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 �بوب من اهللا 
 حسنةالمُ �بة اهللا :  ٤ املحارضة

 أر. يس. سربول 

  بينما �اول فهم ، يف عذاب اخليانة والغدر ما �ري ح� نمرو، اجلانب السليب للوفاء تناونلا ، يف �ارضتنا السابقة
ي�لمنا   قة اإل�ابية اليت الطر� ،  املعاكس ذللك  سنتطرق إىل اجلانب،  وايلوم، كما وعدت.  اجلانب الو� يف �بة اهللا

و� معهد   ح� كنت يف اللكية.  أر�د القيام باعرتاف ما ،  قبل القيام بذلك.  عن �بة اهللا الوفية بها الكتاب املقدس
 يف يف اتلعاب� ايلونانية خلفية وأساس دلي تو�اتلايل أصبح، طوال ست سنوات درست اللغة ايلونانية، الالهوت 

حيث  ، يف لكية الالهوت  اكنت يف فصل درايس، درست فيها العرب�ة يت ال يف ح� أن املرة الوحيدة. الكتاب املقدس 
 .  يف العرب�ة ضعيفة جًدا  و�اتلايل فإن خلفييت. �سبب املرض  الفصل ادلرايس  غبت عن نصف

اكن دلي  ، للعودة إىل أم�� سخيبولواجتهت إىل مطار ، يف هونلداة امعاجلمن  اعئًدا إىل ادليار يف الواقع، ح� كنت
 اكفيًا ، زائد عن املطلوب  وزن

ً
  هو ترك كتايب املقدس  وما فعلته إلنقاذ املوقف، دلفع الغرامة ولم أ�ن أملك ماال

 و�عد أن وصلت. اكن كبً�ا جًدا اليشء ألن ذلك، من الوزن الزائد فاستطعت أن أحدّ ، العربي يف مطار سخيبول
بالاكد أعرف   ،ضعيفةالعرب�ة  معرفيت للغة يل فإنو�اتلا . رشاء كتاب آخر لم أ�لّف نفيس عناء، إىل هذا ابل�

بأي شلك   عرب�ة قديمة لك� لست اعلم لغة. قليًال رصت ملًما بها  ل�ن بمساعدة القواميس. األجبدية  األحرف
 . من األشاكل

  ه اهللا برمت يف مفهوم �بة و�حداها أساسية ومهمة جًدا ، بضع لكمات أعرفها ، يف العرب�ة ل�ن ثمة لكمة واحدة
بطرق   وقد تمت ترمجة تلك اللكمة . يسيد"و� لكمة "خ، وت�راًرا  إنها لكمة ترد مراًرا ، اذلي �ده يف العهد القديم

وأحيانًا تتم ترمجتها ،  ب�لمة "لطف"  وأحيانًا تتم ترمجتها ،  ب�لمة "رمحة"  أحيانًا تتم ترمجتها ببساطة.  و�تلفةعديدة  
 تتم ترمجتها بعبارة رغم أنه يف بعض احلاالت ،"إحسان"ف� لكمة ، رث شيواًع أما الرتمجة األ�. "�بة العهد" بعبارة

لوصف    و� لكمة يتم استعماهلا .  اخلمسة  يف أسفار موىس   يف وقت مبكر جًدا  وقد ورد هذا املفهوم  ،"�بة اهللا الوفية"
و�أن ي�ونوا  ،  إلًها   هلم  �ونن ي هلم بأوتعّهد  ،  يف سفر اخلروج  ح� أخرجهم من العبودية  �شعب إرسائيل  عالقة اهللا 

هو   ور�اط ذلك العهد، من العبوديةعرب إخراجها  اليت كّونها  ّدم اهللا �بته لألمةيق ، إًذا، عرب يم� العهد .هل شعبًا 
 . حسانأو املحبة اثلابتة أو اإل يسيد"خ" ـمفهوم ال

