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  الحلقة الثالثة :ختالف الثقافاتا

  اختالف الثقافات ، قصة اهللا في مجتمع قائم على الذنب

  ديفيد بالت. د

  
هــا نكمــل مــع . ٨، أدعــوك تفــتح معايــا رسـالة روميــة إصــحاح )وأتمنــى يكـون معــاك(لـو معــاك كتــاب مقــدس 
كثيــر . لهــا وتســمعهالــو فاتتــك حلقــة مــن الحلقتــين اللــي فــاتوا، أشــجعك ترجــع . حلقــات ٦بعــض سلســلة مــن 
ويمكــن قــدام كــل واحــد فعــًال الفرصــة إنــه يشــارك فــي . ، وده شــجعنا إن اهللا بيعمــل بالفعــلبعتــوا لنــا قصصــهم

  . علشان كده، محتاجين نكون متاحين ومتيقظين، وبندور على الفرص. عمل اهللا
  

البسـاطة والفـرص  أتمنـى إنهـم يـدوكم صـورة عـن. مـن القصـص اللـي اتبعتـت لينـا كـام قصـةعايز أشـارككم ب
  .احنا بتُتاح قدامنا فرص نشارك معاه. اللي اهللا بيبتدي بيها كل يوم

  
  :حد كتب.. أول قصة

وهـو . عمـري مـا حاولـت أفـرض عليـه إيمـاني. أنا باركب مع زميل لي في الشغل كـل يـوم مـن مكـان لمكـان
ت، اهللا كــان بيفــتح أبــواب، أســابيع اللــي فاتــ ٣فــي الـــ . عــارفني، شــايف إزاي باحــاول أعــيش حيــاتي ببســاطة

بيهـا قريـب قـادت ألنـه  النهاردة مثًال، حوار بسيط عن تجربة مريـت. ويحطم أسوار في حواري مع زميلي ده
ولمـا شـارك بقـراره المبنـي علـى الخبـرة دي، مـا كـانش المسـيح جـزء . يشارك بأصعب وقت مر بيه في حياته

إيــه المســيح هــو أســاس فرحــي وشــبعي، ســواء فــي أوقــات وبنعمــة اهللا اتفــتح بــاب لــي إنــي أشــارك بـــ أد . منــه
. وبســبب الرجــاء اللــي المســيح إداهــولي، أنــا دلــوقتي متشــوق لحــواري مــع زميلــي بكــره. الفــرح أو أوقــات األلــم

لكنها فرصة إني أشارك في اللـي اهللا بيعملـه فـي حيـاة حـد قريـب .. مش حاجة تعمل زلزلة.. أمر بسيط جًدا
  .مني
  

  :والقصة الثانية
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اتصــلت بخدمــة أعطــال الطــرق، وقعــدت . األســبوع ده، بطاريــة عربيتــي عطلــت فــي وقــت مــش مالئــم بــالمرة
اتصــل ألنــه مــش عــارف يوصــل الــونش )  عربيــة القطــر(ســواق . إنهــا تيجــي الــونش) عربيــة القطــر(مســتني 

كـت إنـي وبعـدين أدر . ابتـديت اتضـايق. قال لـي إنـه فـي برمنجهـام مـن أسـبوعين بـس. للمكان اللي كنت فيه
نقـل هنـا علشـان يبقـى قريـب مـن والدتـه اللـي قالـت لـه لما وصل أخيـًرا، قـال لـي إنـه . أحسن أسلوبيمحتاج 

، لقــى والدتـــه مــن أســـبوعين ولمــا رجـــع البيــت بعــد أول يـــوم شــغل ليـــه. للحيــاة فيـــه رائـــعإن برمنجهــام مكــان 
. نــي حيــاة جديــدة هنــا بعــد مــوت والدتــهبعــد مــا دّور العربيــة، قــدرت أتكلــم معــاه عــن إمكانيــة إنــه يب. متوفيــة

وبعـدها جـت لـي فرصـة إنـي أواجهـه . دعيته للكنيسة وأكدت له إنه يقدر يتعرف على نـاس كثيـر يهتمـوا بيـه
اللـــي  وضــحت لـــه إنــه يقــدر يالقــي الســـالم والفــرح حتــى فـــي وســط الخســارة. بســؤال هــا يقضــي أبديتـــه فــين

من سـاعتها وأنـا باصـلي لـه، . اجة زي كده في حياته دلوقتيأتأثر جًدا بكل ده، وقال إنه محتاج ح. واجهها
غنــي عــن الــذكر طبًعــا إن اهللا وضــح لــي إن عطــل بطاريــة عربيتــي كــان . وبــاتمنى إنــه يــزور الكنيســة قريــب

  .دي كانت بركة عظيمة جًدا. في الواقع ميعاد مع الشاب ده، علشان يوصل له وأشارك معاه محبة يسوع
  

  ا اهللا يحول الظروف الغير مالئمة في حياة الناس لظروف مالئمة؟إيه اللي ممكن يحصل لم
  

  :زوج وزوجته كتبوا.. القصة اللي بعدها
د بعــ. علشــان نســتقبل مســتعدينالكنيســة مشــينا مــن احنــا االتنــين . وعظتــك نبهــت حاجــة فــي أذهاننــا النهــاردة

بتاعنـا كـان راجـل فـي منتصـف العمـر،  الجرسـون) waiterالـ ويتر ( ..في مطعم ساعة وُنص، كنا بنتغدى
أننــا  لمـا سـألنا عــن السـبب، قلنـا لـه. شـكرناه واعتـذرنا. عزمنـا علـى عـرض كوميـدي هــا يقدمـه بعـد كـام يــومو 

. حــوار عــن حياتـه الروحيــة فــي الســنين اللــي فاتــت وده فــتح. فـي الوقــت ده هــا نكــون فــي خدمـة فــي فنــزويال
قـال لنـا إنـه كـان بيصـلي بحـرارة . نتهى باقتناعه إن الوقت ده هـو فرصـة أخيـرة مـن اهللا إنـه يصـلح األمـوروا

  .الكام يوم اللي فاتوا إن اهللا يبعت له حد يوريه له الطريق
  

  .يمكن اهللا عارف فعًال هو بيعمل إيه
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إدانـــي فرصــة إنـــي أدعــوه يحضـــر الحــوار ده . شــكًرا للـــرب.. واضــح إننــا كنـــا الوســيلة اللـــي اهللا اختارهــا ليـــه
حاجـــة رائعـــة فعـــًال إن كوننـــا متيقظـــين إدانـــا .. فعـــًال عنـــدك حـــق. الرجـــال يـــوم األربـــاع) اجتمـــاع( مجموعـــة 

فعـــًال اهللا بيعمـــل .. حاجـــة ثانيـــة متعلقـــة باألســـبوع ده. فرصـــة إننـــا نشـــارك فـــي الحيـــاة الروحيـــة للشـــخص ده
حكـى  .أخدنا مـع بعـض بعـدها قهـوة وقضـينا وقـت رائـعو  ،فوجئنا بالشخص ده جه مجموعة األرباع. حوالينا

أنـا مـش مصـدق إنـي جـزء .. اهللا بيعمـل فيـه. خدمة في كنيسة، طالق، ووظايف كثيـر.. لي كثير عن نفسه
وأكــون ، بتســتقبل نفســي مســتعدأشــكرك ألنــك صــحيتني، وفكرتنــي أخلــي . مــن العمــل ده، أداة فــي إيــدين اهللا
  .دل ما أجاهد مع أهدافي أناب.. متاح هللا يستخدمني في عمله

  
  :حد كتب.. القصة اللي بعدها

. جــت فرصــة قــدامي، وكنــت متــاح وحســاس للــروح القــدس. حابــب أشــارك بحــدث حصــل مــع واحــد صــاحبي
أنــا متعــود . ســنة ٩٥صــاحبي ده عمــره . كنــت مــدرك جــًدا إن اهللا بيعمــل، وٕانــه عــايزني أنضــم لــه فــي العمــل

فـي اليـوم ده بالـذات ماحـدش كـان موجـود مـن أصـحابي . وية وأمشـي، نحكي شفطارالأقابل أصحابي على 
فـي اليـوم ده جـت . كانت بتصلي لخالصـهصادف إنها غير الشخص ده، وماري الست اللي بترعاه، واللي 

. اتواضـع وطلـب مـن الـرب إنـه يحـل بقلبـه ويخلصـه ويغفـر لـه خطايـاه. لي فرصـة إنـي أشـارك معـاه البشـارة
وأفتكـر إن اهللا بيشـركنا . شكًرا هللا اللي سمح لي أشـارك فـي خطتـه. بل رب المجددلوقتي صاحبي مستعد يقا

  .في الصورة، مش ألنه محتاجنا، لكن ألنه بيحبنا
  

  ..آِخر قصة
وطـول الوقـت اهللا كـان بيتعامـل مـع قلبـي فـي احتيـاجي . األسبوع ده كنـت بـاعلم فـي مـدارس األحـد الصـيفية

إن علــى الــرغم مــن ســنين عمــري الطويلــة، إال إنــي مــا شــاركتش  يخجلنــي إنــي أعتــرف. للمشــاركة بإيمــاني
أمـر . بنـت ٢٠كان المفروض نشارك بخطة الخالص لفصل مكون من يوم األرباع . البشارة مع ناس كثير

