اإلنسان في بُع ِد ِه اإليماني
سناء ايليهو كوركيس

الحاجة الى إله
منذ ان كان االنسان  -في كل مكان وال يزال في القبائل البدائية التي لم تُبشر بعد  -كان هناك فيي
اعماقه حاجة الى شي اكبر منه ،شي اقوى منه يحتمي بيه فيي وقيا الويو  ،ليه قيد ا السيي را
على شر ال بيعة الذي يهدده.
فما كان من االنسان ،تجاه هذه الحاجة إال ان صنع لنفسه آلهة (من ال بيعة  -الشمس والقمير إلي
 ..وميين الحيوانييا المولوقيية التييي عمييل لهييا اصييناماآل وتعبييد لهييذه ا لهيية فييي طقييوا اهسييها
وصلوا طلب فيها قوا إالهيه وحمايتيه كميا قيدا لهيا القيرابين واحيانيا قيدا االنسيان انسيانا قربانيا
إللهه.

هللا يكشف عن نفسه
عدَ َاوا ً َب ْين َِك
عندما حان الوقت لتدبير هللا الوالصي الذي وعد به منذ هقوط االنسان " َو َ َ
ض ُع َ
ع ِق َبهُ( ".تك 15 :3آل ،بحسب
ه ِكَ ،و َ ْن ِ
ت ت َ ْس َحقِينَ َ
َو َبيْنَ ْال َم ْر َ ِاَ ،و َبيْنَ نَ ْس ِل ِك َونَ ْس ِل َهاُ .ه َو َي ْس َح ُق َ ْ َ
خ ة هللا ،كشف هللا عن ذاته كإله واحد للبشر عن طريق انبيائه الذين حاكاهم و علن لهم نفسه
ب رق موتفلة كـ (هماع صو  ،حلم ،ؤيا ،عد ،نسيم ،نا  ،هحاب  ...إل آل.
بحسب إ يماننا فإن هللا اعلن نفسه وال ألبراهيم ،ومنذ ابراهيم توالى االنبياء وكان هلل قصة
وحكاية مع كل نبي ومع شعبه الموتا (كما ان له قصة مع كل واحد منّاآل.
تأهس االيمان اليهودي على يد ابراهيم وكان له الوعد بالنسل الذي ال يحصى " َو َ ْج َع ُل نَ ْسلَ َك
ضا يُ َعد( ".تك 16 :13آل
ض فَنَ ْسلُ َك َ ْي ً
ضَ ،حتَّى ِإذَا ا ْهت َ َا َ
اب األ َ ْ ِ
ب األ َ ْ ِ
َكت ُ َرا ِ
ع َ َحد ٌ َ ْن َيعُدَّ ت ُ َر َ
ضتِ َكَ ،فيَ ُك ُ
ون
وكان معه عهد هللا بالوتان كعالمة في الجسد " ي ُْوت َ ُن ِختَانًا َو ِليد ُ بَ ْيتِ َك َو ْال ُم ْبتَاعُ بِ ِف َّ
ع ْهدِي ِفي لَ ْح ِم ُك ْم َع ْهدًا َبَ ِديًّا( ".تك 13 :17آل .ثم هس هللا الشريعة على يد موهى (خر :24
َ
12آل .كان كل هذا من جل ن يهيئ هللا شعبا ً منه يأتي المولص يسوع المسيح ويكون معه الوعد
بالنسل الروحي العهد الروحي بوتان القلب والعيش بحسب اخالقيا الملكو (متى 5؛ 6؛ 7آل.
هل يمكن لإلنسان أن يعيش بدون هللا؟
يمكن لإلنسان ن يمضي حياته بدون ن يعتر باهلل ،وفي ذا الوقت ال يمكن ان يعيش بدون
هللا ،االلحاد هو عدا االعترا باهلل ،ولكن عدا االعترا في ذا الوقت يعني االعترا به،
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النه ال يمكن ان ال تعتر بشيء غير موجود اصال .لذلك ال يست يع االنسان ن ينال الحياا
االبدية بدون اد اك حقيقة هللا واالعترا به وبوالصه .لذلك فإن العيش بعيدا عن هللا هو الحكم
على ان الحياا تنتهي عند المو .

