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 ؟اتلعويض واالسرتضاءما معىن 
 أر. يس. سربولبقلم 

. تثري هاتان االسرتضاءو اتلعويضحني نتطرق إىل اجلانب ابلديل للكفارة، تقفز لفظتان مراًرا وتكراًرا وهما 
اللفظتان مجيع أنواع اجلدال حول أيهما ينبيغ استخدامه مرادفًا للكمة يونانية بعينها، لتستخدمها بعض ترمجات 
الكتاب املقدس، وترمجات أخرى تستخدم اللفظة اثلانية. كثرًيا ما يُطلب مىن توضيح الفرق بني اتلعويض 
واالسرتضاء. تكمن الصعوبة يف إنه ىلع الرغم من استخدام الكتاب املقدس هلاتني اللفظتني، لكننا ال نستخدمهما 

نفتقر إىل انلقاط املرجعية فيما يتعلق إننا  .اب املقدسيف حديثنا ايلويم، ذلا لسنا مدركني تماًما لُمرادهما يف الكت
 بهاتني اللفظتني.

 :اتلعويض واالسرتضاء

"خارج من" أو "من"، ذلا  exابلادئة تعين  (.expiation)نلتمعن يف معىن هاتني اللفظتني. نلبدأ بلفظة اتلعويض 
ذلنب عن طريق دفع العقوبة ا باستبعاد يتعلق األمرفاتلعويض هل عالقة بإزالة أو إبعاد يشء ما. يف السياق الكتايب، 

"من أجل"، ذلا  تعين pro اتلعويض. فابلادئة دفبههل عالقة ( propitiation)أو تقديم كفارة. بينما االسرتضاء 
االسرتضاء ُُيدث تغيرًيا يف موقف اهلل بأن ينتقل من موقف العداوة معنا إىل أن يكون من أجلنا. فمن خالل 

 إىل الرشكة معه وُمِنحنا ذاته.عملية االسرتضاء، اُسرُتِددنَا 

نعلم مجيعنا معىن لفظة اسرتضاء . (being appeased) اهللباسرتضاء يتعلق  (propitiation) بمعىن أن االسرتضاء
(appeasement )  إذا  هفلسفة أن أي ،ا تَُسَّم  بسياسة االسرتضاءم  نتحدث ع .ةة والسياسي  يف الرصااعت العسكري

ة اغشمة، فعوًضا أن ختاطر بمواجهة تهديد حرب خاطفة اكن أمامك اغزي عنيف يريد أن ُيتل العالم بقوة عسكري  
ه شيئًا يُرضيه كيال يهجم ىلع مفاجئة معه، تقدم هل مساحة من األرض يلأخذها. فأنت حتاول تهدئة غضبه بإعطائ

وهذا أحد مظاهر االسرتضاء الوحشية. لكن إذا كنت اغضبًا أو اُعتُدَي عليك، وأنا أسرتيض  .أرضك ويفنيك
 غضبك أو أوقفه، فأنا أرضيتك وُُميت املشلكة. 

طفيًفا بينهما. ة عينها باتلبادل، لكن يكمن اختالفًا مرتمجتان من اللكمة ايلوناني   اسرتضاءو تعويضفاللفظتان 
عمل  هو ما فعله الرب يسوع ىلع الصليب ونتيجة اتلعويضهو عمل نتج عنه تغري موقف اهلل حنونا.  ضتلعويا

الفرق عينه بني الفدية املدفوعة وموقف  وه حتويل غضب اهلل بعيًدا عنا.أي  — ، هو االسرتضاءيض املسيحتعو
 .َمن ينال الفدية
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 :عمل املسيح اكن عمل تهدئة

ىلع الصليب يلهدئ غضب اهلل. إن فكرة تهدئة  قام املسيح بعمله .واالسرتضاء مًعا عمل اتلهدئة اتلعويضشلك ي
. يف الواقع، استشاطوا غضبًا من فكرة تهدئة غضب اهلل املعارصينغضب اهلل لم تُهدئ كثرًيا غضب الالهوتيني 

ء يسكنه أو يسرتضيه. علينا أي أن يتوجب علينا فعل يش تهدئته، بجيأنه  ط من كرامة اهللبرمتها. يرونها فكرة حَتُ 
احلذر يف فهمنا ما هو غضب اهلل، لكن دعين أذكرك أن مفهوم تهدئة غضب اهلل ال يتعلق هنا بنقطة الهوتية 

 خارجية اعبرة، بل يتعلق جبوهر اخلالص.

