
خدمة المصالحة
2 كورنثوس 5: 21-16

19 حزیران 2022 خطبة

كلیمان تیندو، المتدرب الرعوي.

سننظر الیوم في السؤال 25 من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. سأقرأ السؤال، وسنقرأ معًا اإلجابة. 

السؤال 25: هل يعني موت المسيح أن تغفر جميع خطايانا؟

الجواب: نعم، ��ن موت المسيح على الصليب دفع ثمن خطايانا بالكامل، فإن هللا ينسب إلينا برحمته بر
المسيح كما لو كان برنا ولن نتذكر خطايانا بعد ا��ن.

مقطعنا ھو عن المصالحة. ما ھي المصالحة؟ إنھ عمل صنع السالم. عندما یكون لدیك صراع بین شخصین، ھناك ألم ومسافة. المصالحة تجلب الشفاء

وتعید الشركة. لماذا نحتاج المصالحة؟ نحن بحاجة إلى المصالحة مع هللا بسبب الخطیئة. 

تتذكر ما حدث في جنة عدن عندما أخطأ آدم وحواء. نقرأ في تكوین 3: 8: 

ّبِ اِإللِھ فِي َوَسِط َشَجِر اْلَجنَِّة.  ّبِ اِإللِھ َماِشیًا فِي اْلَجنَِّة ِعْندَ ُھبُوِب ِریحِ النََّھاِر، فَاْختَبَأَ آدَُم َواْمَرأَتُھُ ِمْن َوْجِھ الرَّ 8 َوَسِمعَا َصْوَت الرَّ

قطعت خطیئة آدم وحواء عالقتھما الدافئة مع بعضھما البعض ومع هللا. اختبأوا عن هللا لشعورھم بالذنب والعار. هللا وحده ھو القادر على حل ھذا الصراع

من خالل صنع السالم بین الجنس البشري ونفسھ. ھذا ھو محور مقطعنا. 

لنقرأ معًا كورنثوس الثانیة 5: 21-16: 

 

16إِذًا نَْحُن ِمَن اآلَن الَ نَْعِرُف أََحدًا َحَسَب اْلَجَسِد.  

َوإِْن ُكنَّا قَْد َعَرْفنَا اْلَمِسیَح َحَسَب اْلَجَسِد، لِكِن اآلَن الَ نَْعِرفُھُ بَْعدُ.

17 إِذًا إِْن َكاَن أََحدٌ فِي اْلَمِسیحِ فَُھَو َخِلیقَةٌ َجِدیدَةٌ: األَْشیَاُء اْلعَتِیقَةُ قَْد َمَضْت، ُھَوذَا اْلُكلُّ قَْد َصاَر َجِدیدًا. 

18 َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن هللاِ، الَِّذي َصالََحنَا ِلنَْفِسِھ بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، َوأَْعَطانَا ِخْدَمةَ اْلُمَصالََحِة، 

19 أَْي إِنَّ هللاَ َكاَن فِي اْلَمِسیحِ ُمَصاِلًحا اْلعَالََم ِلنَْفِسِھ، َغْیَر َحاِسٍب لَُھْم َخَطایَاُھْم، َوَواِضعًا فِینَا َكِلَمةَ اْلُمَصالََحِة. 



 

20 إِذًا نَْسعَى َكُسفََراَء َعِن اْلَمِسیحِ، َكأَنَّ هللاَ یَِعُظ بِنَا. 

نَْطلُُب َعِن اْلَمِسیحِ: تََصالَُحوا َمَع هللاِ.

21 ألَنَّھُ َجعََل الَِّذي لَْم یَْعِرْف َخِطیَّةً، َخِطیَّةً ألَْجِلنَا، ِلنَِصیَر نَْحُن بِرَّ هللاِ فِیِھ. 

لنقرأ معًا إشعیاء ٤٠: ٨.

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

دعونا نصلي.