هللا في ثالث محاور رئيسية بالنسبة لإلنسان:
هللا الخالق :هس هللا الحياا البشرية .اذا قلنا نه يمكن لإلنسان ن يعيش بدون هللا ،وكأننا نقول
ن هناك هاعة ولكن ال يوجد صانع للساعا و ن هناك قصة ولكن لم يقم حد بكتابتها .فنحن
علَى
علَى ُ
صو َ تِ ِهَ .
سانَ َ
اإل ْن َ
مدينين بكينونتنا هلل الذي خلقنا على صو ته كشبهه " فَ َولَقَ هللاُ ِ
صو َ اِ هللاِ َخلَقَهُ .ذَ َك ًرا َو ُ ْنثَى َخلَقَ ُه ْم( ".تكوين 27 :1آل .فوجودنا يعتمد على هللا إن اعترفنا
ُ
بوجوده ا لم نعتر .
هللا لم يتوقف عند مسأله الولق بل هو واهب الحياا ،هو واهب الحياا في كل لحظة " َو َج َب َل
سا َحيَّةً( ".تكوين 7 :2آل
صا َ آدَ ُا نَ ْف ً
َّ
اإللهُ آدَ َا ت ُ َرابًا ِمنَ األ َ ْ ِ
ضَ ،ونَفَ َ ِفي َ ْن ِف ِه نَ َ
س َمةَ َح َيااٍ .فَ َ
الرب ِ
ب َو ْج َه َك َفت َ ْرتَاعُ.
وإذا حجب هللا وجهه يوتل نظاا الكون وتعم الفوضى وتمو كل حياا " ت َ ْح ُج ُ
ت َ ْن ِزعُ َ ْ َوا َح َها َفت َ ُمو ُ َ ،و ِإلَى ت ُ َرا ِب َها تَعُود ُ( ".مزمو 29 :104آل.
سه ُ َ
هللا الرزاق :وحتى الذين يرفضون هللا ،يتلقون قوتهم منه " فَإِنَّهُ يُ ْش ِر ُق ش َْم َ
علَى األ َ ْش َرا ِ
ع َلى األَب َْرا ِ َو َّ
الظا ِل ِمينَ ( ".متى 45 :5آل .الرب يرزقنا طعامنا " ا ُ ْن ُ
ظ ُروا
َوال َّ
صا ِل ِحينَ َ ،وي ُْم ِ ُر َ
ِإلَى ُ
س َما ِوي َيقُوت ُ َها.
َازنَ َ ،و َبُو ُك ُم ال َّ
طيُو ِ ال َّ
س َم ِ
اءِ :إنَّ َها الَ ت َ ْز َ عُ َوالَ تَ ْح ُ
صد ُ َوالَ ت َ ْج َم ُع ِإلَى َمو ِ
اا؟
ض َل ِم ْن َها؟" (متى 26 :6آل .والرب ايضا يكسينا " َو ِل َماذَا ت َ ْهتَمونَ بِ ِ
اللّبَ ِ
ي ِ َ ْف َ
َلَ ْست ُ ْم َ ْنت ُ ْم بِ ْال َح ِر ّ
ب ْال َح ْق ِل الَّذِي يُو َجد ُ ْاليَ ْو َا
ع ْش ُ
ب َوالَ ت َ ْغ ِز ُل .فَإ ِ ْن َكانَ ُ
ْف ت َ ْن ُمو! الَ تَتْعَ ُ
تَأ َ َّملُوا زَ نَا ِبقَ ْال َح ْق ِل َكي َ
َويُ ْ َر ُح َ
ان؟" (متى
ي ِ ِجدًّا ي ُْل ِب ُ
غدًا فِي التَّنو ِ  ،ي ُْل ِب ُ
ْس ِب ْال َح ِر ّ
سهُ هللاُ ه َكذَاَ ،فَلَي َ
اإلي َم ِ
س ُك ْم َ ْنت ُ ْم يَا قَ ِلي ِلي ِ
30 ، 28 :6آل.
