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!!
!شكر ووتقديیر 

!مقدمة 
!تمهھيید 

االفصل ااألوولل  االخطيیة: مشكلة ااإلنسانن ااألساسيیة 
االفصل االثاني  هھھھل يیمكن أأنن يیتبررر ااإلنسانن أأمامم هللا؟ 

االفصل االثالث  االتبريیر: خصائصهھ 
االفصل االراابع  االتجديید: االكل جديیًداا 

االفصل االخامس خليیقة جديیدةة 
االفصل االساددسس إإنسانن جديید 

االفصل االسابع  قلب جديید 
االفصل االثامن  ووالددةة جديیدةة 
االفصل االتاسع  ططبيیعة جديیدةة 

االفصل االعاشر  االصليیب وواالقيیامة 
االفصل االحادديي عشر تغيیيیر االنطاقق:  من االجسد إإلى االرووحح 

االفصل االثاني عشر تغيیيیر االنطاقق: من ااألررضض إإلى االسماء 
االفصل االثالث عشر تغيیيیر االنطاقق: من االخطيیة إإلى االبر 

االفصل االراابع عشر تغيیيیر االنطاقق: من االناموسس إإلى االنعمة 
!االفصل االخامس عشر تغيیيیر االنطاقق: من آآددمم إإلى االمسيیح 

ملحقاتت: 
  
االتجديید:  ملخص اا.

"ال يیستطيیع أأنن يیخطىء" بب.

ررووميیة 7 تت.

كل االبركاتت في االمسيیح ثث.
أأسئلة كثيیرةة االتكراارر جج. !!!

شكر ووتقديیر 
!
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!
 أأرريید أأنن أأعربب عن إإمتناني االخاصص لبولل ووااشر بجمعيیة هھھھاررتت كراايي ااإلررساليیة لتشجيیعهھ 
ووددعمهھ لنشر هھھھذاا االكتابب ووأأيیًضا لجارريیت هھھھولساووسس من كيیركسفيیل٬، ميیسورريي٬، لتقديیمهھ ااقترااحاتت 
كثيیرةة قيیَّمة بخصوصص محتوىى االكتابب. ووأأقدمم شكًراا خاًصا للمرااجعيین االكثيیريین االذيین عملواا بدقة 
لتصحيیح أأخطائي٬، وو – فوقق االكل – أأشكر ززووجتي٬، مونا٬، ألنهھا قرأأتت لي بفرحح كل نسخة االكتابب 
ً من االتعديیالتت  االخطيیة أأثناء ررحلة ااستغرقت ثالثة عشر ساعة من كولوررااددوو ووااقترَحت أأيیًضا عددًداا

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!االمفيیدةة جدااً. 
!
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مـقــددمـــة 
!

يیبددوو أأنن هھھھناكك هھھھووةة عظظيیمة تفصلل بيینن االالهھھھووتي االكتابي وواالمؤؤمنن االعادديي االمترردددد على االكنيیسة٬، فبيینما 
في مقددررةة االالهھھھووتي أأنن يیتسلقق أأعلى جبالل االحقق ااإللهھي وويیتغيیرر منن االمشهھدد منن فووقهھا ٬، إإال أأنهھ غالباً ما 
يینقلهھ لنا بلغة أأعلى منا. ووهھھھكذذاا ٌنترَركك نحنن تحتت ررحمة ااألددبب االمسيیحي االشعبي االذذيي يیكوونن أأحيیاناً كثيیررةة 

ليیسس أأكثرر منن قصصص ططرريیفة٬، أأوو فقطط مجمووعة نصائح عمليیة٬، أأووعلمم نفسس بصبغة مسيیحيیة. 
!

إإنن االكنيیسة في أأمرريیكا االيیوومم ال تحتاجج إإلى االمززيیدد منن ااإلستررااتيیجيیاتت ٬، أأوو االخططووااتت٬، أأوو االمفاتيیح للحيیاةة 
االمسيیحيیة٬، االكنيیسة تحتاجج إإلى االحقق٬، ووبأكثرر تحدديیدد٬، إإلى االحقائقق ااألساسيیة االعظظيیمة للمسيیحيیة على مرر 

تارريیخهھا.  
في هھھھذذاا االعملل٬، قددمم االقسس تشاررلزز اليیترر خددمة عظظيیمة للكنيیسة بتناوولهھ إإثنيینن منن أأعظظمم االتعاليیمم االكتابيیة 

وومنن أأعظظمم االمعجززااتت في االحيیاةة االمسيیحيیة ووقيیامهھ بشررحهھما بلغة بسيیططة ددوونن فقدداانن االمحتووىى. 
!

لقدد اانددهھھھشتت عندد قررااءتي للنسخة االخططيیة منن هھھھذذاا االكتابب لبساططتهھ وواالمووااضيیع االتي تعررضض لهھا. فإنن 
تعاليیمم االتبرريیرر وواالتجدديیدد االعظظيیمة ال يیمكنن أأنن ٌتددرَرسس بصووررةة صحيیحة إإال في سيیاقق االتعاليیمم االعظظيیمة 
ااألخررىى لإليیمانن ؛ على سبيیلل االمثالل ووليیسس االحصرر: صفاتت هللا االقددووسس االبارر٬، فسادد ااإلنسانن٬، االكفاررةة٬، 

االتووبة٬، ااإليیمانن٬، وواالتقدديیسس.  
لمم يیعططنا االقسس تشاررلزز اليیترر هھھھنا فقطط ررؤؤيیة متووااززنة لكلل منن هھھھذذهه االتعاليیمم ٬، لكنهھ قدد شررحح أأيیضاً كيیفف 

تتددااخلل هھھھذذهه االتعاليیمم معاً لتشكيیلل أأساسس االحيیاةة االمسيیحيیة. 
  

مما أأثارر اانتباهھھھي بشكلل خاصص في هھھھذذاا االكتابب هھھھوو تقدديیمم االكاتبب لفكررةة االتجدديیدد بصووررةة صحيیحة؛ فقدد تمم 
االتقليیلل منن شأنن هھھھذذاا االتعليیمم االثميینن في االعملل االتبشيیرريي في االعصرر االحدديیثث ليیصلل إإلي ما ليیسس أأكثرر منن 
مجرردد قرراارر منن قبلل ااإلنسانن بأنن يیررفع يیددهه٬، وويیمشي في ممرراالكنيیسة٬، أأوو يیصلي "صالةة االخاططيء". 
ووكنتيیجة٬، فإنن غالبيیة ااألمرريیكيیيینن يیعتقددوونن أأنهھمم "موولووددوونن ثانيیة" (أأيي ٌمَجدَددديینن) على االررغمم منن أأنن 

أأفكاررهھھھمم٬، ووكلماتهھمم٬، ووأأعمالهھمم في تناقضض مستمرر مع ططبيیعة وومشيیئة هللا.  
لذذلكك يیشررحح االقسس اليیترر أأنن االتجدديیدد هھھھوو عملل هللا االخاررقق للططبيیعة حيیثث يٌیستبدَدلل قلبب االخاططىء االحجرريي 

االفاسدد االميیتت بقلبب جدديیدد يیكوونن ررااغًبا ووقاددرًراا أأنن يیتجاووبب مع هللا بحبب ووططاعة.  
ثانيیا٬ً، يیتناوولل االقسس اليیترر أأيیًضا ررسالة ررووميیة ااصحاحي 6 & 7 بأسلووبب منططقي وومتناسقق٬، ثمم يینقلهھ 

للقاررىىء ببساططة شدديیددةة.  
ً للقووةة٬،  ً عظظيیما إإنن ووجهھة نظظرر أأخي االكاتبب بخصووصص هھھھذذيینن االتعليیميینن االعظظيیميینن كانتت مصددرراا

وواالتعززيیة٬، وواالفررحح لي خاللل سنووااتت ررحلتي في ااإليیمانن. 
!
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ً منن تعاليیمهھ ٬، وو منن كلل قلبي أأووصي  لقدد قررأأتت هھھھذذاا االكتابب عددةة مررااتت قبلل ططباعتهھ٬، ووااستفددتت جدداا
بقررااءتهھ. يیاليیتت ررووحح هللا يینيیرر قلبكك ووذذهھھھنكك حتى ال تتووقفف فقطط عندد فهھمم االنصووصص االكتابيیة االمشررووحة 

هھھھنا ٬، لكنن لتصبح هھھھذذهه االنصووصص ووااقعاً في حيیاتكك. 
!

                                                                                                                            
بوولل دديیفيیدد ووااشرر 

  !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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تـمـهھـيیــد 
!

ااتٍت ُمْخَتلَِفٍة٬، َعاِئِشيیننَ  ا َنْحنُن أأيَْیًضا َقْبالً أأَْغِبيَیاَء٬، َغيْیرَر طَطاِئِعيینَن٬، َضاليِّینَن٬، ُمْسَتْعَبدِديینَن لَِشهَھوَوااتٍت وَوَلذّذَ َنا ُكّنَ "ألَّنَ
ِفي ااْلُخْبثِث وَوااْلَحَسدِد٬، َمْمقوُوِتيینَن٬، ُمْبِغِضيینَن َبْعُضَنا َبْعًضا. وَولِكنْن ِحيینَن ظَظهَھرَر لطُْطفُف ُمَخلِِّصَنا هللاِ وَوإإِْحَساُنهُھ الَ 
ووحِح ااْلقدُُدسِس٬،  ِبأَْعَمالل ِفي ِبرّر َعِمْلَناهھھَھا َنْحنُن٬، َبلْل ِبُمْقَتَضى رَرْحَمِتهھِ  َخلََّصَنا ِبُغْسلِل ااْلِميیالدَِد االّثَاِني وَوَتْجدِديیدِد االرّرُ
رْرَنا ِبِنْعَمِتهِھ٬، َنِصيیررُ وَورَرَثةً َحَسبَب رَرَجاءِ  ُ ِبِغًنى َعَليْیَنا ِبيَیُسووعَع ااْلَمِسيیحِ ُمَخلِِّصَنا. َحّتَى إإذَِذاا َتَبرّرَ االذَِّذيي َسَكَبهھ

ِة."         ااْلَحيَیاةِة ااألََبدِديّیَ
(تيیططسس 3: 7-3) 

!
هھھھناكك معجززتانن عظظيیمتانن تقفانن في  قلبب وومرركزز ااإلنجيیلل: ااألوولى هھھھي االتبرريیرر، حيیثث يیتبرررر االمجررمم 
ّ  قاضٍض قددووسسٍ وو بارٍر. االثانيیة هھھھي االتجدديیدد، حيیثث يیتمم تغيیيیرر االخططاةة ااألشرراارر٬،  االمدداانن في عيیني

االمستعَبددوونن٬، وواالبغيیضوونن  إإلى أأشخاصص يیحبوونن هللا وواالناسس. 
 تظظهھرر هھھھاتانن االمعجززتانن في كلل مكانن في االعهھدد االجدديیدد٬، سووااء بشكلل مباشرر أأوو غيیرر مباشرر ٬، ووهھھھما 

بالتأكيیدد أأساسيیتانن منن أأجلل فهھمٍم صحيیح لكلل ِمنن ااإلنجيیلل وو االحيیاةة االمسيیحيیة.  
وومع ذذلكك٬، فحتى بيینن االمؤؤمنيینن االحقيیقيیيینن٬، نجدد تشوويیًشا ووجهھًال كبيیرًراا فيیما يیتعلقق بهھاتيینن االحقيیقتيینن 

االثميینتيینن وواالمحررررتيینن للنفسس. 
!

االصفحاتت االتاليیة في هھھھذذاا االكتابب هھھھي محاوولة الستعررااضض ططبيیعة ووخصائصص االتبرريیرر وواالتجدديیدد في 
ضووء كتابي ووااضح؛ ووللقيیامم بذذلكك٬، يینبغي عليینا أأووالً في االفصلل ااألوولل أأنن نتناوولل سببب ووجوودد كلل إإنسانن 
في ووضع ااإلحتيیاجج االماسس إإلى هھھھذذيینن االعمليینن ااإللهھيیيینن؛ سيیتططلبب هھھھذذاا منا حدديیًثا عنن كلٍل ِمنن ااإلثمم االفعلي 

وواالفسادد االددااخلي االذذيي سببتهھ االخططيیة. 
!

ووألنن كلل االبشرر مذذنبوونن ووفاسددوونن بالخططيیة٬، فهھناكك معضلة أأددبيیة كبيیررةة تقفف في ططرريیقق خالصص ااإلنسانن 
ووهھھھي: كيیفف يیمكنن إللهھ بارر أأنن يیبرررر خططاةة غيیرر أأبرراارر ددوونن أأنن يیصبح هھھھوو نفسهھ ظظالماً؟ يیبحثث االفصلل 
االثاني في هھھھذذهه االمعضلة ووفي االووسيیلة االتي بهھا عالجتت االحكمة ااإللهھيیة هھھھذذهه االمعضلة عنن ططرريیقق شخصص 
ووعملل االرربب يیسووعع االمسيیح. ثمم في االفصلل االثالثث٬، نستكشفف مًعا ططبيیعة ووخصائصص االتبرريیرر في ضووء 

سبع حقائقق خاصة بالتبرريیرر منصووصص عليیهھا في االكتابب االمقددسس. 
  

االكتابب االمقددسس لدديیهھ االكثيیرر ليیقوولهھ بخصووصص االتجدديیدد؛ ووفي محاوولة منا للحصوولل على ررؤؤيیة ووااضحة 
عنن ماهھھھيیة االتجدديیدد٬، سنددررسس مًعا تسعة أأووصافف كتابيیة لهھذذهه االمعجززةة االعظظيیمة في االفصوولل منن 4 – 

٬13، كلل منهھا يیررىى نفسس االحقيیقة االمجيیددةة منن ززااوويیة مختلفة٬، فيیما يیضيء جوواانبب مختلفة منهھا. 
!

في االفصلل االرراابع عشرر٬، نتناوولل كلل منن مووضووعي االتبرريیرر وواالتجدديیدد منن جهھة فئاتت أأكبرر ووهھھھي  
"االنامووسس وواالنعمة" االمنصووصص عليیهھما في االعهھدد االجدديیدد. ووأأخيیرراا٬ً، في االفصلل االختامي٬، نقوومم بددررااسة 
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كلل منن االتبرريیرر وواالتجدديیدد كجززء منن االحقيیقة ااألكبرر ووااألشملل بكووننا "في االمسيیح" ؛ فالمسيیحيیة هي 
االمسيیح٬، ووكلل برركة ررووحيیة نجددهھھھا "فيیهھ" ٬، بما فيیهھا كلل برركاتت االتبرريیرر وواالتجدديیدد ٬، ووال تووجدد برركة 

ررووحيیة بمعززلل عنهھ. 
!

خاللل هھھھذذاا االكتابب كلهھ٬، خصصنا االحووااشي للشووااهھھھدد االكتابيیة االكثيیررةة وواالهھامة٬، ووتمم ووضعهھا في أأسفلل كلل 
صفحة لتسهھيیلل االررجووعع إإليیهھا. 

            تشاررلزز اليیترر 
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
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!االفصلل ااألوولل 
االخطيیة 
!

مشكلة ااإلنسانن االررئيیسيیة 
      

ألجلل فهھمم صحيیح لكلٍل منن االتبرريیرر وواالتجدديیدد٬، عليینا أأنن نبددأأ منن حيیثث يیبددأأ االكتابب االمقددسس٬، أأيي بمووضووعع 
االخططيیة.  

كلل خططيیة تنبع منن شهھووةة ااإلنسانن االفاسددةة في أأنن يیضع نفسهھ مكانن هللا ٬، أأيي أأنن يیكوونن هھھھوو مرركزز 
1وومقيیاسس كلل ااألشيیاء ووأأنن "يیعررفف" بنفسهھ ما هھھھوو االخيیرر ووما هھھھوو االشرر .  