لك   نر�د أن يتم تلخيص ، له ايلومعفن  ما  ح� حاول انلاس فعل، يخا يف العهد القديمم انليبسفر تذكروا �دًدا 
ايلهودي جتاه رب    ملسؤويلة  ،اذلين أرادوا   انزعج من األشخاص  ذلا أنا متأ�د من أن انليب.  بثالثة دروس سهلة  يشء
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واجلواب اذلي    "ما اذلي يطلبه اهللا منك؟"  هنا هو  والسؤال اذلي يتم طرحه.  بعبارات �سيطة   أن يتم تلخيصها ،  العهد
وأن �سلكوا ،  وحتبوا الرمحة  ،أن تفعلوا العدل أو الرب؛  "إيل�م ما يطلبه اهللا من�م   هولسان اهللا عن    ميخا   نقله انليب 

يم�ن   تبلور جوهر حياة اتلقوى ، هذا اتللخيص  إن استطعنا اتّباع، روا قليًال يف األمرفكّ . أمام إهل�م" بتواضع
انلصيحة،   اجلزء اثلا� من تلك  .واضع أمام اهللا وك بتوالسل، الرمحةفعل احلق، و�بة : اثلالثة اختصاره بهذه األمور

  بل أن تبدوا ، احلق فحسبأال تصنعوا  ،يقول ميخا ، "إيل�م ما يطلبه اهللا من�م". يسيد"هو لكمة "خ ، �بة الرمحة
 . فكرة املحبة الوفية  أو ما أسميه هنا ، و�بة ثابتة إحسانًا 

وهو  . منذ سنوات عدة  وهو �دم اآلن كراٍع ، منذ سنوات عدةهوت الال  اكن تلميًذا يل يف معهد، قاكن دلي صدي
 نتلكمتنا  "يف اعئلفقال    وقلت "ما � تلك العبارة؟"،  �ستعملونها �شلك متكرر  يف اعئلتهم  قال إن دليهم عبارة ،  قال يل

فقال   بامللتصق؟  قاالتلصا ما مع�  .  عبارة ماثلة  لم أسمع يوًما   تلصاق بامللتصق"؟فقلت "اال،  بامللتصق"  نا اتلصاقعن  
 فقال "هذا يع� أننا " بامللتصق؟ ما اذلي تقصده باالتلصاق. فقلت "ال، ال أعلم "؟نلتصق بامللتصق "هل تعلم كيف

أي أنك ح� ت�ون  ، املتعلقة بوحدة العائلة ن األمور اجلميلةهذا م. مهما اكن" باآلخر نلتصق أحدنا  يف اعئلتنا
  دلي�م أم واحدة فقط، ألن�م اعئلة ، ألن�م أقارب ، أن تتملص منها  ًداالصعب ج نم، يف عالقات ما  منخرًطا 

 .العالقة  تلكح� تتدمر   و� ملأساة كب�ة ،يف هذا العالم ودليك أب واحد فقط، يف هذا العالم

  ا م رة تعكسهذه العبا . "�ن نلتصق بامللتصق" يف بيوتهم إن تب� اللك ذلك الشعار بلالدنا  �م ي�ون أمًرا رائًعا 
كما ذكرت، .  ثابت� وأمناء يف �بتنا   ه �در بنا أن ن�ونو�ن،  ةأن �ب الرمح   ح� يقول إنه �در بنا   يتلكم عنه ميخا 

األ�رث   لك� أعتقد أن اتلعب�. و� حاالت عدة ، العهد القديم يف مجيع أ�اء منترش �بة اهللا الوفية هومإن مف
إن املوضوع  ،  نقول عن سفر اعموس .  موجود يف سفر انليب هوشع،  دسلكتاب املقا  يف  يف أي ماكن  وضوًحا عن األمر

 .هو �بة الرمحة يف سفر هوشع ل�ن املوضوع األسايس، فعل احلق، هو عدل اهللا يف اعموس  األسايس

  األو�   يةاآليف  .  سأتقدم إىل األمام قليًال ،  سأبدأ بالفصل الرابع.  نلتذكر رسالة سفر هوشع  إًذا، فلنخصص بضع دقائق
اِ�يَل  ِاْسَمُعوا قَْوَل الرَّبِّ " باللكمات اآلتية يبدأ الفصل الرابع، ادلعوة إىل االعتاكف حيث �سمع  «إِنَّ لِلرَّبِّ : يَا بَِ� إرِْسَ

رِْض ، أو للرب جدال، ُ�َاَكَمةً 
َ
ِن األ ،  ةكنائب اعم يف �كم �سلك بصفته نبيًا  هو أن هوشعما �دث هنا . "َمَع ُساكَّ

