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&=ال: �لعالمـاh �لر=حيـة

�ملسيح   ?% تبني  �لسابقة   Dآليا�
نظر�  متبعيه   � يؤثر  كا?   �
من  فمنهم  حاالִדم.  الختال´ 
كا? �� طبيعية طينية قابلة للتشكل 
�إل�ية؛  �لتعاليم   yالستقبا �مهيأ! 
باألمر��  مصابا  كا?  من  �منهم 
ميتا  كا?  من  �منهم  �لر�حانية؛ 

}�حانيا متاما.
 ١. خلق �لط0 من �لطني (�خلالفة 

�لر�حانية �حلقيقية):
عندما �كر �هللا تعا< قصة �ستخال´ 
%نه  مر�}�  بّين  قد  كا?   �  b\Ö
فقد  �هكذ�  طينية.  طبيعة   �� كا? 
بني  عالقة  �لكرمي   ?Öلقر� %نشأ 
�لطينية  �لطبيعة  �بني  �الستخال´ 
�ملالئمة للخالفة. �قد كا? من بني 
%تبا£ �ملسيح � من كا? �� طبيعة 

 bطينية قابلة للتشكل �مستعد! لتقو
�لر�حـا�،  �الستخـال´   bمبقا
على  ��لو�  ال  �لذين  من  �كانو� 
 óب %نبيا»  من  �}ثو¥  �لذ�  �لدين 
 ?% óسر�ئيل. فكو�م من طني يع@
طبيعتهم تشبه طبيعة b\Ö �، كما 
%? مهمتهم ستـكو? �ستـخال´ 
 � حتقق  ما  �هذ�   .� �ملسيح 
فقد  �ملخلصني.  �ملقربني  تالميذ¥ 
�ستمر�� ¹ملو? }سالته �ينشر��ا 
@ال  Öثا}هم   ûَتتال  Æ� بعد¥،  من 
عندما   bعا ثالÊائة  من  %كثر  بعد 
�نتصرD �ملسيحية �ملحرفة �لبولسية 
�هكذ�  �حلقيقة.  �ملسيحية  على 
�لطني  من  �لط;  خلق  Öية  فإ? 
نبو!  صـد~  على  عـالمة  هي 
 Dنشأ  òن ألنه   � �ملسـيح 
بعد¥ خـالفة، �هذ� ال يكو? @ال 

للـنò �لصـا\~.

٢. /بر�H �ألكمه =�ألبر� (شفا» 
�ملرضى �لر�حانيني):

 �ألكمه هو من �لد %عمى، %� من 
�عتر�¥ عمًى عا}�. كما %? �لَكَمه 
�لر%�  �}كو�  �لعقل  سلب   óيع
�لعربية.  �ملعاجم  تذكر  ��لعنا\ كما 
بقع  ��ألبر¾ هو من ظهرD عليه 
بيضا» فشوهته، �%كثر ما يطلق على 
شك  �ال  بالبيا�.  �ملرقطة  �ألفعى 
%? �لكمه ��ل�¾ كانا %هم عيو� 
بó @سر�ئيل. فمنهم من كا? %كمَه 
%� معاند� }�كبا }%سه، �منهم من 
كا? %عمى مبعØ %نه ال ير� �ملنكر 
��لباطل %� يتعامى عنه، �قد %خ� �هللا 
تعا< عن هذ� �ملر� �لر�حا� فيهم 
بقوله تعا<: ﴿َكاُنو� َال َيَتَناَهْوَ? َعْن 
ُمْنَكٍر َفَعُلوُ¥ لَِبْئَس َما َكاُنو� َيْفَعُلو?﴾ 
بال�¾  �ملقصو\  %ما  (�ملائد! ٨٠)، 
فيهم فهو %? �لذنو� كانت ظاهر! 

�خلـلق =�إلبـر�H =�إلحياH هي <ياh �ملسيـح � =عالماh صدقـه.
=قد جعل �ما �هللا تعا� جانبيـن؛ مباشًر� | حياته =مستمًر� بعـد�، 

،yعلى &نـه نـبـي صـا� hشـهـا�� Dلـكي تكـو
=&نه مرفو� فوy مستو> �لشبهاh �ل� &ثا
ها �ليهو� ضد�.
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طبائعهم  كانت  عليهم كما  با}�! 
قد  �ملسيح  جند  لذلك  كاألفاعي؛ 
�إلجنيل   � �لوصف  ֲדذ�  �صفهم 
 Dُبشكل متكر} كقوله: "%َيَُّها �ْلَحيَّا
 ٢٣ َمتَّى  (@ِْنِجيُل  �َألَفاِعي!"  َ%ْ�َالَ\ 
تعاليم   ?% جند  �بالتدقيق   .(٣٣  :
هذ¥  على  مركز!  كانت  �ملسيح 