بحسبب تيیططسس 3: 3-٬7، االبشرر في ططبيیعتهھمم هھھھمم" أأَْغِبيَیاَء٬، َغيْیرَر طَطاِئِعيینَن٬، َضاليِّینَن٬، ُمْسَتْعَبدِديینَن لَِشهَھوَوااتتٍ 
ااتٍت ُمْخَتلَِفٍة." ٬، ووتتميیزز حيیاتهھمم بب " ااْلُخْبثِث وَوااْلَحَسدِد وواالبغضة" . أأما االبشرر االضالوونن ٬، فبعيیددااً تماًما  وَوَلذّذَ
عنن ااإلددررااكك لحقيیقة هھھھذذاا االووضع٬، يیتووهھھھموونن أأنهھمم "صالحوونن في ااألساسس"٬، ما لمم يیكشفف هللا لهھمم في 

ررحمتهھ حالة قلووبهھمم االحقيیقيیة االسووددااء. 
 الـخــــــــــــــــــطـيـة هھھھي االمشكلة ااألساسيیة وواالووحيیددةة للجنسس االبشرريي. إإنهھا مشكلتي ااألساسيیة وواالووحيیددةة ووهھھھي 

أأيیًضا مشكلتكك ااألساسيیة وواالووحيیددةة. 
!

ررؤؤيیة كتابيیة للخططيیة 
!

االكتابب االمقددسس لدديیهھ االكثيیرر ليیقوولهھ عنن االخططيیة٬، ووإإذذاا كنا نرريیدد أأنن نفهھمم ططبيیعة االخططيیة االحقيیقيیة على نحوو 
صحيیح٬، يیجبب عليینا أأنن نسمح لنوورر هھھھذذاا ااإلعالنن االكتابي أأنن يینيیرر عقوولنا االمظظلمة وويیليّینن قلووبنا 

االمتحجررةة.  
!

فقطط فكرر في هھھھذذاا! بحسبب االكتابب االمقددسس٬، االخططيیة: 
!

عامة بشكلل قاططع 
 ،٬ ‑ ُ وَوااِحددٍ إإَِلى طَطرِريیِقهِھ"  ّ 2االخططيیة عامة بشكلل قاططع في االجنسس االبشرريي. " ُكلَُّنا َكَغَنممٍ َضَلْلَنا. ِمْلَنا ُكلل
"َليْیسَس َبارّرٌ وَوالَ وَوااِحدٌد. َليْیسَس َمنْن يَیْفهَھمُم. َليْیسَس َمنْن يَیطْطلبُُب َهللا. ااْلَجِميیُع زَزااُغوواا وَوَفَسدُدوواا َمًعا. َليْیسَس َمنْن يَیْعَمللُ 

  . ‑ 3َصالًَحا َليْیسَس وَوالَ وَوااِحدٌد."
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فأنتت ووأأنا قدد ال نكوونن قدد تقابلنا قبًال٬، كنن يیمكننا أأنن نكوونن على يیقيینن تامم منن أأمرر ووااحدد حتى منن قبلل أأنن 
نتعاررفف : أأنن كليینا خاططئ.  

كلل ررجلل٬، وواامررأأةة٬، ووططفلل على ووجهھ ااألررضض٬، سووااء كانن كبيیررااً أأوو صغيیررااً في االسنن٬، هھھھوو خاططئ؛ حتى 
ااألططفالل عنددما يٌیسَمح لهھمم بأنن يیسيیرروواا في ططرريیقهھمم االخاصص٬، قاددرروونن على إإررتكابب أأشدد ووأأنددرر ااألفعالل 

ووحشيیة في حقق االحيیووااناتت ووفي حقق بعضهھمم االبعضض. 
!

كذذلكك االِعررقق وواالجنسيیة ال يیقددمانن حصانة ضدد االخططيیة؛ فأكثرر االددوولل ثقافة قاددررةة على ااإلباددةة االجماعيیة 
ً منن  مثلهھا مثلل قبائلل االبرربرر؛ فإنن غررفف االغازز في االبالدد "االمتحضررةة" هھھھي مجرردد أأشكالل أأكثرر تططوورراا

االمناجلل االتي ااستخددمتهھا تلكك االددوولل "غيیرر االمتحضررةة".  
كما أأنهھ ال يیووجدد شيء يیسمى شخصص "ووحشي نبيیلل" أأوو "هھھھمجي سعيیدد"؛ فكما قالل ٌمبشرر قدديیمم: "ذذهھھھبتت 
لحقلل ااالررساليیاتت لكي أأمنع إإلهًھا شرريیرًراا منن إإررسالل بشرر صالحيینن إإلى االجحيیمم٬، ووعنددما ووصلتت٬، 

ااكتشفتت أأنهھمم كانوواا ووحووشش ااإلثمم".  
االمسألة ليیستت ما إإذذاا كانن هھھھؤؤالء االررجالل قدد حظظوواا بفررصة "قبوولل يیسووعع" أأمم ال٬، بلل االقضيیة االحقيیقيیة 
هھھھي إإذذاا كانوواا قدد حصلوواا على فررصة كي يیسيیئوواا معاملة هھھھذذاا االمبشرر وويیررفضوواا ررسالتهھ٬، ألنهھ٬، بعيیددااً عنن 

4عملل االررووحح االقددسس االخاصص٬، هھھھذذاا هھھھوو ما كانوواا بالتأكيیدد سيیفعلوونهھ.  

!
االخططيیة عامة في االجنسس االبشرريي 

!
متفشيیة في االجميیع 

االخططيیة ليیستت فقطط عامة؛ لكنهھا متفشيیة في االجميیع؛ فكلل جانبب منن االشخصيیة ااإلنسانيیة وومنن االووجوودد 
ااإلنساني متأثرر بهھا: 

هھھْھرِر َقدْد أأَْعَمى أأذَْذهھھَھانَن َغيْیرِر ااْلُمؤْؤِمِنيینَن٬، لَِئالَّ ُتِضيَء َلهُھممْ  فالذذهھھھنن قدد أأصيیبب بالعمى. "االذَِّذيینَن ِفيیهِھمْم إإِلهھُ هھھھذَذاا االدّدَ
 ‑ "5

رِر أأَْفَكارِر َقْلِبهھِ  بّبُ أأنَّنَ َشرّرَ ااإلِْنَسانِن َقدْد َكُثرَر ِفي ااألرَْرضِض٬، وَوأأنَّنَ ُكلّلَ َتَصوّوُ ووااإلررااددةة فاسددةة ووعاجززةة. "وَورَرأأىَى االرّرَ
‑ ٬، " الَ يَیْقدِدرُر أأََحدٌد أأنَْن يُیْقِبللَ  ‑ ٬، " وَوالَ ُترِريیدُدوونَن أأنَْن َتأُْتوواا إإَِلّيَ لَِتُكوونَن َلُكمْم َحيَیاةةٌ" يیرٌر ُكللَّ يَیوْومٍم"  َما هھھُھوَو ِشرّرِ 7إإِّنَ 6

 ‑ 8إإَِلّيَ إإنِْن َلمْم يَیْجَتذِذْبهُھ ااآلبُب االذَِّذيي أأرَْرَسَلِني"
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وواالمشاعرر مضططرربة وومنحررفة٬، فبعضض االقلووبب تشتعلل بغضبب مستمرر ووكررااهھھھيیة؛ ووأأخررىى ٌمعذَذبة نهھاررااً 
ووليیالً بمخاووفف ال معنى لهھا. ااآلالفف يیضحكوونن على أأشيیاء يیجبب أأنن تجعلهھمم يینووحوونن٬، بيینما يینفجرر 

آآخرروونن في االبكاء بال سببب ووااضح.  
تلكك هھھھي ااالضططررااباتت االعميیقة االمتفشيیة في كلل االشخصيیة ااإلنسانيیة وو االتي تتسببب فيیهھا االخططيیة٬، سووااء 

بططرريیقة مباشررةة أأوو غيیرر مباشررةة. 
!

غيیرر منططقيیة 
9االخططيیة غيیرر منططقيیة؛ رُربّب بكوورريیة ال تقددرر بثمنن قدد تمم مقايیضتهھا بططبقق ووااحدد منن االعددسس ٬، رُربّب حيیاةة 

ززووجيیة ووعائلة تمم االتضحيیة بهھا منن أأجلل متعة غيیرر مشررووعة لليیلة ووااحددةة. وومنن أأجلل ااإلثاررةة االووقتيیة 
لتعاططي االمخددررااتت٬، يیتمم تددميیرر قددررااتت االذذهھھھنن االبشرريي بإستمرراارر وو بشكلل دداائمم.  

وواالتفكيیرر للحظظة في خططايیا ماضيینا يیكفي ليیؤؤكدد لنا أأنن أأيي خططيیة كانتت بال أأيي معنى. وونفسس تلكك 
االحماقة كانتت أأيیًضا في تصررفاتت ااإلبنن االضالل ٬، حتى أأنن تووبتهھ لمم تقتضِض شيیئاً أأكثرر منن "َفرَرَجَع إإَِلى 

 ‑ 10َنْفِسهِھ"
  ال تووجدد خططيیة حكيیمة. 

!
خاددعة 

‑ . ووكما هھھھوو االحالل مع جميیع  ِة" 11االخططيیة خاددعة؛ يیتكلمم االكتابب االمقددسس عنن كووننا "ُنَقّسَى ِبُغرُروورِر ااْلَخطِطيّیَ
أأنووااعع االفخاخخ٬، تكوونن االضحيیة غيیرر مددرركة لحالتهھا٬، ووفي ذذااتت االووقتت معتقددةة بأنهھا "َغِنيّیٌة وَوَقدِد ااْسَتْغَنتُت٬، 
‑  "تزْزُعممُ أأَّنَهھا  ِقّيُ وَوااْلَبِئسُس وَوَفِقيیرٌر وَوأأَْعَمى وَوُعرْريَیانٌن."! 12وَوالَ َحاَجَة لهھا إإَِلى َشْيٍء٬،" ووهھھھي في االووااقع "االّشَ

 ‑ 13حكيیمة٬،" لكنهھا في االحقيیقة "جاهھھھلة."
!

مقّسيیة 
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14ووااحددةة منن أأكثرر ااألشيیاء االمخيیفة عنن االخططيیة هھھھي قددررتهھا على تقسيیة االشخصص االذذيي يیماررسهھا ؛ فعلى 

قددرر ما يیتعمقق ااإلنسانن في االخططيیة على قددرر ما يیقلل حجمم إإنززعاجهھ بهھا٬، ووووفقاً للكتابب االمقددسس٬، يیصبح 
15ضميیرر ااإلنسانن "مووسوومم" .  

كلل خاططئ يیجدد نفسهھ ااآلنن يیررتكبب خططايیا كانن يیحتقررهھھھا فيیما مضى٬، وواالخططايیا االتي يیحتقررهھھھا ااآلنن٬، 
سووفف يیجدد نفسهھ يیررتكبهھا يیووماً ما.  

ً مثلل  ً يیلعبب باأللعابب تماما ً ما ططفالً صغيیرراا يینبغي أأنن ٌنصدَدمم حيینن نتذذكرر أأنن أأددوولفف هھھھتلرر كانن يیووما
ااألططفالل االصغارر ااآلخرريینن.  

ااإلنسانن يیعررفف بدداايیة االخططيیة٬، وولكنن ال يیووجدد قطط منن يیعررفف نهھايیتهھا. 
!
!
!
!
!

مستعِبددةة 
‑ . ال أأحدد يیستططيیع أأنن  ِة" َة هھھُھوَو َعْبدٌد لِْلَخطِطيّیَ 16االخططيیة َتستعِبدد االذذيینن يیماررسوونهھا؛ "إإنِّنَ ُكللَّ َمنْن يَیْعَمللُ ااْلَخطِطيّیَ
يیحرررر نفسهھ أأوو يیهھرربب منن عبوودديیة االخططيیة٬، فهھي "تملكك" على االخاططئ ووتمتططيیهھ مثلل االططاغيیة إإلى أأنن 

   . 17تهھبطط بهھ أأخيیررااً إإلى حفررةة االهھالكك وواالمووتت

إإنن لمم تكنن مؤؤمنا٬ً، فأنتت ٌمقيّیَدد بسلسلة حوولل عنقكك أأسووأأ بكثيیرر منن أأيي سلسلة ملمووسة٬، قدد تستططيیع أأنن 
تقلع عنن خططيیة ووااحددةة٬، لكنن سووفف تحلل محلهھا مباشررةًة خططيیة أأخررىى٬، ووغالباً ما ستكوونن خططيیة االكبرريیاء 

أأوو االبرر االذذااتي منن أأجلل ما تصووررتت أأنكك قدد أأنجززتهھ في عمليیة إإصالحح نفسكك.  
االخططيیة تستعبدد. 

!
ٌمذِذَلة (ٌمخززيیة) 

االخططيیة ٌتَغرِرقق أأعظظمم ووأأشررفف االررجالل وواالنساء في أأعماقق االخززيي ووااالنحططاطط؛  فهھذذاا االشابب االذذيي 
ااررتددىى قبًال ثيیابب أأنيیقة ووجلسس على مقعدد مكتبب منن االجلدد يیتمدددد ااآلنن غيیرر محلووقق في قيیئهھ نتيیجة 
للخططيیة. ووهھھھذذهه االشابة االتي كانتت يیووًما ططاهھھھررةة ووجميیلة ووبرريیئة هھھھي ااآلنن ررخيیصة ووشهھوواانيیة وونجسة ٬، 

مررةة أأخررىى بسببب االخططيیة.  
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هھھھؤؤالء االررجالل وواالنساء االذذيینن ٌخلِقوواا على صووررةة هللا٬، لكي يیحلموواا أأحالماً خالددةة وو يیتفكرروواا في ااألفكارر 
االمدديیددةة االخاصة باألبدديیة٬، قدد أأحددررتهھمم االخططيیة إإلى االتذذللل في االططيینن مثلل االخناززيیرر منن أأجلل قططعة خبزز. 

؛ ووتحوولل االبشرر إإلى "حيیووااناتت غيیرر ناططقة" .   19لقدد حوولتت االخططيیة مالئكة إإلى شيیاططيینن 18

االخططيیة ُمخززيیة. 
!

منجسة 
٬، ووليیستت ٌمضِحكة. االخططيیة شرريیررةة  ؛ فالخططيیة ليیستت تافهھة٬، ليیستت "لططيیفة" 20أأخيیرراا٬ً، االخططيیة ٌتَنِجسس

؛ كلل خططيیة ملتوويیة ووقبيیحة ووددنيیئة.   21ووفاسددةة جددااً؛ إإنهھا "خاططئة جددااً."

يینبغي أأنن ٌنصدَدمم منن حجمم فسادد ااإلنسانن ووكيیفف أأننا أأصبحنا قساةة االقلووبب متحجرريینن تجاهه هھھھذذاا االفسادد؛ لقدد 
22ااعتددنا عليیهھ! فأوولل ططفلل وولدِد نما ليیقتلل أأخاهه ٬، وومنذذ ذذلكك االحيینن وواالتارريیخ االبشرريي هھھھوو تيیارر ووااحدد ططوويیلل 

منن االحرربب االمستمررةة٬، وواالشهھووةة٬، وواالكررااهھھھيیة٬، وواالعذذاابب٬، ووااالغتصابب٬، ووااالنحرراافف٬، وواالظظلمم٬، وواالووحشيیة. 
إإنهھ أأمرر مبارَركك أأننا ال نعررفف بالتفصيیلل االخططايیا االتي تمم ااررتكابهھا فقطط االليیلة االماضيیة في بلددتنا أأوو 

مدديینتنا٬، فمثلل هھھھذذهه االمعررفة ستكوونن نجسة أأكثرر منن أأنن ٌتحَتَملل. 
وومع ذذلكك٬، يیجبب عليینا أأنن نووااجهھ حقيیقة أأنن االعالمم ليیسس على االنحوو االذذيي هھھھوو عليیهھ االيیوومم ألنن بهھ قلة منن 
االناسس ااألشرراارر مثلل هھھھتلرر؛ إإنن االعالمم على االنحوو االذذيي هھھھوو عليیهھ ألنهھ يیتكوونن منن جمووعع ناسس مثلنا تماماً! 

هھھھناكك شرر عميیقق في ددااخلل كلل ووااحدد منا.  
ً يیبددوو "بسيیططاً" ليٌیظظهِھرر لنا هھھھذذاا االشرر؛ فبالنسبة ألغسططيینووسس٬، لمم يیكنن  ً سووفف يیستخددمم هللا شيیئا أأحيیانا
أأسلووبب حيیاتهھ االفاسقق هھھھوو االذذيي كشفف لهھ فسادد قلبهھ االمططلقق لكنن سررقتهھ االمستهھتررةة  في شبابهھ للفاكهھة منن 

شجررةة جارٍر لهھ ٬، ليیسس منن أأجلل االجووعع٬، بلل فقطط منن أأجلل االلعبب.   
فالخططيیة٬، فقطط ألجلل ااإلستمتاعع بفعلل االشرر٬، بددوونن سببب ووبددوونن مكافأةة٬، تنبع منن ددااخلل االقلبب االبشرريي 

ووٌتنِجسنا جميیًعا. 
!