هللا الفادي :هللا يع ي حياا بديه لمن يؤمن به .هناك حياا في المسيح وهو نو اإلنسان " فِي ِه
ت ْال َح َيااَُ ،و ْال َح َياا ُ َكان ْ
اا" (يوحنا 4 :1آل .تى المسيح ليمنحنا حياا  ،حياا افضل "
َكانَ ِ
َت نُو َ النَّ ِ
ض ُل( ".يوحنا 10 :10آل .وكل الذين يؤمنون به
َو َ َّما َنَا فَقَ ْد َتَيْتُ ِلتَ ُكونَ لَ ُه ْم َحيَاا ٌ َو ِل َي ُكونَ لَ ُه ْم َ ْف َ
يعدهم بالحياا األبدية معه " ِل َك ْي الَ َي ْه ِل َك ُكل َم ْن يُؤْ ِم ُن ِب ِه بَ ْل تَ ُك ُ
ون لَهُ ْال َحيَاا ُ األَبَ ِديَّةُ .ألَنَّهُ ه َكذَا
َ َحبَّ هللاُ ْال َعالَ َم َحتَّى َبذَ َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحيدَِ ،ل َك ْي الَ َي ْه ِل َك ُكل َم ْن يُؤْ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل تَ ُك ُ
ون لَهُ ْال َح َياا ُ األ َ َب ِديَّةُ "
(يوحنا 16-15 :3آل .فلكي يعيش اإلنسان – حق الحياا و فضل حياا – ال بد و ن يعر هللا
ص ِب ِه
وابنه يسوع المسيح كمولص "ألَنَّهُ لَ ْم ي ُْر ِه ِل هللاُ ا ْبنَهُ ِإلَى ْال َعالَ ِم ِليَدِينَ ْال َعالَ َمَ ،ب ْل ِليَ ْولُ َ
ْال َعالَ ُم( ".يوحنا 17 :3آل.
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بدون هللا ،تكون حياا اإلنسان جسدية فقط .حذ هللا آدا وحواء يوا عصيانهم بأنهما هيموتان "
َم ْوتًا ت َ ُمو ُ " (تكوين 17 :2آل .وكما نعلم نهم قاموا بعصيان هللا ،ولكنهم لم يموتا جسديا ً في ذلك
اليوا ،بل ،ماتا وحياً .شيء في داخلهم قد ما – وفقدوا الحياا الروحية التي إختبروها
بشركتهم مع هللا ،وحرية التمتع به ،فقدوا براءا وطها ا نفوههم.
وهناك بعض الناا يرفضون هللا والوالص في يسوع المسيح ويعيشون حياا التمرد والعصيان.
و بما تبدو حياتهم الجسدية ههلة ومريحة وممتعة .فالكتاب يوبرنا ن هناك قد معين من
اإلبتهاج بالو يئة.
ولكن المشكلة تكمن في ن هعادا العالم شيء وقتي ،و ن الحياا في هذه األ ض قصيرا " ت ُ ْرج ُع
هنَ ٍة فِي َع ْينَي َْك ِمثْ ُل َي ْو ِا َ ْم ِس َب ْعدَ َما
ف َ
اإل ْن َ
سانَ إِلَى ْالغُبَا ِ َوتَقُولُ« :ا ْ ِجعُوا يَا بَ ِني آدَ َا ».أل َ َّن َ ْل َ
ِ
س َو ِ َك
س ِ
اء يُ َجز فَ َي ْي َب ُ
َ
س .ألَنَّنَا قَ ْد فَنِينَا بِ َ
عبَ َرَ ،و َك َه ِزيعٍ ِمنَ اللَّ ْي ِل .بِ ْالغَدَااِ ي ُْز ِه ُر فَ َي ُزولُِ .ع ْندَ ْال َم َ
ض ْ
ت
ض ِب َك ا ْ تَ َع ْبنَا .قَ ْد َج َع ْل َ
ض ْو ِء َو ْج ِه َك .أل َ َّن ُك َّل َي ِ
َّامنَا قَ ِد ا ْنقَ َ
ت آثا َمنَا َ َما َم َكَ ،خ ِفيَّاتِنَا فِي َ
َو ِبغَ َ
ه َنةًَ ،و ِإ ْن َكان ْ
هنَةً،
ِب ِر ْج ِز َكْ َ .فنَ ْينَا ِه ِنينَا َك ِق َّ
َت َم َع ْالقُ َّو ِا فَث َ َمانُونَ َ
ه ْبعُونَ َ
ي َ
ص ٍةَ .يَّا ُا ِه ِنينَا ِه َ
ير( " .مزمو 10-3 :90آل .وهرعان ما هيد ك
َو َ ْفو َُرهَا تَعَ ٌ
ب َوبَ ِليَّةٌ ،ألَنَّ َها ت ُ ْق َر ُ
ه ِريعًا فَنَ ِ ُ
ض َ
اإلنسان مثل اإلبن الضال ن فرح العالم ال يدوا (لوقا 15-13 :15آل.
