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٢۲٠۰١۱٤خدماتت ااأللفيیة االثالثة   
حقوقق االطبع محفوظظة. ووال يیجوزز نسخ أأيي جزء من هھھھذاا االكتابب بأيي شكل أأوو ووسيیلة أأوو بغايیة االربح٬، باستثناء ااقتباساتت 

رةة بغرضض االمرااجعة٬، أأوو االتعليیق أأوو االبحث االعلمي٬، ددوونن إإذذنن خطي من االناشر٬، خدماتت ااأللفيیة االثالثة على مختص
 االعنواانن االبريیديي: 

Inc., P.O. Box 300769, Fern Park, Florida 32730-0769. 
 

إإلى غيیر ذذلك.االبستاني٬، إإال إإذذاا أأشيیر  –االشوااهھھھد ززاالنصوصص االكتابيیة في هھھھذاا االكتابب مأخوذذةة من ترجمة فانداايیك   
 
 
 
 

االثالثة ااأللفيیة خدماتت حولل  
االتعليیم  ٬، ووهھھھي مؤسسة مسيیخيیة ال تبغي االربح وومكّرسة لتوفيیر١۱٩۹٩۹٧۷تأسست خدااتت ااأللفيیة االثالثة سنة 

االكتابي للعالم مجاناً. ووتلبيیة لحاجة االعالم االمتزاايیدةة لتدرريیب مسيیحي للقاددةة يیستند إإلى االكتابب االمقدسس٬، قامت 
بهھباتت االمانحيین بوضع منهھاجج الهھھھوتي سهھل ااالستعمالل في خمس لغاتت ررئيیسيیة ووهھھھي  ااأللفيیة االثلثة مدعومة

عع هھھھذاا االمنهھاجج مجاناً بصوررةة وو[ااإلنجليیزيیة٬، االعربيیة٬، ااإلسبانيیة٬، االرووسيیة وواالصيینيیة (االماندرريین)].  ئيیسيیة رريیوززَّ
ررووسس االمنهھاجج ووتًصمم على االقاددةة االمسيیحيیيین االذيین ليیس بمقدووررهھھھم تحمل نفقاتت االدررااسة االتقليیديیة. تُكتَب كل دد
ة لكلفتهھا٬، برهھھھنت عن بووتُنتج في مؤسستنا. ووهھھھذهه االطريیقة االفريیدةة لتدرريیب االقدةة االمسيیحيیيین٬، وواالقعالة بالنس

نجاحهھا في كل االعالم. ووقد رربحنا جائزةة تيیلي عن إإنتاجج فيیديیوهھھھاتت ممتاززةة في مجالل االتعليیم٬، ووعن ااستخداامم مميیز 
جة مووتُنتج مواادد ااأللفيیة االثلثة على شكل أأقرااصص مد ددوولة ١۱٥٠۰في  للرسومم االمتحركة. يیُستخدمم منهھاجنا االيیومم

وومطبوعاتت ووبث على ااإلنترنت٬، ووعن ططريیق محطاتت االتلفزيیونن االفضائيیة ووااألررضيیة ووكذلك عن ططريیق 
 االراادديیو.

للمزيید من االمعلوماتت عن خدمتنا ووكيیف يیمكنك أأنن تشارركك٬، نرجو ززيیاررةة موقعنا على ااإلنترنت 
http://thirdmill.org. 
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 االمقدمة
 

ً صغيیرااً  تُحكى بكل عنايیة ووصنع لهھ شرااعاً. ووعندما أأصبح االقارربب جاهھھھزاا٬ً،  نهھ٬، ثم لوّ قصة قديیمة عن صبي صنع قارربا
لكن لم يیلبث أأنن  ٬،في جدوولل. عامم االمركب في االبداايیة بسهھولة ووسارر على ووجهھ االميیاهه االميیاههأأخذهه ووووضعهھ على ووجهھ 

ً برؤؤيیة جرفهھ االتيیارر بعيیدااً. بحث االصبي عن مركبهھ االضائع٬، لكن ددوونن جدووىى. بعد مروورر فترةة من االزمن٬، فوجئ يی وما
ً في ووااجهھة أأحد االمحالل االتجارريیة. فأسرعع إإلى ددااخل االمحل ووقالل للبائع: "هھھھذاا قارربي في  قارربهھ االصغيیر معرووضا

 عديیدةةأأررددتهھ عليیك أأنن تدفع ثمنهھ". ووكانن على االصبي أأنن يیعمل ألسابيیع  إإذذاااالوااجهھة!" فأجابهھ االبائع: "أأنا آآسف يیا وولديي٬، 
قارربهھ  خاططبأأنن غاددرر االمحل وواالقارربب بيین يیديیهھ٬،  ووبعدووااشترىى قارربهھ.  أأخيیرااً ي االصب عاددليیوفّر ثمن االقارربب وويیستردّدهه. 
عنك ووااشتريیتك". بحثت ثم ٬،أأنت لي ااآلنن من جديید. فأنا صنعتك ٬،قالل: "أأيیهھا االقارربب االصغيیر  

 عدةة نوااحح٬، عالقة يیسوعع بشعبهھ تشبهھ االعالقة بيین هھھھذاا االصبي االصغيیر ووقارربهھ. فابن هللا خلقنا٬، لكننا سقطنا في من
صهھم. ووبعد أأنن ووجدنا٬، . فقد جاء إإلى ااألررضض ليیبحث عن االخطاةة االهھالكيین وويیخلّ قطاالخطيیة ووضللنا. لكنهھ لم يیتخَل عنا 

ددفع االثمن االمناسب ليیفديینا بموتهھ ألجلنا.  
االالهھھھوتت االمعرووفف  مجالل فيهھھھو االدررسس ااألوولل في هھھھذهه االسلسلة نؤمن بيیسوعع. في هھھھذهه االسلسلة نبحث  هھھھذاا
في كل هھھھذهه االدررووسس االكثيیر من االحقائق االمختلفة حولل شخص يیسوعع  نعالجلتعليیم عن االمسيیح. أأيي اا يیستولوجيیا٬،بالكر

االسنيین. في هھھھذاا االدررسس االذيي أأعطيیناهه االعنواانن االفادديي سنركز فيیهھ على كيیفيیة  لمئاتتاالمسيیح ووعملهھ٬، وواالتي أأقّر بهھا أأتباعهھ 
ل تمتعنا بخيیرااتهھا وولمجد هللا.جأأاالنهھائي للخليیقة من  االتجديیدفدااء يیسوعع للخطاةة من االخطيیة٬، ووضمانهھ   

٬، مختلفة. أأووالً  مرااحلهھھھذاا االدررسس عن يیسوعع االفادديي٬، نبحث في شخص يیسوعع االمسيیح٬، اابن هللا٬، ووعملهھ خاللل أأرربع  في
ااألوولى للخلق. ثالثا٬ً، نتحدثث عن  االمرحلةنشاططهھ خاللل  نتابعقبل خلق االعالم. ثانيیا٬ً،  ززليیةسنتناوولل ووجوددهه ووخطتهھ في ااأل

في  ننظرلتي بدأأتت بعد سقوطط االجنس االبشريي في االخطيیة وواامتدتت حتى عصرنا االحاضر. وورراابعا٬ً، االفدااء اا مرحلة
ااكتمالل االتارريیخ االذيي يیحدثث عند ررجوعهھ. لنبدأأ بـاألززليیة.  

 
 
 

 ااألززليیة
 

معظم ااألحيیانن٬، عندما يیتحدثث االمسيیحيیونن عن يیسوعع٬، يیرّكزوونن على حيیاتهھ على ااألررضض٬، ووعلى االعمل االذيي يیقومم بهھ  في
ً قد في االسم بتعليیم االكتابب االمقدسس حولل ما سيیقومم بهھ يیسوعع في االمستقبل٬، عند عوددتهھ. ووهھھھذهه  يیتأملونناء ااآلنن. ووأأحيیانا

هللا  اابناالذيي نشيیر إإليیهھ بيیسوعع االمسيیح٬، هھھھو  االثالوثث٬، فياالثاني  ااألقنوممجميیعهھا تعاليیم مهھمة جدااً. لكن االحقيیقة هھھھي أأنن 
ً أأنن نبدأأ من االماضي االبعيید في االتارريیخ٬، حيیث نجد االسرمديي. لذاا عندما ننظر إإليیهھ من االناحيیة االالهھھھ وتيیة٬، يیساعدنا غالبا

ووحتى قبل أأنن يیبدأأ االتارريیخ. ٬،أأنهھ كانن يیخطط وويیعمل من أأجل فداائنا على مدىى االتارريیخ  
ً حولل ططبيیعة ااألززليیة االسابقة لخلق االعالم. يینظر  االزمن نفسهھ كأحد أأووجهھ االخليیقة٬،  إإلى بعضهھمال يیتفق االالهھھھوتيیونن تماما

فيیما يیسبق خلق هللا للعالم. من هھھھنا سنعّرفف ااألززليیة في هھھھذاا االدررسس٬، كوجودد هللا االذيي  االزمنيیستحيیل االتحدثث عن لذاا 
قدسس.اال االرووححوو ااالبنوو ااآلبب٬،موجوددااً. ووكانن موجوددااً كثالوثث:  ووحدهههللا  كاننسبق خلق االعالم. في ااألززلل٬،   

عليیم االكتابي حولل أألوهھھھيیة يیسوعع أأوو الهھھھوتهھ. ثانيیا٬ً، ننظر في االت نبحثااألززليیة على ثالثة أأقسامم. أأووال٬ً،  موضوعع هھھھنانتناوولل 
مشوررتهھ ااألززليیة. لنبدأأ بألوهھھھيیة يیسوعع االمسيیح٬، اابن هللا. نبيیّنددووررهه في إإططارر االثالوثث. ووثالثاً   

 
 

 ااأللوهھھھيیة
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ً عن يیسو دداالكتابب االمقدسس غيیر أأززلي. فهھو ُكتب في ززمن محدّ  ططبعا٬ً، ً ووااضحا عع كأقنومم في االتارريیخ. ووال نجد فيیهھ إإعالنا
 إإننااألززلل. لذلك٬،  منذ قائمة يیسوعع أألوهھھھيیةررغم ذذلك٬، يیعلّم االكتابب االمقدسس أأنن  لكنمتميیّز في االثالوثث قبل االعهھد االجديید. 

ً االتي يیعلنهھا االعهھد االجديید عن أألوهھھھيیتهھ تنطبق عليیهھ  ااألمورر قبل خلق االعالم. ووستبقى صحيیحة عنهھ إإلى ااألبد. أأيیضا  
:)٨۸: ١۱٣۳ عبراانيیيین(كما نقرأأ في    

 
ً يیَ  وَوااْليیَْومَم وَوإإِلَى ااألَبَِد. ُسوعُع ااْلَمِسيیُح هھھُھَو هھھُھَو أأَْمسا  

 
. أألوهھھھيیتهھيیسوعع في االعهھد االجديید بعدةة ططرقق. أأووال٬ً، يیتضمن االكتابب االمقدسس عدةة تصريیحاتت ووااضحة عن  أألوهھھھيیةووتظهھر 

. ثالثا٬ً، أألوهھھھيیتهھقة تبرهھھھن يیسوعع بطريی ىق علاالمقاططع في االعهھد االجديید تطبَّ  بعض فيمن االعهھد االقديیم  ااقتباساتت ترددثانيیا٬ً، 
في بعض ااألمثلة حولل أألوهھھھيیة يیسوعع٬، بدءااً من االتصريیحاتت  لننظرب إإليیهھ بعض االمقاططع االكتابيیة صفاتت إإلهھيیة. نسِ تَ 

 االوااضحة.
 

 االتصريیحاتت االوااضحة
 

ً االعديید من االمقاططع في االعهھد االجديید الهھھھوتت يیسوعع بوضوحح عن ططريیق ااإلشاررةة إإليیهھ مباشرةة بصفتهھ  تعلّم لى سبيیل . عإإلهھا
 وومخلصنا إإلهھنا ٬، ددعا بولس يیسوععَ )١۱٣۳: ٢۲ تيیطس(إإلهھي. ووفي  ٬، ددعا االرسولل توما يیسوععَ )٢۲٨۸: ٢۲٠۰ يیوحنا(االمثالل٬، في 

 ااألوولى . (وويیوحناددعا بطرسس يیسوعع إإلهھنا وواالمخلص يیسوعع االمسيیح )١۱،٬: ١۱ االثانيیة (بطرسساالعظيیم يیسوعع االمسيیح. ووفي 
َحيیَاةة ااألَبَِديیَّة.ااِإللهَھ ااْلَحّق وَواالْ  ٬، ددعا يیوحنا يیسوععَ )٢۲٠۰: ٥  

٬، حيیث نقرأأ هھھھذهه االكلماتت:)١۱: ١۱ يیوحنا(ب بوضوحح صفاتت ااأللوهھھھيیة إإلى يیسوعع هھھھو االمقطع ااألشهھر االذيي يینسِ  وولعل  
 

فِي ااْلبَْدِء َكانَن ااْلَكلَِمةُ وَوااْلَكلَِمةُ َكانَن ِعْنَد هللاِ وَوَكانَن ااْلَكلَِمةُ هللاَ.  
 

٬َ،  االعددد يیقولل بالتحديید وَوَكانَن ااْلَكلَِمةُ  هھھھذاا ً في  أأيي من ططبيیعة هللا منذ االبدء٬، تأأنن ططبيیعتهھ كان أأييهللاَّ قبل خلق االعالم. الحقا
١۱٤(هھھھذاا االفصل في  ٬، يیعلن يیوحنا بوضوحح أأنن االكلمة االتي يیتحدثث عنهھا هھھھي االمسيیح. ووهھھھكذاا٬، لم يیتركك يیوحنا مجاالً )١۱٨۸-

يیة ووسيیكونن إإلى ااألبد.يیسوعع هھھھو من جوهھھھر هللا. فقد كانن دداائماً إإلهھاً كامالً من كل ناح أأنن فيللشك   
 
 
 

 االعهھد االقديیم
 

ً هھھھذهه ااأللوهھھھيیة من خاللل  حوللباإلضافة إإلى تصريیحاتت االعهھد االجديید االوااضحة  ثانيیا٬ً، أألوهھھھيیة يیسوعع٬، فهھو يیبرهھھھن أأيیضا
االطريیقة االتي يیتناوولل فيیهھا بعض ااإلشاررااتت إإلى هللا في االعهھد االقديیم.  

من خاللل مساووااتهھ بالربب في االعهھد االقديیم. ففي  إإلهھابصفتهھ كتّابب االعهھد االجديید في مناسباتت مختلفة عن يیسوعع  تحدثث
. ووفي عدةة أأماكن في االعهھد االجديید٬، أأشارر الرببم عاددةة باالعهھد االقديیم٬، أأعلن هللا نفسهھ إإلى شعبهھ باسمهھ يیهھوهه٬، االذيي يیترجَ 

االكتّابب إإلى مقاططع تتحدثث بوضوحح عن يیهھوهه٬، االربب٬، ووقالواا إإنن هھھھذهه االمقاططع تتحدثث عن يیسوعع.  
٢۲: ١۱(لمثالل٬، يیقتبس مرقس في سبيیل اا على ٬، حيیث نقرأأ أأنن االنبي أأوو )٣۳: ٤٠۰إإشعيیاء (٬، وومن )١۱: ٣۳مالخي (من  )٣۳-

االمرسل سيیسيیر قداامم االربب. لكن ال يیلبث مرقس أأنن يیقولل إإنن هھھھذهه االنبوااتت قد تّمت عندما أأعّد يیوحنا االمعمداانن االطريیق 
لذيي تنبأ عنهھ مالخي ووإإشعيیاء.أأمامم يیسوعع. بهھذهه االطريیقة٬، أأشارر مرقس إإلى أأنن يیسوعع هھھھو االربب٬، يیهھوهه٬، اا  

ً مماثالً بيین يیسوعع وويیهھوهه في  ووقد ٬، حيیث أأشارر إإلى ااإلعالنن االمسيیحي ااألساسي بأنن )١۱١۱: ٢۲ فيیلبي(ووجد بولس ااررتباططا
١۱:١۱(يیوحنا في  وويیصف يیسوعع هھھھو رربب.  ٬،٬، يیسوعع بكلمة هللا االتي بهھا خلق هللا االعالم في االبدء. ووهھھھذهه إإشاررةة ووااضحة)٣۳-

َماوَوااتِت وَوااألررضض ... وَوقَالَل هللاُ: ليِیَُكْن نُوررٌ  ااْلبَْدءِ  فيكتب موسى  يیسوعع في  ووساططة. ووهھھھذهه ااإلشاررةة إإلى َخلََق هللاُ االسَّ
.بالفعلجهھة االجوهھھھر  مناالخلق٬، تدلل على أأنهھ هللا   
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 االصفاتت ااإللهھيیة
 

نسب كتّابب االعهھد االجديید  ٬،يیسوعع أألوهھھھيیةاالعهھد االقديیم للتأكيید على  فيثالثا٬ً، باإلضافة إإلى ااستخداامم االتصارريیح االوااضحة 
صفاتت يیملكهھا هللا ووحدهه. ٬،أأيیضاً إإلى يیسوعع االصفاتت ااإللهھيیة  

:)٣۳: ١۱ عبراانيیيین(سبيیل االمثالل٬، نقرأأ في  على  
 

.بهََھاُء َمْجِدهِه٬، وَورَرْسُم َجْوهھھَھِرهِه٬، وَوَحاِمٌل ُكلَّ ااألَْشيیَاِء بَِكلَِمِة قُْدرَرتهِھِ (ااالبن) وَوهھھُھَو   
 

ستنتج منهھا أألوهھھھيیة ااالبن. عالووةة على ذذلك٬، يیماررسس ااالبن قوةة هللا غيیر االمحدووددةة في بطرقق ن با!ااالبن يیتساووىى  هھھھنا٬،
االخلق وواالحفظ. فال يیمكن لكائن محدوودد أأنن يیمتلك قوىى غيیر محدووددةة؛ ووحدهه هللا غيیر االمحدوودد يیمتلك قوىى مماثلة. 

نفسهھ. ! مساووِ ووبالتالي٬، ال بد أأنن ااالبن هھھھو   
االفصل ااألوولل أألوهھھھيیة يیسوعع بطريیقة مماثلة عندما يیعلنانن: االعددداانن ااألوولل وواالثاني من يیوحنا يیؤكد  

 
فِي ااْلبَْدِء َكانَن ااْلَكلَِمة٬ُ، ... هھھھَذاا َكانَن فِي ااْلبَْدِء ِعْنَد هللاِ.  

 
قالل يیوحنا إإنن االكلمة كانن موجوددااً في االبدء٬، قصد بقولهھ إإنن ااالبن كانن موجوددااً منذ ااألززلل٬، قبل أأنن يیُخلق أأيي شيء.  عندما

أأنن هللا كانن موجوددااً منذ ااألززلل قبل االخليیقة. بعباررةة أأخرىى ااالبن غيیر مخلوقق. فقد وُوجد مع  )١۱: ١۱تكويین (كذلك نتعلم من 
نفسهھ. هللاجوهھھھر  منااالبن هھھھو  أأنن فييیمكنهھ أأنن يیمتلك صفة االوجودد ااألززلي٬، فال شك  ووحدهه ااآلبب منذ ااألززلل. ووبما أأنن هللاَ   

مستعديین أأنن ننتقل إإلى االعالقاتت بيین ااالبن ووأأقنوَمي االثالوثث  غدووناأأنن ررأأيینا أأنن االمسيیح يیمتلك أألوهھھھيیة كاملة٬،  بعد
ااآلخَريین.  

 
 

 االثلوثث
 

ندرركك أأنن هللا هھھھو  تجعلنااالثالوثث حيیويیة بالنسبة لإليیمانن االمسيیحي. فمن جهھة٬، االثالوثث هھھھو إإحدىى تلك االعقائد االتي  عقيیدةة
عبدهه. لكن من جهھة أأخرىى٬، هھھھذهه االعقيیدةة تفرزز ووبالتالي هھھھو يیلهھمنا لن عجيیب٬، سرأأنن هللا  كذلك٬،فوقق كل قدررااتنا على فهھمهھ. 

االمسيیحيیة عن كل االديیاناتت ااألخرىى. فبيینما ترىى بعض االديیاناتت هللا ببساططة كشخص ووااحد٬، ووتؤمن أأخرىى أأنهھ يیوجد آآلهھة 
متعدددةة٬، فإنن االعقيیدةة االكتابيیة للثالوثث تعلمنا أأنن هللا هھھھو بمعنى ما ثالثة٬، ووبمعنى آآخر ووااحد. ووتارريیخيیا٬ً، هھھھذهه االعقيیدةة 

لمسيیحيیة كانت لب إإقرااررنا بالمسيیح.اا  
يیردد االتعبيیر ثالوثث في االكتابب االمقدسس٬، لكنهھ يیعكس االمفهھومم االكتابي بأنن هللا هھھھو ثالثة أأقانيیم في جوهھھھر ووااحد. وواالتعبيیر  ال

أأقنومم يیشيیر إإلى شخصيیة متميیّزةة ووووااعيیة لذااتهھا. وويیعلّم االكتابب االمقدسس أأنن ااألقانيیم االثالثة هھھھم ااآلبب ووااالبن وواالرووحح 
دسس. وواالتعبيیر جوهھھھر يیشيیر إإلى ططبيیعة هللا ااألساسيیة٬، أأووُكنهھ ما يیتكونن منهھ.االق  

 
ً ووااحدااً موجودد منذ ااألززلل في ثالثة أأقانيیم متحدةة: ااآلبب٬،  تعلم وواالرووحح االقدسس.  ووااالبنعقيیدةة االثالوثث االمسيیحيیة بأنن إإلهھا

تابب االمقدسس. وواالداافع ووررااء نشأةة ووقد ااستغرقق االتوصل إإلى هھھھذاا االمفهھومم عن هللا عدةة قروونن من صرااعع االمسيیحيیيین مع االك
عقيیدةة االثالوثث٬، كانن عباددةة االمسيیحيیيین االباكرةة للمسيیح االمقامم وواالممجد. وويیعلّم االكتابب االمقدسس أأنن يیسوعع هھھھو إإلهھ. ووقد عبّر 
االمسيیحيیونن عن ذذلك بقولهھم إإنن ااالبن هھھھو من ذذااتت ططبيیعة ااآلبب. لكن كيیف ووفّقواا بيین عباددةة االمسيیح ووووحداانيیة هللا؟ االمفتاحح 

لي االتميیيیز بيین ااألقنومم وواالطبيیعة. هھھھو ف االمسيیحيیونن من خاللل االكتابب االمقدسس إإلى ااإلقراارر بأنن ااآلبب ووااالبن هھھھما  ووتوصَّ
ووااحد في االجوهھھھر لكن مميیَزيین كأقنوَميین. باختصارر٬، يیوجد إإلهھ ووااحد موجودد منذ ااألززلل في كيیانن ووااحد كثالثة أأقانيیم٬، 

ااآلبب ووااالبن وواالرووحح االقدسس.  
 

دد. كيیث جونسونن  
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لالهھھھوتيیونن عامة االثالوثث من ززااوويیتيین. فمن جهھة٬، تحدثواا عن االعالقاتت االوجودديیة بيین أأقانيیم االثالوثث. وومن جهھة ووصف اا
ً عن االعالقاتت االتدبيیريیة. سننظر بصوررةة موجزةة في هھھھاتيین االفكرتيین٬، بدءااً من االعالقاتت االوجودديیة  أأخرىى٬، تحدثواا أأيیضا

في االثالوثث.  
 