جانبانن لمشكلة خططيیة ااإلنسانن 
  

االخططيیة هھھھي مشكلة االجنسس االبشرريي ااألساسيیة وواالووحيیددةة٬، لكنن "مشكلة االخططيیة" هھھھذذهه لهھا جانبانن 
مختلفانن: جانبب ددااخلي ووااآلخرر خاررجي. 

!
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االمشكلة االددااخليیة : قلبب شرريیرر 
بحسبب كالمم االرربب يیسووعع االمسيیح٬، ااإلنسانن نفسهھ فاسدد وومنحطط: "إإنِنَّ االذَِّذيي يَیْخرُرججُ ِمنَن ااإلِْنَساننِ ذذلكِكَ 
يیرَرةةُ: زِزنًى٬، ِفْسقٌق٬، َقْتلٌل٬، ِسرْرَقٌة٬،  رّرِ ااِخلِل٬، ِمنْن قُلوُوبِب االّنَاسِس٬، َتْخرُرجُج ااألَْفَكارُر االّشِ هھُ ِمنَن االدّدَ يُیَنّجِسُس ااإلِْنَسانَن. ألَّنَ
ااِخللِ  يیرَرةة٬ٌ، َتْجدِديیفٌف٬، ِكْبرِريَیاُء٬، َجهْھلٌل. َجِميیُع هھھھذِذهِه االّشُرُروورِر َتْخرُرجُج ِمنَن االدّدَ طَطَمٌع٬، ُخْبثٌث٬، َمْكرٌر٬، َعهَھارَرةة٬ٌ، َعيْینٌن ِشرّرِ

  . ‑ 23وَوُتَنّجِسُس ااإلِْنَسانَن"
هھھھذذاا هھھھوو حالل كلل قلبب بشرريي بمعززلل عنن االمسيیح.؛ فإذذاا كانن منن االممكنن أأنن ُتعرَرضض فقطط صوورر متحرركة 
ألفكاررنا في االماضي ٬، ناهھھھيیكك عنن تصررفاتنا ٬، على شاشة كبيیررةة أأمامم عائالتنا وومعاررفنا٬، سووفف يیجرريي 

كلل ووااحدد فيینا منن االغررفة في خجلل.  
كلل شخصص – غيیرر مؤؤمنن – هھھھوو  في شخصهھ مثيیرر لنفوورر ااإللهھ االقددووسس أأكثرر مما يیستططيیع أأنن يیتخيٌیلل. 

!
لكنن مشكلة ااإلنسانن مع االخططيیة هھھھي أأعمقق حتى منن ذذلكك؛ اافتررضض أأنهھ بمعجززةة ما٬، ااستططاعع االخاططيء 
أأنن يیصبح إإنساناً جدديیددااً ووأأال يیخططىء أأبددااً مررةة أأخررىى لبقيیة حيیاتهھ٬، بالتأكيیدد سووفف يیظظلل ذذااهھھھًبا إإلى االجحيیمم. 
ً مررةة أأخررىى ٬، ال يیززاالل عليیهھ أأنن يیددفع ثمنن عقووبة  إإنن االقاتلل االنمططي االذذيي يیقرررر باخالصص أأال يیقتلل أأبدداا

جرراائمهھ االماضيیة.  
بعباررةة أأخررىى٬، مشكلة ااإلنسانن مع االخططيیة لهھا ُبعدد آآخرر باالضافة إإلى االُبعدد االددااخلي٬، فهھوو ال يیملكك فقطط 

قلًبا رردديیًئا ؛ لكنهھ أأيیضاً لهھ سجلل سيء أأمامم نامووسس هللا . 
!

االمشكلة االخاررجيیة : سجلل سيء 
كلل خاططيء هھھھوو شخصص هھھھارربب منن االعدداالة٬، بغضض االنظظرر عنن حالة قلبهھ االحاليیة٬، فهھوو مذذنبب فعليًیا 
Objective Guilt بشكلل مجرّردد٬، خاررجج نفسهھ٬، في عيیوونن نامووسس هللا. قدد ال يیكوونن عنددهه أأيي "شعوورر 
بالذذنبب"٬، وومع ذذلكك يیقفف مووقفف "االمذذنبب" أأوو "االُمدداانن"٬، ووكلل جرراائمهھ االماضيیة تصررخخ منن أأجلل ددفع 
عقووبتهھا ووإإررضاء االعدداالة. هھھھذذهه االصررخة ررااسخة في ذذااتت شخصيیة هللا ووكيینوونتهھ٬، في صفتهھ االخاصة 

بالعددلل وو ااالنصافف. 
!

وو بسببب هھھھذذاا ااالحساسس باالنصافف أأوو االعدداالة وواالذذيي ووضعهھ هللا في أأعماقق االقلبب االبشرريي ٬، نشعرر نحنن 
فووررااً بالغضبب عنددما يٌیسَمح لمررتكبب جرريیمة أأنن يیذذهھھھبب بددوونن عقابب. لمَم يیكوونن منن االظظلمم أأنن يُیحَكمم على 
االمغتصبب االقاتلل بغرراامة عشررةة  ددووالررااتت فقطط؟ قدد ال يیمكننا أأنن نثِبتت أأنهھ يیستحقق عقووبة أأكبررمنن تلكك٬، 
لكننا نعررفف ذذلكك في ددااخلنا. هھھھذذهه االمعررفة االتي ال مفرر منهھا هھھھي شيء أأكثرر تأسيیًسا ووتأكيیدًداا منن أأيي 

"ددليیلل" نظظرريي. ووهھھھي شيء أأساسي قططعاً بالنسبة للقانوونن ااإلنساني ؛ وو اانعكاسس لذذااتت ططبيیعة هللا. 
  

يیمكنن أأنن يٌیقالل االكثيیرر عنن صفة هللا فيیما يیتعلقق بالعدداالة٬، خصووصاً في يیوومنا هھھھذذاا حيینن يیبددوو لنا أأنن مفهھوومم 
االعدداالة قدد ضاعع في االمجتمع عمووماً.  
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ووهھھھناكك ثالثة أأسبابب ررئيیسيیة تتعلقق بووجووبب معاقبة االجرريیمة: أأووال٬ً، منن أأجلل ااررضاء االعدداالة (أأيي ألنن 
االجرراائمم تستحقق االعقابب وويیجبب أأنن تعاقبب)؛ ثانيیا٬ً، منن أأجلل صالح االمجتمع (أأيي لمنع االمززيیدد منن 

االجرراائمم)؛ ووثالثا٬ً، منن أأجلل خيیرر االمجررمم (أأيي ليیجعلهھ االعقابب يیغيیرر ططررقهھ).  
منن هھھھذذهه االثالثة أأسبابب٬، نررىى أأنن إإررضاء االعدداالة هھھھوو سببب أأساسي أأكثرر منن االسببيینن ااآلخرريینن؛ فإذذاا كانتت 
عقووبة االجرريیمة نفسهھا ليیستت عاددلة وومستحقة٬، فلنن يیتمم ررددعع أأيي جرريیمة في االمستقبلل وولنن يیتمم إإصالحح 

االمجررمم. 
!

ووفي أأيیامنا هھھھذذهه٬، االسببب ااألوَولي وواالررئيیسي للعقابب – أأيي إإررضاء االعدداالة – قدد تمم قمعهھ وواانكاررهه تماما٬ً، 
وولمم يیبقق سووىى االسببانن االثاني وواالثالثث٬، وو تمم أأيیًضا عكسس أأهھھھميیتهھما. ااآلنن "ااصالحح" االجاني أأوولوويیة٬، فلمم 
تعدد االسجوونن ٌتسَمى سجوونا٬ً، لكنن "مرراافقق ااصالحيیة". حتى هھھھؤؤالء االذذيینن ال يیززاالوواا يیؤؤمنوونن أأنن االجرريیمة 
يیجبب معاقبتهھا منن أأجلل خيیرر االمجتمع يیتمسكوونن بالررأأيي االخاصص بأنن االقتلة يیجبب أأنن يیعاقبوواا٬، ليیسس ألنهھمم 

قتلوواا٬، لكنن فقطط منن أأجلل منع جرراائمم االقتلل في االمستقبلل.  
تلكك االفلسفة شرريیررةة ووززاائفة٬، ووتستندد على كذذبة أأنن االررجالل وواالنساء غيیرر مسئووليینن حقاً عنن تصررفاتهھمم. 

!
!
!

ليیسس منن االصعبب فهھمم كيیفف ووصلتت ااألموورر إإلى هھھھذذهه االحالة؛ فألنن االبشرر يیرريیددوونن أأنن يیكوونوواا آآلهھة 
ً عنن أأفعالهھمم٬، وويیططلبوونن أأنن  عع ذذيي سيیاددةة يیجبب أأنن يیعططووهه حسابا ٬، يیكررهھھھوونن فكررةة ووجوودد ٌمَشرّرِ 24أأنفسهھمم

25يیحجززوواا معررفة هللا االتي ال مفرر منهھا االتي هھھھي منن حوولهھمم ووفي ددااخلهھمم ٬، وويیقوولوونن عووضاً عنن ذذلكك أأنهھ 

26ليیسس إإلهھ . هھھھذذاا ااالنكارر لووجوودد هللا يیجعلل ااألمرر أأسهھلل عليیهھمم أأنن يیتظظاهھھھرروواا بعددمم ووجوودد شئ يیسمى  

االصوواابب وواالخططأ.  
ً منن أأنن يیكوونوواا خططاةة مذذنبيینن٬، يُینظَظرر إإلى االررجالل وواالسيیددااتت على أأنهھمم ضحايیا لظظررووفهھمم  ووبددال
ووعاجززوونن. ووفي مثلل هھھھذذاا االووضع٬، تصبح االعقووبة منن أأجلل ااررضاء االعدداالة أأمرًراا غيیرر وواارردد٬، ااإلنسانن 

حرر ليیفعلل كما يیحلوو لهھ ووال يیقددمم حساًبا ألحدد. 
!
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لكنن ال يیهھمم كمم يیحاوولل ااإلنسانن أأنن يیحجزز معررفة هللا٬، فال تززاالل هھھھناكك معررفة ال ُتمَحى ددااخلل االقلبب 
27االبشرريي أأنن االصوواابب وواالخططأ أأمرر حقيیقي ٬، ووأأنن االبشرر مسئوولوونن عنن آآثامهھمم٬، ووأأنن االخططيیة تستحقق أأنن 

   . .  كلل االبشرر يیعررفوونن في أأعماقهھمم أأنن ميیززاانن االعدداالة البدد أأنن يیتووااززنن في االنهھايیة 29ٌتعاقبب 28

إإذذاا لمم تكنن مؤؤمناً وو تقررأأ ااآلنن هھھھذذهه االسططوورر٬، فف حتى ااآلنن ميیززاانن االعدداالة في حيیاتكك غيیرر متووااززنن على 
ااإلططالقق ٬، وويیمكنكك أأنن تتأكدد – على أأساسس ذذااتت كيینوونة هللا ووصفتهھ االعاددلة – أأنن هللا لنن يیهھددأأ أأوو يیليینن 
أأبددااً حتى تصبح في االجحيیمم٬، إإنن االنسيیج ااألددبي االمتكاملل للكوونن سووفف يینهھارر إإذذاا لمم يیضعكك في االجحيیمم. 

!
ووفي هھھھذذاا االسيیاقق ااذًذاا يیتكلمم االكتابب االمقددسس عنن "غضبب هللا"٬،  فإنن غضبب هللا ليیسس فقدداانن سيیططررةة مؤؤقتت 
على االنفسس أأوو نووبة إإنفعالل أأنانيیة؛ بلل هھھھوو عباررةة عنن  قددااستهھ٬، ووكررااهھھھيیتهھ االشدديیددةة للخططيیة٬، وورردد فعلل 

وونفوورر ططبيیعتهھ االمقددسة منن كلل ما هھھھوو شرريیرر.  
َ بعددلهھ٬، ووهھھھوو متصلل بتصميیمهھ االعاددلل بأنن يیعاقبب كلل خططيیة٬، ليیووااززنن  إإنن غضبب هللا مررتبطط  مباشررةة
ميیززاانن االعدداالة٬، وو يیصحح كلل ما هھھھوو خططأ. هھھھذذاا هھھھوو االسببب في أأنن غضبب هللا "يیمكثث" على كلل منن ال 
ً في يیوومم االغضبب  30يیؤؤمنن ٬، فكلما ااستمرر االبشرر في االخططيیة أأكثرر٬، كلما "يیذذخرروونن ألنفسهھمم غضبا

. ووسووفف "يینسكبب" غضبب هللا في االنهھايیة٬، فهھوو قاضٍض عاددلل وولنن يیسمح  31ووااستعالنن دديینوونة هللا االعاددلة"

للخططيیة أأنن تمضي بددوونن عقابب لألبدد. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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االفصل االثاني  !
هھھھلل يیمكنن أأنن يیتبرررر ااإلنسانن  أأمامم هللا؟ 

!
هھھھنا نووااجهھ االعقبة االووحيیددةة االكبيیررةة االتي يیمكنن تخيیلهھا أأمامم خالصص ااإلنسانن: كيیفف يیمكنن لقاضٍض مططلقق 
االعددلل وواالبرر أأنن  يیبرررر (يیعلنن بررااءةة) مجررمم ٌمدداانن وومذذنبب كليیاَ؟ كيیفف يیمكنن أأنن يینجوو أأيي إإنسانن منن 

   . " بّبِ ئُئ ااْلُمذْذِنبَب وَوُمذَذّنِبُب ااْلَبرِرييَء ِكالهھھَُھَما َمْكرَرهھھَھُة االرّرَ 32لعنة االجحيیمم؟ لقدد أأخبررنا هللا نفسهھ أأنن "ُمَبرّرِ

اافتررضض أأنن أأًبا عادد إإلى االمنززلل ووووجدد عائلتهھ كلهھا مقتوولة٬، ووبعدد مططاررددةة عنيیفة تمكنن منن االقبضض 
على االقاتلل٬، ووحيینن ووقفف االمجررمم أأخيیررااً أأمامم االقاضي ٬، وُوجدد مذذنباً في االجرريیمة بال جدداالل. وولكنن حيینن 
جاء ووقتت االحكمم٬، أأعططى االقاضي االتصرريیح االتالي: " هھھھذذاا االررجلل قدد ااررتكبب جرريیمة بشعة٬، وولكنن أأنا 
قاضٍض محبب جددااً ووأأختارر أأنن أأعلنن أأنهھ غيیرر مذذنبب؛ في االووااقع أأنا أأعلنن أأنهھ بررييء في نظظرر االقانوونن!".  
هھھھذذاا االقاضي يٌیعَتَبرر بحقق مجررماً عظظيیماً تماماً مثلل االجاني! لقدد "برَرأأ االمذذنبب" ٬، ووهھھھوو "مكررهھھھة االرربب". 

