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 ممَّ خلصنا؟ 

 أر. يس. سربول بقلم  

بُعٍد من أبعاد آالمه.   الرمز العام للمسيحية. يعربر الصليب عن جوهر خدمة يسوع، وعن أعمق  إن الصليب هو 
فالصليب حموري يف املسيحية دلرجة أن بولس، يف نوٍع من املبالغة، قال إنه عزم ىلع أال يعظ بيشء إال باملسيح  

بداًل من األلوان الزيتية أو اإلزميل واحلجارة، اتبع  (. وباستخدام بولس لللكمات  2:  2كورنثوس  1وإياه مصلوبًا )
أسلوبًا داعه الفنانون العظماء الحًقا باسم "اللحظة املثمرة". فقد اكن رامربانت ومايكل أجنلو يرسمان عرشات  
اه بفنرهم. ىلع   املشاهد من حياة الشخصيات موضوع لوحاتهم، ثم يقع اختيارهما ىلع مشهد جوهري واحد يك خيِّلر

دة.   سبيل املثال، حاول مايكل أجنلو اتلعبري عن جوهر شخصية داود من خالل وضعية واحدة حمدَّ

وحبسب بولس، اكنت اللحظة املثمرة يف حياة يسوع وخدمته يه الصليب. فمن ناحية، اكنت لكُّ كتابات بولس  
اليت ُودلد واعتمد ألجلها. اكنت  جمرد تعليق ىلع هذا الفعل اجلوهري، وتلك اخلدمة اليت فيها واجه يسوع ساعته، و

مها يسوع. وقد حترَّك بال هوادة صوب تلك اللحظة اليت داعها علم الالهوت   هذه يه اخلدمة اليت ُعِّير مسبًقا أن يتمر
باسم آالم املسيح العظىم، اليت تصبَّب عرقه قبلها كقطرات دم. فقد تالىق لكُّ يشء يف حياة يسوع عند نقطة اذلروة  

  يه موته. هذه، اليت

إذا استطعنا أن نقرأ العهد اجلديد ألول مرة، كما لو كنا اجليل األول من مستميع الرسالة، أعتقد أنه سيتضح نلا 
  وتعليم   كرازة   لُبر   يف  يكمن   اكن  –   والصعود   القيامة  عن  فضاًل   املسيح،  صلب  أي  – وضوح الشمس أن هذا احلدث  

فمن    حيظى  الصليب  اكن  وإذا .  اجلديد   العهد   مجاعة الكتابية،  للمسيحية  هامشية،  وليس  حمورية،  بأهمية  ا  حقًّ
الرضوري إذن أن يكتسب املسيحيون بعض الفهم ملعناه حبسب الكتاب املقدس. من شأن ذلك أن ينطبق ىلع أير  

 جيل، لكنين أعتقد أنه رضوري يف هذا اجليل بصفة خاصة.

 أهمية الصليب ومعناه 

أشك أنه قد جاء وقت ىلع اإلطالق خالل األليف سنة من تاريخ املسيحية فيه اكنت أهمية الصليب، ومركزيته،  
قوبدلت فكرة   املسيحية أن  تاريخ  ايلوم. فلم حيدث قط يف  احلال  املتعلرق برضورته حمل جدل مثلما هو  والسؤال 

م. ومن انلاحية اتلارخيية، اكنت هناك فرتات أخرى  احلاجة إىل الكفارة بمعارضة واسعة انلطاق كما هو احلال ايلو
يف تاريخ الكنيسة فيها ظهرت أفاكر الهوتية اعتربت صليب املسيح حدثًا غري رضوري، قائلًة إنه ذو قيمة باتلأكيد،  