 

 االوجودديیة
 

ق بالوجودد. لذاا٬، عندما نتحدثث عن عالقاتت ووجودديیة بيین أأقانيیم االثالوثث٬، فنحن نقصد بذلك ووجودديیة تعني ما يیتعل االكلمة
ططريیقة ااتحاددهھھھا فيیما بيینهھا٬، ووحقيیقة ااشترااكهھا بجوهھھھر إإلهھي ووااحد أأوو ططبيیعة ووااحدةة. وولما كانت أأقانيیم هللا االثالثة تشتركك 

دوودديیة وواالسرمديیة ووعدمم االتغيیر.بجوهھھھر إإلهھي ووااحد٬، فهھي جميیعهھا تمتلك االصفاتت ااإللهھيیة ذذااتهھا٬، مثل االالمح  
٥: ٢۲ فيیلبي( في ٬، يیتحدثث بولس عن هھھھذهه االناحيیة في االثالوثث بهھذهه االطريیقة:)٨۸-  

 
ْبٍد ُصورَرةةَ عَ  االَِّذيي إإذِْذ َكانَن فِي ُصورَرةِة هللاِ لَْم يیَْحِسْب ُخْلَسةً أأنَْن يیَُكونَن ُمَعادِدالً 5ِِ. لِكنَّهھُ أأَْخلَى نَْفَسهھُ آآِخذااً  ...ااْلَمِسيیِح يیَُسوعَع 

ليِیِب. َصائِرااً  فِي ِشْبهِھ االنَّاسِس. وَوإإذِْذ وُوِجَد فِي ااْلهَھيْیئَِة َكإِْنَسانٍن وَوَضَع نَْفَسهھُ وَوأأطَطَاعَع َحتَّى ااْلَمْوتَت َمْوتَت االصَّ  
 

. في هھھھذهه االَِّذيي إإذِْذ َكانَن فِي ُصورَرةِة هللاِ هھھھذاا االمقطع إإلى أأمورر كثيیرةة تتعلق بيیسوعع. لكننا سنركز على االتصريیح  يیشيیر
عباررةة٬، علّم بولس بوضوحح أأنن ااالبن يیشتركك مع هللا ااآلبب في االطبيیعة ااإللهھيیة االوااحدةة أأوو االجوهھھھر االوااحد.  ووتشيیر اال

مقاططع أأخرىى إإلى أأنن ذذلك يینطبق أأيیضاً على االرووحح االقدسس. فجميیعهھم لهھم االطبيیعة ااإللهھيیة ذذااتهھا.  
:)٣۳٠۰: ١۱٠۰ يیوحنا(قالل يیسوعع في  ووكما  

 
أأَنَا وَوااآلبُب وَوااِحٌد.  

 
غيیر االمؤمنيین االذيین سمعواا يیسوعع يیُدلي بهھذاا االتصريیح االمدهھھھش٬، أأنهھ يیّدعي أأنهھ هللا٬، ووسعواا إإلى ررجمهھ بتهھمة أأددرركك  ووقد

االتجديیف.  
بعد أأنن نظرنا في االتعليیم االكتابي حولل االثالوثث االوجودديي٬، لننظر في ما تعلمهھ ااألسفارر االمقدسة عن االعالقاتت  ااآلنن

االتدبيیريیة في االثالوثث.  
 
 
 

 االتدبيیريیة
 

بيیريي تعني ما لهھ عالقة بتدبيیر االبيیت. من هھھھنا٬، عندما نتكلم عن عالقاتت تدبيیريیة ضمن االثالوثث٬، نعني بذلك االكلمة تد
ووكيیف يیتفاعلونن فيیما بيینهھم كأقانيیم متميیّزةة. ببعض٬،كيیف يیرتبط ااآلبب ووااالبن وواالرووحح االقدسس بعضهھم   

حح االقدسس. لكن في إإططارر عالقاتهھم االتدبيیريیة٬، من االزااوويیة االوجودديیة٬، يیمتلك ااالبن االطبيیعة ااإللهھيیة ذذااتهھا االتي لآلبب وواالروو
:)٣۳٨۸: ٦ يیوحنا(ووكما قالل يیسوعع في   يیخضع ااالبن إلررااددةة ااآلبب٬، وولهھ سلطانن على االرووحح االقدسس.  

 
َماِء ليَْیَس ألَْعَمَل َمِشيیئَتِي بَْل َمِشيیئَةَ االَِّذيي أأرَْرَسلَنِي. ألَنِّي قَْد نََزْلُت ِمَن االسَّ  

 
٢۲٨۸: ٨۸ يیوحنا(قالل في  ووكما -٢۲٩۹(:  

 
يیَْتُرْكنِي ااآلبُب وَوْحِديي ألَنِّي فِي لَْسُت أأَْفَعُل َشيْیئًا ِمْن نَْفِسي بَْل أأَتََكلَُّم بهِھَذاا َكَما َعلََّمنِي أأَبِي. وَواالَِّذيي أأرَْرَسلَنِي هھھُھَو َمِعي وَولَْم 

.ُكلِّ ِحيیٍن أأَْفَعُل َما يیُْرِضيیهھِ   
 

ً ووكما أأنن لآلبب سلطان بب ووإإررااددتهھ.إإططارر تدبيیر االثالوثث٬، ااالبن يیذعن باستمراارر لسلطانن ااآل في على ااالبن٬، هھھھكذاا ااآلبب  ا
ووااالبن لهھما سلطانن على االرووحح االقدسس.  
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٬، حيیث قالل:)٢۲٦: ١۱٥ يیوحنا(ااالبن عن سلطانهھ على االرووحح االقدسس في  تكلم  
 

يي االَِّذيي َسأرُْرِسلهُھُ أأَنَا إإِليَْیُكْم ِمَن ااآلببِ  فهَُھَو يیَْشهَھُد لِي. ... وَوَمتَى َجاَء ااْلُمَعزِّ  
 

أأنن لآلبب االسلطانن أأنن يیرسل ااالبن٬، كذلك لالبن االسلطانن أأنن يیرسل االرووحح االقدسس. فكما  
بالطبع٬، لم يیوجد أأبدااً أأيي صرااعع بيین أأقانيیم االثالوثث. فاآلبب ووااالبن وواالرووحح االقدسس متفقونن دداائماً. فهھم لهھم فكر ووااحد. لكن 

عليیا٬، يیليیهھ ااالبن٬، ووأأخيیرااً االرووحح االقدسس.مع ذذلك٬، يیوجد في عالقاتهھم االتدبيیريیة٬، رُرتباً متفاووتة؛ فلآلبب االسلطة اال  
االحقيیقة٬، يیستحيیل عليینا أأنن نفهھم بصوررةة كاملة ططبيیعة االثالوثث وواالعالقاتت بيین أأقانيیمهھ. وونحن نعلم باإليیمانن أأنن ما يیعلنهھ  في

االكتابب االمقدسس صحيیح. لكن عليینا أأنن نقّر بأنهھ توجد نوااحح عدةة في االثالوثث تفوقق إإددررااكنا. لكن مع ذذلك٬، يیمكننا أأنن 
ً لصنع خالصنا نحن االبشر. فاآلبب يیسامحنا  خطايیانا  وويیغفرنطمئن وونتشجع في حقيیقة أأنن كل أأقانيیم االثالوثث تعمل معا

أأساسس كفاررةة ااالبن. ووااآلبب ووااالبن كالهھھھما أأررسال االرووحح االقدسس إإلى حيیاتنا ليیلدنا ثانيیة وويیجددد حيیاتنا٬، إإلى حيین عوددةة  على
ااالبن ليیتّمم خالصنا.  

ص يیسوعع ووعملهھ منذ ااألززلل عن ططريیق االنظر في أألوهھھھيیتهھ ووفي االثالوثث. ددعونا ااآلنن ننتقل إإلى حتى ااآلنن شخ ااستكشفنا
مشوررتهھ ااألززليیة.  

 
 

 االمشوررةة
 

قضاء هللا ااألززلي٬، يیشيیر إإلى خطط هللا للعالم االتي ووضعت قبل عمليیة االخلق. ووتوجد أأوو االتعبيیر االالهھھھوتي مشوررةة أأززليیة٬، 
٢۲٨۸: ٨۸ ررووميیة(؛ )٢۲٣۳: ٢۲أأعمالل (مثل  إإشاررااتت إإلى مشوررةة هللا ااألززليیة في موااضع .)٢۲: ١۱ بطرسس ااألوولى(؛ وو)٣۳٠۰-  

ااآلررااء االالهھھھوتيیة االتقليیديیة حولل ططبيیعة وواامتداادد خطط هللا. االبعض يیعتقد أأنن خطة هللا ااألززليیة تتضمن كل تفصيیل  ووتتفاووتت
ً على أأنن م ا أأنجزهه االمسيیح هھھھو في االتارريیخ. آآخروونن يیؤمنونن أأنن هللا حّددد بعض ااألشيیاء ددوونن سوااهھھھا. لكننا نتفق جميیعا

:)٬١۱١۱، ٤: ١۱ أأفسس(نقرأأ في   أأيي أأنن هللا عيیّن االخالصص من خاللهھ٬، ووأأنن االمسيیح لن يیفشل. ٬،أأساسي بالنسبة لخطة هللا  
 

ااَمهھُ  [هللا] َكَما ااْختَارَرنَا يیِسيیَن وَوبِالَ لَْومٍم قُدَّ ً  ...فيِیهِھ قَْبَل تَأِْسيیِس ااْلَعالَِم لِنَُكونَن قِدِّ ً  االَِّذيي فيِیهِھ أأيَْیضا ً  نِْلنَا نَِصيیبا  ُمَعيیَّنيِیَن َسابِقا
.َحَسَب قَْصِد االَِّذيي يیَْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب رَرأْأيِي َمِشيیئَتهِھِ   

 
ً لهھ بقضاء هللا ااألززلي. ووعندما  ما ً لمشكلة غيیر متوقعة؛ بل كانن مخططا فعلهھ هللا في االمسيیح لم يیكن صدفة أأوو تصحيیحا

المسيیح٬، من االمفيید أأنن نميیّز بيین ناحيیتيین لهھذهه االمشوررةة: االعلم االسابق وواالقصد.نفكر بمشوررةة هللا ااألززليیة فيیما يیتعلق ب  
 ااستمع. )١۱٠۰: ٤٦ إإشعيیاء(مقطع ووااحد تظهھر فيیهھ بوضوحح هھھھاتانن االناحيیتانن حولل مشوررةة هللا ااألززليیة٬، ووذذلك في  يیوجد

إإلى ما قالهھ هللا هھھھناكك:  
 

تِي. ُمْخبٌِر ُمْنُذ ااْلبَْدِء بِاألَِخيیِر وَوُمْنُذ ااْلقَِديیمِ  بَِما لَْم يیُْفَعْل قَائِالً رَرأْأيیِي يیَقُومُم وَوأأَْفَعُل ُكلَّ َمَسرَّ  
 

قصدهه٬، قالل: منذ االبدء٬، أأيي قبل خلق االعالم٬، علم ما سوفف يیحدثث. ووفيیما يیتعلق ب إإنهھيیتعلق بعلمهھ االسابق٬، قالل هللا  فيیما
تِي تيین بتفصيیل أأكثر.االفكر . ددعونا ننظر إإلى هھھھاتيینرَرأْأيیِي يیَقُومُم وَوأأَْفَعُل ُكلَّ َمَسرَّ  

علم سابق يیشيیر إإلى علم هللا قبل خلق االعالم باألْحدااثث االتي ستحدثث في مسارر االتارريیخ. فاآلبب ووااالبن وواالرووحح  تعبيیر إإننّ 
٬، نجدهھھھا أأيیضاً في )١۱٠۰: ٤٦ إإشعيیاء(هھھھذهه االفكرةة في  وونرىىيیو االمعرفة. ووتمتد معرفتهھم أأيیضاً إإلى االمستقبل. لّ االقدسس هھھھم كُ 
١۱١۱: ٤٥؛ ٩۹: ٤٢۲ إإشعيیاء(أأماكن مثل  ١۱٧۷: ١۱٥ أأعمالل(؛ وو)١۱٣۳- -١۱٨۸(.  
ووصف قصد هللا في خلق االعالم بطرقق عديیدةة. في هھھھذاا االدررسس٬، سنوجز هھھھذاا االقصد بقولنا إإنن هللا خلق االعالم لكي  وويیمكننا

يیُظهھر مجدهه وويیُعظّمهھ من خاللل ملكوتت االمسيیح. وونرىى هھھھذاا االقصد معبّرااً عنهھ في كل االكتابب االمقدسس٬، بما في ذذلك 
١۱: ١۱٤٥ االمزمورر( ١۱: ١۱ ووعبراانيیيین(٬، )١۱٧۷: ١۱ ووتيیموثاووسس ااألوولى(٬، )٢۲١۱- ٢۲٠۰: ١۱ بطرسس ااألوولى(؛ )١۱٣۳- ؛ )٩۹: ٢۲-
٥: ١۱ وواالرؤؤيیا( -٦(.  

يیتعلق بملكوتهھ االمجيید  فيیماهللا ااألززليیة  مشوررةةفي االقروونن ااألخيیرةة٬، ووجد بعض االالهھھھوتيیيین أأنهھ من االمفيید أأنن نصف 
عالم٬، قامت أأقانيیم االثالوثث بوضع ترتيیب مقدسس لضمانن االفدااء٬، بوصفهھ عهھد فدااء. وويیشيیر االكتابب االمقدسس أأنهھ قبل خلق اال

ووتطبيیقهھ على االخليیقة االساقطة. ووأأخذ ااالبن على عاتقهھ أأنن يیتجسد وويیموتت ليیفديي االجنس االبشريي االساقط من نتائج 
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بيیق االخطيیة. ووووعد ااآلبب أأنن يیقبل ذذبيیحة ااالبن كثمن لفدااء االخطاةة. وويیضيیف بعض االالهھھھوتيیيین أأنن االرووحح االقدسس ووعد بتط
االخالصص على االخطاةة االمفديیيین.  

 
ً أأنن  كانن ً ووضع فيیهھ ااآلبب خطة خالصص شعبهھ. كما قّررر أأيیضا جسداا٬ً،  فيیتخذ ااالبن في ططبيیعة بشريیة٬، يیتجسدذذلك ااتفاقا

ً لجسدنا.  ً مشابهھا ااالبن أأنن يیأتي إإلى هھھھذهه ااألررضض٬، وويیبذلل حيیاتهھ على االصليیب٬، نيیابة عن شعب هللا  وووواافقجسدااً بشريیا
لبشريي. كما أأنن جزءااً من عهھد االفدااء هھھھذاا هھھھو إإررسالل االرووحح االقدسس االذيي يیأخذ عمل االمسيیح وويیطبقهھ على ووفدااًء للجنس اا

شعب هللا.  
دد. ِجف لومانن  

 
وواالوعودد  االفدااء مهھم بالنسبة إإليینا ألنهھ يیوضح لنا وويیوجز ما فعلهھ يیسوعع ووااستمر في فعلهھ من خاللل تجسدهه. ووعهھد

٣۳ :١۱أأفسس (وو )١۱١۱٠۰ االمزمورر(دةة مثل االمتضمنة في عهھد االفدااء مذكوررةة في موااضع ع وومستنتجة في موااضع  .)٦-
.)٨۸: ١۱٣۳ وواالرؤؤيیا(٬، )٢۲٠۰: ١۱بطرسس ااألوولى (مثل   

٣۳٨۸: ٦ يیوحنا(إإلى كلماتت يیسوعع في  ااستمعكمثالل ووااحد فقط٬،  -٤٠۰(:  
 

َماِء ليَْیَس ألَْعَمَل َمِشيیئَتِي بَْل َمِشيیئَةَ االَِّذيي أأرَْرَسلَنِي. وَوهھھھِذهِه َمشِ  يیئَةُ ااآلبِب االَِّذيي أأرَْرَسلَنِي أأنَنَّ ُكلَّ َما أأَْعطَانِي الَ نََزْلُت ِمَن االسَّ
 ً ِمُن بهِِھ تَُكونُن لهَھُ بَْل أأُقيِیُمهھُ فِي ااْليیَْومِم ااألَِخيیِر. ألنَنَّ هھھھِذهِه هھھِھَي َمِشيیئَةُ االَِّذيي أأرَْرَسلَنِي أأنَنَّ ُكلَّ َمْن يیََرىى ااالْبَن وَويیُؤْ  أأُْتلُِف ِمْنهھُ َشيْیئا

وَوأأَنَا أأُقيِیُمهھُ فِي ااْليیَْومِم ااألَِخيیِر.َحيیَاةةٌ أأَبَِديیَّةٌ   
 

ووهھھھناكك  هھھھو مسألة تتعلق بقصد أأززلي أأنشأهه هللا قبل تأسيیس االعالم. ال يیمكننا أأنن نسبر غورر كل أأسرااررهه. فا) المتناههٍ  االفدااء
ااتت في كل ووهھھھناكك إإشارر .أأمورر تبقى محجوبة عنا لم يیكشفهھا هللا لنا٬، لكن نريید أأنن نفهھم كل شيء أأعلنهھ لنا حولل االفدااء

كائناتت  تُسرُّ االِكتابب االُمقدَّسس تشيیر إإلى ووجودد عهھد ددااخل االثالوثث االمقدسس منذ ااألززلل٬، يیقتضي بإظظهھارر هللا مجدهه. ووبالتالي 
متزاايید ال يینتهھي. وويیبدوو من خاللل االِكتابب االُمقدَّسس أأنن االطريیقة االتي قامم بهھا هللا بذلك  سرووررأأخرىى بمجد هللا وويیكونن هھھھناكك 
ي. ووذذلك بأخذهه كائناتت بشريیة أأثيیمة تستحق االعقابب ووفداائهھا. ووما يیمكن ااستنتاجهھ من االِكتابب هھھھي من خاللل قصد فداائ

االُمقدَّسس٬، فإنن ترتيیب االعهھد هھھھذاا قد تّم قبل تأسيیس االعالم٬، قبل أأنن يیخلق هللا االعالم٬، بحيیث يیختارر هللا شعبا٬ً، وويیأتي االمسيیح 
ً منهھم فسادد االخطيیة٬، ووهھھھكذاا يیتوبونن وويیقبلونن ليیموتت وويیفديي هھھھذاا االشعب٬، ثم يیجذبب االرووحح االقدسس هھھھذاا االشعب نا ززعا

االمسيیح.  
 

دد. توماسس نِتِلز  
 

ظهھر مجدهه٬، أأنن تكونن مشوررةة هللا ااألززليیة مصدرر تعزيیة لكل االمؤمنيین. فقبل أأنن يیصنع هللا االكونن٬، صّمم االخليیقة لتُ  يیجب
ً يیختبر فيیهھ االجنس االبشريي خيیرااتت مُ  ً مناسبا مم ال شيء يیفاجئهھ. فا) لم يیُصدَ  ٬،لكهھ. ووبسبب علم هللا االسابقووتكونن مكانا

ً تعطَّل فجأةة. بل على االعكس٬، فكل بسقوطط االجنس االبشريي في االخطيیة. فخالصنا ليیس محاوولتهھ ااألخيیرةة ليیُ  صلح شيیئا
تجسد في يیسوعع االناصريي. فقد ددخل  ٬،شيء يیحدثث ووفق خطتهھ. ووررغم ذذهھھھولنا٬، فهھذاا ااإللهھ نفسهھ مهھندسس االكونن ووخالقهھ

حن أأيیضاً ووفق مقاصدهه ااألززليیة.االخليیقة ليیردّدهھھھا وويیرددنا ن  
بعد أأنن بحثنا في أأززليیة ااالبن٬، لنوجهھ اانتباهھھھنا إإلى االفترةة ااألوولى للخلق. ووااآلنن  

 
 
 

 االخلق
 

أأجل غرضنا في هھھھذاا االدررسس٬، نعّرفف االفترةة ااألووليیة للخليیقة بكونهھا تبدأأ بأسبوعع االخلق٬، ووتنتهھي بسقوطط االجنس  من
إإلى هھھھذهه ااألحدااثث تكرااررااً في كل االكتابب االمقدسس؛ لكن نجدهھھھا بصوررةة االبشريي في االخطيیة ووططرددهه من جنة عدنن. وويیشارر 

١۱تكويین (ررئيیسيیة مصّوررةة بالتفصيیل في  -٣۳(.  
باستكشافف عمل ااالبن خاللل فترةة االخلق عن ططريیق االنظر إإلى موضوعيین: أأووال٬ً، أأسبوعع االخلق عندما خلق هللا  نقومم

لنبدأأ بأسبوعع االخلق. االعالم في االبداايیة٬، ووثانيیاً سقوطط االجنس االبشريي في االخطيیة.  
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االخلق أأسبوعع  
 

يیتحدثث االمسيیحيیونن عن خلق هللا للعالم٬، فإنن أأفكاررنا تتجهھ فوررااً إإلى شخص هللا ااآلبب. لكن االكتابب االمقدسس يیعلّم أأنن  عندما
ااالبن كانن إإلى جانب ااآلبب أأثناء االخلق٬، ووأأنن ااآلبب خلق االعالم بوااسطتهھ أأوو من خاللهھ. وونجد هھھھذهه االحقائق في أأماكن مثل 

١۱: ١۱ يیوحنا( .)٢۲: ١۱ عبراانيیيین(وو )٣۳-  
 

٬، ووهھھھو مقطع غني يیذّكرنا بأنن )١۱كولوسي (نن االمقطع االذيي يیتباددرر إإلى ذذهھھھننا هھھھو إهللا كخالق االكونن٬، ف بابننفكر  عندما
المقصودد هھھھنا هھھھو أأنهھ ٬، ووهھھھذاا يیوصلنا إإلى االنقطة االعمليیة االحقيیقيیة. ف فيیهھ خلق االكل٬، ااْلُكلُّ بهِِھ وَولهَھُ قَْد ُخلَِق وَوفيِیهِھ يیَقُومُم ااْلُكلُّ 

يیمكننا أأنن نكونن ووااثقيین بأنن االشخص ذذااتهھ االذيي أأعطى االخليیقة شكلهھا وويیعضدهھھھا من خاللل مزيیج من االقانونن االطبيیعي 
من هھھھذهه االخليیقة ووكخليیقة جديیدةة برووحهھ. فهھناكك  ااً جزء كوننانمّر بهھ  ماوويیعرفف  ٬،وومشيیئتهھ ااإللهھيیة٬، هھھھو إإلى جانبنا هھھھنا

لي ووبسدهه الحتيیاجاتنا االيیومم.بركة باررتباططنا بقصد هللا ااألص  
 

دد. جيیمز سِمث  
 

عن ددوورر ااالبن في االخليیقة: )١۱٦: ١۱ كولوسي(على سبيیل االمثالل إإلى ما تقولهھ  ااستمع  
 

 ً َماوَوااتِت وَوَما َعلَى ااألررضض َما يیَُرىى وَوَما الَ يیَُرىى َسَوااٌء َكانَن ُعُرووشا مْم رِريیَاَساتٍت أأمَْم ِسيیَادَدااتٍت أأَ  فَإِنَّهھُ فيِیهِھ ُخلَِق ااْلُكلُّ َما في االسَّ
أأمَْم َسالطَِطيیَن. ااْلُكلُّ بهِِھ وَولهَھُ قَْد ُخلَِق.  

 
يیعلن بولس في هھھھذاا االمقطع صرااحة أأنن االخليیقة تمت بوااسطة ااالبن أأوو كما يیترجم االبعض من خاللهھ.  

 
نُورٌر". ووقالل  بداايیة االخليیقة كانن ااالبن موجوددااً "كاللوغوسس" االكلمة االحقيیقيیة. هھھھكذاا قالل هللا في تكويین ووااحد: "ليِیَُكنْ  في

َماِء إإِلَى َمَكانٍن وَوااِحٍد٬، وَوْلتَْظهھَِر ااْليیَابَِسةُ". ثم نقرأأ إإعالنن يیوحنا في إإن جيیلهھ: "وَوااْلَكلَِمةُ َصارَر هللا: "لِتَْجتَِمِع ااْلِميیَاههُ تَْحَت االسَّ
االبشريیة. لماذذاا؟ ألننا نفهھم من االخالق إإلى االخليیقة؛ من هللا إإلى االكائناتت  ٬،َجَسدااً". ووبالتالي نفهھم االكونن بالطريیقة ذذااتهھا

االعالم من خاللل هھھھذاا االمبدأأ ااإللهھي االمسيیطر. ووهھھھذاا االمبدأأ ليیس خيیاليیاً. هھھھو االحقيیقة٬، االكلمة٬، االلوغوسس. من هھھھنا يیمكن فهھم 
االكونن كلهھ من حيیث إإنهھ تحت سلطة لوغوسس هللا.  