!
فإذذاا كانن هھھھذذاا صحيیحاً حتى بالنسبة للعدداالة االبشرريیة٬، فكمم بالحرريي يیكوونن هھھھذذاا بالنسبة لعدداالة هللا؟ كيیفف 
يیمكنن ألووالدد آآددمم االمذذنبيینن االنجسيینن أأنن يیكوونن لهھمم أأيي ررجاء في االووقووفف أأمامم هللا٬، قاضي االعالمم 
يیرِر:  رّرِ االعاددلل؟ كيیفف يیمكنن ~ أأنن "يیبرررر االفاجرر" ددوونن أأنن يیصبح ذذلكك مكررهھھھة لنفسهھ؟ ٬، "َمنْن يَیقوُوللُ لِلّشِ
~ أأنن يیقوولل لخططاةة مثلنا: "أأنتمم  ُ االّشُُعووبُب  . كيیفف يیمكنن  ُة. َتْلَعُنهھ ُ ااْلَعاّمَ يیقٌق» َتُسّبُهھ 33«أأَْنتتَ ِصدّدِ

يیقوونن"٬، ددوونن أأنن يیتعددىى هھھھذذاا على صفاتهھ االخاصة؟ كيیفف يیمكنن ~ أأنن  يینقذذنا منن نفسهھ وومنن بررهه  ِصدّدِ
وومنن عددلهھ ؟  

!
هھھھذذهه االمعضلة قدد تسببتت في بؤؤسٍس ال يیووصفف لكلل نفسس تشعرر بالذذنبب؛ ووكانتت هھھھذذهه مشكلة ررهھھھيیبة 
ُ َعنْن وَوااِحددٍ ِمننْ  هُھ٬، الَ يُیِجيیُبهھ ررُ ااإلِْنَسانُن ِعْنددَ ِهللا؟ إإنِْن َشاءَ أأنَْن يُیَحاّجَ بالنسبة ألبيینا أأيیووبب: "َفَكيْیفَف يَیَتَبرّرَ
ُ الَ يَیأَْتِمُنهُھمم  يیُسووهه رَر؟ هھھُھوَوذَذاا ِقدّدِ ِ َحّتَى يَیَتَبرّرَ ُ ااْلَمرْرأأةَة ٬، "َمنْن هھھُھوَو ااإلِْنَسانُن َحّتَى يَیزْزُكوو٬، أأوَْو َموْولوُودد 34أأَْلفٍف. "

٬، " َفَكيْیففَ  ‑ َماوَوااتُت َغيْیرُر طَطاهھھِھرَرةٍة ِبَعيْیَنيْیهِھ٬، َفِباْلَحرِريّيِ َمْكرُرووههٌ وَوَفاِسدٌد ااإلِْنَسانُن االّشَارِربُب ااإلِْثمَم َكاْلَماِء!" 35وَواالّسَ
رُر ااإلِْنَسانُن ِعْندَد ِهللا؟ وَوَكيْیفَف يَیزْزُكوو َموْولوُودُد ااْلَمرْرأأةَِة؟ هھھُھوَوذَذاا َنْفسُس ااْلَقَمرِر الَ يُیِضيُء٬، وَوااْلَكوَوااِكبُب َغيْیرُر َنِقيّیَةٍ  يَیَتَبرّرَ

   ‑ وودُد؟" ُة٬، وَوااْبنُن آآدَدمَم االدّدُ ّمَ 36ِفي َعيْیَنيْیهِھ. َفَكمْم ِباْلَحرِريّيِ ااإلِْنَسانُن االرّرِ
!
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ال أأحدد يیشعرر بقووةة هھھھذذهه االمعضلة أأكثرر منن االخاططيء االتائبب٬، فهھوو يیعررفف أأنهھ يیستحقق أأنن يیذذهھھھبب إإلى 
االجحيیمم. ووفي مجالل االحكمم االبشرريي٬، أأحيیاناً كثيیررةة يٌیَسلمِّم االمجررموونن أأنفسهھمم للسلططاتت لكي تتمم االعدداالة٬، 
بددالً منن أأنن يیعيیشوواا لووقتت أأططوولل في االشعوورر بالذذنبب االذذيي ال يٌیحَتَملل! يیعررفف االخططاةة االتائبوونن أأنهھمم 
يیستحقوونن االعقابب ووأأنهھ لنن يیكوونن منن االصوواابب أأال يُیَعاقبوواا؛ هھھھمم يیعررفوونن أأنن هللا ال يیمكنن أأنن "يیتناسى" 
خططيیتهھمم وويیخفيیهھا عنن ااألعيینن وويینسى أأمررهھھھا٬، وولذذلكك فصررخة قلووبهھمم هھھھي: "كيیفف يیمكنن أأنن يیبتسمم لي 
إإلهھ عاددلل؟ كيیفف يیمكنن لِحملل ااآلثامم هھھھذذاا أأنن يُیمَحى؟ كيیفف يیمكنن أأنن يینططقق هللا بالبرركة علّي؟ كيیفف 

يیمكنن إلنسانن مثلي أأنن يیتبرررر أأمامم هللا؟ 
!

ااالحتسابب  
يیووجدد حلل ووااحدد فقطط لهھذذهه االمعضلة٬، البدد أأنن يیددفع شخصص ما ثمنن خططايیا االخاططيء٬، يینبغي ااررضاء 
االعدداالة٬، ووإإما أأنهھا سووفف ُتررَضى عنن ططرريیقق عذذاابب االخاططيء نفسهھ في جهھنمم إإلى ااألبدد٬، أأوو البدد منن 

ااررضائهھا عنن ططرريیقق شخصص آآخرر بالنيیابة عنهھ. 
  

أأعجبب االعجائبب! أأنن "شخصاً" قدد أأتى! االرربب يیسووعع االمسيیح "َحَملَل هھھُھوَو َنْفُسهُھ َخطَطايَیاَنا ِفي َجَسدِدهِه َعَلى 
 ‑ 37ااْلَخَشَبِة"

ِ وَوَمذْذلوُوالً. وَوهھھُھووَ  ُ ُمَصاًبا َمْضرُرووًبا ِمننَ هللا َلهَھا. وَوَنْحننُ َحِسْبَناهه "لِكننَّ أأَْحزَزااَنَنا َحَمَلهَھا٬، وَوأأوَْوَجاَعَنا َتَحّمَ
 ‑ 38َمْجرُرووحٌح ألَْجلِل َمَعاِصيیَنا٬، َمْسُحووقٌق ألَْجلِل آآَثاِمَنا. َتأدِْديیبُب َسالَِمَنا َعَليْیهِھ٬، وَوِبُحُبرِرهِه ُشِفيیَنا"

!
كيیفف تمتت هھھھذذهه االعمليیة االعظظيیمة؟ لكي نفهھمهھا٬، يیجبب أأنن نضع في إإعتباررنا االكلمة االصغيیررةة : 
؛ ووهھھھي  ُتَتررَجمم إإلى كلماتت مختلفة : "حسابب" ٬، "ااعتبارر"٬، " اانسابب"٬،  وو"االصاقق  "ااالحتسابب"
االتهھمة".  يیمكننا أأنن نشعرر بما تعنيیهھ هھھھذذهه االكلمة بأنن ننظظرر إإلى نصص في ررسالة بوولسس االررسوولل إإلى 
فليیموونن فيیما يیتعلقق بررجووعع عبددهه أأنسيیمسس: " َفإنِْن ُكْنتَت َتْحِسُبِني َشرِريیًكا٬، َفاْقَبْلهُھ َنظِظيیرِريي. ُثمّمَ إإنِْن َكانَن َقددْ 

   .‑ " 39ظَظَلَمكَك ِبَشْيٍء٬، أأوَْو َلكَك َعَليْیهِھ دَديْینٌن٬، َفاْحِسبْب ذذلكَِك َعَلّيَ
هھھھنا بوولسس يیأمرر فليیموونن أأنن "يیحسبب عليیهھ" (حررفيیاً: "يیحتسبب عليیهھ") أأيّي دديینن رربما كانن أأنسيیمسس يیدديینن 
بهھ لفليیموونن؛ لمم يیكنن هھھھذذاا في االحقيیقة دديینن بوولسس لكنهھ بإررااددتهھ ااحتسبهھ ووكأنهھ دديینهھ هھھھوو٬، ووقدد ااحتسبب 

عليیهھ بالفعلل! 
!
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َة الَ  نفسس هھھھذذهه االكلمة وومفررددااتهھا ُتستخدَدمم فيیما يیتعلقق بالخططيیة: مثال٬ً، يیقوولل االكتابب االمقددسس أأنن "ااْلَخطِطيّیَ
ا االذَِّذيي  ‑.  وو أأيیًضا في ررووميیة ٬4، بوولسس يیقوولل "وَوأأَّمَ 40ُتْحَسبُب (تووَضع في حسابنا) إإنِْن َلمْم يَیُكنْن َناُمووسٌس"
اا. َكَما يَیقوُوللُ دَدااوُودُد أأيَْیًضا ِفي َتطْطوِويیببِ  رُر ااْلَفاِجرَر٬، َفإيِیَماُنهھُ يُیْحَسبُب َلهھُ ِبرّرً الَ يَیْعَملُل٬، وَولِكنْن يُیؤْؤِمنُن ِبالذَِّذيي يُیَبرّرِ
اا ِبدُدووننِ أأَْعَمالل: طُطووَبى لِلذَِّذيینَن ُغِفرَرتتْ  ُ هللاُ ِبرّرً ااإلِْنَساننِ االذَِّذيي يَیْحِسبُب (يیضع في حسابهھ االشخصي) َلهھ

 ‑ ًة" بّبُ َخطِطيّیَ ُجلِل االذَِّذيي الَ يَیْحِسبُب َلهُھ االرّرَ 41آآَثاُمهُھمْم وَوُسِترَرتْت َخطَطايَیاهھھُھمْم. طُطووَبى لِلرّرَ
!

عمليیة مجيیددةة! إإنن خططايیانا لمم ُتحَسبب عليینا٬، ألنهھا قدد ُحِسَبتت على االمسيیح٬، ووهھھھوو بقبوولهِھ لهھا كما لوو 
كانتت دديینهھ االخاصص٬، ددفعهھا بالكاملل!   

!
نحنن نررىى نفسس االحقيیقة ذذااتهھا في مفهھوومم االعهھدد االقدديیمم بخصووصص "َحملل االخططيیة"٬، ففي يیوومم االكفاررةة 
يیتمم تقدديیمم تيیسيینن كذذبيیحة ٬، ووااحدد يُیسَفكك ددمهھ للتكفيیرر عنن االخططايیا ٬، وواالتيیسس ااآلخرر  42االعظظيیمم٬، كانن 

بُب هھھَھارُروونُن االّتَيْیسَس االذَِّذيي َخرَرَجتتْ  : "وَويُیَقرّرِ 43(االحي) يیحملل هھھھذذهه االخططايیا بعيیددااً إإلى مكانن ُمقِفرر (منعززلل)

ا  ا االّتَيْیسُس االذَِّذيي َخرَرَجتْت َعَليْیهِھ ااْلقرُْرَعُة لَِعزَزاازِزيیلَل َفيُیووَقفُف َحيّیً ٍة. وَوأأَّمَ بّبِ وَويَیْعَملهُُھ ذَذِبيیَحَة َخطِطيّیَ َعَليْیهِھ ااْلقرُْرَعُة لِلرّرَ
  . ِة" يّیَ ٬، ليُِیَكّفِرَر َعْنهُھ ليُِیرْرِسَلهُھ إإَِلى َعزَزاازِزيیلَل إإَِلى ااْلَبرّرِ بّبِ 44أأََمامَم االرّرَ

لقدد ااستخددمم هللا هھھھنا تيیسيینن ليیعلمنا حقيیقة ووااحددةة بخصووصص عملل االرربب يیسووعع االمسيیح االكفارريي٬، فمنن 
ناحيیة٬، هھھھوو ماتت عنن خططايیانا٬، وومنن ناحيیة أأخررىى- كنتيیجة لهھذذاا االمووتت- هھھھوو َحَملل خططايیانا بشكلل فعالل 

بعيیدًداا عنن محضرر هللا. 
!

الحظظ حقيیقة ااالحتسابب االمجيیددةة االتي قمنا بتقدديیمهھا هھھھنا! "وَويَیَضُع هھھَھارُروونُن يَیدَديْیهِھ َعَلى رَرأْأسِس االّتَيْیسِس ااْلَحيِّ 
يْیسِس٬،  ِّ َخطَطايَیاهھھُھمْم٬، وَويَیْجَعلهَُھا َعَلى رَرأْأسِس االّتَ ِّ َسيّیَِئاِتهِھممْ َمَع ُكلل ِّ ذُذُنووببِ َبِني إإِْسرَرااِئيیلَل٬، وَوُكلل ِ ِبُكلل ُ َعَليْیهھ وَويُیِقررّ
ِة ليَِیْحِملَل االّتَيْیسُس َعَليْیهِھ ُكلّلَ ذُذُنووِبهِھمْم إإَِلى أأرَْرضٍض ُمْقِفرَرةٍة٬، َفيُیطْطلقُِق االّتَيْیسَس ِفي  يّیَ وَويُیرْرِسلهُُھ ِبيَیدِد َمنْن يُیالَِقيیهِھ إإَِلى ااْلَبرّرِ

 .‑ ِة" يّیَ 45ااْلَبرّرِ
وواالسؤؤاالل االذذيي يیجبب على كلل ووااحدد منا أأنن يیسألهھ لنفسهھ هھھھوو هھھھذذاا: "هھھھلل ووضعتت يیدديي باإليیمانن على 

االرربب يیسووعع االمسيیح ووأأعططيیتهھ خططايیايي ليیحملهھا إإلى االبرريیة؟" 
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لمم يیقددرر ددمم كلل االحيیووااناتت 
االتي ذذبحتت على مذذاابح االيیهھوودد 

أأنن يیعططي سالًما للضميیرر االمذذنبب 
أأوو يیمحوو االعيیبب وواالووسخ 

لكنن االمسيیح٬، االَحَملل االسماوويي٬، 
أأخذذ كلل خططايیانا بعيیددأأ٬ً، 

هھھھوو ذذبيیحة ذذااتت إإسمم أأسمى 
ووددمم أأغنى 
!

إإيیماني يیضع يیددهه 
على ررأأسكك االغالي 

أأقفف تائباً عنن االخططايیا 
ووعلى هھھھذذاا االررأأسس أأعتررفف بخططيیتي 

إإسحقق ووااتسس 
!

ِ إإِْثممَ  ُ وَوَضعَ َعَليْیهھ ببّ ٍ إإَِلى طَطرِريیِقهِھ٬، وَواالرّرَ ُ وَوااِحدد ّ ٌ في مكاننا! "ُكلَُّنا َكَغَنممٍ َضَلْلَنا. ِمْلَنا ُكلل لقدد ماتت بدديیلل
‑ . هھھھذذهه هھھھي االططرريیقة االووحيیددةة االتي بهھا يیمكنن إللهھ عاددلل أأنن يیبرررر أأشخاًصا ظظلوواا مذذنبيینن   46َجِميیِعَنا."
ططوواالل االحيیاةة في قاعة االمحكمة االسماوويیة؛ فهھوو يیفتح ددفترر االحسابب االخاصص بنا وويیررىى أأنن دديیننا قدد تمم 
ااحتسابهھ على اابنهھ االمحبووبب. عالووةة على ذذلكك٬، هھھھوو يیررىى في االووااقع أأنن االدديینن قدد تمم ددفعهھ بالتمامم عنن 
٬،  قدد قددمم ططرريیقة ليیخلّصنا منن نفسهھ وومنن عدداالتهھ! لقدد  47ططرريیقق اابنهھ. هھھھللوويیـــا! هللا٬، في محبتهھ االعظظيیمة

فعلل ذذلكك عنن ططرريیقق بذذلل اابنهھ االووحيیدد وومووتهھ نيیابة عنا. 
!

