاركون يف إدارة الرشكة.
ومن املذهل للغاية أن يتحدث الكتاب املقدس عن البرش بالطريقة

نفسها .فمنذ ابلدء يف جنة عدن ،خلق اهلل البرش يك يتسلطوا ىلع األرض معه.

فقد قال اهلل آلدم وحواء﴿ :أثمروا واكرثوا وامألوا األرض ،وأخضعوها [بسب
ترمجة  Good Newsاإلجنلزيية :أجنبوا أوالدا كيما يسكن نسلكم يف مجيع

أناء األرض ويضعوها حتت سيطرتهم( ﴾].تكوين  .)82 :1اكن آدم وحواء ابين

اهلل ،أي اعئلة اهلل األرضية .وأراد اهلل أن حييا معهما ،وأن يسمح هلما باالشرتاك

معه يف جعل لك األرض كجنة عدن.

يعد هذا مفهوما مألوفا دلى اغبلية القراء .لكن ما يغيب عنهم بشلك

كبري هو أن آدم وحواء لم يكونا الفردين الوحيدين يف اعئلة اهلل يف جنة عدن،

فقد اكنت اعئلته اإلهلية أيضا هناك .اكنت جنة عدن يه موضع سكن اهلل،

وحيث يسكن اهلل ،تسكن اعئلته معه أيضا .نن نفكر يف السماء باعتبارها

املاكن اذلي سنسكن فيه مع اهلل ومالئكته –أي اعئلته اإلهلية .اكنت هذه يه

احلال املقصودة يف األصل ،وهذا هو ما سيكون .وليس من قبيل الصدفة إذن أن

يتم الكتاب املقدس بعودة السماء إىل األرض ،يف هيئة جنة عدن جديدة ،كونية
(رؤيا يوحنا .)88-81

ويك نفهم مصرينا ،يلزمنا أن نرجع بالزمن إىل ذلك الوقت حيث شغلت

اعئلتا اهلل املاكن ذاته .يلزمنا أن نعود إىل جنة عدن.
ْ
ْ

ْ
الفصلْاثلالثْ
ملوكِْفْاملاىضْويفْاملستقبلْ
ْ
تناونلا فيما سبق مقدمة موجزة عن جممع اهلل السماوي –أي اعئلته غري

املنظورة ووحدته العسكرية .لكن يوجد املزيد حول هذا املوضوع؛ إذ يلزمنا أن

ننظر ،باألخص ،إىل املاكن اذلي يشغله العبان رئيسيان ،مثل يسوع وإبليس
داخل هذه الصورة .لكن قبل أن نعود إىل ما جيري يف العالم غري املنظور ،يلزمنا

أن نفكر عن أنفسنا بشلك خمتلف .فإن حكم اهلل يف العالم الرويح غري املنظور

من خالل جممعه يعد نموذجا حلكمه ىلع األرض –وهذا ما يطلق عليه علماء

الالهوت ملكوتْاهلل .بدأ لك هذا يف سفر اتلكوين ،يف جنة عدن.
ْ

مقرْاهللْاإلداريْ
عدنْْ ْ ْْ ْ ْْْ ْْْ ْ ْ ْ:
ما هو أول يشء يتبادر إىل ذهنك حيت تسمع عبارة "جنة عدن"؟ اغبلية

من حتدثت معهم يفكرون يف آدم وحواء .اكنت جنة عدن مزنهلما ،حيث وضعهما
اهلل (تكوين .)85-15 :8

لكن اكنت جنة عدن أيضا بيت اهلل .يشري حزقيال إىل جنة عدن

بكونها ﴿جنة اهلل﴾ (حزقيال 12 :82؛  .)1-2 :21ويف احلقيقة ،ليس هذا مثريا
لدلهشة .لكن ما قد يثري دهشتنا حقا هو أن يدعو حزقيال جنة عدن ﴿جبل

اهلل المقدس﴾ بعد أن داعها ﴿جنة اهلل﴾ مبارشة (حزقيال  .)12 :82يف الكثري

من ادليانات القديمة ،اكنت اجلنات والبساتني املرتفة ،واجلبال املنيعة ،تعتَّب بيت
اآلهلة .ويستخدم الكتاب املقدس الك الوصفني جلنة عدن .اكنت جنة عدن بيت

اهلل ،وباتلايل ،اكنت يه املاكن اذلي أدار منه أعماهل .اكنت يه مقره الرئييس

[ ،]headquartersأو مقره اإلداري [.]home office
وحيث يكون اهلل ،يكون جممعه معه.
ْ

ْْْْ ْ ْ ْ
ورْةْاْهللْْ
صْْ
َحْلْةْْ ْ
نتعلم من أحد أهم املقاطع يف الكتاب املقدس أن اهلل وجممعه اكنا لكيهما
ْْْْ
ْ ْ ْ
ورْتْْنْاْ ﴾.يعلن
يف جنة عدن .يف تكوين  86 :1يقول اهلل﴿ :نْعْمْلْ اإلنسان ىلع صْ ْ
اهلل إىل مجاعة ،ما اكن ينتويه .إىل من اكن يتحدث؟ إىل جنده السمايئ –جممعه .لم
يكن اهلل ياطب أقنويم اثلالوث اآلخرين ،ألن اهلل ال يمكنه أن يعرف شيئا ال

يعرفانه! أما هنا فاجلماعة اليت اكن اهلل ياطبها اكن ينبيغ أن يعرفها بالقرار اذلي
اختذه.
يسهل فهم هذا اإلعالن .يبدو األمر كأنين أقول بلعض األصدقاء« :هيا

نشرتي ابليزتا! نلفعل ْهذا!» هذا واضح بما يكيف .لكن يوجد يشء آخر ال

نريده أن يفوتنا .فإن اهلل يف حقيقة األمر لم يرشك معه هذه اجلماعة يف تنفيذ
قراره.
ىلع خالف جلسات املجمع اإلليه األخرى اليت اطلعنا عليها ،ال يشرتك

أعضاء جممع اهلل يف هذا القرار .حني خلق اجلنس البرشي يف اآلية اتلايلة

(تكوين  ،)87 :1اكن اهلل وحده هو القائم بعمل اللق .فإن خلق البرش اكن شيئا

تواله اهلل بنفسه .وعودة إىل مثال ابليزتا ،فإن تبعت إعالِّن باصطحاب اجلميع
بسياريت إىل موضع رشاء ابليزتا ،وبإرصاري ىلع دفع ثمنها ،فإنين أكون بذلك

القائم بكل العمل .وهذا هو ما نراه حيدث هنا.

من املنطيق أن يكون اهلل وحده هو من خلق البرش .فإن الاكئنات اإلهلية

يف جممعه ال تملك هذه القدرة .لكن هذا يؤدي بنا إىل نوع آخر من الغرابة .يف
تكوين  ،87 :1خلق البرش ىلع صورة اهلل ﴿فخلق اهلل اإلنسان ىلع ْصْ ْ ْ
ورْتْهْ﴾.

ماذا حدث هنا للكمة ﴿صورتنا﴾ [يف صيغة اجلمع] الواردة يف اآلية 86؟

لم حيدث يشء ،فعليا .بل إن اتلبادل اذلي وقع يف تكوين  87-86 :1بني

﴿صورتنا﴾ و﴿صورته﴾ يكشف عن يشء مذهل .فإن تَصيح اهلل –﴿نعمل

اإلنسان ىلع صورتنا﴾– يعين أنه هو ومن اكن ياطبه يشرتاكن يف يشء ما .وأيا

اكن ذلك الءيء ،فإن البرش أيضا اكنوا عتيدين أن يشرتكوا فيه بمجرد أن يلقهم

اهلل .فإننا لسنا اكهلل فحسب بطريقة ما ،بل إننا أيضا نشبه الاكئنات اإلهلية
املوجودة يف جممعه.
هذا "الءيء" املشرتك تنقله نلا عبارة ﴿صورة اهلل﴾ .وربما أن ترمجة أفضل

نلص تكوين  86 :1يه أن اهلل خلق البرش يلكونوا صورته [ .]as his imageفأن
تكون إنسانا هو بمثابة أن تكون حامال لصورة اهلل .نن ممثلو اهلل ،إن جاز

القول.

ليست صورة اهلل يه إماكنية أعطانا اهلل إياها ،اكلفطنة أو اذلاكء .يمكننا

أن نفقد اإلماكنيات ،لكن ال يمكن أن نفقد حاتلنا بوصفنا حاميل صورة اهلل.

فإن هذا سيتطلب أال نكون برشا! لك برش ،منذ احلبل به وحىت املوت ،سيظل

دائما برشا ،وسيظل دائما حامال لصورة اهلل .وهلذا تعد احلياة البرشية مقدسة.

وكيف نمثل اهلل؟ رأينا يف الفصل السابق أن اهلل يشارك سلطانه مع

الاكئنات اإلهلية لوحدته العسكرية غري املنظورة .وهو يعمل الءيء ذاته مع البرش

ىلع األرض .فإن اهلل هو امللك األىلع ىلع العالم املنظور وغري املنظور ،ىلع لك ما
يرى وما ال يرى .فهو يملك ،ويرشك اعئلته يف العالمني الرويح والبرشي يف ذلك

امللك .ونن موجودون هنا يك نشرتك يف خطة اهلل يك جنعل العالم كما يريده اهلل
تماما ،ويك نستمتع به معه.

ويف انلهاية ،أرانا اهلل كيف ينبيغ أن نفعل ذلك .فإن يسوع هو انلموذج

املطلق تلمثيل اهلل .فهو يدىع صورة اهلل غري املنظور (كولوّس  ،)15 :1ورسم

جوهر اهلل (عَّبانيني  .)1:2وهلذا السبب ينبيغ نلا أن نقتدي بيسوع (رومية :2
81؛ 8كورنثوس .)12 :2
ْ

ْ
واحدْ
ْ،ومصيْ ْْ ْ ْ
جممعانْْ ْ ْ ْ ْْ
ْ ْ ْْ ْْ
هناك مغزى من لك هذا أرجو أن تدركه .فإن البرش هم يف األساس

حكومة اهلل –أي جممعه– لَع ْالرض .فقد خلقنا يك نيا يف حمرض اهلل ،مع

اعئلته السماوية .خلقنا يك نتمتع به ،وخندمه إىل األبد .ويف األصل ،اكن هذا
معينا حدوثه أيضا ىلع األرض .اكنت عدن يه املوضع حيث السماء واألرض
تتداخالن .فقد اكن اهلل وأعضاء جممعه يشغلون املوضع ذاته مثل البرش.
لكن ما الغاية من وراء ذلك؟

أوىص اهلل آدم وحواء قائال﴿ :أثمروا واكرثوا وامألوا األرض ،وأخضعوها،

وتسلطوا ىلع سمك ابلحر وىلع طري السماء وىلع لك حيوان يدب ىلع األرض﴾.

(تكوين  .)82 :1اكنت هذه يه املهمة املولكة حلاميل صورة اهلل .اكن عليهم أن

يدموا اهلل كملوك والكء عنه [ ]steward kingsىلع الليقة .اكنت وظيفة البرش
تقتض أن ينترشوا يف األرض ،وأن يمدوا ،أي يوسعوا جنة عدن حىت تشمل

الكوكب بكامله –يك يزيدوا من نطاق وحجم ملكوت اهلل .اكنت تلك الوظيفة

أكَّب من إماكنيات شخصني ،وباتلايل أراد اهلل من آدم وحواء أن ينجبا أوالدا.

وكما نعلم ،أخفق آدم وحواء وذريتهما .أخطأ البرش .ولو لم حيدث هذا،

لاكنت األرض قد حتولت تدرجييا إىل جنة عدن كونية ،وتلمتعنا بياة أبدية فوق
كوكب مثايل بال عيب ،مع اهلل ومع اعئلته الروحية.

أحب اهلل البرش ،وذلا صفح عن آدم وحواء .لكن من تلك اللحظة

فصاعدا ،قدر بلقية البرشية أن حتذو حذو آدم وحواء .فإننا خنطئ مجيعا،
ونستحق املوت ،لوال تدخل اهلل (رومية  .)82 :6نن فانون وزائلون ،وباتلايل
خطاة .نن نتاج إىل الالص.
تساعدنا فكرة رغبة اهلل يف أن ننضم إىل اعئلته اإلهلية ،نلكون جزءا من

جممعه ونيا يف حمرضه ،ىلع فهم بعض األشياء الرائعة واملذهلة ،اليت يقوهلا

الكتاب املقدس.

فيه تفرس ملاذا يشري الكتاب املقدس إىل كون املؤمنني ﴿أبناء اهلل﴾ أو

﴿أوالد اهلل﴾ (يوحنا 18 :1؛ 58 :11؛ غالطية 86 :2؛  1يوحنا  ،)2-1 :2وتفرس ملاذا
يوصف املؤمنون بكونهم "أبناء باتلبين" يف اعئلة اهلل (غالطية 6-5 :2؛ رومية :2

 ،)12-6وتفرس ملاذا يقال إننا "ورثة" اهلل وملكوته (غالطية 7 :2؛ تيطس 7 :2؛

يعقوب  ،)5 :8و"رشاكء الطبيعة اإلهلية" ( 8بطرس 2 :1؛ انظر أيضا  1يوحنا .)8 :2
كما تفرس ملاذا يقول يسوع إنه بعد جميئه ثانية سيتيح للمؤمنني األكل ﴿من

شجرة احلياة اليت يف وسط فردوس اهلل﴾ (رؤيا يوحنا  .)7 :8وتفرس وعد اهلل بأن

نشاركه حكم األمم (رؤيا يوحنا  ،)82-86 :8بل وجنلس معه يف عرشه (رؤيا
ْ
رجوع إىل جنة عدن.
يوحنا  .)81 :2إذن نن يف هذه احلياة نتقدم إىل األمام ْ ْ ْ ْ
ْ
سرتْجْْعْإىلْالرض.
السماءْ ْ
ْْ ْ ْْ ْْ
هذا ما سنفعله يف احلياة ما بعد املوت؛ سنملك يف جنة عدن الكونية

اجلديدة .وسنتمتع بما عني يف األصل آلدم وحواء أن يساعدا يف حدوثه .ال تتعلق
احلياة األبدية بعزف القيثارات ،والتسبيح ادلائم؛ لكنها تتعلق باكتشاف الليقة

املثايلة اليت ال تشوبها شائبة ،واتلذلذ بها ،يف لك كماهلا فائق اتلصور ،مع اهلل

نفسه ،ومع يسوع المقام من بني األموات ،ومع اآلخرين من حاميل صورة اهلل،

برشا اكنوا أم اكئنات خارقة للطبيعة.
ْ

ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْْْاْمْ ْهْمْ ْا؟ْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ
ربما ال يبدو األمر كذلك ،لكن تنشأ الكثري من األفاكر المغرية للحياة

من لك هذا .فأن نيا مدركني أن حياتنا تمثل اهلل ،وتساهم يف تقدم خططه –وإن
كنا ال نرى تلك الطة بعد– من شأنه أن يغري طريقة تعاملنا مع لك يوم من أيام
حياتنا.

اكنت خطة اهلل األصلية تقتض جعل األرض بكاملها مثل جنة عدن.

أراد اهلل أن يشرتك البرش يف توسيع حكمه الصالح ليشمل لك األرض ،كما اكن يف
جنة عدن .فقد أوىص آدم وحواء بأن ينجبا أوالدا ،ويصريا سيدين ىلع الليقة
ونائبني عنه (تكوين  .)82-86 :1لم تذهب هذه الوصية أدراج الرياح بعد

السقوط .بل يف حقيقة األمر ،تكررت الوصية بعد أحداث الطوفان املرعبة
(تكوين 17 :2؛  .)1 :1وىلع الرغم من خسارة جنة عدن ،لكن اهلل ينتوي

استعادتها .فيف انلهاية ،سيعود حكمه –ملكوته– ثانية يف نطاقه الاكمل حني يأيت
يسوع ثانية ،ويلق اهلل سماء جديدة وأرضا جديدة (كثرية الشبه جبنة عدن،

بسب رؤيا يوحنا  .)88- 81يف غضون ذلك ،يقتض عملنا أن ننرش احلق اإلليه
وإجنيل يسوع يف لك ماكن .وأيضا أن نمثل اهلل أمام لك من نقابله ،ويف لك ماكن.
نن والكء اهلل ،يك نستعيد جنة عدن يف الزمان واملاكن احلارضين ،منتظرين

بفارغ الصَّب ذلك ايلوم اذلي فيه سيكشف يسوع عن ذروة تلك الطة ويصل
بها إىل فصلها األخري.

وعينا بكوننا والكء اهلل –أي حاميل صورته– يعين أن القرارات ْاليتْ

نتخذهاْهلا ْأهمية .فإن املؤمنني ،اذلين لم يعودوا بعد ضالني وهالكني يف الطايا،

يستطيعون إتمام خطة اهلل بمعونة الروح القدس .فإننا موجودون هنا يك ننرش

جودة احلياة مع اهلل ،ويك خنَّب انلاس اذلين يف حاجة إىل اإلجنيل كيف يمكن أن
يتمتعوا هم أيضا بهذه احلياة .إن حياتنا تتداخل مع حياة الكثري من انلاس.

وتفيض ذكرياتهم بتلك اللقاءات عَّب حياتهم ،وعَّب مجيع من تتالمس حياتهم

معهم .نن ملحة ،إما عن حياة مع اهلل أو عن حياة بدون اهلل .ال توجد أرض

متوسطة بينهما.

أيضا ،ينبيغ ملعرفتنا بأن مجيع البرش هم محلة صورة اهلل أن تدفعنا إىل

إدراك قداسة احلياة البرشية .وال يقف هذا فقط عند القرارات األخالقية

الطرية اليت تتعلق باحلياة واملوت .إن ما تعلمناه هل تأثري ىلع قدر كبري من نظرتنا

بعضنا بلعض ،ومن كيفية تعاملنا بعضنا مع بعض .ال ماكن للتميزي العنَصي يف
اعلم اهلل .وال يتوافق الظلم مع تمثيل اهلل .كما أن إساءة استغالل السلطة –يف

املزنل ،أو العمل ،أو يف احلكومات– هو آثم ورشير .لم يتعامل اهلل هكذا مع
أوالده يف جنة عدن ،وباتلايل ال جمال هلذا يف تعاملنا مع اآلخرين محلة صورته.

وأخريا ،تمثيل اهلل يعين أن لك عمل يكرمه هو دعوة روحية .يمكن للك

جهد رشيف وذي قيمة نقوم به أن يكون جزءا من حتريك اعملنا من الطريق
اذلي يسري فيه اآلن إىل طريق جنة عدن ،ومباركة لك اذلين خلقوا ىلع صورة اهلل

˗أو ال .ال يعتَّب اهلل من هم يف الدمة الرعوية أكرث قداسة ،أو يف ماكنة ممزية،
بسبب توصيفهم الوظييف .بل باألحرى ،يهتم اهلل بكيفية تمثيل لك واحد منا هل

يف لك ماكن نوجد فيه .فإما أننا نقاوم الظلمة ،مقدمني احلياة اليت يريد اهلل للك

إنسان أن يتَّبها باتلمام ،أو ال .ال يلزم أن تكون الفرصة مبهرة واستثنائية ،بل
ما يلزم هو فقط اغتنامها.

بقدر روعة قصد اهلل جلنة عدن ،رساعن ما دمدت الرؤية .اهلل وحده اكمل.

واحلرية حني توضع يف أيدي اكئنات ناقصة –حىت إن اكنت إهلية– يمكن أن
تؤدي إىل نتائج اكرثيةْ.

ْ

ْ
الفصلْالرابعْ
أفعالْاتلمردْاإلهليةْ
ْ
اختتمت الفصل السابق بفكرة أن احلرية حني تكون يف أيدي اكئنات

ناقصة ،سواء اكنت إهلية أو برشية ،يمكن أن تؤدي إىل نتائج اكرثية .وما هذا إال

تَصيح خمفف .وبعض الكوارث اليت وقعت يف األصحاحات األوىل من الكتاب
املقدس ،تضمنت لكها الك من اكئنات برشية واكئنات فائقة للطبيعة ،توضح هذه

الفكرة جيدا.
تذكر أن اهلل قرر أن يشارك يف حكمه وسلطانه الك من الاكئنات الروحية

يف العالم الارق للطبيعة والاكئنات البرشية ىلع األرض .اكنت هذه يه خلفية
ْْْْ
ْ ْ ْ
ورْتْْنْاْ كشبهنا [ضمري املتلكم اجلمع]﴾ (تكوين
قول اهلل﴿ :نْعْمْلْ اإلنسان ىلع صْ ْ

 ،)86 :1ويه أيضا خلفية خلق اهلل للبرش بعد هذا ىلع صورته [ضمري الغائب
املفرد] .إن الك من الاكئنات الروحية والبرش هم حاملو صورة اهلل ،أو ممثليه.

ونن نشاركه سلطانه ،ونمثله باعتبارنا مشاركنيْهل يف احلكم [.]co-rulers

من ناحية ،اكن هذا القرار رائعا .وتعد حرية اإلرادة جزءا من كوننا ىلع

شبه اهلل .لم يكن بإماكننا أن نكون مثله لو لم نمتلك هذه احلرية .دون حرية
اإلرادة تتالىش مفاهيم اكملحبة وبذل اذلات .لو كنت مَّبجما يك "حتب" ،فال قرار

لك يف هذا .وحمبة مثل هذه يه ˗إذن˗ حمبة غري حقيقية .فاللكمات واتلَصفات
املكتوبة يف سيناريو ليست لكمات وتَصفات حقيقية .يعيدِّن اتلفكري يف هذا

األمر إىل اجلزء األخري من سلسلة أفالم "[ "Star Warsحرب انلجوم] األصلية،

اذلي اكن بعنوان "[ "The Return of the Jediعودة اجليداي] .قالت روح "أويب

وان كينويب" لـ "لوك" بأن أباه" ،دارث فيدر"« ،صار اآلن آلة ال إنسانا ».ومع ذلك،
جند يف انلهاية أن هذا لم يكن صحيحا .فقد أنقذ "فيدر لوك" من اإلمَّباطور

باذال حياته .لم يكن جمرد آلة مَّبجمة ،بل نبع قراره من القلب ،من برشيته ˗من

إرادته احلرة.

لكن يوجد جانب مظلم يف قرار اهلل هذا .إن منح احلرية لاكئنات اعقلة

يعين أن تلك الاكئنات تستطيع اختاذ قرارات خاطئة ،أو اتلمرد عن عمد ،بل إن
هذا ما ستفعله باتلأكيد؛ بما أن اهلل وحده هو الاكئن الاكمل بق .فال يمكنه
الوثوق يف أحد سوى نفسه .وهلذا اكن من املمكن لألحوال أن تسوء يف جنة

عدن ،وهذا هو ما حدث بالفعل.

اضطرابِْفْاجلنةْ
فكر يف الوضع يف جنة عدن .لم يكن آدم وحواء وحدهما .اكن اهلل هناك

مع جممعه .واكنت جنة عدن يه املقر الرئييس اإلليه/البرشي "إلخضاع" بقية
األرض (تكوين ˗ )82-86 :1أي مد حياة جنة عدن إىل بقية الكوكب .لكن

أحد أعضاء هذا املجمع لم يكن مرسورا خبطط اهلل.

كما رأينا يف تكوين  ،1يوجد يف تكوين  2ما يلمح إىل أن جنة عدن

اكنت مسكنا لاكئنات إهلية أخرى .فيف عدد  ،88بعد أن أخطأ آدم وحواء ،قال

ْ
ْْ
ْدْ ْمْْنْاْ اعرفا الري والرش﴾ تمثل تلك العبارة
اهلل﴿ :هوذا اإلنسان قد صار كْوْاْحْ ْ
ادلاللة نفسها اليت رأيناها يف تكوين ﴿ 86 :1ىلع صورتنا﴾.

نعلم أن احلية ،ويه الشخصية الرئيسية يف تكوين  ،2لم تكن حقا

ثعبانا .بل لم تكن يف الواقع حيوانا .وال أية حماولة لوضعها وراء زجاج يف حديقة

حيوان اكنت تلجدي نفعا ،ولم تكن يه لتستمتع بذلك .فقد اكنت هذه احلية

اكئنا إهليا ،يعرفه سفر الرؤيا  1 :18بأنه ﴿إبليس والشيطان﴾.

يفرتض بعض املؤمنني ،بناء ىلع رؤيا يوحنا  ،18-7 :18وقوع تمرد من

مالئكة بعد اللق بفرتة وجزية:

﴿وحدثت حرب يف السماء :ميخائيل ومالئكته حاربوا اتلنني ،وحارب

اتلنني ومالئكته ولم يقووا ،فلم يوجد ماكنهم بعد ذلك يف السماء .فطرح

اتلنني العظيم ،احلية القديمة المدعو إبليس والشيطان ،اذلي يضل العالم لكه،

طرح إىل األرض ،وطرحت معه مالئكته( ﴾.رؤيا يوحنا )1-7 :18

لكن احلرب اليت اندلعت يف السماء ،املوصوفة يف هذا انلص ،مرتبطة
بميالد املسيا (رؤيا )10 ،5-2 :18
﴿واتلنني وقف أمام المرأة العتيدة أن تدل ،حىت يبتلع ودلها مىت ودلت.

فودلت ابنا ذكرا عتيدا أن يرىع مجيع األمم بعصا من حديد .واختطف ودلها

إىل اهلل وإىل عرشه...

وسمعت صوتا عظيما قائال يف السماء:
اآلن صار خالص إلهنا وقدرته

وملكه وسلطان مسيحه،
ألنه قد طرح المشتَك ىلع إخوتنا،
اذلي اكن يشتَك عليهم أمام إلهنا نهارا ويلال﴾.
ولم يعط الكتاب املقدس قبل وقوع أحداث جنة عدن أية إشارة إىل
مقاومة أي من محلة صورة اهلل ˗سواء اكنوا برشا أو آهلة˗ ملشيئة اهلل أو تمردهم
عليها .لكن األحوال تغريت ىلع نو دراماتيَك يف تكوين .2

اكن اجلرم اذلي ارتكبته احلية يكمن يف كونها اختارت برية أن ترفض

سلطان اهلل .اكن اهلل قد عني أن ينضم آدم وحواء إىل عمل العائلة ،إن جاز
القول .وقد اكنا ملكفني بأن يوسعا جنة عدن ىلع األرض .لكن العدو لم يرغب

يف وجودهما هناك .وهكذا ،وضع نفسه ماكن اهلل ،إذ قال يف قلبه﴿ :أصعد إىل

السماوات .أرفع كرسِّي فوق كواكب اهلل ،وأجلس ىلع جبل االجتماع [الرتمجة

اإلجنلزيية" :جبل اآلهلة"( ﴾]mountain of the gods ،إشعياء .)12 :12

لكنه تلَّق من اهلل تنبيها وإفاقة قاسيني .منذ أدى خداع احلية إىل سقوط
آدم وحواء يف الطية ،طرد الشيطان خارج جبل أو بيت اهلل (حزقيال -12 :82

 )16ونيف إىل األرض ˗﴿قطعت [طرحت] إىل األرض﴾ بتعبري الكتاب املقدس

(إشعياء ˗ )18 :12حيث يملك املوت ،وحيث احلياة ليست أبدية .وبدال من أن

يكون سيد احلياة ،صار سيد األموات ،ما يعين أن العدو األكَّب اآلن صار هل
حق رشيع يف مجيع البرش ،بما أن أحداث عدن اكنت تعين فقدان اللود

األريض .صارت البرشية اآلن حتتاج إىل الفداء يك تنال حياة أبدية مع اهلل يف جنة
عدن جديدة.

شلك السقوط سلسلة من اللعنات .وتضمنت اللعنة ىلع احلية قدرا من

انلبوة .قال اهلل إن نسل حواء ونسل احلية سيكونان يف عداوة﴿ :فقال الرب اإلهل

للحية ...﴿ :وأضع عداوة بينك وبني المرأة ،وبني نسلك ونسلها﴾ (تكوين :2

 .)15-12من هم نسل حواء؟ البرش .ومن هم نسل احلية؟ حسنا ،اإلجابة عن هذا

أصعب .يعطينا الرسول يوحنا أمثلة هلؤالء ˗القادة ايلهود اذلين أبغضوا يسوع،
فقال هلم﴿ :أنتم من أب هو إبليس﴾ (يوحنا  .)22 :2وقد داع يسوع مسلمه،

يهوذا" ،شيطانا" (يوحنا  .)70 :6نسل احلية إذن هو أي إنسان يقاوم خطة اهلل،

مثلما فعلت احلية تماما.
ْ
النسلْالفاسدْ

لم يستغرق األمر كثريا تلنشأ املزيد من االضطرابات .أحد أبناء آدم وحواء

صار قاتال .قتل قايني هابيل ،مظهرا بهذا أنه اكن ﴿من الرشير﴾ (1يوحنا .)18 :2
وحسبما ازداد عدد البرش يف األرض يف القصة الكتابية ،هكذا ازداد الرش
(تكوين .)5 :6
نأيت اآلن إىل تعد آخر فائق للطبيعة اكن ،ىلع الرغم من عدم ذكره كثريا يف

عظات صباح اآلحاد ،هل تأثري ضخم ىلع انتشار الرش يف األرض .وهذه املرة اكن
هناك أكرث من متمرد واحد .إن عدوى الرش اليت انتقلت عَّب البرش يف تكوين

 5 :6هلا ارتباط بالقصة املذكورة يف تكوين  ،2-1 :6عن أبناء اهلل اذلين أجنبوا

أبناءهم األرضيني اذلين عرفوا باسم اجلبابرة [.]Nephilim

ال يذكر الكتاب املقدس املزيد عما حدث يف سفر اتلكوين ،لكن أجزاء

أخرى من القصة تَّبز يف مواضع أخرى من الكتاب املقدس ،ويف اتلقايلد
ايلهودية خارج الكتاب املقدس ،اليت اكن كتبة العهد اجلديد ىلع دراية بها

جيدا ،واقتبسوا منها يف كتاباتهم.

ىلع سبيل املثال ،كتب بطرس ويهوذا عن املالئكة اذلين أخطأوا قبل

الطوفان (8بطرس 6-2 :8؛ انظر أيضا يهوذا  .)6-5وابلعض مما قااله مستمد من
مصادر يهودية خارج الكتاب املقدس .يقول بطرس ويهوذا إن أبناء اهلل اذلين

ارتكبوا هذا اتلعدي قد حبسوا يف سجن حتت األرض ˗بكلمات أخرى ،اكنوا
يقضون فرتة سجنهم يف اجلحيم˗ حىت حلول األيام األخرية .وسيكون هؤالء جزءا

من دينونة اهلل األخرية ،تلك اليت يطلق عليها الكتاب املقدس ﴿يوم الرب﴾.

إن دارّس الكتاب املقدس ىلع دراية جيدة بمصادر بطرس ويهوذا .اكن

أحد هذه املصادر هو سفر أخنوخ األول .واكن هذا السفر شائعا بني ايلهود يف

زمن يسوع ،وبني املسيحيني يف الكنيسة األوىل ،مع أنه لم يكن يعتَّب مقدسا

وموح به .لكن رأى بطرس ويهوذا أن ابلعض من ذلك املحتوى اكن مهما بما
يكيف إلدراجه يف الرسائل اليت كتباها.

ختمن هذه املصادر أن أبناء اهلل إما أنهم أرادوا "مساعدة" البرش بمنحهم

معرفة إهلية ثم انرفوا عن اغيتهم ،أو أنهم أرادوا أن يقدلوا اهلل بأن يلقوا من

حيملون صورتهم .كما حتوي هذه املصادر أيضا رشحا ملصدر األرواح الرشيرة،

أي من أين جاءت األرواح الرشيرة .فإن األرواح الرشيرة يه األرواح اليت
خرجت من أجساد اجلبابرة األموات اذلين قتلوا قبل الطوفان ويف أثنائه .ويه

تطوف األرض لزتعج البرش وتكدرهم ،وتسىع إىل أن تلبس أجسادا من جديد.

ويف أسفار الكتاب املقدس اليت تيل سفر اتلكوين ،ديع نسل اجلبابرة الوارد
ذكرهم يف تكوين  2-1 :6العناقيني [ ]Anakimوالرفائيني [( ]Rephaimعدد

22-28 :12؛ تثنية  .)11-10 :8يظهر بعض هؤالء الرفائيني يف اهلاوية ،اعلم األموات
السفيل (إشعياء  )11-1 :12حيث طرحت احلية .والحقا سيدعو كتاب العهد
اجلديد ذلك املاكن اجلحيم [.]hell

تبني هذه األفاكر أن الكتاب ايلهود األوائل فهموا جيدا اتلهديد اذلي

يعرضه تكوين  .2-1 :6اكن أبناء اهلل حياولون إاعدة صياغة جنة عدن بطريقتهم
الاصة ،بيث تتعايش الاكئنات اإلهلية والبرشية معا .لقد افرتضوا أنهم يعرفون

أفضل مما يعرفه اهلل بشأن ما جيب حيدث ىلع األرض ،كما افرتض العدو األول

أيضا .وهكذا انتهت حماولة تبديل خطة اهلل السرتداد حكمه إىل جعل املوقف
اليسء يزداد سوءا.

لم تكن حادثة تكوين  2-1 :6جمرد صدى مرواع لنسل احلية ˗أي
مقاومة اهلل عن عمد˗ بل اكنت أيضا مقدمة ألشياء أسوإ ستحدث مستقبال.
فخالل أيام موىس ويشوع ،اكن بعض الصوم اذلين اصطدم بهم بنو إرسائيل

عند حماوتلهم االستيالء ىلع أرض املوعد قبائل متناثرة من العمالقة (تثنية .)2-8

ديع هؤالء العمالقة بأسماء خمتلفة .يف عدد  ،22-28 :12دعوا العناقيني

[ .]Anakimوقيل عنهم باتلحديد إنهم النسل اليح للجبابرة [˗ ]Nephilimأي
نسل أبناء اهلل املكتوب عنهم سابقا يف تكوين  .2-1 :6ويَّبنا العهد القديم بأن

بين إرسائيل ظلوا حياربون هؤالء األعداء العمالقة حىت زمن داود .فقد قتل داود

جليات (1صموئيل  ،)17وقتل بعض من رجاهل إخوة جليات للقضاء ىلع
تهديدهم نهائيا (8صموئيل .)88-15 :81
ْ

ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْْْاْمْ ْهْمْ ْا؟ْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ
تعد اللعنة انلبوية ىلع احلية ،واتلعدي اإلليه اذلي تالها ،بمثابة املراحل

األوىل ملا يطلق عليه علماء الالهوت احلرب ْالروحية ˗أي الَصاع بني الري
والرش ،تلك احلرب الطويلة األمد ضد اهلل وشعبه .ويه حرب تدور فوق ساحات

قتال يف اعملني :العالم املنظور ،والعالم غري املنظور.

بقدر غرابة هذه القصص ،إال أنها تعلم درسا مهما :واجه اهلل منافسة إهلية

فيما يتعلق بمصري البرش .وال يزال هذا مستمرا .فإن مقاومة مشيئة اهلل لألرض

وللبرش ال تزال قائمة ،يف لك من العالم الرويح ،وضمن اجلنس البرشي .لكن
اهلل دليه خططه اليت ختتص بكيفية توحيد السماء واألرض معا ثانية.