 
دد. ستيیفيین تشانن  

 
رأأ االعهھد االقديیم على ضوء جديید بالكامل. أأحد ااألمورر االتي نقرأأ االعهھد االجديید٬، نجد االكثيیر من ااألمورر االمدهھھھشة٬، وونق عندما

في كل عددد من االعهھد االقديیم. لكن  موجودد هھھھواالبداايیة.  من هھھھو أأنن االمسيیح موجوددٌ  ٬،نكتشفهھا٬، من مقدمة إإنجيیل يیوحنا مثالً 
االخلق االذيي من نرجع إإلى االوررااء إإلى رروواايیة االخليیقة٬، وويیخبرنا يیوحنا أأنهھ كانن االمسيیح "االكلمة"٬، "لوغوسس" هللا٬، ووسيیط 

إإلى كولوسي٬، وويیخبرنا بولس ليیس أأنن االمسيیح خلق االعالم فحسب٬، بل أأنهھ خلق كل ما  نأتيخاللهھ صنع هللا االعالميین. ثم 
"االكلمة" هھھھي االمسيیح. أأنن وونعرففإإنهھ خلق بالكلمة. "االكلمة" االتي نطق بهھا.  ٬،هھھھو موجودد٬، وونقرأأ في تكويین "قالل هللا"  

 
دد. آآلبرتت مولر  

 
باهه٬، هھھھو أأنن رروواايیة االخلق في االكتابب االمقدسس ال تبدأأ بالتركيیز على ما حدثث قبل خلق االسماووااتت ووااألررضض؛ يیثيیر ااالنت ووما

ً في االتحدثث عن االطرقق االتي من خاللهھا ررتََب هللا االعالم وومألهه بطرقق ترضيیهھ ططرقق تنسجم  ٬،بل تصرفف بدلل ذذلك ووقتا
لذيي يیخبرنا أأنن هللا هھھھو االخالق.هھھھو عنواانن رروواايیة االخلق اا )١۱: ١۱ تكويین(مع خططهھ االسرمديیة للعالم. وو  

عن حالة االعالم ااألصليیة٬، حيیث نقرأأ هھھھناكك: )٢۲: ١۱ تكويین(يیخبرنا  ثم  
 

وَوَكانَِت ااألررضض َخِربَةً وَوَخاليِیَةً وَوَعلَى وَوْجهِھ ااْلَغْمِر ظظُْلَمةٌ.  
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اتت تسكنهھ.أأنن يیرتِّب هللا االعالم وويیمألهه٬، كانن خربا٬ً، ليیس لهھ شكٌل أأوو ترتيیٌب؛ ووكانن خاليیا٬ً، ددوونن مخلوق قبل  
ً ليیكونن ملكوتت هللا االمجيید. فصرفف هللا ستة أأيیامم يیمأل  لم فيیهھا خليیقتهھ.  وويیرتِّب ااألررضضيیكن االعالم في هھھھذهه االحالة مناسبا

وواالطريیقة االتي قامم بهھا بذلك كشفت بعض أأبعادد قصدهه االسرمديي للعالم.  
لل قوةة كلمتهھ٬، فصل بيین االنورر وواالظلمة٬، بيین ااأليیامم االثالثة ااألوولى للخلق٬، شّكل هللا االعالم أأوو أأعطاهه شكالً. وومن خال في

ً  سيیخلقهھااالسماء وواالبحر٬، ووبيین االيیابسة وواالميیاهه. ووخلق االنباتت كطعامم للمخلوقاتت االتي  . ووفي نهھايیة االيیومم االثالث٬، الحقا
مستعدةة للحيیاةة. غدتتكانت االخليیقة قد تشكلت وو  

لم يیمألهه فحسب٬، بل عيیّن أأددووااررااً لخليیقتهھ٬، بحيیث تنتظم ااأليیامم االثالثة االتاليیة للخلق٬، مأل هللا االعالم االفاررغغ. لكنهھ  ووفي
. فخلق االشمس٬، االقمر وواالنجومم لتحديید االفصولل؛ ووعيیّن االشمس لحكم االنهھارر٬، وواالقمر لحكم االليیل. ثم خلق االسمك هھووتُوجَّ 

ابسة. وومخلوقاتت أأخرىى لتعيیش في االميیاهه٬، وواالطيیورر لتعيیش في االجو٬، ووكل االحيیوااناتت االتي تعيیش على ااألررضض لتمأل االيی
إإلى رروواايیة خلق االبشر في  ااستمع ثم خلق االبشر ليیملئواا ااألررضض وويیسوددوواا على كل مخلوقاتت االميیاهه وواالسماء ووااليیابسة.

٢۲٧۷: ١۱ تكويین( -٢۲٨۸(:  
 

الَل لهَُھْم أأَْثِمُروواا وَوااْكثُُروواا وَوأأُْنثَى َخلَقهَُھْم. وَوبَارَرَكهُھُم هللاُ وَوقَ  فََخلََق هللاُ ااِإلْنَسانَن َعلَى ُصورَرتهِِھ. َعلَى ُصورَرةِة هللاِ َخلَقهَھُ. ذَذَكرااً 
َماِء وَوَعلَى ُكلِّ َحيیََواانٍن يیَِدببُّ    َعلَى ااألررضض.وَوااْمألوُواا ااألررضض وَوأأَْخِضُعوهھھَھا٬، وَوتََسلَّطُواا َعلَى َسَمِك ااْلبَْحِر وَوَعلَى ططَيْیِر االسَّ

 
بغنى بهھذهه االطريیقة:  موصوفة هھھھي االِكتابب االُمقدَّسس٬، ال سيیما كتابب االتكويین بالطبع٬، يیخبرنا أأنن االعالقة ااألصليیة مع هللا

نَا أأووال٬ً، االجنس االبشريي هھھھم بال رريیب ذذررووةة خليیقة هللا. في نهھايیة االستة أأيیامم نقرأأ: "وَوقَالَل هللاُ: 'نَْعَمُل ااِإلْنَسانَن َعلَى ُصورَرتِ 
االنوعع من االعالقة االمميیزةة٬، فهھم ذذررووةة ما خطط  ". فللهھ مع االبشر هھھھذاااَكَشبهَِھنَا ... َعلَى ُصورَرةِة هللاِ َخلَقهَھُ. ذَذَكرااً وَوأأُْنثَى َخلَقهَھُمْ 

ليیعملهھ٬، أأيي أأنن يیضع صوررتهھ٬، شبهھهھ٬، في هھھھذهه االخليیقة. وولذلك٬، يیصف االفصل االثاني من تكويین هھھھذهه االحقيیقة ذذااتهھا بهھذهه 
آآددمم. من هھھھنا  معاالرووحيیة  ططبيیعتهھ. فقد شارركك هللا "ووصنع هللا آآدَدمَم ِمَن تراابب ااألررضض٬، وَونَفََخ فيِیهِھ نََسَمةَ َحيیَاةةٍ "االعباررااتت٬، 

لهھ٬،  ووأأووالددااً يیمكن ووصف عالقة االبشر ااألصليیة مع هللا على أأفضل ووجهھ هھھھكذاا: لقد أأرراادد هللا أأنن يیكونن االبشر أأصدقاءهه٬، 
ووأأنن  ههبل ما هھھھو أأهھھھم من كل ذذلك٬، أأنن يیعرفو ٬،يیخدموهه٬، لكن ليیس فقط أأنن يیخدموهه ووأأنن االخليیقة٬، صيیانةمعهھ في  ووشركاء
يیحبوهه.  

 
دد. ستيیفيین بليیكمورر  

 
االيیومم االساددسس من أأسبوعع االخلق٬، كانن هللا قد خلق االكونن ليیكونن ملكوتهھ االمميیّز٬، ووعيیّن ااإلنسانن ليیسودد على مع نهھايیة 

ااألررضض بطرقق تمجد ااسمهھ.  
٬، حيیث كتب بولس هھھھذهه االكلماتت عن ددوورر ااالبن )١۱٦: ١۱ كولوسي(إإبقاء ذذلك في ذذهھھھننا٬، ددعونا ننظر من جديید إإلى  مع

في االخلق:  
 

ً فَإِنَّهھُ فيِیهِھ ُخلَِق االْ  َماوَوااتِت وَوَما َعلَى ااألررضض َما يیَُرىى وَوَما الَ يیَُرىى َسَوااٌء َكانَن ُعُرووشا أأمَْم ِسيیَادَدااتٍت أأمَْم رِريیَاَساتٍت  ُكلُّ َما في االسَّ
أأمَْم َسالطَِطيیَن. ااْلُكلُّ بهِِھ وَولهَھُ قَْد ُخلَِق.  

 
االكتابب االمقدسس٬، االخليیقة  بولس على االعرووشش٬، االسيیاددااتت٬، االريیاساتت وواالسالططيین. في شّددد كيیففي هھھھذاا االمقطع٬،  الحظ

ً  ووجوددااً ليیست فقط  ً مسألة مادديیا كونيیة مالئكيیة. فالعالم موجودد لكي يیصبح ملكوتت هللا االمميیّز٬، تحت  قوىى٬، بل هھھھي أأيیضا
:)٢۲: ١۱ عبراانيیيین(ااالررتباطط ذذااتهھ في هھھھذهه االكلماتت من  وونرىى سلطة اابنهھ االمميیّز.  

 
فِي ااْبنهِِھ٬، االَِّذيي َجَعلهَھُ وَواارِرثاً لُِكلِّ َشْيٍء٬، االَِّذيي بهِِھ أأيَْیضاً َعِمَل ااْلَعالَِميیَن. [هللا] َكلََّمنَا فِي هھھھِذهِه ااأليَیَّامِم ااألَِخيیَرةةِ   

 
ً لُِكلِّ شيء٬، أأيي أأنهھ كانن االملك االذيي  اابنرربط كاتب االعبراانيیيین فكرةة نشاطط  هھھھنا هللا في االخليیقة بحقيیقة أأنهھ كانن وَواارِرثا

قيیقة٬، هھھھذهه االفكرةة تتردددد في كل االفصل.سيیرثث االملكيیة وواالسلطة على كل االخليیقة. في االح  
أأنن تكونن ملكوتت هللا االمميیّز. وويیوضح االعهھد االجديید أأنن هھھھذاا  هھھھييیعلّم االكتابب االمقدسس بثباتت أأنن االقصد من االخليیقة 

االملكوتت سيیُحكم من قبل اابنهھ االمميیّز٬، االذيي بوااسطتهھ أأنجزتت االخليیقة. وورربما يیمكننا االقولل أأنن عمل ااالبن ااإلبدااعي كانن 
 اابنمم أأنن يیطيیع لزَ . لذلك٬، كل شيء مخلوقق٬، مُ خلقهھا ووسيیطعن ملكهھ ووسلطانهھ. ووهھھھو لهھ سلطانن على االخليیقة ألنهھ تعبيیرااً 

هللا وويیخضع لهھ بإررااددتهھ كملك.  
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حيیويي في  وورردد لهھ كانناالحقائق االمثيیرةة في ااإليیمانن االمسيیحي هھھھو أأنن رربنا وومخلصنا يیسوعع االمسيیح لم يیفدنا فقط٬، لكن  من

ً على نحو أأكمل هھھھو خلق االكونن. فربنا وومخلصن وواالفادديي ططبعاً. ووهھھھذاا لهھ نتائج  االخلق ووسيیطا هھھھو"االفادديي"٬، لكنهھ أأيیضا
بهھ هللا االكل. يیا لهھا من حقيیقة مذهھھھلة بالفعل. كما  َخلقَ  االذيي –يیذكرنا كم هھھھو عظيیم مخلصنا  عامة بالنسبة إإليینا. فهھذاا أأووالً 

 ً  فيما أأقل من ااآلبب٬، بل هھھھو شريیك كامل في خلق االكونن٬،  تساعدنا هھھھذهه االحقيیقة أأنن ال نضل أأبدااً وونظن أأنن ااالبن هھھھو نوعا
ً أأنن قلب يیسوعع االمسيیح يیصل ليیس فقط إإلى كنيیستهھ بل إإلى  خلق هھھھذاا االكونن االعظيیم االمدهھھھش. ووتذكرنا هھھھذهه االحقيیقة أأيیضا

يیكونن كل مخلوقاتهھ على ااختالفف منزلتهھا٬، ووأأنن االفدااء االذيي ننتظرهه ليیتحقق بالكامل في نهھايیة االزمن من خاللل االمسيیح٬، س
فدااء أأيیضاً لهھذهه االخليیقة االتي تئن على االسوااء. ووهھھھذهه االحقيیقة هھھھي تذكيیر أأيیضاً أأنن أأوولئك االذيین يیتبعونن يیسوعع االمسيیح يیجب 

أأنن يیكونن قلبهھم حقاً متناغماً مع قلبهھ فيیهھتمونن مثلهھ بهھذاا االعالم االذيي خلقهھ وويیتعاططفونن مع سكانهھ.  
 

دد. غلِن سكوررجي  
 

ةة االخلق من ززااوويیة أأسبوعع االخلق٬، بتنا مستعديین أأنن ننتقل إإلى سقوطط االجنس االبشريي أأنن نظرنا في عمل ااالبن في فتر بعد
في االخطيیة.  

 
 

االبشريي االجنس سقوطط  
 

أأنن هللا خلق أأبويینا ااألووليَین٬، آآددمم  )٢۲تكويین (االجنس االبشريي في االخطيیة هھھھي قصة محزنة لكن مشهھوررةة. نقرأأ في  سقوطط
ااالعتناء بالجنة ووإإنجابب االكثيیر من ااألووالدد بحيیث يیمتدوونن  ووحوااء٬، ووووضعهھما في جنة عدنن االجميیلة. ووكانن عملهھما

ً لسكنى هللا. لكن في االفصل االثالث٬، أأخذ االشيیطانن  ً الئقا خاررجج االجنة ليیمألوواا االعالم بكاملهھ٬، ووتصبح ااألررضض كلهھا مكانا
ى أأعطت شكل االحيیة ووجّربب حوااء لتأكل من ثمرةة شجرةة معرفة االخيیر وواالشر االمحظوررةة. ووما إإنن أأكلت منهھا حوااء حت

قامم بهھ االبشر. آآددمم ووحوااء صّدقا كالمم االحيیة ووشككا بتدبيیر هللا  منهھا آلددمم٬، فأكل هھھھو أأيیضاً. هھھھذاا كانن أأوولل عمل غدررٍ 
لحيیاتهھما٬، ووااستخفا بوصيیتهھ.  

٬، لعنة آآددمم ووحوااء وواالحيیة. ووااألحكامم االتي تضمنتهھا االلعنة )٣۳ تكويین(رردد فعل هللا على هھھھذهه االخطيیة كما نقرأأ في  ووكانن
في كل ذذلك؟ يیمكننا  هللا اابنرتت إإتمامم قصد هللا للخليیقة. لكن٬، ما كانن ددوورر ب عصيیانن االجنس االبشريي٬، ووأأخّ لّخصت عوااق

كانن االفادديي االموعودد  إإنهھأأنن نوجز عمل ااالبن بقولنا إإنهھ ااشتركك مع ااآلبب وواالرووحح االقدسس في لعنة االبشر عندما أأخطأوواا٬، وو
هھا.بهھ االذيي سيیأتي الحقاً ليیخلّص االبشر من هھھھذهه االلعناتت عيین  

خاللل سقوطط االجنس االبشريي٬، بثالثث ططرقق. أأووال٬ً، سنستكشف نتائج االسقوطط االشخصيیة. ثانيیا٬ً،  هللا اابنعمل  سنبحث
سننظر في نتائجهھ االشاملة. ووثالثا٬ً، سنشيیر بإيیجازز إإلى االرجاء االذيي أأُعطي إإلى االبشر بعد االسقوطط. لنبدأأ بالنتائج 

االشخصيیة للسقوطط.  
 
 

 االنتائج االشخصيیة
 

بِإِْنَسانٍن وَوااِحٍد أأيي آآددمم دَدَخلَِت "االخامس من ررووميیة عن بعض نتائج سقوطط ااإلنسانن في االخطيیة٬، فيیقولل  االفصل يیخبرنا
. فقد كانن ممثالً للجنس االبشريي بكاملهھ. "ااْلَخِطيیَّةُ إإِلَى ااْلَعالَِم ووااْجتَازَز ااْلَمْوتُت إإِلَى َجِميیِع االنَّاسِس إإذِْذ أأَْخطَأَ ااْلَجِميیُع في آآددمم

هللا عندما خلق آآددمم ووضع فيیهھ  ننإإ فلنقلذذنبهھ إإلى كل االجنس االبشريي. كذلك اانتقلت ططبيیعتهھ االفاسدةة.  نقلووعندما أأخطأ آآددمم 
ما حصل  هھھھذاا. وواالزجاجة فستنكسرلهھ إإنن خرجت عن ططاعتي٬،  قاللوو ٬،على سبيیل االتشبيیهھ إإّال ليیس  ووهھھھذاا ٬،ززجاجة سم
ً ممت قلبهھ فلم يیعد يیحب اااالزجاجة ووسممت ذذهھھھنهھ فتشوشش تفكيیرهه٬، ووسَ  اانكسرتت يیعد يیختارر  وولم ٬،ألمورر االصالحة أأيیضا

االجنس االبشريي بطبيیعة فاسدةة ووفي  فولد ٬،هھھھذهه االطبيیعة االفاسدةة إإلى أأووالددهه اانتقلتاالصواابب. ثم عندما أأنجب أأووالدداا٬ً، 
عصيیانن على هللا.  

 
دد. فراانك بارركر  
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ي االخطيیة. االكثيیر من االطرقق االتي تصف االنتائج االشخصيیة لسقوطط االجنس االبشريي ف يیوجد. االمقطوعة االشركة
 لكن من أأجل أأغرااضنا في هھھھذهه االدررووسس٬، سنركز على أأرربعة أأفكارر٬، بدءااً من االشركة االمقطوعة بيین هللا وواالبشر.

 
هھھھو كسر لوصايیاهه ااألخالقيیة االتي تعكس شخصهھ. ووقد قادد  ٬،سقوطط االبشر في االخطيیة هھھھو في جوهھھھرهه عصيیانن على هللا إإنن

دنا لنمجدهه٬، لكننا لم جِ قنا على صوررتهھ ووووُ لِ فنحن كخليیقتهھ٬، خُ  .هھھھذاا االعصيیانن إإلى اانفصالل مأسويي على كل االمستويیاتت
نفعل ذذلك. وونحن نسقط باستمراارر٬، ووال نمجد هللا٬، ووعندما نتمردد عليیهھ وونعصي أأوواامرهه٬، يیعمد إإلى لعن هھھھذهه االخليیقة 

خليیقة هللا. وويیفصلهھا عنهھ. فاختبارر االبشر لالنفصالل٬، يیعني حرمانهھم من االمصدرر ااألساسي ألمانهھم ووأأهھھھميیتهھم ووهھھھويیتهھم ك
ووهھھھكذاا بتنا منفصليین عن هللا. كذلك نحن منفصلونن عن بعضنا االبعض٬، ألنن خطة هللا لنا هھھھي أأنن نجد فرحنا ووااكتفاءنا 

موضوعع عطفنا ووحبنا٬، يیصبحونن  ووننباG. ووعندما ال نفعل ذذلك نطلب هھھھذهه ااألمورر في االعالم. ووبدلل أأنن يیصبح ااآلخر
م٬، فنحن نسعى لنحقق ذذووااتنا٬، ووننفصل عن االناسس ااآلخريین.منافسيین لنا في االوصولل إإلى أأمورر هھھھذاا االعال  

 
دد. إإرريیك ثيیونيیس  

 
 فقدصمم هللا هھھھذاا االعالم ليیكونن مكاناً لسكنى مخلوقاتهھ. لكن خطيیة آآددمم ووحوااء أأبعدتهھما عن هللا٬، وواانقطعت شركتهھما معهھ. 

ر هللا. فبدلل أأنن يیسيیراا وويیتحدثا مع وولّد عصيیانهھما نوعاً من االخجل٬، ووخسراا االطمأنيینة وواالثقة االتي كانت عندهھھھما في محض
هللا ررفضهھما من حضرتهھ٬،  إإننمن حضرتهھ. وولم تنقطع تلك االشركة من االزااوويیة االبشريیة فحسب٬، بل  ااختبآهللا في االجنة٬، 

ووططرددهھھھما من جنة عدنن. وونتيیجة لذلك٬، باتت أأعظم حاجاتت االبشريیة إإصالحح تلك االعالقة االمقطوعة.  
ً االشركة بيین آآددمم ووحوااء. ووهھھھذاا ووااضح من  اانقطعتشر االمقطوعة مع هللا٬، على ذذلك٬، ووكنتيیجة لعالقة االب عالووةة أأيیضا

خاللل خجلهھما بعريیهھما ووكسوهھھھما أأنفسهھما بأووررااقق تيین. كما نرىى ذذلك من خاللل لعنة هللا على االجنس االبشريي في 
فدااء يیصحح هھھھذهه ٬، حيیث نجد أأنن االخطيیة هھھھي مصدرر االنزااعع في االزووااجج. لذلك٬، تحتاجج االبشريیة أأيیضاً إإلى )١۱٦: ٣۳ تكويین(

االعالقاتت االبشريیة.  
 

إإلى ووصف بولس لهھذهه  ااستمع نتيیجة شخصيیة ثانيیة للسقوطط هھھھي حمل االجنس االبشريي ذذنب خطيیة آآددمم.. االذنب
):١۱٨۸: ٥ ررووميیة(االمشكلة في   

 
يْینُونَِة. بَِخِطيیٍَّة وَوااِحَدةٍة َصارَر ااْلُحْكُم إإِلَى َجِميیِع االنَّاسِس لِلدَّ  

 
وااحدةة صدرر حكم على كل االبشر. بعباررةة أأخرىى٬، ووضع هللا خطيیة آآددمم على حسابب كل بولس أأنهھ بمعصيیة آآددمم اال علّم

ً مذنبيین بتلك االخطيیة ااألوولى. ووهھھھذاا حدثث ألنن آآددمم ٬،االجنس االبشريي االساقط ممثل لكل االجنس  كانن بحيیث بتنا جميیعا
ً ززووجتهھ٬، ووكل كائن بشريي تحّدرر من فياالبشريي  هھما من خاللل االوالددةة عهھدهه مع هللا. فهھو لم يیمثل نفسهھ فقط٬، بل أأيیضا

االبشريیة االطبيیعيیة. ووبالتالي٬، نحن أأيیضاً نحتاجج إإلى فدااء يیحّرررنا من هھھھذاا االذنب٬، وومن االعقابب ااألبديي االذيي نتج عنهھ.  
 

 االفسادد
االنتيیجة االشخصيیة االثالثة للسقوطط هھھھي االفسادد.   