�جلو�نب بشكل %ساسي �كب;.
٣- /حـياH �ملـوتى (@حيا» �ملوتى 

�لر�حانيني):
�لبعيد�?  �لقلو�  موتى  هم  �ملوتى 
متاما عن �لر�حانية ��لدين. فاملسيح 
عليه �لسالb كا? يؤثر فيهم �²لق 
�هللا  على  ֲדا  يتعرفو?  }�حا  فيهم 

تعا< �يبعثو? من جديد.
�لكرمي   ?Öلقر�  ?% نالحظ  �هكذ� 
مر�عيا   Dآليا� هذ¥  تسلسل �  قد 
من  �لر�حانية  �حلالة   �  ö{لتد�

�ألعلى @< �ألسفل.
�كر �هللا تعا< هذ¥ �جلو�نب  ��%ما ملا
مثال  يذكرها   Æ� تفصيلي،  بشكل 
 DياÖ %�ا ضمن  مع   ،�  òلن� øق 
�كر ُ ما  أل?  فهذ�  %يضا،   �  òلن�
�خلاصة  للحالة  مناسبا  كا?  سابقا 
ببó @سر�ئيل. فاآلية �أل�< ��لثانية؛ 
ا �خللق من �لطني �@بر�» �ألكمه �
��ألبر¾، ²تصا? بأمة كانت لديهم 

تعاليم Áا�ية سابقة. فكا? منهم من 
هو مستعد لال}تقا» ببعثة �ملسيح �، 
%مر��   � مغرقا  كا?  من  �منهم 
}�حانية �قد تيسر له �لشفا» منها عن 
طريقه �. %ما �لنò � فقد جا» � 
%مة ميتة }�حانيا فأحياهم، �Æ يكن 
عندهم بد�يًة %�ُّ %ثر يذكر من تعاليم 
سابقة. �لكن تعاليمه � تصلح لكل 
هذ¥ �حلاالD. فعندما %صبح حاy �ألمة 
عندما   �% @سر�ئيل؛   óكب �إلسالمية 
طينية  بطبيعة  يتحلو?  من  منهم  كا? 
�%صبح   ،� تعاليمه  من  Öثا}  �فيهم 
�لعمـيا?  ��لُبر¾  �لُكْمه  منهم 
باملعاصي،  �ملجاهر�?  �ملعاند�? 
�%صبح منهم موتى �لقلو� متاما، فقد 
�ملهد�   bإلما�� �ملوعو\  �ملسيح  جا» 
� �قاb بإنشا» �خلالفة من جديد � 
��� �لطبائع �لطينية، كما طّهر �ألمة 
من �ألمر�� �لر�حانية، �%حيا موتى 
كانو�  �لذين  �ملسلمني  من  �لقلو� 
��لر�حانية.  �لدين  عن  متاما  بعيدين 
�هكذ� فإ? بعثة �ملسيح �ملوعو\ � 
� �ألمة �إلسالمية �قيامه مبهاb مشاֲדة 
للمسيح عيسى بن مرمي � �جناحه 
على  %يضا  متجد\!  عالمة  هي  فيها 
صد~ �ملسيح � �تأكيد� على }فعه 

�مكانته �لسامية.

ثـانيا: �لعالمـاh �ملا�يـة

صد~  ُيظهر   ?% تعا<  �هللا   \�{%
من   � مرمي  بن  عيسى  �ملسيح 
ما\ية  ظاهر!   Dعالما  yخال
�لتحريف   ?% فمع  �تستمر.  تبقى 
حد   >@ �ملسيح  }سالة  طمس  قد 
كب;، @ال %? �هللا تعا< قد شا» %? 
�ملنسوبني   � صدقه   DياÖ ُيظهر 
@ليه ظاهريا �@? كانو� بعيدين عن 
}سالته �حلقيقية. �هذ� أل? �ليهو\ 
\عوته  على  يقضو�   ?%  ��\�{% قد 
متاما �Éعلو¥ °ر\ شخصية عابر! 
�لتا}يخ   � جز�»¥  لقي  لكذ�� 
�ليهو\�. فأ}�\ �هللا تعا< %? تنشأ 
�ملسيح،  �سم  على  عظيمة  %مة 
�تكو? هذ¥ �ألمة غالبة على �ليهو\ 