  دلرجة ارت�اب الز�  وسلك بالغدر ىل شعب خان اهللاإ من � العهد إنه يرفع دعوى ، للمحكمة إنه �ستديع
اِ�يَل   ِاْسَمُعوا قَْوَل الرَّبِّ "  .إىل االعتاكف  و�طلق هذه ادلعوة  بهذا االستداعء  إًذا، ها إن انليب يقوم.  الرويح : يَا بَِ� إرِْسَ

اهللا اغضب وهو ، مع�م"  كما ير�د اهللا أن نفعل ث حول املوقدةونتحد  فلنجتمع" هو ال يقول". "إِنَّ لِلرَّبِّ ُ�َاَكَمةً "
 هذا االستداعء انلبوي من اهللا؟" السؤال هو "ما اذلي عّجل.  حكمه اآلن علي�م يعلن
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َمانََة َوَال إِْحَسانَ "  إن للرب �اكمة.  فلنلِق نظرة
َ
نَُّه َال أ

َ
ِ َوَال    أل  َمْعِرفََة ا�َّ

َ
ليس أن�م    ما اذلي يقوهل هنا؟  ".رِْض  يِف األ

 أمانة   وجد ح� يقول إنه ال تل�ن    . أي معرفة متطورة  وال أن�م ال تملكون،  وال أن�م غ� علمي�،  غ� مثقف�
هللا  أمانة ا، هَملةأمانة اهللا م، اهللا قد ُحجبت فأمانة . اهللا عنها هنا � أمانة  فاألمانة اليت يتلكم اهللا ، يف هذه األرض 

 قال "إيل�م سبب إجرايئ، وداعهم اهللا إىل العمل يف زماننا؟ بم يم�ن �شبيه ذلك. مة اهللا ُرفضت�و، أخفيتقد 
ال  و أنا أنظر إىل أسفل. ال توجد �بة ثابتة، أو ال يوجد والء  رمحةوجد ثانيًا، ال ت. ألنه لم يعد يوجد أمانة"؛ �اكمة

وال معرفة اهللا   ال توجد أمانة وال رمحة . يف إرسائيل كوأنا ال أجد ذل، يا شعيب هذا أساس عالقيت ب�م . أرى هذه 
 .  يف األرض 

قٌَة َوفِْسٌق َ�تٌْل " فلنسمع ما يقوهل ما � عواقب ذلك؟ . َماءً اٌء تَلَْحُق دِ وَِدمَ ، إثم ومجوح ،كرسوا مجيع القوان�، َورِسْ
رُْض 

َ
لَِك َ�نُوُح األ �َّةِ يََوا َمَع حَ  ِ�يَها  َو�َْذبُُل لُكُّ َمْن �َْسُ�نُ  ذِلَ َماءِ  ِن الرَْبِّ ْسَما ، َوُطيُوِر السَّ

َ
يْضاً َ�نزَْتِعُ َوأ

َ
َْحِر أ ثم  . "ِك ابلْ

عرب اخلروج من   الشعب اذلي افتديته، ب اذلي اخرتتهشعيب، الشع .  "َشْعيِب ِمْن َعَدِم الَْمْعِرفَةِ  قَْد َهلََك "الحًقا يقول 
نََّك  "  .بل �سبب عدم معرفيت"،   �سبب غياب قوة عسكر�ةالو  ،طعامغياب ال  ليس �سبب.  قد هلك اآلن،  العبودية

َ
أل

نَْت َرفَْضَت الَْمْعِرفَةَ 
َ
ْرفُُضَك   أ

َ
نَا َحىتَّ َال تَْ�َهَن يِل   أ

َ
نََّك �َسِ .  أ

َ
�َعَة إِلَِهَك َوأل    يَت رَشِ

َ
يْضاً بَنِيَك أ

َ
نَا أ

َ
هل يمكن�م  .  "�ىَْس أ

.  ألنك �سيت�   ل�ن هذا هو حك�،  "سوف أ�ىس أوالدك  يقول ألحدهم  اهللا  هل يمكن�م أن تتخيلوا   ل ذلك؟ختيّ 
 .للعهد" لكن�م لم تعودوا أوفياء، لألمم دعوت�م تلكونوا نوًرا ، جعلت�م أمة كهنة