ولكن ليس كل من يعصي هللا هو إنسان متهو  .فهناك الكثير من الذين لم يقبلوا خالص هللا،
ويعيشون حياا منضب ة و صينة – بل بما هعيدا و غيدا .والكتاب المقدا يقدا مباديء
يمكن ألي فرد اإلهتفادا منها مثل اإلخالص ،األمانة ،التعفف .ولكن المشكلة هي :عندما ال
يعر اإلنسان هللا يكون قد حدد حياته بهذا العالم فقط .والحياا السهلة على األ ض ال تعني
ههولة الحياا األبدية  -نظر (مثل الغني الغبيآل الموجود في (لوقا 21-16 :12آل "يَا َغ ِبي! ه ِذ ِه
س َك ِم ْن َك" (ا ية 20آل ،والحديث الذي تبادله المسيح مع الشاب الغني في (متى
اللَّ ْيلَةَ ت ُ ْ لَ ُ
ب نَ ْف ُ
23-16 :19آل.
قال توماا ميرتون " :ن اإلنسان ليس في هالا مع خية اإلنسان ألنه ليس له هالا مع نفسه،
و نه هيظل قلق ألنه ليس له هالا مع هللا" .بدون هللا ،يصبح اإلنسان غير مكتفي حتى في حياته
األ ضية ،وهذا يجعل االنسان يعبد آلهة خرى (جمع المال ،السل ة ،الشهرا ،الشراهة ،الجنس،
ال المباالا ،االهمال والكسل ،اصدقاء السوء  ...إل آل آمال ان يجد السعادا في هذه االشياء  ..ولكن
هيها  ،فيصيبه التوتر والقلق الناتج عن وخز الضمير .والبحث عن السعادا في العالم بحد ذاته
مؤشر إلض راب في حياا اإلنسان .ولقد إكتشف اإلنسان على مر العصو ن السعادا الوقتية
تؤدي الى إكتئاب عمق .وشعو مستمر بأنه هناك شيء ليس على مايراا ،وال يست يع اإلنسان
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ن يتغلب على ذلك الشعو  ،وهذا واضح من ازدياد نسبة االنتحا في العالم وخاصة في البلدان
التي تتوفر فيها كل هبل الحياا المريحة.
اطي ِلْ ،ال ُكل
اط ُل األ َ َب ِ
نالحظ ان هفر الجامعة المنسوب الى هليمان الحكيم يبدا بهذه الكلما " َب ِ
اط ٌل" (جامعة 2 :1آل .نجد ن الملك هليمان قد تمتع بكل لذا العالم وتحدث عن ما اكتشفه في
بَ ِ
هفر الجامعة .ولقد إكتشف ن العلم في حد ذاته ،عقيم (هفر الجامعة 18-12 :1آل .و ن الثراء
والمتعة ،بال نفع (1-11 :2آل ،و ن المادية ،حماقة (12-23 :2آل ،و ن الثراء ،هراب ( صحاح
6آل.