أیھا اآلب الكریم، نأتي أمامك، طالبین البركة في الكرازة بكلمتك. نصلي أن تنفتح قلوبنا على عمل الروح القدس ألنھ یستخدم الكلمة لیغذینا. نصلي أن نرى

یسوع قریبًا، ونحبھ كثیًرا، ونخدمھ على النحو الواجب. ونحن نسأل كل ھذا بثقة في اسم یسوع الثمین. آمین. 

دعونا نرى ما یقولھ ھذا المقطع عن المصالحة. تقول اآلیة 16: 

 

16إِذًا نَْحُن ِمَن اآلَن الَ نَْعِرُف أََحدًا َحَسَب اْلَجَسِد.  

َوإِْن ُكنَّا قَْد َعَرْفنَا اْلَمِسیَح َحَسَب اْلَجَسِد، لِكِن اآلَن الَ نَْعِرفُھُ بَْعدُ”.

قبل اھتدائھ، كان بولس ینظر إلى المسیح والمسیحیة بازدراء. لقد نظر إلى المسیح من وجھة نظر بشریة. ھذا ھو سبب اضطھاده ألتباع یسوع. لكن

كخلیقة جدیدة، لم یستطع بولس االستمرار في االضطھاد. تغیر شيء مھم في الطریقة التي رأى بھا بولس الناس والمسیح. 

 

كتب سي إس لویس ذات مرة: ”ال یوجد أناس عادیون.  

أنت لم تتحدث قط إلى مجرد بشر.  

األمم والثقافات والفنون والحضارات - ھذه ممیتة….  

لكن الخالدون ھم الذین نمزح معھم، ونعمل معھم، ونتزوج، ونحتقر، ونستغل - أھوال خالدة أو روائع أبدیة ”.

أصدقائي، نحن بحاجة إلى ھذا المنظور. نحن نمیل إلى اعتبار الناس عادیین، وفقًا لفئاتنا االجتماعیة والثقافیة والعرقیة. لكن یجب أن نرى الجمیع كما

یراھم المسیح. ألننا لسنا مجبرین على تصنیفاتنا الخاصة، ولكن من خالل حب المسیح الذبیحي لنا. تنص اآلیة 17 على ما یلي: 

17 إِذًا إِْن َكاَن أََحدٌ فِي اْلَمِسیحِ فَُھَو َخِلیقَةٌ َجِدیدَةٌ: األَْشیَاُء اْلعَتِیقَةُ قَْد َمَضْت، ُھَوذَا اْلُكلُّ قَْد َصاَر َجِدیدًا. 

بطبیعتنا، نحن جمیعًا أموات في خطایانا ونستحق الموت، كما حذر هللا أبینا آدم. تقول رسالة رومیة 6:23 ، ”ألن أجرة الخطیة ھي موت”. ولكن باالتحاد

مع المسیح، آدم الثاني، یمنحنا هللا عطیة الحیاة األبدیة. نبدأ ”حالة جدیدة من الوجود”. على الرغم من حیاتنا الفوضویة، فقد حصلنا على بدایة جدیدة. 

فكر في بناء منزل من الصفر أو تجدید منزل قدیم جدًا. أي من المشروعین أكثر صعوبة؟ غالبًا ما یكون بناء منزل من الصفر أسھل. یمكنك وضع خطة

ومتابعتھا خطوة بخطوة. ولكن إذا قمت بتجدید منزل قدیم، فقد یكلفك المزید من المال ویستغرق وقتًا أطول. 

تجدید منزل قدیم أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإن النتیجة یمكن أن تدھش الناس في كثیر من األحیان. یمكن للمنزل القدیم المرمم بشكل جمیل أن یكون أكثر



إثارة لإلعجاب من منزل مبني على قطعة أرض فارغة. ھل سبق لك أن ارتكبت خطأ فادًحا، شيء ندمت علیھ على الفور؟ أنا شخصیا لدي. بدایة جدیدة

ستكون لطیفة. في بعض األحیان یكون من الجید العودة والقیام بشيء ما مرة أخرى. وافعلھا بشكل صحیح ھذه المرة. ھل تعرف ھذا الشعور؟ ھذا ما

یقدمھ هللا لنا بیسوع. بدایة جدیدة. 