حولل االمدىى االذيي يیصل إإليیهھ هھھھذاا االتعبيیر االالهھھھوتي فسادد إإلى فسادد االطبيیعة االبشريیة. ووتتفاووتت ااآلررااء االالهھھھوتيیة  يیشيیر
لكن يیتفق كل ااإلنجيیليیيین على أأنهھ يیمنعنا من إإيیجادد نعمة عند هللا. وويیتحدثث االكتابب االمقدسس عن فسادد االطبيیعة  ٬،االفسادد

٩۹: ٣۳ ررووميیة(االبشريیة في أأماكن عدةة٬، بما فيیهھا  -١۱٨۸(.  
١۱٠۰: ٣۳ ررووميیة(على سبيیل االمثالل٬، ااستمع إإلى هھھھذهه االكلماتت من  -١۱٢۲(:  

 
ً  ْكتُوببٌ َكَما هھھُھَو مَ  . ليَْیَس َمْن يیَْعَمُل أأَنَّهھُ ليَْیَس بَاررٌّ وَوالَ وَوااِحٌد. ليَْیَس َمْن يیَْفهَھُم. ليَْیَس َمْن يیَْطلُُب هللاَ. ااْلَجِميیُع زَزااُغواا وَوفََسُدوواا َمعا

 ً ليَْیَس وَوالَ وَوااِحٌد. َصالَحا  
 

يیم االكتابب االمقدسس االثابتة عن االفسادد هھھھذهه ااألعداادد جمع بولس شوااهھھھد عديیدةة من االعهھد االقديیم لكي يیشّددد على تعال في
االبشريي.  

ً فسد )٣۳ ررووميیة( في ٬، علّم بولس أأنن سلوكنا قد فسد بحيیث ال يیوجد أأحد بارر ووال ووااحد يیصنع صالحاً. فتفكيیرنا أأيیضا
 بحيیث ال أأحد يیفهھم. ووقد تأثرتت إإررااددتنا أأيیضاً بحيیث لم يیعد أأحد يیطلب هللا. في االوااقع ذذهھھھب بولس بعيیدااً إإلى حد االقولل إإنن
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االطبيیعة االبشريیة باتت عديیمة االقيیمة أأمامم إإلهھنا االقدووسس. فنحن ال نستحق بركتهھ٬، ووال يیوجد ما يیمكننا فعلهھ لنفديي أأنفسنا. 
نحن بحاجة إإلى شخص آآخر يینقذنا.  

 
 االحقيیقة مع بداايیة االقرنن االعشريین٬، كانن هھھھناكك االكثيیر من االتفاؤؤلل في االعالم٬، ال سيیما في االعالم االغربي٬، أأنهھ بسبب تقدمم في

كانن هھھھناكك بيین  ٬،كل ااالكتشافاتت في مجالل االتكنولوجيیا وواالتقدمم ووما شابهھ ووبسببااالنتشارر االكبيیر للثقافة٬،  ووبسبباالعلم 
االفالسفة ووعلماء ااالجتماعع ووحتى بيین االالهھھھوتيیيین االمتحررريین٬، كانن هھھھناكك جو من االتفاؤؤلل بأنن االقرنن االعشريین سيیكونن 

 ووأأنناالعشريین سيیكونن االقرنن االذيي فيیهھ سيیسودد االمنطق االبشريي٬،  قرنن االسالمم االذيي فيیهھ ستنتهھي االحرووبب. ووأأنن االقرنن
ترىى٬، االمشكلة هھھھي في  ووكمااالعقالء لن يیقتلواا بعضهھم بَعضاً. ووهھھھكذاا كنا أأمامم هھھھذاا االتوقع االكبيیر بقرنن يیسودد فيیهھ االسالمم. 

 ً نسانن بكوااررثث فقد اانتهھت نظرتهھا االمتفائلة في علم ااإل ٬،هھھھذاا االنوعع من االتفكيیر٬، ووهھھھذهه هھھھي مشكلة االمارركسيیة أأيیضا
االحربب االعالميیة ااألوولى. ثم االثوررةة  ؛أأنن نشبت االحربب ووحدثثااجتماعيیة ألنهھا لم تعلّم عن االخطيیة ووعن عالجج االخطيیة. 

ً االمحرقة٬، وواالحربب االعالميیة االثانيیة٬، كما   ما هھھھنالك. ووهھھھكذاا نتيیجة لذلك ووإإلىوواالناززيیة  ظظهھر هھھھتلراالشيیوعيیة. ثم الحقا
 وومننتكلّم عن االحربب.  ٬،فقط في االحربب ووهھھھذاائة ووااثني عشر مليیونن شخص. م ىفي االحربب حواال لَ تِ باختصارر٬، قُ 

عسكريیيین وومدنيیيین بحسب ااإلحصاءااتت االمكتوبة االتي ووصلتنا. ووهھھھذاا االعددد هھھھو أأرربعة أأضعافف مجموعع قتلى االقروونن 
ل االمعرفة٬، ااألرربعة االسابقة. ما االذيي يیعنيیهھ ذذلك؟ يیعني أأنهھ توجد مشكلة. ليیس فقط في االظرووفف ااالجتماعيیة٬، لكن مع ك

االعيیب هھھھو في االطبيیعة االبشريیة. ووهھھھذاا ما  ؛رتهھ االحضاررةة٬، يیوجد عيیب جوهھھھريي في االطبيیعة االبشريیةوواالتقدمم االعلمي ووما ووفّ 
االجامعة ووغيیرهھھھا٬، لكن كما قالل  ووفينسميیهھ نحن االمسيیحيیيین "خطيیة". ليیست هھھھذهه االكلمة محببة جدااً في ووسائل ااإلعالمم٬، 

ن االخطيیة هھھھو االتعليیم ااألقل قبوالً بيین كل االتعاليیم٬، لكنهھ مع ذذلك يیبقى االتعليیم ااألقوىى رراايینهھُلد نيیبورر "االتعليیم االمسيیحي ع
.االذيي نختبرهه في كل مكانن"  

 
دد. بيیتر كوززميیتش  

 
— Dr. Peter Kuzmič 

 
أأما االنتيیجة االشخصيیة االراابعة للسقوطط فهھي ااختبارر كل االجنس االبشريي للعذاابب ووااأللم وواالموتت.. وواالموتت ااأللم االعذاابب٬،  
قوطط االجنس االبشريي في االخطيیة٬، كانت االحيیاةة كاملة ووووااعدةة. لم يیكن االبشر يیعرفونن ااأللم أأوو االمشقة أأوو االمرضض أأوو قبل س

عليیهھما دديینونة هللا مع نسلهھما االجسديي. ووقعتاالموتت. لكن بعد أأنن أأخطأ آآددمم ووحوااء٬،   
 

هھا. فعلى سبيیل االمثالل٬، االعمل االذيي كانن للسقوطط٬، هللا دداانن االرجالل وواالنساء ووفي االحقيیقة دداانن االخليیقة كل نتيیجةوو ٬،االحقيیقة في
وولهھذاا االسبب تفاووتت مشاعر االبشر من االعمل٬، فمنهھم من أأحبهھ  مرهھھِھقا٬ً،آآددمم ووحوااء منهھمكيین فيیهھ قبل االسقوطط٬، أأصبح 

وومنهھم من أأبغضهھ. ووكذلك االعالقة بيین االرجل وواالمرأأةة٬، فسدتت وواانحرفت. ووووالددةة ااألططفالل٬، االتي هھھھي عطيیة أأخرىى من 
ةة خلق صورر جديیدةة لهھ٬، باتت مؤلمة؛ ووكانت االنتيیجة ااإلجماليیة عامة أأنن ااألمورر االجيیدةة االتي أأعطاهھھھا هللا هللا من أأجل إإعادد

وواانحرفت٬، وولم تعد ممتعة بالكامل. االتََوتتْ بالتمتع بهھا٬، لكنهھا بمعنى ما  ااستمرووااآلددمم ووحوااء ليیتمتعواا بهھا٬،   
 

دد. سايیمن فايیبرتت  
 

١۱٦ :٣۳ تكويین(هللا على االبشر مدوّونة في  دديینونة حيیث نقرأأ هھھھذهه االكلماتت: )١۱٩۹-  
 

َمْلُعونَةٌ ااألررضض بَِسبَبَِك. بِالتََّعِب تَأُْكُل ِمْنهَھا  ...وَوقَالَل آلدَدمَم  ...أأَُكثُِّر أأَْتَعابَب َحبَلِِك بِاْلَوَجِع تَلِِديیَن أأوَْوالدَدااً  وَوقَالَل لِْلَمْرأأةَِة تَْكثيِیرااً 
 ً ً  ُكلَّ أأيَیَّامِم َحيیَاتَِك. وَوَشْوكا َحتَّى تَُعودَد إإِلَى ااألررضض االَّتِي أأُِخْذتَت ِمْنهَھا. بَِعَرقِق وَوْجهِھَك تَأُْكُل ُخْبزااً  ...بُِت لَكَ تُنْ  وَوَحَسكا  

 
لم تجلب ااأللم وواالعذاابب للبشر فحسب؛ بل أأعاقتهھم عن إإتمامم االمهھماتت االتي عيینهھا هللا لهھم. فقد بدأأ االبشر  االديینونة هھھھذهه

ووفي أأعمالل االحرااثة وواالزررااعة٬، ووفي االسيیاددةة على ااألررضض وونشر  يیوااجهھونن االمشقاتت في سعيیهھم للتكاثر ووملء ااألررضض٬،
ملكوتت هللا.  

إإلى كل ااألجيیالل االبشريیة. فإنن كانن ال بد  االديینونةال بل ما هھھھو أأسوأأ من ذذلك٬، بدأأ االبشر يیختبروونن االموتت. ووقد اامتدتت هھھھذهه 
نا إإلى ووجودد سعيید وومبارركك.لنا أأنن نتمم مقاصد هللا للبشر٬، نحتاجج إإلى فادٍد يیزيیل هھھھذهه االعقباتت من أأمامنا وويیرددّ   
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نتائج سقوطط االبشريیة هھھھي أأنن االجنس االبشريي اانحرفف في ططريیقهھ. فالخطيیة هھھھي عصيیانن لوصايیا هللا٬، وواالبشر ليیسواا  من
وااجهھ االجنس االبشريي كامليین. وولم يیعد بإمكانهھم أأنن يیبلغواا مقيیاسس هللا. من هھھھنا٬، بعد االسقوطط٬، نحن اانفصلنا عن هللا٬، ووتَ 

. ووبدوونن ااستثناء٬، ال أأحد بارر في عيیني هللا. ووعلى االرغم من أأنن االبشر ما ززاالواا يیحملونن صوررةة بكاملهھ مع حقيیقة االموتت
ً هللا٬، فهھم فاسدوونن. وومن ددوونن االفدااء في االمسيیح٬، ال يیقدرر أأحد بالفطرةة أأنن يیطلب ووجهھهھ. وونحن  نقدرر أأنن نعيیش  ال أأيیضا

على مستوىى صالحهھ.  
 

دد. ستيیفيین تشانن  
 

حقيیقة يیحتاجونن هللا ليیكونن فادديیهھم للسبب االتالي: ططبيیعة االخطيیة االتي ضد هللا. فا$ ليیس ٬، ووهھھھم في االاالبشر إإلى فاددٍ  يیحتاجج
هھھھو كائن شخصي في عقيیدةة االثالوثث٬، هللا هھھھو آآبب٬، وواابن ووررووحح  هللا فإننّ قوةة غيیر شخصيیة قذفت االكونن إإلى االوجودد. 

ً  خطيیتنا إإذذااً قدسس. هللا في جوهھھھرهه ووكنهھهھ إإلهھ شخصي٬،  شيء خطيیتنا هھھھي بمثابة خيیانة . فوقق كل هھھھي ضد هللا شخصيیا
. ووبالتالي٬، لما كانت خطيیتنا لنااالِكتابب االُمقدَّسس  يیعلنهھلخالقنا قبل أأنن تكونن أأيي شيٍء آآخر على ااإلططالقق. هھھھذاا برأأيیي ما 

ال يیقدرر سوىى من تعرضض للخيیانة أأنن يیفعل شيیئاً  أأمربمثابة خيیانة٬، ال يیمكننا أأنن نفعل شيیئاً إلصالحح ااألمر. فالخيیانة هھھھي 
أأنن نُفتدىى. نحتاجج  يیمكننا ساعتئذٍ االعالقة االمقطوعة ووأأصلحهھا٬،  هھھھذهه هللاووبالتالي فقط إإنن قّدمم لنا االفدااء٬، إإنن أأخذ  حيیالهھ.

. فقد أأووقعتنا بالشركك. ووإإذذ نحن نبتعد عن هللا وونرّكز على االخطيیةجّرااء  منأأيیضاً إإلى فادد بسبب ما آآلت إإليیهھ حالة االبشر 
ننجو ووأأنن نتمكن مرةة  بأننذبنا مثل االجاذذبيیة بحيیث إإننا ما لم تسمح لنا ررحمة هللا عنا االخطيیة في شركهھا فتجوقِ أأنفسنا٬، تُ 

 االفادديي فقطجديیدةة من أأنن نوّجهھ قلوبنا ووحيیاتنا نحو هللا٬، فلن نقدرر أأنن ننجو من خطايیانا ووال بأيیة ططريیقة. ووبالتالي ووحدهه 
يي االذيي يیمكنهھ أأنن يیصل إإلى أأعماقق حالتنا يیخلّصنا. ووحدهه االفادد ووأأننيیّسويي ااألمر مع هللا  أأننااألمر  باددئئاالذيي يیمكنهھ 

أأنن يیخلصنا. وويیمكنهھااألثيیمة وويیبطل قوةة االخطيیة   
 

دد. ستيیفيین بليیكمورر  
 

أأنن ررأأيینا االنتائج االشخصيیة االتي نتجت عن سقوطط االجنس االبشريي في االخطيیة٬، بتنا مستعديین أأنن ننتقل إإلى االنتائج  بعد
االشاملة.  

 
 

 االنتائج االشاملة
 

على االعالم بأكملهھ. وومنذ  االديینونةبحيیث جلب عصيیاننا  ٬،رةة بالنسبة إإلى مقاصد هللا في ملكوتهھمركز االداائ فياالبشر  كانن
 مع بعضهھمذذلك االحيین٬، وواالمجتمع االبشريي يیعيیش لمجدهه االذااتي بدلل مجد هللا. ووقد سادد االجورر وواالظلم في عالقاتت االبشر 

ررضض في إإظظهھارر مجدهه االكامل ووصالحهھ كملك . كما تمّرددنا باستمراارر على إإررااددةة هللا٬، بحيیث فشل ملكوتهھ على ااألبعض
ووخالق. كما تأثر االعالم االطبيیعي أأيیضاً. فالخراابب وواالموتت أأفسداا ااألررضض ووأأضراا بكل مخلوقاتهھا. ووباتت االخليیقة بكل 

جواانبهھا بحاجة إإلى االخالصص وواالفدااء.  
هللا. في هھھھذاا االدررسس على نتيیجتيین شاملتيین للسقوطط٬، بدءااً من حقيیقة تأخيیرهه لمجيء ملكوتت سنرّكز  

 
٬، عندما خلق هللا االعالم٬، كانت جنة عدنن االجزء االوحيید االذيي )٨۸: ٢۲ تكويین(نقرأأ في  كما. هللا ملكوتت مجيء تأخيیر

٬، كانن عمل االبشر إإخضاعع )٢۲٨۸: ١۱ تكويین(شّكل االفرددووسس. أأما بقيیة االعالم فكانت أأررضهھ بوررااً غيیر مزررووعة. ووبحسب 
بشريیة في كل أأررجائهھا٬، بحيیث يیصبح االعالم كلهھ شبيیهھاً بجنة هللا ااألررضض٬، أأيي حرااثتهھا ووززررااعتهھا ووتأسيیس االمجتعاتت اال

االمميیزةة. كما كانن يیفترضض بنا أأنن نسودد عليیهھا كملوكك خاضعيین ;٬، وونضمن اامتداادد ملكهھ االسماوويي االمجيید على كل خليیقتهھ 
 ااألررضيیة. ووبعد أأنن يینتهھي ذذلك٬، كانت خطة هللا تقضي بأنن يیسكن االعالم كملكوتهھ ااألررضي االمميیّز.

ر أأيیضاً مجيء ملكوتت ر االعنايیة االصحيیحة بالعالم ووسيیاددتنا عليیهھ. ووبالتالي أأخّ سقوطط االجنس االبشريي في االخطيیة أأخّ  لكن
غيیر مالئم ليیسكن هللا فيیهھ. صحيیح أأنن  هههللا. وومحاووالتنا للعنايیة وواالسيیاددةة تلطخت بالخطيیة٬، ووباتت االعالم االذيي صنعنا

كل االبعد عن االعالم االكامل االذيي أأمرنا هللا  اابتعدتتأأسسوهھھھا ااألررضض٬، لكن االمجتمعاتت االتي  لءاالبشر نجحواا في مَ 
ً ما نجد  بصنعهھ. فالحرووبب وواالجراائم وواالنزااعاتت وواالحقد وواالديیاناتت االباططلة تمأل االعالم؛ ووحتى ددااخل االكنيیسة٬، غالبا

لئهھ.أأشخاصاً يینقصهھم ااإليیمانن وواالوالء B. ووكنتيیجة لهھذهه االخطيیة في االعالم٬، فإنن ملكوتت هللا لم يیأتت بعد بم  
١۱١۱ :٣۳ بطرسس االثانيیة(ووقد تناوولل بطرسس هھھھذهه االمشكلة في  عندما كتب: )١۱٢۲-  
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. يیَِجُب أأنَْن تَُكونُواا أأَْنتُْم فِي ِسيیَرةٍة ُمقَدََّسٍة وَوتَْقَوىى؟ ببِّ ُمْنتَِظِريیَن وَوططَالِبيِیَن ُسْرَعةَ َمِجيِء يیَْومِم االرَّ  

 
ء٬، إإذذ هھھھو يیملك االقوةة ليیطهھّر عالم االخطيیة في أأيي ووقت ملكوتهھ على ااألررضض في أأيي ووقت يیشا يیقيیمناحيیة٬، يیمكن # أأنن  من

علّم بطرسس أأنهھ عن ططريیق  ٬،أأرراادد. لكن خطة هللا تقضي بأنن يیقومم بذلك من خاللل االفادديي يیسوعع االمسيیح. ووفي هھھھذاا االمقطع
فيیهھ هللا  نسّرعع االيیومم االذيي سيیأتي ووأأننمحارربة االفسادد في االعالم٬، يیمكننا فعالً أأنن نبدأأ نوجهھ االخليیقة نحو هھھھدفهھا ااألصلي٬، 

ليیسكن على ااألررضض.  
االنتيیجة االشاملة االثانيیة للسقوطط٬، فهھي أأنن كل االخليیقة باتت ااآلنن خاضعة للعبث. أأما  

 
ددخولل ااأللم وواالعذاابب ااالختبارر االبشريي٬، تعطل االسالمم ووااإلنتاجج في بقيیة االخليیقة أأيیضاً. فقد  مع. للعبث االخضوعع
٢۲٠۰: ٨۸ ررووميیة(االفوضى وواالفسادد االخليیقة كلهھا. ووفي  تااألررضض أأيیضا٬ً، ووبدأأتت تنتج االشوكك وواالحسك٬، ووعمّ  ُعوقبَت -٢۲٢۲( ،٬

ُض. بعباررةة أأخرىى تَئِنُّ االعقابب بقولهھ إإذِْذ أأُْخِضَعِت ااْلَخليِیقَةُ لِْلبُْطِل االذيي هھھھو ُعبُودِديیَِّة ااْلفََسادِد ووهھھھي  اايیصف بولس هھھھذ  ٬،وَوتَتََمخَّ
ا٬، وولم تعد قاددررةة أأنن تكونن االعالم االكامل االذيي أأررااددهه لم تعد االخليیقة قاددررةة أأنن تنتج ااألمورر االجيیدةة االتي أأرريید لهھا أأنن تنتجهھ

 هللا.
عابرةة إإلى االعالم االذيي حولنا تؤكد هھھھذهه االحقيیقة. فاألعاصيیر تخربب شوااططئنا. وواالهھزااتت ااألررضيیة تدمر االمدنن  وونظرةة

مرااضض وواالقرىى. وواالفيیضاناتت تمحو أأحيیاناً قرىى بكاملهھا. وواالحشرااتت وواالحيیوااناتت ووااألووبئة تقضي على االمزررووعاتت. ووااأل
ووااألذذيیة تسبب ااأللم وواالموتت للماليیيین. وونتائج االسقوطط موجوددةة في كل مكانن. وواالطريیقة االوحيیدةة ليیستقيیم االعالم هھھھي عن 

.االديینونةططريیق فدااء هللا لهھ من   
 

االمدىى بسبب قصد هللا في االخليیقة. وونقرأأ في تكويین أأنن هللا  بعيیدةة هھھھيسقوطط آآددمم ووحوااء على االخليیقة وواالبشريیة  نتائج إإننّ 
إإنّن ما يیفعلهھ  ٬،ااألررضض. ووبالتالي ما يیفعلهھ ااإلنسانن كوسيیط بيین هللا وواالخليیقة علىلق ااإلنسانن ذذكرااً ووأأنثى٬، ليیتسلطواا خ

تترتب عليیهھ عوااقب على كل االخليیقة. وويیتضح من ططريیقة خلق آآددمم من االتراابب٬، بأنن مصيیر االخليیقة مرتبط بنوعع 
ووباتت االعالم في  ٬،تنبت بدأأتتاالضاررةة  ااألعشاببأأنّن  مثالً أأيینا االتصرفاتت االتي يیقومم بهھا االبشر. ووعندما أأخطأ آآددمم ووحوااء رر

ووفق ترتيیب هللا ووبحسب مشيیئتهھ٬، نرىى عكس ذذلك يیحدثث٬،  تُقادداالخليیقة أأوو  تسيیرعدااووةة مع االحيیاةة وواالخليیقة. ووبدلل أأنن 
قولل إإنن وويی )٨۸ررووميیة (ااالبتعادد عن هللا ... وويیقتبس بولس من  إإلىأأددَّىى  ماضاللل االخليیقة تحت االحكم االبشريي٬،  بسبب

ااآلالمم االتي تحدثث في االعالم (سوااء كوااررثث ططبيیعيیة أأوو ااألمرااضض)٬، هھھھذهه ااألمورر مرتبطة كلهھا بخضوعع االخليیقة للبطل٬، إإذذ 
"ااْلَخليِیقَة تَتََوقَُّع  إإنن بولسللخليیقة٬، يیقولل  ووصفهھإإلى أأيیديینا وونحن خسرناهھھھا فتحّولت إإلى نظامم شريیر كامل. لكن في  فعتددُ 

 ٬،". ووذذلك ألنهھ كما أأنن االخليیقة كانت تحت االديینونة بسبب ما فعلهھ االبشر٬، يیمكن للخليیقة أأنن تخلص كلهھاااْستِْعالنََن أأَْبنَاِء هللاِ 
عندما يیتصرفف االبشر يیشكل مالئم خاضعيین ?٬، ووهھھھو ما لم نرهه بعد٬، لكن نرااهه عندما يیعودد آآددمم االثاني وويیقومم االمسيیح 

ي أأنن تكونن تحت حكم هللا٬، حيیث تتحقق سيیاددتهھا االحقيیقيیة. وويیرتب االخليیقة كما يینبغ ٬،لق االبشر من أأجلهھابالوظظيیفة االتي خُ 
االسالمم إإلى مملكة االحيیواانن ووبيین االبشر وواالحيیوااناتت٬، ووبالتالي نحن ننظر إإلى  ٬، حيیث ررددّ )١۱١۱ إإشعيیاء(بهھ في  أووهھھھذاا أأنب

 نحو ترتيیب مجيید للخليیقة كما يینبغي أأنن تكونن ااألمورر. ووكل ذذلك يیستند على لعب االبشريیة ددوورر االوساططة بخضوعهھم !
االخليیقة جاعليین إإررااددةة هللا تثمر من خاللنا نحن.  