يصف الملك هليمان الشباب والصبا في (جامعة  9 :11و 10آل وفي النهاية كله باطل بدون
معرفة هللا .وخبرته مع الحياا وهللا جعلته يكتشف ن الحياا هبة من هللا (12:3-13آل ،و ن
احفَ ْ
ظ
ق هللاَ َو ْ
اا األ َ ْم ِر ُك ِلّ ِه :ات َّ ِ
ال ريقة الوحيدا للحياا ،في نهاية هفره ،هى موافة هللا" :فَ ْلنَ ْس َم ْع ِخت َ َ
س ُ
يٍِ ،إ ْن َكانَ
ع َمل ِإلَى الدَّ ْينُونَ ِةَ ،
ض ُر ُك َّل َ
هللا ي ُْح ِ
ان ُكلهُ .أل َ َّن َ
اإل ْن َ
َو َ
صايَاهُ ،أل َ َّن هذَا ُه َو ِ
علَى ُك ِّل َخ ِف ّ
َخي ًْرا َ ْو ش ًَّرا14-13 :12( ".آل.
وب:
لذا نجد ن الحياا كثر جدا ً من مجرد كياننا المادي على األ ض ،لذلك يقول يسوع " َم ْكت ُ ٌ
س ُ
انَ ،ب ْل ِب ُك ِّل َك ِل َم ٍة تَ ْو ُر ُج ِم ْن فَ ِم هللاِ" (متى 4 :4آل .ليس بالوبز
اإل ْن َ
لَي َ
ْس ِب ْال ُوب ِْز َو ْحدَهُ َي ْح َيا ِ
(وجودنا الماديآل ولكن كلمة هللا (يسوع المسيح هو كلمة هللا  ...هو وجودنا الروحيآل يسوع
المسيح هو خبزنا اليومي هو الحياا وبه وفيه نحيا ،فاإلنسان يمكنه ن يجد الحياا والسعادا
الحقيقة من خالل معرفته هلل.
بدون هللا ،مصير اإلنسان هو المو  .فاإلنسان بدون هللا مائت وحياً ،فعند نهاية حياا اإلنسان
جسديا ً – يواجه المو األبدي – واإلنفصال األبدي عن هللا.
في مثل الغني واليعاز (لوقا 19-1 :16آل يعيش الغني السعادا والراحة في حياته بدون معرفة
هللا ،واليعاز يعاني ولكنه يتمتع بمعرفة هللا .وبعد موتهما يد كا نتائج هذه المعرفة .فيرفع
الرجل الغني عينيه وهو في لب الجحيم ،ويد ك متأخرا ً ن الحياا كثر من مجرد وقت ضي.
بينما ينعم اليعاز بالفردوا .ويد ك الرجالن ن حياتهما األ ضية القصيرا ال تقا ن بحياتهم
األبدية .وهذا الشعو بمصير ال ينتهي هو احساا يكتمل بمعرفة هللا وحده.
من أنا في المسيح؟
ِيح فَ ُه َو َخ ِليقَةٌ
تبعا ً لما هو مكتوب في (كو نثوا الثانية 17 :5آل " ِإذًا ِإ ْن َكانَ َ َحدٌ فِي ْال َمس ِ
ض ْ
صا َ َجدِيدًا ".ففي المسيح نحن خليقة جديدا،
َجدِيدَاٌ :األ َ ْش َيا ُء ْال َع ِتيقَةُ َق ْد َم َ
تُ ،ه َوذَا ْال ُكل قَ ْد َ
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فكما صنع هللا السماء واأل ض من عدا فهو يضا ً صنعنا ،جعلنا خليقة جديدا .فعندما نكون في
سا ِد الَّذِي فِي ْالعَالَ ِم بِال َّ
المسيح ،فنحن " ُ
ش ْه َواِ( ".ب را
اإلل ِهيَّ ِة ،هَا ِ ِبينَ ِمنَ ْالفَ َ
ش َر َكا َء ال َّبِيعَ ِة ِ
الثانية 4 :1آل .فاهلل نفسه يرهل وحه القدوا ليسكن في قلوبنا .فنحن في المسيح وهو فينا.