االعرتاضات العدائية لن تمر دون عقاب .فالبرشية قيمتها ثمينة للغاية .ولن
تتبدل خطة اهلل لعائلته البرشية أو حتبط.
أيضا تعلم هذه انلصوص دروسا إجيابية .يف حني ترجع احلرب الطويلة ضد

اهلل إىل وقت اختاذ اهلل قرارا خبلق من حيملون صورته ،برشا وآهلة ،يشرتكون معه
ْْ ْ
يف صفة احلرية ،إال أن اهلل ليس هو مصدرْالرشْأوْعْْلْتْْه.

ال يوجد أي تلميح يف الكتاب املقدس إىل حث اهلل حلملة صورته ىلع

العصيان ،أو إىل أن عصيانهم اكن معينا مسبقا .فإن معرفة اهلل للمستقبل ال
تعين أن املستقبل معني مسبقا .نعلم ذلك يقينا من نصوص مثل 1صموئيل :82

 ،12-1اذلي يَّبنا عن قصة إنقاذ داود ملدينة قعيلة املحاطة بسور ،من يد
الفلسطينيني .فبعد انتهاء املعركة ،علم شاول بأن داود يف املدينة .لقد اكن شاول

حياول قتل داود منذ فرتة بدافع خوف مريض (بارانويدي) من أن يستول داود يف

املستقبل ىلع عرشه .فأرسل شاول جيشا إىل قعيلة ،راجيا حمارصة داود داخل

أسوار املدينة .وحني سمع داود خبطة شاول ،سأل اهلل ،قائال:

«فهل يسلمين أهل قعيلة يلده؟ هل يزنل شاول كما سمع عبدك؟ يارب إهل

إرسائيل ،أخَّب عبدك».

«فقال الرب :يزنل  ...يسلمون1( ».صموئيل )18-11 :82
حينئذ فعل داود ما اكن يلفعله أي شخص فينا ˗خرج من املدينة بأرسع
ْ
ْ
ْ ْْ
نةْمسبقْاْْْ
اهللْالسابقْبالحداثْالْيعينْأنهاْمْعْي ْ ْْ ْ ْ ْ
ما يمكن .وهذاْخيربناْب ْأنْْْعْْل ْْمْْ ْْْْ ْْْ ْْْْ ْ ْ ْْ ْْ ْْْ ْ ْْْْ ْْْ ْ
ْْْ
أوْحمْتْ ْمةْ .فإن اهلل ،بسب 1صموئيل  82اكن يعلم مسبقا حدثني لم يقعا قط.
وباتلايل ،ال يعين علم اهلل املسبق بوقوع تمرد إليه وإخفاق برشي أنه هو من

جعل هذه األحداث حتدث .فإن العلم املسبق ال يستلزم اتلعيني املسبق.

يلزم أن نرى أحداث السقوط يف ضوء هذا .علم اهلل أن آدم وحواء

سيخفقان .هو لم يفاجأ؛ فهو يعلم لك يشء ،تلك األشياء الواقعية وتلك املحتملة.

لكن حقيقة أن اهلل قادر ىلع أن يعلم مسبقا بدخول الرش واتلمرد إىل اعمله ،من
البرش ،ومن املتمردين اإلهليني اذلين أغووا البرش ىلع اتلمرد ،ال يعين أنه تسبب

يف هذا.
يمكننا ،وينبيغ علينا ،أن نرى الرش اذلي نعاِّن منه يف حياتنا ،ويف أزمنتنا

بالطريقة نفسها .لقد رأى اهلل مسبقا السقوط ،واكن متأهبا خبطة تلصحيحه .كما

أنه علم أيضا أننا سنودل خطاة ،وأننا سنخفق (كثريا ˗نلكن أمناء!) لكنه لم
يعني مسبقا تلك اإلخفاقات .حني خنطئ ،يلزمنا أن ننسب خطايانا ألنفسنا.

فإننا خنطئ ألننا خنتار أن خنطئ .ال يمكننا أن نقول إن اهلل شاء هذا ،أو إننا لم

نكن نملك خيارا ألن هذا اكن معينا مسبقا.

لكن اهلل أحبنا ﴿ألنه ونن بعد خطاة مات المسيح ألجلنا﴾ (رومية :5

 .)2-6فهو أحبنا ىلع الرغم من علمه بما سنفعله .وهو لم يهبنا احلرية نلخطئ
فحسب ،بل وهبنا أيضا احلرية يك نؤمن باإلجنيل ،ونعيش ليسوع.

يعلم اهلل أيضا ˗ونعلم نن ،بكم اتلجربة˗ أن أمورا سيئة تقع للبرش،

بل وللمؤمنني أيضا .فإن الرش موجود يف العالم ألن البرش (والاكئنات اإلهلية)

يملكون حرية فعل الرش .ليس إهلنا إلها ملتويا يعني مسبقا وقوع أمور بشعة ،أو
يريد أن تقع جرائم وخطايا مروعة يك تتحقق خطة ما أعظم بشلك جيد .اهلل ال

حيتاج إىل الرش ،هذا أمر منته .فإن خططه ستمض قدما بالرغم من هذا الرش
˗منتَصة عليه ،وستدينه يف انلهاية.

ربما نسأل إذن ملاذا ال يبيد اهلل الرش اآلن؟ يوجد سبب هلذا :يك يبيد اهلل

الرش ،يلزمه أن يبيد من حيملون صورته ،برشا واكئنات إهلية ىلع حد سواء ،اذلين

ليسوا اكملني كما هو اكمل .هذا من شأنه أن حيل مشلكة الرش ،لكنه سيعين أن

فكرة اهلل األصلية ،أن يلق اكئنات إهلية وكيلة هل ،واكئنات برشية ،تلعيش معه

وحتكم معه ،اكن خطأ جسيما .واهلل ال يرتكب أخطاء.

ربما أيضا نتمن لو أن اهلل لم يهب البرش حرية إرادة من األساس .لكن

ماذا كنا نلصري حينئذ؟ إن اهلل باختياره أن يهبنا احلرية ،اختار أيضا أال جيعلنا

عبيدا دون فكر ،أو آيلني .هذا هو بديل امتالك حرية إرادة .لكن بما أن احلرية

يه صفة نشرتك فيها مع اهلل ،فإننا بدونها لم يكن بإماكننا فعليا أن نكون

خملوقني ىلع صورة اهلل .ليس اهلل آيلا .وهو خلقنا كشبهه .لم يكن هذا أيضا

خطأ من جانبه .فقد أحب اهلل فكرة البرشية كثريا حىت أنه لم يتخذ قرارا بديال.

وذلا ،فقد ابتدع وسيلة حىت ˗بعد دخول الرش إىل العالم˗ يفتدي البرشية ،وجيدد

جنة عدن ،ويمسح لك دمعة من العيون (رؤيا يوحنا 17 :7؛ .)2 :81

سيستمر فيما ييل تأملنا يف احلرب الطويلة األمد ضد اهلل .دلى اهلل خطة

حربية اسرتاتيجية .إال أن املوقف سزيداد سوءا قبل أن يطو اهلل خطوته األوىل.

ْ
الفصلْاخلامسْ

ْ
كونيةْ
اجلغرافياْال ْ ْْ ْ
ْ
يشرتك اتلعديان اإلهليان الذلان تناونلاهما يف الفصل السابق يف يشء ما.

فقد اكن الك اتلعديني تمردا من اكئنات فائقة للطبيعة يستهدف اإلطاحة خبطة
اهلل للبرشية ،وإاعدة حكمه إىل وضعه السابق .ويف هذا الفصل سنتناول تمردا

آخر ،لكنه صدر هذه املرة عن البرش.

تسبب هذا اتلمرد يف مأزق ال زنلا مجيعنا جزءا منه حىت اآلن ،ويشمل

ذلك املأزق اكئنات فائقة للطبيعة .صار هناك رصاع هائل من أجل حتقيق
اسرتاتيجية استعادة اهلل حلكمه؛ واختذ هذا الَصاع منح نو األسوإ ،لن يكون

هل حل نهايئ وحاسم سوى بميجء يسوع ثانية.
ْ
برجْبابلْ

تعد قصة برج بابل (تكوين  )1-1 :11واحدة من أشهر القصص ،ويف

الوقت ذاته من أكرثها غموضا يف الكتاب املقدس .يتعلم األطفال هذه القصة يف

مدرسة األحد ،بوصفها ذلك الوقت اذلي فيه بلبل اهلل األلسنة األرضية للبرش.

بعد الطوفان ،أاعد اهلل للبرش الوصية اليت اكن قد أعطاها آلدم وحواء ،بأن

يمأل األرض .اكن اهلل حياول تشغيل عملية توسيع تأثري ملكه من خالل البرش

من جديد .ومرة ثانية ،لم ينجح األمر .فقد رفض البرش هذا؛ ألن اتلمرد متأصل

يف قلوبهم ،لقد اكن دليهم فكرة أفضل ،أو هكذا ظنوا .فقد قرروا أن يبنوا برجا،
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ
لك ْْالْ ْرْ ْضْ» (تكوين  .)2 :11يبدو هذا املنطق
لَع ْوْجْهْ ْ ْ
قائلنيِْ « :لْالْ ْنْتْبْدْدْ ْ ْ
غريبا .بالطبع ،اكن بناء برج رائع ومثري لإلعجاب أن جيعلهم ذائيع الصيت
(تكوين  ،)2 :11لكن كيف اكن ذللك أن يمنع تبددهم ىلع وجه لك األرض؟

تكمن اإلجابة يف الَّبج نفسه .يعلم علماء الكتاب املقدس وعلماء

اآلثار أن بابل القديمة واملدن املحيطة بها اكنت تبين أبراجا مدرجة هرمية

الشلك تدىع أبراج املعابد أو الزقورات [ .]zigguratsاكن الغرض من هذه

األبراج هو إتاحة أماكن حيث يمكن للبرش االتلقاء باآلهلة .اكنت ْالبراجْ
ْ ْ
اْمنْْْمنطقة ْاملعبد .وهكذا بدال من أن جيعلوا العالم لكه كجنة عدن ˗أي
جزءْْْْ ْ
ينرشوا معرفة اهلل وحكمه يف لك ماكن˗ أراد البرش أن يأتوا باهلل من السماء إىل

ماكن واحد.

لم تكن هذه خطة اهلل ،وذلا لم يرس بهذا .ومن هنا جاء تَصحيه ˗خماطبا
ْْ ْ
ْنْلْ ونبلبل هناك لسانهم» (تكوين .)7 :11
مرة ثانية أعضاء جممعه˗ «هلم نْ ْ
وهكذا فعل اهلل ،فتفرق البرش وتبددوا .وتفرس هذه احلادثة نشأة األمم الوارد

ذكرها يف األصحاح السابق هلذا ،يف تكوين .10

تلك يه القصة اليت يعرفها اغبلية املسيحيني .واآلن حان وقت رسد

القصة اليت ال يعرفونها.
ْ
اآلهلةْوأممهمْ

لم يكن تكوين  11هو انلص الوحيد اذلي وصف ما حدث عند برج

بابل .بل يصفه تثنية  1-2 :28اكتلايل:

﴿حني قسم العيل لألمم ،حني فرق بين آدم ،نصب ختوما لشعوب حسب

عدد بين إرسائيل [يف الرتمجة اإلجنلزيية" :حسبْعددْأبناءْاهلل"] .إن قسم الرب

هو شعبه .يعقوب حبل نصيبه﴾.

حتوي بعض ترمجات الكتاب املقدس عبارة "بين إرسائيل" بدال من "أبناء

اهلل" يف اجلملة األوىل من هذا انلص .إال أن إرسائيل ْلم ْتكن ْموجودة ْبعدِْفْ

زمن ْبرج ْبابل .بل لم يدع اهلل إبراهيم إال بعد بابل (تكوين  .)18وذلا ،ال
يمكن أن تكون عبارة "بين إرسائيل" صحيحة .لكن "أبناء اهلل" ،يف املقابل،

يه اللكمات اليت وردت يف خمطوطات ابلحر امليت ،املخطوطات األقدم للكتاب

املقدس .وذلا فقد أصابت ترمجة  ESVاإلجنلزيية برتمجتها "أبناء اهلل".

ثمة أهمية هلذه اللكمات .فحني قسم اهلل األمم ،قسمها ْووزعهاْلَع ْأبناءْ

اهلل .فقد عني اهلل األمم ألعضاء جممعه اإلليه .هذا هو اتلفسري اذلي يقدمه

الكتاب املقدس لعبادة أمم أخرى فيما بعد آهلة أخرى .فحىت برج بابل ،اكن اهلل
يرغب يف عالقة جتمعه مع لك البرش .إال أن اتلمرد اذلي حدث يف بابل قد غري

من سري األحداث .وباتلايل ،قرر اهلل أن يسمح ألعضاء من جممعه اإلليه بكم
األمم األخرى.

أدان اهلل البرش .فحىت بعد الطوفان ،لم يرغبوا يف استكمال خطة امللكوت

اليت اكن اهلل قد بدأها يف جنة عدن .وذلا قرر اهلل أن يلق أمة جديدة﴿ ،قسمه﴾

بسب تثنية ˗ 1 :28إرسائيل .وقد فعل هذا ،بدءا بدعوة إبراهيم ،يف تكوين ،18
األصحاح اذلي ييل قصة برج بابل مبارشة.

يشلك تعيني أو توزيع اهلل لألمم ىلع آهلة أخرى إطارا للك العهد القديم.

كيف؟ ألن بقية العهد القديم يدور حول هلإ إرسائيل وشعبه ،بين إرسائيل ،يف
رصاع مع آهلة األمم األخرى ،وشعوبها.

لم يكن هذا هو قصد اهلل األصيل .نعم ،اكن ما فعله يف بابل لألمم دينونة،

لكن لم يكن اهلل ينتوي قط أن تظل األمم مرتوكة إىل األبد .فحني قطع اهلل

عهده مع إبراهيم ،أوضح هذا جليا« :تتبارك ...مجيع قبائل األرض» يف إبراهيم

ونسله (تكوين  .)2 :18اكن اهلل يطط لرد األمم إىل اعئلته يف وقت ما.

اكن بولس ىلع دراية بكل هذا .فيف عظته اليت ألقاها ىلع الفالسفة

الوثنيني يف أثينا ،قال:

«وصنع من دم واحد لك أمة من انلاس يسكنون ىلع لك وجه األرض،
وحتم باألوقات المعينة وبدود مسكنهم،
لَك يطلبوا اهلل لعلهم يتلمسونه فيجدوه،
مع أنه عن لك واحد منا ليس بعيدا»
(أعمال )87-86 :17
ومن خالل موىس ،حذر اهلل شعبه من عبادة ﴿جند السماء﴾ (تثنية :2

 ،)80-11وهو لقب ورد يف مواضع أخرى ويعَّب عن أعضاء املجمع اإلليه (1ملوك

 .)11 :88ويوضح أعمال  87-86 :17جليا أن قصد اهلل اكن أن تظل األمم تطلبه
بشلك ما.

إال أن اآلهلة اذلين أقيموا ىلع األمم تدخلوا يف هذه الطة بطريقتني.
رأينا فيما سبق يف مزمور  1 :28أن اهلل اجتمع بآهلة املجمع .ويَّبنا بايق
املزمور بالسبب .فقد حكم آهلة األمم تلك األمم حكما ظالما ،بطرائق اكنت

مناقضة لرغبات اهلل ومبادئ عداتله .ووجه اهلل هلم االتهام بمجرد بدء

االجتماع« :حىت مىت تقضون جورا وترفعون وجوه األرشار؟» (مزمور .)8 :28

وبعد أن وخبهم الرب بقوة لعددين آخرين ىلع جورهم (ظلمهم) ،وصف إخفاق

اآلهلة يف مساعدة األمم السالكة يف الظلمة ىلع معرفة طريق الرجوع إىل اإلهل

احلقييق[« :أوئلك الظاملون] ال يعلمون وال يفهمون .يف الظلمة يتمشون .تزتعزع

لك أسس األرض( ».مزمور .)5 :28

ولألسف ،انتىه األمر ببين إرسائيل يعبدون آهلة ﴿ال قسمت لهم﴾ (تثنية

86 :81؛ انظر أيضا  )17 :28بدال من أن يطلبوا اإلهل احلقييق .اكن رد فعل اهلل
رسيعا وقاسيا (مزمور « :)7-6 :28أنا قلت :إنكم آلهة وبنو العيل لككم .لكن
مثل انلاس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون( ».مزمور .)7-6 :28

اكن من املنتظر أن يفقد اآلهلة خلودهم (مزمور  ،)7 :28ويموتوا مثل

انلاس .ونعلم من نصوص أخرى أن هذه ادلينونة متصلة باألزمنة األخرية
(إشعياء  .)2-1 :22ويف ختام مزمور  ،28يرجو الاكتب ميجء ذلك ايلوم اذلي فيه

سريد اهلل األمم ثانية وبشلك نهايئ باعتبارهم مرياثه .وكما سرنى الحقا ،سيتحقق

رجاء الاكتب يف العهد اجلديد.

الرؤيةْالكونيةْتلنثنيةْْْ23

ْ ْ
عدْجغرافياْالكتابْاملقدسْكونية .فإن
بسبب الرؤية الكونية تلثنية ْ ،28ت ْ ْ

األرض إما مقدسة ،أي مكرسة يلهوه ،أو يه نطاق سلطة هلإ آخر .تعكس العديد
من املواضع يف الكتاب املقدس هذه الرؤية الكونية .ىلع سبيل املثال ،يشري سفر

دانيآل يف العهد القديم إىل أمم أجنبية حيكمها "رؤساء" (دانيآل .)81-80 ،12 :10
وإيلك مثال آخر :حني اكن داود يهرب من شاول امللك ،أجَّب ىلع الروج من

إرسائيل إىل أرض فلسطينية .ويف 1صموئيل  ،11 :16رصخ داود« :ألنهم قد

طردوين ايلوم من االنضمام إىل نصيب الرب قائلني :اذهب اعبد آلهة أخرى ».لم

يكن داود يقصد بذلك أنه سيغري عبادته من هلإ آلخر ،كما أنه لم يكن ينكر

أن اهلل موجود يف لك ماكن .لكن إرسائيل اكنت أرضا مقدسة ،إذ اكنت يه
املوضع اذلي ينتيم إىل اإلهل احلقييق .وباتلايل ،اكن داود اعلقا يف نطاق سلطة هلإ

آخر.

قصيت املفضلة يف العهد القديم ،اليت توضح هذه الفكرة ،موجودة يف

8ملوك  .5اكن نعمان قائدا يف جيش أشور .واكن أبرصا .وبعد أن اتبع تعليمات

أليشع باالغتسال سبع مرات يف نهر األردن ،شيف معجزيا من الَّبص .فقال
نعمان ألليشع« :هوذا قد عرفت أنه ليس إهل يف لك األرض إال يف إرسائيل:5( ».

 .)15وبعد أن رفض انليب أن يأخذ أجرة ،طلب نعمان منه أن يأخذ معه محل

بغلني من الرتاب إىل أرضه .تراب؟ وملاذا يطلب ترابا؟ ألن تلك األرض اكنت
تنتيم إىل هلإ إرسائيل .اكنت أرضا مقدسة.

ليس مصادفة أن نرى طريقة اتلفكري ذاتها يف العهد اجلديد .يستخدم

بولس جمموعة من األلفاظ للتعبري عن اكئنات إهلية معادية (أفسس 81-80 :1؛ :2

10؛ 18 :6؛ كولوّس 16 :1؛  ،)15 :8مثل :رياسات ،وسالطني ،وقوات ،وعروش .ما
الءيء املشرتك بينها؟ مجيعها مصطلحات معروفة جيدا تستخدم لوصف منطقة

انلفوذ اجلغرافية أو انلطاق اجلغرايف لسلطة احلاكم.

كتب الرسول بولس رساتلني إىل كنيسة كورنثوس ،ملعاجلة بعض األوضاع

اليت اكن قد سمع بها .ويف الرسالة األوىل ،أوىص قادة الكنيسة بعزل رجل اكن
يعيش يف خطية جنسية دون توبة (1كورنثوس  .)12-1 :5ومن الغريب أنه

أوصاهم أن «يسلم مثل هذا للشيطان» (1كورنثوس  .)5 :5هل من معن منطيق
هلذه اللكمات؟

ثمة معن منطيق تلَصيح بولس فقط يف ضوء خلفية الرؤية الكونية

اجلغرافية للعهد القديم .فيف الهوت العهد القديم ،اكن "قسم" يهوه هو إرسائيل،
واألرض اليت أعطاها بلين إرسائيل ،أرض كنعان .فقد قدس حضوره األرض ˗أي

جعلها مقدسة .ويف ابلداية ،اكن حضور يهوه مقيما يف خيمة االجتماع .فحني اكن
بنو إرسائيل يستقرون يف ماكن ما ،ويقيمون خميمهم ،اكن تابوت العهد يوضع يف
املركز ،ممزيا حملة (خميم) إرسائيل باعتبارها أرضا مقدسة .والحقا ،بعد أن أقام

إرسائيل إقامة دائمة يف كنعان ،اكن حضور يهوه يف اهليلك ،مقدسا بهذا أرض

املوعد بصفتها أرضا مقدسة ˗فقد استقر اآلن يهوه وشعبه يف بيتهم .واآلن،
يسكن حضور يهوه يف املؤمنني؛ فإننا هيلك اهلل (1كورنثوس 11 :6؛ 8كورنثوس

16 :6؛ رومية  .)1 :2هذا يعين أن املؤمنني ،جسد املسيح ،هم شعب اهلل اجلديد،

إرسائيل جديدة .يوضح بولس هذا يف غالطية ..2

«اعلموا إذا أن اذلين هم من اإليمان أوئلك هم بنو إبراهيم
ألنكم مجيعا أبناء اهلل باإليمان بالمسيح يسوع.
ألن لككم اذلين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح:
ليس يهودي وال يوناِّن .ليس عبد وال حر .ليس ذكر وأنَث،
ألنكم مجيعا واحد يف المسيح يسوع.
فإن كنتم للمسيح ،فأنتم إذا نسل إبراهيم ،وحسب الموعد ورثة».
(غالطية )81˗86 ،7 :2
بما أن املؤمنني ˗واألماكن اليت جيتمع فيها املؤمنون˗ أرض مقدسة ،فإن
الطية ال بد أن تطرح خارجا .وكما اكنت األرض حول حملة إرسائيل ،واألمم
املحيطة بها الواقعة حتت سيادة آهلة أخرى تعرف بأنها أرض جنسة ،هكذا أيضا

يف أزمنة العهد اجلديد ˗واآلن˗ اكن العالم أرضا جنسة غري مقدسة .ومن هنا

جاءت وصية بولس بطرد املؤمن غري اتلائب وإرجاعه إىل العالم ،نطاق سلطة
إبليس .فأن يطرد أحدهم من الكنيسة يعين أن يوضع ثانية يف أرض غري مقدسة،
حيث تنتيم الطية.
ْ
ملاذاْيشلْهذاْأهمية؟ْ

تعتَّب اجلغرافيا الكونية اليت يه نتيجة دينونة اهلل لألمم يف بابل ،يه

خلفية رصاع إرسائيل .كما أنها أيضا تعد املشهد لإلجنيل .فإن بشارة عمل يسوع

ىلع الصليب يه أن شعب اهلل لم يعد يتألف من ايلهود فقط ،بل من لك من

يؤمن بيسوع (غالطية  .)2وحني يرج اتلالميذ إىل العالم ،يتحول نطاق سلطة

إبليس إىل أرض اهلل .وهكذا يتقدم ملكوت اهلل ،مستعيدا سيطرته ىلع األمم.

وادلرس المستفاد هنا هو أن هذا العالم ليس موطننا .فقد تغلغلت الظلمة

يف الكون .ويعتَّب غري املؤمنني يف األساس رهائن حمتجزين دلى قوات روحية.
وذلا ،هم يف حاجة إىل اإلجنيل يك يعتقوا .وال تنسوا هذا :إن سالحنا هو اإلجنيل.

نن لسنا مفوضني ملجابهة الرياسات والسالطني بصورة مبارشة .فالرسل لم
يمنحونا موهبة روحية هلذا الغرض .إال أن نرش رسالة اإلجنيل بأمانة سيقلب دفة

األمور .إن اإلرسايلة العظىم يه خطة معركة روحية .وسنتعرف ىلع املزيد من

ذلك يف الفصول القادمة.

وها هنا درس آخر :جيب أن نعتَّب لك مجاعة من مؤمنني حقيقيني أرضا

مقدسة .فاهلل ال يكرتث للمظاهر الارجية ،وابلنايات ،وحجم الرعية .لكن
هذا ما يهم :حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة ،فهناك يكون يسوع يف وسطهم (مىت

 .)80 :12املاكن مقدس .لك مجاعة مؤمنني ،مهما اكنت صغرية احلجم أو جمهولة،
تقف يف الصفوف األمامية يف حرب روحية .وُك كنيسة ملكفة باملهمة ذاتها.

وبهذا لن تسود قوات الظلمة.

سوف نتطرق ثانية إىل فكرة اجلغرافيا الكونية ،حني نصل إىل خدمة

يسوع .لكن يكيف يف الوقت الراهن أن نقول إن خطوط املعركة قد رسمت،

واملعركة ىلع وشك أن تبدأ .فقد أدينت أمم العالم ،وجردها اهلل من مرياثها .وحان
الوقت يك يبدأ من جديد ،ويقوم بتشكيل قسمه الاص وشعبه الاصْ.
ْ

ْ
الفصلْالسادسْ
ْ
ْ
ْ،واملالكْ
ْ،واالسمْْ ْْ ْ ْ ْ
اللكمةْْ ْْ ْ ْ ْْ
ْْ ْ ْ ْ
ْ
تعرفنا يف الفصل السابق ىلع اجلغرافيا الكونية للكتاب املقدس .نبذ اهلل

األمم ردا ىلع تمرد البرش يف برج بابل؛ وعني عليها أعضاء من جممعه السماوي،

أي أبناء اهلل (تثنية  .)1-2 :28ويك يستبدل اهلل األمم اليت صارت اآلن منبوذة،
اكن ال بد أن يلق شعبا جديدا ،أمة تكون خاصته .وقرر اهلل هلذا الشعب أن

يكون وكيال هل إلحياء ملكوته ىلع األرض .لكن سيتبني الحقا أن تلك املهمة
اكنت تقتض رصااع مريرا ،إذ أن اآلهلة األخرى والشعوب الاضعة نلطاق

حكمهم سيصبحون أعداء رشسني إلرسائيل وهلل.

وقد بدأ شعب اهلل اجلديد برجل يدىع أبرام ،اذلي غري اهلل اسمه الحقا

إىل إبراهيم .وبعد وقت قصري من ادلينونة يف بابل ،قام اهلل بزيارة هذا الرجل.
ْ
إبراهيمْيتقابلْمعْاللكمةْ

إن اغبلية املؤمنني ىلع دراية جيدة بزيارة اهلل إلبراهيم ،الواردة يف تكوين

 .18فقد أوىص اهلل إبراهيم بأن يرتك أرضه ،ويذهب إىل ماكن لم يره من قبل .ثم

وعده بأن يرشده .وأخَّبه بأنه سيكون إهله ،كما أعطاه وعودا ترتبط بعهد خاص

بينهما .أيضا سيمكن إبراهيم وسارة من إجناب ابن ،مع أنهما لكيهما اكنا مسنني.

ومن ذلك فاالبن سيخلف شعبا غفريا ،شعبا سيمثل اعئلة اهلل األرضية اجلديدة.
وبهم تتبارك األمم.

دلينا ميل إىل االعتقاد بأن مقابالت إبراهيم مع اهلل اكنت يف هيئة صوت

من السماء أو صوت يف عقل إبراهيم .أو ربما جاءه اهلل يف حلم .غري أن الكتاب

املقدس اكن واضحا إذ بني أن اهلل قد تواصل بمثل هذه الطرائق مع أنبياء ومع

آخرين ،لكن هذا يتلف عما حدث مع إبراهيم .فقد فعل اهلل شيئا أكرث

دراماتيكية ،جاء إىل إبراهيم كإنسان .وتكلم معه وجها لوجه.

يعطينا تكوين  7˗6 :18ملحة من هذا ،إذ يقول الكتاب املقدس إن اهلل

ْْ
ظْه ْْر إلبراهيم .وبعد ثالثة أصحاحات ،ظهر اهلل ثانية (تكوين  .)6-1 :15ويف
ْ
هذه املرة جاء اهلل إىل إبراهيم يف صورة "الكم الرب" يف رؤيا .لم يكن هذا صوتا

يف عقله ،بما أن "اللكمة" أخرج إبراهيم إىل خارج ،وأراه انلجوم يك يوضح هل أن
نسله لن حيىص (تكوين .)5 :15

وظهر اهلل كإنسان إلبراهيم يف مواقف أخرى (تكوين  ،)12وفعل الءيء
ذاته مع إسحاق (تكوين  ،)5-1 :86ابن املوعد اذلي وعد به اهلل ،ومع يعقوب،

ابن إسحاق (تكوين 88-10 :82؛ 18-11 :21؛ .)20-82 :28

ورد ظهور "اللكمة" أو صوت اهلل كوسيلة للتعبري عن اهلل يف هيئة برشية يف

مواضع غري متوقعة .وأحد األمثلة املفضلة عندي يه يف 1صموئيل  .2ظل الصيب
صموئيل يسمع صوتا يدعوه يف الليل فيما اكن حياول انلوم .ويف انلهاية ،فهم اعيل،

الاكهن اذلي اكن صموئيل يسكن معه ويعمل عنده ،أنه اهلل .ويف العدد العارش،

جاء اهلل ثانية إىل صموئيل﴿ :فجاء الرب ووقف وداع اكلمرات األول« :صموئيل،

صموئيل ﴾».نعلم أن هذا اكن اهلل يف هيئة برشية ألن الوصف يفيد بأنه وقف،

وألن نهاية األصحاح (1صموئيل  )11 :2تقول إن "لكمة الرب" جعل من ظهوره

لصموئيل أمرا معتادا.

اكن إرميا نبيا آخر جاءه "لكمة الرب" يف هيئة برشية مادية .فيف إرميا ،1

حيث ديع إرميا يلكون نبيا ،يقول إرميا إن "اللكمة" جاءته .وقد عرف إرميا

"اللكمة" بكونها الرب نفسه .فقد ملس الرب فمه بيده (إرميا .)1-1 :1
ْ

ْ
برشيةْ
اهللِْفْهيئةْْ ْْْ
يعد ظهور اهلل يف هيئة إنسان ،يف حقيقة األمر ،نمطا يف العهد القديم ،قبل

فرتة طويلة من جميئه كيسوع انلارصي .حني تفكر يف األمر ،يبدو منطقيا .فإن
اهلل خمتلف عنا تماما .ويلمح الكتاب املقدس إىل أنه ال يمكن إلنسان أن يرى
جوهر اهلل احلقييق ،وحضور جمد اهلل الالص ،ويعيش .وحني تقابلت بعض

شخصيات الكتاب املقدس بشلك مادي مع اهلل توقعوا أن يموتوا (تكوين :28

20؛ تثنية 82 :5؛ قضاة  .)82˗88 :6لكنهم لم يموتوا ،ألن اهلل قد وضع مرشحا

(فلرتا) حلضوره يمكن من خالهل للعقل البرشي إدراكه :نار ،سحابة ،ويف

أحيان أكرث مما يدركه الكثري من املؤمنني ،يف هيئة إنسان.

يوصف ظهور اهلل يف هيئة إنسان ،يف العديد من املواقف ،بأنه مقابلة مع
"مالك الرب" .ويعتَّب هذا املالك شخصية مألوفة .ىلع سبيل املثال ،يظهر هذا
املالك ملوىس يف العليقة املشتعلة (خروج  ،)2-1 :2واهلل الظاهر يف العليقة وعد

بأن يستخدم موىس إلخراج شعبه من أرض مَص .كما ظهر اهلل يلعقوب يف صورة

منظورة يف حلم يف بيت إيل (تكوين  ،)88-10 :82حيث عرف بكونه الرب
(يهوه) .ثم جاء مالك اهلل الحقا إىل يعقوب يف حلم آخر ،وأخَّبه ىلع نو رصيح

أنه هو اإلهل ذاته اذلي القاه قبال يف بيت إيل (تكوين .)18-11 :21

يرتدد الكثري من معليم الكتاب املقدس يف أن يعرفوا هذا املالك بأنه هو

اهلل نفسه .لكن توجد عدة مؤرشات متينة إىل أنه كذلك .ولعل أهمها ما جاء

بعد فرتة وجزية من إعطاء اهلل انلاموس ملوىس .فيف أثناء استعداد بين إرسائيل

للسفر يف اجتاه أرض كنعان ،قال اهلل ملوىس:

«ها أنا مرسل مالكا أمام وجهك يلحفظك يف الطريق ،ويليجء بك إىل

الماكن اذلي أعددته .احرتز منه واسمع لصوته وال تتمرد عليه ،ألنه ال يصفح

عن ذنوبكم ،ألن اسيم فيه .ولكن إن سمعت لصوته وفعلت لك ما أتكلم

به ،أاعدي أعداءك ،وأضايق مضايقيك( ».خروج )88-80 :82

ليس هذا مالاك اعديا .إن هذا املالك يستطيع أن يصفح عن اذلنوب (أو ال

يصفح) .واكن اسم اهلل يف هذا املالك .ذلك اتلعبري غريب وغري معتاد لكنه مهم.

اكن "االسم" وسيلة استخدمها العهد القديم لإلشارة إىل اهلل نفسه ،أي إىل حضور
اهلل ذاته ،أو جوهره .ىلع سبيل املثال ،تصف لكمات إشعياء  82-87 :20اسم الرب

باعتباره شخصا ˗أي باعتباره اهلل نفسه:
﴿هوذا اسم الرب يأيت من بعيد
غضبه مشتعل واحلريق عظيم
شفتاه ممتلئتان سخطا،

ولسانه كنار آكلة
ونفخته كنهر اغمر يبلغ إىل الرقبة﴾.
بل حىت يف الوقت احلارض ،يشري ايلهود املحافظون إىل اهلل بكلمة "ها-

شيم" ("االسم").

ومن الطرائق األخرى ،اليت نعرف بها أن هذا املالك اكن هو اهلل يف هيئة

إنسان يه مقارنة خروج  88-80 :82بمقاطع كتابية أخرى .إن املالك اذلي تقابل
مع موىس يف العليقة املشتعلة ،ذلك املالك اذلي فيه اسم اهلل ،هو من أخرج
بالفعل بين إرسائيل من أرض مَص وأدخلهم أرض املوعد (قضاة  .)2-1 :8لكن

هكذا أيضا فعل الرب (يشوع  ،)12-17 :82وحضور اهلل (تثنية  .)22-27 :2فإن
الرب ،واحلضور ،ومالك الرب ليست سوى طرائق خمتلفة مستخدمة لإلشارة إىل

الشخصية نفسها :اهلل .لكن املالك هو اذلي يف هيئة إنسان.

أحد نصوص الكتاب املقدس اذلي يوضح هذه الفكرة ىلع نو أكرث

إقنااع ،هو أيضا نص شديد الغموض .وقليلون هم من انتبهوا إيله يف أيما وقت
مىض .وهو مشهد يلعقوب وهو ىلع فراش املوت .فقبيل موت يعقوب ،أراد أن
يبارك ابين يوسف .ويف أثناء هذه املباركة ،يسرتجع يعقوب مقاطع من حياته

˗وبعضا من مقابالته مع اهلل .وقد بدأ بركته ىلع هذا انلحو (تكوين -15 :22
:)16

«اهلل اذلي سار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق،
اهلل اذلي راعِّن منذ وجودي إىل هذا ايلوم،

المالك اذلي خلصين من لك رش»...
ثم ،وبشلك عجيب ال يصدق ،يصيل يعقوب يف عدد  16ويقول« :يبارك

[هو] الغالمني ».ولم يقل« :يباراكن [هما] الغالمني» ،وكأنه يتحدث عن شخصني

خمتلفني ،اهلل واملالك .لكنه يدجمهما معا يف الصالة« :يبارك (هو)ْالغالمني».