قلبب ررسالة ااإلنجيیلل 
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هھھھذذهه االحقائقق هھھھي قلبب ررسالة ااإلنجيیلل؛ لقدد شررحهھا االررسوولل بوولسس في ررووميیة 3: 21-٬26، ووهھھھي فقررةة 
معقددةة بعضض االشيء لكنهھا تتضح حيینن نفهھمم معنى ااالحتسابب االذذيي شررحناهه سابًقا: 

!
ا ااآلنَن َفَقدْد ظَظهَھرَر ِبرّرُ ِهللا ِبدُدوونِن االّنَاُمووسِس٬، َمْشهُھوودًداا َلهُھ ِمنَن االّنَاُمووسِس وَوااألَْنِبيَیاِء٬، ِبرّرُ ِهللا ِباإليِیَمانِن ِبيَیُسووعَع  وَوأأَّمَ

هُھ الَ َفرْرقَق.إإذِِذ ااْلَجِميیُع أأَْخطَطأوُواا وَوأأَْعوَوزَزهھھُھمْم َمْجدُد ِهللا٬،  ااْلَمِسيیِح٬، إإَِلى ُكلّلِ وَوَعَلى ُكلّلِ االذَِّذيینَن يُیؤْؤِمُنوونَن. ألَّنَ
َمهُھ هللاُ َكّفَارَرةًة ِباإليِیَمانِن ِبدَدِمهِھ٬، إلظِْظهَھارِر  اًنا ِبِنْعَمِتهِھ ِباْلِفدَدااِء االذَِّذيي ِبيَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح٬، االذَِّذيي َقدّدَ رِريینَن َمّجَ ُمَتَبرّرِ

اا  َمانِن ااْلَحاِضرِر٬، ليَِیُكوونَن َبارّرً هِه ِفي االزّزَ الَِفِة ِبإِْمهَھالِل ِ~. إلظِْظهَھارِر ِبرّرِ ْفِح َعنِن ااْلَخطَطايَیا االّسَ هِه٬،  ِمنْن أأَْجلِل االّصَ ِبرّرِ
رَر َمنْن هھھُھوَو ِمنَن ااإليِیَمانِن ِبيَیُسووعَع.  وَويُیَبرّرِ

   
هھھھنا يیعلنن بوولسس أأنن االمسيیح ماتت لكي يیددفع دديینن خططيیتنا حتى يیمكنن أأنن "يیبرررر" هللا االخططاةة ووفي نفسس 

االووقتت يیبقى هھھھوو نفسهھ "عاددالً".  
ططوواالل االعهھدد االقدديیمم٬، كانتت االخططايیا فقطط "يیتمم االتغاضي عنهھا" ٬، ووكانن يیتمم ددحررجة دديینن آآثامم االبشرر إإلى 
.  أأثناء هھھھذذاا االووقتت كلهھ٬،  48ااألمامم سنة بعدد سنة حتى يیأتي االَحَملل االذذيي يیستططيیع بمووتهھ أأنن يیمحووهھھھا فعالً

كانن يیبددوو أأنن هللا غيیرر عاددلل٬، بما أأنهھ كانن يیبرررر ررجاًال (مثلل إإبررااهھھھيیمم ووددااوودد) بددوونن أأنن يیتمم إإررضاء 
االعدداالة حقاً. لذذلكك كانن منن االضرروورريي أأنن يیمووتت االمسيیح "جهھاررااً" مظظهھرًراا بووضووحح برر هللا لكي يیررااهه 

االجميیع٬، بأنن يیصنع إإررضاًء كامالً عنن االخططيیة على االصليیبب.  
بهھذذاا االمعنى٬، ماتت االمسيیح٬، ليیسس فقطط ليیبرررر ااإلنسانن٬، لكنن ليیبرررر هللا أأيیضاً! بمووتهھ على االصليیبب 
صانن ووأأظظهھرر عددلل هللا االمططلقق في تبرريیرر شعبهھ؛ وواالمسيیح باعتباررهه "كفاررةة" (أأيي ذذبيیحة لمحوو 
االغضبب) منن أأجلل خططايیانا٬، أأبعدد غضبب هللا االقضائي عنا. نحنن ااذًذاا "متبرررروونن مجاًنا" (االتبرريیرر 
بالنسبة لنا مجاني تماماً)٬، "منن خاللل االفددااء االذذيي بيیسووعع االمسيیح " (االتبرريیرر مكلفف جددااً بالنسبة ~). 

50لقدد تبررررنا عنن ططرريیقق قبوولل "عططيیة االبرر" ٬، أأيي "ِبرّرُ ِهللا ِباإليِیَمانِن ِبيَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح."  49

!
هھھھلل ال ززلتت تحملل ِحملل االخططيیة ووااإلثمم؟ هھھھلل ال ززلتت تحتت غضبب هللا؟ "هھھُھوَوذَذاا َحَمللُ هللاِ االذَِّذيي يَیرْرَفعُ 
رُرَنا ِمنْن ُكللِّ  ُ يَیُسووعَع ااْلَمِسيیحِ ااْبِنهھِ يُیطَطهّھِ ةَ ااْلَعاَلمِم!" ٬، يیووجدد "يینبووعع للخططيیة وواالنجاسة" "٬، "وَودَدمم 52َخطِطيّیَ 51

ٍة." . بغضض االنظظرر عنن حجمم خططايیاكك ٬، فهھي ال شيء بالمقاررنة بقيیمة ددمم االمسيیح غيیرر  53َخطِطيّیَ
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48  عبراانيیيین 9: 15 

49  ررووميیة 5: 17 

50  ررووميیة 3: 22 
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.  تعالل إإليیهھ! فهھوو يیددعووكك  اا." ُ ِجدّدً ُ اازْزدَداادَدتتِ االّنِْعَمة ة 55االمحددووددةة! ٬، "وَولِكنْن َحيْیثثُ َكُثرَرتتِ ااْلَخطِطيّیَ 54

وويیأمرركك أأنن تأتي؛ ال ددااعي للخووفف منن أأنكك ستكوونن ووقحاً إإذذاا أأتيیتت: "وَوَمنْن يَیْعطَطشْش َفْليَیأتِْت. وَوَمنْن يُیرِرددْ 
اًنا." . تعالل إإليیهھ! خذذ ماء االحيیاةة! إإلقق بخططايیاكك عليیهھ ووآآمنن أأنهھ هھھھوو حاملل  ٍ َمّجَ 56َفْليَیأُْخذْذ َماءَ َحيَیاةة

بّبِ يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح َفَتْخلصَُص"  57خططايیاكك. "آآِمنْن ِبالرّرَ

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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االفصلل االثالثث 

االـتـبـرريیـــــرر 
خصائصهھ 

!
َلهَھا. وَوَنْحنُن َحِسْبَناههُ ُمَصاًبا َمْضرُرووًبا ِمنَن ِهللا وَوَمذْذلوُوالً. وَوهھھُھوَو  لِكنّنَ أأَْحزَزااَنَنا َحَمَلهَھا٬، وَوأأوَْوَجاَعَنا َتَحّمَ

َمْجرُرووحٌح ألَْجلِل َمَعاِصيیَنا٬، َمْسُحووقٌق ألَْجلِل آآَثاِمَنا. َتأدِْديیبُب َسالَِمَنا َعَليْیهِھ٬، وَوِبُحُبرِرهِه ُشِفيیَنا. ُكلَُّنا َكَغَنمٍم َضَلْلَنا. 
بّبُ وَوَضَع َعَليْیهِھ إإِْثمَم َجِميیِعَنا.  ِمْلَنا ُكلّلُ وَوااِحدٍد إإَِلى طَطرِريیِقهِھ٬، وَواالرّرَ

         (أأشعيیاء 53: 6-4) 
!

لقدد ررأأيینا أأنن أأعظظمم مشكلة لددىى ااإلنسانن هھھھي االخططيیة؛ لكنن مشكلة االخططيیة هھھھذذهه لهھا جانبانن: ااألوولل 
ددااخلي٬، ووهھھھوو أأنن قلبب ااإلنسانن فاسدد ؛ وواالثاني خاررجي٬، ووهھھھوو أأنن لدديیهھ سجلل سيء. لنقلل هھھھذذاا بططرريیقة 
أأخررىى: بالنسبة لكلل إإنسانن غيیرر مؤؤمنن٬، إإنن االخططيیة تنجسهھ (ووهھھھذذاا يیتعلقق بَمنن هھھھوو) ووتدديینهھ أأيیًضا (ووهھھھذذاا 

يیتعلقق بما قدد فعلهھ).  
منن ناحيیة٬، تملكك قووةة االخططيیة في ددااخلهھ؛ وومنن ناحيیة أأخررىى٬، تصررخخ عقووبة االخططيیة مططالبة بمووتهھ. 
ً بسببب عقووبة  ً عنن أأنن يیحرررر نفسهھ منن قووةة االخططيیة٬، فسووفف يیظظلل يیائسا ووحتى إإذذاا لمم يیكنن عاجززاا
االخططيیة. فقطط حيینن يیتمكنن ااإلنسانن أأنن يیررىى هھھھذذهه االحقائقق االررهھھھيیبة٬، عنددئذذ فقطط يیعني ااسمم "يیسووعع" شيیئاً 
. االرربب  هھُ يُیَخلصُِّص َشْعَبهھُ ِمنْن َخطَطايَیاهھھُھمْم" 58بالنسبة لهھ. "وَوَتدْدُعوو ااْسَمهھُ يَیُسووعَع (يیهھووهه هھھھوو االخالصص). ألَّنَ

يیسووعع االمسيیح يیخلصص شعبهھ منن خططايیاهھھھمم – منن كلٍل منن عقووبة خططايیاهھھھمم ووقووتهھا . ووهھھھوو يیقوومم باألوولى 
في االتبرريیرر ووباألخيیررةة في االتجدديیدد. 

!
لقدد بددأأنا في ددررااسة مووضووعع االتبرريیرر في االفصلل االثاني: كيیفف يیمكنن أأنن "يیتبرررر" ااإلنسانن أأمامم هللا؟ 
هھھھذذهه هھھھي االمعضلة االتي عذذبتت ااإلنسانن عبرر االتارريیخ. لقدد جعلتت ماررتنن لووثرر يیززحفف على رركبتيیهھ 
وويیصعدد ددررجاتت سلمم "سكاال سانكتا" Scala Sancta في ررووما٬، ووأألهھمتت أأيیًضا  االررهھھھبانن أأنن 
ً منن االشعرر مررصعة بشصووصص ااألسماكك في محاوولة منهھمم لددفع ثمنن خططايیاهھھھمم  يیررتددوواا قمصانا
بأنفسهھمم. ووإإلى هھھھذذاا االيیوومم٬، تجعلل سكانن جززرر بحرر االجنووبب يیقددموونن ذذبائح منن االددجاجج وويیررشوونن ددمائهھا 
أأمامم ااآللهھة. أأما في االددوولل ااألكثرر "تحضررااً"٬، يیكتفي االكثيیرروونن بب "االذذهھھھابب إإلى االكنيیسة" أأوو ببعضض 
ااألشكالل ااألخررىى منن "ااألعمالل االصالحة" لتهھددئة ضمائررهھھھمم منن تعبب ااإلحساسس بالذذنبب. ووفي كلل 
مكانن يیحاوولل االبشرر أأنن "يیبرررروواا" أأنفسهھمم عنن ططرريیقق إإيیجادد تفسيیررااتت منططقيیة أأوو إإيیجادد ااألعذذاارر 

ألفعالهھمم االشرريیررةة. 
!
!
!
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كيیفف يیمكنن أأنن يیتبرررر ااإلنسانن أأمامم هللا؟ تووجدد إإجابة ووااحددةة فقطط: ال يیمكنن لإلنسانن أأنن يیتبرررر أأمامم هللا 
ُ َخطَطايَیاَنا ِفي  إإال عنن ططرريیقق حيیاةة وومووتت االرربب يیسووعع االمسيیح بالنيیابة عنهھ؛ "االذَِّذيي َحَمللَ هھھُھوَو َنْفُسهھ
َّ هللاِ  ً ألَْجلَِنا٬، لَِنِصيیررَ َنْحننُ ِبرر ة ًة٬، َخطِطيّیَ ْ يَیْعرِرفْف َخطِطيّیَ َ االذَِّذيي َلمم ُ َجَعلل هھ ٬، "ألَّنَ ِ َعَلى ااْلَخَشَبِة" 59َجَسدِدهه

 . 61ِفيیهِھ" . االمسيیح ووحددهه هھھھوو االذذيي يیمكنهھ أأنن يیبررررنا أأمامم هللا 60

 في هھھھذذاا االفصلل سووفف نتأملل في سبع حقائقق يیعلمنا إإيیاهھھھا االكتابب االمقددسس بخصووصص هھھھذذاا االمووضووعع 
االعظظيیمم. 

!
االتبرريیرر مؤؤسسس على ددمم يیسووعع   

!
ُ يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح ااْبِنهھِ  رُروونَن ااآلنَن ِبدَدِمهھِ َنْخلصُُص ِبهھِ ِمنَن ااْلَغَضبِب!" ٬، "وَودَدمم 62"َفِباألوَْوَلى َكِثيیرًراا وَوَنْحنُن ُمَتَبرّرِ

. ما هھھھوو االمقصوودد بأنن االتبرريیرر مؤؤسسس على ددمم يیسووعع؟ إإنهھ يیعني أأنن االتبرريیرر  ٍة" رُرَنا ِمنْن ُكلّلِ َخطِطيّیَ 63يُیطَطهّھِ

يیتمم على أأساسس ددفع فدديیة؛ أأيي أأنهھ يُیقدَدمم على أأساسس إإررضاء االعدداالة. بعباررةة أأخررىى٬، عنددما "يیبرررر" هللا 
شخًصا٬، فهھوو ال يینظظرر إإلى االشخصص نفسهھ٬، بلل باألحررىى٬، يیكوونن ناظظرًراا إإلى ددمم االمسيیح. نحنن 
"متبرررروونن بددمهھ"! ال يیبرررر هللا أأيي شخصص على أأساسس أأيي شيء فيیهھ هھھھوو نفسهھ؛ ووباألخصص٬، ليیسس ألنهھ 
أأوو صووررةة. فإنهھ مكتووبب  بشكلل محدددد في ررووميیة 4: 5 أأنن هللا "يیبرررر  تقي أأووصالح بأيي شكلل 
االفاجرر"! . هھھھذذهه كلماتت رراائعة وومددهھھھشة حقاً. هھھھلل تشعرر أأنكك ال تستحقق أأنن تتبرررر؟ أأنتت بالفعلل ال 
ً عنن تبرريیرركك. فأنتت٬، بمعززلل عنن ددمم ووبررَّ  تستحقق! فكلل شيء فيیكك ووبكك يیصررخخ إلدداانتكك عووضا

االمسيیح٬، ليیسس لكك أأيي ررجاء. 
!

ال يیووجدد شيء في ااإلنسانن يیجعلل هللا يیبررررهه٬، بما في ذذلكك تووبتهھ ووإإيیمانهھ. فالتووبة ال تددفع ثمنن االخططيیة٬، 
؛ ووال حتى ااإليیمانن يیددفع ثمنن  فإنن نددمم االمجررمم على جرراائمهھ ال يُیررضي مططالبب االقانوونن االعاددلة.

االخططيیة! فقطط ددمم يیسووعع قاددرر أأنن يیددفع ثمنن االخططيیة! االتبرريیرر ااذًذاا مؤؤسسس على ددمم االمسيیح. 
!

حتى إإذذاا لمم يیعررفف حماسي االررااحة 
ووإإذذاا ظظلتت ددمووعي تجرريي إإلى ااألبدد 

كلل هھھھذذاا ال يیكفرر عنن خططيیتي 
يیجبب أأنكك أأنتت ٌتخلصِص ووأأنتت ووحدَدكَك 
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أأووغسططسس تووبليیدديي 
!

!
هھھھذذاا يُیَفِسرر كيیفيیة أأنن يیكوونن لشخصص إإيیمانن ضعيیفف جددااً وومع هھھھذذاا يیتبرررر.  

تخيیلل معي ووجوودد جسرريینن مووضووعيینن لعبوورر هھھھووةة ما: ااألوولل ضعيیفف جددااً ووغيیرر مووثووقق بهھ؛ ووااآلخرر 
ً بالجسرر االضعيیفف وو هھھھكذذاا يیخططوو عليیهھ بثقة٬، لكنن  قوويي جددااً؛ ووقدد يیكوونن لشخصص ما إإيیمانن قوويي جدداا

إإيیمانهھ االقوويي هھھھذذاا لنن يیحفظظهھ منن االغررقق حتى االمووتت. 
 وومنن ناحيیة أأخررىى٬، قدد يیكوونن لشخصص ما إإيیمانن ضعيیفف جددااً بالجسرر االقوويي٬، ووبالكادد يینجح في االقيیامم 
بالمغامررةة بأنن يیمشي عليیهھ بخووفف ووإإررتعادد؛ لكنن سووفف يیحملهھ االجسرر بسالمم٬، بغضض االنظظرر عنن 
ضعفف إإيیمانهھ. فكلل االمططلووبب منهھ هھھھوو أأنن يیكوونن لدديیهھ إإيیمانن كاففٍ يیضعهھ فقطط على بدداايیة االجسرر! 
عنددما أأخبرر شخصص ما هھھھاددسوونن تيیلوورر أأنهھ البدد أأنهھ ررجللٌ ذذوو إإيیمانن عظظيیمم٬، أأجابب٬، "ال٬، بلل أأنا ررجلل 

ذذوو قددرر ضئيیلل منن  ااإليیمانن لكنهھ بإلهھ عظظيیمم جددااً." 
!

عنن شيء ووااحدد فقطط: االددمم على  عنددما َعَبرَر االمالكك االمهھلكِك في مصرر ليیلة االفصح٬، كانن هللا يیبحثث 
64االعتبة االعليیا وواالقائمتيینن٬، "فأررىى االددمم ووأأعبرر عنكمم." . رربما كانن االمووجووددوونن ددااخلل االبيیتت مملووئيینن 

بالخووفف وواالررعددةة ٬، لكنن هھھھذذاا لمم يیصنع أأيي فاررقق ططالما أأنهھمم قدد ررشوواا االددمم. 
!