فعندما نكون في المسيح ويكون هو فينا ،نتجدد ونولد ثانية ،وهذه الوليقة الجديدا تعيش وحيا ً،
بينما نجد ن اإلنسان القديم يعيش جسدياً .فال بيعة الجديدا لها شركة مع هللا ،طائعة إل ادته
ومكرهة لودمته ،وال بيعة القديمة طبيعة مائتة وحيا ً وال تقد على إنعاش ذاتها .ويمكن ن
تنت عش طبيعتنا ب ريقة خا قة لل بيعة وهذا يحدث عندما نأتي للمسيح ويسكن وحه فينا .فهو
يمنحنا طبيعة جديدا ومقدهة وحياا الدنس فيها .فحياتنا القديمة تمو (التي في الو يئةآل تدفن
يم ْال َمسِي ُح ِمنَ األ َ ْم َوا ِِ ،ب َم ْج ِد
وتقاا في المعموذية " فَدُفِنَّا َم َعهُ ِب ْال َم ْع ُمو ِديَّ ِة ِل ْل َم ْو َِ ،حتَّى َك َما ُقِ َ
ضا ِفي ِجدَّ ِا ْال َح َيا ِا؟" ( ومية 4 :6آل.
ب ،ه َكذَا نَ ْسلُكُ ن َْح ُن َ ْي ً
ا ِ
و بما نتعجب لم ال نعيش بحسب الوصف المذكو عاله ،حتى بعد ن قبلنا هللا في حياتنا
وتأكدنا من خالصنا .هذا ألن طبيعتنا الجديدا تصا ع مع طبيعتنا القديمة الجسدية .فاإلنسان
العتيق قد ما ولكن ال بيعة الجديدا ال بد و ن تصا ع الحياا في "الويمة" القديمة التي تعيش
فيها .فالشر والو يئة ما زاال موجودان ،ولكن يراهما المؤمن بنظرا موتلفة ،و نهما ال يتحكما
فيه كما كانا يفعالن من قبل .في المسيح ،نحن نوتا ن نقاوا الو يئة ،في حين ن ال بيعة
القديمة ال تقد ن تفعل ذلك .ولنا االختيا بأن نسقي ال بيعة الجديدا بكلمة هللا والصالا وطاعة
هللا و ن نسقي الجسد بتجاهل هذه األشياء واالنغماا في الو يئة.
ما معنى أن تكون لي عالقة شخصية مع هللا؟
إن العالقة الشوصية مع هللا تبد في اللحظة التي ند ك فيها حاجتنا إليه ،ونعتر ننا خ اا،
وباإليمان نقبل يسوع المسيح مولصا ً شوصيا ً لنا .ل الما اد هللا وهو بونا السماوي ن يكون
قريبا ً منّا ي ن تكون له عالقة معنا .فقبل ن يو يء آدا في جنة عدن (تكوين 3آل كانت له هو
وحواء عالقة شوصية قوية مع هللا .كانا يتمشيان مع هللا في الجنة ويتحدثان إليه بصو ا
هللا.
عن
إنفصلنا
اإلنسان
خ ية
بسبب
ولكن
مباشرا.
إن ما ال يعرفه و يد كه و حتى يهتم به اغلب الناا هو ن الرب يسوع منحنا عجب ع ية –
ُ
ي
ي َم ْو ٌ َ ،و َ َّما ِه َبةُ ِ
هللا َف ِه َ
الفرصة لقضاء األبدية مع هللا إن كنا نثق فيه " .أل َ َّن ْج َرا َ ْال َو ِ يَّ ِة ِه َ
ع َ ِبّنَا ( ".ومية 23 :6آل .هللا تجسد في شوص الرب يسوع المسيح
ِيح يَ ُ
سو َ
َحيَاا ٌ َبَ ِديَّةٌ بِ ْال َمس ِ
ليحمل خ ايانا ،ليمو عنّا ثم يقوا مرا خرى معلنا ً إنتصا ه على الو ية والمو ِ " .إذًا الَ
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ب
َ
ع ،ال َّ
علَى الَّذِينَ ُه ْم فِي ْال َمسِيحِ َي ُ
سو َ
س َ
س َ
ش ْي َء ِمنَ الدَّ ْينُونَ ِة ا نَ َ
س ِد َب ْل َح َ
ب ْال َج َ
ْس َح َ
سا ِلكِينَ لَي َ
الروحِ ( ".ومية 1 :8آل .إذا قبلنا هذه الع ية ،فقد صرنا مقبولين لدى هللا ويمكن ن تكون لنا
عالقة معه.
هذه الع القة الشوصية مع هللا ليست بالصعوبة التي قد نظنها ،فليس هناك شيء غامض
للحصول عليها .بمجرد ن نصبح والد هللا فإننا نقبل الروح القدا الذي يبد عمله في قلوبنا.