بل إن أكرث انلصوص اليت تذهل العقل هو قضاة  ،6اذلي حيَك دعوة

جدعون .يف هذا انلص ،جند الرب ومالك الرب لكيهماِْفْاملشهدْنفسه (قضاة :6

 .)82-88حىت يف العهد القديم ،اكن اهلل أكرث من أقنوم واحد ،وواحد من هذه
األقانيم جاء كإنسان.
ْ

ْ
ْ
ْ
ْ،واملالكْ
االسمْْ ْْ ْ ْ ْ
اللكمةْ،وْ ْ ْ ْْ
يسوعْ ْ ْ ْْْ:
ْ ْْ ْ
يفرتض أن تبدو أوصاف اهلل اليت تناونلاها حىت اآلن مألوفة؛ ويه لكها

صيغ من العهد القديم لكيفية حتدث العهد اجلديد عن يسوع.

تقابل إبراهيم مع اللكمة ،مع اهلل يف صورة إنسان .ويف يوحنا  ،1 :1كتب

الرسول﴿ :يف ابلدء اكن اللكمة ،واللكمة اكن عند اهلل ،واكن اللكمة اهلل ﴾.ويف
العدد الرابع عرش من األصحاح نفسه ،يقول يوحنا إن هذا اللكمة ﴿صار جسدا

وحل بيننا ﴾.وحني يقرأ رجل يهودي من القرن األول إجنيل يوحنا ،فإن عقله

يرجع به يف احلال إىل اهلل ذاته ،اآليت بوصفه اللكمة .والواقع أن يسوع نفسه رصح

بأن إبراهيم قد «رأى يومه» ،وأنه اكئن قبل أن يكون إبراهيم (يوحنا .)52˗56 :2

اتلَّق موىس بمالك الرب ،أي اهلل يف صورة إنسان ،يف العليقة املشتعلة،

وفيما بعد ذلك .وأخرج هذا املالك شعب إرسائيل من مَص وأدخلهم إىل أرض
املوعد .لكن يهوذا كتب يف رساتله القصرية﴿ :فأريد أن أذكركم ،ولو علمتم هذا

مرة ،أن الرب [الرتمجة اإلجنلزيية :يسوع] بعدما خلص الشعب من أرض مَص،

أهلك أيضا اذلين لم يؤمنوا( ﴾.يهوذا  .)5 :1اكن املالك هو اهلل يف صورة إنسان.
اكن املالك هو األقنوم اثلاِّن من اثلالوث ،اذلي اكن سوف يودل الحقا من العذراء

مريم.

مزي حضور اهلل ،أي االسم ،هذا املالك عن مجيع اآلخرين .فيف بعض

األحيان ،يف العهد اجلديد ،حتدث يسوع عن اهلل اآلب بوصفه االسم .فيف صالته

يف بستان جثسيماِّن ،قبل أن يلقوا القبض عليه مبارشة يك يضع للمحاكمة اليت
سبقت صلبه ،صيل قائال« :واآلن جمدِّن أنت أيها اآلب عند ذاتك بالمجد اذلي
اكن يل عندك قبل كون العالم .أنا أظهرت اسمك للناس اذلين أعطيتين من

العالم ...وعرفتهم اسمك» (يوحنا  .)86 ،6-5 :17ما اذلي اكن يقصده يسوع بذلك
اتلَصيح األخري؟ لم يكن يقصد أنه عرف انلاس ما هو اسم اهلل ،فقد اكنوا

يهودا ،واكنوا يعرفون ما هو اسم اهلل ،اسمه يهوه .فقد اكن العهد القديم دليهم،

واكن بإماكنهم ابلحث عن اسم اهلل يف آالف اآليات .حني قال يسوع إنه أظهر

اسم اهلل للناس ،اكن يقصد أنه أظهر اهلل ذاته للناس .اكن هو اهلل أمام أعينهم.
ْ
اذليْصارْجسدْاْ.
اكنْهوْاالسمْْ ْ ْْ ْْ ْْ ْ ْ
ْ

ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْْْاْمْ ْهْمْ ْا؟ْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ

وصلنا اآلن إىل مرحلة مناسبة من دراستنا تمكننا من استيعاب املالمح

الكتابية العامة للموضوع حمل ادلراسة .إن مجيع قصص الكتاب املقدس اليت

نعرفها تقع داخل إطار الَصاع الرويح الشامل يف العالم غري املنظور .هذا
الَصاع هو معركة بني اآلهلة حيصل الفائز فيها ىلع لك يشء.

وبسب الرأي الكتايب عن العالم غري املنظور ،يواجه اهلل أعداء خطرين،

هم آهلة أخرى خلقهم واكنوا يوما يدينون هل بالوالء ،لكنهم انرفوا عنه وارتدوا.
هؤالء اآلهلة املتمردون هم اذلين وصفهم بولس بأنهم رؤساء الظلمة ،والسالطني،

ووالة العالم ىلع ظلمة هذا ادلهر ،وعروش العالم اذلي ال يرى (أفسس 11 :6؛
كولوّس  .)16 :1وهم ال يزالون هنا .ال يشء يف العهد اجلديد يَّبنا بأنهم رحلوا.

فهم حييون لَك يقاوموا حكم اهلل ،ولَك حياولوا أن حيرموه من لم الشمل األبدي
مع اعئلته البرشية املحبوبة من خالل اإلجنيل.

أحد والة الظلمة هؤالء هو سيد األموات .وهو يملك حقا رشعيا ىلع

البرش ،إذ نتج عن خداعه وغوايته آلدم وحواء فقدان اللود .واكن هذا هو اهلدف
اذلي سىع إيله ˗إبادة شعب يهوه .واكن هذا هو ما ظل يدور ببال ذرية أبناء اهلل

األعداء حني دخل بنو إرسائيل أرض كنعان :إما أن تقتلوا أو تقتلوا يف سبيل منع
شعب اهلل من امتالك األرض .ومنذ دخول بين إرسائيل األرض ،ظل هدف والة

الظلمة كما هو ،لكن تغريت اسرتاتيجيتهم« :إغواء شعب اهلل لعبادة آهلة

أخرى ،حينئذ سيتوىل يهوه أمر اتلخلص منهم منهم نيابة عنا ».وهذا ما حدث.
فقد أرسل اهلل شعبه إىل السيب.

لكن والة الظلمة اكنوا يعلمون شيئا آخر ،أال وهو أن اهلل لن يتخىل عن

خطته أو يستسلم .لقد تنبأت اللعنة اليت وقعت ىلع املتمرد األول ،أنه يوما ما،

سيأيت واحد من نسل حواء ،يلبطل نتائج وتأثريات اإلخفاق البرشي اذلي حدث

يف جنة عدن .واكنوا يعلمون أن ذلك املوعود به سيظهر يف وقت ما ˗لكنهم ،كما

قال نلا بولس ،لم يعلموا باتلحديد ما اذلي اكن اهلل يطط هل (1كورنثوس -6 :8

2؛ أفسس 10 :2؛  .)18 :6هذا ألن املخطط اكن رسا ،قصد اهلل العيل أن يكتمه
عن اجلميع.

ْ
الفصلْالسابعْ

ْ
االشتباكْْْ
قواعدْْ ْ ْْ ْْ ْ
ْ ْْ ْ ْ

إيلك ما وصلنا إيله يف قصتنا حىت اآلن :نبذ اهلل األمم وشعوبهم يف بابل.

وساد ىلع هذه األمم اآلهلة األدىن منه اذلين عني هلم حكمها (تثنية .)1-2 :28
وحني بدأ اهلل من جديد مع إبراهيم ،اكن واضحا أنه خطط السرتداد األمم يوما

ما من خالل تأثري إرسائيل (تكوين  .)2 :18لكن تلحقيق هذا ،سيتحتم إجبار

آهلة األمم ىلع تسليم سلطتهم والسجود (مزمور  .)2-6 :28و هذا اكن يعين

رصااع يف لك من العالم املنظور والعالم غري املنظور .وهكذا ،بمجرد ظهور

إرسائيل كأمة ،صارت يف مرىم نريان اآلهلة.
ْ

ْ
ْمنْهوْيهوه؟ْ
لم يمض وقت طويل يف القصة الكتابية قبل أن ينتيه األمر بإرسائيل يف

وضع حرج غري مستقر .تبني قصة يوسف (تكوين  )50-27سبب ذهاب شعب

إرسائيل إىل مَص .فقد حولت عناية اهلل األذى والرش اذلي قصد إخوة يوسف أن
يصنعوه به ،إىل خالص إلرسائيل من املجاعة (تكوين 2-2 :26؛  .)80 :50واكن

عدم إصدار اهلل أمرا إلرسائيل برتك مَص يف احلال ،متعمدا .فاهلل اكن يعلم أن
فرعون اذلي أكرم يوسف سيموت يوما ما ،وسيحل حمله عدو (خروج  .)1واكن

اهلل يعلم مسبقا أن مَص ستخضع بين إرسائيل للعمل بالسخرة (تكوين :15

 .)16˗12كما اكن يعلم أنه اكن عتيدا أن يلص إرسائيل حني حيني الوقت
املناسب (تكوين .)2 :26

لكن ملاذا االنتظار؟ دلى اهلل دائما سبب وجيه لأللم .املسألة يه فقط أننا

ليس بإماكننا دائما رؤية هذا السبب .ومع ذلك ،يف هذه احلالة ،يوضح الكتاب

املقدس السبب جيدا:

بعد هروب موىس من مَص ،وإقامته يف الَّبية ،داعه اهلل من العليقة

املشتعلة (خروج  )12-1 :2يك يرسله جمددا إىل مَص .واكنت تعليماته بسيطة :قل

لفرعون« :أطلق شعيب» (خروج  .)1 :5لكن اكن لفرعون رأي آخر .فقد اكن

فرعون يف مَص هو اإلهل املتجسد ،رمز لك جمدها وقوتها .لم يكن ليسمح إلهل ما
غري منظور ،يعبده راعة غنم من العَّبانيني ،أن يميل عليه أفعاهل .بل لم يكن
يعلم إن اكن هلإ موىس حقيقيا أم ال .وذلا ،أجاب فرعون موىس باستهزاء« :من هو

الرب حىت أسمع لقوهل فأطلق إرسائيل؟» (خروج )8 :5

لكنه اكن ىلع وشك أن يتلَّق جوابا ˗جوابا موجعا .فقد اكن اهلل هو اذلي

أقامه ،وأخَّب اهلل موىس قائال« :ولكين أشدد قلبه حىت ال يطلق الشعب» (خروج
 .)81 :2اكن أمام اهلل معركة عليه أن يقرر خوضها .فبعد أن اضطهد املَصيون

بين إرسائيل وأقمعوهم لقرون ،حان الوقت ألن تعاقب مَص وآهلتها .واكنت

تقسية قلب فرعون جزءا من تلك الطة .يَّبنا الكتاب املقدس بأن الرضبات
استهدفت آهلة مَص ˗وخاصة الرضبة األخرية ،موت األبكار (خروج 18 :18؛

عدد  ،)2 :22اليت تبني أنها هجوم مبارش ىلع بيت فرعون﴿ :فحدث يف نصف

الليل أن الرب رضب لك بكر يف أرض مَص ،من بكر فرعون اجلالس ىلع

كرسيه إىل بكر األسري اذلي يف السجن ،وُك بكر بهيمة( ﴾.خروج .)81 :18

لقد استهزأ فرعون باهلل ،فانقلبت األحوال عليه ىلع نو عنيف .وكما قال

بولس الحقا﴿ :ال تضلوا! اهلل ال يشم عليه .فإن اذلي يزرعه اإلنسان إياه حيصد

أيضا( ﴾.غالطية  ،)7 :6هكذا ،تممت الرضبات املتكررة اليت تلقتها مَص يف
سبيل إطالق شعب إرسائيل من أرضها الغرض املرجو منها .وسمعت أخبار
اهلزيمة اليت أنزهلا هلإ إرسائيل بمَص وبآهلتها يف أماكن بعيدة حىت يف أرض

كنعان (يشوع 10-2 :8؛ قارن مع خروج 12-16 :15؛ يشوع  .)1 :1لص يرثون،
محو موىس املدياِّن ،هذا ادلرس ،حني رجع موىس أخريا« :اآلن علمت أن الرب

أعظم من مجيع اآللهة( ».خروج .)11 :12

ال عجب إذن أن يطرح موىس ،وهو ىلع اجلانب اآلخر من ابلحر األمحر،
ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ
نيْ ْْْاآللْْْهْةْْْيْْاْْْ
هذا السؤال ابلاليغ ،مستهزئا بفرعون وجيشه املفقود« :مْنْ ْمْْثْلْكْ ْْبْ
ْ
ْرْبْ؟ْ» (خروج .)11 :15
وبمجرد خروجهم من مَص ،وعبورهم ابلحر األمحر ،علم بنو إرسائيل

وجهتهم .اكنوا خارجني ملقابلة إهلهم يف بيته ومقره الرئييس اجلديد ،جبل سيناء.

صدقا ،لم يعلم بنو إرسائيل القدر الكبري عن اهلل .لم يكن هناك كتاب

مقدس لَع ْاإلطالق يف زمن الروج .واكنت املعرفة الوحيدة اليت اكتسبها بنو
إرسائيل عن اهلل يه من خالل القصص اليت سمعوها من آبائهم ،واليت تناقلتها

األجيال ،جيال بعد جيل .نستطيع اآلن ،بقراءتنا للقصة يف الكتاب املقدس ،أن

نرى بوضوح ما اكن اهلل ينتويه .لكن اكن أمام بين إرسائيل الكثري يلتعلموه،

واكنت سيناء يه حجرة ادلراسة اليت سيتعلمون فيها.
ْ

ْ
ْ
ْ
اهللْوممثلوهْالرضيونْ
عئلةْْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْْْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
إرسائيلْ ْ ْْ ْ:
ْ ْْْ ْ ْ
حني وقف موىس أمام فرعون ،قبل الروج ،أخَّبه برسالة من اهلل هل:

«إرسائيل ابين ابلكر ...أطلق ابين يلعبدِّن( ».خروج  .)82-88 :2ثمة أهمية
لفكرة أن اهلل هل ابن ˗ويف هذه احلالة ،اكنت اللكمة تشري إىل مجيع نسل إبراهيم.

وهذا يعود بنا إىل خلق اهلل آلدم وحواء.

أراد اهلل اعئلة برشية .أراد أن حييا ىلع األرض اليت خلقها ،مع البرش اذلين

خلقهم .وأراد لعائلته غري املنظورة واعئلته املنظورة أن تعيشا معه ،وأن تعبداه.

وأراد للبرش أن يتضاعفوا ،وأن تصري األرض بكاملها كجنة عدن .لكن ،حني

نبذ اهلل البرش عند برج بابل ،لم يعد هل أبناء ،إىل أن داع إبراهيم .وصار شعب
إرسائيل اعئلة اهلل اجلديدة .واكن الوقت قد حان للرجوع إىل الطة األصلية.

فكما اكن آدم وحواء احلاملني األرضيني لصورة اهلل ،سيكون ىلع شعب إرسائيل

اآلن أن يشغل هذا ادلور.

اكنت العودة إىل سيناء رجواع إىل الوطن .فحىت املجمع السماوي اكن هناك،

يراقب عودة خطة اهلل إىل حزي اتلنفيذ .كما اكن أعضاء هذا املجمع شهودا ىلع
قطع عهد جديد بني اهلل وشعبه ˗انلاموس.
ْ

ْْ
ْ
جممعْاهللْ
ناموسْاهللْ:سْلْمهْ ْ ْ ْ
هل أصابتك ادلهشة من قول إن املجمع السماوي اكن حارضا يف سيناء

حني سلم اهلل الوصايا العرش؟ إن كنت رأيت من قبل فيلما عن الروج وعن
الرحلة إىل سيناء ،فإنك قطعا لم تر فيه مالئكة .لكن يقول الكتاب املقدس

إنهم اكنوا هناك .بل يقول أيضا إنهم سلموا ناموس اهلل (أعمال 52-58 :7؛
عَّبانيني .)8-1 :8

كما يقول أيضا إن انلاموس قد كتب ﴿بأصبع اهلل﴾ (تثنية  .)10-1 :1ال

بد تللك اللغة أن تكون مألوفة ˗اهلل يف صورة إنسان .اكن اهلل حارضا ىلع جبل
سيناء ،ظاهرا يف صورة إنسان ،تماما كقصص سفر اتلكوين عن مالك الرب .وقد

قام هو وجنده السماوي بتسليم انلاموس ملوىس ولشعب إرسائيل.

وبعد تسليم انلاموس ،صار بإماكن موىس ،وهارون ،وأبناء هارون ،وسبعني

من شيوخ إرسائيل أن يروا هلإ إرسائيل مرة ثانية يف صورة إنسان .ولقد تقابلوا
هذه املرة تلناول وجبة طعام (خروج  .)11-1 :82فكما اكن العشاء األخري يف زمن

يسوع ختما للعهد اجلديد اذلي قطعه بدمه ،اكنت هذه الوجبة احتفاال بعهد اهلل
اجلديد مع إرسائيل ىلع جبل سيناء ،انلاموس.

أعطى اهلل إرسائيل انلاموس كيما يكونوا قديسني (الويني  .)8 :11أراد

اهلل أن ينفصل شعبه إرسائيل عن الشعوب األخرى ،وأن يمتازوا عن اجلميع

بصفتهم اعئلته .فكما يمتاز اهلل لكيا عن مجيع اآلهلة األخرى ،وعن لك ما هو

أريض ،هكذا اكن من الالزم أن يمتاز شعب اهلل عن الشعوب األخرى.

ما اذلي اكنت تعنيه القداسة؟ ماذا اكن املفهوم اذلي يكمن وراءها؟ لم

تكن القداسة تعين أن تكون شاذا أو غريب األطوار .بل اكنت تعين أن يعرف

املرء من خالل انتمائه إىل الرب ،وتكريسه هلل ،واستمتاعه بكل األشياء اجليدة

يف احلياة اليت تصاحب استقامته أمام اهلل .أراد اهلل أن جيتذب إرسائيل األمم

األخرى لَك ترجع األمم إيله (تثنية 2-6 :2؛  .)10-1 :82وهلذا يطلق الكتاب

املقدس ىلع إرسائيل ﴿مملكة كهنة﴾ (خروج  ،)6 :11و﴿نورا لألمم﴾ (إشعياء

6 :28؛ 6 :21؛ انظر أيضا 2 :51؛  .)2 :60لقد ورثت األمة بكاملها مقام إبراهيم

تلكون بركة جلميع األمم (تكوين .)2 :18
ْ

ْْ ْ ْ ْ
نْْ
ال ْْءْْمْؤْم ْْ
ْو ْ
يعتَّب اتلصالح مع اهلل طريقة أخرى للحديث عن الالص .ولكن

بالرغم مما اعتدنا أن نتعلمه يف مدرسة األحد ،لم ينل بنو إرسائيل الالص

بإطاعتهم للقوانني ،وبالزتامهم بانلاموس .وسواء يف العهد القديم أو اجلديد ،ال
ْ ْ
يكتسب الالص وال يستحق باجلهد البرشي مطلقا .بل يْ ْوهْ ْبْ بنعمة اهلل
استجابة لإليمان.

اكن ىلع بين إرسائيل كذلك ،كما نن أيضا ،املولودين بعد موت املسيح

وقيامته ،أن يكون عندهم إيمان .اكن عليهم أن يؤمنوا بأن إهلهم هو هلإ لك

اآلهلة ،وأن يثقوا يف أنه جعلهم شعبه .هم وحدهم اذلين اكن بإماكنهم ادلخول إىل

هلإ اآلهلة .لم يكن انلاموس هو كيف ربح بنو إرسائيل الالص ،بل اكن كيف

أظهروا والءهم هلل اذلي آمنوا به .اكن الالص بالنسبة لرجل إرسائييل هو

اإليمان بوعود هلإ اآلهلة وبصفاته ،ورفض عبادة هلإ آخر .اكن الالص يتعلق

باإليمانْوالوالء من القلب ،لم يكن يتعلق بكسب نقاط من اهلل من خالل
القيام بأعمال صاحلة.

ارتكب داود امللك أفعاال بشعة اكلزى ،واتلخطيط للقتل (8صموئيل .)11

وبسب انلاموس ،اكن متعديا انلاموس ويستحق املوت ىلع جرائمه .ولكنه مع
ذلك ،لم يزتعزع قط إيمانه بيهوه اإلهل العيل .ولم حيول والءه إىل هلإ آخر .واكن اهلل

رحيما به.

ينطبق الءيء ذاته ىلع العهد اجلديد .فإن اإليمان باإلجنيل يعين اإليمان

بأن اهلل ،هلإ إرسائيل ،قد جاء إىل األرض كإنسان ،ومات طواع ىلع الصليب

كذبيحة ألجل خطايانا ،وقام من بني األموات يف ايلوم اثلالث .جيب أن نقبل

هذا باإليمان ،ثم نبدي والءنا ليسوع بأن نرتك لك آهلة أخرى .بغض انلظر عما

قد تقوهل تلك اآلهلة األخرى عن الالص ،يَّبنا الكتاب املقدس بأنه ال خالص

باسم آخر غري اسم يسوع (أعمال  ،)18 :2وأن ذلك اإليمان ينبيغ أن يظل سليما

دون أن يؤثر فيه يشء (رومية 82-17 :11؛ عَّبانيني 11 :2؛ .)21-22 ،88 :10
اإلخفاق الشخيص ليس مساويا الستبدال هلإ آخر بيسوع ˗ويستطيع اهلل أن

يتبني الفارق.
ْ

ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْْْاْمْ ْهْمْ ْا؟ْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ
توجد الكثري من الصور الرمزية املشوقة يف حادثة الروج من أرض مَص،

ويف ما حدث يف سيناء .فإن مشهد تناول موىس واآلخرين الطعام مع اهلل وهو يف

هيئة إنسان ىلع جبل سيناء يلفت انتباهنا ىلع الفور .اكن هنالك سبعون شيخا

مع موىس .وإن أحصيت األمم اليت نبذها اهلل يف تكوين  10بعد حادثة برج

بابل ،فستجدهم سبعني .وقد أوُك حكم تلك األمم إىل أبناء اهلل ˗أي إىل آهلة

أقل مرتبة˗ حني أدان هلإ إرسائيل األمم (تثنية 80-11 :2؛  .)1-2 :28وملاذا سبعون
شيخا ،وسبعون من أبناء اهلل ،وسبعون أمة حرمت من مرياثها؟

جاءت هذه التشابهات عمدا .فحني استهل يسوع خدمته األرضية ،أرسل

سبعني تلميذا (لوقا  .)1 :10اكن هذا اإلرسال سابقا أو نذيرا لإلرسايلة العظىم.

وعدد اتلالميذ هذا ينقل فكرة أن تالميذ يسوع اكن من شأنهم أن يسرتدوا األمم
إىل سيادة ملكوت اهلل .وسيبلغ ذلك امللكوت صورته انلهائية يف نهاية األيام يف

جنة عدن الكونية اجلديدة الوارد ذكرها يف رؤيا يوحنا  .88-81أما تكرار الرقم
سبعني فينقل نلا رسالة :إن اعئلة اهلل األرضية اجلديدة ،إرسائيل ˗أبناء إبراهيم˗

ستصري الوسيلة السرتداد ما قد فقد.

لكن األمر ال يتوقف عند هذا .فقد كتب الرسول بولس يف غالطية  2أن
املؤمنني هم ورثة املواعيد اليت أعطاها اهلل إلبراهيم .وُك من يؤمن بيسوع هو

ابن إلبراهيم باإليمان (غالطية  .)81-86 :2هذا يعين أننا ،أنا وأنت ،قد لكفنا

بمهمة اسرتداد األمم من اآلهلة .وتقتض مهمتنا أن نعيد البرش إىل اإليمان

بيسوع بعد أن اكنوا خاضعني لسيادة روحية آلهلة أخرى .نن جممع اهلل البرشي
اجلديد ىلع األرض .وحني نتمجد ،سننضم إىل اعئلته اإلهلية يف جنة عدن

اجلديدة.

يعرض الكتاب املقدس هذه األفاكر يف العديد من املواضع .ويصف سفر

الرؤيا وراثة املؤمنني حلكم األمم مع يسوع يف نهاية األيام (رؤيا يوحنا .)81 :2

وهذا يعين أننا سنحل حمل أبناء اهلل اذلين تسلطوا ىلع تلك األمم منذ حادثة
برج بابل .وهلذا يقول يوحنا إن املؤمنني أعطاهم اهلل سلطانا أن يصريوا أبناء اهلل

(يوحنا 18 :1؛ قارن هذا مع  1يوحنا )2-1 :2؛ فإننا يف حقيقة األمر سنحل حمل

أبناء اهلل اإلهليني املعادين هل ،يف آخر األيام.

هذا هو أيضا السبب اذلي دفع بولس ،حني اكن يكتب للمؤمنني يك

يتوقفوا عن اللجوء إىل حماكم العالم حلل نزااعتهم ،إىل أن يقول« :ألستم تعلمون

أننا سندين مالئكة؟» (1كورنثوس  .)2 :6حني نصري آهلة (ممجدين) ىلع األرض
اجلديدة ،فإنناْسنفوقْاملالئكة ِْفْالرتبة .ويوما ما سنجعل مثل يسوع (1يوحنا

2-1 :2؛ 1كورنثوس  ،)21-25 :15وسنحكم معه األمم (رؤيا يوحنا  )86 :8اليت

يسيطر عليها اآلن آهلة معادون .إن املؤمنني ،نسل إبراهيم الرويح ،سيبطلون يف

انلهاية ما قاساه األمم من حرمانهم من مرياثهم ،وسيبطلون أيضا لعنة املوت اليت
ترتبت ىلع اإلخفاق يف جنة عدن.

جيب أن نسلك كمؤمنني بهذا املصري .إن لك يشء يف خطة العهد القديم

يقود إيلنا .عد بفكرك إىل جنة عدن األوىل .أراد اهلل لعائلتيه ˗اإلهلية ،والبرشية˗

أن تعيشا معا وحتكما معا يف جنة عدن .وقد أفسد اتلمرد هذه الطة ،لكن تم

إحياؤها ثانية بتحرير إرسائيل من أرض مَص .ومن أبناء إبراهيم اكن سيأيت
املسيا ،اذلي سيبطل اإلخفاق اذلي وقع يف جنة عدن (تكوين  .)15 :2فبدون

إرسائيل ما اكن نلا نصيب.

وهلذا السبب باتلحديد ستحاول اآلهلة وأتباعها ،مرة بعد مرة ،أن تمحو

إرسائيل من الوجود.

ْ
الفصلْاثلامنْ

ْ
ْ
املقدسْ
املوضعْْ ْ ْ ْ ْ
ْْْ ْ ْ

أمىض بنو إرسائيل ما يزيد ىلع اعم عند جبل سيناء .ملاذا لك هذه املدة؟

فقد اكنوا قد دخلوا بالفعل يف عهد مع اهلل ،واستلموا الوصايا العرش .لكن اكن

لم يزل أمامهم الكثري يلتعلموه .اكن تعهدهم باإليمان بإهل أسالفهم ،إبراهيم،

وإسحاق ،ويعقوب ،والوالء هل ،يشء ،أما معرفة ما يتوقعه اهلل وما يه طبيعته
فءيء آخر.
ْ

ْ
مفهومْالقداسةْ
ْ ْ ْ ْْ
اكن أساس العديد من الرشائع واملمارسات الغريبة يف العهد القديم هو
احلاجة إىل تعليم انلاس أن اهلل ال ْيشبه أي يشء آخر .فهو فريد يف طبيعته
ْ
وصفاته؛ وهو ْآخْ ْرْ خمتلف ْتماما عن البرش ،وعن أي يشء آخر .وبالنسبة

إلرسائيل ،اكن هذا حقا يلزم التشديد عليه يف لك وقت .وإال لظنوا أن اهلل هلإ

اعدي.

واللكمة الكتابية املعَّبة عن اختالف اهلل وتفرده عن اآلخرين يه

القداسة .ويه تعين "منفصل" أو "خمصص" .ال يتعلق املفهوم بالرضورة بالسلوك

األخاليق ˗أي بفكرة أننا ال بد أن نسلك بطريقة معينة نلعكس مقاييس اهلل

األخالقية املمزية˗ مع أن هذا متضمن بالفعل داخل املفهوم (الويني .)8 :11

لم يكتف اهلل بتقديم رشح عقيل عن القداسة بلين إرسائيل ،بل أراد أن

يتغلغل مفهوم اختالفه عن اآلخرين داخل حياة إرسائيل القديمة .ويَّبنا

الكتاب املقدس بأن هذا حتقق من خالل طقوس وشعائر (أفعال رمزية) ،ومن

خالل قوانني االقرتاب من املواضع املقدسة.
ْ

ْ
ْ
أيْخمتلفاْعنْاآلخرين؟ْ
آخ ْْراْ ْ ْ ْ ْْ ْْ"،
ماْمعىنْأنْيكونْاهللْ" ْ ْ
اإلجابة املختَصة عن هذا السؤال يه «يف لك يشء» ،لكن هذه اإلجابة

نظرية وجمردة أكرث من الالزم .وقد اكن الكتاب املقدس أكرث واقعية ،والطقوس

والقوانني الالزمة حلياة جمتمع بين إرسائيل تعكس ذلك.

ىلع سبيل املثال ،يعلمنا الكتاب املقدس أن اهلل لم يكن فقط مصدر

حياة شعب إرسائيل ˗بل اكن هو احلياة .ليس اهلل من هذه األرض ،حيث املوت،
واملرض ،والعيوب ،وانلقائص .إن اعمله خارق للطبيعة .أما اعملنا نن فأريض.

يصري املوضع األريض اذلي يشغله اهلل مقدسا ومنْعلمْآخر بفضل حضوره .أما
املوضع اذلي نشغله نن فهو اعدي .لكن اهلل هو انلقيض تماما من لك ما هو

اعدي.

يف إرسائيل قديما ،نقلت هذه األفاكر من خالل دعوة انلاس وتطهرهم

ليشغلوا املوضع نفسه اذلي يشغله اهلل .وتنسق الكثري من رشائع العهد القديم
عملية اتلطهري هذه.

اكن ممكنا أن يصري بنو إرسائيل غري مؤهلني (يصريوا "جنسني") ،أي

حمرومني من حق دخول املوضع املقدس من خالل جمموعة متنوعة من األفعال

والظروف .فإن ممارسة اجلنس ،أو نزف ادلم ،أو بعض اإلاعقات اجلسدية ،أو ملس
جسد ميت (إنسان أو حيوان) ،مجيع هذه اكنت تنجس اإلرسائييل .كما نيه بنو

إرسائيل عن أكل بعض الطيور اجلارحة (اكلنسور ،والصقور؛ الويني )11-12 :11

اليت تتغذى ىلع جثث احليوانات أو عن أكل بعض احليوانات اليت اكن يمكن

إجيادها فوق جثة أو بداخلها (اكلعظاءة ]السحلية[ ،والفأر؛ الويني .)20-82 :11

يف هذه األمثلة ،لم تكن انلجاسة تتعلق باألخالقيات وحدها ،بل

باألحرى باالرتباط بفقدان احلياة ،وعدم تكافؤ ذلك مع كمال اهلل .وبالرغم من
بساطة هذا املنطق ،إال أنه يبدو غريبا ىلع أذهاننا يف العَص احلديث .فقد اكن

نزف ادلم أو السوائل اجلنسية اكن يعتَّب فقدانا ذللك الءيء اذلي منه احلياة

وعليه يقوم دوامها .لم يكن جيب أن يرتبط اهلل بفقدان احلياة ،بل باألحرى

بكونه واهب احلياة .اكنت مطلب "اتلطهري" بعد فقدان مثل هذه السوائل تذكريا
بطبيعة اهلل .واكن هذا "اتلطهري" نفسه مطلوبا بعد اتلنجس بمالمسة امليت .أيضا
اكن من املمكن عزل شخص من املواضع املقدسة يف إرسائيل بسبب عيب

جسدي أو إصابة جسدية ،والسبب يف هذه احلالة هو عدم تكافؤ مثل هذا

العيب مع كمال اهلل.

اكن املقصود جبميع هذه الرشائع أن تسلط الضوء ىلع رؤية كونية فائقة

للطبيعة.
ْ

حلْمشلكةْانلجاسةْ
اكن "اتلنجس" وعدم مالءمة الشخص لالقرتاب من املوضع املقدس

مسألة خطرية بالنسبة بلين إرسائيل القداىم .فبناء ىلع ذلك لم يكن بإماكنهم
تقديم اذلبائح واتلقدمات يف املواضع الالزمة إن اكنوا جنسني .واكن احلل هو

اتلطهري الطقيس ،اذلي اكن يتضمن أحيانا تقديم ذبيحة خاصة ،أو فرتة انتظار.

ويعد منطق اذلبيحة ادلموية ˗أي وضع ادلم أو رشه ىلع شخص أو يشء

جلعله طاهرا ،ومالئما للتواجد يف موضع مقدس˗ غريبا علينا .لكن اذلبائح
ادلموية اكن هلا غرض الهويت؛ فقد اكنت مقدمة ملفهوم ابلديلة .وبما أن ادلم اكن

هو قوة احلياة (الويني  ،)11 :17فإن إزهاق حياة حيوان اكن يعلم درسا ،أال وهو أن
االقرتاب إىل اهلل بناء ىلع أية رشوط غري الرشوط اليت وضعها هو ،يعين املوت.

اكن دم اذلبيحة بديال رحيما يهدف إىل تصحيح وضع اإلرسائييل املوجود يف حالة
جناسة.

والفكرة اتلعليمية يه أن اهلل اكن حيافظ ىلع حياة اإلرسائييل جبعل
اذلبيحة بديال عنه .اكنت احلياة البرشية أكرث قداسة من حياة احليوان ألن البرش

خلقوا ىلع صورة اهلل (تكوين 86 :1؛  .)6 :1ويدين بنو إرسائيل بوجودهم

تلدخل فائق للطبيعة مكن إبراهيم وسارة من أن ينجبا ابنا (تكوين .)2-1 :18
لكن اكنت احلياة البرشية يف مأزق يف حمرض هلإ قدوس .وذلا ،ذكرتهم اذلبائح بأن

اهلل هل سلطان ىلع احلياة واملوت ،وأن اهلل أراد أن يظهر هلم رمحته.
ْ
السماءْ(واجلحيم)ْلَعْالرضْ

إثارة االنتباه إىل اختالف اهلل عن اآلخرين نقلت إيلنا بعض األفاكر،

ليس عن اهلل فقط ،بل أيضا عن احلدود فوق الطبيعية .واكنت فكرة "تميزي

املوضع أي احلزي" تشلك رشطا أساسيا مهما لرؤية بين إرسائيل الكونية ملا هو

خارق للطبيعة .فإن اكن موضع سكن حضور اهلل مقدسا ،فباتلايل لم تكن

األرض يف املواضع األخرى كذلك ˗إما أنها اكنت اعدية ،أو ،يف بعض احلاالت،

اكنت معادية ورشيرة.