 لكنه ليس شيئًا حيتاج إيله البرش ىلع أير حنو مطلق أو رضوري. 
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الكث يل  يفِّسر  عندما  أنه  لالهتمام  املثري  حقائق  من  يعارضون  ال  إنهم  يقولون  مؤمنِّي،  كونهم  عدم  سبب  ريون 
املسيحية، لكنهم باألحرى لم يقتنعوا قط حباجتهم إىل املسيح. كم عدد املرات اليت حتدثَت فيها إىل أشخاص قالوا 

اجة إىل  لك: "قد تكون املسيحية ديانة صحيحة أو ال، لكنين لسُت أشعر شخصيًّا باحلاجة إىل يسوع"، أو "لسُت حب 
الكنيسة"، أو "لسُت حباجة إىل املسيحية"؟ عندما أسمع تعليقات كهذه، تنئُّ رويح يف داخيل، وأرتعد عندما أفكر  
يف العواقب اليت ستنتج عن إرصار انلاس ىلع موقفهم هذا. فإذا تمكنَّا من إقناع انلاس بهوية املسيح وحبقيقة عمله، 

 الم حباجة إىل هذا العمل، وأنه بدونه لن خيلص أحٌد من اهلل. سيتضح ىلع الفور أن لكَّ إنسان يف الع

برفوف  مليئة  التسوُّق، ودخلُت مكتبة ضخمة، اكنت مكتبة علمانية،  إىل مركز  ذهبُت  ببعيٍد،  ليس  وقٍت  منذ 
ية،  الكتب املعروضة للبيع. واكنت هناك الفتات تمِّير األقسام املختلفة من الكتب، مثل الروايات، والكتب الواقع

وكتب إدارة األعمال، والكتب الرياضية، وكتب تطوير اذلات، وكتب عن اجلنس والزواج، إىل آخره. ويف آخر املكتبة، 
عند املؤخرة، اكن هناك قسٌم للكتابات ادلينية. اكن هذا القسم عبارة عن أربعة رفوف، واكن أصغر قسم يف املكتبة.  

ت بصلة ىلع اإلطالق للمسيحية القويمة والالكسيكية. وعندئذ،  ولم يكن املحتوى املوجود فوق تلك الرفوف يم
سألُت نفيس: "ما خطب هذه املكتبة حىت أن لكَّ ما يباع فيها هو الروايات وكتب تطوير اذلات، دون أن حيظى 
الكتايب بأي قيمة؟" ثم تذكرُت أن أصحاب هذه املكتبة ليسوا بصدد ممارسة خدمة، بل هدفهم هو   حمتوى احلق 

جارة وربح املال. وهم ال يعرضون الكثري من الكتب املسيحية للبيع ألنه ال يوجد الكثري من انلاس اذلين يدخلون  اتل
 إيلهم ويسألون: "أين يمكنين أن أجد كتابًا يعلرمين عن أعماق وغىن كفارة املسيح؟" 

لم حيدث ذلك. فحىت املكتبات  ثم قلُت نلفيس: "ربما إذا ذهبُت إىل مكتبة مسيحية، سأجد احلال خمتلًفا. لكن  
ر يف ذلك بينما كنت جالًسا يف  املسيحية ال تعرض أيَّ عدٍد يُذَكر من الكتب اثلمينة عن صليب املسيح. كنُت أفكر
مركز التسوق أشاهد انلاس يسريون جيئة وذهابًا أمايم. وانتابين شعور مرعب بأن هذه اجلموع من البرش اذلين  

كونوا مكرتثِّي بالكفارة عن اخلطايا، ألنهم مقتنعون يف األساس بأنهم ال حيتاجون إىل  يسريون جيئة ذهابًا لم ي
مثل هذه الكفارة. فهذه الكفارة ليست ببساطة "احتياًجا حمسوًسا" دلى البرش ايلوم. فإن السؤال: "كيف يمكن أن  

 ه األيام. أتصالح مع اهلل؟ وكيف يمكن أن أفلت من دينونة اهلل؟" ال يلح ىلع البرش يف هذ