ررووىى االمبشرر ااالسكتلندديي االررحالة جيیمسس ماكنددرريیكك  James Mckendrick في كتابهھ "منظظوورر 
وومسمووعع" Seen and Heard عنن قصة حيیاتهھ قصة االتغيیرر االمجيیدد االذذيي حددثث  لجووررجج مايیسس 
George mayes ٬، االذذيي كانن معررووًفا في كلل ااألنحاء االمحيیططة على أأنهھ أأفظظع خاططيء في حيیهھ. 
لكنن عنددما عادد ماكنددرريیكك في ووقتت الحقق إإلى االمنططقة االتي كانن مايیسس يیسكنن فيیهھا٬، ووجددهه في حالة 
ااضططرراابب ددااخليیة؛ فقدد كانن جووررجج يیررثي حالهھ قائالً: "يیبددوو أأني لمم أأعدد أأشعرر با~ كما كنتت أأشعرر 
قبًال". حيینئذذ قالل لهھ ماكنددرريیكك: "يیا جووررجج٬، إإذذاا كانن لدديیكك في جيیبكك ما يیساوويي عشررةة جنيیهھاتت ووكنتت 
تشعرر بفررحح شدديیدد٬، هھھھلل سيیساوويي ما في جيیبكك 15 جنيیهًھا ألنكك كنتت تشعرر بالسعاددةة؟" قالل جووررجج: 
"كال". "حسنا٬ً، كمم سيیساوويي؟" أأجابهھ جووررجج: " 10 جنيیهھاتت فقطط." . "وولنفتررضض أأنكك  كنتت تعيیساً 
وولدديیكك 10 جنيیهھاتت في جيیبكك٬، هھھھلل ستساوويي 9 جنيیهھاتت فقطط ألنكك تعيیسس؟" . أأجابب جووررجج ثانيیًة: 

"كال" . فسألهھ ماكنددرريیكك "كمم ستساوويي إإذذنن؟" قالل جووررجج: " 10 جنيیهھاتت فقطط" .  
"حسنا٬ً، أأررأأيیتت أأنن فررحكك ال يیضيیفف إإلى قيیمة ما لدديیكك٬، ووال تعاستكك تنقصص منهھ٬، ووأأنن قيیمة ما لدديیكك 
هھھھي  هھھھي 10 جنيیهھاتت بغضض االنظظرر عما تشعرر بهھ؟". أأجابب جووررجج: "نعمم٬، أأعتقدد هھھھذذاا".  "إإذذنن قلٌل 
لي٬، مالذذيي محا ذذنووبكك٬، هھھھلل هھھھي مشاعرركك االسعيیددةة أأمم ددمم االمسيیح ؟" . رردد جووررجج "نعمم٬، إإنهھ ددمم 

االمسيیح" .  
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ووهھھھكذذاا ووصلل ماكنددرريیكك إإلى ااإلستنتاجج: "إإذًذاا٬، أأال تررىى أأنكك عنددما تكوونن سعيیددااً أأنتت لستت أأكثرر أأماًنا٬، 
ووعنددما تكوونن غيیرر سعيیدٍد فأنتت لستت أأقلل أأماًنا ؟ إإنن ددمم االمسيیح هھھھوو االذذيي يیمحوو ذذنووبكك٬، وويیجعلكك في 

أأمانن٬، ووهھھھوو أأيیًضا يیبقيیكك في أأمانن ططوواالل االعامم". ووال يیسعنا أأمامم هھھھذذاا إإال أأنن نقوولل: "هھھھللوويیا!" 
!

      
!

هھھھا أأنا أأسَمع كلماتت االمحبة 
ووأأتفرَرسس في االددمم 

فأررىى االذذبيیحة االعظظيیمة 
وو لي سالمم مع هللا 

!
هھھھذذاا سالمم أأبدديي 
يیقيینن كاسمم يیهھووهه 

ثابتت كثباتت عررشهھ 
هھھھوو هھھھوو إإلى ااألبدد 

!
قدد تأتي االغيیوومم ووتذذهھھھبب 

ووتجتاحح االعووااصفف سمائي 
هھھھذذهه االشرركة االمختوومة بالددمم ال تتغيیرر 

فالصليیبب دداائماً قرريیبب  
هھھھووررااتيیسس بوونارر 

!
أأيیهھا االمؤؤمنن٬، هھھھلل تنظظرر ددااخلكك بحًثا عنن االثقة؟ ااذًذاا لنن تحصلل عليیهھا أأبددااً! حتى مررااسي سفنن االمحيیطط 
االضخمة لنن تنفع شيیئاً إإذذاا ظظلتت ددااخلل االسفيینة؛ بلل يیجبب أأنن ُتلقى خاررجهھا! االقق بمررساتكك على يیسووعع 

االمسيیح! ضع كلل ثقتكك فيیهھ! فبررهه ووحددهه هھھھوو ثقتكك ووررجاؤؤكك. 
!

االفعلل "يیبرررر" يیعني "إإعالنن برر شخصص ما"       
  

االفعلل "يیبرررر" يیعني "إإعالنن برر شخصص ما"؛ ووهھھھي ال تعني "جعلهھ باررااً" . حيینن يیبررررنا هللا٬، فهھوو يیعلنن 
ما بخصووصنا حقيیقي "منن االخاررجج" (أأيي "فعليًیا")؛ هھھھوو يیعلنن أأننا أأبرراارر في نظظرر نامووسهھ   ً أأنن شيیئا
(قانوونهھ). فالتبرريیرر ال يیجعلنا صالحيینن منن االددااخلل(هللا يیجعلنا صالحيینن منن االددااخلل٬، لكنن هھھھذذاا يیتعلقق 
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) . لكنن االتبرريیرر٬، على  " 65بعمليیة االتجدديیدد: ااإلنسانن االجدديیدد "ااْلَمْخلوُوقَق ِبَحَسبِب هللاِ ِفي ااْلِبرّرِ وَوَقدَدااَسِة ااْلَحقّقِ

االنقيیضض ٬، هھھھوو تصرريیح (بيیانن) عنن مووقفنا في نظظرر قانوونن (نامووسس) هللا.  
!

ووحقيیقة أأنن االتبرريیرر هھھھوو تصرريیح بخصووصص مووقفنا أأمامم هللا يیتضح بحقيیقة أأنن عكسس كلمة "يیبرررر" هھھھوو 
رُر. َمنْن هھھُھوَو االذَِّذيي يَیدِديینُن؟ " . عنددما  ُ هھھُھوَو االذَِّذيي يُیَبرّرِ 66"يیدديینن": "َمنْن َسيَیْشَتِكي َعَلى ُمْخَتارِريي ِهللا؟ َهللا

"يیدديینن" االقاضي ررجال٬ً، فهھوو ال يیغيیرر هھھھذذاا االررجلل منن االددااخلل٬، لكنهھ فقطط  "يیووجهھ لهھ إإتهھاًما" ٬، فهھوو يیعلنن 
أأنهھ مذذنبب في نظظرر االقانوونن. ووكذذلكك٬، عنددما "يیبرّرئئ" االقاضي ررجال٬ً، فهھوو ال يیغيیررهه منن االددااخلل ٬، لكنهھ 

يیعلنن أأنهھ بارر في نظظرر االقانوونن. 
!

االتبرريیرر ليیسس لهھ ددررجاتت أأوو تددررجج 
!

إإما أأنن يیكوونن ااإلنسانن باررااً مائة بالمائة أأوو ُمدَدااناً. فإذذاا ووِجهَھتت سبع ُتهَھمم قتلل إإلى قاتلٍل ما ووأأدديینن فقطط في 
جرريیمة ووااحددةة ٬، فهھوو ال يیززاالل ررجالً ُمدَدااناً!  

أأيیهھا االقاررىىء٬، حتى إإنن كانن لدديیكك فقطط خططيیة ووااحددةة عليیكك أأنن تددفع ثمنهھا بنفسكك٬، فسووفف تذذهھھھبب هھھھذذهه 
االخططيیة بكك إإلى االجحيیمم إإلى ااألبدد! أأما بالنسبة للمؤؤمنن٬، فال دديینوونة عليیهھ٬، ال شيء على ااإلططالقق! "إإذًِذاا 
. فإذذاا كنتت تنتمي للمسيیح٬، فأنتت ُمَبرَررر  يْیُنووَنِة ااآلنَن َعَلى االذَِّذيینَن هھھُھمْم ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع" 67الَ َشْيَء ِمنَن االدّدَ

فيیهھ مائة بالمائة؛ ال دديینوونة عليیكك٬، وواالبرر االذذيي لكك في نظظرر قانوونن هللا ليیسس مجرردد برًراا جيیدًداا مقبووًال ؛ 
ًة ألَْجلَِنا٬، لَِنِصيیرَر َنْحننُ  ًة٬، َخطِطيّیَ هُھ َجَعلَل االذَِّذيي َلمْم يَیْعرِرفْف َخطِطيّیَ بلل هھھھوو ذذااتت برر االمسيیح؛ إإنهھ "برر هللا"! "ألَّنَ

68ِبرّرَ ِهللا ِفيیهِھ." 

!
االتبرريیرر ليیسس لهھ ددررجاتت! آآهه أأيیهھا االمؤؤمنن تمسكك بهھذذهه االحقيیقة! سيیحاوولل االشيیططانن أأنن يیجعلكك تفكرر أأنكك 
على ااألقلل ُمدَداانن بقددرر قليیلل في نظظرر قانوونن (نامووسس) هللا. أأنتت لستت ُمدَدااًنا! أأعجبب االعجائبب! لقدد 
ً أأكثرر منا بددررجة ووااحددةة! ووال حتى االرربب  َعرَرفف االررسوولل بوولسس هللا أأفضلل منا٬، لكنهھ لمم يیكنن ُمَبرَررراا

يیسووعع نفسهھ كانن ُمَبرَرررااً أأكثرر منا٬، ذذلكك ألنن لنا نفسس بررهه هھھھذذاا ! إإنن تبرريیررنا كاملل وومططلقق. 
!

يیا يیسووعع إإنن ددمكك ووبرركك 
هھھھما جمالي ووثووبي االبهھي 

ووسطط عالمم بررااقق في مالبسس منمقة 
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سووفف أأررفع ررأأسي بفررحح! 
!

هھھھذذاا االثووبب االططاهھھھرر يیظظهھرر كما هھھھوو 
حتى تغررقق االططبيیعة االساقططة في هھھھذذاا االعالمم 
لكنن ال ززمنن يیقددرر أأنن يیغيیرر لوونهھ االباهھھھي 

ثووبب االمسيیح دداائًما جدديیدد. 
نيیكووالسس فوونن ززيینززنددووررفف 

!
!
!

االتبرريیرر هھھھوو أأكثرر منن مجرردد االعفوو 
!

٬، يیكوونن للررئيیسس أأوو االحاكمم سلططة االعفوو عنن االمجررميینن. يُیعرَرفف هھھھذذاا بـ  في االعدديیدد منن االحكووماتت 
"االعفوو  االررئاسي" . منن االمعررووفف عنن االررؤؤساء أأنهھمم كانوواا يیعفوونن عنن االررؤؤساء االسابقيینن لهھمم٬، ووكانن 
حكامم االوواليیاتت أأيیًضا يیعفوونن عنن كلل االمجررميینن االمحكوومم عليیهھمم باإلعدداامم كآخرر صنيیع لهھمم قبلل 
مغاددررتهھمم للحكوومة. ووهھھھنا ُتثارر بعضض ااألسئلة: "متى تمم االعفوو عنن هھھھؤؤالء االررجالل٬، هھھھلل تمم ددفع ثمنن 
جرراائمهھمم؟" ووااإلجابةهھھھي: كال! ٬، وو"هھھھلل تمم تنفيیذذ نصص تهھدديیدد االقانوونن ؟" مررةة أأخررىى٬، كال! . "هھھھلل تمم 
إإررضاء االعدداالة؟" كال! كلل هھھھذذاا االنفي يینبع منن حقيیقة أأنن االعفوو ال يیتمم على أأساسس ددفع ثمنن االخططيیة٬،  
فالعفوو يیجعلل االمجررمم فقطط "يیخررجج منن االمأززقق"٬، ووإإذذاا جازز االتعبيیرر٬، لمم يیتمم على ااإلططالقق تنفيیذذ نصص 

تهھدديیدد االقانوونن.  
إإنن االعفوو هھھھوو عملل منن أأعمالل سلططة االحاكمم. 

!
ووعلى االنقيیضض ٬، االتبرريیرر هھھھوو إإعالنن منن قبل قاضٍض٬، وويیتمم على أأساسس االعددلل. أأيیهھا االمؤؤمنن٬، حيینن 
يیبرررركك هللا٬، فهھوو ال "يیخرِرَجكك منن مأززقق" ووتظظلل خططايیاكك معَلَقة في االهھووااء؛ ووهھھھوو ال يیتظظاهھھھرر أأنن 
خططايیاكك قدد تمم ددفع ثمنهھا٬، لكنهھ يیررىى بالفعلل أأنن خططايیاكك قدد تمم ددفع ثمنهھا بووااسططة االمسيیح٬، ووهھھھوو 
ً على هھھھذذهه االحقيیقة٬، أأيي يیصددرر بيیاًنا يیعبرر عنن ووااقع ااألموورر كما هھھھي. إإنن لمم يیكنن  يیصددرر بيیاًنا مؤؤسسا

هھھھذذاا حقيیقيًیا٬، فال تووجدد أأيي ووسيیلة أأخررىى تجعلل االمؤؤمنن قاددرًراا أأنن يیررفع ررأأسهھ.  
فكرر في كارروولل إإيیفرريیتت ٬Carol Everett، ووهھھھي منن مدديیرريي مررااكزز ااإلجهھاضض سابًقا وومسئوولة عنن 
مووتت االعشررااتت منن ااآلالفف. فكرر أأيیًضا في دديیفيیدد بيیرركوويیتززDavid Berkowitz ٬، االسفاحح "اابنن 

سامم"  (لقبب أأططلقِق عليیهھ) ٬Son of Sam، ووهھھھوو ااآلنن مؤؤمنن بالمسيیح. فكرر أأيیًضا في نفسكك! 
!

وواالططرريیقة االووحيیددةة االتي تبقي االخاططيء االتائبب رراافًعا ررأأسهھ هھھھي أأنن يیعررفف أأنن خططايیاهه قدد تمم ددفع ثمنهھا 
لل أأنن يیووفي مططلبب االعدداالة  بالفعلل! أأما إإذذاا ااعتقدد أأنهھ قدد تمم فقطط "إإخررااجهھ منن االمأززقق" ٬، فهھووسووفف يُیَفّضِ

في االجحيیمم إإلى ااألبدد عنن أأنن يیحيیا مع ااإلحساسس بالذذنبب بسببب جرراائمهھ االماضيیة.  
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أأيیهھا االمؤؤمنن االمحبووبب٬، قدد تكوونن لدديیكك بعضض االذذكرريیاتت االمررعبة منن ماضيیكك االُمخززيي٬، لكنن يیمكنكك أأنن 
تتيیقنن منن هھھھذذاا: أأنن هھھھذذهه االخططايیا لمم تعدد ُمَعلَقة في االهھووااء٬، لقدد سقططتت وووُوِضَعتت ... على االرربب يیسووعع 

! ووهھھھوو قدد ددفع ثمنهھا بالفعلل! لقدد حملل خططايیاكك في جسددهه على االخشبة .  70االمسيیح 69

!
االتبرريیرر فعلل إإيیجابي ووسلبي على حدد سووااء 

!
االتبرريیرر هھھھوو فعلل إإيیجابي ووسلبي على حدد سووااء. نررىى هھھھذذهه االحقيیقة بووضووحح منصووًصا عليیهھا في 

ررووميیة 4: 8-6: 
اا ِبدُدوونِن أأَْعَمالل: «طُطووَبى لِلذَِّذيینَن ُغِفرَرتتْ  َكَما يَیقوُولُل دَدااوُودُد أأيَْیًضا ِفي َتطْطوِويیبِب ااإلِْنَسانِن االذَِّذيي يَیْحِسبُب َلهُھ هللاُ ِبرّرً

ًة».  بّبُ َخطِطيّیَ ُجلِل االذَِّذيي الَ يَیْحِسبُب َلهُھ االرّرَ آآَثاُمهُھمْم وَوُسِترَرتْت َخطَطايَیاهھھُھمْم. طُطووَبى لِلرّرَ
!