يبدأ السفر باللكمات  . تعامل اهللا مع األمر نلكّون صورة حول كيفية لسفر هوشع فل�جع إىل الفصل االفتتايح 
وَ "  اآلتية

َ
ْوالََد ِزً�   «اْذَهْب ُخْذ نِلَْفِسَك   قَاَل الرَّبُّ لُِهوَشعَ ،  بُّ ُهوَشعَ َما لَكََّم الرَّ   َل أ

َ
َة ِزً� َوأ

َ
رَْض قَْد َزنَْت ِزً� ،  اْمَرأ

َ
نَّ األ

َ
  أل

«! َخَذ ُجوَمرَ  تَاِرَ�ًة الرَّبَّ
َ
ُ ابْناً فَ ، بِنَْت ِدبَْاليِمَ  فََذَهَب َوأ

َ
ْت هل َ ُ الرَّبُّ ، َحِبلَْت َوَودلَ

َ
نَِّ�  ، «اْدُع اْسَمُه يَْزَرِ�يَل  :َ�َقاَل هل

َ
أل

اَعقُِب َ�يَْت 
ُ
�ِيدُ ، ىلَعَ َدِم يَْزَرِ�يَل  يَاُهو َ�ْعَد قَِليٍل أ

ُ
اِ�يَل  َوأ َْومِ . َمْملََكَة َ�يِْت إرِْسَ ْ�رِسُ قَوَْس   َو�َُ�وُن يِف َذلَِك ايلْ

َ
�ِّ أ

َ
أ

اِ�يَل  ر، ا هو آتمل سيكون ودلك نذيًرا . يِف َواِدي يَْزَرِ�يَل» إرِْسَ ُ  ملكة الشمال ستدمَّ  ذلا أر�د منك أن �س� ، سىبو�
ْت بِنْتاً "  . هذا الودل يزرعيل َ يْضاً َوَودلَ

َ
ُ ،  ُ�مَّ َحِبلَْت أ

َ
�ِّ َال  "،  أي "ال رمحة بعد اآلن"،  "«اْدُع اْسَمَها لُورَُحاَمةَ   :اهللا   َ�َقاَل هل

َ
أل

عُ 
َ
رَْحمُ أ

َ
يْضاً   وُد أ

َ
اِ�يَل أ  بَ ،  َ�يَْت إرِْسَ

ً
نِْزُ�ُهْم نَزاْع

َ
هذه وثيقة  ،  وأنا أرفض�م  أنتم ترفضون� .  يسيد"خ "ـإنها نهاية ال  ،"ْل أ

 .  ال رمحة لك بعد اآلن، "اْدُع اْسَمَها لُورَُحاَمةَ ". يعطيها اهللا لشعب زانٍ  طالق

ا َ�يُْت َ�ُهوَذا فَ " لكنه يقول بعد ذلك مَّ
َ
رمَْحُُهمْ َوأ

َ
َخلُِّصُهْم بِالرَّبِّ إِ  أ

ُ
َخلُِّصُهْم بَِقوٍْس َو�َِسيٍْف ، ِهمْ لَهِ َوأ

ُ
ْرٍب َوخِبَيٍْل  َوحِبَ  َوَال أ

ِت ابْناً   ُ�مَّ َ�َطَمْت لُورَُحاَمةَ ".  بلقية سيفديها   رجاء  يعطي  إًذا، ما زال.  "َو�ُِفرَْسانٍ  َ إنها العبارة   "...اهللا  َ�َقاَل ،  وََحِبلَْت فََودلَ
.  "لَْستُْم َشْعيِب " ادُع ابنك، "لستم شعيب" ما يع� حرفيًا  "ْدُع اْسَمُه لُوَ��ِّ «ا قال، شاعراأل�رث إثارة للم  ليت أعتربها ا
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  اآلن وهو يقول ، وأ�ون ل�م إلًها" وقال هلا "ت�ونون يل شعبًا  ألمة أ�شأها وودلها  تذكروا أن هذا إعالن اهللا
 ، لَْستُْم َشْعيِب ، لُوَ��ِّ "

