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 إىل اتلمجيد  اإلذاللمن 
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

أنه ال توجد أفاكر   علمباإلصحاح اثلا� من سفر اتلكو�ن. لكننا ن  الحقة لصقتهناك كما لو اكنت �رد فكرة  تقف  
عن حاتلنا قبل بؤس اخلطية.  عطينا فكرة  يل  ص و�اتلايل، فإننا ننظر إىل هذا انل  يه.ذهن الروح القدس ووح يف    الحقة

تُُه، َوُهَما َال َ�َْجَالنِ " :٢٥اآلية و ٢اإلصحاح  نقرأ يف
َ
، آَدُم َواْمَرأ أنه قبل أن ختربنا هذه اآلية ". َوَ�نَا الِكَُهَما ُعْر�َانَْ�ِ

 ا بً غ� معروف تماًما وغر� اخلزي  اختبار . اكن اعراخلطية إىل العالم، لم ي�ن هناك خجل. لم ي�ن هناك  تدخل
  .العار الشخيص و  اخلزي   ثلقل  ع روِّ األول للخطية جاء العبء امل  االختبارنب  ا ىلع اجلنس البرشي. ومع ذلك، إىل ج

  هو اذلي ، فزاًع  العارأ�رث أشاكل و، اخلزي العار هما مشاعر وجتارب حتدث نلا بدرجات �تلفة. أسوأ و اخلزي إن 
بايلأس  الشعور ول�ن أيًضا  من العارالوجه  ة �لب معه فقط مُحرال  اإلذاللاتلام والاكمل. إن  اإلذاللي إىل ؤدِّ ي

ر  ألننا نفقد كرامتنا و  .سمعتنا تتدمَّ

ر الرتنيمة الشه�ة "قصور  د. تُصوِّ باتلجسُّ   واإلذاللمن العار  حتديًدا  هذا انلطاق    إىلصنا طواًع  ُ�لِّ   جاءرغم ذلك، فقد  
منذ   مسكنه هوالقرص العايج اذلي  طواًع ن ك ابن اإل�سا رَ تَ  — هذا اتلنازل عن املجد )Ivory Palaces( العاج"
ه املسيح  لَ بِ اذلي قَ  اإلذاللإ�سانًا وعبًدا، مطيًعا حىت املوت. هذا هو  و�ص� � نفسه، أن ُ�  بإرادته. اختار األزل

طر�قه إىل املجد و�ىل  يف  من خالهلا سافر اليت  ةالاكمل الرحلة يقف يف بداية  ذلك اإلذالل اذلي ، نلفسه بإرادته
 قيامتهب   تمجيدهيف والدة املسيح إىل    اإلذاللبداية من    تنتقلالعهد اجلديد،    يتتبَّعها كما    إن الرحلة،انلهايئ.    تمجيده

 .عودته، وصعوده، ومن األموات

ة فحسب،  الكرام دَّ ، ال �ُسرَتَ اتلمجيديف ف . الشديد ها نقيض ، و�نوعية اإلذالل عكس تماًما  �  ة اتلمجيدإن نوعيَّ 
املسيح،   عن تمجيدوهكذا عندما ننظر إىل املوضوع الكتايب  اذلي ال يم�ن إال هللا أن يمنحه. جداملج بتوَّ بل تُ 

 �افئ بها اآلب ابنه و�علن �ده للخليقة لكها. فإننا ننظر إىل الطر�قة اليت يُ 

 رش�تنا عالمة ورمز    ننالة،  أيًضا أنه يف املعموديَّ   نعرفأحد صعد إىل السماء إال اذلي نزل من السماء، و  ال  أنه   نعرف
م املسيح  تمجيد وعد باالشرتاك يف ال إن. إذالهل وتمجيدهمن  مع املسيح يف لكِّ  ول�ن هناك   — للك مؤمنُمقدَّ

املسيح، فلن ي�ون  اذلي اع� منه  ذاللاإليف  . هناك حتذير، وهذا اتلحذير واضح: ما لم نرغب يف االشرتاكخطر
اذلين    �ن  أمامنا، وهو أننا   املوضوع . ول�ن هذا هو اإللكيل   اإلطالقتمجيده ىلعع االشرتاك يف  سبب تلوقُّ   دلينا أيُّ 