\�ما. �هذ¥ �لعالماD هي:
�لطني  من  �لط0  خلق   .١

(�الستخال´ �ملا\�):
تستمر   ?% تعا<  �هللا   \�{% فقد 
خالفة �ملسيح }غم تشو¥ تعاليمه 
�لكنيسة   ?% فنر�  ���ر�فها. 
�لكاثوليكية يتسلسل فيها �خللفا» 
�هي  بطر�،   Ðح  Dلبابو�� من 
مستمر! @< �ليوb. كما %? هنا� 
مسيحية  فر~  Öخرين �   Dبابو�
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�ملسيح.  تالميذ   Ðح متسلسو? 
�لكن هؤال» ليسو� þلفا» حقيقني 
°ر\  فكأ�م   ،� للمسيح 
�لر�حانية  للطيو}  %شكاy �صو} 
فيهم  منفوخا  ليس  �لكنهم 
�لر�ã �حلقيقية. �ال يكو? خليفة 
حقيقيا @ال من نفخ �هللا تعا< فيه 
 ?Öلقر� %شا}  حيث  }�حه.  من 
�لكرمي @ال %?  �ملالئكة Æ يؤمر�� 
بالسجو\ آل\b @ال بعد %? نفخ �هللا 
ْيُتُه  تعا< فيه من }�حه: ﴿َفِإَ�� َسوَّ
َ�َنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُ}�ِحي َفَقُعو� َلُه 
َساِجِديَن﴾ (�حلجر ٣٠) . �قوله 
تعا< "بإ��" %� "بإ�? �هللا" تش; 
@< %? هنا� من يصبحو? بالفعل 
�حلقيقيو?  �خللفا»  �هم  طيو}�؛ 
بعد  كانو�  �لذين  �لر�حانيو? 
من  �منهم  بفتر! �جيز!،  �ملسيح 
ال يكو? حقيقًيا، بل °ر\ هيئة ال 
�لكنيسة   Dبابو� �هم  فيها   ã�{
مبختلف  �لبولسية  �ملسيحية 

فرقها.
=�ألبر�  �ألكمه   Hبر�/  .٢

�ائل):� òلط� bلتقد�)
�لذ�  �ائل �  òلط�  bلتقد�  ?@  
 öعال  � �ملسيحية  �ألمم  �صلته 
��ملستعصية  �لعا}ضة  �ألمر�� 

@بر�»  ��لو}�ثية هو @شا}! @< Öية 
كما  فالكمه  ��ألبر¾.  �ألكمه 
�كرنا سابقا يعó �لعمى �لعا}� 
%� �لذ� يكو? منذ �لوال\!، كما 
�لنفسية  �ألمر��   >@ يش;  قد 
عند  %يضا  ��لعقلية  ��لعصبية 
للَكَمه.  �ملعنو�   Øملع� �عتبا} 
كما %? �ل�¾ هنا هو @شا}! @< 
�ألمر�� �ملختلفة �ل¶ تظهر على 
@حيا»  �عتبا}  �ميكن  �إلنسا?. 
 bملوتى %يضا \�خًال � هذ� �لتقد�
�ملرضى   �@نقا يتم  �لعلمي، حيث 

.Dملشرفني على �ملو�
٣. /حياH �ملوتى (�ضة �لشعو� 

�ملسيحية): 
شـهدִדا  �ل¶  �لنهضة   ?@
��ل¶  �ملسيـحية،  �لشـعو� 
كانت ميتة غا}قـة � �جلهـل 
}�ئد!  %مما  فأصبحت   ،Dلظلما��
عظيـم  مظهر  هي  مز\هـر!، 

آلية %حيا» �ملوتى.
ينظر�?  كانو�  �لذين  �ليهو\   ?@
� �هو معلق على  �ملسيح   >@
هذ�   ?% يظنو?  كانو�  �لصليب 
 y��� �ألبد   >@ �نتهى  قد  �ملعّلق 
�كانو�   .bليو� �لك  منذ  �كر¥ 
ير�? %? هذ� �ليوb هو يوb سعدهم 

كّذ��  من  فيه  ìلصو�  �لذ� 
جا» لينذ}هم بز��y ملكوD �هللا 
�نبوته من بني %يديهم، �ظنو�  %?  
�لغلبة ستبقى �م. �لكن �هللا تعا< 
�لذ� ينصر }سله ��لذين Öمنو� � 
�حليا! �لدنيا �� �آلخر! %À @ال %? 
يظهر صدقه بآياD عظيمة تستمر 
@< �ألبد. @? هؤال» �ليهو\ �لذين 
ظنو� %�م قد قتلو¥ �%�لو¥ �%هانو¥ 
ببا�م  ²طر   Æ معلوًنا  �جعلو¥ 
لد}جة  سُيرفع  �لشخص  هذ�   ?%
يغاù فيها �لبعض �يؤ�ونه �يؤمن 
�لنا�.  من  كب;  عد\  بذلك 
خطتهم  �هللا  %فشل  فقد  �هكذ� 
 � له  بتأييد¥   � �ملسيح  �}فع 
 Dلدنيا � �آلخر!، �بتر� عالما�
ما\ية ظاهرية مشهو\!، î %}سل 
صدقه  على  %ّكد  �لذ�   �  òلن�
 òطها}ته �بّين مكانته كعبد �ن�
مكرb هللا تعا<. î %}سل �هللا تعا< 
باملسيح  شبيها   �  òللن خا\ما 
�تبيا?  �لتكرمي  لتأكيد  له  �Áّيا 
 � للمسيح  �لصحيحة  �ملكانة 
تفريط؛  �ال  فيها   sفر�@ ال  �ل¶ 
�خلضو£  مكانة  هي  ��ل¶  
 .� �لعظيم  �لنبيني  خلامت  ��لتبعية 

فما %كرمها من مكانة!
 


