489

الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
ثالثيات القدير
نتحدث اليوم عن الثالثيات .ما هو الثالوث؟ هل سبق لك أن رأيت تكوينا ثالثيا لألوز
الطائر يقطع الهواء بكفاءة؟ هذا ثالثي .هل سبق لك أن رأيت مقعدا ثالثيا للحلب؟ هذا
ثالثي  .هل سبق لك أن رأيت ثالثة رجال أتقياء يتحدون في الصالة يخترقون خطوط
العدو إلى عرش هللا؟ هذا ثالوث .الثالوث هو مجموع أو اتحاد من ثالثة .يمكن أن يطلق
عليه أيضا الثالثي ،أو الثالوث .الرقم "ثالثة"مميز في بساطته وجماله .يعلن هللا نفسه لنا
أول كإله ثالوث ،كإله واحد في ثالثة أقانيم ،وكل ما نراه مخلوقا في األصحاح األول من
سفر التكوين له ثالثة مكونات أيضا .هذا ليس من قبيل الصدفة.
في البدء هللا  ...في اللغة اإلنجليزية لدينا كلمة واحدة فقط لإلشارة إلى هللا  ،لكن في
العبرية توجد عدة كلمات لإلشارة إلى هللا  ،مثل "يهوه؛ إل؛ إلوهيم؛ شداي" .في "تكوين
 ،"1:1الكلمة المستخدمة عن هللا هي إلوهيم ،وهي اسم جمع يعني اآلب والبن والروح
القدس .في اآلية الثانية يذكر الروح ،ويظهر الرب يسوع ،رغم أنه محجوب ،في اآلية
 26من نفس اإلصحاح .هنا يظهر ثالوث الخالق.
ثم خلق إلوهيم الكون المكون من الماء واألرض والهواء ،وهذا ثالثي .وتتكون جميع
الذرات من ثالثة أجزاء :البروتونات والنيوترونات واإللكترونات؛ وهذا ثالثي .وتتكون
كل الخاليا من ثالثة أجزاء؛ هي جدار الخلية والسيتوبالزم والنواة؛ وهذا ثالثي .وتتكون
األجرام السماوية من ثالثة أجزاء؛ هي الشمس والقمر والنجوم؛ وهذا ثالثي .ويتكون
اإلنسان من ثالثة أجزاء هي الجسد والنفس والروح؛ وهذا ثالثي .هل تشعر هنا بتناغم
ثالثي مذهل بين الخالق والمخلوق؟ أنا أشعر بذلك .كل هذه الثالثيات تأتي من هللا وتعمل
تحت ظل الثالوث العظيم .لكن هناك أيها الحبيب  ،ثالوث واحد ل يعمل تحت ظل هللا
القدير ،إنه ثالثي ملكوت هللا؛ إنه البر والسالم والفرح في الروح القدس؛ إنه انعكاس
وصورة وتجسيد هلل نفسه؛ هللا في اإلنسان واإلنسان في هللا  ،السر المخفي على مر
العصور لكنه أعلن أخيرا بظهور تجسد السيد المسيح (كولوسي  .)27،26:1إنه خليقة
هللا الثانية هللا التي تفوق الخليقة األولى في أنها ل تفنى إلى األبد.
ومثلما تحتاج السمكة للعيش في الماء ،كذلك تحتاج أنت إلى المعيشة في ملكوت هللا .ل
يستطيع اإلنسان الجديد في المسيح أن يعيش في أي شيء آخر .لهذا ولد الرب يسوع.

