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 يف املسيح آالمنا ليست باطلة 
 بقلم أر. يس. سربول 

ق   لقد تألم الرب �سوع من أجلنا. ومع ذلك �ن مدعوون ملشار�ته آالمه. ىلع الرغم من إنه هو الوحيد الُمتِّم واملحقِّ
وُمنحنًا امتياًزا باملشار�ة يف آالم نلبوءة إشعياء، ل�ن يظل أحد تطبيقات هذه ادلعوة علينا. لقد �سلَّمنا واجبًا 

 املسيح. 

ُل   َ�مِّ
ُ
ْجِلُ�ْم، َوأ

َ
ِ� ِأل

َ
فَْرُح يِف آال

َ
َن أ

ْ
ي اآل ِ

َّ
�د إشارة اغمضة إىل هذه الفكرة يف كتابات بولس الرسول تقول: "اذل

َكِنيَسُة" (
ْ
ي ُهَو ال ِ

َّ
ْجِل َجَسِدهِ، اذل

َ
). يعلن بولس يف هذه اآلية أنه  ٢٤: ١كولويس َ�َقائَِص َشَدائِِد الَْمِسيِح يِف ِجْسِ� ِأل

فرح يف آالمه. بالطبع هو لم يقصد أنه فرح باأللم والضيقة. بل أن سبب فرحه وجده يف مع� آالمه. فقد قال إنه  
ْ�َمَل "َ�َقائَِص َشَدائِِد الَْمِسيِح".

َ
 أ

ا. ما اذلي قد ي�ون ناقًصا من شدائد ا ً م املسيح سوى نصف عمله  لفظيًّا، يعد تفس� بولس ُ��ِّ ملسيح؟ هل لم يتمِّ
الفدايئ، وترك بلولس ت�ميله؟ هل اكن الرب �سوع يبالغ ح� رصخ من ىلع الصليب "قد أ�مل"؟ ما اذلي اكنت  

 تفتقره باتلحديد آالم املسيح؟ 

يحته الكفار�َّة  فيما يتعلَّق بقيمة آالم الرب �سوع، يعد من اتلجديف افرتاض وجود أي نقصان فيها. إن استحقاق ذب
غ� �دود. فما من يشء يم�ن إضافته إىل طاعته الاكملة جلعلها أ�رث كماًال. ال يم�ن ليشء أن ي�ون أ�رث  

 كماًال من الكمال. الكمال الُمطلق ال يعلوه كمال. 

ىل  إن استحقاق آالم الرب �سوع اكٍف للتكف� عن لك خطية ارتُ�بت وسرُتت�ب. لقد �فر بموته مرة واحدة و� 
ر تقديم ذبائح العهد القديم ألنها بال شك اكنت غ� اكملة وظالل للحقيقة العتيدة  ١٠: ١٠األبد (عرباني�  ). ت�رَّ

 ). ١: ١٠(عرباني� 

تلدعم مفهومها عن   ٢٤: ١ليس من قبيل املصادفة أن الكنيسة الاكثويلكيَّة استغلت لكمات بولس يف كولويس 
اعتقادهم، تضيف استحقاقات القد�س� إىل عمل املسيح لسرت سقطات   فضائل االستحقاقات اليت بها، حسب

اخلطاة. اكنت هذه العقيدة بؤرة إعصار اإلصالح الربو�ستانيت. اكن ان�ار كفاية و�مال آالم املسيح يف جوهر  
 اعرتاض مارتن لوثر. 
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ا أمام هذا السؤال: إن اكن بولس  ىلع الرغم من إننا نرفض وننكر �شدة اتلفس� الاكثويليك هلذا انلص، لكننا ال زنل
 لم يضف إىل استحقاق ما قد تنتقصه آالم املسيح، فما اذلي قد أ�مله؟ 

ت�من إجابة هذا السؤال الصعب يف اتلعليم األشمل للعهد اجلديد فيما يتعلَّق بدعوة املؤمن لالشرتاك يف خزي  
س مراُرا وت�راُرا إىل أنه ما لم �شارك بإرادتنا يف خزي  املسيح. إن معموديتنا تع� أننا ُدفنا مع املسيح. وقد أشار بول

د معه (انظر   ). ١٢-١١: ٢تيموثاوس   ٢الرب �سوع، لن نتمجَّ

فرح بولس أن آالمه اكنت ملنفعة الكنيسة. الكنيسة املدعوة تلتشبَّه باملسيح، ولتس� يف طر�ق اآلالم. اكن بولس  
ل �شبيه الكنيسة باجلسد؛ فداعها جبسد امل د املستمر".  يفضِّ سيح. أي يليق أن نطلق ىلع الكنيسة لقب "اتلجسُّ

 فحًقا، الكنيسة � اجلسد الرويح للمسيح ىلع األرض. 