بليغـة جـًدا، لدرجـة إنـي قلـت البنات، صاغت اختبارها بطريقـة قائدة ، Kimberlyلكن كمبرلي. شكله بسيط
اللـي قلتـه عـن عمـل اهللا فـي حياتنـا، وٕازاي وقتها أفتكرت . كون كويس زيها بالمرةللرب إن تقديمي مش ها ي

المكـان وحيـاة البنـات اللـي هـا يحضـروا فـي علشـان  فــ صـليت. اهللا مش محتـاج بالغتنـا، لكـن طاعتنـا وبـس
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ع مـ. مع أول مجموعة، كنت خايفة ال أنسى حاجـة. وورق كرتونقلم فلومستر  وابتديت وفي إيدي. اليوم ده
كتبـوا بنـات  ٤. اتكفـل بـاألمرمع ثالث مجموعة، أدركت إن اهللا . ثاني مجموعة، ابتديت أحس بارتياح أكبر

فـي أفـراد جديـدة فـي عيلـة اهللا النهـاردة، وكـل اللـي . إنهم عـايزين يسـلموا حيـاتهم ليسـوع المسـيح فـي اليـوم ده
  .وقوة اهللا المذهلة اتكفلت بالباقي. ونوورق كرتقلم فلومستر  إيدياألمر اتطلبه هو محاولتي المتواضعة، 

  
علشـان كـده . فـي حيـاة النـاس اللي ها يحصل لما عيلة إيمـان تتأهـل وتتقـوى وتـتمكن مـن إظهـار البشـارة ده

فــــي حلقــــة النهــــاردة عــــايز نبتــــدي نشــــوف الصــــورة الكاملــــة . اللــــي اهللا بيعملــــهمحتــــاجين نكمــــل نشــــارك فــــي 
سواء كان في داخـل مـدينتنا برمنجهـام، أو فـي هنـدوراس أو فنـزويال  .للمشاركة بالبشارة عبر ثقافات مختلفة
 ٣شفنا من حلقتـين فـي تكـوين إزاي نشارك بالبشارة في ثقافات مختلفة؟ . اللي كثير من كنيستنا رايحين لهم

 -٣. اإلحســاس بــالخزي قــدام اهللا -٢. األحســاس بالــذنب قــدام اهللا -١. عواقــب أساســية للخطيــة ٣إنــه فــي 
  . عواقب أساسية للخطية في حياتنا ٣. ذنب، خزي، خوف. ن اهللالخوف م

  
الكتـاب كـان بيـتكلم عـن . من فترة كنت باقرا كتاب في طريقي لتدريب بعـض قـادة الكنـايس السـرية فـي آسـيا

إن الـــذنب والخــزي والخـــوف هــي كلهـــا نتـــايج .. كـــان ليــه رأيوالكاتــب . الطــرق المختلفـــة للمشــاركة بالبشـــارة
ســايد أكثــر مــن مــن النتــايج بيكــون  ١لكــن فــي بعــض الثقافــات، . ا بتتخلــل كــل ثقافــات العــالمللخطيــة، وكلهــ
إن فـي ثقافــة مختلفـة التركيــز أحياًنــا التركيـز يكــون علـى الــذنب فـي ثقافـة معينــة، فـي حــين . االثنـين البـاقيين

ــا ٣بالـــ نــا مــش مبتليــينده مــش معنــاه إن. يكــون علــى الخــزي ممكــن واحــد مــن النتــايج ، إنمــا يعنــي إن أحياًن
مكان تـدريب الكنيسـة السـرية، بعدين وصلت . ابتديت أفكر في األمر. بيظهر على السطح أكثر من الباقي

خلونــــا نــــتكلم عــــن إزاي : "بعــــدها قلــــت.. كــــانوا ســــامعين ومركــــزين. وابتــــديت أوريهــــم إزاي يشــــاركوا بالبشــــارة
قـالوا إن . وفجـأة الكـل ابتـدا يتنبـه زيـادة". خاوفنـااإلنجيل بيورينا قوة اهللا على الخطيـة، وٕازاي بيخلصـنا مـن م

فــي كــل مكــان فــي بلــدهم بيشــوفوا نــاس بيعبــدوا أوثــان كثيــر ويصــدقوا فــي خرافــات . ده حــال ثقــافتهم بــالظبط
ابتـديت . هم ناس بيخافوا من األمـور الخارقـة للطبيعـة. كثير، وبيحيطوا بيوتهم باألوثان دي علشان تحميهم

ووقتهـــا ابتـــديت أشـــوف قـــدام عينـــي إن فـــي صـــورة أكبـــر . اإلنجيـــل بيعـــالج األمـــر ده اتكلـــم معـــاهم عـــن إزاي
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هــو جــزء مــن .. يمكــن فعــًال الخــوف فــي مقابــل قــوة وســالم اهللا. للبشــارة أكثــر مــن الخــزي اللــي بيتحــول لبــر
  .البشارة، إلى جانب المجد اللي اهللا بيقدمه لنا بدل خزينا

  
وقال إن من األسـس اللـي الثقافـة الغربيـة . ية بيسيطر عليها الذنبكاتب الكتاب ده وضح إن الثقافات الغرب

بنقضـــي . بنتعلـــق بحقوقنـــا.. بنـــتكلم عـــن حقوقنـــا. مبنيـــة عليهـــا هـــو الهـــوس بالصـــح والغلـــط، الـــذنب والبـــراءة
يا ترى الشذوذ مقبـول وال أل؟ هـل .. بنتجادل ،فلوس ما لهاش حصر) بنصرف( ساعات ما لهاش حصر و

أنـا عـايز .. الحـرب دي صـح وال غلـط؟ ده الهـدف الغيـر معلـن فـي الثقافـة الغربيـة أل؟ اإلجهـاض مقبـول وال
لو احنا في المكان اللي عـايزين نكـون فيـه، يبقـى مـا . ده أكثر وضع بنالقي نفسنا مرتاحين فيه. أبقى صح
تعريـف إيـه بنعيـد . حتى إننا بنعيد تعريف القيم والمبادئ علشان نقدر نصنف نفسنا إننا صـح. فيش مشاكل

بالطريقــة دي، لكــن يمكــن بــاقي العــالم مــش احنــا متعــودين نفكــر . الصــح والغلــط علشــان نحــس إننــا كويســين
هـو .. بمصـطلحات الصـح والغلـط أو الـذنب والبـرده مش معناه إن الكالم عن اإلنجيل . بالظبط بيفكر زينا
سلســلة الحلقــات دي، وشــوف تــابع لــو بتفكــر كــده، ! الــبعض ممكــن يكــون بيتســائل هــل هــو غلــط. أمــر غلــط

 ٣الـــ. يغطــي الخزيــان، ويحمــي الخــايفاهللا بيطلــب المــذنب، .. ٣معانــا الصــورة المثلثــة دي هللا، زي تكــوين 
  .بيجتمعوا علشان يدونا صورة كاملة لإلنجيل

  
مـثًال، . هو إننا نشـوف إزاي البشـارة بتتعامـل مـع الـذنب والخـزي والخـوف حلقات دي ٣اللي ها نعمله في الـ

ا نشوف في حلقة النهاردة حق شامل، وعـايز أوريكـم شـوية قصـص بتوضـح الحـق ده علشـان نتأهـل مـش ه
إزاي قصـــة اهللا بتتعامـــل مـــع  ..بـــس لمعرفـــة قصـــتنا لكـــن كمـــان لمعرفـــة إزاي قصـــة اهللا بتتعامـــل مـــع الـــذنب

ي بتأمـل قصـة نبتـد .إزاي قصـة اهللا بتتعامـل مـع بـاقي النـاس. .إزاي قصة اهللا بتتعامل مع الخـوف.. الخزي
  .اهللا في ثقافة مبنية على الذنب

  
نكســر إشــارة . كلنــا عــارفين اإلحســاس اللــي بنحســه جوانــا لمــا نعمــل حاجــة غلــط. الــذنب ده إحســاس عــالمي
عــارفين إننــا عملنــا . ويجيلنــا إحســاس تأكــده أنــوار عربيــة البــوليس فــي المرايــة.. حمــرا ونتجاهــل إشــارة وقــوف

اتـك، بمجـرد مـا الكـالم يطلـع مـن بقـك وتشـوف تعبيـر وشـها، تـدرك إنـك مـا لمـا تقـول حاجـة لمر . حاجة غلط
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كالـب ابنـي كـان يحبـي ناحيـة الدفايـة .. حتى األطفـال. فوًرا بتحس بالذنب. كانش المفروض تقول اللي قلته
، معينـة بطريقـة. يلمسـها ويـبص وراه يشـوف إيـه اللـي هـا يحصـل. اللـي عـارف إنـه المفـروض مـا يقربلهـاش

نســبية، لكــن حتــى دول بيقعــوا فــي الفــخ  والقــيم يخلــوا األخالقيــاتكثيــر بيحــاولوا . ين الصــح والغلــطكلنــا عــارف
كلنـــا . الــذنب ده أمـــر واقــع. فـــ مـــا فــيش مفــر مـــن الفــخ ده. ألنهــم عــايزين بـــاقي النــاس يوافقــوهم إنهـــم صــح

بنعـرف اللـي بنعملـه  عارفين الصح والغلط، وجوانا ناموس مكتـوب علـى قلوبنـا زي مـا الكتـاب بيعلمنـا، وبيـه
  . صح وال غلط

  
واللـــي بيهــا بنحـــاول نقنـــع ، فــي الطـــرق الفكريــة. فــي طـــرق مختلفــة بنحـــاول مــن خاللهـــا نتغلــب علـــى الـــذنب