ولهذا السبب ولدنا نحن ،لكي نولد ثانية وندخل ملكوته (يوحنا  .)5،3:3لهذا السبب في
بداية خدمته " َكانَ يَسوع يَطوف ك َّل ا ْل َج ِلي ِل يع َ ِلم فِي َم َجا ِم ِع ِه ْمَ ،ويَ ْك ِرز بِبِشَا َرةِ
ت"(متى  .)23:4ولهذا السبب جعل ملكوته حجر الزاوية في العظة على
ا ْل َم َلكو ِ
الجبل":ل ِك ِن ْ
هللا َو ِب َّرهَ ،وه ِذ ِه كلُّ َها تزَ اد لَك ْم"(متى  .)33:6لهذا قدم
اطلبوا أ َ َّول َملَك َ
وت ِ
لنا األمثال عن الملكوت .لهذا نجد  162إشارة إلى الملكوت في العهد الجديد .هذا هو
ت ملكوتك .لهذا كلف تالميذه بالذهاب
السبب في أن أول طلبة في الصالة الربانية هي "ليأ ِ
إلى العالم كله للتبشير بالملكوت .هكذا عاش بولس الرسول الملكوت وبشر به ومات
وهو يبشر به (أعمال الرسل .)31:28
أه لو أن العالم يدخل في هذا ،فستنحل مشاكلنا كلها .وستقف كل الجرائم ،ويكف
المستشارون عن العمل ،وينتهي كل اكتئاب وزنا ومعصية ،وتوجد أغنية في كل نفس.
فإن عاش الناس في ملكوت هللا ،فسيكون لهم البر والسالم والفرح في حياتهم وهو ما ل
يتأثر بالظروف بل بحضور هللا في الداخل .هذا يجعلهم يشرقون كنجمة الصباح في هذه
الحياة ،وكشمس الظهيرة في الحياة اآلتية.
فلنفحص اآلن محتوى ملكوت هللا الذي يشكل ثالثي البر والسالم والفرح .ارسم مثلثا
على ورقة ولتكن قاعدته هو "البر" .البر هو األساس ذاته ،وهو الشرط الذي يجعل كل
شيء يحدث في الملكوت .السالم والفرح هما الضلعان اآلخران من المثلث .إنهما
مرتبطان بالبر ،كجناحي طائر أو زعنفتي سمكة ،تجعالن الناس أقوياء وتشعلهم بنار
هللا .ليس عليك أن تعمل لكي تنال السالم والفرح ،ولكن لكي تعيش باستقامة الروح،
عليك أن تعمل وتقاتل لمقاومة الثمار المحرمة التي يضعها إبليس أمامك كل يوم (فيلبي
.)12:2
وقد تسأل :ما هو البر؟ البر هو الستقامة األخالقية .البر هو أن تقول "ل" للثمار المحرمة
في حياتك وتقول"نعم" إلرادة هللا الكاملة .باختصار ،البر هو السير مع هللا .البر هو
القداسة وهو ابرز سمة هلل .لذلك قال هللا":كونوا قِدِيسِينَ َ
ألنِي َأنَا قدُّوس"(بطرس األولى
 .)16:1لكن مع أن بر هللا هو بطبيعته ،يبدأ البر بالنسبة لنا بالختيار قبل أن يصبح
حقيقة .لقد أراد هللا أن يكون آدم قديسا وبارا ،لذلك وضع أمامه شجرة ليعطيه الختيار
ليكون قديسا .لم يكن يريد عالما من آلت اإلنسان اآللي الروبوت ،عالم من أشخاص
يقولون له "نعم" بشكل تلقائي .يريد هللا أن يختاره أبناؤه .لكن آدم عندما أكل من الثمرة
المحرمة ،قال هلل "ل" .فالبر ل ينزل من السماء ،بل ينبغي عليك أن تسعى وراءه.
مرة أخرى ،فشل آدم في الختبار ،لكن هابيل ابنه الثاني ،مع أنه مولود في الخطيئة ،إل
أنه من خالل طاعته ،اختار أن يكون قديسا مما جعله بارا .لذلك ،في هذا المثال األول

