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يِِّق، فَإِنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َكثِيِريَن َسيَْطلُبُوَن أَْن يَْدُخلُوا" هذه  (.31:42)لوقا "َوالَ يَْقِدُرونَ  اْجتَِهُدوا أَْن تَْدُخلُوا ِمَن اْلبَاِب الضَّ

ت ألناس أكلوا وشربوا في على اإلطالق، خاصةً أنه قال هذه الكلمايسوع الرب بعض أكثر الكلمات المذهلة التي قالها 

. (31،32:42 )لوقا مرفضهي يسوع ، لكنهالرب والذين علّمهم في شوارعهم. كانوا قوًما ادعوا أنهم عرفوا حضوره 

 وا.دخلقدروا أن يتهم لم يداعبكل برغم 

 

لم يسوع أن يكون مخلصهم. لكنهم الرب من  ينلبابخطاياهم، ط ينترفمعمنذ ذلك الحين، جاء الماليين إلى المذبح، 

َّنَا أَْوالَُد "العبارة التي تقول: خالصهم من خالللوا في الحصول على تأكيد ينجح وُح نَْفُسهُ أَْيًضا يَْشهَُد ألَْرَواِحنَا أَن اَلرُّ

خالل تبني جوانب معينة من الحياة قد خلصوا من أنهم لكثيرون كما لو سلك اسيتألسف، ل (.42:1)رومية "للاِ 

تَهَا"من المؤمنين اآلخرين الذين كثيرين المسيحية، واالنضمام إلى ال موثاوس )تي"لَهُْم ُصوَرةُ التَّْقَوى، َولِكنَّهُْم ُمْنِكُروَن قُوَّ

 (.43)يهوذا "ُغيُوٌم باِلَ َماء  "إنهم  يهوذاعنهم والذين يقول  (،3:2الثانية 

 

من الروح فارغون المسيحية، لكنهم  ونعتنق، فهم يغالبية أعضاء الكنيسة في العالم هؤالء الناسيشكل مثل ، لألسف

وضع الممن يسعون إلى الخالص في تحقيقه. مع كثيرين اليوم، أعتزم دعوتكم للبحث معي عن سبب فشل الوالقدس. 

نكتشف فلواإلنسان. إبليس للا وهم أنه ال يوجد سوى ثالثة أطراف مشتركة في خالص الروح نالحظ  أن في االعتبار،

 يناله.الخالص ولكن ال اإلنسان طلب ي ندماهو المخطئ عالثالثة األطراف من طرف أي 

 

قول خلصنا كما تأن يالحظ أوالً وقبل كل شيء أنه ال يوجد على اإلطالق أي غياب للنوايا الحسنة من جانب للا  هللا -4

اَلَِّذي لَْم "؛ (33:13عياء شإ)"اِْلتَفِتُوا إِلَيَّ َواْخلُُصوا يَا َجِميَع أَقَاِصي األَْرِض، ألَنِّي أَنَا للاُ َولَْيَس آَخرَ "ألسفار المقدسة: ا

؟يُْشفِْق َعلَى اْبنِِه، بَْل بََذلَهُ ألَْجلِنَا أَْجَمِعيَن، َكْيَف الَ يَهَبُنَا أَْيًضا  بُّ َعْن َوْعِدِه "؛ (23:1ية )روم"َمَعهُ ُكلَّ َشْيء  الَ يَتَبَاطَأُ الرَّ

الَِّذي يُِريُد أَنَّ َجِميَع النَّاسِ "؛ (9:29بطرس الثانية )"َوهَُو الَ يََشاُء أَْن يَْهلَِك أُنَاٌس، بَْل أَْن يُْقبَِل اْلَجِميُع إِلَى التَّْوبَةِ ... 

من هذه اآليات نجد كلمة "كل". الكل يعني آية في كل  (.1:3)تيموثاوس األولى "َمْعِرفَِة اْلَحقِّ يُْقبِلُونَ يَْخلُُصوَن، َوإِلَى 

ليخلصنا، ثم يريد منا الذين ذبيحة ابنه الوحيد  مأنا وأنت! في هذه اآليات نجد أن للا يحبنا، وأنه قد نيكل شيء. هذا يشمل

في مكان آخر. هل هو مع  هأنال بد للا.  منخالص ليس أي إنسان في أن ينال ال يخلصوا. إن فشل لكيلم يخلصوا 

 ؟إبليس

 

أن ليمنع الناس من  انهارً و ص. إنه يعمل ليالً خللكي ال ننا ضدإبليس ، فإن أن للا معنا لكي نخلصما  بقدر إبليس -3

 ،منعنا من اتخاذ الخطوة الثانيةيه لتقوايحشد ، الخالص. بمجرد أن نخطو الخطوة األولى نحو باب الخالصينالوا 

يلخص بطرس  ر ذلك.خى آضع الشكوك والمخاوف في أذهاننا، إليالكتاب المقدس ويلوي حقائق ب ويذاكخبرنا باألفي