. أنــا بشــر، مــش محتــاج أحــس بالــذنب علــى األمــر ده، أي حــد مكــاني كــان هــا يعمــل نفــس الشــيء.. نفســنا
الصـح والغلـط علشـان يبقـى إحساسـنا أفضـل تجـاه اللـي نعيـد تعريـف .. يمكن نحاول فكرًيا نعيد تعريف القيم

  . بنالقي نفسنا بنعمله
  

أو . لمــا النــاس تلجــأ للخمــر أو المخــدرات علشــان يتعــاملوا مــع الــذنب ويحــاولوا يغطــوه .وفــي طــرق جســدية
طــول مــا . حاولــة لتغطيــة الــذنبميمكــن تكــون مشــغولية حياتنــا هــي .. يمكــن األمــر مــا يوصــلش للدرجــة دي

ولين كفايــة، مــش هــا نبقــى محتــاجين نتواجــه مــع اللــي مــش بنعملــه فــي حياتنــا، أو مــع واقــع اللــي إحنــا مشــغ
نشـجع الفريـق .. الذنب بإننا نغـرق نفسـنا فـي الرياضـة والهوايـات بنتفادىأو يمكن . بنعمله بالفعل في حياتنا

  .فـ نبص للحياة على إنها ممتعة، وما نضطرش نتعامل مع جدية الحياة. ده أو ده
  

، يمكـن لـو ده يمكـن لـو عملـت كـذا أو كـذا. للتعامل مع الذنب، ودي يمكن أكثرهـا خـداًعا وفي طرق روحية
  . يمكن ده يعوض عن كذا أو كذا.. كان روتيني، يمكن لو قدت عيلتي في األمر ده

  
ورا أسـبوع عيـادات الـدكاترة النفسـيين مليانـة أسـبوع . العالم بيقول لنا إن في طرق مختلفة للتعامل مـع الـذنب

إحســــاس بالــــذنب بســــبب اللــــي عملــــوه، إحســــاس بالــــذنب بســــبب اللــــي مــــا . بنــــاس بتصــــارع مــــن عقــــد ذنــــب
النهـاردة ... . عملوه، إحساس بالـذنب بسـبب أي شـيء ناس تانيينعاملوهوش، إحساس بالذنب بسبب اللي 
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. ا للتغلـب علـى الـذنبعايز أقدم لكم حل اهللا لمشكلة الـذنب، الحـل اللـي يفـوق أي حاجـة العـالم يقـدر يقـدمه
كلنــا عنــدنا أحمــال مــن نــوع مــا بنحملهــا .. لــو الــذنب كــان شــيء عــالمي، وكلنــا عنــدنا حاجــات نتمنــى نخبيهــا

وأعتقـد إننـا لمـا نشـوف . يبقى أعتقد إنه كويس إننا نشوف اللي اإلنجيل بيقوله عن إحساسنا بالذنب.. معانا
  .حوالينا الخبر السار ده، يبقى الزم نشاركه مع الناس اللي

  
ِإًذا َال َشــْيَء ِمــَن "، ١: ٨روميــة  ..خلونــا نبتــدي بآيــة .قصــص توضــح األمــر ده ٣عــايز نشــوف مــع بعــض 

أنــا مقتنــع إن ده هــو . ال دينونــة: الكلمــات المحوريــة هنــا. "الدْيُنوَنــِة اآلَن َعَلــى الــِذيَن ُهــْم ِفــي اْلَمِســيِح َيُســوعَ 
دينونـــة علـــى الـــذين هـــم فـــي شـــيء مـــن الال . لمحوريـــة فـــي لإلنجيـــلالرســـالة األساســـية ا.. جـــوهر المســـيحية
  . المسيح يسوع

  
والقصـص دي ". ال دينونـة"قصصه في األناجيـل اللـي بتوضـح لنـا معنـى . خلونا نفكر في كذا صورة ليسوع

يقـدر ياخـد واحـدة مـن هـدفي إن كـل واحـد . ، ونقرا كـام فقـرة٢خلونا نفتح مرقس . ٨ها ترجعنا ثاني لرومية 
لقصــص دي، ويعيــد صــياغتها، علشــان يقــدر يشــارك مــع حــد بيصــارع مــع اإلحســاس بالــذنب إزاي يســوع ا

احنــا .. ده اللــي بنحــاول نعملــه هنــاإزاي نشــارك قصــة اهللا فــي ثقافــة مبنيــة علــى الــذنب؟ . بيتعامــل مــع ذنبنــا
مـــع  مـــش بنـــتعلم القصـــص دي علشـــان نفهـــم التعلـــيم اللـــي فيهـــا، لكـــن كمـــان علشـــان نشـــارك القصـــص دي

  . الهدف إنها ما تنتهيش عندنا، لكن تنتشر من خاللنا. آخرين
  
فـــي . هنـــا يســوع كـــان بيجــول ويشـــفي النــاس. بتقـــدم لنــا صـــورة مذهلــة ١٢ -١: ٢مــرقس  )القصــة االولـــى(

وفــي . طــالبين شــفاء مــن أمراضــهم أو تحريــر مــن شــياطينيقــول إن النــاس كــانوا متجمعــين  ٣٣: ١مــرقس 
  ..يسوع بالكاملنشوف محور خدمة  ٢مرقس 

َوِلْلَوْقـِت اْجَتَمـَع َكِثيـُروَن َحتـى َلـْم َيُعـْد َيَسـُع َوَال َمـا ٢. ثُم َدَخَل َكْفَرَناُحوَم َأْيًضا َبْعـَد َأيـاٍم، َفُسـِمَع َأنـُه ِفـي َبْيـٍت ١"
َوإِْذ َلـْم َيْقـِدُروا َأْن َيْقَتِرُبـوا ٤. َمْفُلوًجـا َيْحِملُـُه َأْرَبَعـةٌ  َوَجـاُءوا ِإَلْيـِه ُمَقـدِمينَ ٣. َفَكـاَن ُيَخـاِطُبُهْم ِباْلَكِلَمـةِ . َحـْوَل اْلَبـاِب 

ــْقَف َحْيــُث َكــانَ  ــِذي َكــاَن اْلَمْفُلــوُج ُمْضــَطِجًعا . ِإَلْيــِه ِمــْن َأْجــِل اْلَجْمــِع، َكَشــُفوا الســِريَر ال ــُوا السَوَبْعــَد َمــا َنَقُبــوُه َدل
، َمْغفُـوَرٌة َلـَك َخَطاَيـاكَ «: ِإيَماَنُهْم، َقاَل ِلْلَمْفُلوجِ  َفَلما َرَأى َيُسوعُ ٥. َعَلْيهِ  َوَكـاَن َقـْوٌم ِمـَن اْلَكَتَبـِة ُهَنـاَك ٦. »َيا ُبَنـي
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» اُهللا َوْحـَدُه؟ِلَمـاَذا َيـَتَكلُم هـَذا هَكـَذا ِبَتَجـاِديَف؟ َمـْن َيْقـِدُر َأْن َيْغِفـَر َخَطاَيـا ِإال «٧: َجاِلِسيَن ُيَفكـُروَن ِفـي ُقلُـوِبِهمْ 
َأيَمـا ٩ِلَمـاَذا ُتَفكـُروَن ِبهـَذا ِفـي ُقلُـوِبُكْم؟ «:َفِلْلَوْقِت َشَعَر َيُسوُع ِبُروِحِه َأنُهْم ُيَفكُروَن هَكَذا ِفي َأْنُفِسِهْم، َفَقاَل َلُهمْ ٨

َولِكْن ِلَكْي َتْعَلُمـوا َأن ١٠ُقْم َواْحِمْل َسِريَرَك َواْمِش؟ : الَ َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك، َأْم َأْن ُيقَ : َأْيَسُر، َأْن ُيَقاَل ِلْلَمْفُلوجِ 
ُقـــْم َواْحِمـــْل َســـِريَرَك : َلـــَك َأُقـــولُ «١١: َقـــاَل ِلْلَمْفُلـــوجِ . »الْبـــِن اِإلْنَســـاِن ُســـْلَطاًنا َعَلـــى اَألْرِض َأْن َيْغِفـــَر اْلَخَطاَيـــا

ــــُدوا اَهللا َفَقــــاَم ِلْلَوْقــــ١٢. »!َواْذَهــــْب ِإَلــــى َبْيِتــــكَ  ــــى ُبِهــــَت اْلَجِميــــُع َوَمجَحت ، اَم اْلُكــــلــــِريَر َوَخــــَرَج ُقــــد ِت َوَحَمــــَل الس
  ."»!َما َرَأْيَنا ِمْثَل هَذا َقط «:َقاِئِلينَ 
  

محتــاجين نشــوف المســتويين علشــان . شــوفوا قــوة المســيح فــي الصــورة دي علــى مســتويين مختلفــينعــايزكوا ت
  .٢نقدر نفهم مرقس 

  
رجالــة دول جــابوا واحــد مشــلول وقــدموه قــدام  ٤الـــ. خطايــا محــويســوع ليــه ســلطان ي.. مســتوى األولال -١

بالتـالي النـاس توقعـوا مـن . يسوع كان بيشـفي النـاس ١زي ما قلنا إن في مرقس . يسوع بطريقة غير معتادة
مـات يسـوع يقولهـا ، أول كل٥عـدد . لكـن مـش ده اللـي يسـوع بيعملـه. ، فيقوم ويمشـييسوع إنه يشفي المفلوج

، َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياكَ : "هي في الوقت ده، وخاصة في التفكير اليهـودي، كـان إن حـد يبقـى مـريض ". َيا ُبَني
نشـوف الفكـر . بالشلل ده، كان بيرجع إما لخطية الشـخص نفسـه، أو لخطيـة أبويـه أو أجـداده.. بالمرض ده
السبب في إنـه مشـلول هـو إن . اهللا على حياة الشخص دهقضاء . أكيد خطية هي السبب.. ٩ده في يوحنا 
اللـي و . وبالتالي الراجل ده طـول فتـرة شـلله عـايش بعـار وألـم إنـه تحـت دينونـة اهللا بسـبب خطايـاه. اهللا بيدينه

يسـوع مـش بيقـول إن الراجـل ده تحـت دينونـة أو إن خطيتـه . هو إنه اتجـه ألصـل المشـكلة هنا يسوع بيعمله
. لخطيـة فـي العـالمل ب، إن المرض والموت هم نتايجن نشوف حق معلن في كل الكتالك. هي سبب مرضه

نتيجـــة .. علشـــان كـــده عنـــدنا ألـــم، ومـــرض، ومـــوت. ٣اختبرنـــاهم بســـبب دخـــول الخطيـــة للعـــالم فـــي تكـــوين 
، َمْغُفــوَرٌة َلــ: "علشــان كــده، يســوع يتوجــه لقلــب مشــكلة الشــخص ده، ويقــول لــه. للخطيــة فــي العــالم َك َيــا ُبَنــي

لمـا . إن يسوع يدعي إنه يقدر يغفر الخطايا، معناه إنـه بيسـاوي نفسـه بـاهللا !ده إدعاء جريء جًدا". َخَطاَياكَ 
، اللـي كـان بروفيسـور ملحـد قبـل مـا يبقـى C.S. Lewisلــ سـي إس لـويس " المسـيحية المجـردة "تقرا كتـاب 
إنـه يقـدر  بيقـول إنه يشوف يسـوع بيرة جًدا قال إنها حاجة ك. اتكلم عن الفقرة الكتابية دي بالذات.. مسيحي
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وفــي نظــر ســي إس لــويس، ده كــان يبقــى .. إنــه هــو اللــي البشــر أخطــأوا فــي حقــه يقــوليغفــر الخطايــا، إنــه 
هـو فـاكر نفسـه : "إنمـا اتعجبـوا. مـا اقتنعـوش بكـدهلكـن القـادة الـدينيين . إدعاء سخيف لو ما كـانش فعـًال اهللا

: يــبص لهــم ويقــول.. ي علــى إنــه اهللاارف أفكــارهم بــالظبط، وده دليــل ثــانفـــ يســوع يجــاوبهم، وهــو عــ" مــين؟
: ويكمـل" الخطيـة؟: الشلل، وال أصل المشكلة في حياة الشخص مرضإني أتعامل مع .. تفتكروا إيه أسهل"
". قــوم، احمــل ســريرك، وامــش: "التفــت للمفلــوج وقــال لــه.." علشــان تصــدقوا إن لــي ســلطان أغفــر الخطايــا"

  .خطايانا محويسوع ليه سلطان إنه ي... . فعالً فيعمل كده 
  
الســـلطان لمحـــو . ده ثـــاني مســـتوى فـــي الصـــورة عـــن قـــوة المســـيح. يســـوع ليـــه ســـلطان يشـــفي آالمنـــا -٢

. خلونـــا نشـــوف عالقـــة األمـــر ده بخبـــرة الـــذنب العالميـــة فـــي حياتنـــا كلنـــا. خطايانـــا، والســـلطان لشـــفاء آالمنـــا
المشـــكلة المحوريـــة مـــش الصـــراعات اللـــي . بنواجههـــا بســـبب الـــذنبالمشـــكلة المحوريـــة مـــش المشـــاكل اللـــي 

المشــكلة المحوريـة هــي إنــه كلنــا أخطأنــا فــي حــق إلــه . بنواجههـا مــع فــالن أو عــالن بســبب إحساســنا بالــذنب
إنمــا إحساســنا بالــذنب فــي أساســه نــاتج عــن . إحساســنا بالــذنب مــش نــاتج عــن كوننــا خــذلنا آخــرين. قــدوس

كــل .. حــق الكتــابي يقــول إن كــل واحــد فينــا هــا يقــف قــدام اهللا ويقــدم حســاب عــن حياتــهوال. كوننــا خــذلنا اهللا
هنــا يســـوع . دي فكــرة مرعبــة لــو بنحــاول نغطــي ذنبنـــا بطــرق عقليــة أو جســدية أو حتــى روحيــة. واحــد فينــا

، َمْغفُـوَرٌة لَـَك َخَطاَيـاكَ : "فيقـول. بيدخل ألصل المشكلة هـي " ال دينونـة"الــ صـورة .. أو بتعبيـر ثـاني". َيـا ُبَنـي
أنــا غفــرت لــك : "فــي محــور حياتنــا يقــول.. ده أعمــق احتيــاج". أنــا غفــرت لــك خطايــاك: "يســوع جــاي يقــول

بيصــارعوا مــع كثيــر .. إيــه عالقــة ده بألمنــا؟ أنــا عــارف إن كثيــر فــي كنيســتنا فــي ألــم: حــد يســأل". خطايــاك
نـاس . مـن أمـور الـدكاترة مـش عـارفين يفسـروهاكثيـر بيعـانوا . كثيـر بيعـانوا مـن أورام سـرطانية. آالم جسدية

منــا وفــي وســط آال. نــاس بيحبــوهم، وبيتســائلوا إيــه اللــي هــا يحصــللأو لــيهم  اكتشــفت نتــايج أشــعة، ســواء 
وبيتـــدي يرمـــي أفكـــار علـــى ". دي صـــورة الدينونـــة ألنـــك عملـــت حاجـــة غلـــط: "يقـــول وومعانتنـــا ييجـــي العـــد

ما فيش دينونـة علـى .. بالعكس: تبص للعدو وتقول له: ي تعملهده اللتعمل إيه في الظروف دي؟ . أذهاننا
ده، مهمــا كــان األلــم، كــل خطايــاي اتغفــرت لــي، ونتيجــة كــ". أنــا اتغفــر لــي، وده أعمــق احتيــاج لــي. حيــاتي

.. نهــى حيــاتيأمهمــا كــان الجــرح، مهمــا كــان المــرض اللــي باواجهــه فــي الحيــاة دي، ومهمــا طــال، حتــى لــو 
أوضــح مــا يكــون فــي مغفرتــه ه الســلطان إنــه يشــفيني لألبــد؛ ألنــه أظهــر قوتــه ومجــده كفأنــا عــارف إن اهللا ليــ
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، اهللا ليه السلطان إنه يشفي أمراضنا، لكن قوته ومجده بيظهروا كأوضح مـا يكـون فـي محـوه أيوه. لخطاياي
القيمـة  إننـا عمرنـا مـا نشـيل. .أصـلي إننـا عمرنـا مـا نسـتهين بـاألمر ده. ٢لخطايانا، زي ما شفنا في مرقس 
مـا  .. أل..." أنـا عـارف إنـه يقـدر يغفـر لـي خطيتـي، لكـن أتمنـى بجـد أشـوف: "اللي في األمر ده بإننا نقول

هــو بينظــر لنــا، مــش لألعــراض اللــي فــي . بيمحــو خطايانــا ويبعــدها عننــا.. هــو بيغفــر خطايانــا". لكــن"فــيش 
". أنـا غفـرت لـك. ال دينونـة.. ك خطايـاكبنتـي، مغفـورة لـيـا بنـي، يـا ا: "، ويقـولبينظر لجـوهر كياننـا. حياتنا

َأْصـَفُح َعـْن ِإْثِمِهـْم َوَال "، ٣٤: ٣١ونفس الشـيء فـي إرميـا  ."َخَطاَياَك َال َأْذُكُرَها: "يقول ٢٥: ٤٣في إشعياء 
ليـه؟ ألنـه بيغفـر .. ما فيش دينونـة.. ١٢ -١: ٢ودي الصورة اللي بنشوفها في مرقس ". َأْذُكُر َخِطيَتُهْم َبْعدُ 

  .لنا
  

وفـي . هـي فقـرة أطـول شـوية، ويمكـن مألوفـة لمعظمكـم. ٢١ -١: ٣افتحـوا يوحنـا . خلونا نتنقل لثـاني قصـة
: ٣يوحنــا .. حتــى اللــي مــا لهــومش عالقــة بــاهللا يعرفوهــا. آيــة فــي الكتــاب المقــدس كلــهالــُنص يمكــن أشــهر 

  ،٢١ -١: ٣يوحنا . خلونا نقراها في سياق القصة، واحنا لسه بنفكر إنه ما فيش دينونة. ١٦
يِسييَن اْسُمُه ِنيُقوِديُمـوُس، َرئِـيٌس ِلْلَيهُـودِ ١" ـُم، «:ِإلَـى َيُسـوَع لَـْيًال َوَقـاَل َلـهُ هـَذا َجـاَء ٢. َكاَن ِإْنَساٌن ِمَن اْلَفرَيـا ُمَعل