 ما هو اخلالص؟

 اخلالصمرهق، ألن لفظة اسمحوا يل طرح سؤااًل ُمورًيا: ماذا تعين لفظة اخلالص؟ إن ُماولة رشح املعين رسيًعا 
تقريًبا. فإنقاذ شخص ما من هزيمة ُُمققة يف املعركة، يعين  خمتلفة استخدمها الكتاب املقدس يف سبعني صياغة

وإذا اخرضت انلباتات بعد ذبوهلا، يعين إنقاًذا. هذه يه لغة  .وتعايف مريًضا من مرض ُُميت، يعين خالًصا .خالًصا
لغتنا. فنحن ندخر )اللفظة ذاتها يف اإلجنلزيية( املال. ويف املثل القائل بأن  الكتاب املقدس، وال ختتلف كثرًيا عن

ملكوت اهلل األبدي. إىل نتقل ا أنه وليس؛ الرضبة القاضيةخسارة املعركة باجلرس أنقذ الُمصارع أي أنقذه من 
 بإجياز، أي إنقاذ من أي خطر رصيح وقائم يعد خالًصا.

. وضح ذلك األساستدقيق من ماذا خنلص يف حني نتحدث عن اخلالص يف الكتاب املقدس، ينبيغ أن نوضح ب
يا يَُسوَع، يف قوهل " 10: 1تسالونييك  1بولس الرسول نلا يف  ِ

، مات الرب يسوع األساسْْلِِت". يف ا لَْغَضِب ا ِمنَ  ُينِْقُذنَا ذل 
استمر يف حتذيره بدون ذلك، فهو  صنا من غضب اهلل. ال يمكننا ببساطة فهم تعايلم يسوع انلارصي ووعظهيلخل  

اة. فيما ييل بعض اتلحذيرات من ادلينونة: "للناس بأن العالم أمجع سيخضع يوم ما لدلينونة اإلهلي   م 
َ
نَا َوأ

َ
قُوُل  أ

َ
 فَأ

ِخيهِ  ىلَعَ  َيْغَضُب  َمنْ  ُك   إِن  : لَُكمْ 
َ
ُقوُل  (؛ "َولَِكنْ 22: 5ْكم" )مىت حْلُ ا ُمْستَوِْجَب  يَُكونُ  بَاِطاًل  أ

َ
 ََكَِمة   ُك   إِن  : لَُكمْ  أ

الَة   يِن" )مىت ا يَْومَ  ِحَسابًا َعنَْها ُيْعُطونَ  َسوَْف  نل اُس ا ِبَها َيتلََك مُ  َبط  يِن ا يِف  َسيَُقوُمونَ  نِيَنَوى رَِجاُل (؛ "36: 12دل   َمعَ  دل 
يِل ا َهَذا ن ُهمْ  َوَيِديُنونَُه، جْلِ

َ
ْعَظمُ  َوُهوََذا يُونَاَن، بُِمنَاَداةِ  تَابُوا أِل

َ
(. ُعرف الهوت الرب 41: 12" )مىت !َهُهنَا يُونَانَ  ِمنْ  أ

واألزمة اليت كرز الرب يسوع بها اكنت دينونة  .تعين "دينونة" crisisيسوع بالهوت األزمة. إن اللكمة ايلونانية 
الني وغري اتلائبني. فالرجاء الوحيد صني والضالعالم الوشيكة، اليت فيها سيسكب اهلل جام غضبه ىلع غري الُمخل  

 املسيح. للهروب من هذا الغضب املسكوب يكمن يف التسرت بكفارة
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أ غضب اهلل، اذلي يلهلكنا إذا لم نتوارى خلف ذبيحة املسيح. أنه هد   هو املسيح ىلع الصليب ذلا، فإن أعظم أعمال
، فاحذر ألن اإلجنيل هنا ىلع املحك. لغضب اهلل املسيح إرضاءفكرة ذلا، إذا اكن أحدهم ضد تهدئة غضب اهلل أو 

صني من الغضب الُمهلك اذلي سيُسكب ىلع اجلميع. ل  فاألمر ُمتعلق جبوهر اخلالص، أي أن املتسرتين بالكفارة خُم 
لكن ما من غضب ىلع من ُدفع ثمن خطاياهم. هذا هو  .إنه ألمر ُمرهب الوقوع بني يدي هلإ قدوس اغضب

 اخلالص وجوهره.

 

مدينة سانفورد ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجونري، واكن أحد راعة كنيسة القديس أندرو يف 
بوالية فلوريدا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أكرث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .(The Holiness of God) قداسة اهلل""

 

 .رييلجونموقع تم نرش هذه املقالة يف األصل يف 
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