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 ل الغ� الغيب ثَ مَ 
 بقلم ميجيل نون� 

ُ�   ١٢صحاح  أيف مستهل   �سوع  الرب  لوقا، �د  إ�يل  بآالف  من  انلاس    عديدةاًطا  رهم من مخ�  �ذِّ   و�نمن 
  حول َمن �ب أن �اف منه، قائًال:ثاٍن  ستمر يف حتذيرٍ ا. بعد ذلك مبارشة،  )١� (اآلية الفر�سيِّ 

قُوُل  َولِ�نْ 
َ
ِحبَّايِئ  يَا  لَُ�مْ   أ

َ
َافُوا  الَ : أ

َ
ينَ  ِمنَ  خت ِ

َّ
ََسَد، َ�ْقتُلُونَ   اذل

ْ
 َ�ْفَعلُونَ  َما  لَُهمْ  لَيَْس  ذلَِك   َو�َْعدَ  اجل

ْ�رَثَ 
َ
ِر�ُ�مْ   بَْل   .أ

ُ
نْ   أ َافُونَ   ِممَّ

َ
ي  ِمنَ   َخافُوا :  خت ِ

َّ
ُ   َ�ْقتُُل،  َ�ْعَدَما   اذل

َ
نْ   ُسلَْطانٌ   هل

َ
 َ�َعْم، .  َجَهنَّمَ   يِف   يُليِْقَ   أ

قُوُل 
َ
 ) ٥-٤(اآليات  !َخافُوا  هَذا  ِمنْ : لَُ�مْ  أ

قُوُل 
َ
امَ   يِب   اْعرَتََف   َمِن   لُكُّ :  لَُ�مْ   ومع ذلك، يوجد حتذير ثالث من الرب �سوع للك رجل وامرأة: "َوأ   َ�ْعرَتُِف   انلَّاِس،  قُدَّ

امَ  اِإل�َْسانِ  اْ�نُ  بِهِ  نْ  َوَمنْ  .اهللاِ  َمَالئَِ�ةِ  قُدَّ
َ
امَ  َ�َرِ� أ امَ  ُ�نَْكرُ  انلَّاِس، قُدَّ  ). ٩-٨اِهللا" (اآليات  َمَالئَِ�ةِ  قُدَّ

ُ   يف منتصف هذا اتلعليم الرويح الغ� نقرأ: "َوقَاَل 
َ

َْمعِ   ِمنَ   َواِحدٌ   هل
ْ
يِخ   قُْل   ُمَعلُِّم،  يَا : «اجل

َ
نْ   أل

َ
  . »الِْمَ�اَث   ُ�َقاِسَمِ�   أ

ُ   َ�َقاَل 
َ

قَاَمِ�   َمنْ   إِ�َْساُن،  يَا : « هل
َ
وْ   قَاِضيًا   َعلَيُْكَما   أ

َ
ًما؟  أ يُ علِّ ). اكن المُ ١٤-١٣" (اآليات  »ُمَقسِّ م اجلموع  علِّ م �اول أن 

اكن مهتًما فقط باألمور    اإل�ساناحلياة يف ملكوت اهللا. ل�ن من الواضح أن هذا  عن  وتالميذه بعض املبادئ اهلامة  
اإل�سان.    تعلِّقةالمُ  هذا  كشفت  بملكوت  أن  كمُ   اإل�سانحقيقة  �سوع  اكعلِّ خاطب  الوقت  ذلك  يف  أنه  من  م  ن 

  �شأن نة من السلطة قادر�ن ىلع إصدار ح�م اعدل  معيَّ   اذلين هلم مستو�ات  مونعلِّ لمُ ا  ي�ون  أن  الُمتعارف عليه
 . حاالت من هذا انلوع 

  هَذا   ِمنْ   لَيَْسْت  أتباعه قائًال: "َمْملََكيِت م املسيح  ، علَّ األساس. فيف األرضيَّاتنطاق  بل�ن �سوع رفض أن ينشغل  
َعالَِم" (يوحنا  

ْ
ماإل�سان اذلي  ي�ون هذا  أن    حتَمل). من المُ ٣٦:  ١٨ال ثن�، ألنه يف  اال  ب�الطلب هو األصغر    قدَّ

ة فإن إرسايلَّ   ،أو اإلذن املطلوب لفعل أي يشء بامل�اث. بغض انلظر  امللكيَّةتلك األيام اكن لألخ األ�رب احلق يف  
م قة باملوضوع األهم يف الكون لكه: أي خالص اإل�سان. فإن هذا الرجل اذلي  تعلِّ �سوع مُ الرب   ا أنه  الطلب إمَّ   قدَّ