ارتبط حضور اهلل بمعالم تذكر جبنة عدن .فالكثري من معالم خيمة

االجتماع واهليلك قد صممت تلجعل الشعب يفكر يف جنة عدن ،حيث اتلقت

السماء واألرض .فقد صممت املنارة اذلهبية وزينت يف هيئة شجرة (خروج :85

 ،)20-21يف تشابه مع شجرة احلياة يف جنة عدن .واكنت املنارة قائمة كحارس أمام
احلجاب اذلي اكن يسد الطريق إىل قدس األقداس ،حيث اكن تابوت العهد

متمركزا ،وحيث اكن الغطاء مصمما يلكون بمثابة عرش اهلل (خروج .)88˗10 :85

كما توجد صلة واضحة بني الكروبيم بداخل قدس األقداس ،وجنة عدن.
فقد وقف الكروبيم يف جنة عدن حلراسة موضع سكن اهلل (تكوين .)82 :2

وتوىل الكروبان داخل قدس األقداس حراسة غطاء تابوت العهد (خروج :85

 .)80-12والحقا ،بعدما بن سليمان اهليلك ،تم نقل تركيب خيمة االجتماع إىل

داخل اهليلك ،وتم وضع كروبني عمالقني فوق غطاء اتلابوت بمثابة عرش هلل،

يلكون اتلابوت بذلك موطئا ،أي مسندا ،لقدميه (1أخبار األيام .)8 :82

كما قد زين اهليلك مثل جنة عدن ،ممتلئا بصور نلباتات خرضاء مورقة

وحيوانات (1ملوك  .)7-6ونقشت األزهار ،وأشجار انلخيل ،واألسود ،والرمانات

ىلع مبانيه .اكن هذا تذاكرا بَصيا مثريا لصورة ذهنية ألول موضع جاء اهلل إيله
إىل األرض يك يسكن مع اعئلته البرشية.

اكن بنو إرسائيل يف حاجة أيضا إىل تذكريهم باجلانب املظلم من اجلغرافيا

الكونية .إن اكنت حملة إرسائيل ،والحقا أمة إرسائيل ،أرضا مقدسة ،أي بيت اهلل

وشعبه ،إذن األرايض الواقعة خارج إرسائيل اكنت أراض جنسة .فقد اكن اهلل،

قبل سيناء بفرتة طويلة ،قد نبذ األمم األخرى ،وأسلمها إىل آهلة أدىن منه (تثنية
80-11 :2؛  .)1-2 :28ويوما ما سوف يسرتد هذه األمم ،اليت اكنت ،يف األزمنة

الكتابية ،ال تزال مواضع أو ممالك ظلمة.

يوضح أحد طقوس شعب إرسائيل هذا ادلرس جيدا بتفصيل يتعذر

نسيانه .حيتوي يوم الكفارة ("يوم كيبور") ،اذلي حيتفل به لك اعم ،واذلي ورد

وصفه يف الويني  ،16ىلع درس مذهل تلذكري الشعب باألرض املقدسة واألرض

انلجسة.

يشرتك يف هذا ايلوم تيسان .اتليس األول يقدم ذبيحة ،ويرش دمه يف
القدس تلطهريه من اتلنجيس البرشي هل ملدة اعم آخر .واكن اتليس اذلي يذبح

هو "للرب" .أما اتليس اآلخر فلم يكن يذبح ˗بل اكن يطلق إىل الَّبية بعد أن
ينقل رئيس الكهنة بشلك رمزي خطايا الشعب إيله .واكن هذا اتليس "لعزازيل".

من هو أو ما هو "عزازيل"؟ ترتجم بعض الرتمجات هذه اللكمة "كبش

الفداء" ]scapegoat[ 8بدال من عزازيل .ويف خمطوطات ابلحر امليت ،وردت

اللكمة العَّبية يف صيغة اسم علم ˗وهو اسم أحد الشياطني [ .]demonفيف أثناء
"تيس الفداء" هي ترجمة أفضل

رحلتهم من الَّبية إىل أرض املوعد ،اكن بنو إرسائيل يذبون للشياطني

2

"( "demonsالويني  ،)7 :17لشيتهم من تهديد قوى الرش ملحلتهم .فقد اكنت
الَّبية ،يف انلهاية ،خارج حملة شعب إرسائيل؛ وباتلايل اكنت موضع تواجد

اكئنات شيطانية رشيرة .اكن ال بد من وقف هذه املمارسة ،وتم هذا من خالل

اتليس عزازيل .لم يكن اتليس عزازيل تقدمة للآهلة الرشيرة ˗فهو لم يقدم قط

كذبيحة ،بل اكن إرساهل إىل الَّبية طريقة رمزية تلطهري أرض مقدسة (حملة

إرسائيل) من الطية.
ْ

ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْْْاْمْ ْهْمْ ْا؟ْْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ
تغريت األحوال يف العهد اجلديد ،لكنها أيضا ظلت كما يه .اكن اهلل ال
ْ
ْ
ْخمتلفْا ْعن ْاآلخرين .وتتطلب قداسته أن نتطهر نلدخل إىل
يزال " ْآخْ ْرْ"ْْْ ْ،أيْ ْ ْ ْ ْ

حرضته .وبالنسبة نلا ،يتحقق هذا باإليمان بما عمله يسوع ىلع الصليب.

لك ما فعله يسوع نيابة عنا اكن هل معن إضافيا خارقا للطبيعة .فهو قد
خرج إىل الَّبية ˗حيث نتوقع إجياد قوى الرش˗ وغلب جتربة إبليس .ثم تبع هذا
احلدث بداية خدمته ،واليت اكتملت بهزيمة الشيطان ،اذلي هل "سلطان املوت"

(عَّبانيني  .)12 :8وقد صلب يسوع خارج املدينة املقدسة (عَّبانيني .)18 :12

فقد اكن جنسا ألن خطايانا وضعت عليه ،واكنت أورشليم أرضا مقدسة.

إن موت يسوع وقيامته يقدساننا ˗أي جيعالنا مؤهلني لدلخول إىل حرضة

اهلل .لقد "انزتعت" خطايانا (رومية 87 :11؛ انظر أيضا 1يوحنا  .)5 :2وىلع الرغم
قوات الشر (الظلمة) الروحية

من كوننا خطاة جنسني ،لكننا قديسون إن كنا يف املسيح .وىلع الرغم من كوننا

غري اكملني ،إال أن نقائصنا وعيوبنا يصفح عنها ألجل يسوع .األمر بسيط جدا،

ولكنه مع ذلك عميق جدا.

نن نميل إىل االعتقاد بأن بين إرسائيل اكنوا من نواح عدة أكرث تمتعا منا

بامتيازات روحية .فيف انلهاية ،اكن حمرض اهلل يف وسطهم تماما .كما أنهم اعشوا يف

اعلم اكنت اجلغرافيا الكونية الارقة للطبيعة واقعية .ونميل إىل االعتقاد بأننا
يمكن أن نكون أكرث روحانية ،وأكرث انسجاما مع اهلل ،فقط إن اكن دلينا ما

اكن دليهم ،وفقط إن اكنت رسائل اتلذكري املستمرة من اهلل تلك يه واقع حياتنا.
يقول العهد اجلديد إنها بالفعل واقع حياتنا.

لسنا يف حاجة إىل خيمة اجتماع أو إىل هيلك تلميزي موضع مقدس .فإن

أجسادنا موضع مقدس .يطلق بولس ىلع أجسادنا األرضية "خيمة" (8كورنثوس

 ،)2 :5إذ يسكن بداخلنا احلضور اإلليه ذاته اذلي مأل قدس األقداس يف خيمة
االجتماع ويف اهليلك (رومية  .)11-1 :2ويف انلهاية ،ستموت أجسادنا ،املسكن

األريض ألرواحنا ،يلحل حملها ﴿بيت غري مصنوع بيد﴾ (8كورنثوس ،)2-1 :5

مسكن سماوي ˗عدن اجلديدة ،السماء العائدة إىل األرض (رؤيا يوحنا :88

.)2˗1

بما أن اهلل يسكن ايلوم يف املؤمنني بروحه ،فلك كنيسة إذن ˗أي لك
اجتماع للمؤمنني˗ يه أرض مقدسة .وهلذا ،حني اكن بولس يويص بأسف أهل

كورنثوس بعزل مؤمن غري تائب اكن يعيش يف الطية ،أوصاهم بأن «يسلم مثل

هذا للشيطان» (1كورنثوس  .)5 :5اكنت الكنيسة أرضا مقدسة .واكن نطاق

حكم إبليس خارج رشكة املؤمنني ،حيث تنتيم الطية وتأثرياتها املدمرة

لذلات.

حان الوقت ألن ننظر ألنفسنا بعيون خارقة للطبيعة .أنت ابن هلل ،أهل

ملوضع مقدس ،ال بسبب ما تفعله أو ما ال تفعله ،بل ألنك يف املسيح ،ابن هلل

باتلبين (رومية 15 :2؛ غالطية  .)5 :2فقد انتشلت من اعلم الظلمة و"نقلت ...إىل
ملكوت ابن حمبته" (كولوّس .)12 :1

ينبيغ علينا أال ننىس ،ولو للحظة واحدة ،من نن يف املسيح ˗وما اذلي

يعنيه هذا للعالم.

ْ
الفصلْاتلاسعْ
ْ ْ ْ
سةْْ
مقدْ ْ
حربْ ْ ْ
ْْ ْ
ْ
إن الكتاب املقدس كتاب مثري للجدل .واذلين ال يؤمنون به بوصفه لكمة

اهلل اعدة ما يعرتضون ىلع ما يقوهل .إال أن بعض أجزاء الكتاب املقدس تثري

انزاعج حىت املؤمنني أنفسهم .وتعد احلرب اليت شنها إرسائيل لغزو أرض املوعد

مثاال ىلع هذا.

ملاذا؟ ىلع األغلب بسبب أن القتل اكن يبدو عشوائيا وىلع نو زائد عن

احلد .ملاذا اكن من الرضوري قتل شعوب اكملة يف بعض املدن :رجال ،ونساء،

وأطفال ،وحىت ابلهائم؟ ملاذا لم يسمح للساكن باالستسالم؟ ألم يكن سبيهم

أفضل من ذبهم؟

يوجد جواب ىلع تلك االعرتاضات ،لكين اكتشفت أن اجلواب ربما يزعج

املؤمنني بقدر انزاعجهم من املشلكة نفسها .ال يمكنك فهم األساس املنطيق

وادلافع وراء قصص الغزو إال حني تراهما من خالل منظور بين إرسائيل للعالم
الارق للطبيعة.
ْ
منطقْإرسائيلْللعالمْاخلارقْللطبيعةْ

هناك إطار حييط بمعارك امتالك أرض املوعد ،وهذا اإلطار يتكون من

اعملني ،لك منهما متأصل بعمق يف فهم شعب إرسائيل لعاملهم بكونه ليس جمرد

موضع سكن البرش ،بل أيضا كغنيمة يف حرب روحية غري منظورة .وقد حتدثنا
عن الك العاملني بالفعل ،لكن لرناجع ما قلناه.

العامل األول هو نتائج أحداث برج بابل ،حني قرر اهلل ،بعد أن تمردت

األمم عليه ،أنه لم يعد يرغب يف عالقة مبارشة مع شعوب تلك األمم .عوضا عن

ذلك ،عني اهلل أعضاء من جممعه اإلليه ،أبناء اهلل ،أن حيكموا تلك األمم (تثنية
80-11 :2؛  .)1-2 :28بعد ذلك ،داع اهلل إبراهيم ،ومكنه هو وزوجته سارة من أن
ينجب طفال (إسحاق) ،اذلي منه سيأيت شعب إرسائيل.

وعرفنا بسب مزمور  28أن هؤالء اآلهلة األدىن مرتبة قد فسدوا .فقد

سمحوا بالظلم .وصار انلاس يعبدونهم بدال من أن يعبدوا اهلل العيل .وباتلايل

صاروا أعداء اهلل وشعبه إرسائيل .وبما أن بعضا من تلك األمم اكنت تسكن يف

حميط أرض كنعان ،اليت انتوى اهلل أن يعطيها ألمته إرسائيل بعد الروج من
مَص ،فقد آمن موىس وبنو إرسائيل بأن الشعوب الساكنة يف تلك األرايض اكنوا
أعداءهم البرشيني الفانني ،وبأن آهلتهم قد يفعلون لك ما يف وسعهم إلبادة

إرسائيل والقضاء عليها.

واكن العامل اثلاِّن مرعبا بلين إرسائيل بدرجة أكَّب .وأفضل تفسري هل هو

ما حدث عندما وصل بنو إرسائيل حدود كنعان ،أرض املوعد.

أرسل موىس اثين عرش جاسوسا إىل كنعان يلأتوا بتقرير عن األرض

وساكنها .اعد اجلواسيس ومعهم أدلة تفيد بأن األرض نفسها اكنت رائعة ˗فيه

تفيض "بلنا وعسال"˗ كما أخَّبهم اهلل تماما (عدد  .)87 :12ولكنهم بعد هذا

ألقوا الَّب الصاعقة« :األرض اليت مررنا فيها نلتجسسها يه أرض تأكل ساكنها،
ومجيع الشعب اذلي رأينا فيها أناس طوال القامة .وقد رأينا هناك اجلبابرة ،بين

عناق من اجلبابرة .فكنا يف أعيننا اكجلراد ،وهكذا كنا يف أعينهم( ».عدد :12

.)22-28

حتدثنا من قبل عن اجلبابرة "نفيليم" .اكن هؤالء هم النسل الرشير ألبناء

اهلل وبنات البرش كما ورد يف تكوين  .2-1 :6اكن عمالقة بين عناق اذلين رآهم

جواسيس بين إرسائيل يف كنعان هم نسل هؤالء ،واكن املزيد منهم متناثرين يف

مجيع أناء أرض كنعان ،ضمن األمم واملدن اليت من املفرتض بلين إرسائيل أن
يهزموها ويستولوا ىلع أراضيها (عدد  .)81-82 :12وربما بدت مهمة غزو األرض

وهزيمة آهلتها قبال مهمة صعبة ،ولكنها اآلن باتت مستحيلة ،بكل ما يف اللكمة
من معن .واآلن ،يك يستولوا ىلع األرض ،يتحتم عليهم أن يواجهوا حماربني
ضخام اجلثة ىلع نو غري طبييع.

اثنان فقط من اجلواسيس ˗يشوع واكلب˗ آمنا أن اهلل سيعني بين إرسائيل

ىلع هزيمة بين عناق .لكن ابلاقني أقنعوا الشعب بأنهم حتما مهزومون .وبدال
من أن يثقوا بأن اهلل ˗اإلهل ذاته اذلي أباد فرعون وجيشه عن بكرة أبيهم˗

سيتدخل ملنحهم الغلبة ،انتحبوا قائلني« :ال نقدر أن نصعد إىل الشعب ،ألنهم

أشد منا( ».عدد .)21 :12

فأجاب اهلل« :حىت مىت يهينين هذا الشعب؟ وحىت مىت ال يصدقونين

جبميع اآليات اليت عملت يف وسطهم؟» (عدد  .)11 :12يف حقيقة األمر ،اكن اهلل

يف شدة الغضب حىت أنه هدد بأن ينبذ إرسائيل ˗الءيء ذاته اذلي عمله مع
األمم عند برج بابل˗ ويبدأ من جديد ،هذه املرة مع موىس« :إِّن أرضبهم بالوبإ

وأبيدهم ،وأصريك شعبا أكَّب وأعظم منهم( ».عدد .)18 :12

لكن موىس توسل إىل اهلل يك يرتاجع عن هذا (عدد  .)11-12 :12وتراجع

اهلل بالفعل ،لكنه لم يستطع اتلغايض عن عدم إيمان الشعب .اكن جيب أن
يتعلموا درسا ،وسيكون هذا ادلرس قاسيا .فقد قال اهلل ملوىس:

«قد صفحت حسب قولك .ولكن يح أنا فتمأل لك األرض من جمد

الرب ،إن مجيع الرجال اذلين رأوا جمدي وآيايت اليت عملتها يف مَص ويف الَّبية،

وجربوين اآلن عرش مرات ،ولم يسمعوا لقول ،لن يروا األرض اليت حلفت

آلبائهم .ومجيع اذلين أهانوين ال يرونها...

يف هذا القفر تسقط جثثكم ،مجيع المعدودين منكم حسب عددكم

من ابن عرشين سنة فصاعدا اذلين تذمروا َع .لن تدخلوا األرض اليت رفعت
يدي ألسكننكم فيها ،ما عدا اكلب بن يفنة ويشوع بن نون .وأما أطفالكم
اذلين قلتم يكونون غنيمة فإِّن سأدخلهم ،فيعرفون األرض اليت احتقرتموها».

(عدد .)21-80 :12

اكنت عبارة "عرش مرات" صورة بالغية يف العصور الكتابية تعين "مرارا

وتكرارا" (تكوين 7 :21؛ أيوب  .)2 :11حىت هذا احلني ،اكن اهلل متساحما
ومتساهال مع تذمرات الشعب .وبدال من أن يشعروا بالسعادة الغامرة من جراء
أنهم لم يعودوا عبيدا يف مَص ،تذمروا بشأن الطعام اذلي اكنوا مضطرين أن
يأكلوه (عدد  ،)25-21 ،12-1 :11وبشأن القائد املختار من اهلل ،موىس (عدد :18

 .)16-1لكن هذه املرة ،نفد صَّب اهلل ،وجيب أن يكون لعدم إيمانهم عواقب
وخيمة .وقد كتب ىلع شعب إرسائيل أن يهيموا ويتيهوا يف الَّبية أربعني سنة إىل

أن يموت مجيع ابلالغني اذلين لم يؤمنوا.
ْ
فرصةْثانيةْ

سيحصل شعب إرسائيل ىلع فرصة ثانية المتالك أرض املوعد .يسجل

تثنية  2-8األحداث اليت تصف كيف انتىه األمر ببين إرسائيل خالل أربعني

سنة من اتلجوال ،يف األرض الواقعة ىلع اجلانب اآلخر من نهر األردن (اليت اكن

يطلق عليها "عَّب األردن" [ ،)]Transjordanرشق أرض املوعد .اكنت أرايض
عَّب األردن يه أدوم ،وموآب ،وعمون ،ويه األرايض اليت اكن اهلل قد أعطاها
لنسل لوط ،ابن أيخ إبراهيم ،ولعيسو ،أيخ يعقوب .واكنت الشعوب اليت سكنت

هناك أقرباء بلين إرسائيل ..اغبليتهم ،ىلع أية حال .لكن اكن هناك آخرون أيضا.

أراد اهلل أن يقوم موىس بهذه الرحلة لغرض حمدد .لم يكن األمر يتعلق
بزيارة أقارب بعيدين .لكن يف انلهاية ،وصل بنو إرسائيل إىل منطقة تدىع

باشان .اكن للموضع سمعة خميفة .وقد اشتهرت باشان يف الكتابات القديمة من
خارج الكتاب املقدس ،بأنها "موضع سكن احلية" .واكنت مدينتان من مدن

باشان الرئيسية ،عشتاروث وإذريع ،اللتان ورد ذكرهما باالرتباط بهذه الرحلة
(تثنية 2 :1؛ يشوع  ،)18 :12تعتَّبان بوابتني لدلخول إىل اهلاوية ،اعلم األموات

السفيل 2.ويف سياق رؤية إرسائيل للعالم الارق للطبيعة ،اقتاد اهلل بين إرسائيل

إىل أبواب اجلحيم نفسها.

ولم يكن هذا لك يشء.
قاد اهلل بين إرسائيل إىل هناك ملواجهة ملكني ،سيحون وعوج .اكن هذان
امللاكن أموريني (تثنية 2-8 :2؛  ،)2 :21وحاكمني ملن يطلق عليهم الكتاب

املقدس الرفائيني .وكما ذكر تثنية  11 :8منذرا ،اكن العناقيون ﴿هم أيضا حيسبون

رفائيني (عمالقة) ﴾.وهكذا ،اقتاد اهلل الشعب ،بواسطة موىس ،إىل منطقة أخرى
يسكنها اجلنس ذاته من العمالقة اذلين اكنوا قبل سنوات قد أرعبوا جواسيس

بين إرسائيل حىت أفقدوهم إيمانهم (عدد  ،)22-28 :12ذلك احلدث اذلي اكن
السبب يف األربعني اعما من اتليهان يف الَّبية.

وهلذا أىت بهم اهلل إىل هناك؟ ألن هذه املواجهة اكنت داللة منذرة بما اكن

ال بد عمله بعد انقضاء األربعني اعما .فسيتحتم ىلع شعب إرسائيل يف انلهاية
أن يعَّبوا نهر األردن يك يسكنوا األرض اليت أعطاها الرب هلم .اكن اهلل يمتحن
شعبه .هل سيؤمنون وحياربون هذه املرة؟ إن اكن كذلك ،فإن انلَص سيعطيهم
ثقة وإيمانا يف ما ينتظرهم يف املستقبل.

وىل بنو إرسائيل األدبار قبل سنوات .لكن هذه املرة انتهت القصة نهاية

خمتلفة ،إذ قال موىس« :فدفعه الرب إلهنا أمامنا [سيحون] ،فرضبناه وبنيه ومجيع

قومه ...فدفع الرب إلهنا إىل أيدينا عوج أيضا ملك باشان ومجيع قومه ،فرضبناه

حىت لم يبق هل شارد( ».تثنية 22 :8؛  .)2 :2عندما أاعد اعموس انليب رسد أحداث

المكان الذي يذهب إليه جميع األموات .بحسب فكر العهد القديم ،إنهم "يهبطون" إلى شيول؛ ومن هنا
جاءت التسمية :العالم "السفلي".

هذه املواجهة يف سفره الكتايب بعد عدة سنوات ،وصف نتيجة املعركة اكتلايل:

«وأنا قد أبدت من أمامهم األموري اذلي قامته مثل قامة األرز ،وهو قوي
اكبللوط( ».اعموس .)1 :8

اكنت هذه طريقة قاسية يلبدأوا بها فرصتهم اثلانية .فقد طابلهم اهلل أن

يواجهوا خماوفهم ˗تلك األهوال اليت لكفتهم من قبل أربعني سنة من اتليهان دون

هدف .اكن اإلهل اذلي شق ابلحر األمحر يقف يف صفهم .وقد حان الوقت

يلتذكروا هذا.
ْ

ْ ْ ْ
ن"ْْ
حم ْرْمْو ْ
" ْ
ربح شعب إرسائيل املعركة ضد سيحون وعوج .وهنا نصل ىلع أول ملحة

عن السبب اذلي ألجله اقتىض االستيالء ىلع أرض املوعد يف بعض األحيان
اإلبادة اتلامة .فقد اكن مجيع ساكن املدن اليت اكنت موطنا للرفائيني العمالقة

"حمرمني"( 5تثنية  .)6 :2لم يكن اهلدف هو االنتقام ،بل اتلأكد من إبادة ساللة
اجلبابرة .فبالنسبة بلين إرسائيل ،اكن أسالف عشرية العمايلق شيطانيني ،إذ اكنوا
ثمرة اكئنات إهلية متمردة وساقطة .لم يكن ممكنا بلين إرسائيل أن يتواجدوا

جنبا إىل جنب مع ساللة ذات أصل شيطاِّن.

مر الوقت ،وقبل أن يعَّب بنو إرسائيل نهر األردن يلدخلوا كنعان ،مات
موىس .وانتقلت القيادة إىل يشوع .وقاد يشوع الكثري من احلمالت العسكرية يف

في الترجمة اإلنجليزية ،تعني الكلمة :مخصصين للهالك ""devoted to destruction

غضون احتالل إرسائيل ألرض املوعد ،واكن اإلطار اذلي حدد تلك احلمالت
هما العامالن الذلان ذكرتهما سابقا يف هذا الفصل :طرد األمم املعادية ،ويف
غضون ذلك ،إبادة ساللة عشرية العمالقة.

حني ننظر إىل عملية امتالك أرض املوعد داخل ذلك اإلطار ،نراها حربا

مقدسة ˗أي معركة ضد قوى الظلمة واألعداء الاضعني هليمنة آهلة معادين
يقول الكتاب املقدس عنهم إنهم اكئنات روحية حقيقية.

.88-81

ويلخص األساس املنطيق لالستيالء ىلع األرض ىلع نو جيد يف يشوع :11
﴿وجاء يشوع يف ذلك الوقت وقرض العناقيني من اجلبل ،من حَّبون ومن

دبري ومن عناب ،ومن مجيع جبل يهوذا ،ومن لك جبل إرسائيل .حرمهم يشوع
مع مدنهم .فلم يتبق عناقيون يف أرض بين إرسائيل ،لكن بقوا يف غزة وجت

وأشدود﴾.
ْ

ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْاْْمْ ْهْمْ ْا؟ْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ
اكنت محالت يشوع ناجحة عموما ،لكنها لم تكن مكتملة .فقد أفلت

منهم بعض العمالقة ˗ويف حني أنه ربما لم يبد هذا مهما بدرجة كبرية ،إال أنه
اكن ينذر بأحداث مستقبلية .فقد انتىه املطاف ببعضهم يف جت ،وصارت جت
مدينة فلسطينية (يشوع  ،)2 :12واكنت هذه املدينة مسقط رأس جليات يف أيام
امللك داود (1صموئيل  .)2 :17ولم يكن جليات هو العمالق الوحيد يف جت

(1أخبار األيام  .)2-5 :80وهكذا ،لم يتعرض مجيع من اكنوا "حمرمني" يف أثناء

استيالء إرسائيل ىلع أرض املوعد لإلبادة بالفعل ،وألن احلمالت العسكرية لم

تنفذ مجيع اتلوجيهات األساسية هلا ،اكن ذللك عواقب ىلع بين إرسائيل.

يَّبنا سفر القضاة بأن االستيالء ىلع األرض لم يكن اكمال من نواح

أخرى وقت موت يشوع .فاالستيالء ىلع األرض بكاملها لم يتم قط .فقد قرر

بنو إرسائيل أنهم أجنزوا القدر الاكيف ،وعصوا وصية اهلل اليت أمرتهم بطرد األمم
األخرى .لكن الطاعة اجلزئية عصيان.

ظل بنو إرسائيل قرونا يدفعون ثمن قرارهم هذا بعدم استكمال أهداف

اهلل .ويكرر سفر القضاة دورة مروعة :إذ تعرض إرسائيل للطغيان بصورة

متكررة ىلع يد أمم معادية ،واكد الوالء باإليمان باهلل يصبح معدوما تماما .ومع

أن األحوال حتسنت يف عهد امللك داود وابنه سليمان ،لكن بمجرد موت
سليمان ،فسدت إرسائيل وتفككت بفعل احلرب األهلية ،وعبادة األوثان.

ألَّق الفشل الكبري بظالهل ىلع جمد انلجاح يف احلرب ودخول األرض .فقد

انزتعت اهلزيمة من فك االنتصارات .وباء حكم ملكوت اهلل ،وخطته الستعادة
جنة عدن بالفشل .لكن ظلت انلظرة إىل العالم الفائق للطبيعة اليت نشأت من

بابل ،مع خضوع أمم غري مؤمنة لسيادة آهلة رشيرة ،سليمة دون املساس بها.

هزم إرسائيل وتبدد ،وخضعت أرض املوعد حلكم آهلة أخرى وشعوبها .هذه
الرؤية الكونية نفسها تتخلل العهد اجلديد أيضا ،حيث يستخدم بولس ألفاظا،

مثل :رياساتْ،وسالطنيْ،وعروشْ،وسيادات لوصف قوات الظلمة .وقد اكن لك

لفظ من تلك األلفاظ يستخدم قديما لإلشارة إىل حكم منطقة جغرافية (إقليم

أو مقاطعة).

اكن السبب يف إخفاق بين إرسائيل ،شعب اهلل ،هو عصيانهم وخيانتهم.

فالبرش ضعفاء .وربما نتساءل« :ملاذا يتكبد اهلل العناء للتعامل معنا؟» لكن إن
رجعنا باذلاكرة إىل جنة عدن ،لعلمنا السبب .فقد ألزم اهلل نفسه بالبرش وارتبط

بهم .نن خملوقون ىلع صورته ،ونن اعئلته األرضية .إن خطته األصلية حلكم

األرض تشملنا .وأن يستبعد اهلل مشاركة البرش يف حكمه ىلع األرض من خالل
جممعه إنما يعين عجزه عن إجناح خطته ،أو أنها اكنت فكرة سيئة من األساس.

ليس اهلل اعجزا عن حتقيق أهدافه .وكما ذكرت يف فصل سابق ،هو ال يرتكب

أخطاء.

اكن الوقت قد حان لطريقة جديدة حلل مشلكة الطية واإلخفاق القديمة.

لم يكن من املمكن الوثوق بالبرش إلنهاض وإحياء حكم امللكوت العدِّن.

اهلل وحده وبنفسه هو القادر ىلع إتمام ما يلزم .اكن اهلل وحده القادر ىلع الوفاء

بالزتامات العهود اليت قطعها .لكن لم يكن هذا يعين استبعاد البرش .بل عوضا
ْ
ْْْاْ .وبهذا يكمل انلاموس والعهود بنفسه،
عن ذلك ،اكنْلَعْاهللْأنْيصيْْْإنسان
ثم حيمل عقوبة إخفاق لك البرش .لكن حتقيق هذا احلل الفائق اتلصور اكن

يعين وجوب أن يظل مكتوما عن اجلميع ،بمن فيهم الاكئنات العاقلة الفائقة

للطبيعة املعادية ملقاصده .ولم يكن هذا باألمر اهلني.

ْ
الفصلْالعارشْ

ْ
ْ
اجلميعْْْ
بصْْ ْ ْ ْ ْ
حتتْ ْ ْْ
تفْ ْ ْ
خم ْ ْ ْ
ْ
ظل اهلل منذ السقوط ،حياول إحياء هدفه األصيل جلنة عدن ،أال وهو أن

حييا مع لك من اعئلته اإلهلية واعئلته األرضية ىلع األرض .أوىص اهلل آدم وحواء

بأن يثمرا ويكرثا ،وبهذا يوسعا حكم اهلل الصالح ىلع بقية الكوكب .أراد اهلل

أن تكون األرض لكها ماكنا تتالىق فيه السماء واألرض ،ويمكن فيه للبرش أن
يستمتعوا باإلهليات ،ويمكن لإلهليات أن تستمتع باألرض وبالبرش .ونعلم ما
آلت إيله المور.
ْ
تاريخْمنْاإلخفاقاتْ
أخطأ البرش وطردوا من حمرض اهلل .وأغلقت جنة عدن .كما طرد العدو

اإلليه ،احلية ˗أي طرح أو قطع˗ من حمرض اهلل إىل األرض ،حيث يملك املوت،

وحيث احلياة ليست أبدية .وصار سيد األموات ،وبناء عليه صار هل حق رشيع

يف لك اكئن برشي سيودل يوما ىلع األرض ˗ألن البرش يطئون ،وأجرة الطية يه
موت (رومية .)82 :6

بعد الطوفان ،أاعد اهلل اتللكم عن هدف جنة عدن مع نوح واعئلته:

«أثمروا وأكرثوا ».اكنت هذه فرصة ثانية للعمل من جديد .وبدال من ذلك ،تمرد

البرش .وبدال من أن يطيعوا اهلل وينرشوا معرفته وحكمه يف لك ماكن ،أرادوا بناء

برج حيث يمكن أن يأيت اهلل إيلهم.

إخفاق من جديد .لم يكن اهلل ليسمح بهذا .فقام اهلل ببلبلة ألسنة األمم

وأسلمهم إىل حكم جممعه اإلليه .ثم قرر أن يبدأ من جديد مع اعئلة برشية
جديدة ˗من خالل إبراهيم وسارة .واكنت خطته أن يسرتد األمم األخرى ˗من

خالل نسل إبراهيم˗ بمجرد إحياء حكم ملكوته (تكوين .)2 :18

وهذا أيضا اكن إخفاقا .وباتلايل قامت املحاولة اتلايلة ىلع إخراج إرسائيل

من أرض مَص ،ثم اإلتيان بهم إىل سيناء ،ثم أخريا إىل أرض املوعد .وأخفق شعب

إرسائيل .ويف انلهاية أقام اهلل داود ،ثم سليمان .لكن بعد موت سليمان ،عبد

شعب إرسائيل آهلة أخرى ،وانقلب بنو إرسائيل بعضهم ىلع بعض .فاكن ىلع اهلل

أن ينفيهم من أرض املوعد إىل السيب.

إن قصة البرش ،بمعزل عن حضور اهلل ،يه قصة إخفاق .وهذا ألن البرش

ضالون وخطاة منذ السقوط .مجيع البرش بهم عيوب ما وأجنبيون (منفصلون)

عن اهلل .ال يمكن ائتمان أي قائد برشي ىلع بدء ملكوت اهلل واحلفاظ عليه.
بل بات البرش يقاومون الوالء هلل وحده ،ويرغبون يف اذلهاب يف طريقهم الاص

باستقالل عنه .وهم أيضا يطئون ،وينضمون إىل سيد األموات ،عدو اهلل األكَّب.
لكن لم يكن ممكنا أن تتحقق رؤية اهلل اليت تتضمن أن يشارك اهلل امتياز

وجود ملوك والكء هل ىلع عدن جديدة من دون البرش .والوسيلة الوحيدة اليت
يمكن بها للبرش أن يكونوا يوما قادرين ىلع تنفيذ دورهم يف خطة اهلل يه أن

جيددوا .اكن ال بد من أن ترفع لعنة السقوط.

وتلحقيق ذلك ،اكنت دلى اهلل خطة
ْ
احللْ˗ْومشلكةْ
اكن اهلل يف حاجة إىل إنسان يكون أكرث من جمرد إنسان ˗شخص يمكنه
مقاومة اتلجربة ،ويكون طائعا دائما ،شخص مؤهل للملك ،يستطيع إبطال لعنة
املوت بأن يموت ثم يقوم من بني األموات بقوته .لك هذا يمكن أن حيدث

بطريقة واحدة فقط :أن يصري اهلل نفسه إنسانا .وبهذا يتمم خطته ،كإنسان ،من

أجل لك اجلنس البرشي ،ويبعث جنة عدن من جديد .فقط حني ينال البرش
الغفران ،ويصريون إهليني كيسوع بقوة القيامة (1يوحنا  ،)2-1 :2حينئذ يمكن

جلنة عدن أن تكون واقعا.

لكن اكنت هناك مشلكة .إن اكتشفت خطة أن اإلنسان اذلي هو اهلل قد

جاء يلموت ويقوم من بني األموات يك يضمن إحياء رؤية اهلل األصلية ،لم تكن

قوات الظلمة تلعجب بها.

وهذا هو باتلحديد ما قاهل بولس يف رساتله األوىل إىل كنيسة كورنثوس:
«بل نتلكم بكمة اهلل يف رس :احلكمة المكتومة ،اليت سبق اهلل فعينها قبل

ادلهور لمجدنا ،اليت لم يعلمها أحد من عظماء هذا ادلهر ،ألن لو عرفوا لما

صلبوا رب المجد1( ».كورنثوس )2-7 :8

من هم اذلين يتحدث عنهم بولس .إن لكمة "عظماء" [ ]rulersيمكن أن

تشري إىل سلطات برشية ،مثل بونتيوس بيالطس (بيالطس ابلنطي) والقادة

ايلهود ،لكن اكن بولس يقصد أيضا قوات إهلية شيطانية (أفسس  .)8 :8اكن
برشا ْوآهلة ،يف جهلهم .فقد اكن لك يشء يتوقف
ينبيغ اإلبقاء ىلع أعداء اهللْْ ْ ،

ىلع موت وقيامة اهلل˗اإلنسان.

