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 ال يملك إبليس مفاتيح املوت 
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

ختتلف دعواتنا باختالف األعمال واملهام اليت أو�ها اهللا نلا يف هذه احلياة. ل�ن مجيعنا �شرتك يف دعوة املوت. إن  
أحيانًا تصدر ادلعوة فجأة  لك إ�سان منا مدعو ليك يموت. ف� دعوة من اهللا بقدر ما � "دعوة" خلدمة املسيح. 
 و�دون سابق إنذار. و� أحيان أخرى تصدر بتنبيه ُمسبق. ف� تصدر نلا مجيًعا من اهللا. 

يرون املوت كما لو أنه وسيلة الشيطان الرش�رة.  فهم مون يعلِّمون أن اهللا ليس هل عالقة باملوت. أعلم أن هناك معلِّ 
د  فلك اآلالم واملعاناة واألمراض واملآيس يلق ونها ىلع الرش�ر. و�عفون اهللا من أي مسؤويلَّة. اُختُلق هذا املفهوم يلؤ�ِّ

ىلع أن اهللا بعيد عن املالمة من إخفاق أي يشء يف هذا العالم. فقد قيل نلا إن "اهللا ال ير�د سوى الشفاء دائًما".  
ق هذا الشفاء، فيقع اخلطأ ىلع إبليس أو علينا. و�قول هؤالء  و املعلِّمون إن املوت ليس يف خطة اهللا. و�نه  �ن لم يتحقَّ

 يمثِّل انتصاًرا إلبليس ىلع سلطان اهللا.

ق هذه املفاهيم راحة مؤقَّتة للمتألم. لكنها ليست حقيقيَّة. ف� ال عالقة هلا باملسيحيَّة الكتابيَّة. إن الغرض   قد حتقِّ
 منها إعفاء اهللا من أي مالمة، لكنها تناقض سيادته.

ن حقييق. فهو أدل أعدائنا. وسيفعل أي يشء يف سلطانه يلُدخل ابلؤس إىل حياتنا. ل�ن إبليس ليس  نعم الشيطا 
 هل سيادة. وال يملك إبليس مفاتيح املوت. 

ْ�تُُه َسَقْطُت  عندما ظهر الرب �سوع يلوحنا الرسول يف رؤ�ا ىلع جز�رة بطمس، عرَّف نفسه بهذه اللكمات: "
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الرب �سوع بمفاتيح املوت، وال �ستطيع إبليس أن �طفها من يديه. يقبض املسيح عليها بيده. فهو يمسكها يمسك  
عطَي هل لك السلطان يف السماء وىلع األرض، بما فيه السلطان ىلع احلياة واملوت. كما أن مالك  

ُ
ألنه مالكها. فقد أ
 املوت رهن إشارته. 

د اثلنائيَّة (شهد تار�خ العالم ظهور العديد من أشاك  ) ىلع وجود قوت� متساو�ت�  dualismل اثلنائيَّة ادلينيَّة. تؤ�ِّ
تلف �سمية هات� القوت�، فتجد اخل� والرش، واهللا و�بليس، وال� وايلانج. وتقبع هاتان القوتان يف  ختمتضادت�. 

 وجود منترص هل ايلد العليا. فالعالم  رصاع أبدي. و�ما أنهما متساو�تان ومتضادتان، يظل الرصاع قائم إىل األبد بال 
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�كوم عليه أن ي�ون بمثابة ساحة الرصاع األبدي ب� هات� القوت� املتعاديت�. و�ن ضحايا هذا الرصاع  
 بصفتنا بيادق يف لعبة شطرنج أبديَّة. 

اكر ثنائيَّة. نعم، إبليس يف �س� اثلنائيَّة يف مسار تصاد� مقابل املسيحيَّة فاإليمان املسييح �لو تماًما من أي أف 
 هللا بأي شلك من األشاكل. فإبليس �لوق واهللا هو اخلالق. إبليس قوي، ل�ن  

ً
مواجهة مع اهللا، لكنه ليس معادال

اهللا يلك القوة. وقد ي�ون إبليس عليًما وخبيثًا، يف ح� أن اهللا يلك العلم واملعرفة. إبليس ُمقيَّد يف حضوره، ل�ن  
اكن. إبليس �دود، ل�ن اهللا غ� �دود. وتطول القائمة. ل�ن يتضح من الكتاب املقدس أن  اهللا حال يف لك م

 إبليس ليس قوة مطلقة ىلع اإلطالق.

فنحن لسنا �كوم� برصاع أبدي بال رجاء يف إنهائه. فرسالة الكتاب املقدس رسالة واحدة عن انتصار اكمل 
 إبليس. لقد ُسحقت رأسه بعقب املسيح، األلف وايلاء.ونهايئ وأبدي. ليس هالكنا هو األ�يد، بل هالك 

ففوق لك ألم وموت، يقف الرب املصلوب والُمقام. فهو انترص ىلع العدو األخ� للحياة. وقد كرس سلطان املوت. فهو  
و مر  يدعونا أن نموت، و� دعوة للطاعة يف االنتقال األخ� للحياة. فبسبب املسيح، لم يعد املوت هو انلهاية. بل ه

 من هذا العالم إىل اآليت. 

اهللا ال ير�د الشفاء دوًما. لو أراد ذلك، لاكن يعا� من اإلحباط الالنهايئ، ألنه يرى موت شعبه يُعيق إرادته دوًما. 
من جراح رمجه. ولم يرغب يف شفاء موىس، و�وسف، وداود، و�ولس،  فهو لم يرغب يف شفاء استفانوس 

وأوغسطينوس، ومارتن لوثر، وجون لَكِفن. يف اإليمان مات هؤالء أمجعون. يأيت الشفاء انلهايئ عرب املوت وما بعد  
 املوت. 

طايانا ىلع الصليب. مع ينادي املعلِّمون بوجود شفاء يف كفارة املسيح. نعم يف احلقيقة. لقد محل الرب �سوع مجيع خ
ر أي منَّا من املرض يف هذه احلياة. إن شفاء  ر أي منَّا نهائيَّا من اخلطية يف هذه احلياة. و�املثل، لم يتحرَّ ذلك، لم يتحرَّ
ق يف   الصليب حقييق. �ن ننال من بر�ته اآلن هنا يف هذه احلياة. ل�ن ملء الشفاء من اخلطية واملرض سيتحقَّ

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

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

   . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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