فقد ر�ط املسيح كنيسته بنفسه ح� داع بولس للمرة األو� وهو يف طر�قه إىل دمشق قائًال: "َشاُوُل، َشاُوُل! لَِماَذا  
بولس لم ي�ن يضطهد الرب �سوع فعليًّا. اكن الرب �سوع قد صعد إىل السماء ). ف٤:  ٩تَْضَطِهُدِ�؟" (أعمال الرسل  

بالفعل. لقد اكن خارج مدى عداوة بولس. اكن بولس منهماًك يف اضطهاده للمسيحي�. ل�ن الرب �سوع اغر  
 �شدة ىلع كنيسته حىت إنه اعترب اهلجوم ىلع جسده، الكنيسة، هجوًما شخصيًّا ىلع ذاته.

ليست املسيح. فاملسيح اكمل، والكنيسة ليست اكملة. املسيح هو الفادي، والكنيسة � مجاعة املفدي�.  الكنيسة  
 مع ذلك، تنت� الكنيسة إىل املسيح اذلي هو فاديها والسا�ن فيها، و� عروسه. 

سيح. قد تفيد  يف ضوء تآزره معها، �شرتك الكنيسة يف آالم املسيح. ل�ن هذه املشار�ة ال تضيف يشء إىل عمل امل 
آالم املسيحي� أناس آخر�ن، لكنها ال ت�فر عنهم إطالقًا. فانا ال أستطيع اتلكف� عن خطايا أي إ�سان آخر، وال 
حىت خطاياي الشخصيَّة. ل�ن ر�ما ت�ون آال� عظيمة الفائدة ىلع آخر�ن. فر�ما �شهد عن اذلي اكنت آالمه  

 كفارة. 

" أي "شهيد". فإن اذلين تأملوا وماتوا من أجل املسيح  martyr" جذر اللكمة "martusاجلديد "تُعد لكمة "َشَهَد" يف العهد  
لوها �شهد للمسيح.   دعيوا شهداء ألن آالمهم اليت حتمَّ

لوه. فاهللا يدعو أشخاًصا يف لك زمان إىل  فإن نقائص شدائد املسيح � األلم املستمر اذلي داع اهللا شعبه يلتحمَّ
، هذا األلم ليس ت�ميًال ألي نقائص يف عمل املسيح أو استحقاقه، بل تلتميم مصائرنا بصفتنا األلم. مرة أخرى 

 شهوًدا لعبد اهللا املتألم الاكمل. 
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ماذا يع� هذا من املنظور العم�؟ لقد اع� وادلي من نزف باملخ متتابع ما سبَّب هل آالًما مربحة و� انلهاية وضع  
ثناء هذا األلم سئل اهللا "ملاذا؟" ظاهر�ًّا، بدا أمله ال طائل منه. بدا كما لو أنه بدون سبب  حًدا حلياته. ب�ل يق� أنه أ

 وجيه.

سأحت� بادلقة. ال أظن أن آالم وادلي اكنت كفارة عن خطاياي بأي صورة اكنت. وال أظن أيًضا أن� أستطيع معرفة  
وادلي. لك� أعرف أن ألم وادلي أثر يف حيايت بقوة. لقد  ما يف ذهن اهللا فيما يتعلَّق بالسبب األس� من وراء معاناة  

قبلت املسيح من خالل موت وادلي. أنا ال أقول إن السبب األسايس دلعوة أيب يلتألم ويلموت أ� أص� مسيحيًّا.  
�.  فأنا لست أعلم قصد اهللا السيادي من هذه ادلعوة. لك� أعلم أن اهللا استخدم هذا األلم بطر�قة فدائيَّة ألج 

 لقد قادت� معاناة وادلي إىل أحضان املَخلِّص املتألم. 

�ن أتباع املسيح. نتبعه إىل جثسيما�، و�ىل دار القضاء، و�ىل طر�ق اآلالم. سنتبعه حىت املوت. ل�ن اإل�يل  
ح أيًضا أننا سنتبعه أيًضا عرب أبواب السماء. فألننا نتألم معه، سنقوم أيًضا معه. و�ن تأملنا م عه، سنتمجد أيًضا  يرصِّ

 معه.

 باملسيح، آالمنا ليست باطلة. ف� جزء من خطة اهللا الاكملة اذلي اختار أن يفدي العالم عرب طر�ق اآلالم. 

 

ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  
لكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك  بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس ل

 .)The Holiness of God( "قداسة اهللا" 

 

 .  يلجون� موقعتم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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