 أن يفهم ما سمعه للتو.يقدر  لم�سوع أو أنه   الرب  تعايلمإىل  نتبه ي لم

صفات    نليق نظرة ىلع  ونا ة. دع ة احلياة احلقيقيَّ ل للتأ�يد ىلع ماهيَّ ثَ مَ   روايةالفرصة ل  اغتنمو  طلبالهذا    الرب جتاوز  
طبييع من خالل نعمة اهللا    أرضه تنتج بوفرة، و�بدو أن هذا �دث �شلٍك فل. هو ليس رجًال شاكًرا.  ثَ الرجل يف المَ 
عرتف  اأن الرجل  ىلع  لرجل. ل�ن ال يوجد ديلل  ، يف اجلملة األو�، األرض � املوضوع وليس اواقعالعامة. يف ال

 ر الغذاء لألرض، واملطر، والشمس اليت �سمح لألرض أن تنتج ما تنتجه. باخلالق اذلي يوفِّ 
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فإن   ذلك،  إىل  اإل�سانباإلضافة  للغاية  هذا  أ�رث من عرش مرات  ف.  أنا�  نفسه  إىل  �ش�    ائرالضم  مستخدًما هو 
يعَ   حياته األنا� أيًضا أسلوب  يظهر  "أنا" و"يل".    ةالشخصيَّ  ايِت".    َغَاليِت   يف فكرة اتلخز�ن: "مَجِ هو ال �ُشارك أحد فوََخْ�َ

 �تاجونها.اذلين آلخر�ن ليبيعها  وال

ننه  إحياته. يقول نلفسه    �سود ىلعهو يظن أنه  ف  اإل�سان أيًضا جاهل؛كما أن هذا     نوات ما ي�يف يلعيش لس  قد خزَّ
يم  عديدة، ول�ن "يَا   تعكس نظرته لألمور.  حبدوث ذلكلك أي ضمان  ال    َخْ�َاٌت   لَِك   َ�ْفُس   نرجسيته. يقول: 

�يِح .  َكِثَ�ةٍ   لِِسِن�َ   َموُْضوَعةٌ   َكِثَ�ٌة، ِ   ِاْسرَتِ
ُ

ِ�   َويلك ات يف املاالنغماس  ر فيه هو  لك ما يفكِّ ف ).  ١٩" (اآلية  !َوافَْريِح   َوارْشَ َّ�  
 من اجلوع. اآلخرون بينما يموت 

َاِهُل   ال يؤمن باهللا أو يعيش كأن اهللا غ� موجود. "قَاَل   كَمن غيب،  الل  ثَ يعيش مَ   اإل�سانعالوة ىلع ذلك، فإن هذا  
ْ
 اجل

ُ   اغفل عن سيادة اهللا. "َ�َقاَل   إنه).  ١:  ١٤" (مزمور  »إِهلٌ   لَيَْس : «قَلِْبهِ   يِف 
َ

  ِمنَْك،   َ�ْفُسَك   ُ�ْطلَُب   اللَّيْلَةَ   هِذهِ !  َغيِبُّ   يَا «:  اهللاُ   هل
ْعَدْدَ�َها  الَّيِت   فَهِذهِ 

َ
ِي  هَكَذا »تَُ�وُن؟  لَِمنْ  أ

َّ
 ). ٢١-٢٠: ١٢ِهللا" (لوقا  َغِنيًّا  ُهوَ  َولَيَْس  نِلَْفِسهِ  يَْ�ِ�ُ  اذل

حول    ر�ز متم منظورالوقت غ� وعميق. بعد السقوط، اكتسب �سل آدم  نفس  ه يف  ل قص� و�سيط، ولكنَّ ثَ مَ هذا ال
  متمر�زة ص ما قد هلك وليسرتد حياة �سوع يلُخلِّ  لقد جاء الرب ات و�ما هو "هنا واآلن". ت، ومرتبط باألرضيَّ اذلا

 . تنا هذا أولو�َّ  قبولبالفرح. �ب أن ي�ون  مليئةد اهللا، واهللا، وتمجِّ حول 

 

هيئة  س  وهو مدير ومؤسِّ   )،Iglesia Bautista Internacional(لكنيسة    الرايع الرئييسل نون� هو  يميجادلكتور  
  للعديد من الكتب، بما يف   مؤلِّفهو  وادلومنياكن.    ةمهور�َّ جب سان دومينجو  مدينة  يف    االستقامة"خدمات احلكمة و"

كنيسة  "و)،  The Power of the Word in the Transformation of a Nation(  "ة اللكمة يف تغي� األمةقوَّ "  ذلك
 ). A Church according to the Heart of God(  "اهللاحبسب قلب 

 

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