لكن كيف يمكنك أن تبيق ىلع ذلك رسا؟
املسياْاخليفْ
إن اهلل-اإلنسان ،هذا اذلي يتوقف عليه إحياء جنة عدن ،اكن هو،

باتلأكيد ،املسيا – يسوع انلارصي .لكن هل أدهشك افرتايض بأن الطة
املسيانية اكنت رسا؟ أال يمكننا ببساطة أن نقرأ العهد القديم ونرى الطة

اكملة؟ ال ،ال يمكننا هذا.

صدق هذا أو ال تصدقه ،ال يوجد مقطع واحد يف العهد القديم يستخدم

لكمة مسيا للتعبري عن إنسان هو حقا اهلل ،وسيموت عن خطايا البرش .وينطبق
ذلك حىت ىلع إشعياء ،اذلي رسم بقلمه صورة "العبد املتألم" (إشعياء  .)11 :52ال

تظهر لكمة مسيا قط يف ذلك األصحاح ،وال يف أي موضع آخر يف سفر إشعياء.
فلكمة "عبد" تشري إىل األمة اإلرسائيلية ،ال إىل خملص واحد (إشعياء 2 :21؛ :22

81 ،8-1؛ 2 :25؛ 80 :22؛  .)2 :21أما لكمة مسياْ،أوْمسيحْ[ ،]Messiahاليت تعين
"املمسوح" [ ،]anointedفاكنت تشري تقريبا دائما إىل داود فقط أو إىل واحد من
نسله خلفه ىلع العرش.

ويف احلقيقة ،إن الَّبهان ىلع ما أقول هو صعوبة أن جند يف العهد القديم

ملفا تعريفيا أو معلومات عن حياة مسيا إليه سيموت ويقوم من بني األموات،
بينما هذا امللف اتلعرييف وهذه املعلومات واضحة يف العهد اجلديد.

فكر يف كيف اكنت ردة فعل اتلالميذ جتاه يسوع حني أخَّبهم بأنه ذاهب

إىل أورشليم يلموت .لقد أربكهم اإلعالن وأزعجهم (مىت 82 ،88 :17؛ مرقس :1

 .)28-20لم جييبوه بقوهلم" :نعم ،صحيح ،لقد قرأنا هذا يف الكتاب املقدس" ،بل
وقد وب بطرس يسوع ىلع قوهل هذا (مىت .)82-81 :16

لم يكن دلى اتلالميذ أدىن ويع ،أو معرفة ،خبطة اهلل اجلديدة هذه .فقد

ظنوا أن يسوع ليس سوى ابن داود ،والوريث الرشيع لعرشه .لقد ظنوه شخصا

صنع آيات مثلما فعل أنبياء العهد القديم تماما.

وحىت بعد القيامة ،اكن جيب  -بطريقة خارقة للطبيعة  -أن تنفتح أذهان

اتلالميذ يك يروا املسيا املتألم .فبعد قيامة يسوع من األموات ،ظهر هلم وقال:

"هذا هو الَكم اذلي لكمتكم به وأنا بعد معكم :أنه ال بد أن يتم مجيع

ما هو مكتوب عين يف ناموس موىس واألنبياء والمزامري .حينئذ فتح ذهنهم

يلفهموا الكتب (لوقا )25 ،22 :82

لم تكن هذه "الطة اجلديدة" اليت وضعها اهلل – بأنه سيموت ثم يقوم
ثانية يلبطل لعنة السقوط – ظاهرة ىلع اإلطالق يف العهد القديم .لكن يف

املقابل ،توجد مفاتيح متناثرة عَّب لك العهد القديم يف عرشات املواضع .لم حيدث

قط أن أعلنت الطة اكملة يف موضع واحد .فإن امللف اتلعرييف باملسيا لم يتضح
إال بعد وقوع األحداث– بل حىت آنذاك لم يكن يتضح إال لشخص يعلم مسبقا

ما يبحث عنه وما يتوقع أن جيده.
بالطبع علمت الاكئنات العاقلة الفائقة للطبيعة أن ابن داود اذلي أشارت

إيله انلبوات قد جاء (مىت 81-82 :2ح لوقا  .)25-21 :2اكن ذلك هو القدر اذلي

استطاعوا استيعابه من العهد القديم .لكن لم يعط يشء مما قاتله الشياطني يوما

االنطباع بأنهم فهموا أن يسوع اكن آتيا إىل األرض يلموت ويقوم من بني

األموات ،مبطال اللعنة.

كما قال بولس إنه لو علم هؤالء وإبليس هذا ،ملا دفعوا شخصا كيهوذا إىل

تسليم يسوع ملن أرادوا موته .إن الشيطان وحلفاؤه معه يتصفون بعدة صفات
ْ
خدعوا يلقتلوا يسوع ،تماما كما خطط اهلل.
سيئة ،لكنهم قطعا ليسوا بلهاء .لقد ْ
وبهذا ،أطلقوا إشارة ابلدء لسلسلة أحداث ستؤدي إىل نهايتهم .اكن هذا تضليال

بتخطيط إليه.

أجزاءْمنْامللفْاتلعرييفْ
حني نرجع للوراء بعد وقوع األحداث بالفعل ،يمكننا أن نرى أجزاء من

امللف املسياِّن بوضوح أكرث مما أمكن للتالميذ رؤيته .ويف حني ال يوجد نص

كتايب واحد يصف ابنا إهليا مسيانيا دلاود ،يموت ويقوم من بني األموات إلبطال
اللعنة ،إال أن اليوط اليت تشري إىل هذا متواجدة عَّب لك العهد القديم .وإذ أنك

رأيت كيف نفذت الطة ،يمكنك أن تتناول خيطا من هذه اليوط ،ومن ثم
تبدأ يف تتبع األنماط املماثلة.

ىلع سبيل املثال ،اسأل" :من هو ابن اهلل؟" ليست اإلجابة يف العهد القديم

يه "يسوع" .اكن آدم هو ابن اهلل – فقد اكن هو اإلنسان األول .كما يدىع شعب
إرسائيل أيضا ابن اهلل (خروج 82 :2؛ هوشع  .)1 :11وديع أيضا ملك إرسائيل

كذلك (مزمور  .)7 :8أما يف العهد اجلديد ،يسوع هو "آدم األخري" و"ابن اهلل"

(رومية 2 :1؛  1كورنثوس 25 :15؛  8كورنثوس 11 :1؛ عَّبانيني .)2 :2

وربما نسأل" :من هو عبد اهلل؟" عبد آدم اهلل (تكوين  .)15 :8وديع شعب

إرسائيل أيضا عبد اهلل (إشعياء 2 :21؛ 81 ،8 ،1 :22؛ 2 :25؛ 80 :22؛  .)2 :21كما

ديع داود وملوك إرسائيليون آخرون من نسله عبيد اهلل ( 8صموئيل 12 :2؛

مزمور 2 :21؛  1ملوك 7 :2؛  8أخبار األيام  .)16 :28واكن يسوع أيضا هو عبد اهلل
[فتاه] (أعمال 12 :2؛ 20 :2؛ فيليب .)2-1 :8

هل تألم أبناء اهلل وعبيد اهلل هؤالء؟ هل انتىه وجودهم األريض يف وقت

ما؟ وهل جتدد ذلك الوجود؟ هل ينتظرهم مستقبل يف جنة عدن جديدة؟
اإلجابات يه لكها نعم .فإن آدم ،وإرسائيل ،وامللوك ادلاوديني مجيعهم اكنوا

مطردوين خارج حمرض اهلل – ذلك املوضع يف األرض حيث اكن يسكن اهلل

(جنة عدن وأرض املوعد) .ومع ذلك فقد نال مجيعهم الفداء ،وسينالونه أيضا يف
جنة عدن جديدة ،يك حييوا مع اهلل ومع يسوع املقام من بني األموات.

الفكرة من هذا هو أن مجيع هذه الشخصيات تشري إىل يسوع بشلك ما،
ْ ْ
كملْهذهْالنماطْأوْانلماذج .هو الصورة املوحدة اليت تصبح منظورة حني
وهوْْي ْ ْ
تكتشف مجيع األجزاء وتوضع يف أماكنها الصحيحة .اكن لك يشء حتت بَص

اجلميع ،ومع ذلك اكن غري قابل لالكتشاف إال بإدراك متأخر ،أي بعد حدوثه

بالفعل.

ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْْْاْمْ ْهْمْ ْا؟ْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ

إن الرش العاقل ،أي إبليس ،والشياطني ،واآلهلة األدىن مرتبة اذلين

حيكمون األمم ،ال يعلمون لك يشء .فليس عندهم فكر اهلل ،وال يمكنهم
اخرتاقه .نن نميل إىل االفرتاض أنه ألنهم خارقون فهم يعلمون لك يشء .ليس

هذا صحيحا .ال يوجد سوى شخص واحد يلك ْالعلم – وهو اهلل .وهو يقف يف

صفنا نن.

بسبب السقوط ،صار إلبليس حق رشيع فينا مجيعا .ماذا أعين بهذا؟

بسبب خطية آدم "اجتاز الموت إىل مجيع انلاس" (رومية  .)18 :5فقد لعنت احلية،

وطرحت وصارت تتسلط ىلع اهلاوية – اعلم األموات السفيل ،أو ما نشري إيله

باجلحيم .وبسبب السقوط ،قدر للجميع املوت واذلهاب إىل اهلاوية ،اعلم
األموات– حيث يملك الشيطان.

لك هذا تغري حني جاء يسوع ِفْجميئهْالول ،وتمم خطة اهلل للخالص

بموته ىلع الصليب ،وقيامته من بني األموات .اكنت الطوة األوىل السرتداد أو

إحياء جنة عدن يه إتاحة وسيلة يمكن بها للبرش أن ينجوا من لعنة املوت،

حىت ال يعد لك من يؤمن ،أي لك من جعل من أهل بيت اهلل ،وعضوا يف ملكوته،

رهينة دلى لعنة املوت ومن هل سلطان املوت .وهلذا ،عند بداية خدمته إلاعدة

إحياء امللكوت (لوقا  ،)1-1 :10قال يسوع" :رأيت الشيطان ساقطا مثل الَّبق من

السماء" (لوقا  .)12 :10اكن يسوع يعلم أن موته وقيامته سيسددان دين الاطئ،

فال يعد إلبليس أي حق رشيع يف نفوسنا .اكن امللكوت هو بداية نهاية سيد
املوت (من هل سلطان املوت).

جيب مرة ثانية أن نتذكر من نن ،وما هو مصدر هويتنا .يدىع

املؤمنون،ىلع نو مجايع ،بوصفهم الكنيسة ،أي جسد ْاملسيح .لقد قام جسد

يسوع من بني األموات .وهكذا سنقوم نن ألنه هو قد قام ( 1كورنثوس -80 :15

 .)82فهو ابلكر من بني األموات .ونن "كنيسة أبكار مكتوبني يف السماوات"

(عَّبانيني  .)82-88 :18كما قال يوحنا" :وأما لك اذلين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن

يصريوا أوالد اهلل ،أي المؤمنون باسمه" (يوحنا  .)18 :1ليسْإلبليسْأيْحقِْفْ

أبناءْاهلل ألنهم سيقومون من املوت .فما من سبب يدعو إىل ابلحث عن اليح يف

اعلم األموات.

ليس من اعدة اهلل الكشف عن خططه ألحد – برشا اكنوا أو آهلة ،أوفياء

أم خصوم .اكن يتحتم أن تظل تفاصيل كيفية تتميم املسيا ملقاصد اهلل خفية.

لكنْاهللْسيسمحْهلم بأن يعلموا دون شك ،أنه املسيا حني يأيت ،سيكون اهلل يف

جسد برشي ،وأن اسرتداد ملكوت عدن سيكون هو آخر مرحلة يف اللعبة .وكما
سرنى يف الفصلني اتلايلني ،اكنت هذه املعلومات اكفية تلحريك اإليمان يف
قلوب البرش ،وإلغراء قوات الظلمة حىت يبلعوا الطعم ويبدءوا عملية تدمري

أنفسهم.

ْ
الفصلْاحلاديْعرشْ
ْ
ْ
خارقْللطبيعةْ
هدفْ ْْ ْ ْ
ْْ ْ
ْ
رأينا يف الفصل السابق كيف قدم العهد القديم املسيا خمفيا حتت بَص

اجلميع .اكن مفتاح خطة اهلل إلحياء جنة عدن ،وفداء البرشية ،هو أن يموت
املسيا ،يسوع ،ىلع الصليب ،ثم يقوم من بني األموات.

لم يكن ممكنا أن يوفر اهلل ملك برشي من نسل داود ،حيكم شعبه دون
أن يسقط يف الطية ،ودون أن يضل روحيا ،إال بأن يصري اهلل إنسانا .فقط إن

مات ذلك امللك بديال عن شعبه ،وقام من بني األموات ،سيتسن هلل أن يدين
ْ
الطية بعدل ،وْْأيضْاْ يعطي الالص يف الوقت ذاته .فقط بموت املسيا وقيامته،
يمكن أن يوجد ماكن للبرش الساقطني يف جممع اعئلة اهلل ،يلملكوا يف ذلك

امللكوت العدِّن املجدد ،وفقا للخطة األصلية.

لكن فكر ميع يف لك ما اكن يقتضيه هذا :اكن ىلع يسوع بطريقة ما أن

حيرص ىلع أن تؤثر قوات الظلمة الفائقة للطبيعة يف البرش يك يقتلوه – دون أن
يعلموا فعليا ما يفعلونه .ويتوافق هذا مع ما قاهل بولس ألهل كورنثوس (1

كورنثوس  ،)2-6 :8إنهم لو علموا انلتائج املرتتبة ىلع هذا ،ملا أقدموا ابلتة ىلع
صلب الرب.

من املمكن أن تبدو حياة يسوع وخدمته أكرث منطقية حني ينظر إيلها

قبالة تلك اللفية .ىلع سبيل املثال ،يسهل ىلع قاريئ العهد اجلديد أن يتودل دليهم
انطباع بأن خدمة يسوع اليت قادت إىل الصليب اكنت بصورة ما عشوائية .فيف

انلهاية ،ال ترسد األناجيل دائما األحداث نفسها – ىلع سبيل املثال ،ال يرد ميالد
يسوع سوى يف إجنيلني (مىت ولوقا) ،وواحد منهما فقط هو اذلي يذكر املجوس

(مىت  .)8وأحيانا تظهر مشاهد يف ترتيب يتلف اختالفا طفيفا بني إجنيل وآخر.

إال أن أعمال يسوع تلك اليت دونت يف األناجيل ،واليت تسبق صلبه :شفاء
املرىض ،والكرازة بملكوت اهلل ،والغفران للخطاة ،ومواجهة الرياء ،اكنت أكرث

من جمرد أعمال عشوائية صدرت من رجل حكيم متجول ،اكن من آن آلخر

جيرتح معجزات .يوجد ما جيري يف قصص األناجيل أكرث مما تقع عليه العني
املجردة .يوجد سيناريو ضمين ملا اكن يسوع يعمله.
اتلفوقْلَعْالرشيرِْفْاحليلةْوادلهاءْ
إن احلدث اذلي مزي بداية خدمة يسوع العلنية هو معموديته .هناك عني

اهلل علنا هوية يسوع بكونه ابنه (مرقس  ،)11 :1وهناك عرفه يوحنا املعمدان

بأنه هو من "يرفع خطية العالم" (يوحنا  .)81 :1حني نقرأ تلك اللكمات بفم يوحنا،
نفكر يف احلال يف الصلب .لكن لم يكن تالميذ يوحنا يفكرون يف هذا.

وبَصاحة شديدة ،ال أحد اكن يفكر يف الصلب .قرب نهاية خدمته ،بعد ما يزيد

ىلع ثالث سنوات من معموديته ،حني ابتدأ يسوع يتحدث عن موته ،رفض
تالميذه أنفسهم الفكرة (مىت 82-88 :17؛ مرقس  .)28-20 :1اكن آخر يشء

يتوقعونه هو أن يسمعوا من ربهم أنه سيموت قريبا .اكن هذا الكما جنونيا .لم
يفهموا أن موت يسوع ىلع الصليب اكن هو الطة من ابلداية .ملاذا لم يفهموا؟

ألن هذه الطة ،كما حتدثنا يف الفصل السابق ،لم تكن معلنة يف العهد القديم
بَصاحة ووضوح.

بعد معمودية يسوع ،اقتاده الروح إىل الَّبية يلواجه إبليس (مىت 1 :2؛

مرقس 18 :1؛ لوقا  .)12-1 :2ويَّبنا ميجء الشيطان يك جيرب يسوع بأن إبليس
اكن يعلم من هو– هو املسيا اآليت يف مهمة إاعدة تأسيس "حكم اهلل" ىلع
األرض .فيف انلهاية ،من املنتظر أن يكون "املمسوح" (املسيا) ملاك من نسل

داود .وقد اكن إبليس "رئيس هذا العالم" (يوحنا  )21 :18مدراك أن يسوع

سيستهدف نطاق سيادة إبليس – أي األمم اليت نبذها اهلل إبان حادثة برج بابل

قبل أن يؤسس إرسائيل (تثنية 80-11 :2؛ .)1-2 :28

يتذكر معظمنا املشهد اذلي دار بني يسوع وإبليس ،فقد جرب إبليس

يسوع ثالث مرات (مىت  .)11-2 :2واكنت اسرتاتيجية إبليس اثلاثلة دلفع يسوع

إىل انتهاك عالقته باهلل يه أن يقدم البن اهلل أمم العالم وممالكه (مىت ،)1-2 :2
الءيء نفسه اذلي يفرتض أن يسوع قد جاء ليسرتده:

"ثم أخذه أيضا إبليس إىل جبل اعل جدا ،وأراه مجيع ممالك العالم

وجمدها ،وقال هل« :أعطيك هذه مجيعها إن خررت وسجدت يل»" (مىت )1-2 :2

اكن عرض إبليس بمثابة حماولة بارعة تلغيري لطة اهلل .ومن املفرتض أن

يؤدي إىل انلتيجة اليت اكن يرغب اهلل فيها – أي اسرتداد األمم اليت رفضها
وحرمها من أن تكون شعبه .وبهذا تكون املهمة قد تمت بنجاح .وُك ما اكن

ىلع يسوع أن يعمله هو أن يسجد إلبليس بدال من اهلل.

يكشف عرض إبليس أنه بعد لم يدرك أن خطة اهلل تقتيض موت يسوع.

كما لم ينذره يسوع بهذا أيضا .لم يفرس هل أسباب رفضه .بل فقط قال إلبليس

أن يغرب عن وجهه .اهلل سيسرتد ما اكن هل مىت وكيفما أراد .لم تتعلق مهمة
يسوع فقط بكم مجيع األمم ،بل اكنت تتعلق بإاعدة بناء اعئلة .واكن ضم أناس

من مجيع األمم إىل تلك العائلة ،ال من إرسائيل وحدها ،يعين أن الطية ال بد أن
يكفر عنها .وكما خطط اهلل من ابلداية ،اكن حكم اهلل سيشمل أبناءه .واكن
الصليب رضوريا لفداء البرشية ،وباتلايل وضع خطة اهلل موضع اتلنفيذ .لم يكن

يسوع سيقع يف الداع – بل اكن هذا سيحدث للشيطان ،يف الوقت املعني.
ملحةْمنْعدنْ

بعد اتلجربة يف الَّبية مبارشة ،فعل يسوع شيئني :داع تالميذه األوائل

(بطرس ،وأندراوس ،ويعقوب ،ويوحنا) ،وشىف رجال به روح جنس (مرقس :1

82-16؛ لوقا  .)11 :5 – 21 :2استمر لك من دعوة اتلالميذ والشفاء ،وشَك بداية
نمط ما .فيما داع يسوع املزيد من اتلالميذ ،أعطاهم سلطانا يلخرجوا شياطني،

ويشفوا انلاس من لك مرض ،وإاعقة ،وُك حالة ضعف (لوقا .)5-1 :1
داع يسوع يف ابلداية اثين عرش تلميذا .لم يرد هذا العدد بمحض الصدفة،

بل هو مرتبط بأسباط إرسائيل االثين عرش .بدأ يسوع خطة امللكوت واضعا

إرسائيل نصب عينيه .فإنهم ،يف انلهاية ،قسم اهلل ،واملختارين من بني مجيع األمم
األخرى (تثنية  .)1-2 :28وسريى بولس الحقا انتشار اإلجنيل ىلع انلحو ذاته،

حيث يبدأ من ايلهود ،ثم يذهب إىل األمم (رومية .)17-16 :1

لم يتوقف يسوع عند االثين عرش تلميذا .فيف لوقا  10لكف سبعني آخرين

بشفاء أمراض وإخراج شياطني (لوقا  .)17 ،1 ،1 :10أيضا لم يكن هذا العدد

عشوائيا؛ بل هو عدد األمم املذكورة يف تكوين  – 10تلك األمم اليت نبذها اهلل

إبان حادثة برج بابل ،ووضعها حتت سيادة اآلهلة األدىن (تثنية 80 ،11 :2؛ ،2 :28
 .)1حتتوي بعض الرتمجات هلذه اآليات ىلع عدد اثننيْوسبعني ،بدال من سبعني.

وهذا ألن بعض املخطوطات القديمة للعهد القديم تعرض أسماء األمم يف
تكوين  10بشلك جيعل من جمموعها اثنني وسبعني .ويف لكتا احلاتلني ،الفكرة

واحدة – فإرسال هؤالء الرجال مرتبط بعدد األمم يف تكوين  .10وكما اكنت

دعوة االثين عرش إشارة إىل ميجء امللكوت إىل إرسائيل ،هكذا اكن إرسال
السبعني يشري إىل أن امللكوت سوف يسرتد األمم.

حني رجع السبعون (لوقا  ،)17 :10اكن جواب يسوع هلم اكتلايل" :رأيت

الشيطان ساقطا مثل الَّبق من السماء" (لوقا  .)12 :10اكن مغزى الرسالة

دراماتيَك مثريا :هناك انقالب عظيم جيري تنفيذه .لن يعود إلبليس أي حق

رشيع يف البرش بمجرد انتمائهم ليسوع .وقد انتهت إماكنية دخوهل إىل حرضة اهلل

يك "يشتَك ىلع املؤمنني" (رؤيا  .)10 :18فقد صار مدعيا دون قضية.
ْ
لْمينْ ْ
تعالْونْْ ْْ ْ

بعد ثالث سنوات من الكرازة بملكوت اهلل اآليت ،وإظهار حمبة اهلل

للناس ،ورشح ما ستبدو عليه احلياة يف اعلم "عدِّن" ،بدأ يسوع يستعد للنهاية –
للغرض احلقييق اذلي جاء من أجله.

وقبل الرحلة اليت من املنتظر أن تكون األخرية إىل أورشليم ،أخذ يسوع

تالميذه إىل أقىص شمال إرسائيل .اكن يسوع يريد حتفزي عملية الصلب .ولم

يكن من املمكن أن ينتيق ماكنا يواجه فيه القوات الارقة للطبيعة أفضل من

هذا.

أىت يسوع باتلالميذ إىل موضع يدىع قيصريية فيلبس .اكن هذا هو االسم

الروماِّن للموضع .لكن يف أزمنة العهد القديم ،اكنت املنطقة تدىع باشان .وقد
حتدثنا عنها فيما سبق ،يف الفصل اتلاسع .اكنت باشان تعتَّب بوابة ادلخول إىل

اهلاوية (اعلم األموات) – أبواب اجلحيم .وتقع قيَصية فيلبس يف سفح جبل

حرمون ،املاكن اذلي ،بسب الفكر ايلهودي ،جاء إيله بنو اهلل إىل األرض يف

اتلمرد املذكور يف تكوين  .2-1 :6باختصار ،اكنت باشان وحرمون يف أزمنة
العهد القديم نقطة االنطالق لقوى الرش الكونية.

يف هذا املوضع طرح يسوع سؤاهل الشهري" :من تقولون إِّن أنا؟" (مىت :16

 .)15فأجاب سمعان بطرس وقال« :أنت هو المسيح ابن اهلل اليح!»" (عدد .)16
فامتدحه يسوع ثم أضاف:
"طوَب لك يا سمعان بن يونا ،إن حلما ودما لم يعلن لك ،لكن أيب اذلي يف

السماوات .وأنا أقول لك أيضا :أنت بطرس ،وىلع هذه الصخرة أبين كنيسيت،

وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها (ع.)12-17 .

ثار جدل كبري لقرون عديدة ،حول ماهية "الصخرة" اليت أشار إيلها يسوع.

ويكمن مفتاح فهم اللكمة يف جغرافية املنطقة .تقع قيصريية فيلبس يف أقىص
شمال منطقة باشان .ويف أزمنة العهد القديم ،جرى االعتقاد بأن هذه املنطقة

حتوي بوابات تؤدي إىل اهلاوية أو اعلم األموات .وتقع قيَصية فيلبس عند سفح
جبل .و"الصخرة" يه ذلك اجلبل .و"أبواب اجلحيم" تمثل املوضع نفسه حيث اكن
يسوع وتالميذه واقفني.

اكن يسوع يتحدى قوات الظلمة .فبالسقوط ،فقدت البرشية احلياة

األبدية مع اهلل ،وحصلت يف املقابل ىلع مصري املوت واالنفصال األبدي عن اهلل.

وصار لسيد املوت ،احلية املعروفة باسم إبليس والشيطان – حق رشيع يف البرش.

واكن املصري املحتوم للك إنسان أن ينضم إيله يف اعلم األموات ،اهلاوية .لكن اهلل
اكن عنده أفاكر أخرى .ستكون الطة الرسية اليت تستلزم إرسال يسوع لتسديد
عقوبة خطايا البرش أن تشلك هجوما مبارشا ىلع أبواب اجلحيم .ولن يتمكن

سيد األموات وقواته من الصمود أمام ملكوت اهلل .فيف جوهر األمر ،اكن يسوع

يف ذلك انلص (مىت  )16يقف أمام بوابات الشيطان األمامية ،ويطعن يف اداعءاته.

أراد يسوع أن يستفز إبليس .ملاذا؟ ألنه اكن الوقت قد حان يك يموت يسوع
ليستحث خطة اهلل الرسية إىل اتلنفيذ.

وكأن هذا الطعن الشفايه لم يكن اكفيا ،اختذ يسوع خطوة هجومية

أخرى .يتفق لك من إجنيل مىت ،ومرقس ،ولوقا ىلع أن احلدث اتلايل يف خدمة
يسوع هو حدث اتلجيل .نقرأ يف مرقس  2-8 :1اتلايل:

"وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا ،وصعد بهم إىل جبل

اعل منفردين وحدهم .وتغريت هيئته قدامهم ،وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا
اكثللج ،ال يقدر قصار ىلع األرض أن يبيض مثل ذلك .وظهر لهم إيليا مع موىس،

واكنا يتلكمان مع يسوع .فجعل بطرس يقول ليسوع« :يا سيدي ،جيد أن نكون

ههنا .فلنصنع ثالث مظال :لك واحدة ،ولموىس واحدة ،وإليليا واحدة» .ألنه لم
يكن يعلم ما يتلكم به إذ اكنوا مرتعبني .واكنت سحابة تظللهم .فجاء صوت من

السحابة قائال« :هذا هو ابين احلبيب .هل اسمعوا» .فنظروا حولهم بغتة ولم يروا

أحدا غري يسوع وحده معهم".

وقعت حادثة اتلجيل فوق جبل حرمون .وقد انتَّق يسوع هذا املوضع

باتلحديد يك يكشف بلطرس ،ويعقوب ،ويوحنا عن من هو بدقة – جمد اهلل

املتجسد .اكن بهذا يعلم إبليس وقوات الظلمة باآليت :لقدْأتيتْإىلْالرضْيكْ
ْ
واآلنْافعلواْشيئْاْْْ
أسرتجعْماْيلْ.قدْاقرتبْملكوتْاهلل .ويف واقع األمر" :أناْهنا؛ْ ْْ ْ ْْْ ْ ْ ْ ْْْ ْْ

تلمنعوينْ".

ليس من قبيل الصدفة أن يتجه يسوع بعد حادثة اتلجيل مبارشة نو

أورشليم ،ويبدأ يف إخبار تالميذه بأنه سيموت هناك .لم يرغبوا يف سماع هذا.

لكن اكن يسوع قد استدرج إبليس وبقية القوات الشيطانية إىل القيام بردة

فعل .وبات اتلخلص منه بأقىص رسعة رضورة ملحة دليهم ،وهو ما أراده يسوع
تماما .اكن موته مفتاح حتقيق لك يشء.
ْ
مهمْاْ؟ْ
ملذاْيعدْهذاْ ْ ْ

إن خدمة يسوع اكنت مقصودة .واكن يملك رؤية واضحة عن دوره يف

إحياء ملكوت اهلل ىلع األرض ،يلتقدم امللكوت إىل يوم جميئه اثلاِّن ،ذلك ايلوم
اذلي سيكون إشارة ابلداية لعدن كونية ،أي يلوطوبيا مثايلة تشمل العالم لكه.
ليست حياتنا حمورية كحياة يسوع ،إال أن لك واحد منا ،كما اتلالميذ

أيضا ،هل دور حقييق عليه أن يقوم به .جيب أن نسلك مؤمنني بذلك .إن املؤمنني

اذلي حيرضون إىل جممع اعئلة اهلل ،حيرضون ال يلكونوا متفرجني بل مشاركني
(كولوّس .)12 :1

ومن بني مقاصد يسوع يه أن يظهر للبرش كيف اكن شلك جنة عدن،

وكيف سيكون شلك احلياة مع اهلل .يف اعئلة اهلل ،وحتت حكم اهلل ،لن يوجد

مرض أو عيب جسدي .كما لن توجد قوى معادية .إن ملكوت اهلل انلهايئ أكَّب

وأعظم من جمرد جنة ،وأوسع من إرسائيل .سيكون امللكوت كونيا .وسيشمل
مجيع األمم .وسيكون كجنة عدن يف لك يشء – سماء ىلع األرض.

وتقتض مهمتنا أن نقتدي بيسوع .يمكننا ،نظريه ،أن نرىع نفوس

وأجساد محلة صورة اهلل اآلخرين ،ونقودهم إىل اإليمان بامللك ،ونشدد عزيمتهم

أن يكونوا أوفياء هل .ال يتطلب األمر بالرضورة للمرء أن يتحىل بقوة خارقة حىت

"يعصب منكرسي القلب" و"ينادي للمسبيني بالعتق" أسوة باملسيا (إشعياء :61

 ،)1لكن هذه األعمال يف جوهرها أعمال خارقة للطبيعة .فيه تقتض مقاومة
الظلمة ،ورؤية اسرتاتيجية .لن يفشل الروح القدس يف أن يستخدم أي عمل من

أعمال اللطف واإلحسان لريشد قلب شخص ما .وما من كرازة برسالة اإلجنيل
ستكون بال ثمر .لقد اكن حتنن يسوع متسقا مع رساتله .لم ينتقص أحدهما من
قدر اآلخر .وهذا نمط يمكن ألي مؤمن أن يقتدي به – وهذه يه املهام

الوظيفية تلنفيذ رؤية امللكوت.

وأخريا ،نلتذكر جمددا أن الاكئنات الرشيرة العاقلة ليست هل حمدودياتها

فحسب ،بل يه أيضا غي ْحصينة أمام رؤية امللكوت وعمله .إن يسوع اآلن

جالس "يف يمني اهلل  ...ومالئكة وسالطني وقوات خمضعة هل" ( 1بطرس .)88 :2

نن نملك مع يسوع "اآلن ولكن ليس بعد" [( ]already but not yetكولوّس

1 :2؛  8تيموثاوس 18 :8؛ رؤيا يوحنا 86 :8؛  .)81 :2ولن تصمد أبواب اجلحيم أمام
تقدم الكنيسة واكتماهلا بوصفها ملكوت اهلل ىلع األرض .ويرجع نلا نن قرار
االشرتاك يف هذا االنقالب العظيم.

ْ
الفصلْاثلاينْعرشْ

ْ
ْ ْ ْ
السماءْ
بْْْ ْ
ح ْْ
س ْ
الراكبْ ْ
ْْ ْْ ْ ْ
ْ
ختمت الفصل السابق بأن ذكرت كيف بدأ يسوع يتحدث عن موته فور

استدراجه وحتديه لقوات الظلمة عند أبواب اجلحيم وجبل حرمون .أثار هذا

اتلحدي سلسلة من األحداث ستؤدي إىل حماكمة الرب وموته ىلع الصليب .قرأ
املؤمنون عن حماكمة يسوع مرات عديدة .لكن توجد خلفية هلذه املحاكمة

خاصة بالعالم الفائق للطبيعة اعدة ما يتم إغفاهلا.
لَك نفهم ما حرض يف انلهاية ىلع صدور حكم املوت من فم السلطات

ايلهودية ،ثم إرسال يسوع إىل بونتيوس بيالطس (بيالطس ابلنطي) تلنفيذ

احلكم ،علينا أن نرجع إىل سفر دانيآل يف العهد القديم – إىل اجتماع عقده اهلل

مع جنده السمايئ ،أي جممعه اإلليه.
ْْ ْ ْ ْ
وجمْمْعْهْ
اليامْ ْ ْ
القديمْْ ْْْ ْْ
ْْ ْ ْْ ْْ

يبدأ األصحاح السابع من سفر دانيآل برؤيا عجيبة وغري معتادة .رأى

دانيآل أربعة حيوانات خارجة من ابلحر (دانيآل  ،)2-1 :7مجيعها غريبة ،لكن
احليوان الرابع اكن هو األسوأ .يف األحالم اليت اكنت تفرس ،يف العهد القديم ،اكن

لك من األشياء ،والاكئنات احلية دائما ما تمثل شيئا .ويف هذا احللم ،اكنت
احليوانات األربعة يف رؤيا دانيآل يه أربعة ممالك .نعلم هذا ألن رؤيا دانيآل

متماشية مع موضواعت حلم نبوخذنَص يف دانيآل  ،8واذلي اكن عن بابل ،وثالث
ممالك أخرى تليها .ولكن سيكون تركزينا هنا ىلع ما يصفه دانيآل بعد هذه

الرؤيا:

"كنت أرى أنه وضعت عروش ،وجلس القديم األيام .بلاسه أبيض اكثللج،

وشعر رأسه اكلصوف انليق ،وعرشه لهيب نار ،وبكراته نار متقدة .نهر نار جرى

وخرج من قدامه .ألوف ألوف ختدمه ،وربوات ربوات وقوف قدامه .فجلس
ادلين ،وفتحت األسفار (دانيآل )10-1 :7

نعلم أن القديم األيام هو هلإ إرسائيل .يسهل للغاية معرفة هذا ،وخاصة

حني نقارن أوصاف عرشه برؤيا حزقيال لعرش اهلل (حزقيال  .)1إن انلار،

وابلكرات ،وهيئة اإلنسان اجلالس فوق العرش يف تلك الرؤيا اكنت يه نفسها
اليت يف رؤيا دانيآل.

لكن هل الحظت أنه لم يكن هناك عرش واحد فقط؟ يف رؤيا دانيآل

اكن هناك عدد من العروش (دانيآل  – )1 :7تكيف لدلين (ساحة القضاء)
اإلليه [ ،]divine courtأي جممع اهلل (دانيآل .)10 :7
اجتمع املجلس السماوي يف الرؤيا تلقرير مصري احليوانات – أي املمالك.