 َتْعَمـُل ِإْن َلـْم َيُكـِن اُهللا َنْعَلُم َأنَك َقْد َأَتْيَت ِمَن اِهللا ُمَعلًما، َألْن َلْيَس َأَحٌد َيْقـِدُر َأْن َيْعَمـَل هـِذِه اآلَيـاِت الِتـي َأْنـتَ 
ِإْن َكـــاَن َأَحـــٌد َال ُيوَلـــُد ِمـــْن َفـــْوُق َال َيْقـــِدُر َأْن َيـــَرى : اْلَحـــق َأقُـــوُل َلـــكَ  اْلَحـــق «:َأَجـــاَب َيُســـوُع َوَقـــاَل َلـــهُ ٣. »َمَعـــهُ 

ـِه «:َقاَل َلُه ِنيُقوِديُموُس ٤. »َمَلُكوَت اهللاِ  ُه َيْقـِدُر َأْن َيـْدُخَل َبْطـَن ُأمَكْيَف ُيْمِكُن اِإلْنَساَن َأْن ُيوَلَد َوُهَو َشْيٌخ؟ َأَلَعل
وِح َال َيْقــِدُر َأْن : اْلَحــق اْلَحــق َأقُــوُل َلــكَ «:َأَجــاَب َيُســوعُ ٥» ُيوَلــَد؟ثَاِنَيــًة وَ  ِإْن َكــاَن َأَحــٌد َال ُيولَــُد ِمــَن اْلَمــاِء َوالــر

وِح ُهـَو ُروحٌ ٦. َيْدُخَل َمَلُكوَت اهللاِ  ـ٧. َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسـِد َجَسـٌد ُهـَو، َواْلَمْولُـوُد ِمـَن الـر ـي ُقْلـُت َلـكَ َال َتَتَعجْب َأن :
َالــريُح َتهُــب َحْيــُث َتَشــاُء، َوَتْســَمُع َصــْوَتَها، لِكنــَك َال َتْعَلــُم ِمــْن َأْيــَن تَــْأِتي َوَال ِإَلــى ٨. َيْنَبِغــي َأْن ُتوَلــُدوا ِمــْن َفــْوقُ 

وحِ . َأْيَن َتْذَهبُ  َمْن ُوِلَد ِمَن الر هَكَذا ُكل«. 
ــهُ َأَجــاَب ِنيُقوِديُمــوُس وَ ٩ ــاَل َل ــُن َأْن َيُكــوَن هــَذا؟«:َق ــهُ ١٠» َكْيــَف ُيْمِك ــاَل َل َأْنــَت ُمَعلــُم ِإْســَراِئيَل «:َأَجــاَب َيُســوُع َوَق

. ْقَبلُـوَن َشـَهاَدَتَناِإنَنـا ِإنَمـا َنـَتَكلُم ِبَمـا َنْعَلـُم َوَنْشـَهُد ِبَمـا َرَأْيَنـا، َوَلْسـُتْم تَ : َاْلَحق اْلَحق َأُقوُل َلكَ ١١! َوَلْسَت َتْعَلُم هَذا
َوَلـْيَس َأَحـٌد َصـِعَد ١٣ِإْن ُكْنُت ُقْلُت َلُكُم اَألْرِضياِت َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن، َفَكْيَف ُتْؤِمُنوَن ِإْن ُقْلُت َلُكـُم السـَماِوياِت؟ ١٢

 .ُهَو ِفي السَماءِ ِإَلى السَماِء ِإال الِذي َنَزَل ِمَن السَماِء، اْبُن اِإلْنَساِن الِذي 
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يِة هَكـَذا َيْنَبِغـي َأْن ُيْرَفـَع اْبـُن اِإلْنَسـاِن، «١٤ َة ِفي اْلَبرَمـْن ُيـْؤِمُن ِبـِه ١٥َوَكَما َرَفَع ُموَسى اْلَحي ِلَكـْي َال َيْهِلـَك ُكـل
َم َحتى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكـْي َال َيْهِلـَك ُكـل َمـْن ُيـْؤِمُن َألنُه هَكَذا َأَحب اُهللا اْلَعالَ ١٦. َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اَألَبِديةُ 

. َألنــُه َلــْم ُيْرِســِل اُهللا اْبَنــُه ِإَلــى اْلَعــاَلِم ِلَيــِديَن اْلَعــاَلَم، َبــْل ِلــَيْخُلَص ِبــِه اْلَعــاَلمُ ١٧. ِبــِه، َبــْل َتُكــوُن َلــُه اْلَحَيــاُة األََبِديــةُ 
ـــْؤِمنُ ١٨ ـــدِ  َالـــِذي ُي ـــِن اِهللا اْلَوِحي ـــْؤِمْن ِباْســـِم اْب ـــْم ُي ـــُه َل ـــْد ِديـــَن، َألن ـــْؤِمُن َق ـــَداُن، َوالـــِذي َال ُي ـــِه َال ُي َوهـــِذِه ِهـــَي ١٩. ِب

ــاُس الظْلَمــَة َأْكثَــَر ِمــَن النــوِر، َألن َأْعَمــالَ : الدْيُنوَنــةُ  الن ــوَر َقــْد َجــاَء ِإَلــى اْلَعــاَلِم، َوَأَحــبالن يَرةً ِإن ُهْم َكاَنــْت ِشــر .
ــا َمــْن َيْفَعــُل اْلَحــق ٢١. َألن ُكـل َمــْن َيْعَمــُل الســيآِت ُيــْبِغُض النــوَر، َوَال َيــْأِتي ِإَلــى النـوِر ِلــَئال تُــَوبَخ َأْعَمالُــهُ ٢٠ َوَأم

  ."»ُموَلةٌ َفُيْقِبُل ِإَلى النوِر، ِلَكْي َتْظَهَر َأْعَماُلُه َأنَها ِباِهللا َمعْ 
  

كـــان عـــارف كــل القـــوانين، ووظيفتـــه . حـــد زي قائـــد محكمــة عليـــا فـــي زمننــا. نيقوديمــوس كـــان معلـــم يهــودي
ده جــه . كــان معلــم كبيــر للنــاموس فــي القــرن األول. شــعب العهــد، شــعب اهللا مــن اتولــد يهــودي،. حمايتهــا
مــا تقــدرش تــدخل ملكــوت اهللا " :بــص لــه وقــال لــهفـــ يســوع . تطرقــت لملكــوت اهللاوابتــدا معــاه محادثــة ليســوع 

أنا مولـود يهـودي، وجـزء : أكيد بتفكر. حط نفسك مكانه. طبًعا ده حير نيقوديموس". لحد ما تتولد من جديد
فيبتـدي يعنـي إيـه محتـاج أتولـد مـن جديـد؟ .. مش بـس كـده، أنـا كمـان قائـد وسـط شـعب اهللا.. من شعب اهللا

خلقـــوا وٕازاي المعلمـــين . قـــانون ووصـــية روحيـــة موجـــودة قـــدم حياتـــه لكـــل نيقوديمـــوسيـــتكلم عـــن إزاي يســـوع 
عمل كل ده علشان يقـدر يكسـب رضـا اهللا، علشـان يقـدر يكـون . قواعد ووصايا أكثر علشان الناس يتبعوها

". وال حاجـــة منـــه ُتحتســـبأنـــت عملـــت كـــل ده، لكـــن : "لكـــن ييجـــي يســـوع للمشـــهد ويقـــول. متصـــالح مـــع اهللا
. ومتمــردين علــى اهللاقصــة شــعب اهللا تــايهين فــي البريــة . ٢١حاح ويوضــح لــه بمثــال مــن ســفر العــدد إصــ

مــا كــانش وقــت ممتــع وســط شــعب اهللا فــي . يلــدغوا الشــعب، فيموتــوا ويبــدأوا. ســل اهللا ثعــابين علــى شــعبهفير 
فـــ اهللا يوصــي موســى يرفــع حيــة علــى عمــود، يــبص . فيصــلي موســى للــرب ويطلــب إنــه يخلصــهم. ٢١عــدد 

ليـه يسـوع . كل اللـي عليـك تعملـه هـو إنـك تـبص. الموت من لدغات الثعابين لها كل الشعب، فيخلصوا من
ل لنيقوديموس إن مش المهم تقدر تعمل إيه كمـا لـو كـان . استخدم المثل ده بالذات؟ ألنه كان بيحاول يوص
مســــتحيل يــــا . فــــي أوضــــة كــــل أكــــر األبــــواب فيهــــا أعلــــى مــــن إنــــه يوصــــل لهــــا، ومــــش قــــادر يخــــرج لوحــــده

كـل اللـي تقـدر تعملـه هـو . ما كانت القوانين والوصايا اللـي بتتبعهـا، مـا تقـدرش تعمـل حاجـةمهنيقوديموس، 
اهللا أحـب العـالم جـًدا لدرجـة إنـه قـدم ابنـه وحيـده علشـان كـل اللـي يـأمن . تبص فين؟ تبص علي . إنك تبص



 ٣ اختالف الثقافات

12 

. ق مهـول لينـاده حـ. ، إنما يعتمـد علـى اللـي أنـا عملتـهاألمر مش معتمد على اللي تقدر تعمله. بي يخلص
نحـاول نسترضـي إحسـاس الـذنب نقدر نعمل كـل حاجـة، و . مارسةفي ثقافتنا بقى مرواح الكنيسة يوم الحد م

وده يوصـــلنا . احنـــا محتـــاجين الـــذنب يتشـــال مننـــا. لكـــن لـــو حاولنـــا نعمـــل ده لوحـــدنا، هـــا نفشـــل. فـــي حياتنـــا
  .لهدف المسيح في قصة نيقوديموس