َ
  نَُّ�ْم لَْستُْم َشْعيِب أل

َ
نَا َال أ

َ
،  يف الكتاب املقدس هذه اللكمة مهمة جًدا ..."لَِ�نْ " ُ�وُن لَُ�مْ َوأ

اِ�يَل " جاء فيها  ي َال يَُ�اُل  يَُ�وُن َعَدُد بَِ� إرِْسَ ِ
َّ

َْحِر اذل ْن ُ�َقاَل ، َوَال ُ�َعدُّ  َكَرْمِل ابلْ
َ
َ  َو�َُ�وُن ِعوَضاً َ�ْن أ   ُهْم: لَْستُمْ ل

ِ ُ�َقاُل لَهُ ،  َشْعيِب  ْ�نَاُء ا�َّ
َ
يَحِّ ْم: أ

ْ
اِ�يَل َمعاً   َوُ�َْمُع َ�نُو َ�ُهوَذا.   ال ْ�ُفِسِهمْ   َو�َنُو إرِْسَ

َ
ساً َواِحداً   َوَ�َْعلُوَن أل

ْ
َو�َْصَعُدوَن ِمَن ،  َرأ

رِْض 
َ
 ، األ

َ
َخوَ  » شعيبإلِْخَوتُِ�ْم «  «قُولُوا . نَّ يَْوَم يَْزَرِ�يَل َعِظيٌم»أل

َ
 . »خيسيداتُِ�ْم «َوأل

ديم ل�م �بيت ، ت�ونون يل شعبًا . "لوع�" بل "ع�" ال تنت� القصة بتسميتهم، ةإًذا، يف العبارة األخ�
ُ
  وأنا أ

مَّ " جاء يف الفصل اثلا�، يف هذه األثناء . �بيت الوفية جتاه�م، اثلابتة
ُ
يِت ، ُ�ْم َحاِكُموا َحاِكُموا أ

َ
�ََّها لَيَْسِت اْمَرأ

َ
  أل

 
َ
َجرَِّدَها ُعْر�َانَةً ، َوفِْسَقَها ِمْن بَْ�ِ ثَْدَ�يَْها  ا َ�ْن وَْجِهَها تِلَْعِزَل ِزنَاهَ ، نَا لَْسُت رَُجلََها َوأ

ُ
ْوقَِفَها َكيَْوِم ِوالََدتَِها  ئِلَالَّ أ

َ
، َوأ

ْجَعلََها َكَقْفرٍ 
َ
رٍْض يَا�َِسةٍ ، َوأ

َ
ََها َكأ َص�ِّ

ُ
َعَطِش ، َوأ

ْ
ِميتََها بِال

ُ
صل  ثم ن. طوال الفصل اثلا� إعالن ادلينونة  و�ستمر. "َوأ

 اثلا�  الحًقا يف الفصل
ً

بَدِ " ح� يقول اهللا ، رجاء املستقبل ١٩إىل اآلية وصوال
َ
 األ

َ
ْخُطبُِك نِلَْفيِس إِىل

َ
ْخُطبُِك  . َوأ

َ
َوأ

َعْدلِ نِلَ 
ْ
َقِّ    ْفيِس بِال

ْ
ستنترص  ،  ىلع الرغم من زناك  زوجك �دًداسأت،  سأخطبك نلفيس �دًدا.  "َواإلِْحَساِن َوالَْمَراِحمِ َواحل