وتقرر وجوب قتل احليوان الرابع ،ونزع السلطان عن احليوانات األخرى (دانيآل

 .)18-11 :7ثم أن حيل حملهم ملك ومملكة آخرين .وهنا بدأت األحداث تزداد
إثارة.

ْ ْ
حبْ
الس ْ
ابنْاإلنسانْاآليتْلَعْْْ ْ
يتابع دانيآل رواية رؤياه:

"كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أىت وجاء

إىل القديم األيام ،فقربوه قدامه .فأعطي سلطانا وجمدا وملكوتا تلتعبد هل لك

الشعوب واألمم واأللسنة .سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول ،وملكوته ما ال

ينقرض" (دانيآل )12-12 :7

تستخدم عبارة "ابن اإلنسان" عدة مرات يف العهد القديم .وجيب أال

يدهشنا أنها تشري إىل إنسان .لكن املدهش هو الوصف اآلخر اذلي ورد عن هذا
ْْ
ْ ْْ ْ ْ
ْالسْمْاْءْ يلقف
بْ ْْْ
اإلنسان يف هذا انلص .يصف دانيآل  12 :7إنسانا ْْ
آتيْ ْْاْمْعْ ْْسْحْ ْ
أمام القديم األيام.
ملاذا يشلك هذا أهمية كبرية؟ ألن مجيع املواضع األخرى يف العهد القديم

اليت ورد فيها ذلك الوصف [املرتجم :أي الركوب ىلع سحب السماء] ،اكنت

لإلشارة فقط إىل اهلل نفسه (إشعياء 1 :11؛ تثنية 86 :22؛ مزمور 22-28 :62؛
ْ
موجودْاِْْْفْاملشهدْبالفعل بوصفه
مزمور  .)2-1 :102لكن يف دانيآل  ،7اكنْاهللْ ْ ْ ْ ْ
القديم األيام .وهكذا ،اكن دانيآل ،يف رؤياه ،يرى "إلها ثانيا" اذلي هو إنسان أيضا
– وهذا شبيه بإيمان املسيحيني باهلل بوصفه أكرث من أقنوم (شخص) واحد.
هذه يه الفكرة باتلحديد.
فيما اكن يسوع واقفا أمام قيافا يف أثناء حماكمته يف مىت  ،86واكنت حياته

ىلع املحك ،أثار غضب اجلميع باستشهاده بهذه الفكرة:

"واكن رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع لكه يطلبون شهادة زور ىلع يسوع

لَك يقتلوه ،فلم جيدوا .ومع أنه جاء شهود زور كثريون ،لم جيدوا .ولكن أخريا

تقدم شاهدا زور وقاال« :هذا قال :إِّن أقدر أن أنقض هيلك اهلل ،ويف ثالثة أيام

أبنيه» .فقام رئيس الكهنة وقال هل« :أما جتيب بءيء؟ ماذا يشهد به هذان

عليك؟» وأما يسوع فاكن ساكتا .فأجاب رئيس الكهنة وقال هل« :أستحلفك باهلل
اليح أن تقول نلا :هل أنت المسيح ابن اهلل؟» قال هل يسوع« :أنت قلت! وأيضا

أقول لكم :من اآلن تبَصون ابن اإلنسان جالسا عن يمني القوة ،وآتيا ىلع

سحاب السماء» .فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائال« :قد جدف! ما حاجتنا
بعد إىل شهود؟ ها قد سمعتم جتديفه! ماذا ترون؟» فأجابوا وقالوا « :إنه مستوجب
الموت»" (مىت .)66-51 :86

فيما يبدو أنه جواب عبيث عشوايئ عن سؤال واضح ،اقتبس يسوع من
ْ
اْمنْأنا؟ْاستمعْْْ
تريدْياْقيافاْأنْتعلمْحقْ ْْ ْ ْْْْْ ْْْ ْْ ْ
دانيآل  12 :7للجواب عن سؤال قيافا .أ ْ ْْ ْْْْْ ْ ْْ ْْْْ ْْْ ْ ْ ْْ ْ
ْ
جيدْاْ .واكنت ردة الفعل فورية .فهم قيافا يف حلظتها أن يسوع اكن يَصح بأنه هو
ْْ
شخصية اإلهل اثلاِّن يف دانيآل  – 12 :7أي اإلنسان اذلي وصف بأوصاف اهلل

وحده يف العهد القديم .اكن يَصح بأنه هو اهلل يف صورة إنسان .واكن هذا جتديفا
– وباعثا قويا إلصدار حكم باملوت.

لكن يسوع علم بالطبع هذا .ولم يكن مهتما ىلع اإلطالق بماية نفسه.

فقد اكن يعلم أنه الْبد أن يموت يك يسرتد ملكوت اهلل ،ويضم املؤمنني إىل اعئلة
اهلل ،ويسرتد حقه الرشيع يف األمم من يد الرياسات والسالطني الرشيرة اليت

سيطرت ىلع األمم اليت رفضها اهلل وقت حادثة برج بابل.

وقد مات بالفعل .ويقدم نلا املزمور اثلاِّن والعرشون ،اذلي اشتهر بوصفه

للتأثريات اجلسدية للصلب من خالل لكمات داود ،ملحة من األهوال غري
املنظورة اليت قاساها يسوع ىلع الصليب .اكن اكتب املزمور املتألم ينئ قائال:

"لك اذلين يرونين يستهزئون يب.
يفغرون الشفاه ،وينغضون الرأس
قائلني« :اتكل ىلع الرب فلينجه،
يلنقذه ألنه رس به» ...
أحاطت يب ثريان كثرية.
أقوياء باشان اكتنفتين.
فغروا َع أفواههم كأسد مفرتس مزجمر.
اكلماء انسكبت.
انفصلت لك عظايم" (مزمور )12-7 :88

ْ ْ ْ
اجلزء املخيف يف هذا الوصف آلالم املسيح هو ثريان ْبْ ْاشْ ْانْ ْالقوية .وكما

ذكرنا قبال ،اكنت باشان ،يف أزمنة العهد القديم ،قاعدة انطالق اآلهلة الشيطانية،

وموضع اهلاوية [اعلم األموات] .اكنت املنطقة مركز رئيسيا لعبادة ابلعل ،املرموز
هل باثلريان واألبقار .وباتلايل ،اكنت عبارة "ثريان كثرية .أقوياء باشان" إشارة إىل
الشياطني ،وقوات الظلمة .يف الوقت احلارض ،قام ّس .إس .لويس برسم الصورة

بكل غرابتها وبكل ما تثريه من نفور يف روايته " The Lion, the Witch, and

[ "the Wardrobeاألسد والساحرة وخزانة املالبس] .ال أحد قرأ هذا الكتاب أو

شاهد الفيلم يستطيع نسيان كيف قدم "أصالن" حياته يف اتضاع فوق املائدة
احلجرية جلماعة أتباع الساحرة ابليضاء املبتهجني.

وكما هزم يسوع إبليس وفاقه دهاء ،هكذا أيضا خدع أصالن الساحرة

ابليضاء وأظهر محقها .وما اعتَّبها الشيطان عن خطأ حلظة انتصار ،اتضح أنها
هزيمته اليت ال رجعة فيها.
ْ ْْ ْْ
ْ ْْ ْ ْْ ْ ْ
اسْْتْمْوتْْ ْونْْ
إْنْكْمْْآلْْْهْةْْْ...لْكْنْْمْْثْلْْْانلْ ْ ْ

لم يكن فقدان إبليس حلقه الرشيع يف حياة أبناء آدم هو السارة

الوحيدة اليت حلقت به عند الصليب .بل إن مجااعته املتمردة ،آهلة األمم يف العالم

الارق للطبيعة (إلوهيم) ،سيشهدون بداية تاليش نطاق سلطاتهم.

فقد تعني اآلهلة الفائقون للطبيعة حلكم تلك األمم من قبل العيل ،هلإ

إرسائيل (تثنية 80-11 :2؛  .)1-2 :28وال نعلم مىت صارت األمم أعداء هلل ،لكن

هذا ما حدث .لقد حولت هذه اآلهلة شعب اهلل ،إرسائيل ،عن عبادته إىل تقديم

ذبائح هلم (تثنية 2-1 :17؛ 87-86 :81؛  .)17 :28ويَّبنا املزمور اثلاِّن واثلمانون،

اذلي تناونلاه يف الفصل اثلاِّن تلعريف املجمع اإلليه ،بأن هؤالء اإللوهيم أساءوا

استخدام سلطانهم ،واكفأوا الرش .لم يكرتثوا أدىن اكرتاث نلاموس اهلل أو عدهل:
"اهلل قائم يف جممع اهلل.
يف وسط اآللهة (ألوهيم) يقض:
«حىت مىت تقضون جورا
وترفعون وجوه األرشار؟
اقضوا لذليلل ولليتيم .أنصفوا المسكني وابلائس.
جنوا المسكني والفقري .من يد األرشار أنقذوا.

«ال يعلمون وال يفهمون .يف الظلمة يتمشون.
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تزتعزع لك أسس األرض"
(مزمور )5-1 :28
ختَّبنا بقية املزمور بأن اهلل داع إىل اجتماع املجمع السماوي هذا يلخَّب
اآلهلة بأنه مستقبل بائس يف انتظارهم .سينتيه حكمهم املروع حني يقرر اهلل أن

يسرتد األمم:

"أنا قلت :إنكم آلهة
وبنو العيل لككم.
لكن مثل انلاس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون.
قم يا اهلل .دن األرض،
ألنك أنت تمتلك لك األمم" (مزمور )2-6 :28
ومىت سيقرر اهلل اسرتداد األمم؟ قرأنا اإلجابة من قبل يف دانيآل 12 :7
"فأعطي سلطانا وجمدا وملكوتا تلتعبد هل لك الشعوب واألمم واأللسنة.

سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول ،وملكوته ما ال ينقرض"

"أنتم ال تعرفون شيئا وال تفهمون شيئا ،بل تسيرون في الظالم بينما تنهار أساسات

الدنيا( .ترجمة )ASB

أنتم فاسدون تماما ،والعدل قد زال من الدنيا".

اكنت رسالة دانيآل  12-12 :7واضحة – حني يأخذ ابن اإلنسان امللكوت،

ستكون هذه بداية نهاية قوات الظلمة الفائقة للطبيعة .وقد أخذ يسوع هذا

امللكوت يف قيامته .فإن اهلل "أقامه من األموات ،وأجلسه عن يمينه يف

السماويات( ،املسيح حيكم هناك) فوق لك رياسة وسلطان وقوة وسيادة ،وُك
اسم يسىم ليس يف هذا ادلهر فقط بل يف المستقبل أيضا" (أفسس .)81-80 :1
ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْْْاْمْ ْهْمْ ْا؟ْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ

قبل الصليب ،اكن إلبليس حق أبدي يف نفوسنا .إن لك البرش يموتون؛

وهكذا يذهبون إىل اهلاوية ،أي إىل اعلم األموات ،اذلي هو نطاق سلطانه .وهناك
اكن من املفرتض أن نبَّق – لوال ذبيحة يسوع وقيامته .وباإليمان بعمله ىلع
الصليب ،أقمنا معه .وكما رأينا يف الفصل السابق ،طرح إبليس خارج حمرض اهلل
حني بدأ امللكوت ىلع األرض (لوقا  .)12 :10وحينها ال يعود اهلل يتلَّق املزيد من

شاكياته ىلع املؤمنني ،إذ لن يعد هل بعد أي حق يف نفوسنا.
ملاذا إذا نسلك اآلن ،وكأن هذا احلق ما زال هل؟

ال يكتسب الالص بالكمال األخاليق .بل هو عطية بانلعمة ،باإليمان
ْ ْ
(أفسس  .)1-2 :8وهذا بدوره يعين أن الالص ال يمكن أن يْ ْفقْدْ بسبب قصور

أو عيب أخاليق .فما ال يؤخذ ابلتة جبودة األداء ،ال يمكن أن يفقد ابلتة بضعف
األداء .يتعلق الالص بوالءْمبينْلَعْاإليمان – أي باثلقة فيما عمله يسوع يك

يهزم اداعء إبليس ،وباالبتعاد عن مجيع اآلهلة األخرى ،وعن انلظم اإليمانية اليت
يشلكون جزءا منها.

تلك رسالة ملكوت اهلل ،اليت نن ملكفون بأن خنَّب األمم بها (مىت :82

 .)80-11وفيما نطيع هذا اتللكيف ،تتقلص سيادة اآلهلة األعداء ،أي الرياسات

والقوات ،نفسا فنفس ،وحلظة بلحظة .والْتقوى أبواب اجلحيم ،أي اهلاوية أو

اعلم األموات ،ىلع القيامة ،ولنْتقوى ىلع تقدم اإلجنيل.

ومع ذلك ،فيف وقت صلب يسوع ،ال يشء من هذا بدا حقيقيا يف أعني

اتلالميذ .لكنهم اكنوا قريبا سيفهمون الرسالة ىلع نو مثري ،وال ينىس.

ْ
الفصلْاثلالثْعرشْ
االنقالبْالعظيمْ
ْ
إىل جانب القصص املدونة عن يسوع يف األناجيل – كروايات ميالده،

وموته ،والعظة ىلع اجلبل – لعل أكرث انلصوص املعروفة يف العهد اجلديد هو نص
األصحاح اثلاِّن من سفر أعمال الرسل ،حيث هب الروح القدس بقوة ىلع أتباع
يسوع يف يوم المسني .ويمزي هذا ايلوم بداية الكنيسة الويلدة ،وبداية الكرازة

للك العالم باسم يسوع.
بقدر كون هذا انلص مألوفا ،لكن يوجد به الكثري من األحداث أكرث مما

يدرك الغابلية .فإن أعمال  8مصمم يف حقيقة األمر يك يعلن عن بدء محلة قلب

اجلغرافيا الكونية للعهد القديم ملا بعد حادثة برج بابل ،حيث اكنت األمم عدا

إرسائيل خاضعة لسيادة آهلة أدىن .ما حدث يف يوم المسني اكن خطة حربية

الجتياح مجيع األمم اليت نبذها اهلل يف بابل بواسطة إجنيل يسوع– ويه
اسرتاتيجية قديمة للحرب الروحية.
يومْاخلمسنيْ
ما وصف أعمال  8حدوثه يف يوم المسني هو قطعا أمر غري اعتيادي:
"ولما حرض يوم المسني اكن اجلميع معا بنفس واحدة ،وصار بغتة من

السماء صوت كما من هبوب ريح اعصفة ومأل لك ابليت حيث اكنوا جالسني،

وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت ىلع لك واحد منهم .وامتأل
اجلميع من الروح القدس ،وابتدأوا يتلكمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح

أن ينطقوا .واكن يهود رجال أتقياء من لك أمة حتت السماء ساكنني يف أورشليم.
فلما صار هذا الصوت ،اجتمع اجلمهور وحتريوا ،ألن لك واحد اكن يسمعهم

يتلكمون بلغته .فبهت اجلميع وتعجبوا قائلني بعضهم بلعض« :أترى ليس مجيع

هؤالء المتلكمني جليليني؟ فكيف نسمع نن لك واحد منا لغته اليت ودل فيها؟"

(أعمال )2-1 :8

بعض األشياء ،يف ذلك انلص اجلدير باملالحظة ،اليت تصحبنا داخل الرؤية

الكونية للعالم الارق للطبيعة للعهد القديم ليست واضحة يف الرتمجة
اإلجنلزيية .فإن "هبوب الريح العاصفة" املصاحب حللول الروح القدس هو وصف

مألوف حلضور اهلل يف العهد القديم ( 8ملوك 11 ،1 :8؛ أيوب 1 :22؛  .)6 :20واكنت
انلار أيضا وصفا مألوفا ضمن أوصاف اهلل (حزقيال 2 :1؛ إشعياء 6 ،2 :6؛ دانيآل

1 :7؛ خروج 8 :2؛ 12 :11؛ .)12 :80

ويتضح من تلك انلصوص أن اهلل اكن حارضا يف هذا احلدث ،واكن وراء

لك ما اكن جيري .اكن قصد اهلل أن يبدأ محلته السرتداد األمم من يد اآلهلة األدىن

اليت عينها عليها (تثنية 80-11 :2؛  ،)1-2 :28لكن هؤالء اآلهلة قد صاروا

أعداءه (مزمور .)28

واكنت أداة اهلل للقيام بهذا يه لكمات اتلالميذ – ومن هنا جاءت صورة

األلسنة .فقد مكن اهلل أتباع يسوع ايلهوديني من خماطبة بقية ايلهود املجتمعني

يف يوم المسني بلغتهم .واكن هؤالء يسكنون يف مجيع األمم الاضعة لسيادة

اآلهلة األعداء .وبعد أن سمع هؤالء اإلجنيل وآمنوا ،سوف يعودون إىل بالدهم،

يلخَّبوا اآلخرين عن يسوع.
يومْاخلمسنيْوبابلْ

أثارت حادثة برج بابل قرار اهلل أن يبدد األمم ويضعهم حتت سلطان آهلة
أخرى (تثنية 80-11 :2؛  .)1-2 :28وال يبدو ،من اللمحة األوىل ،أن هناك رابطا

قويا بني هذا احلدث ،وما حدث يف أعمال  .8لكن  ،يف اللغات األصلية ،توجد
روابط واضحة بني احلادثتني.

هناك عنَصان مفتاحيان يف أعمال  8يربطان أحداثه بَّبج بابل .أوال،

توصف ألسنة انلار بأنها "منقسمة" ،وثانيا ،قيل عن اجلموع ،املؤلفني من يهود من
مجيع األمم ،إنهم "حتريوا" ( .)confusedيف اللغة اإلجنلزيية ،ربما ال يبدو هذا

مقنعا بشلك كبري .لكن لوقا كتب باللغة ايلونانية ،واللكمتان ايلونانيتان اللتان
استخدمهما هنا ،واملرتمجتان "منقسمة" و"حتريوا" ،مستمدتان من تكوين 7 :11

وتثنية  ،2 :28ولكتاهما تصفان انقسام األلسنة واألمم يف بابل ،وابللبلة انلاجتة
عن هذا.
اكن لوقا ،اكتب سفر أعمال الرسل ،أمميا .لم يكن بإماكنه أن يقرأ سوى

اللغة ايلونانية .وباتلايل ،اكن يستخدم الرتمجة ايلونانية للعهد القديم املعروفة
آنذاك ىلع نطاق واسع (وحىت ايلوم) باسم الرتمجة السبعينية .اكن هذا هو العهد

القديم املتاح للكنيسة األوىل ،بما أن قليلني اكن بإماكنهم قراءة اللغة العَّبية.
حني كتب لوقا أعمال  ،8اكن يف ذهنه حدث برج بابل.

لكن ملاذا الربط بني احلادثتني؟ فكر فيما حدث يف يوم المسني .جاء

الروح القدس كما جاء اهلل يف أحيان كثرية يف العهد القديم ،بهبوب ريح اعصفة

ونار .وزالت احلرية وابللبلة من جراء وجود الكثري من األلسنة (اليت اكنت نتيجة

بلابل) حني مكنت ألسنة انلار اتلالميذ من اتللكم بلغات ايلهود من مجيع أناء
العالم ،املجتمعني يف أورشليم لالحتفال .وآمن ثالثة آالف منهم بالرسالة عن
يسوع (أعمال .)21 :8

ما من املفرتض أن حيدث بعد ذلك هو حيمل أوئلك املؤمنني اجلدد اذلي

قبلوا يسوع بوصفه املسيا تلك الرسالة إىل بالدهم – أي األمم اليت تبددت يف

بابل .وبالرجوع إىل تكوين  ،11جند أن اهلل اكن قد حول وجهه عن أمم البرشية،

وبعد ذلك مبارشة ،يف تكوين  ،18داع إبراهيم تلأسيس شعب اهلل اجلديد وأمته
اجلديدة .واهلل يف سبيله اآلن إىل مجع البرش من مجيع تلك األمم اليت اكن قد

رفضها ،يلعيدهم إىل اعئلته من املؤمنني ،مع املؤمنني ايلهود من نسل إبراهيم .ويف
الوقت املعني ،سيغطي كتسح ملكوت اهلل ممالك اآلهلة األعداء ويغمرها.

واملذهل يف لك هذا هو قائمة األمم املذكورة يف أعمال  ،8وترتيبها ىلع ذلك

انلحو .فإن بثت عن هذه األمم ىلع الريطة ،فإنك ستنتقل من الرشق ،حيث

سيب ايلهود يف نهاية العهد القديم يف بابل وفارس ،ثم ستتجه غربا إىل أبعد نقطة

اكنت معروفة آنذاك .تغطي هذه األمم املساحة نفسها اليت غطتها األمم املذكورة

يف تكوين  – 10تلك األمم اليت وضعت حتت سلطان آهلة أدىن.
ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْْ ْ ْ
تْْ ْمْ ْعْْ ْدْمْْْْ ْوْ ْْ
حلْ ْمْْْ
إْنْْمْصْ ْارْعْتْنْاْْلْيْسْ

يدور معظم سفر أعمال الرسل حول رحالت بولس اتلبشريية .اكن بولس

هو رسول األمم – الشخص اذلي أرسله اهلل يف األصل يلؤسس كنائس يف األمم
خارج إرسائيل .ومن اجلدير باذلكر أن رحالت بولس وظروف حياته ،مثل إلقاء
القبض عليه من قبل الرومان ،قد ذهبت به دائما جهة الغرب.

ويف الرسائل اليت كتبها بولس يف العهد اجلديد ،اعدة ما تكلم عن القوى

الروحية اليت تقاوم خدمته ،وانتشار اإلجنيل .وتبني املفردات اليت داع بها
الكيانات الرشيرة اليت انتهك نطاق سيادتها يف أعقاب يوم المسني درايته

اجليدة جبغرافيا العهد القديم الكونية .أتالحظ خيطا مشرتاك يتخلل لغة بولس
عن قوات الظلمة غري املنظورة؟

رؤساء/رياسات (أفسس 81-80 :1؛ 18 :6؛ كولوّس )15 :8
سالطني (أفسس 81-80 :1؛ 10 :2؛ 18 :6؛ كولوّس 15 :8؛  1كورنثوس )6 :8
قوات (أفسس 81-80 :1؛ )10 :2
سيادات (كولوّس )16 :1
أرباب (أفسس 81-80 :1؛  1كورنثوس )5 :2
عروش (كولوّس )16 :1

ْ
ْ
مناطقْ ْجغرافية .ويف حقيقة األمر،
كم ْ ْ ْْ ْ
ح ْ ْْ
تشري لك هذه اللكمات إىل ْ

تستخدم هذه املصطلحات نفسها يف العهد اجلديد ،ويف كتابات يونانية أخرى
لتشري إىل برش أصحاب سلطة سياسية .وتعَّب هلجة بولس عن سلطة يف نطاق

جغرايف معني .وباتلايل ،فيه تعكس كيف يصور العهد القديم عالقة العالم

الرويح بالعالم البرشي :أي أن األمم اليت نبذها اهلل خاضعة لسيادة الاكئنات

الروحية املعادية هل ولشعبه.
ْْ ْ ْ ْ ْ ْ
"أْذْهْ ْبْْإْْْىلْْأسْبْاْنْْيْاْ"ْ

ينتيه سفر أعمال الرسل بسفر بولس إىل روما .اكن بولس سجينا ،واكن
ذاهبا إىل روما لسببني :لريفع دعواه إىل قيَص ،ويلنرش اإلجنيل .لكن بولس اكن
يعلم أنه يك يستعيد األمم الواقعة حتت سيطرة اآلهلة املعادية ،اكن يتحتم عليه أن
يصل إىل أقىص العالم املعروف آنذاك .ويف أزمنة العهد القديم ،اكن ذلك املوضع

يدىع ترشيش .أما يف عهد بولس ،فاكن يدىع أسبانيا .اكن ىلع بولس أن يصل إىل

أسبانيا يك يتمم إرسايلته .وختَّبنا لكماته إىل أهل رومية اليت كتبها قبل سجنه أنه
اكن قد انتوى اذلهاب إىل أسبانيا – إىل أقىص ماكن يمكن أن يصل إيله غربا يف

أيامه – يك يسرتد لك أمة ليسوع:

"فعندما أذهب إىل اسبانيا آيت إيلكم .ألِّن أرجو أن أراكم يف مروري

وتشيعوين إىل هناك ،إن تمألت أوال منكم جزئيا  ...فمىت أكملت ذلك ،وختمت
لهم هذا اثلمر ،فسأمض مارا بكم إىل اسبانيا" (رومية )82 ،82 :15
اكن احلافز اذلي دفع بولس هو إدراكه أن خطة اهلل السرتداد ملكوته اكن

قد بدأ تنفيذها بالفعل يف أثناء حياته .فقد آمن بأنه "إىل أن يدخل ملؤ األمم"

حينئذ "سيخلص مجيع إرسائيل" (رومية  .)86-85 :11واكن يعتقد أنه اكن عليه
أن ينيه ما اكن يوم المسني قد بدأه.
ْ
ملاذاْيشلْهذاْأهمية؟ْ

اكن بلولس منظور خارق للطبيعة حلياته الشخصية .فقد اعتَّب نفسه أداة

بني يدي اهلل .وقد اكن كذلك بالفعل .لكن هكذا أيضا اكن مجيع املؤمنني

اجلدد املجهولون اآلخرون اذلين ،بعد يوم المسني ،سبقوه فخرجوا من أورشليم

الجتياح معاقل شيطانية حيث اكنوا ساكنني.
وهكذا نن أيضا.

إن كنا أدوات بني يدي اهلل كما اكن بولس ،فلماذا إذن فاقنا بولس تأثريا

وفاعلية؟ أحد االختالفات بيننا وبني بولس هو أنه أدرك ما اكنت حياته تدور
حوهل .فقد آمن بأن القوات اليت اكنت تهيمن ىلع األرض حقيقية – وبأن القوة
اليت تقف خلفه وفيه اكنت أعظم.

هل تؤمن بتلك األمور؟ يقدم الكتاب املقدس هذه احلقائق كمسلمات.

وهكذا تعامل بولس معها يف أثناء حياته.

لم يكن بولس يعرف كم اكن العالم كبريا حقا .لم يكن يعلم شيئا عن

أمريكا الشمايلة ،وأمريكا اجلنوبية ،والصني ،واهلند ،والرنويج ،وأسرتايلا،
وآيسلندا ،والكثري من األماكن األخرى .لكن اهلل اكن يعلم .اكن اهلل يعلم بأن

مهمة نرش اإلجنيل يف لك العالم ستكون يف انلهاية أعظم بكثري من إدراك بولس.

واكن اهلل يعلم أن آخرين اكن عليهم أن يتبعوا هدف بولس لكيما يصل اإلجنيل

إىل لك جزء من أجزاء األرض .إن لم نكن ناول تنفيذ املهمة بكل نشاط ،فإننا
لسنا نعمل ما نن موجودون ىلع األرض نلعمله .إن كنا نريد فقط أن يأيت اهلل

إيلنا ليسد حاجاتنا ،فإننا إذن أقرب شبها إىل شعب برج بابل ،أكرث منه إىل
يسوع ،واالثين عرش ،وبولس.

يوجد تطبيق آخر نلصوص الكتاب املقدس اليت درسناها ،وهو كون فكرة

احلصون أو املعاقل الشيطانية يه فكرة كتابية .لم يعطنا الكتاب املقدس وصفا

اكمال للمناطق الشيطانية او حلدود أراض ،أو حىت لتسلسل رتب قوات الظالم

الروحية غري املنظورة .لكننا مع هذاْنعلمْأن القوات غري املنظورة ترى أن األرض
نطاق سيادتها .ويَّبنا الكتاب املقدس بأن تلك القوات تقاوم ملكوت اهلل ،وال
تريد أن يصري البرش جزءا من خطة اهلل لنرش حكمه الصالح يف لك ماكن .وهذا

يعين أن علينا أن نتوقع مقاومة ال نستطيع تفسريها باملنطق ،أو بالَّبهان
اتلجرييب ،وال يمكننا اتلغلب عليها من تلقاء ذواتنا .لقد أعطانا اهلل روحه،

ووسائط غري منظورة يك تساعدنا يف استكمال تنفيذ إرسايلته ( 1كورنثوس 16 :2؛
11 :6؛ عَّبانيني 12 :1؛  1يوحنا .)2 :2

لكن السؤال الفعيل اذلي ينبيغ أن نطرحه ىلع أنفسنا هو :كيف يمكن

حلياتنا أن تبدو إن كنا نستيقظ لك يوم من نومنا بمنظور عن العالم وتأثرياته
الفائقة للطبيعة ،يوافق منظور بولس؟ ماذا إن أصبحت حياتنا ،لك يوم ،منظمة

ومرتبة بناء ىلع معرفتنا بماكنتنا كأعضاء يف اعئلة اهلل ،أولكنا مهمة إنقاذ إخوتنا
من الظلمة؟ ماذا إن عشنا حياة هادفة ،اعملني أن لك قرار نتخذه ،وُك لكمة نتفوه

بها ليست عشوائية؟ وماذا إن آمنا ،عوضا عن ذلك ،بوجود كيانات اعقلة غري

منظورة يف مجيع األناء من حونلا تستخدم قراراتنا ،وأفعانلا ،ولكماتنا للتأثري يف
آخرين – بالري أو بالرش – سواء كنا نرى ونعرف هذه الكيانات أو ال؟ ال تمثل

وظائفنا ،ودخلنا ،ومواهبنا ،وحىت مشَكتنا أية أهمية أمام معرفتنا من ْحننْ
باحلقيقة ،ومن سنكون ،وملاذا نن هنا .ليس بإماكننا رؤية العالم الفائق

للطبيعة ،كما أننا ال نستطيع رؤية العالم امليكروسكويب .لكننا – ىلع نو ال مفر

منه  -جزء من لكيهما.

هكذا فكر املؤمنون األوائل .وسرنى يف الفصل اتلايل ،أن هؤالء اكنوا

مؤمنني بأن العالم من حوهلم مستعبد للظلمة ،اليت سيأيت هلا يوم وتنقض .ومع

أن املعركة اكنت حرفيا هم ضد العالم املعادي وقواته ،لكنهم قاموا يف سكون

بتأسيس ذلك الءيء الكوين اذلي نطلق عليه املسيحية ،بينما يعينهم يف هذا اهلل
ْ
صدْ ْقواْْ أن الَصاع الرويح واقيع ،وأنهم لن ينهزموا
ووسائطه غري املنظورة .لقد ْ
يف انلهاية .ونن برهان يح ىلع أنهم لم ينهزموا.

ْ
الفصلْالرابعْعرشْ
لسناْمنْهذاْالعالمْ
ْ
يف صالة يسوع الشهرية يف بستان جثسيماِّن ،قبل إلقاء القبض عليه

يلخضع للمحاكمة ،قال عن أتباعه" :ليسوا من العالم كما أِّن أنا لست من

العالم" (يوحنا  .)16 :17قطعا اكن املؤمنون ِف العالم ،وقد لكفهم اهلل بمهمة خاصة

أن يوصلوا اإلجنيل إىل لك أمة (مىت  ،)80،11 :82لكنهم لم يكونوا من العالم.

هذه املفارقة – أي كونهم يف العالم ولكنهم ليسوا منه – قد أعلنت للمسيحيني

األوائل بطرائق كثرية ال تنىس.

موضعْمقدسْ،أرضْمقدسةْ،وحضورْاهللْ
حتدثنا يف الفصل اثلامن عن مفهوم املوضع املقدس .فبالنسبة لشعب
ْ
خمتلفْاْ ْ ْ ْ ْ
ْوممزيْاْ ْ[ ]otherتماما.
إرسائيل يف العهد القديم ،اكن اهلل غري اآلخرينْ ْ ْ ،
واكن املوضع اذلي شغله حضوره منفصال عن لك موضع آخر .لم يكن ذلك

إنكارا لكون اهلل يلك الوجود – يف لك ماكن يف لك األوقات .بل يف املقابل ،اكنت
هذه وسيلة تلميزي األرض اليت اختار أن يتقابل فيها مع شعبه .اكن هذا أحد
أغراض وجود خيمة االجتماع واهليلك .لم يكن مفهوم املوضع املقدس هو
األساس املنطيق فحسب للكثري من رشائع إرسائيل وطقوسها ،لكنه أيضا عزز

فكرة اجلغرافيا الكونية – أي كسق تم تقسيم العالم ما بني اآلهلة األدىن واإلهل
العيل ،هلإ إرسائيل.

تظهر فكرة املوضع املقدس يف العهد اجلديد بأسلوب مثري .لك ما يلزمنا

أن نسأهل هو" :أين حمرض اهلل اآلن؟" يف حني أن اهلل موجود يف لك ماكن ،لكنه
يسكن باألخص داخلْلكْمؤمن .صدق أو ال تصدق ،أنت موضع مقدس .وقد
كتب بولس بوضوح شديد" :أن جسدكم هو هيلك للروح القدس" (1

كورنثوس .)11 :6

ينطبق الءيء ذاته ىلع موضع اجتماع املؤمنني معا كجماعة .حني كتب

بولس للكنيسة يف كورنثوس ،أخَّبهم بشلك مجايع" :أنكم هيلك اهلل" (1

كورنثوس  .)16 :2كما قال ملؤمين أفسس إنهم "أهل بيت اهلل  ...هيَك مقدسا يف

الرب .اذلي فيه أنتم أيضا مبنيون معا ،مسكنا هلل يف الروح" (أفسس ،81 ،11 :8

.)88

يقتض هذا معاِّن مذهلة .اغبليتنا ىلع دراية جيدة بتَصيح يسوع" :ألنه

حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة باسيم فهناك أكون يف وسطهم" (مىت  .)80 :12لكن

حني ينظر إىل هذا اتلَصيح يف سياق فكرة املوضع املقدس يف العهد القديم ،فإنه
يعين أنه أينما اجتمع املؤمنون ،فإن األرض الروحية اليت يشغلونها تتقدس وسط

قوات الظلمة.

اكن آخر موضع لسكن يهوه اذلي اختاره يف العهد القديم هو إرسائيل –

اهليلك يف أورشليم .صارت إرسائيل أرضا مقدسة ألنها اكنت املوضع اذلي أقام

فيه حضور اهلل .لكن اكنت تلك األرض املقدسة مهددة من األمم املحيطة بها

ومن آهلتها املعادية .وهكذا أيضا ،يوض املؤمنون ايلوم حربا روحية .نن اآلن

هيلك اهلل ،املوضع الاص واملمزي حيث يسكن روح اهلل ،نقاط مضيئة تشري إىل

نور حضوره – منترشون يف لك أناء اعلم مستعبد لقوى الظالم.
ْْْ
مْللشيطانْْ
مْسْلْ ْْْ ْ ْ ْ ْْ

يتضح هذا املفهوم جيدا من خالل وجهة نظر بولس حول قدسية الكنيسة
املحلية .لك مجاعة مؤمنني يه أرض مقدسة ،ال ماكن فيها لطية دون توبة.
تناونلا يف الفصل اثلامن ،كيف تعاملت حملة إرسائيل مع الطية للحفاظ

ىلع قدسية املحلة – موضع إرسائيل املقدس .وحتدثنا عن يوم الكفارة (الويني
 ،)16حيث اكنت خطايا األمة تنتقل طقسيا إىل تيس – وهو اتليس اذلي

"لعزازيل" (الويني  .)10 ،2 :16اكن عزازيل كيانا شيطانيا جرى االعتقاد بأنه

يسكن الَّبية .واكن بنو إرسائيل يرسلون اتليس إىل الَّبية ،حامال خطاياهم

بعيدا .بهذا الفعل اكنت خطايا الشعب ترسل رمزيا إىل حيث اكنت تنتيم – إىل
الَّبية ،موضع الظلمة الروحية.