  
جـه علشـان . جه علشان يوقفنا من محاولـة إزالـة الـذنب لوحـدنا: االول الجانب. هدف المسيح ليه جانبين

مــن المحــاوالت العقليــة والجســدية والروحيــة لمحاولــة يوقفنــا مــن محاولــة التغلــب علــى الــذنب بنفســنا، ويوقفنــا 
عــارف ليــه؟ ألن اهللا أرســلني .. بطــل محاوالتــك: "كــان بيقــول لنيقوديمــوس. الحصــول علــى حريــة فــي قلوبنــا

: أل، إنمـــا قـــال. يســـوع مـــا جـــاش العـــالم، وقـــال أنـــا هـــا أخلـــص دول وأديـــن دول". شـــان أديـــن العـــالممـــش عل
أنــت ُمــدان بالفعــل . ومــن ضــمنهم أنــت كمــان.. نيقوديمــوس، أنــت مــش مــدرك إن العــالم كلــه ُمــدان بالفعــل"

اللـي  محتاج حد ييجـي يخلصـك مـن الدينونـة.. على دينونتك مايعلنشأنت محتاج حد ييجي . على خطيتك
ــاني( ". أنــت محتــاج تبطــل تحــاول، وتتكــل علــي . أنــت فيهــا بالفعــل ــب الت يســوع جــه علشــان ) و ده الجان

ــهميوقفنــا عــن المحاولــة، ويعل ــل علي ــا نتك خطيتــك، بطــل تحــاول اخــرج مــن ظلمــة  .بــص لــي :قــال لــه. ن
ا هـا أزيـل الـذنب أن.. وده جمال األمر.. خلي ذنبك ينكشف. شوف أنا مين. اخرج للنور. تستخبى وتغطيها

: الت للوصــول هللا، يقــول لــهف إنــه مشــوش وســط محــاوالت ورا محــاو ويقــول لنيقوديمــوس اللــي اكتشــ". عنــك
، تقــدر تتولــد مــن جديــد. نيقوديمــوس، أنــا مــش بــس غفــرت لــك، لكــن تقــدر كمــان تحصــل علــى بدايــة جديــدة"

أنـا جيـت علشـان أديــك . هباسـتمرار تكفـر عـن ماضــيك وكـل الـذنب اللـي فيــمـش محتــاج . وتبتـدي مـن جديـد
تقدر تتولد من جديد من خالل روح اهللا، وده مش ها يكـون أمـر معتمـد علـى مظـاهر خارجيـة . بداية جديدة

.. ها اشـيل إحساسـك بالـذنب، وأديـك بدايـة جديـدة. اللي باقدمهولك ده حياة داخلية. محتاج تخلي بالك منها
 در تحصل على بداية جديدةتق.. ٣دي قصة يوحنا ". بس بإنك تآمن وتتكل علي.  

  
كثيـر مـن دارسـي الكتـاب بيقولـوا إن الدارسـين اإلنجيليـين مقتنعـين إن الـنص ده . ٨فـي يوحنـا  قصتنا الثالثة

الـبعض بيقـول . كثيـر مـن مخطوطـات العهـد الجديـد مـا فيهـاش الجـزء ده. ما بينتميش فعـًال للكتـاب المقـدس
لكــن علــى . ده إن كــان جــزء مــن الكتــاب أصــالً .. غيــر ده يمكــن الجــزء ده بينتمــي لمكــان ثــاني فــي الكتــاب
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، فكـل الدارسـين أجمعـوا إنـه بيقـدم صـورة حقيقيـة ان الجـزء ده جـزء مـن الكتـاب وال ألالرغم من الجدال إذا كـ
بالتــالي، القصــة دي بتقــدم لنــا أمــور ينفــع نتعلمهــا، علــى الــرغم مــن . يمكــن قصــة حصــلت فعــالً . عــن يســوع

فـــ خلونــا نقراهــا، ونتخيــل المشــهد المشــحون ده فــي ضــوء فكــرة إنــه ال دينونــة علــى . األســئلة المحيطــة بيهــا
  .الذين هم في المسيح يسوع

  
ْيُتونِ ١"، ١: ٨يوحنا  ا َيُسوُع َفَمَضى ِإَلى َجَبِل الز َأم. 

ـــْعِب فَ ٢ ـــْبِح، َوَجـــاَء ِإَلْيـــِه َجِميـــُع الش َحَضـــَر َأْيًضـــا ِإَلـــى اْلَهْيَكـــِل ِفـــي الص ُمُهـــمْ ثُـــممَ ٣. َجَلـــَس ُيَعلِإَلْيـــِه اْلَكَتَبـــُة  َوَقـــد
ــا َأَقاُموَهــا ِفــي اْلَوْســِط . َواْلَفريِســيوَن اْمــَرَأًة ُأْمِســَكْت ِفــي ِزًنــا ــُم، هــِذِه اْلَمــْرَأُة ُأْمِســَكْت َوِهــَي «:َقــاُلوا َلــهُ ٤َوَلمَيــا ُمَعل

ــاُلوا هــَذا ٦» َفَمــاَذا َتقُــوُل َأْنــَت؟. ُموِس َأْوَصــاَنا َأن ِمْثــَل هــِذِه تُــْرَجمُ َوُموَســى ِفــي النــا٥َتْزِنــي ِفــي َذاِت اْلِفْعــِل،  َق
ــِه َعَلْيــهِ  ــا َيْشــَتُكوَن ِب ــوُه، ِلَكــْي َيُكــوَن َلهُــْم َم ُب ــا َيُســوُع َفــاْنَحَنى ِإَلــى َأْســَفُل َوَكــاَن َيْكتُــُب ِبِإْصــِبِعِه َعَلــى . ِلُيَجر َوَأم

ــا اْســ٧. اَألْرضِ  وا َيْســَأُلوَنُه، اْنَتَصــَب َوَقــاَل َلُهــمْ َوَلم ًال ِبَحَجــرٍ «:َتَمرــٍة َفْلَيْرِمَهــا َأو٨» !َمــْن َكــاَن ِمــْنُكْم ِبــَال َخِطي ثُــم
ـ٩. اْنَحَنـى َأْيًضـا ِإَلــى َأْسـَفُل َوَكــاَن َيْكتُـُب َعَلــى اَألْرضِ  ـا َســِمُعوا َوَكاَنـْت َضــَماِئُرُهْم تَُبك ـا ُهــْم َفَلمُتُهْم، َخَرُجــوا َوَأم
َفَلمـا اْنَتَصـَب ١٠. َوَبِقَي َيُسوُع َوْحَدُه َواْلَمْرَأُة َواِقَفـٌة ِفـي اْلَوْسـطِ . َواِحًدا َفَواِحًدا، ُمْبَتِدِئيَن ِمَن الشُيوِخ ِإَلى اآلِخِرينَ 
» َن ُهــْم ُأولِئــَك اْلُمْشــَتُكوَن َعَلْيــِك؟ َأَمــا َداَنــِك َأَحــٌد؟اْمــَرَأُة، َأْيــ َيــا«:َيُســوُع َوَلــْم َيْنُظــْر َأَحــًدا ِســَوى اْلَمــْرَأِة، َقــاَل َلَهــا

   ."»اْذَهِبي َوَال ُتْخِطِئي َأْيًضا. َوَال َأَنا َأِديُنكِ «:َفَقاَل َلَها َيُسوعُ . »!َال َأَحَد، َيا َسيدُ «: َفَقاَلتْ ١١
  

عــايز . ٣المســيح فــي يوحنــا قــوة يســوع، وهــدف  ٢شــفنا فــي مــرقس . الزانيــة، قصــة يســوع والمــرأة ٨يوحنــا 
التناقض هو جملتين أو كلمتـين شـكلهم عكـس بعـض، لكـن . ٨لمسيح في يوحنا لالظاهري تناقض النشوف 

بكـون عنـدك أمـور مختلفـة ماشـية مـع بعـض، فتتسـائل هـل فعـًال . مش شرط إنهم يكونـوا فعـًال عكـس بعـض
فــي . شــخص المســيح.. المقــدس هنــا نشــوف واحــدة مــن أكبــر صــور التنــاقض فــي الكتــاب. بيناقضــوا بعــض

أوًال، يسـوع ملتـزم . لكـن الصـورة اللـي قـدامنا هنـا مذهلـة فعـالً . مكان ثاني بنشوف ناسوته والهوته مع بعض
شــفنا فــي القصــة دي معلمــين النــاموس بيتقــدموا ليســوع، عــايزين يوقعــوه . بشــغف بإنــه يحــافظ علــى عــدل اهللا

لمـا ترجـع لسـفر الثنيـة . لسـت دي اتمسـكت بتزنـيلوا إن اقـا. في فخ، بإنهم يحطوه في موقف ال مهـرب منـه
فـ هـل هـا . ناموس موسى قال إنها المفروض تترجم. ، تشوف الناموس الموسوي١٠: ٢٠، والويين ٢: ٢٢
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تمشـي عكــس نـاموس موســى وتقــول إنهـا مــا تتــرجمش؟ لـو يســوع قــال إنهـا مــا تتــرجمش، يبقـى بيتعــدى علــى 
ده غيـر إنـه . ى ناموس موسى وتترجم، شعبيته وسط الناس هـا تتـأثرلكن لو قال نحافظ عل. ناموس موسى