رِْض ". وستعرف� الرب ، يف هذه العالقة يترمح 
َ
ْزَرُ�َها نِلَْفيِس يِف األ

َ
رَْحُم لُورَُحاَمةَ ، َوأ

َ
ِ ، َوأ قُوُل ل

َ
نَْت َشْعيِب  لُوَ��ِّ َوأ

َ
، أ

نَْت إِلَِ�»
َ
 . َوُهَو َ�ُقوُل: أ

  اَل الرَّبُّ يِل:َوقَ ". يف الفصل اثلالث ثم تصل اتلعليمات إىل هوشع 
َ
يْضاً أ

َ
ةً «اْذَهْب أ

َ
، َحِبيبََة َصاِحٍب َوَزاِ�يَةً  ْحِبِب اْمَرأ

اِ�يَل  ْخَرى وَ  َكَمَحبَِّة الرَّبِّ بِلَِ� إرِْسَ
ُ
 آلَِهٍة أ

َ
�ِيِب»َوُ�ِ  ُهْم ُملْتَِفتُوَن إِىل قَْراِص الزَّ

َ
�ْتَُها نِلَْفيِس . بُّوَن أل خِبَْمَسَة َعرَشَ   فَاْشرَتَ

ةٍ شَ  يَّاماً َكِثَ�ةً . �ٍ َمَر َوثَلَِك َشعِ َوحِبُو اقَِل فِضَّ
َ
نَا َكَذلَِك لَِك» ،  لِرَُجلٍ َال تَْزِ� َوَال تَُ�وِ�  َوقُلُْت لََها: «َ�ْقُعِديَن أ

َ
إًذا  " .َوأ

ررها من و� هعروس و�شرتي  أن يذهب ل�ن الحظوا أن عليه. مع انتصار �بة اهللا  جيدامل اثلا��د هذا الزواج  
 . العبودية

اليت خترب كيف أن   هناك املوضوعة فستتذكرون القوان� الغر�بة ، إىل ناموس القداسة إن رجعنا إىل سفر اخلروج
و�ن يدين    إن اكن أحدهم مفلًسا .  لعروس هل ااملدفوع أل  باملال  �ب أن يتم فداؤهم  اذلين �دمون بالسخرة  هؤالء 

و�ن وصل مع زوجة  . الشخص هلذا  ح� يصبح خادًما بالسخرة ، عرب العمل ينبإماكنه �سديد ادل ، باملال ألحدهم
 فإن زوجته وأوالده فح� يُطلق رساحه، وعمل طوال السنوات السبع، وحالة العبودية تلك إىل ذلك الوضع وأوالد 

  وهو يف العبودية   وجوهو أنه إن تز،  أمر غر�ب جًدا  ل�ن قيل نلا يف سفر اخلروج.  يُطلق رساحهم معه  هماذلين جاء ب
فبإماكنه اذلهاب  ، وحان وقت إطالق رساحه وأ�ب األوالد منها  بنة السيداحىت  أو ر�ما  وتزوج إحدى اخلادمات
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بما  وعليه أن يصبح غنيًا ، بعد أن �سدد دينه عليه أن �رج. زوجته أو أوالده ل�ن ال يمكنه أن يصطحب، حًرا 
 .  فدي زوجتهليك ي  املال ألهل العروس   عوعليه أن يأيت و�دف. الدهبزوجته وأو يلتم�ن من االعتناء ي�يف

 يلصبح طر�قة لوصف تم االرتقاء به يف العهد اجلديد يف إرسائيل العهد القديم ىلع فئة معينة وهذا املبدأ املقصور
هذا    .لعروس ا  هلأل املسيح يدفع املال . و�ررها من عبودية إبليس اذلي يأيت و�شرتي عروسه   خدمة املسيح الرائعة

�ْ "  قوهلب بولس    ه ما يقصد
َ
�تُْم بِثََمٍن   ُفِسُ�ْم؟لَْستُْم أل نَُّ�ْم قَِد اْشرُتِ

َ
، لقد اشرتى عروسه.  لقد اشرت�تم بدم املسيح"،  أل

سفر   يف ناموس  كما  يف قصة جومر وهوشع ىلع ما �ري هنا  هذا ينطبق تماًما . وحررها من العبودية وقد اشرتاها 
  " موجود ديسيجوهر "خ. ظاهرة بوضوح اءه نلا رمحته اثلابتة ووف اليت بموجبها يمارس اهللا حبيث أن املحبة، اخلروج

 . من العبودية ح� �شرت�نا املسيح ىلع الصليب

اليت بموجبها تم   روعة عناية اهللا د اختبارحيث أنه بع، رومية إىل مؤم� يف رسالة بولس أخً�ا، يظهر هذا املبدأ
إِْن اَكَن اُهللا َمَعنَا  َ�َماَذا َ�ُقوُل لَِهَذا؟" ل ما ي�يقو ٨من الفصل  ٣١يف اآلية  ،وقد سبق أن رأينا ذلك، يف اعئلته تبنينا 