أوىص بولس أهل كورنثوس باتلعامل مع الطية بالطريقة نفسها؛ أي
بإرساهلا إىل حيث تنتيم .فيف  1كورنثوس  ،5كتب إيلهم عن رجل اكن حييا يف
فجور جنيس ،واكن يلزم أن يتوب .وأمرهم قائال" :يسلم مثل هذا للشيطان" (1

كورنثوس  .)5 :5اكن األساس املنطيق هلذا واضحا – لم يكن للخطية ماكن ىلع
األرض املقدسة .واكن يتحتم ىلع املؤمنني عزل املؤمنني غري اتلائبني من الكنيسة
(1كورنثوس  .)12-1 :5والعزل من الكنيسة معناه ادلفع باملؤمن غري اتلائب

داخل نطاق مملككة إبليس ونطاق نفوذه ،أي العودة إىل العالم ثانية.

اكن بولس يرجو أن تكون انلتيجة هلذا الرجل غري اتلائب يه "هالك

اجلسد ،لَك ختلص الروح يف يوم الرب يسوع" ( 1كورنثوس  .)5 :5ليست اإلشارة

هنا إىل املوت اجلسدي ،بل إىل موت الشهوات اجلسدية اليت توقع هذا الرجل يف

رشكها (غالطية 82 :5؛  1كورنثوس .)22 ،28 :11
ْ
باعتبارهاْحربْْاْْروحيةْ
املعموديةْ ْْ ْْ ْْ ْ ْْْ ْ

اكن موقف بطرس من هذا املوضوع هو نفسه موقف بولس – اكن

املؤمنون يف مصارعة مع قوى الظالم .وجند هذا تفكريه احلريب يف واحد من

أغرب انلصوص يف العهد اجلديد 1 ،بطرس 88-12 :2

"ولكن وإن تألمتم من أجل الَّب ،فطوباكم .وأما خوفهم فال ختافوه وال

تضطربوا ،بل قدسوا الرب اإلهل يف قلوبكم ،مستعدين دائما لمجاوبة لك من

يسألكم عن سبب الرجاء اذلي فيكم ،بوداعة وخوف ،ولكم ضمري صالح،
لَك يكون اذلين يشتمون سريتكم الصاحلة يف المسيح ،يزون يف ما يفرتون

عليكم كفاَع رش .ألن تألمكم إن شاءت مشيئة اهلل ،وأنتم صانعون خريا،

أفضل منه وأنتم صانعون رشا .فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل
الطايا ،ابلار من أجل األثمة ،لَك يقربنا إىل اهلل ،مماتا يف اجلسد ولكن حمىي

يف الروح ،اذلي فيه أيضا ذهب فكرز لألرواح اليت يف السجن ،إذ عصت قديما،
حني اكنت أناة اهلل تنتظر مرة يف أيام نوح ،إذ اكن الفلك يبن ،اذلي فيه خلص

قليلون ،أي ثماِّن أنفس بالماء .اذلي مثاهل يلصنا نن اآلن ،أي المعمودية .ال
إزالة وس اجلسد ،بل سؤال ضمري صالح عن اهلل ،بقيامة يسوع المسيح ،اذلي هو

يف يمني اهلل ،إذ قد مىض إىل السماء ،ومالئكة وسالطني وقوات خمضعة هل"

أنا ىلع يقني من أنكم الحظتم األشياء الغريبة يف انلص .ما عالقة

الفلك ،ونوح ،واألرواح اليت يف السجن باملعمودية؟ وهل يقول هذا انلص إن

املعمودية ختلصنا؟

ما يفعله بطرس هنا يشبه شيئا يفعله بولس يف رومية  .5يف ذلك انلص

حتدث بولس عن يسوع ،ويف ذهنه آدم .فقد اعتَّب يسوع ،من بعض انلوايح،

نقيض آدم .وهلذا يقول أشياء من قبيل "ألنه كما بمعصية اإلنسان الواحد [آدم]
جعل الكثريون خطاة ،هكذا أيضا بإطاعة الواحد [يسوع] سيجعل الكثريون

أبرارا" (رومية  .)11 :5لكن حني كتب بطرس عن يسوع يف  1بطرس  ،2اكن يف

ذهنه أخنوخ ،ال آدم .لكن بالنسبة بلطرس ،لم يكن أخنوخ ويسوع متضادين.

بل يعد أخنوخ تناظرا أو مشابها للفكرة اليت يريد بطرس تقديمها عن يسوع.

وربما تتساءل" :ما الفكرة؟" فيف انلهاية ،ال توجد سوى بضعة آيات عن

أخنوخ يف العهد القديم (تكوين  .)82-12 :5وُك ما نعرفه عنه هو أنه اعش قبل

الطوفان العظيم "سار أخنوخ مع اهلل ،ولم يوجد ألن اهلل أخذه" (تكوين .)82 :5
ال توجد فعليا أية صلة بني هذه األعداد وما يقوهل بطرس عن يسوع يف  1بطرس
.2

ويك نفهم جيدا سبب أن شيئا فعله أخنوخ ذكر بطرس بيسوع ،يلزمنا أن

نفهم أن بطرس قرأ عن أخنوخ يف الكتابات ايلهودية خارج العهد القديم.

وباألخص ،اكن بطرس ىلع دراية بسفر يهودي قديم يقول الكثري عن أخنوخ.

واكن اسم السفر ،كما هو متوقع ،أخنوخ األول .هذا السفر حافل بالكثري من

اتلفاصيل عما حدث يف زمن الطوفان ،خباصة ما حدث يف تكوين ،2-1 :6

حيث أجنب أبناء اهلل (يطلق عليهم أخنوخ املراقبون) أبناء (العمالقة "انلفيليم")

من نساء برشيات .حني كتب لك من بطرس ويهوذا عن املالئكة اذلين أخطأوا

يف أيام نوح ( 8بطرس 5-2 :8؛ يهوذا  ،)6اكنوا يلمحون إىل أفاكر وردت يف سفر
أخنوخ األول ،لكنها لم تكن جزءا من قصة الطوفان الكتابية .ىلع سبيل املثال،

ال ختَّبنا قصة الطوفان يف سفر اتلكوين وال مرة بأن أبناء اهلل من اآلهلة اكنوا يف
السجن يف اهلاوية ،اعلم األموات السفيل حىت نهاية األيام ،لكن يَّبنا بهذا

أخنوخ األول ( 1أخنوخ 2-1 :6؛ 6-1 :7؛ .)12-11 ،2 :10

يشء ما حدث "لألرواح اليت يف السجن" يف سفر أخنوخ األول أعطى

بلطرس فهما متبَصا عن يسوع .يف القصة اليت حيكيها سفر أخنوخ األول ،رأى
أخنوخ يف حلم أن األرواح اليت يف السجن طلبت منه أن يتشفع هلم أمام اهلل.

فيف انلهاية ،سار أخنوخ مع اهلل – ومن أحسن منه يلطلب من اهلل أن يرجع عن

قراره ويطلقهم؟ وقد فعل أخنوخ هذا ،لكنه تلَّق خَّبا سيئا .اكن رد اهلل يهْال

قطعية .واكن ىلع أخنوخ حينئذ أن يوصل ذلك الرد – فزنل إىل األرواح اليت يف
السجن .وأخَّبهم بأنهم ال زالوا حتت ادلينونة.

استخدم بطرس تلك القصة كتناظر أو مشابهة ليسوع .والفكرة اليت أراد

توصيلها يه أن يسوع حني مات ،نزل إىل اعلم األموات ،حامال معه رسالة إىل

الاكئنات اإلهلية الساقطة هناك .وحني رأى هؤالء يسوع يدخل إىل موضع

األموات ،مالوا إىل االعتقاد بأن الشياطني رشاكئهم قد انتَصوا ،وأنهم من املنتظر

أن يرجوا من السجن قريبا .لكن بدال من ذلك ،أخَّبهم يسوع بأنه لن يبَّق

معهم ملدة طويلة – ألنه سيقوم من بني األموات .اكن هذا لكه جزءا من خطة
ْ
اْعليهمْباهلالكْْْ
حمكومْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْْْْ ْ ْ
اهلل .لم ينتَص هؤالء – بلْاكنواْالْيزالونْحتتْادلينونةْ،و ْ ْ ْ

كما ْهو ْشأنهمْمن ْقبل .وهلذا ينتيه هذا انلص العجيب بهذه الطريقة ،حيث

يسوع "قد مىض إىل السماء" ،جالسا يف يمني اهلل  ...ومالئكة وسالطني وقوات

خمضعة هل" ( 1بطرس .)88 :2

ملاذا يربط بطرس لك هذا باملعمودية؟ وفقا لفكر بطرس ،اكن موت يسوع

وقيامته ،باإلضافة إىل إعالن انتصاره للقوات الشيطانية – يرمز هلم باملعمودية.
وترمز املعمودية إىل موت يسوع ،ودفنه ،وقيامته (رومية .)11-1 :6

وبسب بطرس ،اكنت املعمودية "توازي" لك هذا ألنها "سؤال ضمري صالح

عن اهلل ،بقيامة يسوع المسيح" ( 1بطرس  .)81 :2تشري اللكمة ايلونانية املرتمجة

"سؤال" إىل تعهد يقوم به املرء .واعدة ما تشري اللكمة ايلونانية املرتمجة "ضمري" إىل
قدرة ىلع اتلميزي بني الصواب والطأ .لكن لم يكن هذا هو املعن هنا .فال

توجد عالقة حمددة بني معرفة الفارق بني الصواب والطأ وموت يسوع ،ودفنه،

وقيامته .لكن يمكن لللكمة ايلونانية أن تشري أيضا إىل تعهد – وتعهد رزين،

ال مندفع .وهذا هو ما يريم إيله بطرس يف  1بطرس  .2فيف األساس ،تعدْاملعموديةْ
يمنيْوالءْ،ورسالةْإىلْالقواتْالشيطانية (وأيضا أي إنسان حارض) عن اجلانب
اذلي تقف فيه يف احلرب الروحية .وقد أدرك املؤمنون القداىم هذا أفضل منا

ايلوم .وبسبب هذا انلص ،اكنت طقوس املعمودية يف الكنيسة ابلاكرة تتضمن

جحدا 7إلبليس وملالئكته.
ْ

ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْْْاْمْ ْهْمْ ْا؟ْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ
رفضا

أوال ،عليك أن تدرك أن املؤمنني أرض مقدسة ،املوضع اذلي يقيم فيه

حضور اهلل – جمد العهد القديم .هل نيا بموجب هذا؟ فقد شعر بنو إرسائيل

واملؤمنون يف زمن يسوع باجة دائمة إىل أن يكونوا خمتلفني عن غري املؤمنني.

لم يكن اهلدف هو أن يكونوا غريبني بشلك متعمد دلرجة أن يتجنب غري

املؤمنني االحتاكك بهم .بل اكن ىلع إرسائيل أن تكون "مملكة كهنة وأمة

مقدسة" (خروج  .)6 :11إن السلوك بسب مشيئة اهلل ألبنائه قاد إىل حياة
مثمرة ،ومنتجة ،وسعيدة .اكن ىلع بين إرسائيل أن جيتذبوا انلاس املستعبدين

آلهلة معادية ،لريجعوا إىل اإلهل احلقييق.

حني تكون رؤيتنا الكونية متناغمة مع خطة اهلل إلنقاذ البرش من لك

أمة ،وجعلهم جزءا من اعئلة اهلل ،فإننا حينئذ لسنا من هذا العالم .إن كنا من
هذا العالم فهذا يعين أن نكون اغرقني يف هموم العالم ،وأن نسلك وفقا ذللك.

ينبيغ لغري املؤمنني أن يمزيوا من خالل لكماتنا ،وسلوكنا ،وأخالقياتنا ،وتوجهنا

نو اآلخرين أن يروا أننا لسنا مولعني باالنتقاد ،أو أنانيني ،أو قاسني – وأن
تركزينا ليس منصبا ىلع اتلفوق عليهم أو استغالهلم .ينبيغ أال نيا يك نريض

أنفسنا .بل علينا أن نكون عكس لك هذه األشياء .بكلمات أخرى ،علينا أن
نسلك كما سلك يسوع .لقد أراد انلاس أن يكونوا بالقرب منه لنه لم يكن

مثل اآلخرين.

ثانيا ،ينبيغ ملا نقوم به يف كنائسنا أن يمجد اهلل ويسوع .يف عصور الكتاب

املقدس ،اكنت الزيارة إىل خيمة االجتماع أو اهليلك تعزز األفاكر عن كمال اهلل،

وتفرده عن اآلخرين – وحمبته ألوالده .هذه األشياء مالزمة بعضها بلعض .لم قد
يرغب اهلل ،اذلي ال حيتاج إىل أي يشء ،ويسمو فوق لك يشء ،يف اعئلة برشية؟ لم

قد يتكبد ذلك اإلهل العناء يلخلق اعئلة جديدة بعد أن نبذ األمم عند برج بابل،

وسلمهم إىل آهلة أخرى؟ لم ال يرتكنا ببساطة ويمض يف سبيله؟ ألنه حيبنا.

حني نعلم أن اهلل اكن بإماكنه أن يفعل شيئا آخر ولكنه لم يفعل ،تصري

ملحبته معن .حني ال تتحدث كنيسة إال عن حمبة اهلل دون اإلشارة إىل عدم

منطقية تلك املحبة إذا ما قورنت بصفات طبيعة اهلل األخرى ،سيعتَّب املؤمنون
هذه املحبة أمرا مسلما به .وقد تبدو حينئذ رخيصة ،ىلع سبيل املثال ،ألناس

اغفلني عن قداسة اهلل.

واتلطبيق اثلالث ملا حتدثنا عنه يف هذا الفصل هو أن قوات الظلمة تعلم

من سلوكنا يف أي جانب نن .فهم ليسوا أغبياء .هم يرون والءنا هلل ،ويروننا

حني نتَصف بموجب قرارنا باتباع يسوع من خالل أشياء اكملعمودية ،ومقاومتنا

للخطية .لكنهم يروننا أيضا حني خنون اهلل ،ويدركون حجم الضعف اذلي جيلبه
هذا إىل حياتنا .سواء كنا نصدق هذا أم ال ،نن مراقبون – منْالكْطريف احلرب

الروحية.

إن فهم هذه احلقائق أسهل من السلوك بها .فعىل الرغم من أننا افتدينا،

لكننا ساقطون .ويك نسلك بموجب هذه احلقائق ،جيب أن تتناغم أذهاننا وقلوبنا
مع الغرض من وجودنا هنا ،كغرباء يف هذا العالم .فإننا ،نظري يسوع ،لسنا من هذا
العالم – نن فيه ،لكننا لسنا منه (يوحنا 82 :2؛  1يوحنا  .)2 :2ذلك اتلباين،

وحاتلنا ،سيصريان أكرث وضوحا حاملا أدركنا جيدا معن أن نكون أوالد اهلل.
الفصلْاخلامسْعرشْ

رشاكءْالطبيعةْاإلهليةْ
ْ
أتعلمونْمنْأنتم؟ْ
طرحت هذا السؤال سابقا ،لكن حان الوقت ألن أثريه جمددا .نعم ،نن
يف العالم لكننا لسنا منه .وصحيح أننا خملصون بانلعمة باإليمان بعمل يسوع ىلع
الصليب (أفسس  ،)1-2 :8لكن هذه جمرد بداية فهمنا ملا اكن اهلل يطط

تلنفيذه.

اكن قصد اهلل األصيل يف جنة عدن هو أن يدمج اعئلته البرشية مع اعئلته
اإلهلية ،أبناء اهلل السمائيني اذلي اكنوا موجودين قبل اللق (أيوب  .)2-7 :22لم

يتخىل اهلل عن تلك الطة عند السقوط .فإنك ،أيها املؤمن ،ستصري اكئنا إهليا،

كواحد من أبناء اهلل اآلهلة (إلوهيم) ،كيسوع نفسه ( 1يوحنا .)2-1 :2

يشري الالهوتيون إىل هذه الفكرة بعدة مصطلحات .وأكرثها شيواع هو

اتلمجيد .أشار بطرس إىل هذه الفكرة بقوهل إننا رصنا "رشاكء الطبيعة اإللهية" (8

بطرس  .)2 :1وصاغها يوحنا اكتلايل" :انظروا أية حمبة أعطانا اآلب حىت ندىع
ْ ْْ ْ ْْ
اآلنْْْحنْ ْنْْأْْ ْوْالْدْْاْْهللْ" ( 1يوحنا  .)8-1 :2ويف هذا الفصل ،سنليق نظرة
أوالد اهلل! ْ ْ ...
ىلع كيفية نقل الكتاب املقدس هلذه الرسالة.
أبناءْاهللْ،نسلْإبراهيمْ
حني أسلم اهلل أمم العالم يف حادثة برج بابل إىل آهلة أدىن منه ،فعل هذا

اعلما أنه اكن سيبدأ من جديد مع اعئلة برشية جديدة من خاصته .وداع اهلل

إبراهيم (تكوين  )2-1 :18بعد حادثة برج بابل مبارشة (تكوين  .)1-1 :11ومن
خالل إبراهيم وزوجته سارة ،اكن اهلل عتيدا أن يعود ثانية إىل خطة عدن األوىل.

لكن أخفق شعب اهلل ،أبناء إبراهيم ،بنو إرسائيل ،تماما يف استعادة

حكم اهلل الصالح ىلع األرض .لكن واحدا من هؤالء األبناء سوف ينجح يف

ذلك .سيتجسد اهلل يف يسوع ،اذلي هو من نسل داود ،وإبراهيم ،وآدم .وبواسطة

يسوع حتقق وعد اهلل بأنه يوما ما سيبارك األمم اليت اعقبها يف بابل .وكتب بولس
عن ذلك يف مواضع عديدة .وإيلك موضعان منهما:

"أنه بإعالن عرفين بالرس .كما سبقت فكتبت باإلجياز .اذلي بسبه

حينما تقرأونه ،تقدرون أن تفهموا دراييت برس المسيح  ...أن األمم رشاكء يف
المرياث واجلسد ونوال موعده يف المسيح باإلجنيل" (أفسس )6-2 :2

"ألنكم مجيعا أبناء اهلل باإليمان بالمسيح يسوع  ...ليس يهودي وال

يوناِّن .ليس عبد وال حر .ليس ذكر وأنَث ،ألنكم مجيعا واحد يف المسيح

يسوع .فإن كنتم للمسيح ،فأنتم إذا نسل إبراهيم ،وحسب الموعد ورثة" (غالطية
)81-86 :2

كما أوضحت يف فصول سابقة :ىلع مدى العهد القديم ،اعش أوئلك اذلين

لم يكونوا من شعب إرسائيل يف أرض صارت حتت سيادة اآلهلة األدىن اذلين

عينهم اهلل ىلع تلك األمم يف بابل .فيف بابل ،حرمت األمم ،عدا إرسائيل ،من

مرياثها ،اذلي هو عالقة مع اإلهل احلقييق .اكنت إرسائيل ،وحدها" ،قسم" اهلل
(تثنية  )1 :28من بني البرش .وأشار بنو إرسائيل إىل شعوب األمم اليت حرمت من

املرياث بأسماء كثرية .فقد استخدموا ألقابا جغرافية أو عرقية (مثل :مَصيني،

وموآبيني ،وعمايلق) ،لكن اكن الوصف الشامل هلم يف أزمنة العهد اجلديد هو
األمم ،وهو لقب مشتق من اللكمة الالتينية اليت ترتجم "بالد أو أمم" []nations

( .)gensفإن لم تكن يهوديا ،فإنك أميم.

وتدور قصة العهد اجلديد حول رجل من نسل إبراهيم – يسوع – مات

وقام من بني األموات يك يفتدي ال نسل إبراهيم العريق فحسب (شعب إرسائيل/

ايلهود) ،بل أيضا مجيع البرش من لك األمم ،اليت حرمت سابقا من مرياث اإلهل
احلقييق .ويف األعداد اليت اقتبسناها أعاله ،داع بولس ضم األمم إىل اعئلة اهلل

"رسا" .لقد أذهلته إماكنية أن يرث أناس من األمم اليت ختىل عنها اهلل ،اليت اكنت

حتت سيطرة اآلهلة األخرى ،املواعيد اليت أعطيت إلبراهيم.

يف املسيح ،لك من يقبلون اإلجنيل هم أبناء يهوه ،اإلهل احلقييق ،هلإ إبراهيم،

وإسحاق ،ويعقوب (يوحنا 18 :1؛ غالطية 86 :2؛ رومية  .)12 :2وهلذا السبب يشري

العهد اجلديد إىل املؤمنني مستخدما ألفاظا اعئلية (أبناء ،أوالد ،ورثة) ،ولغة

"اتلبين" من قبل اهلل (رومية 82 ،15 :2؛ أفسس 5 :1؛ غالطية  .)2 :2فإن لغة

املرياث واضحة اكلشمس ومتعمدة .ويه ختَّبنا بهويتنا :نن اعئلة اهلل اإلهلية-
البرشية اجلديدة .ومصري املؤمن هو أن يكون يف املستقبل ما اكن عليه آدم

وحواء يف األصل :خادلا ،حامال ممجدا لصورة اهلل ،حييا يف حمرض اهلل.

لكن حىت هذا ال يكيف للتعبري عن هويتنا بشلك اكمل؛ فاجلزء األكرث

روعة يف هذا هو كيف ينظر يسوع نلا.
لمْشملْالعائلةْْ

يقدم نلا األصحاحان األول واثلاِّن من الرسالة إىل العَّبانيني صورة مثرية

ومؤثرة لعائلة اهلل املختلطة – إهلية وبرشية .وبالنسبة يل ،تعد هذه انلصوص من

أكرث انلصوص املثرية واملؤثرة يف الكتاب املقدس.

يطرح األصحاح األول من الرسالة إىل العَّبانيني فكرة أن يسوع "أعظم

من المالئكة" (عدد  .)2ال أحد يف جممع اهلل السماوي أىلع من يسوع .فيف
انلهاية ،هو اهلل .ويف حقيقة األمر ،يوضح الاكتب أنه إذ لم يكن أحد من

املالئكة مؤهال يك يصري إنسانا ،ويرث امللكوت ،يلزم باتلايل أن تسجد
املالئكة ليسوع (عدد )6-5؛ ألن يسوع ملك.

من اجلدير باملالحظة أنه حني صار يسوع إنسانا ،وضع إىل حني قليال عن

املالئكة .فصار واحدا منا .إن البرش خملوقات أقل ،أي أدىن من الاكئنات اإلهلية

اكملالئكة .ويطرح اكتب الرسالة إىل العَّبانيني السؤال اتلايل:

"ما هو اإلنسان حىت تذكره؟ أو ابن اإلنسان حىت تفتقده؟ وضعته قليال

عن المالئكة .بمجد وكرامة لكلته ،وأقمته ىلع أعمال يديك .أخضعت لك يشء
حتت قدميه  ...ولكن اذلي وضع قليال عن المالئكة ،يسوع ،نراه ملكال

بالمجد والكرامة ،من أجل ألم الموت ،لَك يذوق بنعمة اهلل الموت ألجل لك

واحد" (عَّبانيني .)1-6 :8

وماذا اكنت نتيجة ما فعله يسوع؟ ربما جنيب بأن انلتيجة يه اخلالص.
ومع أن جوابنا قد يكون صحيحا ،لكن ينقصه مع ذلك ما أراد اكتب الرسالة

إىل العَّبانيني نلا أن نعرفه .فبما أن اهلل صار إنسانا يف يسوع املسيح ،سيصري
أتباعه الفانون إهليني – وأعضاء يف العائلة نفسها.

يوما ما ،سواء بعد موتنا أو عند ميجء يسوع ثانية إىل األرض يف الصورة

انلهائية للملكوت ىلع األرض ،أي عدن اجلديدة ،سيقدمنا يسوع بصورة رسمية

بلقية املجمع السماوي ،وسيقدم املجمع نلا بصورة رسمية .فقد صار مثلنا كيما
نصري نن مثله:

"ألنه الق بذاك اذلي من أجله اللك وبه اللك ،وهو آت بأبناء كثريين إىل

المجد ،أن يكمل رئيس خالصهم باآلالم .ألن المقدس والمقدسني مجيعهم من

واحد ،فلهذا السبب ال يستيح أن يدعوهم إخوة ،قائال« :أخَّب باسمك إخويت،
ويف وسط الكنيسة [اجلماعة  ]assemblyأسبحك» ...
وأيضا« :ها أنا واألوالد اذلين أعطانيهم اهلل»" (عَّبانيني )12-10 :8

وبدال من أن يستيح يسوع أمام آهلة (إلوهيم) جممع اهلل عندما صار إنسانا

– أي لكونه صار أدىن منهم – جيد يسوع متعة بالغة يف هذا .فقد اكن لك هذا

جزءا من اسرتاتيجية كَّبى .وإذ يقف يف املجمع ("يف وسط الكنيسة [اجلماعة
ْ ْْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْيهْ ْمْ ْاهلل .رصنا
ْ
ن
ْ
ا
ْ
ط
ْ
اْوْْالْوْالْدْ ْْْاذلْ ْْينْ ْأْْعْ
 ،)"]assemblyيقدمنا رسميا قائال" :هْاْ ْأْْنْ ْْ
ْ
مجيعا معا اآلن  -وإىل األبد .وقد اكنت هذه يه الطة منذ ابلداية.
إن انضمامنا إىل اعئلة اهلل اإلهلية املمجدة هو مصرينا .يعَّب بولس عن

هذه الفكرة بشلك رائع يف رومية 82-12 :2

"فإِّن أحسب أن آالم الزمان احلارض ال تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن
فينا .ألن انتظار الليقة يتوقع استعالن أبناء اهلل  ...وليس هكذا فقط ،بل نن
اذلين نلا باكورة الروح ،نن أنفسنا أيضا ننئ يف أنفسنا ،متوقعني اتلبين فداء

أجسادنا".

شجع بولس املؤمنني بالرسالة نفسها .فقد قال ملؤمين رومية إنهم معينون

"يلكونوا مشابهني صورة ابنه ،يلكون هو بكرا بني إخوة كثريين" (رومية :2
 .)81وقال لكنيسة كورنثوس" :ونن مجيعا ناظرين جمد الرب بوجه مكشوف،

كما يف مرآة ،نتغري إىل تلك الصورة عينها ،من جمد إىل جمد" ( 8كورنثوس ،)12 :2

وإن برشيتنا ستتغري "ألن هذا الفاسد ال بد أن يلبس عدم فساد ،وهذا المائت

يلبس عدم موت" ( 1كورنثوس  .)52 :15وبالنسبة بلطرس ،اكن االنضمام إىل
جممع اعئلة اهلل يعين أن نصري "رشاكء الطبيعة اإللهية" ( 8بطرس  .)2 :1وقال

يوحنا هذا ببساطة شديدة" :نكون مثله" ( 1يوحنا .)8 :2
ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْْْاْمْ ْهْمْ ْا؟ْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ

كمؤمنني ،من املرجح أننا سمعنا مرات عديدة من يقول إننا نتاج إىل أن

نتشبه بيسوع .بالطبع نتاج إىل هذا .لكن حني نسمع ذلك ،نميل إىل فهم األمر

فقط بمعن أن نكون صاحلني ،أو ربما أن نكون "أقل رشا" .فإننا نول فكرة
تكاد تكون غري قابلة للتصور – أننا يوما ما سنكون مثل يسوع – إىل أداء

معني مفروض علينا.
لكن بدال من أن نشعر باذلنب حيال عدم ارتقائنا إىل نموذج يسوع،

وبدال من أن نتعهد يف قلوبنا بأن "نسن من أدائنا" ،نتاج أن نسمح لَّبكة ما

عمله يسوع بالفعل ،وما سيعمله ،بأن تصلح فكرنا عن مشابهتنا هل .يمكننا أن
نول مشابهتنا للمسيح إىل مهمة ال بد أن نؤديها للحيلولة دون غضب اهلل

علينا ،لكن هذا فكر الهويت خاطئ .فهو حيول انلعمة إىل واجب .أو يمكننا

عوضا عن ذلك أن نكون ممتنني من أننا يوما ما سنكون ما يرغبْاهللْبشدةْيف

أن جيعلنا– أي ما سبق فعيننا يك نكونه (رومية  – )81 :2ونسلك بيث يرغب
املستعبدون لقوات الظلمة يف االنضمام إيلنا يف اعئلة اهلل .ينظر أحد املنظورين

إىل ادلاخل ،بينما ينظر اآلخر نو السماء.

ال تتعلق احلياة املسيحية اآلن بالوف من أننا سنخفق يف أن جنعل ذاك

اذلي أحبنا ونن بعد مستعبدين للظلمة يظل سعيدا ،بل تتعلق احلياة املسيحية

فعليا باستيعاب مفهومني :اتلنبينْ،أي أن اهلل تبنانا ْيف اعئلته– مما يعين أن يسوع

هو أخونا ،وأن اهلل حيبنا كما حيب يسوع – وأن هدفنا يف خطة اهلل هو أن يرد

ملكوته ىلع األرض إىل أصله .نن اآلن ،وسنكون ،جممعْاهللْاإلليهْاجلديد .هو

أبونا .ونن أوالده ،المعينون نلحيا حيث هو إىل األبد .ونن اعملون معه ،إذ
لكفنا بمهمة مساعدته يف عتق أوئلك اذلين ال زال سيد األموات يملكهم ،أي

أوئلك املأسورين من قوات الظلمة غري املنظورة.

هذا ْهو املوضوع اذلي يدور حوهل ْالكتاب املقدس ،من عدن إىل عدن.

ذلك هو مصريك .ال تتعلق حياتك اآلن بأن تكتسب ماكنتك يف اعئلة اهلل .ال
يمكن اكتساب هذا .فهو عطية جمانية .إن حياتك اآلن ينبيغ أن تظهر تقديرا

للتبين اذلي حظيت به ،وتستمتع به ،وتأيت باآلخرين يك يشرتكوا معك فيه.

ْ
الفصلْالسادسْعرشْ

نْْدْ ْ ْ
ْينْ (حنكم)ْمالئكةْ

من الرضوري إليماننا أن ندرك من نن املؤمنني .نن أبناء اهلل وبناته،

جممع إليه أعيدت صياغته ،يشرتك بالفعل يف ملكوت أبينا .لكن يوجد ما هو

أكرث من هذا .نعم ،نن جممع اعئلة اهلل – لكن ما الغاية من هذا؟

يف حني نن اآلن بالفعل يف امللكوت (كولوّس  ،)12 :1لكننا لم نر بعد
الكشف الاكمل ذللك امللكوت – أي لم نر العالم يصبح جنة عدن .تمتد هذه
املفارقة ،اليت نسميها "اآلن ولكن ليس بعد" [ ]already but not yetعَّب لك

الكتاب املقدس بطرق عديدة .ويف هذا الفصل أود أن أقدم لكم ملحة عما هو

"ليس بعد" ،وبهذا جنيب عن السؤال "ما الغاية من هذا؟"
االشرتاكْاحلايلِْفْامللكوتْ

ليس اشرتاكنا يف ملكوت اهلل شيئا معينا مسبقا ،بهذا املعن :أننا لسنا

جمرد آيلني نؤدي وظائف مَّبجمة نلا .ينتهك ذلك فكرة كوننا خملوقني ىلع صورة

اهلل ،أي ممثليه ،بكاملها .فقد خلقنا يك نكون مثله .وبما أنه حر ،فإن لم تكن
نلا حرية حقيقية ،لن يمكننا أن نكون مثله ،أي إننا  -يف حد ذاتنا ،أي

بطبيعتنا -لن يمكن أن نكون مثله .نن أحرار يك نطيع ونعبد ،أو نتمرد وندلل
أنفسنا .وسنحصد ما نزرعه .فإن قيامنا بالزرع ليس مَّبجما آيلا.

لكن اهلل أعظم منا .فقد وضع خطة ،وستتحقق هذه الطة .ال يتوقف

جناح الطة ىلع حرية البرش ،كما أن الطة ليست ملزمة باتلكيف مع هذه

احلرية .ال يمكننا إفساد الطة – وال تستطيع الاكئنات اإلهلية اليت يه أيضا حرة

يف اختيارها فعل ذلك.

فكر ميع يف اجتماع املجمع السماوي ،اذلي حتدثت عنه يف الفصل األول.

لقد سأتلك إن كنت تصدق األشياء اليت يقوهلا الكتاب املقدس ،ثم اصطحبتك

إىل اجتماع عقده اهلل مع جممعه السماوي يف  1ملوك  .88فقد قىض اهلل (وال بد

أن يتم هذا) أنه قد آن ألخآب الرشير أن يموت .لكنه بعد ذلك ترك للاكئنات
الروحية يف جممعه أن تقرر كيفية حدوث ذلك ( 1ملوك .)82-11 :88

يعمل اتلعيني املسبق واحلرية بطريقة مرتابطة يف حكم ملكوت اهلل .إن

مقاصد اهلل لن تبطل أو تتوقف أبدا .وهو قادر أن يأخذ الطية واتلمرد ،ويتمم

مشيئته بالرغم منهما ،من خالل ممثلني أحرار آخرين .وكما قال ّس .إس .لويس
يف إحدى املرات عن اهلل (يف كتابه بعنوان "" :)"Perelandraأيا اكن ما تفعله ،فهو

سيخرج منه الري .لكن ليس الري اذلي قد أعده لك لو كنت أطعته من
ابلداية".

ما الغاية ،هنا واآلن ،من كوننا جممع اهلل العائيل؟ أن نشرتك مع اهلل يف

حترير البرش من الظلمة .وأن نظهر للبرش كيف يسلكون بالعدل والرمحة –
مقتدين باهلل من أجل من حيتاجون إىل نموذج توضييح .ويك ننرش احلق عن اإلهل
احلقييق ،وندافع عنه يف اعلم عدايئ خاضع لسيادة اكئنات اعقلة إهلية حاسدة.

وأخريا ،أن نستمتع باحلياة بسب قصد اهلل.

تعد مجيع هذه ادلعوات تدريبا من أجل امللكوت اآليت يف املستقبل.

ويتوافق هذا مع سؤال بولس ألهل كورنثوس ،اذلين اكنوا قد فقدوا منظورهم

اإلليه يف خضم مشاحناتهم حول أمور هذه احلياة" :ألستم تعلمون أننا سندين

[سنحاكم] مالئكة؟" ( 1كورنثوس  .)2 :6اكن بولس جادا .واكن يقصد شيئا

حمددا يف ذلك اتلَصيح.