اللي كان في الوقت ده بيحظر إن نوع من أنواع اإلعـدام العلنـي، زي  كده ها يتعدى على القانون الروماني
فــ . ده إلى جانب التقليـل مـن شـأن الرأفـة والرحمـة اللـي بنشـوفها فـي حيـاة يسـوع وخدمتـه. الرجم لخطية الزنا

هنــا كثيــر يقــروا الفقــرة دي، ويميلــوا إنهــم . هــم تخيلــوا إنهــم حاصــروه لمــا حطــوا النــاموس قدامــهل إيــه؟ يعمــ
لكـن ! مـافيش نـاموس! احنـا فـي عهـد النعمـة دلـوقتي! يسوع سـاب النـاموس. يشوفوا يسوع بيتخطى الناموس

مـــا  يســـوع. ل اهللاعلـــى النـــاموس، عـــديســـوع ملتـــزم بشـــغف إنـــه يحـــافظ . مـــش ده اللـــي الفقـــرة دي بتعلمـــه لنـــا
فـي الواقـع، جديـة يسـوع ناحيـة الخطيـة هـي أكثـر مـن النـاس دول اللـي عنـدهم . ش الخطيـة بـالمرة هنـاتجاهل

أل، مـش : مـا قـالش. إنهـا المفـروض مـا تتـرجمش ٨يسوع ما قالش في يوحنا .. خلي بالك. استعداد للخطية
. إنتـــوا عنـــدكوا حـــق: كأنـــه بيقـــول لهـــم. م بيـــهإنمـــا بيبـــان إنـــه بياخـــد األمـــر كمســـل . ده اللـــي النـــاموس بيقولـــه

فـــ . للــرجم حســب ســفر التثنيــة.. الخطيــة دي بتقــود للمــوت. فــي عقــاب جــدي جــًدا للزنــا هالنــاموس بيقــول إنــ
وس، يــتكلم عــن إن ، وأجــزاء ثانيــة فــي النــام٧: ١٧فــي تثنيــة . بعــد كــدهخلونــا ناخــد النــاموس للخطــوة اللــي 

أكثــر مــن شــاهد واحــد، والشــهود اللــي بيشــهدوا ضــد الشــخص المــتهم فــالزم يكــون فــي  حصــل اتهــام زي ده،
خـــالص، خلونـــا ننفـــذ . يكونـــوا بـــال لـــومبوالنـــاموس بيقـــول إن الشـــهود . بيكونـــوا أول نـــاس يرمـــوا حجـــارة عليـــه

اللـي فيكـوا . إنما كان بيقول خلونا ناخد الناموس خطوة أبعـد. يسوع ما كانش بيقلل من الناموس.. الناموس
ـــى النـــاموس، خلـــي دول يرمـــوا أول حجـــر حـــافظوا علـــى ألنكـــم حـــافظتوا علـــى .. النـــاموس وكـــان قلـــبهم عل
َمـْن : "ليسـوع يقـو . مشـهد مشـحون جـًدا. ، من أكبرهم ألصغرهموفجأة، الناس دول يبتدوا يتراجعوا. الناموس

. يســوع يكــرر إنــه بــال خطيــة ٤٦: ٨وحنــا وفــي ي. ، ففجــأة ينســحبوا"َكــاَن ِمــْنُكْم ِبــَال َخِطيــٍة َفْلَيْرِمَهــا َأوًال ِبَحَجــرٍ 
هــو قــال اللــي بــال خطيــة يرميهــا بــأول . فجــأة، المــرأة لقــت نفســها بتواجــه الوحيــد اللــي ليــه ســلطان إنــه يــدينها

. تقــف قدامــه، وزي مــا قلنــا يســوع بيحــافظ علــى عــدل اهللا. للــي بــال خطيــة هــو يســوع، يســوع وحــدها.. حجــر
هــي دلــوقتي . ا ســمعتش يســوع بيقــول إنهــا المفــروض مــا تتــرجمشفــالمرأة مــش قــادرة تتشــجع لســه، ألنهــا مــ

فـــ ييســوع يعمــل إيــه؟ يــبص لهــا والــدموع فــي عينيهــا، . ويرجمهــا بتواجــه الوحيــد اللــي ليــه الســلطان إنــه يــدينها
الوحيد اللي ليـه السـلطان إنـه يـدينها وقتها، . ما فيش حد: فتقول له" هم فين؟ فين اللي بيدينوكي؟: "ويسألها
ــا َأِديُنــكِ : "لهــايقــول  الوحيــد اللــي ليــه الســلطان يــدينها فــي ! صــورة مذهلــة". اْذَهِبــي َوَال ُتْخِطِئــي َأْيًضــا. َوَال َأَن
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طــب فــين عــدل اهللا هنــا؟ عــدل اهللا هــا يتشــاف بعــد الموقــف ده . الموقــف ده بالــذات، بيقــول أنــا مــش بادينــك
. رأة دي علــى نفســه بــدل مــا تكــون عليهــابأســابيع، لمــا يســوع يمشــي الطريــق للصــليب، ويحمــل دينونــة المــ

  . وبكده يحافظ على عدل اهللا بطريقة ثورية
  

بيمــد يســوع بيحــافظ علــى عــدل اهللا، وفــي نفــس الوقــت .. فــي نفــس الوقــت، نشــوف جمــال التنــاقض الظــاهري
هـا  الدينونـة. أنـا قلبـي علـى النـاموس وعـدل اهللا: "صـورة مذهلـة ليسـوع بيقـول. )و ديه تانى حاجـة(رحمة اهللا
وده بــالظبط . "روحــي ومــا تخطــيش ثــاني. لكنــي هــا أخــد الدينونــة علــى نفســي، بــدل مــا تكــون عليكــي. تتقــدم

غضـب . صـورة مرعبـة لـدينونتنا ٢٠: ٣لرومية  ١٨: ١من رومية . ٨اللي بنشوفه في رومية قبل اصحاح 
يـتكلم  ٢ص أصـحاح ويكمـل بـولس لـنُ . مـش صـورة جميلـة بـالمرة. اهللا المعلن من السماء على فجـور النـاس

لكـن ". يسـتاهلوا غضـب اهللا. صح، هم ناس وحشـين جـًدا: "تكاد تسمع القادة اليهود بيقولوا آمين. عن األمم
يقـول لهـم إنتـوا بتـدعوا نفسـكم يهـود، بتتكلـوا علـى  ٢بولس يلتفت، ويقلب الترابيزة عليهم، فـي ُنـص اصـحاح 
َلــْيَس َبــار َوَال : "يقــول ٩: ٣وفــي . بســببكم وســط األمــم النــاموس وتفتخــروا بــاهللا، لكــن اســم اهللا بُيجــدف عليــه

َلـْيَس َمـْن َيْعَمـُل َصـَالًحا لَـْيَس َوَال . اْلَجِميُع َزاُغوا َوَفَسُدوا َمًعـا١٢. َلْيَس َمْن َيْطُلُب اهللاَ . َلْيَس َمْن َيْفَهمُ ١١. َواِحدٌ 
ـــٌر َمْفُتـــوحٌ ١٣. َواِحـــدٌ  ـــًة ١٤. ِســـم اَألْصـــَالِل َتْحـــَت ِشـــَفاِهِهمْ . ْم َقـــْد َمَكـــُرواِبَأْلِســـَنِتهِ . َحْنَجـــَرُتُهْم َقْب ـــوٌء َلْعَن َوَفُمُهـــْم َمْمُل
ـــَالِم َلـــْم َيْعِرُفـــوهُ ١٧. ِفـــي ُطـــُرِقِهِم اْغِتَصـــاٌب َوُســـْحقٌ ١٦. َأْرُجُلُهـــْم َســـِريَعٌة ِإَلـــى َســـْفِك الـــدمِ ١٥. َوَمـــَراَرةً  َوَطِريـــُق الس .

بعـدها يقـول إن اللـي النـاموس بيقولـه موجـه . ما فيش مجاملة في الكالم ده". ُعُيوِنِهمْ  َلْيَس َخْوُف اِهللا ُقدامَ ١٨
مـا حـدس هـا ُيعلـن إنـه بـار أو . كلنـا ُمسـائلين أمـام المسـيح. للي تحت الناموس، علشان أفواهنا كلنا تسـكت

وس بيــــزود النــــام. بــــريء فــــي نظــــر اهللا بالحفــــاظ علــــى النــــاموس، ألن مــــن خــــالل النــــاموس بنــــدرك خطيتنــــا
، يمكن ساب القلم أو ووقـف ثـواني، بـس نقـدر نتخيـل الـدموع فـي ٢٠ويوصل بولس لعدد . إحساسنا بالذنب
  .أمر أكيد ثقيل. متأثر بذنب اإلنسان قدام اهللاعينيه وهو 

  
ـا ٢١: "٣مـن أصـحاح  ٢١لكن نشكر اهللا إن بولس مسك القلم ثـاني، وورانـا أعظـم نقلـة فـي الكتـاب لعـدد  َوَأم