 (.1:3بطرس األولى ")يَْبتَلُِعهُ هُوَ اُْصُحوا َواْسهَُروا. ألَنَّ إِْبلِيَس َخْصَمُكْم َكأََسد  َزائِر ، يَُجوُل ُمْلتَِمًسا َمْن "يقول: كل هذا ف

 ،، تجد نفسك في حالة حربيسوعالرب اتباع إلى فيها عقلك جه ، في اللحظة التي يتحرب! سواء أعجبك ذلك أم ال ذهه

هذه الحرب، كسبت ها. إذا فيفوز بالحقيقة أن تهمك يحرب تخوضها على اإلطالق، الحرب الوحيدة التي  شرسأ

الحرب الروحية عند بوابة حظيرة الغنم، ال تبدأ لذلك، بد. ا الى األخاسرً فستحتفل إلى األبد. اخسر هذه الحرب وستكون 

أن تدخل هذه المعركة من أجل روحك بكل نبغي ، يالبوابة. من تلك اللحظة فصاعًدا بل بمجرد أن تضع عينيك على هذه

ترى وجه مخلصك. وأنت ال تخوض هذه المعركة من أجل روحك بفنجان قهوة في يد ومسدس إلى أن وتلتزم بها  ،قلبك

للعنف الروحي ذات  سلمأن تأنك ينبغي تحاربها بكل األسلحة الموجودة تحت تصرفك. أي إنك لعبة في اليد األخرى. 

َماَواِت يُْغَصُب، َواْلَغاِصبُوَن َملَُكوُت ... "يسوع: الرب قال  .إلى الباب الضيق تصلشرك عدو روحك وتل السَّ

 (.43:44)متى "يَْختَِطفُونَهُ 



أن يستخدم  ا،بالقوة وتحافظ عليه بالقوة. فهل من المستغرب إذً  وتيسوع إلى العنف! تأخذ الملكالرب ، يدعوك نعم

يسوع تجاه الرب أظهرها العسكرية كثيًرا في وصف الحياة المسيحية؟ وبالمثل، فإن روح العنف التي تشبيهات بولس ال

والجسد والعالم لتصل إلى إبليس الصيارفة عندما طردهم من الهيكل هي نفس الروح التي تحتاجها لتنتصر على 

 .العرش

 

. قَاِوُموا إِْبلِيَس ..."تقول: كلمة للا ألن أن تلوم إبليس على أنك لم تحصل على الخالص. ال يمكنك  كخالصة هي أنال

")كورنثويس الثانية إِْذ أَْسلَِحةُ ُمَحاَربَتِنَا لَْيَسْت َجَسِديَّةً، بَْل قَاِدَرةٌ بِاهللِ َعلَى هَْدِم ُحُصون  " (.1:1)يعقوب "ِمْنُكمْ فَيَْهُرَب 

 .، فستكون لك اليد العليا عليه في كل مرةإبليسأصبحت عنيفًا مع  نإفيسوع في صفك، الرب عندما يكون  (.1:44

 

الذي ينبغي أن أننا لم نخلص، أعتقد أننا وجدنا الطرف على أن نلوم للا وال الشيطان يمكن لذلك، بما أننا ال  اإلنسان -2

 )إرميا"َوتَْطلُبُونَنِي فَتَِجُدونَنِي إِْذ تَْطلُبُونَنِي بُِكلِّ قَْلبُِكمْ "ألن للا يقول:اإلنسان، الخالص. إنه أن ننال فشلنا في  لىنلومه ع

أنفسنا لهذه سلم فظ عليه. علينا أن ناحنوألن نقبل الخالص في هذه الكلمات، نجد الضمان الصريح لنا  (.42:39

تقبل  مما أن شخصيات الكتاب المقدس هذه لمثلنقبل الهزيمة، المعركة على أرواحنا من كل قلوبنا. هذا يعني أننا لن 

 ُسوِريَّةً الفِينِيقِيَّةً ال، المرأة (33-11:44)مرقس بَاْرتِيَماُوُس األَْعَمى ، (32-31:23)تكوين  فَنِيئِيلَ الهزيمة: يعقوب في 

إنه  ،ضغطنا كل حاجز، سنشرب من كأس خالصه نإ (.1،2:41قاضي الظلم )لوقا مع والمرأة  ،(39-31:1)مرقس 

 .مضمونأمر 

 

يأمره أن يأتي ويموت". نعم، فإنه ، إنسانًاوهذا يتطلب الموت مما يجعل ديتريش بونهوفر يقول: "عندما يدعو المسيح 

 .هذا الموتال بد أن يستمر و ،جديد في المسيح يسوعفسح المجال لإلنسان اللكي ي ،فينااإلنسان العتيق يموت ال بد أن 

ن لذلك، ألمن الكنائس السبع في سفر الرؤيا متكررة: تغلب! كنيسة هذا هو السبب في أن الرسالة الموجهة إلى كل 

 .اإلعدامنصيبنا الشخصي من نا هو أنه يسلمنا مع قابلتيسوع عندما يالرب ، فإن أول شيء يفعله الحياةالموت يأتي قبل 

 

أن اسمنا فلن نختبر أبًدا شهادة الروح  غير مبالية منفصلةكان قرارنا بالحصول على الخالص ناتًجا عن عقلية  نلكن إ