أصدقائي، عندما یتم خلق مخلوقات خاطئة محطمة مرة أخرى، فإن ذلك یكون أعظم من الخلق من ال شيء نقرأ عنھ في سفر التكوین. یدعو الكتاب

المقدس ھذه ”القیامة من بین األموات”. وحده هللا ھو القادر على إحیاء الخطاة األموات. 

Kainos ھي الكلمة الیونانیة المستخدمة لكلمة ”جدید” في فقرتنا. ھذا یعني أن ھذا الخلق الجدید متفوق على القدیم. حیاتنا الجدیدة في المسیح تستبدل

وتدفن أنفسنا القدیمة الخاطئة. یقول بولس في األساس أنھ ال عالقة لنا بطریقتنا القدیمة في الحیاة. 

تقول اآلیات 19-18: 

18 َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن هللاِ، الَِّذي َصالََحنَا ِلنَْفِسِھ بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، َوأَْعَطانَا ِخْدَمةَ اْلُمَصالََحِة، 

19 أَْي إِنَّ هللاَ َكاَن فِي اْلَمِسیحِ ُمَصاِلًحا اْلعَالََم ِلنَْفِسِھ، َغْیَر َحاِسٍب لَُھْم َخَطایَاُھْم، َوَواِضعًا فِینَا َكِلَمةَ اْلُمَصالََحِة”. 

من ھو الفاعل في ھذه اآلیات؟ ھل یقال اننا صلحنا نفسنا مع هللا؟ ال، لقد فعل هللا كل شيء. 

أوالً، في المسیح یصالحنا هللا مع نفسھ. لقد وضعنا أنفسنا تحت الدین، ودفع لنا الدین. ثانیًا، یعطینا هللا نفسھ خدمة المصالحة. نحن مدعوون إلخبار

اآلخرین بحقیقة أن المصالحة مع هللا ممكنة في المسیح. 

عندما تختبر شیئًا رائعًا ترید مشاركتھ، ألیس كذلك؟ قد تتذكر قصة المرأة السامریة؟ نقرأ في یوحنا 4: 28- 30: 

تََھا َوَمَضْت إِلَى اْلَمِدینَِة َوقَالَْت ِللنَّاِس:  28 "فَتََرَكِت اْلَمْرأَةُ َجرَّ

وا اْنُظُروا إِْنَسانًا قَاَل ِلي ُكلَّ َما فَعَْلُت. أَلَعَلَّ ھذَا ُھَو اْلَمِسیُح؟»  29 «َھلُمُّ

30 فََخَرُجوا ِمَن اْلَمِدینَِة َوأَتَْوا إِلَْیِھ". 

لم تستطع المرأة السامریة االحتفاظ بھذه التجربة لنفسھا. كان أصدقاؤھا بحاجة - وكل العالم في أمس الحاجة إلى - خدمة المصالحة ھذه. أیھا اإلخوة

واألخوات، إن خطایانا جریمة النھائیة ألنھا تُرتكب ضد إلھ قدوس بال حدود. ال یستطیع أن یترك الخطیئة بال عقاب. بصفتنا كائنات خاطئة محدودة، ال

یمكننا أن نستحق نعمة عند هللا. نحن بحاجة إلى وسیط لیموت نیابة عنا ولیتغلب أیًضا على الموت من أجلنا. وكما رأینا في عظاتنا السابقة، یجب أن یكون

ھذا الوسیط ھو هللا واإلنسان. 