ِبر اِهللا ِباِإليَمـاِن ِبَيُسـوَع اْلَمِسـيِح، ٢٢َفَقْد َظَهَر ِبر اِهللا ِبُدوِن الناُموِس، َمْشُهوًدا َلُه ِمَن الناُموِس َواَألْنِبَياِء،  اآلنَ 
الجـزء  شمـا تحفظـ". ُهْم َمْجـُد اهللاِ ِإِذ اْلَجِميـُع َأْخَطـُأوا َوَأْعـَوزَ ٢٣. َألنُه َال َفْرقَ . ِإَلى ُكل َوَعَلى ُكل الِذيَن ُيْؤِمُنونَ 
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اًنــا ِبِنْعَمِتــِه ِباْلِفــَداِء الــِذي ِبَيُســوَع اْلَمِســيحِ ٢٤: "٢٤ده وتنســى عــدد  ِريَن َمج دي آيــة مهــم نعرفهــا برضــه". ُمَتَبــر .
 مـن خـالل الفــداء ، وٕاننـا مـا نعـرفش مجـد اهللا، لكــن كمـان احنـا متبـررين مجاًنـا بنعمتـهإننـا معـوزينمـش بـس 

إزاي اهللا يكون عادل، وهـو بيبررنـا مـن خطايانـا؟ إزاي؟ . وهنا يرجع التناقض الظاهري. اللي بيسوع المسيح
اهللا عمــل كــل ده علشــان . مــن خــالل اإليمــان بدمــهاهللا يقــدم يســوع علــى إنــه كفــارة  ٢٦ -٢١: ٣فــي روميــة 
اهللا عمـل كـده علشـان يظهـر . مـهاهللا في إمهاله ما عاقبناش علـى كـل الخطايـا اللـي اتعملـت قدا. يبين عدله

وبيبــرر اللــي بيـــآمنوا . اهللا عــادل، بيســكب دينونتــه. بــره، هــو البــار اللــي بيبــرر اللــي بيــآمنوا بيســوع المســيح
أنـت . وال أنـا أدينـك: ، فيقدر يقول لنا زي ما قال للزانيـةبيسوع المسيح، ألن دينونته ُسكبت على ابنه الوحيد

أحـرار يـا .. وسط ثقل خطيتنا، يقـول لنـا أنـتم أحـرار". أنت حر. ية جديدةتقدر تحصل على بدا. مغفور ليك
ما أعرفش الحاجات اللي بتبقى ثقيلة عليك في أوقـات مختلفـة مـن . أنا ما أعرفش ماضيك فيه إيه. ائيعز أ

ما أعرفش الذنب اللي شعرت بيه بتقصيرك فـي أمـر معـين كـزوج أو زوجـة أو مراهـق، فـي العالقـة . حياتك
لكـن أعـرف . مـا أعـرفش كـل األمـور دي فـي حياتـك. دي، في األمر ده أو ده اللي مـا حـدش يعرفـهدي أو 
  .أنت حر. أنت حر. إن اهللا قال من خالل المسيح يسوع أنت حر.. ده
  

صـحاح ده إنـه لشان كده يقول مـارتن لـوثر علـى اإلع. تفال مجيدحتالقي ا ٨علشان كده لما توصل رومية 
احنـا لسـه بنصـارع مـع  .ألن يسـوع بررنـا، مـن خـالل اإليمـان بيـه. ي الكتـاب كلـهأكثر إصحاح فيـه نصـرة فـ

المفتـرض نكـون اللـي الخطية، مش كده؟ لسه بنصارع مع الذنب، ومـع حقيقـة إننـا لسـه مـش علـى المسـتوى 
ــُه، ِإْذ َلْســتُ  : "٧ييجــي هنــا بــولس بانفصــام شخصــية فــي روميــة . عليــه ــا َأَنــا َأْفَعُل َأْفَعــُل َمــا  َلْســُت َأْعــِرُف َم

َفِإْن ُكْنُت َما َلْسُت ُأِريُدُه ِإياُه َأْفَعـُل، َفَلْسـُت َبْعـُد َأْفَعلُـُه َأَنـا، َبـِل اْلَخِطيـُة ٢٠.... ُأِريُدُه، َبْل َما ُأْبِغُضُه َفِإياُه َأْفَعلُ 
 اِكَنُة ِفيَوْيِحـ٢٤: "وييجي فـي اآلخـر يقـول. هنا دماغتنا تلف من االرتباك". الس ـِقيفكلنـا " !ي َأَنـا اِإلْنَسـاُن الش

َأْشـُكُر ٢٥ َمـْن ُيْنِقـُذِني ِمـْن َجَسـِد هـَذا اْلَمـْوِت؟: "ويكمـل. كلنا أشـقياء بائسـين.. فعًال إنت شقي يا بولس: نقول
  . ٤: ٨ده اللي بنشوفه قبل رومية " !اَهللا ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربَنا

  
بنشـوف صـورة أللمنـا الحاضـر، لكـن الكتـاب يعلمنـا إن  ٨ي روميـة فـ. هل الصراع لسه حقيقـي؟ بـدون شـك

تتغلـب علـى ما تقدرش : "لما إبليس ييجي لحياتنا وألذهاننا، ويقول. ده ال ُيقارن بالمجد اللي ها ُيستعلن فينا
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مـش المفـروض . اللي عملته في األمر الفالني، ما تقدرش تخبيه، ما تقدرش تكون على المستوى المطلـوب
أنت فاكر نفسك مين؟ إزاي تقدر تعمل اختالف في ملكوت اهللا وفـي حياتـك كـذا وكـذا . وسط التسبيحتكون 

إن كـان اهللا معـي، فمـن : "هاتحـداك تواجهـه وتقـول لـ. فـيضربنا ويثقلنـا بـاألمور دي" وبتصارع مع كذا وكذا؟
؟ ــا " "علــي ــُه َألْجِلَن ــْل َبَذَل ــِه، َب ــى اْبِن ــْم ُيْشــِفْق َعَل ــا َأْيًضــا َمَعــُه ُكــل َشــْيٍء؟ َالــِذي َل ــَف َال َيَهُبَن ــيَن، َكْي َمــْن ٣٣َأْجَمِع

رُ  ِذي ُيَبر٣٤. َسَيْشَتِكي َعَلى ُمْخَتاِري اِهللا؟ َاُهللا ُهَو ال ـِذي َمـاَت، َبـْل ِبـاْلَحِريِذي َيِديُن؟ َاْلَمِسـيُح ُهـَو الَمْن ُهَو ال
َمـْن َسَيْفِصـُلَنا َعـْن َمَحبـِة اْلَمِسـيِح؟ َأِشـدٌة ٣٥. َيِمـيِن اِهللا، الـِذي َأْيًضـا َيْشـَفُع ِفيَنـا َقاَم َأْيًضا، الِذي ُهَو َأْيًضا َعنْ 

بالـذي  في هـذه جميعهـا أنـا أعظـم مـن منتصـر" َأْم َضِ◌ْيٌق َأِم اْضِطَهاٌد َأْم ُجوٌع َأْم ُعْرٌي َأْم َخَطٌر َأْم َسْيٌف؟
ــــُه َال َمــــْوَت َوَال َحَيــــاَة، َوَال َمَالِئَكــــَة َوَال ُرَؤَســــاَء َوَال قُــــواِت، َوَال ُأُمــــوَر َحاِضــــَرًة َوَال َفــــِإني ُمتَــــَيقٌن أَ ٣٨". أحبنــــي ن

وَع َوَال ُعْلـــَو َوَال ُعْمــَق، َوَال َخِليَقـــَة ُأْخــَرى، َتْقـــِدُر َأْن َتْفِصــَلَنا َعـــْن َمَحبــِة اِهللا الِتـــي ِفــي اْلَمِســـيِح َيُســـ٣٩ُمْســَتْقَبَلًة، 
  .ال دينونة! ال شيء من الدينونة ."َربَنا
  

الفجـر، أو اللـي عملتـه  ٢سواء كان صراعك مع اإلحساس بالذنب ناتج عن اللي شـفته علـى النـت السـاعة 
أو  ١٠األســبوع اللــي فــات فــي شــغلك، ســواء كــان صــراعك فــي الســت شــهور اللــي فــاتوا أو الســت ســنين أو 

لكن أفكرك إنه بنـاء علـى سـلطان المسـيح، اتغفـر . تقدر تتخلص منه فمش ها.. فاتوااللي سنة  ٣٠أو  ٢٠
ال شــيء مــن الدينونــة اآلن علــى الــذين هــم فــي المســيح . أنــت حــر. تقــدر تحصــل علــى بدايــة جديــدة. لــك
أنــت وأنــا، بكــل القــذارة اللــي فــي حياتنــا، . عيــبوعــوده ماليــة الكتــاب بيكلمنــا فيهــا، ويقــول إنــك بــال . يســوع

بـار، مرتـدي بـر المسـيح نفسـه، بـال ، ، مقـدسعيـبال بـأنـت . عيباإلله القدير شايفنا بال . عيبشايفنا بال 
بــدم يســوع المســيح أنــت مــا . أنــت مــا عــدتش مــذنب. مجــًدا للــرب. ، معفــي عنــك، نقــي، كامــل، طــاهرلــوم

  .عدتش مذنب
  

مبنيـــة علـــى هـــدفنا مـــن وقتنـــا ده مـــع بعـــض إننـــا نتأهـــل ونتقـــوى ونـــتمكن مـــن مشـــاركة البشـــارة فـــي ثقافـــات 
لكن مش قادر أمنع نفسي من التفكيـر فـي إن البشـارة محتاجـة تتعمـق فـي قلوبنـا قبـل مـا . اإلحساس بالذنب
  .يمكن بعضنا محتاج يسمح للبشارة تغطي ذنبنا وتمحيه. نبتدي فعًال نشاركها

  