يجب ن نصلي بال إنق اع ،و ن نقر الكتاب المقدا ،و ن ننضم إلى كنيسة حية؛ كل هذه
األمو تساعدنا على النمو وحياً .إن الثقة في هللا كل يوا واإليمان نه هو حافظنا هما ال ريق
لتكون لنا عالقة معه .و غم ننا قد ال نرى تغييرا على الفو لكننا هنبد في ن نراها مع
الوقت وهو تصبح كل الحقائق واضحة بالنسبة لنا.

من هو المسيح بالنسبة لي؟
اا ِإ ِنّي َنَا ؟" ثم اعقب هؤاله بسؤال مهم جدا
قبل الفين هنة هأل يسوع تالميذه " َم ْن َيقُو ُل ال َّن ُ
َو َ ْنت ُ ْمَ ،م ْن تَقُولُونَ إِ ِنّي َنَا ؟" (متى  13 :16و 15آل .اليوا من هو المسيح بالنسبة لي:
•
•
•
•
•
•

هل هو انسان ا إله؟
هل هو هياهي؟
معلم و ُمصلح اجتماعي؟
هل هو االول في حياتي ا اهتم بالعالم المادي بالد جة االولى؟
هل هو القاد على مغفرا الو ايا؟
هل هو مانح الحياا االبدية؟

هل أنا مثل يهوذا الخائن؟
في حين إننا ال نست يع ن نجزا تماما ً لماذا خان يهوذا المسيح ،إال نه توجد بعض األمو
المؤكدا:
أوال :إنه غم إختيا يهوذا كأحد اإلثني عشر (يوحنا 64 :6آل ،إال ن كل الدالئل الكتابية تشير
إلى نه لم يؤمن ن المسيح هو هللا.
ثانيا :بما كان مقتنعا ً ن يسوع هو المسيا ،لكن بحسب فهم يهوذا ن المسيا هيكون هياهيا.
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ثالثا :على عكس كل التالميذ ا خرين الذين كانوا ينادون يسوع "يا ب" ،فإن يهوذا لم يستودا
هذا اللقب لمواطبة يسوع بل كان يناديه "يا معلم" ،وهذا إعترا بأن يسوع ليس إال معلم
بالنسبة له.
رابعا :نجد ن التالميذ ا خرين حيانا ً وبحسب الموقف كانوا يعلنون إيمانهم ووالءهم للمسيح
(يوحنا 68 :6؛ 16 :11آل ،إال ن يهوذا لم يفعل هذا ويبدو نه ظل صامتاً.
خامسا :كان يهوذا ماديا واهتلم ثمن دا المسيح  30ق عة من النقود.
سادسا :انتحر يهوذا بعد ندمه على تسليم يسوع النه لم يؤمن بان المسيح قاد ان يغفر له
خ يئته.
سابعا :لو آمن يهوذا بغفران المسيح (كما غفر لب راآل لكان قد نال الحياا االبدية في الملكو
السماوي.
إن عدا اإليمان بالمسيح هو هاا كل اإلعتبا ا المذكو ا عاله .وهذا ين بق علينا نحن
يضاً .إذا لم ند ك ن يسوع هو هللا المتجسد وال ُمولص ،وبهذا يكون هو الوحيد الذي يمكن ن
يمنحنا غفرانا ً لو ايانا – وبالتالي خالصنا وحياتنا االبدية ،فإننا نكون معرضين للعديد من
المشاكل األخرى التي تنبع من الفهم الواطيء هلل ،وبالتالي نوسر الحياا في المنازل التي عدها
ضي
لنا المسيح في بيت ا ب " فِي َب ْي ِ
يراٌَ ،وإِالَّ فَإ ِ ِنّي ُك ْنتُ َق ْد قُ ْلتُ لَ ُك ْمَ .نَا َ ْم ِ
َاز ُل َك ِث َ
ت َبِي َمن ِ
أل ُ ِعدَّ لَ ُك ْم َم َكانًا( "،يوحنا 2 :14آل.

هناء ايليهو كو كيس
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