 
دد. جونن ماكيینلي  

	  
ووااآلنن بعد أأنن نظرنا في االنتائج االشخصيیة وواالنتائج االشاملة لسقوطط ااإلنسانن في االخطيیة٬، بتنا مستعديین أأنن ننتقل إإلى 

هللا بعد االسقوطط. اابناالرجاء االذيي يیعطيیهھ لنا   
 
 

 ررجاء االخليیقة
 

هللا لهھم.  دديینونةبصيیص أأمل للبشريیة جاء ضمن  أأوولل إإننلم يیتأخر هللا ليیعلن خطتهھ لفدااء االجنس االبشريي. في االحقيیقة٬، 
االبشر إإنن هھھھم أأكلواا من شجرةة معرفة االخيیر وواالشر. لكن عندما أأكل آآددمم ووحوااء لم  بموتت٬، هھھھددد هللا )١۱٧۷: ٢۲ تكويین(ففي 
ً من االرحمة عن  وتايیم ططريیق تأخيیرهه موتهھما. ال بل أأظظهھر االمزيید من االرحمة بسماحهھ للبشر فوررااً. بل أأظظهھر هللا قسطا

عملهھ.  ضمنباالستمراارر بخدمتهھ حتى ذذلك االحيین. ووبدلل أأنن يیقصيیهھم عن خطتهھ للخليیقة٬، أأبقاهھھھم   
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ً يیحطم خطط  وويیردد شعب هللا إإلى االوالء لهھ.  االشريیر إإبليیسبعد ذذلك فعل هللا أأمرااً أأكثر ررحمة: ووعد بأنن يیرسل فادديیا
على االحيیة بعد أأنن أأخطأ آآددمم  هللا حكمةة ااألوولى إإلى ذذلك االفادديي تُسمى عاددةة باإلنجيیل ااألوولل٬، وونجدهھھھا ضمن ووااإلشارر
ووحوااء.  

:)١۱٥: ٣۳ تكويین(في  االعقابب ااااستمع إإلى هھھھذ  
 

تَْسَحقيِیَن َعقِبهَھُ.وَوأأََضُع َعَدااوَوةةً بيَْینَِك وَوبيَْیَن ااْلَمْرأأةَِة وَوبيَْیَن نَْسلِِك وَونَْسلهَِھا. هھھُھَو يیَْسَحُق رَرأْأَسِك وَوأأَْنِت   
 

االسقوطط٬، ووقف آآددمم ووحوااء إإلى جانب االحيیة االمتمرددةة بدلل أأنن يیقفا إإلى جانب هللا. لكن حتى حيینهھا لم يیتخَل هللا عن  في
.االحيیة على االغلبةعلى االحيیة٬، ووعد هللا بأنن نسل االمرأأةة سوفف يینقذ االجنس االبشريي عن ططريیق  ااإلدداانةشعبهھ. ففي هھھھذهه   

أأنن االحيیة هھھھي في االوااقع إإبليیس. من هھھھنا٬، فهھم االالهھھھوتيیونن ااإلنجيیليیونن باستمراارر أأنن  )٢۲: ٢۲٠۰(٬، وو)٩۹: ١۱٢۲ االرؤؤيیا(من  نتعلم
بل إإنن ووعد هللا بإررسالل فادٍد ليیسحق  ٬،ااإلنجيیل ااألوولل كانن أأكثر من ووعد بدفع  االجزااء عن ططريیق ذذبيیحة حيیواانيیة بسيیطة

ئهھم إلبليیس وويیردّدهھھھم للشركة معهھ كموااططنيین أأمناء وويیبعدهھھھم عن ووال ٬،ررأأسس االحيیة كانن ووعدااً بإنقاذذ االبشر من نتائج خطيیتهھم
لملكوتهھ.  
٬، حيیث ووفّر هللا آلددمم ووحوااء أأقمصة من جلد ليیستر عوررتهھما )٢۲١۱: ٣۳ تكويین(هھھھذهه االصورر االباكرةة لإلنجيیل في  ووتستمر

فيیهھ  ووخجلهھما. وولم يیبرهھھھن ذذلك عن محبة هللا االمستمرةة ووسّدهه لحاجاتت ااإلنسانن فحسب٬، بل هھھھو تطّلع إإلى االيیومم االذيي
ستقّدمم ذذبيیحة أأكمل لتفديي شعب هللا ووتغطي خطيیتهھم. ووكما يیتضح من االعهھد االجديید٬، هھھھذهه االذبيیحة ستكونن اابن هللا نفسهھ.  

هللا في االخلق٬، بتنا مستعديین أأنن ننتقل إإلى االموضوعع االرئيیسي االثالث: عمل ااالبن في  اابنووااآلنن بعد أأنن نظرنا في عمل 
االفدااء.  

 
 

 
 االفدااء

 
ووبقيیة االخليیقة. لكن هللا هھھھو أأعظم من خطيیتنا. فمباشرةة بعد أأنن قادد  لبشريیةاا علىاالخطيیة نتائج ررهھھھيیبة لسقوطط آآددمم في  كانن

ن ااآلبب ااالبن كفادد يیأتي بالخالصص أأبواانا ااألووالنن االجنس االبشريي إإلى االخراابب٬، أأعلن هللا خططهھ إلنقاذذنا. فمنذ االبداايیة٬، عيیّ 
إإلى االخطاةة وويیردّد االعالم االمخلوقق كلهھ.  

٬، وويیستمر حتى ااكتمالل )٣۳ تكويین(فترةة االتارريیخيیة للفدااء كالدهھھھر االكامل االذيي بدأأ مباشرةة بعد االسقوطط في عّرفنا اال لقد
االسموااتت ووااألررضض عند عوددةة يیسوعع. ووعمل ااالبن خاللل فترةة االفدااء يیتميیّز بصوررةة خاصة بمسامحة االخطاةة ووخالصهھم. 

آآددمم ووحوااء ررحمة من هللا على أأساسس االفدااء  بدأأ ااالبن بالعمل على خالصص االخطاةة مباشرةة بعد االسقوطط٬، عندما نالل
ااالبن يیخلّص االخطاةة في كل عصر ااستمراالمستقبلي االذيي سيیأتي بهھ أأحد أأووالدد حوااء. ووقد  كل االذيین تابواا عن خطايیاهھھھم  -

ووررجعواا إإليیهھ باإليیمانن.  
االخطاةة؛ ثانيیا٬ً، ووعد  ررئيیسيیة: أأووال٬ً، دداافع ااالبن لفدااء أأمورر ةثالث فحصفي ددوورر ااالبن في فترةة االفدااء عن ططريیق  سننظر

ااآلبب البنهھ االذيي َضمن فدااء االخطاةة؛ ووثالثا٬ً، االعمل االذيي أأنجزهه ااالبن ليیتّمم هھھھذاا االفدااء. لنبدأأ بداافع ااالبن لفدااء االخطاةة.  
 
 

 االداافع
 
كك كانن دداافع ااالبن لفدااء االخطاةة معقّداا٬ً، وويیمكن ووصفهھ بعدةة ططرقق. فقد تحركك بداافع ررغبتهھ ليیأتي بالمجد للثالوثث. كما تحر

بداافع ررغبتهھ في تتميیم االخليیقة لقصدهه٬، ووكذلك بداافع ررغبتهھ في االعداالة وواالرحمة. لكن إإحدىى االكلماتت ااألكثر ااستخدااماً في 
محبة ٬5، محبة للخليیقة وومحبة للبشر. ووهھھھذهه االمحبة ليیست  –االكتابب االمقدسس االتي تصف دداافع ااالبن للفدااء هھھھي "االمحبة" 

ة ااشتركت في هھھھذهه االمحبة.محصوررةة باالبن فقط؛ فاألقانيیم االثالث  
 

: ٣۳ يیوحنا(حّث هللا على فداائنا هھھھو محبتهھ. وويیعلّم االِكتابب االُمقدَّسس في يیوحنا ااألوولى أأنن "هللا محبة". وو مااالوااقع إإنّن  في
هللا على في االعالم٬، "هھھھَكَذاا أأََحبَّ هللاُ ااْلَعالََم". فما هھھھو االداافع إإذذااً ووررااء عمل  شهھرةةمن أأووسع أأعداادد االِكتابب االُمقدَّسس  )١۱٦،٬

في شركة معهھ٬، ووتحقق  لتعيیشخليیقتهھ االبشريیة٬، لتعرفهھ٬، وو سيیماخالصنا ووفداائنا؟ إإنهھا محبتهھ. ررغبتهھ ووخطتهھ لخليیقتهھ ال 
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ً من خاللهھ يیعرفهھ االناسس وويیتمجد فيیهھم كاإللهھ االمحب االصالح االذيي هھھھو عليیهھ. إإذذنن   إإننذذااتهھا فيیهھ ووبالتالي أأنن توفر برنامجا
.لفداائناهھھھي االداافع  هللا محبةسئلنا عن االداافع٬، فإنّن   

 
دد. ستيیفيین بليیكمورر  

 
بدءااً من االمحبة بيین ااألقانيیم االثالثة في  أأمورر٬،محبة هللا كداافع لدوورر ااالبن في االفدااء عن ططريیق االنظر في ثالثة  سنتناوولل
االثالوثث.  

 
 
 

 االثالوثث
 

ً ما ننساهھھھا هھھھي أأنن شك في أأنن هللا ااختارر أأنن يیفديي االجنس االبشريي بسبب محبتهھ لنا. لكن إإحدىى االتفاصيیل االت ال ي غالبا
إإلى االطريیقة االتي يیصف فيیهھا بولس قراارر ااآلبب أأنن  ااستمع محبة هللا االفادديیة للبشر هھھھي ووجهھ من أأووجهھ محبة ااآلبب لالبن.

٤: ١۱ أأفسس(يیخلصنا في  -٦(:  
 

ااَمهھُ  يیِسيیَن وَوبِالَ لَْومٍم قُدَّ فِي ااْلَمَحبَِّة إإذِْذ َسبََق فََعيیَّنَنَا لِلتَّبَنِّي بيِیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح  َكَما ااْختَارَرنَا فيِیهِھ قَْبَل تَأِْسيیِس ااْلَعالَِم لِنَُكونَن قِدِّ
ةِة َمِشيیئَتهِِھ لَِمْدحِح َمْجِد نِْعَمتهِِھ االَّتِي أأَْنَعَم بهَِھا َعليَْینَا فِي ااْلَمْحبُوبِب. لِنَْفِسهِھ َحَسَب َمَسرَّ  

 
نن يیفديینا فيیهھ٬، بيیسوعع االمسيیح٬، ووفي االمحبوبب. بولس ثالثث مرااتت في هھھھذاا االمقطع االقصيیر إإلى أأنن هللا ااختارر أأ أأشارر

ووإإحدىى نقاططهھ٬، هھھھي أأنن محبة هللا لنا نتجت عن محبة ااآلبب لالبن. فمحبتهھما االمتباددلة في االثالوثث هھھھي دداافعهھما ااألساسي 
.)١۱٤: ١۱ تيیموثاووسس ااألوولى(٬، وو)٣۳٩۹: ٨۸ ررووميیة(لفداائنا. وونجد تعاليیم مشابهھة في   

إإلى حقيیقة أأنن محبة ااآلبب البنهھ حاسمة بالنسبة لفداائنا. ووقد بيیّن ااآلبب ذذلك عند  ما يیلفت االعهھد االجديید ااالنتباهه كثيیرااً 
 يیسوعع صفوو قد. وو)١۱٧۷: ١۱ بطرسس االثانيیة(؛ وو)٥: ١۱٧۷ ؛١۱٧۷: ٣۳ متى(معمودديیة يیسوعع ووعند االتجلي٬، كما نرىى ذذلك في 

٢۲٠۰: ٥(٬، ووفي )٣۳٥: ٣۳ يیوحنا(في االفدااء وواالديینونة في  سلطانهھ هھ كموااططنيیة في . كما ووصف بولس االفدااء نفس)٢۲٣۳-
١۱٣۳: ١۱ كولوسي(ملكوتت ااالبن االذيي يیحبهھ ااآلبب في  -١۱٤(.  

ووأأنن يیتعظم مجد هللا وويیُستعلن٬،  ٬،االمحبة ليیست بال هھھھدفف٬، فهھي تتضمن ررغبة أأقانيیم االثالوثث بأنن يیُكّرمواا وويیُطاعواا ووهھھھذهه
صد هللا للخليیقة٬، فإنن ووأأنن تتحقق مقاصدهه٬، ووأأنن يیُعترفف بملكهھ على كل االخليیقة. ووألنن االبشر هھھھم أأساسيیونن بالنسبة لمقا

فدااءنا هھھھو االنتيیجة االطبيیعيیة للمحبة ددااخل االثالوثث.  
 

من االمهھم أأنن ندرركك أأنن هللا ال يیفديینا ألنهھ ال يیقدرر أأنن يیعيیش من ددووننا٬، أأوو أأنهھ يیفديینا ألنهھ كانن ووحيیدااً ددوونن االبشر االمفديیيین. 
لحاجة. هھھھو يیفديي وويیخلق وويیقومم بكل شيء من مستقل. ووال توجد لديیهھ حاجاتت غيیر مسدووددةة.  فهھو ال يیفديینا بداافع اا هللا إإننّ 

من االسماووااتت االتي تعلن مجدهه إإلى االبشر  ااً يیعلن شخصهھ٬، بحيیث كل االخليیقة بدء ووأأننأأجل هھھھدفف نهھائي٬، أأنن يیمجد ذذااتهھ 
 عناالمخلوقيین على صوررتهھ االمراادد لهھم أأنن يیعكسواا مجدهه٬، هھھھو على ووشك أأنن يیظهھر شخصهھ٬، وويیكشف عن قدااستهھ٬، وو

هھر مجدهه من خاللل ظهھھھو يیفديي لكي يی يیفديي؟ هللالهھ هھھھو من أأجل تلك االغايیة االنهھائيیة. لكن لماذذاا ووجمالهھ. كل ما يیفع قيیمتهھ
االخليیقة االمفديیة.  

 
دد. إإرريیك ثيیونيیس  

 
 
 

 االخليیقة
أأما عن حقيیقة أأنن ددوورر ااالبن في االفدااء هھھھو بداافع محبة هللا للخليیقة٬،  محبة هللا للخليیقة يیحركهھا ددوورر ااالبن في االفدااء. ثانيیا٬ً،

ووال سيیما من خاللل محبتهھ للبشر االمخلوقيین على  ٬،قق متنوعة. نرااهه من خاللل ااهھھھتمامهھ كخالق بكل ما خلقهھفيیظهھر بطر
صوررتهھ.  
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١۱٦: ٣۳ يیوحنا(وولعل أأفضل مثالل على ذذلك هھھھو االفقرةة االشهھيیرةة في  ٬، حيیث نقرأأ هھھھذهه االكلماتت:)١۱٨۸-  
 

َد لَِكْي الَ يیهَْھلَِك ُكلُّ َمْن يیُْؤِمُن بهِِھ٬، بَْل تَُكونُن لهَھُ ااْلَحيیَاةةُ ااألَبَِديیَّةُ. ألَنَّهھُ لَْم ألَنَّهھُ هھھھَكَذاا أأََحبَّ هللاُ ااْلَعالََم َحتَّى بََذلَل ااْبنهَھُ ااْلَوِحيی
ُن قَْد دِديیَن ألَنَّهھُ لَْم اانُن وَواالَِّذيي الَ يیُْؤمِ يیُْرِسِل هللاُ ااْبنهَھُ إإِلَى ااْلَعالَِم ليِیَِديیَن ااْلَعالََم٬، بَْل ليِیَْخلَُص بهِِھ ااْلَعالَُم. ااَلَِّذيي يیُْؤِمُن بهِِھ الَ يیُدَ 

يیُْؤِمْن بِاْسِم ااْبِن هللاِ ااْلَوِحيیِد.  
 

ً ما ااستخدمم كلمة عالم بطرقق مختلفة. ففي بعض ااألماكن ااستخدمهھا ليیشيیر إإلى  ووال بد أأنن نشيیر إإلى أأنن يیوحنا غالبا
ة بشريیة ووقيیّم االكونن٬، ااألررضض٬، كل االبشر٬، االكثيیر من االناسس٬، أأشخاصص يیقاوومونن هللا٬، ووكذلك كإشاررةة إإلى أأنظم

وومماررساتت. لكن يیبدوو هھھھنا أأنهھ يیشيیر إإلى االخليیقة ذذااتهھا أأوو االجنس االبشريي بكاملهھ االتي هھھھي ضمن االخليیقة.  
١۱٦: ٣۳ يیوحنا(ااألساسيیة في  االفكرةة هھھھي أأنن محبة هللا هھھھي االتي ددفعتهھ ليیخلّص االعالم. فهھو ما ززاالل يیريید أأنن يیكونن  )١۱٨۸-

هھ ووحاملو صوررتهھ٬، االجنس االبشريي. لذلك خطط أأنن يیرسل اابنهھ ليیفديي االعالم ملكوتهھ االمجيید االذيي يیسكنهھ وويیحكمهھ خداام
ً جديیدااً. ثم بعد ذذلك سيیجّددد االسماء  ً بشريیا االبقيیة االمؤمنة من االبشر. ووعن ططريیق خالصهھ للمؤمنيین٬، سيیخلق هللا جنسا

ً في أأماكن مثل  ٢۲٠۰: ٨۸ يیةررووم(ووااألررضض كملكوتهھ االمجيید٬، ووكموططن للبشر االمفديیيین االجددد. وونجد هھھھذهه االفكرةة أأيیضا -
١۱: ٢۲١۱ ررؤؤيیا(؛ وو)١۱٣۳: ٣۳ بطرسس االثانيیة(؛ وو)٢۲٢۲ -٤(.  

 
 

 االمؤمنونن
 

في عدةة أأجزااء من االكتابب االمقدسس٬، أأنن هللا يیحب  نجد مؤمنيین تتحركك أأيیضاً بداافع ددوورر ااالبن في االخليیقة.لمحبة هللا ل ثالثا٬ً،
ا أأنن نباددلهھ هھھھذاا االحب٬، ووأأنن نتمتع االمؤمنيین محبة خاصة. ووهھھھو يیريید أأنن يیكونن في عالقة حميیمة معنا وويیبارركنا. كما يیريیدن

بعالقتنا معهھ إإلى ااألبد. في االوااقع٬، محبة هللا للمؤمنيین مميیّزةة إإلى ددررجة أأنن االكتابب االمقدسس يیخبرنا أأنن هللا عرفنا ووأأحبنا 
٢۲٩۹: ٨۸ ررووميیة(قبل أأنن نولد. وونجد ذذلك في  ٤: ١۱ أأفسس(وو )٣۳٩۹- . وويیوضح االكتابب )٢۲: ١۱ بطرسس ااألوولى(وو )١۱٢۲-

ً من دداافع ااآلبب إلررسالل اابنهھ ليیتّمم االفدااء٬، باإلضافة إإلى ررغبة ااالبن االمقدسس أأنن محبة هللا  للمؤمنيین كانت جزءااً هھھھاما
: ٤وو )؛١۱٦: ٣۳ يیوحنا ااألوولى(؛ )٢۲٧۷: ١۱٦ يیوحنا(بعمل إإررااددةة ااآلبب. ووهھھھذاا ووااضح بصوررةة خاصة في كتاباتت يیوحنا٬، مثل 

١۱٠۰ -١۱٩۹(.  
ً على ليیست ً ووعلى  مبالغة أأنن نقولل أأنن كل شيء يیفعلهھ هللا هھھھو جزئيیا ااألقل بداافع من حبهھ لشعبهھ. وومحبة هللا تظهھر تماما

ً حتى بمحبة هللا. لكن هللا ال يیحبنا  ً نوااجهھ صرااعاتت في االحيیاةة٬، وونشك أأحيیانا  أأقلنحو كامل من خاللل اابنهھ. نحن جميیعا
وو أأمن بهھ٬، عندما نصاررعع أأوو نشك. فالحقيیقة هھھھي أأنهھ يیعرفف كل خطايیانا ووصرااعاتنا٬، وويیحبنا بأيي حالل. حتى قبل أأنن نؤ

كانن على يیسوعع  .نفكر أأنن نتخلى عن خطيیتنا. ووقد أأحبنا هللا إإلى ددررجة بحيیث عيیّن اابنهھ ليیفديینا. ووقد ددفع ثمناً باهھھھظاً لذلك
أأنن يیتألم وويیموتت تحت ثقل خطايیانا. لكنهھ فعل ذذلك بداافع االحب. ووبقيیامتهھ٬، أأصبح يیسوعع شهھاددةة حيیة لمحبة هللا االفادديیة 

لشعبهھ.  
عن دداافع هللا للفدااء٬، ددعونا ننتقل إإلى االوعودد ااإللهھيیة االتي جعلت االفدااء ممكناً.بعد أأنن تحدثنا  ووااآلنن  

 
 

 االوعودد
 

يیمكن أأنن تتغيیر أأبداا٬ً، ووهھھھو يیفي بهھا دداائماً. فما ووعد بهھ هللا٬، سيیفي بهھ حتماً. ووهھھھذاا مهھم بالنسبة لفهھمنا  ووالهللا ثابتة٬،  ووعودد إإننّ 
عودد االتي بيین ااآلبب ووااالبن.لدوورر اابن هللا في االفدااء ألنن االفدااء متجذرر في االو  

اهه االبعض عهھد االفدااء٬، فيیهھ ووعدوواا بأنن يیفدوواا االبشر كما سبق ووررأأيینا في هھھھذاا االدررسس٬، ددخل أأقانيیم االثالوثث في ترتيیب سمّ 
ىى إإلى نشأةة عهھد آآخر ليیضمن االفدااء بعد االسقوطط في االخطيیة. وواالالهھھھوتيیونن االساقطيین. ووسنرىى أأنن عهھد االفدااء هھھھذاا أأددّ 

ً هھھھذاا االيیسمّ  عهھد االالحق بعهھد االنعمة. ووهھھھذاا االترتيیب االمقدسس تم بيین ااآلبب ووااالبن من جهھة وواالجنس االبشريي ونن غالبا
االمفديي من جهھة أأخرىى. ووهھھھو يیحكم كل فترةة االفدااء٬، بدءااً من سقوطط االجنس االبشريي في االخطيیة إإلى االتحقيیق االنهھائي عند 

ررجوعع يیسوعع في مجدهه.  
لخليیقة وواالجنس االبشريي من خاللل ااالبن٬، ووبالتحديید من خاللل تجسد هھھھذاا االعهھد٬، ووعد هللا ااآلبب بتحقيیق خطط ملكوتهھ ل في

رر من ساللة ددااوودد االملكيیة٬، ووأأنن يیحقق كل شرووطط ااالبن يیسوعع االمسيیح. ووقد ووعد ااالبن أأنن يیتجسد ككائن بشريي متحدّ 
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رجعونن االعهھد االتي ووررددتت في عهھد االفدااء االسابق. فيیموتت ميیتة كفارريیة عن االجنس االبشريي االساقط٬، وويیفديي جميیع االذيي يی
ً مع هھھھذهه االوعودد٬، وواافق ااآلبب ووااالبن أأنن يیرسال االرووحح  إإليیهھ بتوبة ووإإيیمانن٬، من حضورر االخطيیة ووفساددهھھھا ووذذنبهھا. ووتزاامنا

االقدسس ليیطبّق بركاتت االخالصص على االذيین سيیخلّصهھم ااالبن.  
االتارريیخ ليیثبت  بحسب عددد من مرااسيیم االعهھد االتي أأقامهھا هللا عبر ٬،وويیقسم االالهھھھوتيیونن عاددةة عهھد االنعمة إإلى ستة عصورر

عهھد االنعمة مع شعبهھ. ووتحّددد هھھھذهه االعصورر عاددةة من خاللل االشخص االذيي قادد شعب هللا خاللل تلك االفترةة االتي أأقيیمت فيیهھا 
مرااسيیم االعهھد.  