في الكتاب المقدس عن توافق اإلنسان مع هللا ،لدينا نموذج موضوع أمامنا طول الوقت،
أنه يجب أن يكون هذا اإليمان مصحوبا بالطاعة .وبهذا لم يؤمن هابيل بفضل ذبيحة الدم
فحسب ،بل قدم ذاته ذبيحة حية بطاعة ما يطلبه هللا .يمكنك أن تؤمن بفضل ذبيحة السيد
المسيح على الشجرة ،لكن ما لم تصبح أنت ذاتك ذبيحة حية من خالل حياة الطاعة ،فإن
دم الحمل لن يفعل لك شيئا.
لكنك تقول إن الكتاب المقدس يقول إن كل برنا هو مثل الخرق القذرة .إنه كذلك قبل أن
نقدم ذواتنا ذبيحة حية هلل .بمجرد أن نفعل ذلك ،يصبح برنا أثمن ما يكون .لذلك ،كان بر
هابيل أثمن ،وكذلك بر إبراهيم ،وكذلك بر أيوب ،وكذلك كان بر زكريا وأليصابات" َو َكانَا
هللاِ ...بالَ لَ ْوم"(لوقا  .)6:1تم اعتبار كل هؤلء أبرارا ألنهم اتبعوا
ِكالَه َما َب َّ
ام ِ
اري ِْن أ َ َم َ
نموذج هابيل في الطاعة واإليمان وصارا ذبائح حية هلل .التسبيح هلل ،لقد صار اآلن لدى
ور َك َما ه َو فِي
المسيحيين في العهد الجديد هذه الكلمات المنيرةَ " .ول ِك ْن إ ِ ْن سَ َل ْكنَا فِي ال ُّن ِ
ضنَا َم َع بَعْضَ ،ودَم يَسوعَ ا ْل َمسِيح ِ ا ْبنِ ِه ي َ
ط ِهرنَا ِم ْن ك ِل َخ ِطيَّة"(يوحنا
ورَ ،ف َلنَا ش َِر َكة بَعْ ِ
ال ُّن ِ
األولى  .)7:1إن ذبيحة الدم ترافق إلى األبد من يسيرون في النور وتحفظهم دائما في
شركة كاملة مع حبيبهم الرب يسوع المسيح .وهي تزيل أي غبار من العالم قد يستقر
عليهم يوميا وتستر إلى األبد خطايا الجهل.
تأمل اآلن كلمات يوحنا الذي حذر الكنيسة بعد ستين سنة من يوم الخمسين ،قائال":أَيُّ َها
َطيَّةَ فَه َو
ارَ ،ك َما أ َ َّن ذَ َ
ارَ .م ْن َي ْف َعل ْالخ ِ
اك َب ٌّ
ضلَّك ْم أ َ َحدَ :م ْن َي ْف َعل ْال ِب َّر فَه َو َب ٌّ
األ َ ْولَد ،لَ ي ِ
يس ِمنَ ْالبَ ْد ِء ي ْخ ِطئ .أل َ ْج ِل هذَا أ ْ
يس.
ظ ِه َر ابْن هللاِ ِل َك ْي يَ ْنق َ
ض أ َ ْع َما َل ِإ ْب ِل َ
يس ،أل َ َّن ِإ ْب ِل َ
ِم ْن ِإ ْب ِل َ
ئ
هللا لَ َي ْف َعل خ ِ
ك ُّل َم ْن ه َو َم ْولود ِمنَ ِ
َطيَّة ،أل َ َّن زَ ْر َ
عه َيثْبت ِفي ِهَ ،ولَ َي ْست َ ِطيع أ َ ْن ي ْخ ِط َ
ألَنَّه َم ْولود ِمنَ هللاِِ .بهذَا أ َ ْولَد هللاِ َ
ْس ِمنَ
يس :ك ُّل َم ْن لَ يَ ْف َعل ْال ِب َّر فَلَي َ
ظا ِهرونَ َوأ َ ْولَد ِإ ْب ِل َ
هللاَ ،و َكذَا َم ْن لَ ي ِحبُّ أَخَاه"(يوحنا األولى .)10-7:3
ِ
لحظ التكرار في ذكر فعل البر وممارسته .الممارسة متروكة لك؛ التمكين والعطاء
من عند هللا .هذه هي المسيحية .هذا ما كان يدور في ذهن هللا عندما أرسل الرب يسوع
إلى األرض لكي يوجد ملكوت هللا ولكي يكون له شعب بار ،مملوء بالسالم والفرح
بالروح القدس .هذا هو الثالثي الذي خلقه هللا لنا لنعيش به .أفإن أزلت البر انهار الثالثي،
ول يوجد بعد ملكوت هللا .وذلك كأنك تخرج اإللكترونات من الذرة مما يؤدي إلى تفكك
الكوكب .هناك ثالثي جديد جاء إلى الكنيسة وزاحم الثالثي الذي يريدنا هللا أن نحيا به،
هذا الثالثي الجديد هو "المحبة والنعمة والرحمة" .البر مفقود في هذا الثالثي الجديد،
وبالتالي فإن هذا الثالثي الجديد فاسد .إنه ينغمس في الخطيئة بدل من أن يواجهها كعدو.
ْس ك ُّل َم ْن يَقول
ل يريد الرب يسوع أن يفعل شيئا كهذا ،بل وأدان هذه العقلية بقولهَ " :لي َ

ت:
وت ال َّس َما َواتِ .بَ ِل ا َّلذِي يَ ْفعَل إ ِ َرادَة َ َأبِي ا َّلذِي فِي ال َّس َما َوا ِ
ِلي :يَا َربُّ  ،يَا َربُّ ! يَ ْدخل َم َلك َ
ْس بِا ْس ِم َك تَنَب َّْأنَاَ ،وبِا ْس ِم َك َأ ْخ َر ْجنَا
َكثِيرونَ سَيَقولونَ ِلي فِي ذ ِل َك ا ْليَ ْو ِم :يَا َربُّ  ،يَا َربُّ ! َأ َلي َ
ص ِرح َله ْم :إِنِي َل ْم َأع ِْر ْفك ْم َق ُّط! ا ْذهَبوا
صنَعْنَا ق َّوات َكثِي َرة؟ َف ِحينَئِذ أ َ
َشيَا ِطينَ َ ،وبِا ْس ِم َك َ
عَنِي يَا َفا ِع ِلي ا ِإل ْث ِم!"(متى  .)23-21:7يمكننا أن نحدث الكثير من الضجيج بأغاني
التسبيح المصحوبة بالطبول والقيثارات واألبواق ،لكن بدون ممارسة البر ،فإن موسيقانا
تشبه صوت اآللت النحاسية والصنج الرنانة ،أو كالخشب والقش ،التي تحترق يوم
القيامة.

لقد خلق هللا كل شيء في ثالثيات ،حتى ملكوته .ل تتدخل في تصميمه لك وإل سيكلفك
كل شيء .في العهد القديم ،كانت عبارة "قدوس للرب" مثبتة على جبين رئيس الكهنة
حتى ل ينسى أحد في الخيمة أهمية أن يكون مقدسا (خروج  .)38-36:28وفي العهد
اإلله ْالقَا ِدر
الجديد هناك السيرافيم يقولون في تسبيح دائم":قدُّوس ،قدُّوس ،قدُّوسَّ ،
الربُّ ِ
ش ْيء ،الَّذِي َكانَ َو ْال َكائِن َوالَّذِي يَأْتِي"(رؤيا يوحنا  .)8:4فلنشترك مع السيرافيم
علَى ك ِل َ
َ
اليوم.
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