أأووال٬ً، هھھھناكك جانبب سلبي للتبرريیرر: أأنن هللا "ال يیحسبب" لنا خططايیانا . لقدد تمم "سترر" خططايیانا٬، ووهھھھوو لمم 
يیعدد "يیحسبهھا" (عع 7-8) . يیستططيیع هللا أأنن يیفعلل ذذلكك فقطط ألنن دَديینن خططايیانا قدد ُحِسبَب على االمسيیح 

ووهھھھوو قدد ددفع ثمنهھ.  
ً أأنن نقاررنهھا بالدديینن  نحنن نعررفف منن تعاليیمم االرربب يیسووعع االمسيیح أأنن االخططيیة (بووسيیلة ما) يیمكنن حقا
. كلل شخصص منا مدديیوونن لعدداالة هللا  71االمادديي: "وَوااْغِفرْر َلَنا ذُذُنووَبَنا َكَما َنْغِفرُر َنْحنُن أأيَْیًضا لِْلُمذْذِنِبيینَن إإَِليْیَنا"

بدديینن كبيیرر  جددااً. ما هھھھوو مقدداارر هھھھذذاا االدديینن؟ في إإنجيیلل متى ااألصحاحح االثامنن عشرر٬، يیقصص يیسووعع مثالً 
ً بيینن دديیننا تجاهه هللا بدديینن ررجلل مدديیوونن بعشررةة آآالفف ووززنة للملكك؛ أأيي ما يیعاددلل 164,000  ُمقارِرنا
عاًما منن االعملل بالنسبة لعاملل عادديي٬، ددوونن أأنن يیأخذذ أأجاززااتت أأيیامم ااألحدد أأوو ااألجاززااتت ااألخررىى! إإنن 
دديیننا لعدداالة هللا هھھھوو فعالً كبيیرر جدًداا٬، لكنن االمسيیح ددفع هھھھذذاا االدديینن نيیابة عنن شعبهھ على االصليیبب. ووهھھھذذاا 
يیعيیددنا إإلى نقططة االصفرر؛ ااذذ ليیسس عليینا أأيي دديینن٬، لكننا في نفسس االووقتت٬، ال نملكك أأيي أأموواالل في االبنكك. 

!
لكنن هھھھناكك أأيیضاً جانبب إإيیجابي للتبرريیرر: فا~ يیجعلنا مططووبيینن عنن ططرريیقق أأنهھ "يیحسبب االبرر" لنا (عع 6) 
. بكلماتت أأخررىى٬، لمم يیددفع االمسيیح دديیننا فقطط؛ لكنهھ أأيیضاً يیضع في االبنكك في حسابنا ثررووةة ضخمة . 
ووبووااسططة ططاعتهھ االكاملة كإنسانن٬، يیحققق لنا برًراا إإيیجابيًیا في نظظرر هللا ووهھھھذذاا االبرر مووضووعع في حسابنا.  
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ُ َكَما  هھ ٬،  وونجح بالضبطط فيیما فشلل فيیهھ آآددمم ااألوولل: "ألَّنَ 72لقدد توولى االمسيیح مهھامهھ كـ "آآددمم ااألخيیرر"

ُ ااْلَكِثيیرُرووننَ  ِ َسيُیْجَعلل ِ ااْلوَوااِحدد َ ُخطَطاةًة٬، هھھھَكذَذاا أأيَْیًضا ِبإطَِطاَعة َ ااْلَكِثيیرُروونن ِ ُجِعلل ِ ااْلوَوااِحدد ِ ااإلِْنَسانن ِبَمْعِصيَیة
73أأَْبرَراارًراا" . 

!
لكي نفهھمم معنى هھھھذذاا٬، البدد أأنن نتذذكرر أأنن االنامووسس لهھ جانبانن ااإليیجابي وواالسلبي. منن ناحيیة٬، يیهھدددد 
74االنامووسس أأنن "االنفسس االتي تخططىء هھھھي تمووتت"٬،  لكنن منن ناحيیة أأخررىى٬، يَیِعدد االنامووسس أأنن "ااإلنسانن 

.  ووقدد كانن لووعدد "االحيیاةة" هھھھذذاا تططبيیًقا ووقتيًیا بالنسبة لليیهھوودد٬، فططالما أأنهھمم  75االذذيي يیفعلهھا سيیحيیا بهھا"

يیططيیعوونن تعاليیمم نامووسس مووسى االخاررجيیة٬، فسووفف "يیحيیوونن" في ااألررضض االتي أأعططاهھھھمم هللا إإيیاهھھھا. لكنن 
هھھھذذاا االووعدد لهھ أأيیًضا معنى أأعمقق٬، فهھوو ال يیتعلقق فقطط بـ "االحيیاةة في ااألررضض"٬، لكنن بالحيیاةة ااألبدديیة.  

ُبهھُ َقاِئالً:«يَیا ُمَعلمُِّم٬، َماذَذاا  لقدد أأووضح االرربب يیسووعع هھھھذذاا في أأكثرر منن مناسبة: "وَوإإذَِذاا َناُمووِسّيٌ َقاممَ يُیَجرّرِ
َ َتْقرَرأأُ؟» َفأََجاببَ  ٌ ِفي االّنَاُمووسِس. َكيْیفف َ َمْكُتووبب َ َلهُھ:«َما هھھُھوو َ ااألََبدِديّیََة؟» َفَقالل َ ااْلَحيَیاةة ُ ألرَِرثث أأَْعَملل
بّبَ إإِلهَھكَك ِمنْن ُكللِّ َقْلِبكَك٬، وَوِمنْن ُكللِّ َنْفِسكَك٬، وَوِمنْن ُكللِّ قدُْدرَرِتكَك٬، وَوِمنْن ُكللِّ ِفْكرِركَك٬، وَوَقرِريیَبككَ  وَوَقالَل:«ُتِحبّبُ االرّرَ

وَواابِب أأََجْبتَت. اِاْفَعلْل هھھھذَذاا َفَتْحيَیا»."   76ِمْثلَل َنْفِسكَك». َفَقالَل َلهُھ:«ِبالّصَ

!
٬، كانن  ُ ااألََبدِديّیَُة؟"  ُ لَِتُكوونَن لِيَ ااْلَحيَیاةة ٍ أأَْعَملل أأيیضا٬ً، عنددما سألل "االشابب االغني "يیسووعع : "أأيَيَّ َصالحَح
َ َفاْحَفظِظ ااْلوَوَصايَیا" . هھھھذذاا يیعني أأنن االذذيینن يیحفظظوونن االنامووسس  َ ااْلَحيَیاةة 77جوواابهھ:  "إإنِْن أأرََردْدتَت أأنَْن َتدْدُخلل

بالكاملل يیمكنهھمم أأنن يیكوونوواا مستحقيینن االحيیاةة ااألبدديیة عنن ططرريیقق تحقيیقق بررهھھھمم االخاصص في نظظرر 
َ االذَِّذيي يَیْفَعلهَُھا َسيَیْحيَیا  َّ ااإلِْنَسانن ِّ االذَِّذيي ِبالّنَاُمووسِس: «إإنِن ُ ِفي ااْلِبرر َّ ُمووَسى يَیْكُتبب 78االنامووسس . "ألنَن

   . 79ِبهَھا»."

شخصص ووااحدد فقطط في تارريیخ االبشرريیة هھھھوو االذذيي فعلل هھھھذذاا؛ االجميیع فشلوواا فشالً ذذرريیعاً. االرربب يیسووعع 
80االمسيیح ووحددهه هھھھوو االذذيي قدد "أأكملل كلل برر" ؛ هھھھوو لمم يیددفع فقطط ثمنن خططايیانا ٬، لكنهھ عاشش حيیاةة االبرر 
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81االكاملل وواالذذيي قدد ُحِسبَب لنا٬، ووبما أأننا قدد نلنا "عططيیة" بررهه٬، فإننا سنملكك في االحيیاةة! .ليیسس فقطط أأنن 

االلعنة االمستحقة عليینا قدد ووقعتت على االمسيیح٬، لكنن االبرركة االمستحقة لهھ قدد ووقعتت عليینا. 
!

رْرَنا  ّ منن نتائج االتبرريیرر ااإليیجابيیة وو االسلبيیة في ررووميیة 5: 1-2: "َفإذِذْ َقددْ َتَبرّرَ يیعبرر بوولسس عنن كلل
ٌ َمَع هللاِ ِبرَرّبَِنا يَیُسووعَع ااْلَمِسيیحِ ... وَوَنْفَتِخرُر َعَلى رَرَجاِء َمْجددِ ِهللا" . االنتيیجة ااألوولى  ِباإليِیَماننِ َلَنا َسالمَم
للتبرريیرر سلبيیة: فنحنن لمم َنُعدد تحتت لعنة.٬، فلنا سالمم مع هللا٬، ليیسس مجرردد سالمم منن جانبنا٬، لكنهھ منن 

جانبب هللا.   
عنددما يیلقي االمجررمم بسالحهھ وويیستسلمم٬، ال يیفعلل االشررططي االذذيي يیططاررددهه نفسس االشيء٬، فإنهھ يیبقي سالحهھ 
مصووًبا على االططررفف االمذذنبب إإلى أأنن يیتمم إإيیددااعهھ االسجنن بأمانن ووفي االنهھايیة يیتمم إإررضاء االعدداالة؛ حيینهھا 

فقطط يیخِفضض سالحهھ.  
إإنن مجدد االتبرريیرر يیكمنن في أأنن هللا لمم يَیُعدد عددوونا٬، لقدد تمم تلبيیة مططالبب االعدداالة٬، وو تمم ددفع ثمنن خططايیانا٬، 

ووااآلنن هللا "أأخفضض سالحهھ" االمصووبب نحوونا. إإنهھ في سالمم معنا! 
!

االنتيیجة االثانيیة للتبرريیرر إإيیجابيیة: يیمكننا ااآلنن أأنن "نفتخرر على ررجاء (تووقع متيیقنن) مجدد هللا (االسماء)". 
ليیسس فقطط أأننا لمم َنُعدد تحتت لعنة؛ لكننا نملكك االحيیاةة ااألبدديیة في االووقتت االحالي. االحيیاةة ااألبدديیة ليیستت 
شيیئاً قدد يیكوونن لدديینا يیووماً ما٬، لكنهھا ملكيیة حاليیة. "ااَْلَحقّقَ ااْلَحقّقَ أأَقوُوللُ َلُكمْم: إإنِّنَ َمنْن يَیْسَمُع َكالَِمي وَويُیؤْؤِمننُ 
. االمجدد ~!  ٌة٬، وَوالَ يَیأِْتي إإَِلى دَديْیُنووَنٍة٬، َبلْل َقدِد ااْنَتَقلَل ِمنَن ااْلَموْوتِت إإَِلى ااْلَحيَیاةِة" 82ِبالذَِّذيي أأرَْرَسَلِني َفَلهُھ َحيَیاةةٌ أأََبدِديّیَ

االبرركة االتي َحَصلل عليیهھا االمسيیح قدد ُمنحتت لنا. 
!

االتبرريیرر يیحددثث مررةة ووااحددةة ووإإلى ااألبدد  
!

رْرَنا ِباإليِیَمانِن َلَنا َسالمَمٌ َمَع هللاِ " االتبرريیرر يیحددثث مررةة ووااحددةة ووإإلى ااألبدد٬، فهھوو حددثث َتمّمَ في  83"َفإذِْذ َقدْد َتَبرّرَ

االماضي لكنن نتائجهھ تددوومم إإلى ااألبدد. ال يیتبرررر ااإلنسانن أأووال٬ً، ثمم يُیدداانن٬، ثمم يیتبرررر ثانيیة. االتبرريیرر يیحددثث 
مررةة ووإإلى ااألبدد. هھھھذذاا يیعني أأنن االتبرريیرر يیضعنا في مكانة ووحالة جدديیددةة٬، أأوو ووضع جدديیدد مع هللا. "َفإذِذْ 
ِ االَِّتي َنْحنُن ِفيیهَھا ُمِقيیُموونَن." .  ِ االّنِْعَمة ُ ِباإليِیَمانِن٬، إإَِلى هھھھذِذهه ُخوولل رْرَنا ِباإليِیَماننِ ... َصارَر َلَنا االدّدُ 84َقدْد َتَبرّرَ

االمؤؤمنوونن لهھمم مكانة جدديیددةة تماما٬ً، ووهھھھذذهه االمكانة هھھھي في االنعمة. 
!

يیمكنن تووضيیح معجززةة االتبرريیرر االذذيي يیحددثث مررةة ووإإلى ااألبدد وومكانتنا االجدديیددةة في االنعمة كاآلتي:  
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اافتررضض أأنن ززووًجا مؤؤمًنا ااستيیقظظ في االصباحح ووكانن قاسيیاً قليیالً مع ززووجتهھ٬، لكنهھ لمم يیددرركك خططيیتهھ إإال 
في ووقتت الحقق منن االيیوومم؛ ووعنددما أأددرركك ما فعلهھ٬، ططلبب االغفرراانن منن هللا وواالصفح منن ززووجتهھ. لقدد 
كانن تصررفهھ في االسابقق خططيیة فعال٬ً، حتى لوو لمم يیكنن ووااعيًیا تماماً بهھا في ووقتهھا. ااآلنن لنفتررضض أأكثرر 
أأنن هھھھذذاا االررجلل قدد ماتت قبلل أأنن يیددرركك خططيیتهھ وويیعتررفف بهھا؛ هھھھلل سيیذذهھھھبب إإلى االجحيیمم؟ بالتأكيیدد ال! فإنن 
أأوولى كلماتت إإعترراافهھ عندد إإددررااكهھ لخططيیتهھ تبررهھھھنن  أأنن مكانتهھ عندد هللا على االددوواامم كانتت االبنووةة: "يیا 
أأبي٬، سامحني على قساووتي".  يیتفقق االكثيیرروونن مع هھھھذذاا االتحليیلل٬، لكنن قليیليینن منن تووقفوواا ليیددرركوواا ماذذاا 
يیعني؛ إإنهھ يیعني أأنن االمؤؤمنن يیبقى في حالة االتبرريیرر٬، حتى أأثناء االووقتت االذذيي اانقضى بيینن ااررتكابب 
االخططيیة ووااالعترراافف بهھا! بعباررةة أأخررىى٬، ال ُتحَتَسبب االخططيیة عليیهھ في االووقتت ما بيینن ااررتكابهھا 

ووااالعترراافف بهھا. 
!

يیمكنن تووضيیح االقضيیة بشكلل أأقووىى منن ذذلكك: اافتررضض أأنن نفسس هھھھذذاا االززووجج االمؤؤمنن ااستيیقظظ في 
االصباحح٬، ووتجاددلل مع ززووجتهھ٬، ووهھھھوو مددرركك أأنهھ كانن قاسيیاً عليیهھا. ووبددالً منن أأنن يیعتررفف بخططيیتهھ٬، ذذهھھھبب 
ً على  ً ططوواالل االصباحح. ووأأخيیرراا٬ً، ووألنهھ لمم يَیعدد قاددرراا إإلى عملهھ ووهھھھوو في نووبة غضبب؛ ووكانن بائسا
ااالحتمالل أأكثرر منن ذذلكك٬، أأحنى ررأأسهھ ووططلبب االغفرراانن منن هللا٬، ثمم ااتصلل بززووجتهھ ووططلبب منهھا أأنن 
تسامحهھ. اافتررضض أأنن هھھھذذاا االررجلل قدد ماتت قبلل ااالعترراافف بخططيیتهھ؛ هھھھلل كانن سيیذذهھھھبب إإلى االجحيیمم؟ مررةة 
أأخررىى٬، ااإلجابة هھھھي "كال بالتأكيیدد!" ؛ ففي االنهھايیة٬، لماذذاا كانن بائساً ططوواالل االصباحح إإنن لمم يیكنن ألجلل 

حقيیقة أأنهھ ظظلل اابناً ~ بقلبب متجدددد ططوواالل ووقتت تمررددهه؟  
!

ما نقوولهھ هھھھذذاا هھھھوو نفسس أأنن نقوولل أأنن االمؤؤمنن االحقيیقي يیظظلل في حالة مَبررررةة في كلل ااألووقاتت؛ لماذذاا؟ ألنن 
لدديیهھ مكانة جدديیددةة بالكاملل لددىى هللا. لمم يَیعدد االمؤؤمنن مجررماً تحتت غضبب هللا؛ لكنهھ اابنن تحتت ررعايیة 
85أأبيیهھ االسماوويي االمِحبب. . ووكما هھھھوو االحالل مع أأيي أأبب مِحبب٬، على هللا أأحيیاناً أأنن يیؤؤددبب أأووالددهه٬، لكنن 

ً عنن االعقابب االقضائي. بالمعنى االحررفي ٬، االعقابب هھھھوو إإلحاقق ااأللمم منن أأجلل  االتأدديیبب يیختلفف كليیا
إإررضاء االعدداالة. أأما االتأدديیبب٬، منن االناحيیة ااألخررىى٬، فهھوو إإلحاقق ااأللمم منن أأجلل خيیرر االمتعدديي نفسهھ. 