 فف عامةً عرَ بعد االسقوطط٬، مع آآددمم كممثل للشعب في عهھدهه مع هللا. ووهھھھذاا يیُ  مباشرةةً  )٣۳تكويین (عهھد االنعمة في  وويیبدأأ
: ٣۳تكويین (مم االفدااء ألوولل مرةة للبشريیة في عهھد٬، أأوو ببساططة االعهھد ااآلددمي. ووخاللل عصر هھھھذاا االعهھد قُدِّ بالعصر ااآلددمي لل

٬، االذيي سبق ووأأشرنا إإليیهھ باإلنجيیل ااألوولل.)١۱٥  
جاء تجديید االعهھد االذيي حدثث مع نوحح في االفصولل االساددسس إإلى االتاسع. في االعصر االنوحي للعهھد٬، ووعد هللا بأنن يیبقي  ثم

ة مستقرةة بحيیث يیحافظ على االجنس االبشريي إإلى حيین إإتمامم ااالبن عملهھ االفداائي.على االخليیقة بحال  
. )٢۲٢۲تكويین (٬، ثم ثبّت هھھھذاا االعهھد في )٬١۱٧۷، ١۱٥تكويین (ذذلك٬، قطع هللا عهھدااً مع إإبرااهھھھيیم٬، وونجد ووصفاً لهھذاا االعهھد في  بعد

نن ووااحدااً من نسل اابرااهھھھيیم سيیكونن لعائلة إإبرااهھھھيیم ووووضع عليیهھا ووااجباتت٬، كما ووعد بأ ووهھھھذاا االعهھد أأعطى اامتيیاززااتت خاصةً 
٬، هھھھذاا االسليیل االمميیّز هھھھو يیسوعع.)٣۳غالططيیة (االفادديي. ووبحسب   

:)١۱٦: ٣۳ غالططيیة(إإلى ما كتبهھ بولس في  ااستمع  
 

ا ااْلَمَوااِعيیُد فَقيِیلَْت فِي إإِْبَرااهھھِھيیَم وَوفِي نَْسلهِِھ. الَ يیَقُوللُ  وَوفِي نَْسلَِك  أَنَّهھُ َعْن وَوااِحدٍ وَوفِي ااألَْنَسالِل َكأَنَّهھُ َعْن َكثيِیِريیَن بَْل كَ  وَوأأَمَّ
االَِّذيي هھھُھَو ااْلَمِسيیُح.  

 
هللا هھھھو االفادديي االموعودد بهھ االذيي  اابنبولس أأنن االوعودد للعصر ااإلبرااهھھھيیمي لم تعطَ فقط إلبرااهھھھيیم٬، بل أأيیضاً للمسيیح.  الحظ

ال سيیما بركة االفدااء من االخطيیة. ٬،شعبهھ ااألميین إإلىسيیأتي بكل بركاتت عهھد هللا   
ً لهھ في أأماكن مثل بعد ذذلك ثم ١۱٩۹ خرووجج(٬، جاء االعهھد مع إإسراائيیل في أأيیامم موسى٬، وواالذيي نجد ووصفا ووكتابب  )٢۲٤-

االتثنيیة. في االعصر االموسويي للعهھد أأوو االعهھد االموسويي٬، أأسس هللا االنظامم االذبائحي االذيي كانن بمثابة مثالل عن االذبيیحة 
لذبائح االموسويیة كانت تأكيیدااتت ظظاهھھھرةة للوعودد االتي االتي سيیقّدمهھا ااالبن الحقاً عندما سيیتجسد كيیسوعع االناصريي. ووهھھھذهه اا

ً عن االفدااء االذيي سيیتّممهھ ااالبن  قطعهھا ااآلبب ووااالبن قبل االخلق. وومن خاللل هھھھذهه االذبائح٬، نالل شعب هللا ااألميین عربونا
 الحقاً. خاللل هھھھذاا االوقت٬، نشأتت إإسراائيیل ككهھنوتت ملوكي ووأأمة مقدسة. وومن خاللل ططاعتهھم لعهھد هللا٬، كانن عليیهھم أأنن

يیبنواا االملكوتت ااألررضي االذيي سيیحكمهھ ااالبن الحقاً.  
ً بالعهھد  أأما االعصر االخامس للعهھد٬، وواالتدبيیر ااألخيیر في فترةة االعهھد االقديیم٬، فهھو عصر االعهھد مع ددااوودد٬، وواالُمسمى غالبا

هھھھذاا . في )٬١۱٣۳٢۲، ٨۸٩۹ االمزمورَريین(وو )٧۷،٬ صموئيیل االثاني(االدااوودديي. وواالعصر االدااوودديي لعهھد االنعمة مذكورر في أأماكن مثل 
ووسيیجلب من خاللل حكمهھ االبارر  االوقت٬، ووعد هللا بأنن االفادديي سيیأتي من نسل ددااوودد٬، ووسيیعلن ملكوتت هللا على ااألررضض

االفدااء إإلى جميیع االذيین يیؤمنونن بهھ.  
بدأأ االعصر االساددسس في ززمن يیسوعع ووسيیستمر إإلى حيین عوددتهھ. وويیسمي االكتابب االمقدسس عاددةة هھھھذاا االعصر بالعهھد  ٬،أأخيیرااً 

. ووخاللل عصر عهھد االنعمة٬، تم كل )٢۲٤: ١۱٢۲؛ ١۱٥: ٩۹ عبراانيیيین(وو )٢۲٠۰: ٢۲٢۲ لوقا(في أأماكن مثل نرىى  ووكمااالجديید٬، 
ً في ططورر ااإلتمامم. ووقد أأنجز يیسوعع ددووررهه االموعودد بهھ٬، بأنن يیموتت كذبيیحة عن االخطيیة. ووقد قبل  عمل االفدااء ووهھھھو حاليیا

يیسوعع كفادديیهھم.ااآلبب ذذبيیحتهھ. وويیطبّق االرووحح االقدسس ااآلنن االفدااء على كل االذيین عندهھھھم إإيیمانن ب  
 

أأساسس  كانن ااتبع االفدااء في االمسيیح دداائماً االقوااعد ذذااتهھا؟ أأمم أأنن االناسس كانواا يیخلصونن بطرقق مختلفة في أأززمنة مختلفة؟ هھھھل
خالصنا دداائماً من خاللل ااالبن. فموقعك االزمني في تارريیخ االفدااء بالنسبة للزمن االفعلي لخدمة يیسوعع٬، يیحّددد فيیما لو كانن 

نظرةة ااستعادديیة٬، فكما هھھھي االحالل بالنسبة لنا في االعهھد االجديید فنحن ننظر إإلى االوررااء إإلى االوعودد ذذلك االتشديید أأوو تلك اال
في االعهھد االقديیم فهھم يینظروونن إإلى ااألمامم ليیس بفهھم محّددد كما  لذيیناا إإلىاالتي تحققت ووتّمت في خدمة يیسوعع. أأما بالنسبة 

من هھھھنا نعم٬، إإنن أأساسس خالصنا هھھھو دداائماً يیسوعع.هھھھي حالنا٬، بل ووفق ووعودد هللا االتي تّمت ووتحققت في شخص يیسوعع.   
 

دد. ررووبرتت لِستر  
 

االناسس يیتساءلونن إإنن كانن هھھھناكك ططرقق مختلفة خلص االناسس من خاللهھا في االعهھد االقديیم قبل مجيء االمسيیح. ووقد  بعض
ااقترحت إإجاباتت مثل: بعضهھم نجواا رربما من خاللل االنظامم٬، أأوو بعضهھم من خاللل االشريیعة٬، ووآآخروونن خلصواا رربما 
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رربما خلصواا من خاللل االختانن. لكن كل  وواالبعضسائل أأخرىى من خاللل حكم شعب إإسراائيیل وواانتمائهھم لهھذاا االشعب. بو
لحدثث ووااحد االذيي هھھھو يیخلصنا بالفعل. ووبالرغم من  تعليیم االعهھد االجديید هھھھو أأنن كل تلك ااألمورر كانت بمثابة تحضيیرٍ 
 مل ننسهھم ططلبواا من االشعب أأنن يیمتنعواا عن تقديیم االذبائح إإاالتفاصيیل في االنظامم االذبائحي ووررغم أأهھھھميیتهھ٬، فإنن ااألنبيیاء أأنف

تكن قلوبهھم قد ررجعت إإلى هللا. ثم يیوضح كتابب االعبراانيیيین أأنهھ ال يیمكن لدمم ثيیراانن ووتيیوسس أأنن يیرفع خطايیا. هھھھناكك ذذبيیحة 
ذاا كانن هللا ووااإلنسانن في شخص ووااحد. ووفرااددةة هھھھ قد فهھوووااحدةة فقط تستطيیع ذذلك. ووذذلك بسبب فرااددةة شخص االمسيیح. 

هللا. أأماممهھھھو أأنهھ االشخص االوحيید االذيي يیمكنهھ أأنن يیفديینا  االمسيیح  
 

دد. توماسس نِتِلز  
 

بعد أأنن نظرنا إإلى االداافع ااإللهھي وواالوعودد االمتعلقة بالفدااء٬، بتنا مستعديین أأنن نفحص االعمل االذيي قامم بهھ ااالبن ليیتّمم  ااآلنن
االفدااء٬، بصوررةة خاصة من خاللل تجسدهه في يیسوعع االناصريي.  

 
 
 

 االعمل
 

ططاعتهھ لآلبب؛ قيیامتهھ؛ ووصعوددهه. لننظر في تدشيینهھ  في أأرربع نوااحٍح من عمل يیسوعع االفداائي: تدشيینهھ لملكوتت هللا؛ نظرسن
 لملكوتت هللا.

 تدشيین االملكوتت
 
تاقق شعب هللا في كل االعهھد االقديیم٬، إإلى االيیومم االذيي فيیهھ سيیقيیم هللا ملكوتهھ على ااألررضض بطريیقة ددررااماتيیكيیة٬، يیقضي فيیهھا 

كاملة وويیثبت شعبهھ في حيیاةة أأبديیة مبارركة. هھھھذاا هھھھو االيیومم االذيي ستتحقق فيیهھ أأخيیرااً مأمورريیة االبشر  على أأعداائهھ بصوررةة
ااألصليیة. في ذذلك االيیومم٬، سيیردّد هللا خليیقتهھ بالكامل ووستتحقق مشيیئتهھ على ااألررضض بصوررةة كاملة كما سبق ووتحققت في 

االسماء.  
االخليیقة٬، كانواا يیسمونن ذذلك غالباً بيیومم االربب أأوو ااأليیامم ااألخيیرةة. تحدثث أأنبيیاء االعهھد االقديیم عن رردّد إإسراائيیل وواالبشر وو عندما

ووقد أأددرركواا أأنن االمسيیا أأوو االمسيیح هھھھو االذيي سيیقودد ملكوتت هللا في ااأليیامم ااألخيیرةة. ووبحسب االعهھد االجديید٬، يیسوعع٬، اابن هللا٬، 
هھھھو االمسيیح االذيي ططالل اانتظاررهه٬، وواالذيي جاء ليیؤسس ملكوتت هللا على ااألررضض.  

٬، قالل: [أأَْقبََل َعليَْیُكْم )٢۲٨۸: ١۱٢۲ متى(بملكوتت هللا إإلى ااألررضض في ززمنهھ. على سبيیل االمثالل٬، في يیسوعع أأنهھ جاء  علَم
ً أأنهھ باتت موجوددااً هھھھناكك. ووفي  ِ]٬، معلنا وواا فعالً بدخولل ملكوتت هللا أأ٬، علّم مجدددااً أأنن االشعب بد)١۱٦: ١۱٦ لوقا(َملَُكوتُت هللاَّ

.سرااً]إإنسانٍن يیُجاهھھِھُد ليیَْدُخلهَھُ قَ  ُكلُّ عندما قالل: [  
ااألسف٬، ررفض االكثيیروونن في ززمن يیسوعع فكرةة أأنن االملكوتت قد أأتى٬، ألنهھم توقعواا أأنن يیكونن حقيیقة ظظاهھھھرةة على  مع

أأيي إإططاحة ملموسة بنظامم االعالم كلهھ. لكن يیسوعع علّم أأنن االملكوتت قد جاء  –ااألررضض ال يیمكن نكراانهھا٬، وويیقّر بهھا االجميیع 
بصوررةة مختلفة.  

٢۲٠۰: ١۱٧۷ لوقا( في -٢۲١۱(:  
 

ا يیِسيیُّوننَ  وَولَمَّ الَ يیَأْتِي َملَُكوتُت هللاِ بُِمَرااقَبٍَة وَوالَ يیَقُولُونَن هھھُھَوذَذاا هھھھهُھنَا أأوَْو هھھُھَوذَذاا  َمتَى يیَأْتِي َملَُكوتُت هللاِ أأََجابهَُھْم وَوقَاللَ  َسأَلهَھُ ااْلفَرِّ
هھھُھنَاكَك ألنَْن هھھَھا َملَُكوتُت هللاِ دَدااِخلَُكْم.  

 
أأيي  ٬،لئهھ. فهھو بدأأ االعمل فقط. لذاا نحن ما ززلنا بانتظارر أأنن يیُكّمل ما بدأأههاالمؤكد أأنن يیسوعع لم يیأتِت بملكوتت هللا بكل م من

٬، )١۱٣۳ لوقا(وو )٤ مرقس(٬، وو)١۱٣۳ متى(إإتمامم أأوو تحقيیق ملكوتت هللا. لكنهھا عمليیة بطيیئة. ووكما علّم يیسوعع في أأمثالهھ في 
ً مع تعليیم هھھھذهه فإنن ملكوتت هللا هھھھو مثل بذررةة تنمو تدرريیجيیا٬ً، أأوو خميیرةة عجيین تجعل االخبز يیختمر مع االوق ت. وواانسجاما

االملكوتت زُزررعع٬، لكن يیومم االحصادد لن يیحصل إإلى حيین ررجوعع يیسوعع في االمستقبل. إإننااألمثالل٬، يیمكننا االقولل   
د أأنهھ عندما يیعودد بمجد٬، فإنن هھھھذاا ن ملكوتت هللا على ااألررضض. ووهھھھو يیؤكّ االعهھد االجديید أأنن يیسوعع٬، اابن هللا االمتجسد٬، ددشّ  يیعلّم

مل٬، ووأأنن االسموااتت االجديیدةة ووااألررضض االجديیدةة ستستردد كل شيء لشعب هللا. وويیجب أأنن يیعطيینا االدهھھھر االشريیر سيینتهھي بالكا
ً كأنن االشر يینتصر٬، ووأأننا نتألم عبثاً. لكن هللا لن يیؤخر االعداالة  ذذلك أأمالً ووثقة كبيیريین. في هھھھذاا االعالم االساقط٬، يیبدوو أأحيیانا
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ة.  وويیطهھّر االعالم بالكامل من االخطيیة ووااأللم وواالموتت. ووسيیكافئ إإلى ااألبد. فسيیأتي يیومم يیديین فيیهھ هللا أأعدااءهه االديینونة االنهھائيی
كل شعبهھ ااألميین بميیرااثث أأبديي في ملكوتهھ. ووقد برهھھھن يیسوعع عن نفسهھ من خاللل االعديید من االمعجزااتت وواالتعاليیم٬، وومنحنا 

ا إإررثنا االكامل.االرووحح االقدسس كعربونن بركاتت ملكوتهھ. من هھھھنا يیمكننا أأنن نكونن ووااثقيین أأنهھ سيیعودد ليیكّمل ملكوتهھ وويیعطيین  
ن يیسوعع ملكوتت هللا٬، لنلق نظرةة على عمل ططاعتهھ لآلبب.ااآلنن بعد أأنن ررأأيینا كيیف ددشّ   

 
 

 االطاعة
 

ووتأملنا في ددررسنا االنتائج االشخصيیة لسقوطط االبشريیة في االخطيیة٬، ووررأأيینا كيیف أأنن ذذنب خطيیة آآددمم ااألوولى اانتقل إإلى  سبق
هللا. ووقد تألمنا أأيیضاً من االشركة االمقطوعة مع هللا٬، وواالفسادد آآددمم يیمثل االجنس االبشريي في عهھدهه مع  إإننكل االبشر٬، حيیث 

االذيي يیمنعنا من ااكتسابب االخالصص ألنفسنا.  
هھھھامة في ددوورر يیسوعع كفادد تتضمن نجاحهھ حيیث سقط آآددمم. عاشش يیسوعع حيیاةة االطاعة االكاملة لآلبب٬، االتي ووصلت  ووناحيیة

ي خسرهھھھا آآددمم. ووهھھھو ااآلنن يیتقاسم تلك االبركاتت مع إإلى ذذررووتهھا بموتهھ على االصليیب. فمن خاللل ططاعتهھ٬، رربح االبركاتت االت
١۱٢۲: ٥ ررووميیة(كل االشعب االذيي ددخل معهھ في االعهھد. ووقد قاررنن بولس بإسهھابب بيین يیسوعع ووآآددمم في   . ووددعا يیسوععَ )١۱٩۹-

: آآددمم ااألخيیر.)٤٥: ١۱٥ كوررنثوسس ااألوولى(في   
ً عن ووجهھيین للطاعة االتي قدمهھا يیسوعع خاللل حيیاتهھ. فمن ج هھة٬، هھھھناكك ططاعتهھ االسلبيیة أأيي يیتحدثث االالهھھھوتيیونن غالبا

ووصلت إإلى ذذررووتهھا في صلبهھ. فموتهھ على االصليیب أأررضى متطلباتت هللا االعاددلة االتي  االتيخضوعهھ لحيیاةة االذلل ووااأللم 
قضت بعقابب االخطيیة بالموتت. ووفي ططاعتهھ االسلبيیة٬، كانن يیسوعع بديیلنا. فقد سمح لذنبنا أأنن يیُنسب إإليیهھ٬، أأيي أأنن يیُحسب 

ً عنا. ووبهھذاا االعمل االوااحد ددفع عقابب خطايیانا٬، بحيیث لم تعد عليیهھ. ووهھھھكذاا ما إإنن ُحسب مذ ً في عيینَي هللا٬، ماتت عوضا نبا
. فقد نلنا بموتهھ غفراانن خطايیانا ووتحّرررنا من عقابب االشريیعة.يیهھدددااننادديینونة هللا ووغضبهھ   

١۱٨۸: ٥ ررووميیة(كتب بولس في  ووكما -١۱٩۹(:  
 

يْینُونَِة هھھھَكَذاا بِبِّر وَوااِحٍد َصارَرتِت ااْلهِھبَةُ إإِلَى َجِميیِع االنَّاسِس لِتَْبِريیِر َكَما بَِخِطيیٍَّة وَوااِحَدةٍة َصارَر ااْلُحْكُم إإِ  فَإذِذااً  لَى َجِميیِع االنَّاسِس لِلدَّ
 ً .ْلَكثيِیُروونَن أأَْبَرااررااً بِإطِطَاَعِة ااْلَوااِحِد َسيیُْجَعُل اا ااْلَحيیَاةِة. ألَنَّهھُ َكَما بَِمْعِصيیَِة ااِإلْنَسانِن ااْلَوااِحِد ُجِعَل ااْلَكثيِیُروونَن ُخطَاةة٬ً، هھھھَكَذاا أأيَْیضا  

 
هھھھي٬، أأنهھ بما أأنن يیسوعع يیمثلنا بالطريیقة ذذااتهھا االتي مثلنا فيیهھا آآددمم٬، فإنن  ووغايیتهھ وضوحح بيین آآددمم وويیسوعع.ب قاررنن بولس هھھھنا

ذذبيیحة يیسوعع على االصليیب تحّرررنا من دديینونة هللا االعاددلة٬، ووتجعلهھ يیراانا أأبرااررااً.  
و االطاعة ااإليیجابيیة. تلك كانت حيیاتهھ االمطيیعة لكل ما أأمر بهھ ااآلبب. االنوعع االثاني من االطاعة االذيي يیقدمهھ يیسوعع فهھ أأما

ففي تجسدهه أأططاعع يیسوعع شريیعة هللا بالكامل. فهھو لم يیخطئ أأبداا٬ً، ووقد فعل دداائماً ما أأمر بهھ هللا. ووبالطريیقة ذذااتهھا االتي نُسب 
ً ما يیدعو االالهھھھوتيیو نن ذذلك بالبر االشرعي٬، أأيي أأننا أأُعلنا إإليیهھ ذذنبنا على االصليیب٬، فإنن ططاعتهھ االباررةة نُسبت إإليینا. غالبا

 ٬،أأبرااررااً على االرغم من أأننا لم نتحررر بالكامل من حضورر االخطيیة االساكنة فيینا. ووهللا يینظر إإليینا كأننا اابنهھ االمتجسد يیسوعع
هللا. كما لو أأننا عشنا حيیاتهھ االكاملة٬، ووقمنا بكل ااألعمالل االصالحة االتي قامم بهھا هھھھو. وونتيیجة لذلك٬، ااستردديینا شركتنا مع 

ووعلى االرغم من أأنن االفسادد ما ززاالل يیمنعنا من ااكتسابب االخالصص بأنفسنا٬، فإنن هللا يیعّوضض عنا ببركاتت االخالصص على 
أأساسس ااستحقاقق يیسوعع.  

 
لنا أأنن نُفتدىى من ططبيیعتنا االشريیرةة االساقطة٬، كأبناء االغضب٬، كما يیقولل االِكتابب االُمقدَّسس٬، نحتاجج إإلى هللا أأنن يیحّل  بالنسبة

 عنذذلك  ووفعلعاجزوونن بال ررجاء ووغيیر قاددرريین أأنن نحل مشكلة االخطيیة. لكن هللا بنعمتهھ حّل مشكلتنا. مشكلتنا. فنحن 
ً كامالً على االصليیب٬، ثم يیمثّلنا كيططريیق إإررسالهھ اابنهھ ل ً ووعاشش حيیاةة ططاعة كاملة٬، ووماتت موتا . فاB ااالبن صارر إإنسانا

ً االموتت عنا. وواالطريیقة االوحيیدةة االتي يیمكن بأنن نكونن جزءااً من هھھھذهه االخليیقة  هھھھي بهھانا أأنن نفتدىى خرجج من االقبر غالبا
إإيیماننا  ووضعبهھ٬، وو بالوثوقق عليیناجزءااً من ذذلك  وولنكونناالجديیدةة٬، من باكوررةة االحيیاةة االمفديیة االمقامة االتي تمثلت بيیسوعع. 

م االساقطة. وونحن في االمسيیح٬، ااإلنسانن االجديید٬، آآددمم االجديید٬، االذيي يیمثل هھھھذاا االنوعع االجديید من االبشر االذيین اافتدوواا من حالتهھ
عن ططريیق ااإليیمانن بالمسيیح٬، ااإللهھ االذيي يیمثلنا بعملهھ االفداائي٬، نجد االفدااء حتماً. ااإلنسانن-  

 
دد. إإرريیك ثيیونيیس  

 
بعد أأنن نظرنا في عمل يیسوعع فيیما يیتعلق بملكوتت هللا وواالطاعة٬، لننتقل إإلى االقيیامة من بيین ااألموااتت. ووااآلنن  
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 االقيیامة
 

بالنسبة لعملهھ االفداائي. فبالقيیامة من بيین ااألموااتت٬، غلب يیسوعع االموتت نفسهھ٬، ووضمن قيیامة يیسوعع االجسديیة حاسمة  كانت
االحيیاةة االجسديیة ااألبديیة لجميیع االذيین لهھم إإيیمانن بهھ.  