سلطانْلَعْالممْ
إن الصيغة انلهائية للملكوت لم تتشلك بعد .وحني حيدث هذا ،ستهزم

قوات الظلمة .وستفقد اآلهلة الشيطانية سيادتها ىلع األمم إىل األبد – يلحلْ
ْ
املمجدين .انظر ما قاهل يسوع يف سفر الرؤيا:
حملهمْعئلةْاهللْوجممعهْمنْالنبرشْْ ْ ْ ْ
"وإنما اذلي عندكم تمسكوا به إىل أن أيجء .ومن يغلب وحيفظ أعمايل

إىل انلهاية فسأعطيه سلطانا ىلع األمم ،فرياعهم بقضيب من حديد ،كما تكرس

آنية من خزف ،كما أخذت أنا أيضا من عند أيب ،وأعطيه كوكب الصبح" (رؤيا

)82-85 :8

حني يأيت يسوع ثانية يك يتسلم عرشه ىلع أرض جديدة – جنة عدن

كونية جديدة– سيشارك إخوته يف هذا العرش .والرياسات والقوات ستطرح عن

عروشها ،وسنحل نن ماكنهم .لن يعطى سلطانهم ملالئكة آخرين أمناء هلل – بلْ

إننا ْسنفوق ْاملالئكة ِْف ْالرتبة ِْف ْملكوت ْاهلل ْالعدين ْالخي .سيول يسوع
إخوته وأخواته املسئويلة.
هل أربكك ذلك اتلَصيح األخري يف رؤيا 82 :8؟ "وأعطيه كوكب

الصبح"؟ إنه يبدو بالفعل غريبا ،لكنه يتحدث عن اشرتاكنا مع يسوع يف حكم

األمم بعد هزيمة قوى الرش .ويستخدم لفظ "كوكب الصبح" لوصف اكئنات إهلية
(أيوب  .)7 :22كما أنه لفظ مسياِّن .وبما أن املسيا هلإ ،فقد اكنت "لغة الكواكب

وانلجوم" تستخدم أحيانا لوصف ملكوته اآليت يف املستقبل .يقول سفر العدد :82

" 17يَّبز كوكب من يعقوب ،ويقوم قضيب من إرسائيل" .ويف سفر الرؤيا يصف
يسوع نفسه ىلع انلحو اتلايل" :أنا أصل وذرية داود .كوكب الصبح المنري" (رؤيا

.)16 :88

إن لكمات رؤيا  82-85 :8مفعمة بالقوة .فلم يكن يسوع يقول إنه هو

كوكب الصبح املسياِّن فحسب ،بل إنه سيعطينا كوكب الصبح – أي أنه
سيرشكنا معه يف حكمه املسياِّن .ويأخذنا رؤيا  81 ،80 :2خطوة أبعد يلدرك
املؤمنون الفكرة جيدا:

" هئنذا واقف ىلع ابلاب وأقرع .إن سمع أحد صويت وفتح ابلاب ،أدخل

إيله وأتعَّش معه وهو ميع .من يغلب فسأعطيه أن جيلس ميع يف عريش ،كما
غلبت أنا أيضا وجلست مع أيب يف عرشه (رؤيا )81-80 :2

ما الغاية من أننا جعلنا رشاكء الطبيعة اإلهلية؟ ملاذا يقدمنا يسوع رسميا

أمام جممعه بصفتنا إخوته وأخواته؟ كيما ْيعطينا ْاهلل ْالسيادة ْوالسلطان ْلَعْ

الرضْكما ْرغبْمنْابلداية .سرتجع السماء إىل األرض يف جنة عدن جديدة،
كونية.

جنةْعدنْأبديةْ
منذ األصحاحات األوىل من سفر اتلكوين ،وجنة عدن يه انلقطة ابلؤرية

لطة اهلل لإلنسان ،وبلقية املخلوقات اإلهلية املخلوقة ىلع صورته ،ومللكوته.

وباتلايل ،ليس من قبيل املفاجأة وال املصادفة أن يأخذنا األصحاح األخري من

سفر الرؤيا إىل جنة عدن من جديد:

"وأراِّن نهرا صافيا من ماء حياة المعا كبلور ،خارجا من عرش اهلل

والروف .يف وسط سوقها وىلع انلهر من هنا ومن هناك ،شجرة حياة تصنع اثنيت
عرشة ثمرة ،وتعطي لك شهر ثمرها ،وورق الشجرة لشفاء األمم .وال تكون لعنة

ما يف ما بعد .وعرش اهلل والروف يكون فيها ،وعبيده يدمونه .وهم سينظرون
وجهه ،واسمه ىلع جباههم .وال يكون يلل هناك ،وال حيتاجون إىل رساج أو نور

شمس ،ألن الرب اإلهل ينري عليهم ،وهم سيملكون إىل أبد اآلبدين (رؤيا -1 :88

)5

هل الحظت أن شجرة احلياة تشيف األمم؟ تلك األمم ،اليت هيمنت عليها

سابقا رياسات وقوات ،سيحكمها اآلن أبناء وبنات اهلل اجلدد – أنتْوأنا.

لم تكن هذه املرة األوىل اليت تظهر فيها شجرة احلياة يف سفر الرؤيا .فقد

قال يسوع ،خماطبا من يثبتون ىلع إيمانهم إىل انلهاية ،يف رؤيا " 11 ،7 :8فسأعطيه

أن يأكل من شجرة احلياة اليت يف وسط فردوس اهلل  ...فال يؤذيه الموت اثلاِّن".
وتعد اإلشارة إىل شجرة احلياة إشارة عدنية واضحة .يشري املوت األول إىل املوت

اجلسدي ،اذلي جلبته خطية آدم ،وطرده من جنة عدن .وبما أن مجيع البرش،
مؤمنني وغري مؤمنني ىلع حد سواء ،سيقومون قبل ادلينونة ،فإن املوت اثلاِّن إذن

هو ادلينونة األخرية (رؤيا  .)2 :81ومن سيظلون أحياء مع اهلل يف جنة عدن
جديدة ،لن يؤذيهم املوت اثلاِّن.
ْ

ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ
ْهذْْْاْمْ ْهْمْ ْا؟ْْ
لْْمْ ْاذْْْاْيْعْدْْ ْ
يملك الكثري من املؤمنني نظرة ناقصة عن احلياة ما بعد املوت .ال يَّبنا

الكتاب املقدس بكل تفاصيل ما ستكون عليه هذه احلياة ،إال أن بعض

اجلوانب مؤكدة .لن نقوم بالعزف ىلع القيثارات ،أو التسبيح الال نهايئ ،بينما

نطفو هنا وهناك فوق السحاب .ولن نكون فقط جالسني فوق أرائك سمائية،

نتحادث مع أحبائنا الراحلني ،أو مع املؤمنني املشهورين من العصور املاضية.

عوضا عن ذلك ،سنحيا احلياة اليت اكنت جنة عدن تقدمها ،وسننشغل

باالستمتاع بما خلقه اهلل ،واالعتناء به ،جنبا إىل جنب مع الاكئنات اإلهلية اليت
ظلت ىلع والئها هل .لن تعود السماء واألرض ماكنني منفصلني.

ينبيغ ملعرفتنا بمصرينا أن تشلك تفكرينا يف الوقت احلارض ،هنا واآلن .كما

قال بولس" :ما لم تر عني ،ولم تسمع أذن ،ولم يطر ىلع بال إنسان :ما أعده اهلل

لذلين حيبونه" ( 1كورنثوس  .)1 :8تساعدنا معرفتنا بهذه انلتيجة املذهلة

واملجيدة يف أن ننظر لظروفنا احلايلة بمنظور صحيح .بعد أن كتب بولس
اللكمات اليت قرأناها تلونا ،قال هذه اللكمات يف رساتله اثلانية إىل أهل كورنثوس:
"مبارك اهلل أبو ربنا يسوع المسيح ،أبو الرأفة وإهل لك تعزية ،اذلي يعزينا

يف لك ضيقتنا ...فإننا ال نريد أن جتهلوا أيها اإلخوة من جهة ضيقتنا اليت أصابتنا
يف أسيا ،أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة ،حىت أيسنا من احلياة أيضا .لكن اكن نلا يف
أنفسنا حكم الموت ،لَك ال نكون متلكني ىلع أنفسنا بل ىلع اهلل اذلي يقيم

األموات" ( 8كورنثوس )1-2 :1

يستطيع اهلل أن حيفظنا يف هذه احلياة؛ لكن ويف املوت أيضا سيقيمنا

نلجلس مع يسوع يف عرشه (رؤيا .)81 :2

فإننا إما نيا واضعني وجهتنا نصب أعيننا ،أو ال .ينبيغ لوعينا بمصرينا أن

يغري سلوكنا .إن علمت أنك يوما ما ستكون رشيكا يف املسكن نفسه أو اعمال

يف املكتب نفسه مع ذلك الشخص اذلي تنتقده ،وتنتقص من قدره ،بل وأيضا

تزدري به ،فإنك حينئذ ستستثمر جهدا أكرث قليال يك تكون صانع سالم،

ومشجعا ،بل وربما صديقا ذللك الشخص .ملاذا إذن نعامل إخوتنا املؤمنني ىلع

هذا انلحو الرديء؟ كيف ال نبذل أقىص طاقتنا دلفع غري املؤمنني نو يسوع،

مثلما نبذل الطاقة يك نعاملهم كأعداء؟ إما أننا واضعون األبدية نصب أعيننا أو

ال.

ما مقدار احلكم اذلي يلزم ىلع يسوع أن يرشكك فيه كيما يبقيك

سعيدا؟ ربما يبدو هذا السؤال غريبا ،بما أن أية عطية من هذا القبيل نصل

عليها من يسوع من املتوقع أن تكون رائعة .ملاذا ،إذن ،نتنافس بشدة مع
املؤمنني ىلع املاكنة؟ ملاذا نتشاحن ونتخاصم بعضنا مع ابلعض ىلع املصلحة،

واألفضلية ،وجذب االنتباه ،والربح الشخيص؟ ألسنا يف هذا نشبه أهل كورنثوس،

اذلين اضطر بولس إىل تذكريهم بمصريهم؟ نن إما مكتفون وقانعون بأن نكم

ونملك معه ،أو ال.
لك.

أيها املؤمن باملسيح ،حان الوقت يك حتيا اعلما من أنت ،واعلما خطط اهلل

ْ
خاتمةْ
وصلنا اآلن إىل نهاية رحلتنا .لكن ربما من األفضل أن نقول إن هذه

ليست سوى ابلداية.

تناونلا يف هذا الكتاب بعض األسئلة األساسية :هلْتوجدْآهلةْأخرى؟ْإنْ
ْفارقْْْاْ ْ ْ ْ ْ
ْاذليْْْ
ْاملقدس؟ْوماْْ ْْ ْ
ْللكتابْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ
ْْْ ْْ ْ ْ ْْ
ِْفْفهمنا
ْكبيْاْ ْ ْْ ْ ْ
ْهذاْْ ْ ْْ
ْيشلْ ْ ْ
ْفهلْ ْْ ْ
ْْْ ْ ْ ْ
ْموجودة،
اكنْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْ

يعنيهْهذاْإليمانناْإنْافرتضناْأنْالعالمْغيْاملنظورْاذليْيصفهْالكتابْاملقدسْ
ْ
ْغيْْْ
ْالجزاءْ ْ ْ
ْأيضْاْ ْْ ْ ْ ْْ
ْواملقبولةْْْ ْْ،بلْ ْْْ
ْاملألوفةْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْْ
ْالجزاءْ ْْ ْْْ ْْ
ْتلكْ ْْ ْ ْ ْْ
ْفقطْ ْْ ْ
ْليسْ ْ ْ ْ
حقييقْْْ ْْ،
ْ ْْ
اْماْيتمْجتاهلها؟ْ ما أن بدأت يف اتلقاط حبكة رواية الكتاب
االعتياديةْاليتْاغبلْْ ْْ ْْْْْ ْْ ْْ ْ ْ ْْ
ْ ْ ْ ْْْ ْْ ْْْْ ْْ ْ
املقدس الفائقة للطبيعة ،أدركت أنين يف حاجة إىل اتلفكري بأسلوب خمتلف يف

اكفة األشياء .لكن يمكنين أن أمجل األمر يف لكمتني :اهلويةْ،واهلدف .وأرجو أن
تكون قراءتك هلذا الكتاب قد شلكت حتديا بالنسبة لك يف الك هذين اجلانبني.
ْ
ْ
ِْفْعئلةْاهللْْ
نلاْمْنلْْ ْْ ْْ ْ ْْْ
ويتناْْْ ْ ْْْ ْ:
هْ ْْْ

ما حتدث عنه هذا الكتاب هل تأثريات مهمة يف كيفية فهمنا ملعن أن

نكون مؤمنني ،أي أن نكون "يف املسيح" ،ىلع حد تعبري العهد اجلديد يف كثري

جدا من األحيان .بمجرد إدراكنا أن آهلة العهد القديم ،حقيقيون ،يصري معن

وصية اهلل بأال تكون نلا آهلة أخرى أمام يهوه ،هلإ إرسائيل ،هو بؤرة االهتمام .ال

تتعلق الوصية بعدم االهتمام باملال ،أو ايلخوت ،أو السيارات ،بل تتعلق بمحبة

اهلل الغيورة لشعبه .بكلمات أخرى ،تعين ْالوصية ْما ْتقوهل .ومن هنا يسهل

مالحظة محاقة الوالء ألي هلإ آخر غري هلإ مجيع اآلهلة.

تظهر أيضا جبالء بشاعة اضطرارنا أن نعيش مع عواقب إدانة اهلل للآهلة
ْ
ْْْْْ ،واستعبدنا للفساد ،وتعرضنا
ْمنْمياثنا
حرمناْاهللْقبالْْ ْ ْْ ْ
وشعوبهم ("األمم") .فقد ْ ْ ْ ْْْْ ْْ ْ ْ

الستغالل آهلة أخرى .كنا ،كما يقول بولس ،أجنبيني عن اهلل ،وغرباء عن عهود
املوعد [حمبته العهدية] (أفسس  .)18 :8كنا ضالني ،ومستعبدين للظلمة ،وأعداء

هلل يف خدمة حاكم غري منظورين (أفسس 12 :2؛ كولوّس .)81 :1

إن استيعابنا ذللك املوقف يزيد من وضوح معن مفاهيم عقائدية ،مثلْ

اتلنبينْ،واملياث .فهو يضع سياقا تللك املفاهيم .لم يكن اهلل راغبا يف إبطال خطة
سكناه ىلع األرض مع اعئلته ،لالستمتاع بالعالم املخلوق اذلي هو صنعة يديه.

نعم ،يف بابل ،ختىل اهلل عن البرش وأدار هلم ظهره ،لكن يف اللحظة اتلايلة ،داع

إبراهيم يك يقيم منه اعئلة جديدة ،ويك يكون هو القناة اليت من خالهلا يمكن

ألوئلك اذلي حرموا من مرياثهم أن يعرفوا طريق الرجوع إيله (أعمال -86 :10

.)87

إن قبول الواقع الفائق للطبيعة للعالم الرويح يف الكتاب املقدس هو أمر
رضوري لفهم الكتاب املقدس .فهو يفرس ملاذا ،فيما يمض العهد القديم قدما،

لن تعامل خطية عبادة األوثان كأية خطية أخرى .بل ستكون يه اخلطية .أقام

اهلل شعب إرسائيل يلكونوا خملصني هلل؛ لكن حني حتولوا إىل آهلة أخرى،

أخذوا إىل السيب ،مطرودين ومرفوضني اكألمم األخرى .وهذا سبب حموري ألن
يوصف الالص يف الكتاب املقدس دائما باالرتباط مع ْاإليمان .ال يبحث اهلل

جوهريا عن سلوك أفضل .هو يبحث عن اإليمان ،عن والءْمؤمن .وحني خنتار
أن تتوافق قلوبنا مع هلإ اآلهلة ،سيخلصنا .لكن حني خنتار إلها آخر ،فإننا نزرع

ما سنحصده يوما ما.

وبالنسبة نلا ايلوم ،يعين الوالء املؤمن قبول عمل يسوع ىلع الصليب ،إذ

اكن هو اهلل الظاهر يف اجلسد .ال تتعلق أخالقياتنا وسلوكنا (أعمانلا) بأن نكون

أوفياء بما يكيف يك يقبلنا اهلل .لكننا نتبع وصاياه ألننا اخرتناه بالفعل .وستقودنا
وصاياه إىل سعادتنا ،وشبعنا ،ألنها توجهنا بعيدا عن تدمري أنفسنا واآلخرين .ويه
تمدنا بلمحة عن احلياة يف تناغم مع اهلل ومع بقية اعئلته – اعئلتنا – املنظورة

وغري املنظورة ،يف ملكوته ،عدن اجلديدة.

ْ
اهلدفْمنْوجودنا–ْ ْ ْْْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ
اِْفْخْطةْاهللْالسرتدادْعدنْ
لكناْنلعبْدورْْْ ْْ
يوجد رشط واحد للعضوية يف اعئلة اهلل :إيمان ثابت بإهل اآلهلة ،اذلي

جاءنا يف شخص يسوع املسيح .هذه العضوية ال تمنحنا امتيازات رائعة فحسب،

لكنها تمدنا أيضا بهدف واضح يف احلياة.

توجد مهمة مولكة ألفراد اعئلة اهلل :أن يكونوا والكء اهلل ،يف اسرتداد

حكمه الصالح ىلع األرض ،وضم املزيد من األعضاء إىل اعئلته .نن أدوات بني
يدي اهلل تلحفزي االنقالب العظيم اذلي بدأ يف أعمال  ،8أي والدة الكنيسة،

جسد املسيح ،إىل وقت ميجء الرب ثانية .وكما انترش الرش اكلوبأ يف لك البرشية
بعد إخفاق عدن األول ،هكذا ينترش اإلجنيل ويمتد كرتياق عَّب الكيان املصاب

نفسه .نن َحلة احلق املختص بإهل اآلهلة ،وحمبته جلميع األمم ،ورغبته اليت ال
تتغري يف أن يسكن مع اعئلته يف املزنل األريض اذلي لطاملا رغب فيه منذ أن

خلقه .فإن عدن ستوجد ثانية.

إنها حلقيقة علمية أن قارات العالم تبتعد عن بعضها أكرث فأكرث لك اعم.

إال إن تطور "االجنراف القاري" [ ]continental driftهو ظاهرة ال يمكن

إدراكها باحلواس البرشية .غري أننا نعلم بدوث هذا االجنراف بفضل
املالحظات اليت يمكننا احلصول عليها بعد حدوثه .هكذا أيضا من جهة

ملكوت اهلل اذلي يتقدم خبطى ثابتة ،وبعزيمة ال تلني .ال يمكننا بالعني املجردة

أن ندرك كيف يقوم لك يوم بتقليص نطاق سيادة اآلهلة ،قوات الظلمة ،أو كيف
حيرر اإلجنيل أوئلك الاضعني هلذه السيادة ،واحدا تلو اآلخر؛ فهذا ْ ْ ْ
ْغيْْْ
يقنيْ ْ ْ

ْمْ ْ ْ
كْباحلواسْْْالبرشية.
درْ ْْْْ ْ ْْ

املفتاح إىل رؤية أنفسنا داخل هذه الصورة هو أن نستوعب جيدا وبشلك

يقيين أن اهلل ال يزال يتمم خطته وإن كنا ال نستطيع رؤيتها .ال يمكننا أن نديع

بصدق أننا نؤمن بالعالم غري املنظور ،الارق للطبيعة ،يف حني ال نؤمن بأن عناية

اهلل الفطنة اعملة يف حياتنا ،ويف شئون تاري البرش .يريدناْاهللْأنْحنياْلغرض –
مؤمنني بأن يده غري املنظورة ،والاكئنات غري املنظورة الوفية هل ،ونن (عَّبانيني

 )12 :1متداخلون يف ظروفنا ،بيث ،معا ،يمض هدف اهلل إلاعدة تأسيس عدن
كونية إىل األمام دون توقف.

لك شخص فينا هل أهمية حيوية يف مسرية شخص آخر إىل امللكوت ،ويف

ادلفاع عن ذلك امللكوت .يتيح نلا لك يوم االتصال بأناس حتت سيادة الظلمة،

ويتيح نلا فرصا لتشجيع وتشديد بعضنا بعضا يف مهمتنا الشاقة تلحقيق الغرض

من وجودنا يف اعلم ميلء بالعيوب .لكْماْنعملهْونقوهلْهلْأهميته ،وإن كنا ال نعلم

ملاذا أو كيف .لكن دورنا ليس أن نرى ،بل أن نعمل .ليس السلوك باإليمان
سلواك سلبيا ،بل هادفا.

ْ
صالةْالغفرانْ
ْ
صالةْالغفرانْ:عطيةْثمينة
إن صالة الغفران يشء نلتمسه مجيعا يف وقت ما من حياتنا .الغفران

عطية ثمينة؛ ال يمكن أخذها بسهولة ،وال يمكن منحها بسهولة .الغفران
رضوري للحياة؛ فهو حيررنا من أخطاء املايض ،ويعطينا رجاء للمستقبل .اكن
الغفران هو الغرض اذلي جاء ألجله يسوع املسيح إىل األرض يلموت من أجل

البرش.
صالةْالغفرانْ:صارتْممكنةْبفضلْيسوعْاملسيحْ
صالة الغفران يه صالة ترفع إىل اهلل .مع أننا قد نتسبب يف جرح بعضنا

بعضا ،لكن لك آثامنا وتعدياتنا تتسبب جوهريا يف اجلرح هلل .وقد تتساءل
كيف يكون هذا ممكنا .كيف يمكن نلقائصنا وعيوبنا أن جترح خالق الكون
القادر ىلع لك يشء؟ ألعل اهلل يهتم بهذه األشياء؟ يف تكوين  ، 6جند أن اهلل

نفسه حيزن بالفعل بسبب لك اإلساءات اليت وجهها انلاس بعضهم إىل بعض:
ْ
ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْ
اْهْوْْْ
ْ
انْْْقْدْْْكُْثْْ ِْْفْْْْالْرْ ْضْْْْ،وْأْنْْْلكْْتْْصْوْرْْْأْْفَْكْرْْْْقْلْبْهْْإْْْنْمْ ْْ
"وْرْأْ ْْْْ
ْاإلْنْسْ ْ ْ
ىْالرْبْْأْْنْْْرشْْْ ْ
ْْ
ْْ
ْ ْْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْاإلْنْسْ ْانْ ْ ِْْفْ ْْْالْرْ ْضْْْ ْ،وْتْأْسْفْ ْ ِْْفْ ْْقْلْبْهْ".
ْرشْ ْيرْ ْْلكْ ْيْْوْمْْْْ .فْحْ ْزْنْ ْْْ
ْالرْبْ ْأْْنْهْ ْْعْمْلْ ْْ ْ
(تكوين )6 ،5 :6

اهلل العالم بكل يشء حتزنه حىت فكرة ارتكاب الرش .بناء عليه ،جيب

أن يأيت الغفران من اهلل جوهريا .ومع ذلك ،ألن اهلل اعدل ،ال يمكن أن يعطى

الغفران جمانا .فلك خطأ جيب أن حيسب حىت يكون اهلل قاضيا اعدال .مات

يسوع املسيح ىلع الصليب يف اجللجثة بديال عنا لكيما تغفر خطايانا .لقد دفع
ْْْ ْ
ْ ْ ْ ْْ ْ ْ
ْ ْْ ْ ْ
ْ
ْْْسْفْكْْ
ْْْْلْعْهْدْ ْْْاجلْدْْيْدْ ْْْاذلْْيْي
ْهذْْْاْهْوْ ْْدْ ِْمْ ْْْاذلْْيْل
بآالمه ثمن تعدياتنا وآثامنا" .لْنْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ
ْْاخلْطْايْْاْ( ".مىت .)82 :86
مْْنْْأْْجْ ْلْْْكْثْيْْ ْينْْْْلْمْغْفْرْةْْْ
يف حمبته اكن اهلل يعلم أن ضمائرنا حتتاج ملن حيررها من اذلنب وادلينونة.

لقد اكن يعلم أن غفران الطايا اكن هو أعظم احتياج دلينا .وبفضل عمل حمبته

الفائقة ،لم يقاّس اهلل اآلالم اليت كنا نستحقها ىلع خطايانا ،بل سدد أيضا ثمن

عواقب تلك الطايا حىت نصل نن ىلع الغفران املعطى نلا عندما خنطئ .وُك

ما يلزمنا أن نعمله هو أن نقبل عطية غفرانه املجانية.
صالةْالغفرانْ:اطلبْمنْاهللْالغفرانْ

ربما تكون عرثت ىلع هذا املوقع اإليلكرتوين فيما كنت تبحث عن
صالة غفران تلني جرح نفس معذبة .أو ربما تصارع وأنت حتاول أن تغفر
لشخص آخر ألنه جرحك جرحا عميقا .يا لك من قبلوا الرب يسوع ربا وخملصا،

الغفران عطية جمانيا .إن اعرتفنا بأخطائنا وطلبنا الغفران ،سيغفر اهلل نلا ،بال
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
اْوْيْطْهْ ْرْنْاْْْمْْنْْ
اِْبْطْايْْانْْ ْْاْفْهْوْ ْأْْمْْنيْ ْْوْعْدْْلْْْْ،حَّْتْ ْْيْغْفْرْ ْْنلْ ْْاْخْطْايْْانْْ ْْ
شك" :إْ ْنْ ْْْاعْرتْفْنْ ْْ ْ
ْْ ْ
لكْْإْْْثْ ْمْ 1( ".يوحنا .)1 :1
وإن رفضنا يسوع ،فيف األساس نن نرفض عطية غفران اهلل .يف الواقع

نن بذلك نقول إننا ال نرغب يف أن نتصالح مع اهلل ( 1يوحنا  .)10 :1ومع أنه

اختيارنا احلر أن نقبل الغفران من اهلل ،لكننا يف انلهاية سنساءل ىلع لك خطايانا

اليت ارتكبناها بعدما تنتيه هذه احلياة .إن اهلل يرغب بشدة يف أن يتصالح
ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
َْكْ ْْالْ ْْيْهْلْْكْ ْْلكْ ْْمْنْْ
ْيدْْ،ل
ْْْ
ْْْوْحْ ْ
ْْْعْالْْمْ ْْحَّْتْ ْبْْذْلْ ْْْابْنْهْ ْال
ْْْحْبْ ْْْاهللْ ْال
ْهكْذْاْأ
معك" .لْنْهْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
يْْ ْؤْمْ ْ
ْْْلْ ْتْْكْ ْونْ ْْهلْ ْْْاحلْيْاةْْ ْْْالْبْدْْيْةْ( ".يوحنا  .)16 :2إن كنت ترغب حقا يف
ْنْ ْبْْْهْْ،ب
نوال الغفران ،فكر يف ما قاهل يسوع واقبله بصدق ربك وخملصك .سيغفر لك،

وسيبدأ اهلل عمل اتلغيري يف حياتك.

صالةْالغفرانْ:نوالْحياةْجديدةْ
تمنح صالة الغفران رجاء جديدا وبداية جديدة .لقد حما اهلل لك خطايانا.
ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْْ ْ ْ
ْ ْْْ
ْوْتْعْدْيْاتْْ ْْهْ ْمْ ْ ِْْفْ ْْمْاْ ْْبْعْدْ"
ْهْمْْْ ْ،وْالْ ْأْْذْكْرْ ْْخْطْايْْ ْاهْمْ ْ
"لْينْ ْأْْكْ ْونْ ْْصْفْ ْوحْاْ ْْعْنْ ْآث
ْْْاْمْ ْ
(عَّبانيني .)18 :2
إن أدركت أنك خاطئ ،وآمنت بأن يسوع املسيح جاء بصفته الفادي

الوحيد من الطية ،فأنت تفهم معن صالة الغفران .ويقودنا هذا إىل السؤال "هل

أنت مستعد تلفعيل الصالة ،بأن تقبل عطية اهلل اليت يه ابنه يسوع املسيح؟ إن
كنت تقبل ،آمن باملسيح ،وتب عن خطاياك ،وأودعه ما تبَّق من حياتك بصفته

ربك:

ْ
ْأنينْقدْخالفتْوصاياكْوقدْفصلتينْخطايايْعنكْْ.أناْ
ياْأيبْ،أعرفْ ْْْ ْْ ْ ْْ ْْْ ْ ْْ ْ ْْْْ ْْ ْْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْْْْ ْْ ْ ْ
" ْْْْ ْْْْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْْْ ْ
ْ
آسفْحقْ ْْْ ْْ ْْ ْْْ ْ ْْْ ْْْ ْ ْ
هْإيلكْْ.منْفضلكْاغفرْ
اْعنْمايضْْْوأْْتْوْجْ ْْْ ْ
ْبعيدْْْ ْ ْْ ْْ
ا؛ْوأريدْاآلنْأنْأحتوْلْْْ ْ ْ
ْ ْ ْْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْْجمددْاْْ.أومنْبأنْابنكْ،يسوعْاملسيحْ،
ْاخلطيْةْْ ْ ْ
ْارتكابْْْ ْ ْ
ْْْجتنْْ ْبْْْ ْْ ْْ
يلْ،وساعدينْلَكْأ
ْْْ ْ ْْ ْ ْ ْْْ
ماتْمنْأجلْخطايايْ،وقامْمنْبنيْالمواتْ،وهوْيحْاآلنْ،ويسمعْصاليتْ.هاْ

أناْأدعوْيسوعْأنْيكونْسيدْحيايتْ،أنْحيكمْويملكِْفْقليبْمنْهذاْايلومْ

ْ
ْعملْْْ
ْولَعْ ْ ْ ْ
ْطاعتكْ ْ ْْ،
ْيلعينينْ ْْلَعْ ْ ْْ ْ ْ
ْالقدوسْ ْ ْ ْ ْْ
ْروحكْ ْْْ ْ ْ ْ
ْفضلكْ ْْْأرْسْلْ ْ ْ ْ ْ
فصاعدْاْْ ْ .منْ ْ ْ ْ ْ
ْ ْْ ْ
مشيئتكْبلقيةْحيايتْ.باسمْيسوعْأصيلْ،آمنيْ".
ْ ْ ْ ْْ ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ
وبْْ ْْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
انْ ْْْاخلْطْايْْاْ،
ْْْ
ْدْ ْمْْنْكْمْ ْْلَعْ ْْْاسْ ْمْ ْيْْسْ ْوعْ ْال
"تْ
ْْْمْ ْسْ ْ ْ
واْوْيلْْعْتْمْدْ ْْلكْ ْْوْاْحْ ْ
يحْ ْلْْْغْفْرْْ ْ
ْْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ
ْْْقْدْ ْسْ"ْ(أعمالْْ.)23ْ:3
ْالرْ ْوحْْال
واْعْطْيْةْْْْ
فْتْقْبْلْ ْْْ
إن اختذت قرارك بأن تقبل يسوع ايلوم ،فمرحبا بك يف اعئلة اهلل .اآلن،

لَك تزداد قربا منه ،يَّبنا الكتاب املقدس بأن نتابع تعهدنا.


اعتمد كما أمر املسيح.



أخَّب شخصا آخر بإيمانك اجلديد باملسيح.



ارصف وقتا مع اهلل لك يوم .ال جيب بالرضورة أن تكون

فرتة طويلة من الوقت .فقط اجعلها اعدة يومية أن تصيل إيله وتقرأ لكمته .اطلب
من اهلل إن يزيد إيمانك وفهمك للكتاب املقدس.


اسع للرشكة مع أتباع ليسوع آخرين .كون جمموعة من

األصدقاء املؤمنني لإلجابة عن أسئلتك وتلدعيمك.


انضم إىل كنيسة حملية حيث يمكنك أن تعبد اهلل.

ْ ْ
اْليسوعْايلوم؟ْمنْفضلكْانقرْنعمْ!ْأوْالْ
ْتابعْ ْْْْ ْ ْ ْْْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْْْْ ْ ْْْ ْ
هلْرصتْْْْْ
ْ ْْ ْ
هلْأنتْبالفعلْتابعْليسوع؟ْمنْفضلكْانقرْهناْ
ْ

ماْرأيك؟ْلكناْأخطأناْونستحقْدينونةْاهللْ.اهللْ،اآلبْ،أرسلْابنهْالوحيدْ

للوفاءْبمطالبْتلكْادلينونةْمنْأجلْأوِلكْاذلينْيؤمنونْبهْ.يسوعْ،اخلالقْ

وابنْاهللْالزيلْ،ال1يْعشْحياةْبالْخطيةْ،حيبناْحمبةْشديدةْحَّتْأنهْماتْمنْ
ْ
ْ
ْودْ ْ ْ
ْمنْ ْْْبنيْْْ
ْوقامْ ْ ْ
فنْْْْ ْ ْ،
ْنستحقْهْ ْ ْْ،
ْحننْ ْْ ْ ْ ْ
ْكناْْ ْ ْ
ْاذليْ ْ ْ
ْالعقابْ ْْ ْ
ْوحتمْلْ ْْْ ْ ْْ
ْْْْْْْ ْ ْ ْ
ْخطايانا،
أجلْ ْ ْ
ْْ
ْ
ْبذلكْ ِْْفْْْ
ْوتثقْ ْْ ْْ
ْتؤمنْ ْ ْْ ْ
ْحقْاْ ْْ ْ ْ
ْكنتْ ْ ْ
الموات ْحسبما ْورد ِْف ْالكتاب ْاملقدسْْ .إنْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْْ
ْومعلنْاْ"ْ :يسوع ْهو ْالربْ "،ستخلصْ
ْخملْصْاْ ْْْلكْ ْ ْ ْ ْ ْْ،
ْوحدهْْ ْ ْ
ْيسوعْ ْ ْ ْ
ْآخذْاْ ْْ ْ ْ
قلبكْ ْْ ْْ،
ْ ْْ
باتلأكيدْمنْادلينونةْوتقيضْالبديةْمعْاهللِْفْالسماء.

ْ
ماْجوابك؟ْ
نعمْ،ايلومْأختذْالقرارْبأنْأتبعْيسوعْ
نعمْ،أناْبالفعلْتابعْليسوعْ
ماْزالْعنديْأسئلةْ

ْ

ْ
طلبْمنْاملؤلفْ

يعتَّب كتاب خارقْللطبيعةْملخصا لكتيب األكادييم املفصل :العالم غري
 ،وعنوانه الفريع :كشف الرؤية الكونية للعالم The Unseen Realm:املنظور
الارق للطبيعة يف الكتاب املقدس.
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وأرجو أن يكون كتاب خارقْللطبيعة قد نهض بك وأعطاك دفعة

روحية .وإنين أرغب يف تقديم هذا الكتاب جمانا للقارئ وذلك بفضل اتلَّباعت
السخية من أشخاص دليهم اهتمام بمحتواه .من فضلك فكر يف اتلَّبع ملؤسسة

 Miqlatسواء عَّب موقعها اإليلكرتوين miqlat.comأو nakedbible.orgمن
أجل إنتاج املزيد من الكتب واملواد املجانية.

لالطالع ىلع املزيد من اتلعايلم الكتابية ،يرىج زيارة صفحيت الرئيسية:

 .إن  nakedbiblepodcast.comواالستماع إىل ابلث الصويت عَّب drmsh.com

" 9إنما هو يعكس رغبيت يف أن أعلم انلص الكتايب فقط Naked Bibleاالسم "

قبل أن "تفلرته" املعتقدات العَصية احلديثة ،والطوائف ،وغريها من الفالتر
ادلينية.

ستكتشف ىلع صفحيت الرئيسية أِّن أقوم أيضا بالكتابة يف جمال اليال
Theالعليم ،متخذا من ذلك وسيلة ألعرف بالالهوت الكتايب .كما أن رواييت (
8

 ،Amazon.comومتاح باللغة اإلنجليزية عبر موقع  Lexham Press, 2015صدر عن
الكتاب المقدس المجرد

9

) متاحتان فقط باإلجنلزيية عَّب موقع  The PortentوتكملتهاFaçade :
Amazon.com .