واحدة من األفاكر اليت صارت اغئبة دون شك عن جمتمعنا يه أن البرش مسؤولون بصفة فردية وشخصية وأكيدة  
عن أن يعطوا حسابًا عن حياتهم أمام اهلل. ختيَّل ميع ما قد حيدث إذا انقشعت الظلمة فجأة، وقال لكُّ إنسان يف 

 أن أعطي حسابًا عن لكر لكمة خرجت من فيم، وعن لك فعل  العالم: "يوًما ما سأقف أمام خاليق، وسيتوجب لعَّ 
 قمُت به، وعن لك فكرة راودتين، وعن لك مهمة أخفقُت يف القيام بها. فإنين خاضٌع للمساءلة أمامه".
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فإذا حدث وانتبه مجيع البرش فجأة إىل هذه احلقيقة، يمكن أن ترتتب ىلع ذلك بعض انلتائج. ربما يقول ابلعض:  
أنين خاضع للمساءلة أمام اهلل، لكن أليس من الرائع أال يكون ذلك الشخص اذلي أنا مسؤول أمامه "صحيح  

مكرتثًا فعليًا بشلك احلياة اليت أعيشها، ألنه يفهم أن تلك يه طبيعتنا كبرٍش، وهذا هو املنتََظر منا؟" إذا حدث وقال 
رين، وهما أن اهلل قدوس، وأن اخلطية يه إهانة لقداسته،  اجلميع ذلك، ربما ال يتغريَّ يشء. لكن، إذا أدرك انلاس أم

 فسيقتحمون أبواب كنائسنا، مترضرعِّي إيلنا وقائلِّي: "ماذا ينبيغ أن أفعل ألخلص؟"

ل أن نظن أننا لسنا حباجة إىل خملرص، إال أن ًّلكًّ من الكفارة، والصليب، واملسيحية، تقوم ىلع افرتاض   ربما نفضر
نا يف حاجة ماسة إىل اخلالص. ربما ال يشاركنا جمتمعنا احلديث هذا االفرتاض، لكن هذا ال  رئييس، أال وهو أن

 يقلرل من حقيقة هذا االحتياج. 

أخىش أنه يف الواليات املتحدة األمريكية ايلوم، لم َتُعد العقيدة السائدة عن اتلربير يه عقيدة اتلربير باإليمان  
أو اتلربير بمزيج من اإليمان واألعمال؛ لكن املفهوم السائد عن اتلربير يف    وحده، أو اتلربير باألعمال الصاحلة،

جمتمعنا ايلوم هو اتلربير باملوت. فلكُّ ما ىلع املرء أن يفعله يلُقبَل بِّي أذرع اهلل األبدية هو أن يموت. هذا هو لكُّ  
 فارة. املطلوب. فقد صار املوت يمحو خطيتنا بشلٍك ما، ولم َتُعد هناك رضورة للك 

اعتاد أحد أصدقايئ من الالهوتيِّي أن يقول إنه لم يكن هناك يف تاريخ الكنيسة سوى ثالثة أنواع أساسية من  
الفكر الالهويت. صحيح أنه اكن هناك الكثري من املدارس الالهوتية املختلفة فيما بينها اختالفات طفيفة، لكن  

الفكر   من  أنواع  ثالثة  سوى  هناك  يكن  لم  انلهاية،  ابليالجية، يف  وشبه  بابليالجية،  يه  نسمر ما  ويه  الالهويت، 
واألوغسطينية. اكنت لكُّ كنيسة تقريبًا يف تاريخ الكنيسة الغربية، بل والكنيسة الرشقية أيًضا، تندرج يف واحدة  
من هذه الفئات اثلالث. اكنت اجلداالت بِّي شبه ابليالجية واألوغسطينية يه جداالت مهمة دارت داخل حميط 
املسيحية نفسها، أي إنها اكنت اختالفات داخلية يف الرأي بِّي املسيحيِّي حول اتلفسري الكتايب والفكر الالهويت.  
دة، فال تتعلق بمشالكت داخلية بِّي املسيحيِّي. فابليالجية يه فكر دون مسييح   أما ابليالجية، يف صورها املتعدر