"ديوس  ،  يف تار�خ الكنيسة  � من أ�رث العبارات �ًدا  تينيةهذه العبارة الال .  فمن علينا   إن اكن اهللا معنا  "َ�َمْن َعلَيْنَا!
إن اكن   ماذا إًذا؟،  إن اكن اللك علينا   "لَِهَذا؟  َ�َماَذا َ�ُقوُل ".  محبة الوفيةلل  هذا يصور املفهوم اليلك.  ا  نلاهللا  برو نو�يس"

ُ ". فال يهم من ي�ون علينا  اهللا معنا  ي لَْم � ِ
َّ

مْجَِع�َ ، ْشِفْق ىلَعَ ابْنِهِ اذَل
َ
ْجِلنَا أ

َ
ُ أل

َ
يْضاً َمَعهُ ، بَْل بََذهل

َ
لُكَّ   َكيَْف َال َ�َهبُنَا أ

ٍء؟ ُ  َمْن َسيَْشتيَِك ىلَعَ ُ�ْتَارِي اِهللا؟ يَشْ ُر! ا�َّ ي يرَُبِّ ِ
َّ

ي يَِديُن؟ ُهَو اذل ِ
َّ

ي َماَت  َمْن ُهَو اذل ِ
َّ

َِريِّ قَاَم  ، الَْمِسيُح ُهَو اذل
ْ
بَْل بِاحل

يْضاً 
َ
يْضاً َ�ْن يَِمِ� اهللاِ ، أ

َ
ِي ُهَو أ

َّ
يْضاً �َْشَفُع ِ�ينَا!،  اذل

َ
ِي أ

َّ
 "اذل

ْم   الَْمِسيِح؟  ْن َسيَْفِصلُنَا َ�ْن َ�َبَّةِ مَ " إال جواب واحد اذلي ال يم�ن أن ي�ون هل هنا يأيت السؤال ابلاليغ
َ
ٌة أ ِشدَّ

َ
أ

ِم اْضِطَهادٌ يْ َض 
َ
ْم ُعْريٌ  ٌق أ

َ
ْم ُجوٌع أ

َ
ْم َسيٌْف؟ أ

َ
ْم َخَطٌر أ

َ
ْجِلَك ُ�َماُت  َكَما ُهَو َمْكتُوٌب  أ

َ
بْنَا قَْد ُحسِ .  انلََّهارِ لُكَّ  «إِ�َّنَا ِمْن أ

بِْح» يِعَها   َولَِكنَّنَا .  ِمثَْل َ�نٍَم لِ�َّ َحبَّنَا ِتَصاُرنَا  َ�ْعُظُم انْ ،  سو�ر فينسيموس ،  ا ِتَصاُرنَ َ�ْعُظُم انْ   يِف َهِذهِ مَجِ
َ
ي أ ِ

َّ
ٌن  .  بِاذل فَِإ�ِّ ُمتَيَقِّ

نَُّه َال َموَْت 
َ
ًة َوَال ُمْستَْقبَلَةً   ُرؤََساَء َوَال قُوَّاِت َوَال    َوَال َحيَاَة َوَال َمَالئَِ�ةَ   أ ُموَر َحارِضَ

ُ
َال َخِليَقَة  وَ   َال ُعلَْو َوَال ُ�ْمَق وَ   َوَال أ

ْخَرى 
ُ
ال يشء من ب�  . أو نموذجية و�نما توضيحية، بهذه القائمة أن ت�ون مفصلة الحظوا أنه ليس املقصود ، "أ

ْن ي"  هذه األمور
َ
 ."يِف الَْمِسيِح �َُسوَع َر�ِّنَا الَّيِت   َ�َبَِّة اهللاِ ْفِصلَنَا َ�ْن ي ْقِدُر أ

ألن  ، ال قوة، ال أحد، هو "ال يشء" فإن اجلواب ىلع هذا السؤال " الَْمِسيِح؟ يَْفِصلُنَا َ�ْن َ�َبَّةِ َمْن سَ " ح� يقول بولس 
إنها �بة ، بة ثابتةإنها �، فحسب و� ليست �بة مقدسة، ليست أبدية فحسب، �بة اهللا الوفية، يسيد""خ

 . و�ىل األبد ، اآلن ننعم بها  ،�بة اآلبنلنا  حبيث أننا �ن اذلين  ،مالزمة
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 St. Andrews(نيسة القد�س أندرو س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

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

Theologian(. 
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