نحن متصالحون مع هللا بما انھ اآلن قضي عدل هللا وغفرت خطایانا. ألن تضحیة المسیح بنفسھ كانت ذات قیمة غیر محدودة، تم إلغاء دیوننا واآلن نحن

مقبولون. ال توجد إدانة اآلن، كما تذكرنا رومیة 8: 1، ألن المسیح أدین من أجلنا. اآلن لم یعد هللا یذكر كل خطایاي وخطایاك ألنھ أزالھا. 

یقول المزمور ١٠٣: ١٢: 

”كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصینا”. 



ھذا ال یعني أننا لن نخطئ أو أنھ یمكننا أن نخطئ كما یحلو لنا. باألحرى، إنھ تأكید أنھ حتى عندما نخطئ یمكننا أن نتأكد من الغفران بسبب ما أنجزه

المسیح لنا. یا لھا من نعمة رائعة في المسیح! 

ثالثًا: إن هللا یأتمننا على رسالة المصالحة. ھذا یعني أننا ال نصوغ رسالتنا الخاصة. بدالً من ذلك، نقول للناس أن هللا قد صنع السالم مع العالم في المسیح.

إنھا صفقة محسومة بالفعل. 

تنص اآلیة 20 على ما یلي: 

 

20 "إِذًا نَْسعَى َكُسفََراَء َعِن اْلَمِسیحِ، َكأَنَّ هللاَ یَِعُظ بِنَا.  

نَْطلُُب َعِن اْلَمِسیحِ: تََصالَُحوا َمَع هللاِ”.

بعد أن جعلنا هللا أناًسا جدد، أعطانا رسالة جدیدة. یجعلنا سفراء. یثق بنا بالبشارة. من خالل حیاتھ الكاملة المطیعة وموتھ الذبیحي وقیامتھ، صالح یسوع

العالم مع هللا. ألیس من المدھش أنھ یثق بنا بنفس الرسالة؟ 

في فبرایر، أعلن سفیر أوكرانیا لدى المملكة المتحدة أن بالده یمكن أن تغیر موقفھا من عضویة حلف شمال األطلسي (الناتو) من أجل السالم. وثق الرئیس

زیلینسكي بھ بھذه المسؤولیة كسفیر. 

السفیر ھو شخص موثوق بھ في مھمة ورسالة. سفیر یعمل مكان رئیسھ. وھا ھو الشيء المدھش. هللا ملك الكون. یثق بنا برسالتھ ویمنحنا السلطة على

األرض إلعالنھا. 

یجب أن نكون مخلصین. نحن ال نقول للناس أنھ یمكنھم صنع السالم مع هللا. نحن ال نقول لھم أن یصنعوا السالم مع بعضھم البعض فقط. لن تكون ھذه

رسالة السید الذي نمثلھ. بل نعلن أن هللا صالح العالم لنفسھ في المسیح. 

ھذا امتیاز نفترضھ بجرأة متواضعة. یسعد هللا أن یتم الفداء من خاللكم ومن خاللي. یجب أن نكون متواضعین ألن الرسالة والخدمة من هللا نفسھ. أنا لست

ھنا الیوم مع رسالتي الخاصة. بدالً من ذلك، أنا ھنا ألنني تشرفت بإحضار الرسالة التي كلفني بھا هللا. 

تقول اآلیة 21: 

21 "ألَنَّھُ َجعََل الَِّذي لَْم یَْعِرْف َخِطیَّةً، َخِطیَّةً ألَْجِلنَا، ِلنَِصیَر نَْحُن بِرَّ هللاِ فِیِھ". 

تلخص اآلیة 21 النقطة المحوریة في خدمة المصالحة. كان ھناك تبادل عظیم حدث خالل حیاة المسیح وعملھ. 