٢۲٠۰: ١۱٥ كوررنثوسس ااألوولى(إإلى االطريیقة االتي ووصف بهھا بولس قيیامة يیسوعع في  ااستمع -٢۲١۱(:  
 

ً وَولِكِن ااآلنَن قَْد قَامَم ااْلَمِسيیُح ِمَن ااألَْمَوااتِت  ااقِِديیَن. فَإِنَّهھُ إإذِِذ ااْلَمْوتُت بِإِْنَسانٍن بِإِْنَسانٍن أأيَْیضا قيِیَاَمةُ ااألَْمَوااتِت. وَوَصارَر بَاُكورَرةةَ االرَّ  
 

آآددمم جلبت االموتت. لكن عندما قامم يیسوعع من االموتت٬، ضمن االقيیامة لجميیع االمؤمنيین بهھ. ووعندما يیعودد٬، سنعيیش إإلى  خطيیة
ا.ااألبد في أأجسادد ممجدةة شبيیهھة بجسد فادديین  

 ً من هھھھذاا االمفهھومم لقيیامة يیسوعع في أأذذهھھھاننا٬، ددعونا ننتقل إإلى ناحيیة رراابعة لعمل االفدااء: صعوددهه إإلى االسماء. وواانطالقا  
 
 
 

 االصعودد
 

قيیامتهھ٬، ظظهھر يیسوعع لتالميیذهه على مدىى أأرربعيین يیوما٬ً، ووعلّمهھم عن ملكوتت هللا. ووفي نهھايیة تلك االفترةة صعد بالجسد  بعد
٥٠۰: ٢۲٤ لوقا(نن في إإلى االسماء. ووهھھھذاا االحدثث مدووّ  ٣۳: ١۱ أأعمالل(وو )٥١۱- -١۱١۱(.  

ً االصعودد مهھماً بالنسبة لعمل يیسوعع االفداائي لسببيین على ااألقل: من جهھة٬، هھھھو صعد إإلى االسماء لكي يیتّوجج ملك كانن . ووهھھھو ا
ااآلنن يیسودد على كل االخليیقة٬، ال سيیما على شعبهھ أأيي االكنيیسة٬، كملك خاضع لآلبب. ووهھھھذهه االتفاصيیل مذكوررةة في أأماكن 

٢۲٣۳: ١۱٥ ررنثوسس ااألوولىكو(مثل  .)٢۲٢۲: ٣۳ بطرسس ااألوولى(وو )٢۲: ١۱٢۲ عبراانيیيین(؛ )٢۲٥-  
جهھة أأخرىى٬، كانن االصعودد مهھماً أأيیضاً ألنهھ سمح ليیسوعع أأنن يیتّمم ذذبيیحتهھ في االهھيیكل االسماوويي٬، ووأأنن يیبقى في حضرةة  من

يیب٬، لكي يیستمر ااآلبب يیتوسط وويیتشفع ألجل شعبهھ. ووفي ددووررهه كوسيیط٬، يیذّكر يیسوعع ااآلبب بالذبيیحة االتي قدمهھا على االصل
٢۲٥: ٧۷ عبراانيیيین(ااآلبب في االغفراانن لشعبهھ ااألميین ووبركتهھ. وونقرأأ عن ذذلك في أأماكن مثل  ١۱١۱: ٩۹(وو )٢۲٦- -٢۲٨۸(.  

ً بسبب عهھد االفدااء االذيي قطعهھ مع ااآلبب قبل االخليیقة. لكنهھ بعد صعوددهه إإلى  من ناحيیة معيینَة٬، كانن ااالبن ووسيیطنا دداائما
االسماء٬، صارر ووسيیطنا بطريیقة مميیّزةة.  

٥: ٢۲ تيیموثاووسس ااألوولى(كيیف ووصف بولس ددوورر يیسوعع كوسيیط في  ااستمع -٦(:  
 

 ٬،ااِإلْنَسانُن يیَُسوعُع ااْلَمِسيیُح االَِّذيي بََذلَل نَْفَسهھُ فِْديیَةً ألَْجِل ااْلَجِميیعِ  ٬،ألَنَّهھُ يیُوَجُد إإِلهھٌ وَوااِحٌد وَووَوِسيیطٌ وَوااِحٌد بيَْیَن هللاِ وَواالنَّاسسِ 
هَھادَدةةُ فِي أأوَْوقَاتهَِھا ااْلَخاصَّ  ِة.االشَّ  

 
االمسيیح اابن هللا االمتجسد ماتت كذبيیحة عن االخطاةة. ووهھھھو ااآلنن يیخدمم أأمامم عرشش ااآلبب٬، ضامناً أأنن االفديیة االتي ددفعهھا  يیسوعع

:)٢۲٥: ٧۷ عبراانيیيین(نقرأأ في  كما ق على حيیاتنا بشكل مستمر.طبَّ على االصليیب٬، تُ   
 

 ً َن يیَتَقَدَُّمونَن بهِِھ إإِلَى هللاِ إإذِْذ هھھُھَو َحيٌّ فِي ُكلِّ ِحيیٍن ليِیَْشفََع فيِیهِھْم.إإِلَى االتََّمامِم االَِّذيی فَِمْن ثَمَّ يیَْقِدرُر أأنَْن يیَُخلَِّص أأيَْیضا  
 

يیوجد خالصص بأحد سوىى باسم ااالبن يیسوعع. أأووال٬ً، لم يیصل أأحد من االقاددةة االديینيیيین إإلى حالة االكمالل االتي كانت ليیسوعع  ال
وعع االمسيیح هھھھو االوسيیط االمؤهھھھل االوحيید بيین هللا االمسيیح٬، ووليیس سوااهه أأززلي. عالووةة على ذذلك٬، إإنهھ ألكثر أأهھھھميیة أأنن يیس

تقدمم لنا مباددئئ جيیدةة للحيیاةة. لكن يیسوعع ووحدهه هھھھو االذيي أأتى من عند هللا  أأننووااإلنسانن. وويیمكن لديیاناتت االعالم ووفلسفاتهھ 
سانن. ليیس ووررجع إإليیهھ. ووحدهه قاددرر أأنن يیصالحنا مع هللا٬، وواانن يیحمل خطيیتنا بالنيیابة عنا. ووبالتالي هھھھو االوسيیط بيین هللا ووااالن

ااإللهھببساططة بمعنى أأددبي أأوو فلسفي٬، بل في شخصهھ. بتعابيیر من االِكتابب االُمقدَّسس يیسوعع هھھھو ووحدهه  فادديي االبشر.  ااالنسانن٬،-
.خالقيووال يیقدرر أأحد أأنن يیصل إإلى حالة االكمالل هھھھذهه من خاللل جهھوددهه االشخصيیة ووسلوكهھ ااأل  
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دد. ستيیفيین تشانن  
 

ً نمر بتجارربب ووصرااعاتت في االحيیاةة. وو نحن ً إإنن كانن هللا يیسمع صلوااتنا فعالً. لكن على االرغم من جميیعا نتساءلل أأحيیانا
شكوكنا٬، فإنن االكتابب االمقدسس يیؤكد لنا أأنن يیسوعع ماتت ليیدفع ثمن فداائنا من االخطيیة. فقد قامم ليیضمن لنا االحيیاةة ااألبديیة. 

ً  ووصعد إإلى عرشهھ في االسماء ليیحكم مملكتهھ لمصلحتنا٬، وولكي يیشفع فيینا باستمراارر. هھھھذاا ال يیعني  ٬،أأنن االحيیاةة سهھلة دداائما
فهھي ليیست كذلك. لكن ما يیعنيیهھ٬، هھھھو أأنن فادديینا يیسمع لنا باستمراارر٬، وويیتعاططف معنا٬، وويیحبنا٬، وونحن آآمنيین في االخالصص 

االذيي يیعطيینا.  
بعد أأنن نظرنا في أأززليیة يیسوعع٬، ووبعملهھ في االخلق وواالفدااء٬، بتنا مستعديین أأنن نتناوولل موضوعنا االرئيیسي ااألخيیر:  ووااآلنن

ا في ااالكتمالل االمستقبلي للسموااتت ووااألررضض.عمل فادديین  
 
 
 

 ااالكتمالل
 
 

وواالمرحلة االنهھائيیة لخالصنا  ة٬،يیسوعع االمستقبليی بعوددةةااكتمالل االسموااتت ووااألررضض من ااألحدااثث االتي تحيیط مباشرةة  يیتألف
٬، وواالتجديید االتي تستمر من ذذلك االوقت إإلى االمستقبل ااألبديي. ووهھھھي تتضمن ددمارر كل أأعدااء هللا٬، وواالبركة االنهھائيیة لشعبهھ

االكامل للخليیقة نفسهھا٬، حيیث شعب هللا االمفديي يیسكن إإلى ااألبد. باختصارر٬، االعالم سيیصيیر أأخيیرااً ملكوتهھ ااألررضي االمجيید.  
ما يیعلمهھ االكتابب االمقدسس عن ااكتمالل االسموااتت ووااألررضض على ثالثث مرااحل. أأووال٬ً، سنصف عوددةة يیسوعع. ثانيیا٬ً،  سنفحص

لسموااتت ووااألررضض. ووثالثا٬ً، سنصف االنتائج ااألبديیة لهھذاا الكتمالل. لنبدأأ بعوددةة سننظر في ااألحدااثث االمراافقة الكتمالل اا
يیسوعع.  

 
 

يیسوعع عوددةة  
 

على ااألررضض في منتهھى االتوااضع. فمعظم االعالم لم يیكن يیعرفهھ. ووحتى في ااألماكن االتي عاشش  ليیسوععااألوولل  االظهھورر كانن
:)٣۳٠۰: ٤ متى(قالل يیسوعع في  كما نن مختلفاً جدااً.ما تحدثث االمؤررخونن االعلمانيیونن عنهھ. لكن مجيیئهھ االثاني سيیكوفيیهھا٬، قلّ   

 
 ً ةٍة وَوَمْجٍد َكثيِیٍر. وَويیُْبِصُروونَن ااْبَن ااِإلْنَسانِن آآتيِیا َماِء بِقُوَّ َعلَى َسَحابب االسَّ  

 
:)١۱٦: ٤ تسالونيیكي ااألوولى(قالل بولس في  ووكما  

 
َماِء بهُِھتَافٍف٬، بَِصوْ  ألنَنَّ  ببَّ نَْفَسهھُ َسْوفَف يیَْنِزلُل ِمَن االسَّ تِت رَرئيِیِس َمالَئَِكٍة وَوبُوقِق هللاِ.االرَّ  

 
االمقاططع االكتابيیة ووسوااهھھھا تشيیر على ااألقل إإلى أأرربعة تفاصيیل حولل ططريیقة عوددةة يیسوعع. أأووال٬ً، سوفف تكونن عوددةة  هھھھذهه

: ١۱ أأعمالل االرسل( ووفيشخصيیة ووجسديیة. فربنا يیسوعع االمسيیح سوفف يیعودد إإلى هھھھذاا االعالم ذذااتهھ االذيي نعيیش فيیهھ ااآلنن. 
سيیعودد بالطريیقة ذذااتهھا االتي صعد فيیهھا إإلى االسماء٬، ووهھھھو ما يیعني على ااألررجح٬، أأنهھ سيینزلل من االسحابب. بأنهھ يیقولل )١۱١۱  
ستكونن عوددتهھ عالنيیة ووظظاهھھھرةة. فالجميیع سيیرااهه٬، ووسيیُعلن عن عوددتهھ بصوتت بوقق شامل ووبصوتت ررئيیس االمالئكة. ثانيیا٬ً،  
ً  االثانيسيیكونن مجيء يیسوعع  ثالثا٬ً،  ؛٣۳١۱: ٢۲٤؛ ٢۲٧۷: ١۱٦ متى(يیم. ووبحسب مقاططع مثل منتصرااً. فسيیعودد كفاتح عظ مجيیئا
٬، فسوفف يیراافقهھ جيیش من االمالئكة.)٣۳١۱: ٢۲٥وو  

ً أأنن عوددةة يیسوعع ستكونن فجائيیة؛ فهھي ستحدثث ددوونن أأنن نتوقعهھا. في االوااقع٬، بحسب  وورراابعا٬ً، يیعلن االكتابب االمقدسس أأيیضا
ن أأنن ال يیثقواا بالذيین يیدعونن أأنهھم ٬، فإنن تارريیخ االمجيء االثاني ال يیعرفهھ سوىى ااآلبب. لذلك على االمؤمنيی)٣۳٦: ٢۲٤ متى(

االمسيیح أأوو يیعلمونن ززمن مجيیئهھ.  
 

 ً من هھھھذاا االفهھم لعوددةة يیسوعع٬، ددعونا ننظر إإلى ااألحدااثث االتي ستحدثث عند ااكتمالل االزمانن. اانطالقا  
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 ااألحدااثث
 

لخليیقة. ااألقل٬، هھھھناكك ثالثة أأحدااثث حاسمة ستحدثث عند عوددةة يیسوعع: االقيیامة االعامة؛ االديینونة ااألخيیرةة؛ ووتجديید اا على
سننظر في كل من هھھھذهه ااألحدااثث بدءااً من االقيیامة االعامة.  

 
 

 االقيیامة االعامة
 

 ونن أأجساددااً جديیدةة تبقى إإلى ااألبد.عطَ عوددةة االمسيیح٬، كل االذيین ماتواا سيیقومونن. فاألشراارر ووااألبراارر على حد سوااء سيیُ  عند
٢۲٨۸: ٥ يیوحنا(االتعليیم ووااضح في  ووهھھھذاا ٬، حيیث نطق يیسوعع بهھذهه االكلماتت:)٢۲٩۹-  

 
بُواا ِمْن هھھَھَذاا  الَ  الَِحاتِت  فيَیَْخُرججُ تَأْتِي َساَعةٌ فيِیهَھا يیَْسَمُع َجِميیُع االَِّذيیَن فِي ااْلقُبُورِر َصْوتهَھُ [ااالبن]  فَإِنَّهھُ تَتََعجَّ االَِّذيیَن فََعلُواا االصَّ

يْینُونَةِ  قيِیَاَمةِ إإِلَى  يیِّئَاتِت إإِلَى قيِیَاَمِة االدَّ .ااْلَحيیَاةِة وَواالَِّذيیَن َعِملُواا االسَّ  
 

ستثنى ٬، حيیث نقرأأ أأنن االقيیامة ستتضمن حتى أأجسادد االهھالكيین. وولن يیُ )١۱٣۳: ٢۲٠۰ ررؤؤيیا(أأفكاررااً مماثلة في أأماكن مثل  وونجد
أأحد؛ فكل االبشر سيیقومونن ليیقفواا أأمامم كرسي االديینونة.  

ا. فلن تعودد فيیما يیتعلق بأجسادد االمؤمنيین االمقاميین٬، فيیعلّم االكتابب االمقدسس٬، أأنهھا ستتحررر من فسادد االخطيیة ووووجوددهھھھ أأما
٢۲٠۰: ٣۳ فيیلبي(كما علم بولس في   االخطيیة تسكن أأجساددنا٬، ووستكونن لنا صحة جيیدةة إإلى ااألبد. -٢۲١۱(:  

 
ببُّ  يیَُسوعُع ااْلَمِسيیُح... االَِّذيي َسيیَُغيیُِّر َشْكَل َجَسِد تََوااُضِعنَا ليِیَُكونَن َعلَى ُصورَرةِة َجَسِد َمْجِدهِه. االرَّ  

 
جدةة٬، مثل االجسد االممجد االذيي ليیسوعع ااآلنن٬، ووهھھھو االذيي نالهھ عند قيیامتهھ من بيین في حالتنا االنهھائيیة٬، ستكونن أأجساددنا مم

ااألموااتت.  
 دديینونةغيیر االمؤمنيین ستبقى كذلك إإلى ااألبد٬، لكنهھا لن تُفدىى من االخطيیة. بل ستستمر أأجساددهھھھم تتعذبب بسبب آآثارر  أأجسادد

لكتابب االمقدسس عن االقيیامة االجسديیة لغيیر االمؤمنيین بعد االديینونة. وويیتكلم اا يیزددااددس االعذااببهللا على االخطيیة. في االحقيیقة٬، إإنن 
٢۲٨۸: ٥ يیوحنا(في أأماكن مثل  ٢۲٩۹: ٥ متى(؛ ووهھھھو يیشيیر إإلى دديینونتهھم االجسديیة في )١۱٥: ٢۲٤ أأعمالل(٬، وو)٢۲٩۹- ؛ ٣۳٠۰-

.)٢۲٨۸: ١۱٠۰وو  
االثاني االرئيیسي االذيي سيیحدثث عند عوددةة االمسيیح هھھھو االديینونة ااألخيیرةة. االحدثث  

 
 

 االديینونة ااألخيیرةة
 

امة االعامة٬، سيیماررسس يیسوعع سلطانهھ ووقوتهھ كملك٬، عن ططريیق االقضاء على كل أأعداائهھ وومبارركة كل شعبهھ بعد االقيی مباشرةة
ااألميین عند االديینونة ااألخيیرةة. كل كائن بشريي سيیتوااجد عند االديینونة ااألخيیرةة٬، وولن يینجو أأحد منهھا. ووهھھھذاا ووااضح من 

٣۳٦: ١۱٢۲ متى(؛ )١۱٤: ١۱٢۲ االجامعة(خاللل مقاططع مثل  ١۱٢۲: ٢۲٠۰ ررؤؤيیا(؛ وو)١۱٠۰: ٥ يیةكوررنثوسس االثان(؛ )٣۳٧۷- -١۱٣۳( .
في االمحاكمة. فسيیتم تقيیيیم  ووهھھھذهه االمقاططع ذذااتهھا تشيیر إإلى أأنهھ خاللل محاكمة كل االبشر٬، ستشّكل كل ناحيیة من حيیاتهھم ددليیالً 

كل فكر ووكلمة ووعمل.  
اقب بالهھالكك االبشريیة ساقطة ووخاططئة٬، فإنن كل كائن بشريي يیقف أأمامم هللا باستحقاقهھ سيیُداانن في هھھھذهه االمحاكمة٬، وويیُع ألنن

ااألبديي في االجحيیم. لكن ااألخبارر االساررةة٬، هھھھي أأنن أأوولئك االذيین ُغفرتت خطايیاهھھھم بالنعمة باإليیمانن٬، سيیُبّرأأوونن وويیُكافأوونن 
بالميیرااثث ااألبديي.  

االمسألة بهھذهه االطريیقة: )١۱٨۸: ٣۳ يیوحنا( وويیضع  
 

 َّ هھُ لَْم يیُْؤِمْن بِاْسِم ااْبِن هللاِ ااْلَوِحيیِد.ااَلَِّذيي يیُْؤِمُن بهِِھ الَ يیَُداانُن٬، وَواالَِّذيي الَ يیُْؤِمُن قَْد دِديیَن٬، ألَن  
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.)١۱٢۲: ٢۲ تسالونيیكي االثانيیة(وو )٣۳٢۲: ١۱١۱ كوررنثوسس ااألوولى(؛ )٢۲٤: ٥ يیوحنا(ذذااتهھا تتكررر في أأماكن مثل  االفكرةة  

 
ااالبن كقاضض في عملهھ االفداائي هھھھو برأأيیي ططريیقة لصنع توااززنن ضد االميیل االذيي عندنا للتشديید االزاائد على محبة هللا  ددوورر

أأساسهھا مقدسة٬، ووللقدااسة ناحيیتانن ررئيیسيیتانن٬، مقايیيیسهھ االباررةة وومحبتهھ االرحيیمة. من هھھھنا  في هھھھيفي تعريیفنا. فطبيیعة هللا 
نعنيیهھ بالفدااء. لكن في ذذلك االفدااء٬،  لماناحيیة مجيء ااالبن ليیقدمم نفسهھ بداافع االمحبة على االصليیب هھھھو٬، بالطبع٬، ررئيیسي 

تتبدلل اابدااً. فمن االجنة حتى االيیومم٬، ال ززاالت كما هھھھي؟ جميیعنا  نمقايیيیسهھ لأأنهھ قدووسس ووبارر٬، وو حقيیقةيیجب أأنن نتوااجهھ مع 
يیسوعع االمسيیح االفداائي. ووددوونن ذذلك٬، أأعتقد  عملل فهھمناأأخطأ. ووبالتالي عداالة االقاضي لهھا ددوورر ررئيیسي في فهھمنا للصليیب وو

لك االخطيیة. بل يیصبح هللا ص من تأأننا نقلل من مفهھومم االخطيیة. ووال نفهھم االحاجة إإلى توبة جوهھھھريیة وواالحاجة إإلى مخلّ 
ً يیأتي ووبطريیقة ما يینتشلني من مشاكلي. ووعداالة ووبر االربب يیسوعع االمسيیح هھھھ ً محبا لفهھم كامل  أأساسيیانن ماببساططة إإلهھا

لعملهھ على االصليیب٬، ووعملهھ االمستمر في حيیاةة االمؤمن٬، ووعملهھ االمستمر في حيیاةة االمؤمن بعد أأنن يیكونن قد خلص. 
ً االتارريیخ ووسوفف نلتقي بيیسوعع كقاضض في نهھايیة  حيیاتنا ستخضع لقدااسة االمحبة هھھھذهه وواالبر االمقدسس االذيي يیمثلهھ  . فكلُّ أأيیضا

لنا قضاؤؤهه بكل ررحمتهھ.  
 

يیورريي بِلدد.   
 

االحدثث االرئيیسي االثالث االذيي سيیتم عند عوددةة يیسوعع هھھھو تجديید االخليیقة. أأخيیراا٬ً،  
 
 

 تجديید االخليیقة
 

 ً ررسالة  تصف ن٬، فهھو كذلك سيیطهّھر وويیجّددد االخليیقة نفسهھا.كما أأنن يیسوعع سيیديین االبشريیة وويیطهھّرهھھھا من غيیر االمؤمنيی تماَما
١۱٠۰: ٣۳ بطرسس االثانيیة( تجديید االخليیقة بهھذهه االطريیقة: )١۱٣۳-  

 
َماوَوااتُت بَِضِجيیٍج وَوتَْنَحلُّ ااْلَعنَاِصُر ُمْحتَِرقَةً وَوتَْحتَِرقُق ااألررضض وَوااْلمَ  ببِّ االَِّذيي فيِیهِھ تَُزوولُل االسَّ  ..ْصنُوَعاتُت االَّتِي فيِیهَھا.يیَْومُم االرَّ

َماوَوااتُت ُمْلتهَِھبَةً وَوااْلَعنَاِصُر ُمْحتَِرقَةً تَُذووبُب. وَولِكنَّنَا بَِحَسِب وَوْعِدهِه نَْنتَظِ  ً االَِّذيي بهِِھ تَْنَحلُّ االسَّ َجِديیَدةةً  ُر َسَماوَوااتٍت َجِديیَدةةً وَوأأرَْرضا
. يیَْسُكُن فيِیهَھا ااْلبِرُّ  

 
٬، "فَإِنَّنَا نَْعلَُم أأنَنَّ ُكلَّ ااْلَخليِیقَِة تَئِنُّ )٢۲٢۲: ٨۸ ررووميیة(في  لفدااء االبشريیة تأثيیر على بقيیة االخليیقة ألنهھ٬، كما نقرأأ سيیكونن

ً نَئِنُّ فِي أأَْنفُ  ووحِح٬، نَْحُن أأَْنفُُسنَا أأيَْیضا ً إإِلَى ااآلنَن ... نَْحُن االَِّذيیَن لَنَا بَاُكورَرةةُ االرُّ ُض َمعا ِسنَا٬، ُمتََوقِِّعيیَن االتَّبَنَِّي فَِدااَء وَوتَتََمخَّ
وواالموتت.  االفوضىفي  ظظهھرت للبطل بسبب خطيیة آآددمم. ووهھھھذاا االبطل ظظهھر في ااالضطراابب ووعَ خضِ فالخليیقة أأُ أأَْجَسادِدنَا". 