لم تنجح، فسنتخلى عن  نعلى استعداد لمنحه فرصة"، لكننا قررنا مسبقًا أنه إكنا " نمكتوب على يده. بعبارة أخرى، إ

. أعتقد أننا اآلن (1:2)رؤيا  فِي ثِيَاب  بِيض  يسوع الرب ننضم إلى عدد كبير من الذين لن يستحقوا السير مع لمتابعتها، 

إن األشخاص  دروا على ذلك.لن يق على الطريق الصحيح لإلجابة عن سبب عدم تمكن الكثير ممن يسعون للدخول

فقدون القدرة الذين ال يبحثون عن هللا بكل قلوبهم هو دليل على أنهم ليسوا مستعدين للتخلي عن كل شيء، وبالتالي ي

، ال يمكن أن يكونوا . وبدون ذلكالتي هي في صميم المسيحية ،بهم ونفسهم وعقلهم وقوتهمعلى محبته من كل قل

 .مسيحيين حقًا

 

يِّقِ "قرب. نص عن الانظر اآلن إلى الجزء األول من  الحظ كلمة  (42"31)لوقا "...اْجتَِهُدوا أَْن تَْدُخلُوا ِمَن اْلبَاِب الضَّ

 يتألممن األلعاب األولمبية.  ةمأخوذوهي تألم. ي، والتي تعني  agonizomai هد" تأتي من الكلمة اليونانيةتجا"

يلزم صور أن هذا هو ما أن نتالرياضيون للحصول على ميدالية ذهبية. ال يمكن الحصول عليها بدون معاناة. هل يمكننا 

هلل. هذا  امسكنً هي أن نصير مخفي في الحقل. الكنز ال ا. إنهكثيرة الثمنلؤلؤة الحصل على ميداليتنا الذهبية؟ إنها نلعمله 

 .أمر ال يصدق

 

َما أَْضيََق اْلبَاَب َوأَْكَرَب الطَِّريَق "يسوع أيًضا في مكان آخر بكلمات أخرى مثل: الرب هذا المفهوم نفسه يعبر عنه 

جتازون ، هناك مكافآت كبيرة ألولئك الذين يومع ذلك (.41:1)متى "الَِّذي يَُؤدِّي إِلَى اْلَحيَاِة، َوقَلِيلُوَن هُُم الَِّذيَن يَِجُدونَهُ 

فَقَاَل لَهُُم: اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِْن لَْيَس أََحٌد تََرَك بَْيتًا أَْو َوالَِدْيِن أَْو ":يسوعالرب ما قال مثلمن خالل صعوبات معرفة إلههم 

َماِن  إِْخَوةً أَِو اْمَرأَةً أَْو أَْوالًَدا ِمْن أَْجِل َملَُكوِت للاِ، ْهِر اآلتِي اْلَحيَاةَ إاِلَّ َويَأُْخُذ فِي هَذا الزَّ أَْضَعافًا َكثِيَرةً، َوفِي الدَّ

كثيرون الرون للدخول، ولن يتمكنوا من ذلك؟هل يمكننا أن نفهم هذا: سيسعى الكثي(. 24-33:41)لوقا "األَبَِديَّةَ 

الرب ال يبحث  جدي.ي . هذا الالخسارة كل ونخسرن يأل ونمستعد ين، لكن القليلالخسارةبعض  واخسرون ألن يستعدم

 .معجبين، إنه يبحث عن أتباععن متفرغين أو أشخاص غير يسوع عن 



 

الشاب الغني وزكا العشار. كان الشاب الغني )لوقا  ، همارجلين كانا يسعيان إلى الخالصنتأمل في لتوضيح ذلك، 

لم يستطع  قدر.للدخول لكنه لم يالدنيوية وأسلوب حياته. كان يسعى اطاته ارتبسجينًا ألخطبوط ممتلكاته و (41:41-33

، و لذلك ال يقدرون أن إحضار قلبه. إنه يمثل عدًدا كبيًرا من أولئك الذين يريدون ذلك، لكنهم ال يريدون ذلك بشكل كاف 

 يدخلوا.

 

از ألن يجتا تعدً مسكان و متعلقًا بذلك بكل قلبه.أراد زكا لقاء يسوع بأي ثمن. كان  (.9-4:49لكن كان هناك زكا )لوقا 

ما لدى كل ألن بيعطي كل ما لديه ليأخذ ا ستعدً مالجميع. كان سخر من نفسه وعمل تسوية وتعويضات مع عقبة وكل 

يسوع الرب  دعاال عجب أن و .الشجرة وقيسوع اسمه بالفعل عندما رآه ألول مرة فالرب  عرف ال عجب أنفللا. 

مع زكا، مثلما فعل يسوع نفسه أيًضا إلى قلبك. والرب نفسه إلى بيته. ضع كيانك كله على مذبح الذبيحة وسيدعو 

 .مثل ذلكهو  إلبراهيم. في الواقع ملكوت للا احقيقيً  اسيدعوك ابنً 
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