ق بواسطة فادينا الاكملمع ذلك �سبب ما سنناهلم  والكرامة األبديَّة، ال نملك احلق يف املجد   .عنا  نيابةً  قد حتقَّ
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اكنت كتابة هذا الكتاب واحدة من أ�رث اخلربات إثارة اليت مررت   �د املسيح.، َكتبْت كتابًا بعنوان ١٩٩٠يف اعم 
يف حياة   اإلذالل إىل اتلمجيد من  اعمٌ  جٌ أنه بينما يوجد تدرُّ  إثبات الفرصة � يت يف تلك بها يف الكتابة. اكنت مهمَّ 

. بدًال من  اإلذالل إىل اتلمجيدمن  انقطاعصل يتحرك دون يف خط متَّ  ج ال �س�املسيح وخدمته، فإن هذا اتلدرُّ 
مذلك، �رشح الكتاب أنه حىت يف  ، توجد  اإلذالل، و� أشد حلظات اإلذالل إىل اتلمجيداملسيح �شلك اعم من  تقدُّ

 �د االبن أيًضا. فيها  يتج�َّ تدخالت بنعمة اهللا، حيث 

اذلي الزم والدته يف    الشديد ميالد املسيح، من السهل أن نر�ز اهتمامنا ىلع الْفقر  ننظر إىل  ىلع سبيل املثال، عندما  
  نفس والدته. ومع ذلك، يف تد�ِّ  يف من املهانة�ل. اكن هناك شعور ساحق املبًا به يف رحَّ ود و� ماكن لم ي�ن مُ ذامل

، ىلع بعد مسافة قص�ة فقط، انفجرت السماوات  اذليللةيف هذه الظروف  إىل اعملنا نا اللحظة اليت دخل فيها ر�ُّ 
 .والدته كملك  عن عالنلإل �د اهللا أمام أع� الراعة بهاء ب

إلقاء   فلم يتمالنتصاره ىلع الرش،  ملحةال يزال هناك اكن ، إذالهلحىت عندما ذهب إىل الصليب، يف أشد حلظات 
، تم وضع جسد املسيح  ٥٣شعياء، اإلصحاح  إة  نلبوَّ   ا جسده يف مقلب انلفايات خارج أورشليم؛ بدًال من ذلك، حتقيقً 

ر من حيث العادات القديمة.  ةً عظيم كرامةً يف قرب رجل غ�. اكن موته �ز�ًا، ل�ن دفنه اكن  عنايةب   فقد تعطَّ
ع قدوسه  دَ يَ   ماملطيع، ل  عبده  آالم اهللا يف وسط  ذللك، فإن  .  كر�م  ُدفن يف ماكنو،  العطورأىلغ  احلنوط و  طيب جسده بأ

 يرى فساًدا. 

خترتق  واملسيح،  إ�سانيَّةحجاب عباءة  خترتقهنا وهناك، و�  لمحاتصفحات الكتاب املقدس، نرى هذه ال عربو
ت، أو اللمحات،  . ينبيغ أن ت�ون هذه اللحظا ىلع األرض إقامته  نصيبه أثناء ا اكن ين�ال العارو اإلذاللدرع 

 نلا  عر�ونًا لمسيح يف اكتمال ملكوته، ول�ن أيًضا ل اتلمجيد انلهايئينتظرنا، ليس فقط ملا  عر�ونبمثابة  لمؤمنل
ه  دَ عَ م�اثه، اذلي وَ ومص�ه، ولمسيح، لانلصيب األخ� إن  مع املسيح. �أصبحنا ورثة ووارث  حيثلسماء نفسها، ل

 فيه.  مثقته وا وضع به مع مجيع َمنجد، وهذا املجد �شارك امل ، هو ه هلنَ مِ وَض  به اآلب

  احلق اإلل� أ�اد  عظم . واحدة من أنقائض قطبيَّةبمثابة اإلذالل واتلمجيد  ا حلَ صطَ مُ يقف ، البسيطةيف اللغة 
هذان انلقيضان و�تصاحلان. يف إذالهل، �د تمجيدنا.    يندمجاملفارقات تأثً�ا � أنه يف صليب املسيح  أ�رث  علن والمُ 

"نفيس اخلاطئة، اعري الوحيد، �دي، لكه يف  :عندما كتب ىلع حقيتم استبدال اعرنا بمجده. اكن اكتب الرتانيم 
 ".الصليب
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 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel (س لإلصالحة الكتاب املقدَّ فورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكيَّ يف مدينة سان )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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