ووهھھھذاا ااألمر االذيي تختبرهه االخليیقة ااآلنن٬، كما يیقولل بولس هھھھو مثل مخاضض االمرأأةة االتي تلد٬، ما يیدلل على أأنن أأمرااً سيیحصل 
دد رَ فتدىى االخليیقة ووتُ ووستُ  –وومن هھھھذاا ااألمر سيیولد شيء  – ظر إإتمامم تلك االحقيیقة مثلما نحن االذيین لنا باكوررةة ووهھھھي تنت -

دد إإلى حالتهھ االمجيیدةة وواالخاليیة من االموتت وواالفسادد٬، هھھھكذاا بالطريیقة رَ االرووحح نتوقع االتَّبَنَِّي فَِدااَء أأَْجَسادِدنَا. ووكما أأنن االمؤمن يیُ 
لجديیدةة من االموتت ذذااتهھا٬، تتحررر االخليیقة من عبودديیتهھا في االوقت ذذااتهھ االذيي تتخلص االسماء االجديیدةة ووااألررضض اا

االذيي نرااهه حولنا. ااالضطرااببمن  تتخلّصاننوو االفساددأأيیضاً من  تتخلّصاننوو  
 

قق. جيیمز ميیبلز  
 

محى كل نتائج . ووستُ وودديینونتهھانزعع بالكامل ووجودد االخطيیة ٬، هھھھذاا االتجديید للسماء ووااألررضض سيیَ )٣۳: ٢۲٢۲ ررؤؤيیا( بحسب
أأنن هللا سيیمسح كل ددمعة  )٤،٬: ٢۲١۱ ررؤؤيیا(خبرنا سقوطط االبشريیة٬، بحيیث يیعيیش شعب هللا ددوونن خطيیة أأوو أألم أأوو موتت. وويی

من عيیوننا. ووكل االخليیقة ستَُردّد إإلى مخطط هللا ااألصلي٬، ووسيینالل شعبهھ بركة االحيیاةة ااألبديیة في ملكوتهھ ااألبديي. ووأأووررشليیم 
٢۲١۱ ررؤؤيیا(االجديیدةة االموصوفة في  ستكونن عاصمة ذذلك االملكوتت. )٬،٢۲٢۲-  

االعددد االثاني جزءااً من أأووررشليیم االجديیدةة بهھذهه االطريیقة:االفصل االثاني وواالعشروونن وو )٢۲: ٢۲٢۲ االرؤؤيیا(يیصف    
 

َجَرةِة لِِشفَاِء ااألَُمِم. ...وَوَعلَى االنَّهْھِر ِمْن هھھُھنَا وَوِمْن هھھُھنَاكَك َشَجَرةةُ َحيیَاةٍة  وَووَورَرقُق االشَّ  
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٢۲ تكويین(وويیدوّونن لنا  ٢۲٢۲: ٣۳ تكويین(أأنن شجرةة االحيیاةة كانت مغرووسة في جنة عدنن. وويیصّرحح  )٣۳- دد آآددمم أأنن هللا ططر )٢۲٤-

ً ليیمنعهھم من أأكل ثمرهھھھا. لكن عند عوددةة يیسوعع٬، بعد االديینونة ااألخيیرةة٬، فإنن ثمر  ووحوااء من االجنة٬، ووقد فعل ذذلك جزئيیا
شجرةة االحيیاةة سيیكونن متوفرااً من جديید لكل االبشر جالباً لهھم االسالمم ااألبديي وواالصحة٬، تحت ُملك هللا االمجيید.  

 
سيیادد على أت آآددمم ووحوااء كابعيین على االخليیقة عند االخلق. ووهھھھكذاا تثبَّ رراابط بيین االبشر كحاملي صوررةة هللا ووحكامم ت هھھھناكك

. عندما ووقع آآددمم ووحوااء في االخطيیة تحّمل انهھووهھھھناكك رراابط بيینهھما ووبيین االعالم االذيي يیحكم ٬،هللا ةاالخليیقة تحت سلط
في عبودديیة االفسادد٬، كما االعوااقب آآددمم وواالخليیقة أأيیضاً. بصوررةة مشابهھة٬، عند االفدااء االنهھائي للبشريیة٬، كما أأنن االخليیقة ووقعت 

يیضاً تحريیرهھھھا أأ٬، مع خطيیة آآددمم ووحوااء في االبداايیة٬، ستعتق من نتائج االخطيیة تلك مع ااختبارر االبشريیة )٨۸ررووميیة (نقرأأ في 
هھھھذاا االحاكم االتابع حامل صوررةة هللا وومجالل حكمهھ. ووهھھھذهه االنتيیجة مرتبطة بالخطيیة٬،  ٬،االنهھائي. من هھھھنا يیوجد رراابط بيین

٬، ووسقوطط االخليیقة في ذذلك ااالختبارر عيینهھ٬، ووتحريیر االبشر من االخطيیة أأخيیرااً بطريیقة تحررر ووااختبارر االخطيیة االبشريیة
من تلك االعبودديیة أأيیضاً. االخليیقة  

 
دد. ررووبرتت لِستر  

 
بعد أأنن نظرنا في االطريیقة ووااألحدااثث االتي ستحصل عند عوددةة االمسيیح٬، ددعونا نستكشف نتائجهھا. ااآلنن  

 
 
 

 االنتائج
 

ظهھر مجدهه من خاللل د هللا في االخليیقة عن ططريیق االقولل بأنن هللا خلق االكونن لكي يیُ بداايیة هھھھذاا االدررسس٬، لخصنا قص في
قيیم ملكوتت هللا على ااألررضض ملكوتت االمسيیح. وونتائج عوددةة يیسوعع ستكونن االتحقيیق االنهھائي لهھذاا االقصد. فيیسوعع سيیعودد ليیُ 

يیخدمونهھ وويیعبدوونهھ.بكل ملئهھ٬، كامالً من خاللل أأشخاصص أأمناء يیحبهھم هللا٬، وواالذيین بالمقابل يیحبونن هللا وو  
 

االبشر هھھھو أأنن يیستردد لنفسهھ شعباً. ووهھھھذاا ااالستردداادد سيیكونن أأكمل ووأأعظم من االشركة االتي كانت  لفدااءهھھھدفف هللا االنهھائي  إإنن
االبشاررةة ااألوولل٬،  ووعدااألسبق:  ااإلنجيیل "برووتو يیيیواانغليیونن"االبشر٬، أأعطاهھھھم هللا  سقوططآلددمم ووحوااء في جنة عدنن. بعد 
سس االحيیة. ووبقيیة االِكتابب االُمقدَّسس هھھھو االكشف عن عمليیة ذذلك أأسل االمرأأةة االذيي سيیسحق ررووتحدثث عن فادد سيیأتي من ن

. ثم أأخيیرااً ستردداادد. ثم االكنيیسة االتي باتت منتشرةة ااآلنن في كل االعالم٬، هھھھي في االحقيیقة صوررةة أأووسع عن ذذلك ااالسترددااددااال
ي فيیهھا يیقيیم هللا شركة مباشرةة مع االبشريیة االسموااتت االجديیدةة ووااألررضض االجديیدةة االت يیرددّ  ماعند ثانيیة٬،عند مجيء االمسيیح 

كل أأوولئك االذيین تعرفواا على االمسيیح باإليیمانن٬، وويیتمتعونن بهھذهه االحالة االكاملة االتي فيیهھا ال يیقدرر االشيیطانن أأنن يیهھاجم  ٬،كلهّھا
وولن تعودد االخطيیة موجوددةة٬، ووسيیمجدوونن هللا بالكامل كل ااالبديیة. ٬،االمؤمنيین  

 
دد. َجف لومانن  

 
٬، سننظر في تمالل االسموااتت ووااألررضض بطرقق عدةة٬، لكن في هھھھذاا االدررسس سنقسمهھا إإلى قسميین. أأووالً تلخيیص نتائج ااك يیمكن

مجد هللا االذيي نتج عن هھھھذاا ااالكتمالل. ثانيیا٬ً، سنرّكز على فرحح االفدااء االذيي يیختبرهه االبشر. لننظر أأووالً في مجد هللا.  
 
 

 مجد هللا
 

ريیة في ااألبديیة. لقد فعل هللا هھھھذاا ااألمر لمجدهه٬، ليیظهھر ليیس فقط االبش ستمجدههاالثالوثث٬، بسبب عملهھ من أأجل فداائنا٬،  هللا إإنن
يیحافظ على كل تلك االصفاتت عن نفسهھ٬، ووفي ذذااتت  أأننبل ليیظهھر أأنهھ حكيیم. وويیمكنهھ  ٬،بالكامل شريیعتهھعدلهھ ووبّرهه٬، ووقدااسة 

فالعمل هھھھو لمجد هللا. إإنهھ من  ْثَم؟لإلِ هھھھَُو إإِلهھٌ ِمْثلَُك َغافٌِر  َمنْ االوقت أأنن يیكونن ررحيیماً وومسامحاً وويیبررر االخطاةة. ووسألل االنبي "
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 بمنتهھىهھھھي أأنن يیظهھر مجد هللا  ٬،أأجل خالصص االخطاةة٬، لكن االنتيیجة االنهھائيیة لذلك٬، وواالنتيیجة االمرجوةة من كّل هھھھذاا االعمل
بديیة.ووبمنتهھى االبهھاء ططواالل ااأل االعظمة  

 
دد. توماسس نِتِلز  

 
تهھ٬، إإلى أأررقى حالة من االمجد. ووهھھھدفف تمجيید هللا عندما يیعودد االمسيیح٬، فإنن ملكهھ كملك على ملكوتت هللا سيیصل إإلى ذذرروو

٩۹: ٢۲ فيیلبي(ووكما كتب بولس في  سيیتحقق عندما يیقّر جميیع االبشر بحكم يیسوعع وويیسجدوونن أأمامهھ معترفيین بسلطانهھ. -
١۱١۱(:  

 
 ً ً  لِذلَِك رَرفََّعهھُ هللاُ أأيَْیضا َماِء وَوَمْن َعلَى ااألرَْرضِض  فَْوقَق ُكلِّ ااْسٍم لَِكْي تَْجثَُو بِاْسِم يیَُسوعَع ُكلُّ  وَوأأَْعطَاههُ ااْسما ْن فِي االسَّ رُرْكبٍَة ِممَّ

وَوَمْن تَْحَت ااألرَْرضِض وَويیَْعتَِرفَف ُكلُّ لَِسانٍن أأنَنَّ يیَُسوعَع ااْلَمِسيیَح هھھُھَو رَرببٌّ لَِمْجِد هللاِ ااآلبِب.  
 

. ووكنتيیجة لذلك٬، هللا يیجلب لهھ االمجد؛ فهھو بداافع من محبتهھ وولطفهھ٬، يیصفح عن االخطاةة االتائبيین وويیبارركهھم بال حدوودد صالحح
٦: ٢۲ أأفسس(قالل بولس في  ووكما سنمجدهه وونعلن صالحهھ. -٧۷(:  

 
هھھُھورِر ااآلتيِیَِة ِغنَ  َماوِويیَّاتِت فِي ااْلَمِسيیِح يیَُسوعَع ليِیُْظهِھَر فِي االدُّ ى نِْعَمتهِِھ ااْلفَائَِق بِاللُّْطِف وَوأأَقَاَمنَا َمَعهھُ وَوأأَْجلََسنَا َمَعهھُ فِي االسَّ

ُسوعَع.َعليَْینَا فِي ااْلَمِسيیِح يیَ   
 

عندما يیعودد يیسوعع٬، سيیكافئ ووالءنا٬، ووسيیرثث كل شعب هللا ااألمناء االسماووااتت االجديیدةة ووااألررضض االجديیدةة٬، حيیث يیخبرنا 
١۱: ٢۲١۱ ررؤؤيیا( أأننا سنتمتع بحضورر هللا بطريیقة تفوقق حضوررهه مع آآددمم ووحوااء في جنة عدنن. )٥-  

 
لكن بمعنى ما بعد سقوطط ااإلنسانن٬، ووضع هللا  االوااضح أأنهھ قبل االسقوطط تمتع ااإلنسانن بعالقة حرةة سليیمة مع هللا. من

عالقة مع هللا أأعمق ووأأعظم مما تمتع بهھ قبل االسقوطط. ووهھھھكذاا ددعي آآددمم  إإلىمن خاللهھ  ااإلنساننموضع االتنفيیذ فدااء تاقق 
لى ووجودد ددررجة أأعمق من االودديیة في االعالقة إإهللا٬، ووقد أأشارر كثيیروونن  اابنصديیق هللا٬، لكن اامتيیازز كل مؤمن هھھھو أأنن يیدعى 

نهھ أأاالجديیدةة وويیبدوو  أأووررشليیمضمنة في هھھھذاا االتعبيیر٬، ووبكوننا لن نعودد من جديید إإلى االجنة. بل نحن ننتقل في االوااقع إإلى مت
عوددةة  فالاالجديیدةة االسماء االجديیدةة ووااألررضض االجديیدةة٬،  أأووررشليیم ماالكتابي نحو ذذلك االمكانن االعظيی لالهھھھوتتيیوجد تقدمم في اا

كنا. حيیثإإلى   
 

دد. سايیمن فايیبرتت  
 

هللا  ووررفضسقوطط ااالنسانن٬،  بأنننقر  أأننفضل نتيیجة حقيیقة االسقوطط٬، أأعتقد أأنهھ من االمهھم أأكنا في حالل  إإننلسؤاالل ل بالنسبة
ال نريید أأنن نستخف بمأساةة  ٬،خيیانة ضد ملك االسماء االعظيیم. ووبالتالي هھھھي الخطيیئةلهھ هھھھو مأساةة بالفعل. أأمر محزنن؛ ف

أأنن االنتيیجة االنهھائيیة هھھھي أأفضل بكثيیر من تلك االتي كانت  نثقاحح٬، . لكن إإذذ نرىى خطة عنايیة هللا تتكلل بالنجااألليیمةاالسقوطط 
ستكونن لنا مما لو بقيینا في االجنة في حالة االبرااءةة٬، صحيیح كنّا في حالة برااءةة٬، لقد حصلت حالة االسقوطط فعليیّاً وونحن لم 

االمسيیح٬، نحن ددعيینا إإلى نعد في حالة برااءةة. لكننا ددخلنا في شركة حقيیقيیة مع االثالوثث نفسهھ٬، بحيیث من خاللل فداائنا في 
تلك االشركة مع االثالوثث االتي كانت لهھم على مدىى ااألبديیة٬، وونصبح مشارركيین في االطبيیعة ااإللهھيیة٬، ووووااررثيین مع االمسيیح. 

ً مما لو كنا في االجنة مع آآددمم ووحوااء.  أأكثر عظمة  إإنهّھافمن االمؤكد أأننا عندما نقيیّم حالتنا في االمسيیح٬، نجدهھھھا أأررفع مقاما
االسقوطط االذيي  نتيیجة بالفعلهھھھناكك بركة عظيیمة رراائعة٬، حدثت  ووبالتاليا ززلنا بعد مع آآددمم ووحّوااء في االجنّة. مّما لو كنّا م

ً أأعظم بكثيیر مما كنا سننالهھ بطريیقة أأ ليیسسقطناهه.  نهھا غيیر محزنة٬، لكنهھا بالتأكيید٬، بسبب صالحح هللا ووقدررتهھ تنتج شيیئا
أأخرىى.  

 
دد. إإرريیك ثيیونيیس  

 
 سيیديینوددةة يیسوعع تمجد هللا٬، ووهھھھي تشكل تحذيیرااً لكل االبشريیة. فباإلضافة إإلى بركة شعبهھ٬، هھھھناكك ناحيیة أأخرىى لع ططبعا٬ً،

االربب أأوولئك االذيین يیرفضونهھ كفادٍد ووكملك. ووسيیجلب لهھ عقابهھم االمجد ألنهھ يیحفظ ااحتراامم قدااستهھ٬، وويیبرهھھھن عن عداالتهھ٬، 
١۱: ١۱٩۹ ررؤؤيیا(وويیحّررر شعبهھ من ظظلم االخطيیة ووأألمهھا ووووجوددهھھھا. ووبحسب مقاططع مثل  فإنن شعب هللا االبارر سيیفرحح  )٬،٢۲-
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عند دديینونة ااألشراارر. لكن إإلى ذذلك االحيین٬، ال يیفرحح االمسيیحيیونن عاددةة بهھذهه ااألفكارر. بل على االعكس٬، فنحن نكّرسس أأنفسنا 
للكرااززةة بإنجيیل االغفراانن وواالخالصص في االمسيیح٬، بحيیث يینجو أأكبر عددد ممكن من هھھھذاا االمصيیر االرهھھھيیب.  

يینتج عن ااالكتمالل٬، ددعونا نلقي نظرةة إإلى ما يیعلمهھ االكتابب االمقدسس عن فرحح االفدااء  بعد أأنن فحصنا مجد هللا االذيي ووااآلنن
االذيي يیختبرهه االمؤمنونن.  

 
 

 فرحح االفدااء
 

االكتابب االمقدسس على ااألقل إإلى ثالثة مصاددرر للفرحح االداائم االذيي يیجدهه االمؤمنونن في فداائهھم. وولعل أأعظم هھھھذهه  يیشيیر
االمصاددرر هھھھو حقيیقة أأنن يیكونن لنا شركة مع هللا.  

خطيیتهھما في جنة عدنن٬، أأخفى آآددمم ووحوااء أأنفسهھما عن أأحدهھھھما ااآلخر ووعن هللا. ووعندما لعنهھما هللا٬، ططُردداا من  بعد
محضرهه االمميیّز. لكن في ااالكتمالل٬، سيیجّددد يیسوعع ططبيیعتنا االبشريیة بحيیث يیمكننا االدخولل إإلى محضر هللا بصوررةة 

: ٣۳ يیوحنا ااألوولى(؛ )٢۲٤: ١۱٧۷ يیوحنا(ضح في أأماكن مثل جسديیة٬، وونتمكن من ررؤؤيیة مجدهه بأمم أأعيیننا. ووهھھھذاا االتعليیم وواا
.)٣۳: ٢۲١۱ ررؤؤيیا(؛ وو)٢۲  

.٬٣۳٠۰، وواالفصل ٢۲٢۲هھھھذهه االبركة في مؤلفهھ مديینة هللا٬، االكتابب  ٤كيیف أأووجز أأووغسطيینس أأسقف هھھھيیبو في االقرنن  ااستمع  
 

 أأننأأيي معنى آآخر يیمكن نفسهھ خالق االفضيیلة هھھھو االمكافأةة؛ فال يیوجد ما هھھھو أأعظم ووأأفضل من ذذااتهھ٬، ليیكونن االمكافأةة. وو هللا
ً وويیكونونن لي شعباً"٬، سوىى "سأكونن شِ  عهھم٬، ووما يیتوقونن إإليیهھ بشرفف من بَ يیكونن لعباررةة االنبي هھھھذهه: "سأكونن لهھم إإلهھا

سامٍم٬، ووسالمم ووكل ااألمورر االجيیدةة؟" هھھھذاا هھھھو االمعنى االحقيیقي لقولل االرسولل:  وومقاممٍ  وومجد٬، ووغنى٬، ووغذااء٬، ووصحة٬، حيیاةة٬،
". فهھو سيیكونن نهھايیة ررغباتنا ووسنرااهه  يیَُكونَن هللاُ ااْلُكلَّ  َكيْ " ااألبد٬، فنحبهھ بال ملل٬، وونعظّمهھ بال تعب. ووهھھھذهه  إإلىفِي ااْلُكلِّ

.ستكونانن مثل االحيیاةة ااألبديیة ذذااتهھا٬، من نصيیب االجميیع االحالة٬،االسخيیة٬، ووهھھھذهه  االمحبة  
 

ً فرحح االفدااء االثاني االذيي سيیختبرهه االمؤمنونن٬، فهھو االشركة االكاملة مع بعضهھم بعض أأما .ا  
يیصّرحح بأننا عندما  )٢۲: ٢۲٢۲ ررؤؤيیا(إلضافة إإلى تدميیر االعالقة مع هللا. فإنن خطيیة آآددمم ددمرتت االعالقاتت االبشريیة. لكن با

نكونن مفديیيین بالكامل٬، فإنن االشعوبب تُشفى وواالحرووبب تتوقف٬، وواالظلم يینتهھي وواالعالقاتت تُصحح بالكامل. فالعالم بكاملهھ 
ً سيیصبح مجتَ  ً  معا اادد يیحبونن أأحدهھھھم ااآلخر.ووددووددااً وومسالماً من أأفر عائليیا  

فرحح االفدااء االثالث االذيي سنشيیر إإليیهھ هھھھو حقيیقة أأننا سنملك مع االمسيیح في االسماووااتت االجديیدةة ووااألررضض االجديیدةة. أأخيیراا٬ً،  
٬، حيیث كتب:)١۱٢۲: ٢۲ تيیموثاووسس االثانيیة(بولس إإلى ذذلك في  أأشارر  

 
إإنِْن ُكنَّا نَْصبُِر فََسنَْملُِك أأيَْیضاً َمَعهھُ.  

 
٢۲٦: ٢۲ ررؤؤيیا(االمسيیح أأيیضاً في عن ملكنا مع  وونقرأأ .)٥: ٢۲٢۲وو ؛٢۲١۱: ٣۳وو؛ ٢۲٧۷-  
آآددمم ووحوااء على صوررةة هللا وووُوضعا في جنة عدنن ليیسودداا على االخليیقة تحت سيیاددةة هللا. لكن فسادد خطيیة آآددمم منعت  ُخلق

ددمم أأنن االبشر من االقيیامم بذلك بطريیقة تتمم قصد هللا االنهھائي. لكن بسبب ذذبيیحتهھ ووططاعتهھ٬، بدأأ يیسوعع يیفعل ما لم يیستطع آآ
ووهھھھو يیملك على االخليیقة كلهھا. ووعند ااكتمالل االعالم٬، سيیسودد االبشر  ٬،هللا مع االعهھد في ممثلنايیفعلهھ. وويیسوعع ااآلنن بمثابة 

االمفديیونن أأخيیرااً على االخليیقة بطريیقة تمجد هللا ووتفيید االخليیقة بكاملهھا بصوررةة تامة.  
 

يیجابي. إإ٬، برووحح من االرجاء. االرجاء هھھھو توقع مستقبل االكامل االفدااءاالمستقبلي٬،  االرجاءللمسيیحيیيین أأنن يیتجاووبواا مع  يیمكن
ً ثابتيین٬، وو ووتجعلناوواالطبيیعة ااالستثنائيیة االعمليیة للرجاء تبقيینا نشيیطيین٬،  ً في االحاضر نوع تعطيینا هھھھيمرنيین٬، وو أأيیضا من  ا

تميیة االتي االثقة بأنن ما ووعدنا بهھ سيیصيیر حقيیقة. ووهھھھو يینشطنا أأكثر من خاللل شعوررنا بالنتيیجة االح بسبباالفرحح االمتوقع 
ووجهھة نظرنا االمحدووددةة. بسببغيیر جديیرةة بالثقة  أأوو جلهھا االيیومم٬، االتي في االمجالل االطبيیعي قد تكونن مهھزووززةة قليیالً نعمل أل  

 
دد. غلِن سكوررجي  
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 االخاتمة
  
في هھھھذاا االدررسس حولل يیسوعع االفادديي٬، تأملنا بشخص االمسيیح اابن هللا ووعملهھ خاللل أأرربع فترااتت مختلفة: ااألززليیة قبل خلق 

الم؛ االفترةة ااألوولى للخلق؛ حقبة االفدااء االطويیلة؛ ووااكتمالل االدهھھھر االمستقبلي.االع  
ً شك أأنن يیسوعع االمسيیح هھھھو االشخص ااألكثر أأهھھھميیة  ال ما ززاالل حيیاً  ووهھھھوبيین كل االذيین مروواا بهھذهه االحيیاةة.  ووتأثيیرااً  ووعمقا

أأبدااً أأنن نأمل بفهھمهھ ووتقديیرهه  وولن نتمكن ااألسمىملك االخليیقة االذيي يیملك من عرشهھ في االسماء. ووهھھھو سيیبقى  فهھوااليیومم. 
كما يیجب. لكن آآمل أأنن تعّدنا هھھھذهه االدررااسة االموجزةة لنفكر في يیسوعع بطرقق تمجدهه ووتبارركك شعبهھ.  

 