لقد عانى مخلصنا الخالي من الخطیئة من العقوبة التي نستحقھا حتى نحظى بنعمة عند هللا. تنبأ إشعیاء عن ھذا التبادل العظیم في إشعیاء ٥٣: ٤-٦:

 

لََھا.   4 "لِكنَّ أَْحَزانَنَا َحَملََھا، َوأَْوَجاَعنَا تََحمَّ

َونَْحُن َحِسْبنَاهُ ُمَصابًا َمْضُروبًا ِمَن هللاِ َوَمْذلُوًال.



 

5 َوُھَو َمْجُروٌح ألَْجِل َمعَاِصینَا،َمْسُحوٌق ألَْجِل آثَاِمنَا. 

تَأِْدیُب َسالَِمنَا َعلَْیِھ، َوبُِحبُِرِه ُشِفینَا.

 

6 ُكلُّنَا َكغَنٍَم َضلَْلنَا. ِمْلنَا ُكلُّ َواِحٍد إِلَى َطِریِقِھ،  

بُّ َوَضَع َعلَْیِھ إِثَْم َجِمیِعنَا. َوالرَّ

حمل المسیح، حمل هللا الناصع، خطایانا لیأخذھا. بكونھ أصبح خطیئة، لم یصبح خاطئًا. كان ذلك سیجعلھ غیر مؤھل كمخلص. لقد أصبح خطیئة بمعنى أنھ

حمل خطایانا وعقابھا في جسده. بكلمات أخرى، ”ُكّل ذنوبنا ُحِسبَْت إلى السید المسیح، وكمال بره الكامل نَسَب إلینا.” لھذا السبب، أعلنّا أبرارا أمام هللا.

أیھا األصدقاء، ھل تریدون تغییر العالم وجعلھ مكانًا أفضل؟ كن سفیرا للمصالحة. 

أنا من جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة. في بلدنا، كانت لدینا صراعات مختلفة األنواع لعقود عدیدة. حاولت العدید من البرامج االنخراط في المصالحة.

على سبیل المثال، كانت األمم المتحدة (UN) موجودة منذ أكثر من 20 عاًما. توقع الناس أن تقوم األمم المتحدة بإرساء السالم. بدالً من ذلك، تستمر

األمور في التدھور من األسوأ إلى األسوأ. في عام 2012، استولى المتمردون على مدینتي، غوما، لمدة أسبوعین. ُسئل ممثل األمم المتحدة عن سبب عدم

تدخل األمم المتحدة للدفاع عن المدینة. وقال إن تفویض األمم المتحدة لیس ”صنع السالم” ولكن ”حفظ السالم”. 

صنع السالم أخطر من حفظ السالم. یمكن لحارس السالم أن یراقب فقط عندما یكون الناس في خطر كبیر. لكن صانع السالم مستعد لدفع ثمن باھظ

لتحقیق السالم. لقد فشلت مھمة األمم المتحدة في بلدي. لماذا ا؟ تفویضھا ھو ”حفظ السالم”. ومع ذلك، ال یوجد سالم یُحفظ! 

إذن، أین األمل بالنسبة للكونغو أو أي بلد آخر في حالة نزاع؟ الرجاء الحقیقي والسالم موجودان فقط في یسوع. كان یسوع على استعداد لدفع ثمن ممیت

لتحقیق السالم. كان یسوع على استعداد للدفع من دمھ المقدس لیقیم السالم مع هللا من أجلنا. 

ككنیسة المسیح، نحن سفارة المصالحة. من أجل صنع السالم، یجب أن نعلن رسالة المصالحة ھذه في المسیح. ھذه ھي الرسالة التي تتناول جوھر مشكلة

الجنس البشري. ھذا ھو المكان الذي تجد فیھ أي مشكلة أخرى حلھا. 