األح  أسوأ  يف  املسيحية  ضد  وفكٌر  األحوال،  أفضل  القرن  يف  يف  والسوسينيانية  الرابع،  القرن  يف  فابليالجية  وال. 
يه بالليربايلة، كفكٍر الهويتٍّ ممٍِّي موجود حىت ايلوم، يه يف جوهرها  السادس عرش والقرن السابع عرش، وما نسمر

 للصليب حراكت غري مسيحية، ألنه يف لبر هذه األفاكر واآلراء، يَكُمن إنكاٌر لكفارة يسوع املسيح، أي إنكارٌ 
بصفته عمل اسرتضاء للعدل اإلليه. فطوال قرون، ظلَّت املسيحية القويمة حتسب الكفارة أمًرا ال غىن عنه لإليمان 

 املسييح. انزع الصليب ككفارة من املعادلة، وستقيض حينئذ ىلع املسيحية برمتها. 
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أية أهمية إىل صليب املسيح. فهم يقولون إن  ال يعين ذلك أن ابليالجيِّي، والسوسينيانيِّي، والليربايليِّي ال ينسبون 
الصليب معناه أن يسوع مات بصفته نموذًجا أخالقيًّا للجنس البرشي، أي بطاًل وجوديًّا، وشخًصا يلهمنا مجيًعا  
معىن   عن  قلياًل  ولو  يعربر  ال  هذا  لكن  البرشية.  وباالهتمامات  بانلفس  للتضحية  كنموذٍج  وتفانيه،  بتكريسه 

 الكفارة. 

ر علم الوعظ عن صليب املسيح، وكونه هو  عندم ا كنُت طابًلا بكلية الالهوت، ألىق أحد زماليئ عظًة يف مقرَّ
احلمل املذبوح عنا. وعندما انتىه من إلقاء العظة، اكن األستاذ حانًقا واغضبًا، وهاجم الطالب لفظيًّا بينما اكن ال 

 أن تعظ بوجهة انلظر ابلديلة عن الكفارة يف هذا ايلوم  يزال فوق املنرب. ويف خضم غضبه، قال هل: "كيف جترؤ ىلع 
وهذا الزمان؟" فقد اكن هذا األستاذ يرى أن وجهة انلظر ابلديلة عن الكفارة يه مفهوم عفا عليه الزمن عن موت  
شخص واحد يلحمل خطايا آخرين. فقد رفض رفًضا باتًّا كون الصليب عملية مبادلة، أو صفقة كونية من نوع ما، 

 صالح بها مع اهلل. نت

لكن، إذا قمنا حبذف فعل املصاحلة اذلي أجراه املسيح من العهد اجلديد، لن تتبىق نلا سوى بعض األخالقيات 
غري الفريدة من نوعها بأي حال من األحوال، وغري اجلديرة بإقناع انلاس باتلضحية حبياتهم ألجلها. فيف ابليالجية 

 لص، ألنه يف ابليالجية والليربايلة، ال توجد قناعة برضورة اخلالص. والليربايلة، ال يوجد خالص، وال خم

 

  ملؤلرفه أر. يس. سربول. ممَّ خلصنا؟"( )"  ?Saved From What مقطع مقتطف من الكتاب بعنوان

 

اكن هو مؤسس هيئة خدمات يلجونري، والرايع املؤسس لكنيسة سان أندرو بمدينة سانفورد،    أر. يس. سربولد.  
 Theريدا. وهو أول رئيس للكية الالهوت املصلَحة. وقد ألَّف أكرث من مئة كتاب، منها الكتاب بعنوان  والية فلو

Holiness of God  "(قداسة اهلل .)" 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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