كان لدي صدیق غیر مسیحي اسمھ بوب. في أي وقت تحدثت معھ كان معادیًا. ذات یوم جاء إلي وقال: ”أترید أن تقاتلني؟ ترید دائًما التحكم بي من خالل

مظھرك! ” ”ال قلت. ”أنا فقط نظرت إلیك أللقي التحیة". اكتشفت الحقًا أن بوب كان لدیھ ماٍض تھیمن علیھ األمراض المزمنة والعدید من المشكالت

النفسیة األخرى. قال لي: "أنا أكره هللا. ال أستطیع أن أؤمن بھ ألنھ بعد ذلك سوف یتحكم بي أینما ذھبت ”. قلت، ”لكننا جمیعًا یتحكم فینا شخص أو شيء

ما. ماذا لو كان إلًھا یھتم بالسیطرة علیك؟” رداً على ذلك، كان بوب غاضبًا وغادر في منتصف المحادثة. 

ذات یوم شارك صدیق آخر اإلنجیل مع بوب. نتیجة لذلك، أصبح بوب خلیقة جدیدة، قام من الموت إلى الحیاة. بعد ذلك، تغیرت عالقتي مع بوب بشكل

جذري أیًضا. مجدا للرب! انتھت القصة مع بوب بنھایة سعیدة ألن بوب وجد مصالحة مع هللا ثم معي أیًضا. لكن في بعض األحیان یكون لدینا نزاع مع

أشخاص غیر مؤمنین. قد یشمل ھؤالء الجیران وأفراد األسرة وزمالء المدرسة وزمالء العمل. 

نحن مدعوون لمتابعة السالم معھم جمیعًا. تقول رسالة رومیة 12:18: 

“18 إِْن َكاَن ُمْمِكنًا فََحَسَب َطاقَتُِكْم َساِلُموا َجِمیَع النَّاِس". 



أحیانًا یكون السعي للعیش بسالم مع اآلخرین أمًرا صعبًا. عندما نقدم لھم إنجیل المصالحة، قد یرون أنھ غیر محبوب. قد یجیبون، ”ال تعظوا لي". 

ال أعلم عنك، لكنني أتردد كثیًرا في الحدیث عن یسوع ألني ال أحب الرفض. لكن یجب أن أتذكر أنھم ال یرفضونني. أیھا اإلخوة واألخوات، یمكننا أن

نتحلى بالشجاعة وأن نواجھ الرفض المحتمل ألن لدینا أمانًا ال یتزعزع في هللا أبینا. ولھذا السبب، سنظل بحاجة إلى أن نكون محبین ومتواضعین ولطیفین

ومع ذلك جریئین في الحقیقة التي نعترف بھا.

نجتمع ھنا كأشخاص من قبائل وأمم مختلفة ألننا لم نعد بعیدین عن هللا. في المسیح، یرضى هللا عن كل واحد منا. لھذا السبب نعبد بصوت واحد. الحمد �

على عملھ! أصدقائي لنخرج ھذا األسبوع ونكون سفراء مصالحة. لنجعل ھدفنا دعوة الضالین للتصالح مع هللا. یحتاج جمیع األشخاص المنكسرین إلى

سماع رسالة المصالحة ھذه. ھذه ھي الطریقة الوحیدة التي سیجدون بھا السالم الحقیقي. ونحن نفعل كل ھذا، لنتذكر أن كل شيء من هللا. ھو وحده الذي

یستحق كل المجد والكرامة إلى أبد اآلبدین. 

سفراء المسیح: لنخرج ونخدم ملكنا ھذا األسبوع! 

دعنا نصلي. 

أیھا اآلب، أشكرك على ابنك یسوع المسیح، الذي تحمل العقوبة التي تستحقھا خطایانا حتى نُحسب نحن أبرار في عینیك. نشكرك على أننا متصالحین

معك وفي سالم معك. نصلّي أن تستمر في العمل فینا ومن خاللنا كسفراء للمصالحة. ساعدنا على القیام بذلك بجرأة وتواضع. ساعدنا على إبقاء أنظارنا

دائًما على المسیح والعمل الذي أنجزه نیابة عنا في كل ما نقوم بھ. نصلي كل ھذا من أجل المسیح. 

آمین!
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