هھھھناكك فررقق شاسع بيینن ااإلثنيینن! 
!

االتبرريیرر يیحددثث مررةة ووااحددةة ووإإلى ااألبدد. إإذذاا لمم يیكنن هھھھذذاا حقيیقيًیا٬، فسووفف نفقدد كلنا خالصنا في كلل مررةة 
نررتكبب فيیهھا وولوو خططيیة ووااحددةة٬، ووسووفف نتعررضض لدديینوونة أأبدديیة حتى نصلل إإلى مررحلة ااالعترراافف بهھذذهه 
االخططيیة وويیتمم تبرريیررنا (ووتجدديیددنا) مررةة ثانيیة! ليیستت هھھھذذهه هھھھي ططبيیعة االتبرريیرر٬، ووال ططبيیعة االحيیاةة 
منن خاللل كاتبب  االمسيیحيیة. ووططبيیعة االتبرريیرر هھھھذذهه أأنهھ مررةة ووااحددةة ووإإلى ااألبدد تتجلى بووضووحح 

االعبرراانيیيینن: 
!
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َباِئحِ ُكللَّ 
ِ ااألَْشيَیاِء٬، الَ يَیْقدِدرُر أأََبدًداا ِبَنْفسِس االذّذَ ِ الَ َنْفسُس ُصوورَرةة ُ ااْلَخيْیرَرااتتِ ااْلَعِتيیدَدةة "ألنَّنَ االّنَاُمووسَس٬، إإذِْذ َلهھُ ظِظللّ

مُم؟ ِمنْن أأَْجللِ أأنَنَّ  ُموونَن. وَوإإِال٬َّ، أأََفَما زَزااَلتْت ُتَقدّدَ َ االذَِّذيیننَ يَیَتَقدّدَ لل وَواامِم٬، أأنَْن يُیَكّمِ ُمووَنهَھا َعَلى االدّدَ َسَنٍة٬، االَِّتي يُیَقدّدِ
ةًة٬، الَ يَیُكوونُن َلهُھمْم أأيَْیًضا َضِميیرُر َخطَطايَیا.لِكنْن ِفيیهَھا ُكلّلَ َسَنٍة ذِذْكرُر َخطَطايَیا. ألَّنَهھُ  ااْلَخادِدِميینَن٬، وَوهھھُھمْم ُمطَطهّھَرُروونَن َمرّرَ

86الَ يُیْمِكنُن أأنَّنَ دَدمَم ِثيیرَراانٍن وَوُتيُیووسٍس يَیرْرَفُع َخطَطايَیا." 

!
الحظظ االحجة االمططررووحة أأمامنا هھھھنا: "نحنن نعررفف أأنن ددمم االثيیرراانن وواالتيیووسس ال يیمكنن أأنن يیررفع خططايیا٬، 
ذذلكك ألنهھا كانتت ُتَقدَدمم مررااررااً ووتكررااررااً كلل عامم".  قدد يیجيیبب شخصص : "ما االذذيي يیبررهھھھنن عليیهھ هھھھذذاا؟" . 
"لقدد كانن يیجبب تقدديیمهھا كلل سنة ألنن خططايیا جدديیددةة كانتت ُتررَتكبب كلل سنة؛ ووخططايیا كلل سنة قدد جلبتت 
دديینوونة جدديیددةة." . لكنن بحسبب االعبرراانيیيینن٬، مثلل هھھھذذاا االرردد يینمم عنن سووء فهھمم لحقيیقة ططبيیعة االتبرريیرر؛ 
فعنددما يیتمم تططهھيیرر االخاددمم مررةة٬، ال يیعوودد لدديیهھ "ضميیرر خططايیا" . أأما حيینن يُیقدّدمم ددمم االمسيیح٬، حيینهھا نكوونن 
ُ ااْلقدُُدسسُ  ووحح ُ َلَنا االرّرُ ِسيینَن. وَويَیْشهَھدد ِ ااْلُمَقدّدَ َ إإَِلى ااألََبدد ٍ َقددْ أأَْكَملل ٍ وَوااِحدد ُ ِبقرُْرَبانن هھ "مكّمليینن إإلى ااألبدد"! "ألَّنَ
.  بعباررةة أأخررىى٬، إإنن ووعدد االعهھدد االجدديیدد أأنن  يَیاِتهِھمْم ِفي َما َبْعدُد"  87أأيَْیًضا ... وَوَلنْن أأذَْذُكرَر َخطَطايَیاهھھُھمْم وَوَتَعدّدِ

هللا سووفف "ال يیذذكرر خططايیانا في ما بعدد" يیعني أأنن مجمووعة "االخططايیا" قدد إإختفتت لألبدد منن أأمامم نظظرر 
هللا٬، ططالما قدد تمم ااإلعتناء بأمرر إإررضاء االنامووسس وواالعدداالة. لقدد "تمم تكميیلل" االمؤؤمنيینن فيیما يیخصص 
89ضمائررهھھھمم  ٬، وولمم يیعدد لدديیهھمم "ضميیرر خططايیا" فيیما يیخصص غضبب هللا! بهھذذاا االمعنى٬، "لمم يیعدد هھھھناكك  88

ِة."  َما َحيْیثُث َتُكوونُن َمْغِفرَرةةٌ لهِھذِذهِه الَ يَیُكوونُن َبْعدُد قرُْرَبانٌن َعنِن ااْلَخطِطيّیَ 91ذذكرر خططايیا" في االعهھدد االجدديیدد. "وَوإإِّنَ 90

 . ةًة وَوااِحدَدةًة." ُسوونَن ِبَتْقدِديیمِم َجَسدِد يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح َمرّرَ 92. "َفِبهھذِذهِه ااْلَمِشيیَئِة َنْحنُن ُمَقدّدَ

!
ما االذذيي يیعنيیهھ كلل هھھھذذاا في االحيیاةة االيیووميیة؟ إإنهھ يیعني أأنني ٬، كمؤؤمنن٬، أأستططيیع أأنن أأستيیقظظ في االصباحح 
ووأأعررفف أأني مقبوولل في االمسيیح. ووهللا يیَسرر بي كابنهھ٬، ووأأنن ذذنبب خططايیايي قدد ذذهھھھبب إإلى ااألبدد. ووإإذذاا 
ااررتكبتت خططيیة٬، فأنا "مددرركك" لخططيیتي كابنن٬، ووليیسس كمجررمم ُمدَداانن٬، فأعتررفف بخططيیتي إإلى هللا كما 
  . 93يیعتررفف اابنن ألبيیهھ٬، ووليیسس كما يیعتررفف مجررمم للقاضي. أأنا أأيیًضا أأتقددمم بثقة إإلى ااألقددااسس بددمم يیسووعع

رُر. َمنْن هھھُھوَو االذَِّذيي يَیدِديینُن؟ ااَْلَمِسيیُح هھھُھوَو االذَِّذيي َماتَت٬، َبللْ  "َمنْن َسيَیْشَتِكي َعَلى ُمْخَتارِريي ِهللا؟ َهللاُ هھھُھوَو االذَِّذيي يُیَبرّرِ
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َ أأيَْیًضا٬، االذَِّذيي هھھُھوَو أأيَْیًضا َعنْن يَیِميیننِ ِهللا٬، االذَِّذيي أأيَْیًضا يَیْشَفعُ ِفيیَنا. َمنْن َسيَیْفِصلَُنا َعنْن َمَحّبَةِ  ِ َقامم ِباْلَحرِرييّ
94ااْلَمِسيیِح؟" 

!
االتبرريیرر يیتمم قبوولهھ باإليیمانن 

!
؛ إإنن ددمم االمسيیح هھھھوو أأساسس االتبرريیرر٬، لكنن ااإليیمانن هھھھوو  ٌ َمَع ِهللا"  رْرَنا ِباإليِیَماننِ َلَنا َسالمَم 95"َفإذِْذ َقدْد َتَبرّرَ

96ااألددااةة أأوو االقناةة االتي نتلقى عنن ططرريیقهھا "عططيیة االبرر." ؛ "َماذَذاا يَیْنَبِغي أأنَْن أأَْفَعللَ لَِكْي أأَْخلصَُص؟آآِمننْ 

بّبِ يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح َفَتْخلصَُص."  97ِبالرّرَ

!
ما هھھھوو ااإليیمانن؟ ااإليیمانن ليیسس قووةة ما أأوو سلططة نماررسهھا نمدد بهھا يیددنا لألمامم فنتممم ااألموورر. ووال يیستططيیع 
أأيي شخصص أأنن "يیططلقق االعنانن إليیمانهھ "٬، على االررغمم منن أأنن بعضض االمعلميینن االكذذبة يیحثووننا على فعلل 
هھھھذذاا. ااإليیمانن هھھھوو عكسس تلكك االمفاهھھھيیمم  االخاططئة تماماً. فإيیمانن االتبرريیرر ليیسس هھھھوو "فعلل" شيء ما؛ بلل٬، 

هھھھوو االتخلي عنن فعلل أأيي شيء وو ببساططة ااإلررتماء على ررحمة هللا.  
يیتضح هھھھذذاا أأكثرر منن إإختبارر أأختت لنا٬، كانتت قدد َمرَرتت بصررااعع كبيیرر قبلل أأنن تجدد االررااحة في االمسيیح. 
لقدد أأددرركتت حالتهھا االتائهھة ووفي محاوولتهھا لفعلل كلل شيء تقددرر عليیهھ لكي تمنع نفسهھا منن االذذهھھھابب إإلى 
االجحيیمم٬، ووجددتت نفسهھا تسيیرر إإلى حاللٍ أأسووأأ: "لقدد شعررتت كأني مَعلَقة على حافة هھھھووةة عميیقة منن 
أأططرراافف أأصابعي٬، ووتحتي كانن االجحيیمم. لمم أأكنن أأرريیدد أأنن أأذذهھھھبب إإلى االجحيیمم وولقدد أأجهھددتت نفسي إإلى حدد 
ااإلنهھاكك كي  أأمنع نفسي منن االذذهھھھابب إإليیهھ. أأخيیرراا٬ً، لمم أأعدد قاددررةة على ااإلستمرراارر؛ لذذلكك ترركتت نفسي 

ألقع ... تماًما في أأحضانن يیسووعع االمِحبب." هھھھذذاا هھھھوو ااإليیمانن! 
!

الحظظ أأيیضا٬ً، نحنن ال نخلصص باإليیمانن بشكلل عامم؛ بلل  نخلصص باإليیمانن بالمسيیح. بعضض االناسس 
يیضعوونن ثقتهھمم في "قرراارر" أأخذذووهه في االماضي٬، لكنن "االقرراارر" لنن يیددفع ثمنن خططايیانا! االبعضض ااآلخرر 

يیضعوونن ثقتهھمم في االمعموودديیة٬، أأوو في خبررةة عاططفيیة ماضيیة٬، أأوو حتى في "إإيیمانهھمم" ااإلفتررااضي.  
عنددما ُسِئللَ ررجلل مِسنن لمم تظظهھرر عليیهھ أأيي عالمة على تجدديیدد حقيیقي٬، فيیما ااذذاا كانن منشغًال بالتفكيیرر 
في ااألبدديیة٬، أأجابب: "كال٬، أأنا غيیرر قلقق بالمررةة٬، ألنن االكتابب االمقددسس يیقوولل إإذذاا كانن لكك إإيیمانن 
فستخلصص٬، ووأأنا عندديي إإيیمانن كثيیرر" . فيیما كانن هھھھذذاا االررجلل يیضع ثقتهھ؟ ليیسس في االمسيیح أأوو ددمهھ٬، لكنن 
في "إإيیمانهھ". لكنن ثقة االمؤؤمنن مختلفة تماما٬ً، فإذذاا حددثث فجأةة أأنن ااألررضض سقططتت منن تحتنا جميیًعا في 

هھھھذذهه االلحظظة٬، كلل مؤؤمنن حقيیقي سووفف يیصررخخ "يیارربب يیسووعع!" ٬، ال أأحدد سيیصررخخ "يیا إإيیماني"! 
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!
ااإليیمانن هھھھوو االعيینن االتي ال تقددرر أأنن تنظظرر إإلى نفسهھا٬، فاإليیمانن يینشغلل بمووضووعهھ٬، ووهھھھذذاا االمووضووعع هھھھوو 
ةِ هھھھَكذَذاا يَیْنَبِغي أأنَْن يُیرْرَفَع ااْبنُن ااإلِْنَسانِن٬،لَِكْي الَ  يّیَ َة ِفي ااْلَبرّرِ االرربب يیسووعع االمسيیح؛ "وَوَكَما رَرَفَع ُمووَسى ااْلَحيّیَ
ُة." . هھھھنا يیقوولل لنا يیسووعع أأنن االحيیة االتي كانتت على  98يَیهْھلكَِك ُكلّلُ َمنْن يُیؤْؤِمنُن ِبهِھ َبلْل َتُكوونُن َلهُھ ااْلَحيَیاةةُ ااألََبدِديّیَ

االسارريیة كانتت في االووااقع إإشاررةة ووظظًال لمووتهھ على االصليیبب. كيیفف خلصص االشعبب فيیما يیتعلقق  بالحيیة؟ 
ُ َمنْن لدُِدغَغ وَوَنظَظرَر إإَِليْیهَھا يَیْحيَیا." . ما هھھھوو ااذًذاا أأنن تؤؤمنن؟ أأنن تؤؤمنن هھھھوو أأنن "تنظظرر"! أأنظظرر ووأأحيیا!  99"َفُكللّ

ثبتت كلل ثقتكك على االرربب يیسووعع االمسيیح ووااخلصص. 
!

"اانظظرر ووااحيیا"٬، يیا أأخي٬، ااحيیا٬، 
اانظظرر نحوو يیسووعع ااآلنن ووأأحيیا! 

هھھھذذاا هھھھوو االمكتووبب في كلمتهھ٬، هھھھللوويیا! 
ليیسس عليیكك سووىى أأنن "تنظظرر ووتحيیا". 

وو. أأ. أأووجددنن 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

q  35

98  يیوحنا 3: 15-14  

99  االعددد 21: 8  



!االفصل االراابع  
االتـجــــــديیــــــد 

!
!االكل جديیًداا 

لقدد ررأأيینا أأنن االخططيیة هھھھي مشكلة االبشرريیة ااألساسيیة وواالووحيیددةة٬، ووأأنن مشكلة ااإلنسانن مع االخططيیة لهھا 
جانبانن٬، ااألوولل ددااخلي ووااآلخرر خاررجي: ليیسس فقطط كلل اابنن آلددمم هھھھوو ساقطط وويیملكك قلًبا فاسدًداا؛ لكنهھ أأيیضاً 
لدديیهھ سجلل سيء أأمامم نامووسس هللا٬، فالخططيیة تنجسهھ ووتدديینهھ على حدد سووااء؛ ووتسوودد قووتهھا ددااخلهھ٬، ووتقبع 

عقووبتهھا فووقهھ.  
ً االخررووجج منهھ. لكنن قدد أأشررقق نوورر  فاإلنسانن عاجزز ووميیئووسس منهھ ؛ ووهھھھوو في مأززقق يیستحيیلل عليیهھ حقا
٬، لقدد جاء يیسووعع٬، ووهھھھوو يیقددرر ووسووفف يیخلصص شعبهھ منن  101عظظيیمم ددااخلل هھھھذذهه االحالة منن االظظالمم ووااليیأسس 100

كلل منن عقووبة بلل ووسلططتهھا. ووهھھھوو يیقوومم باألوولى في عمليیة االتبرريیرر؛ ووباألخيیررةة في عمليیة االتجدديیدد. 
!

في االفصلل االثاني وواالثالثث تأملنا في االعقيیددةة االكتابيیة االعظظيیمة االخاصة بالتبرريیرر؛ ووسووفف نتناوولل ااآلنن 
مووضووعع االتجدديیدد. تحددثث عمليیة االتبرريیرر في االسماء٬، في قاعة االمحكمة ااإللهھيیة٬، أأما عمليیة االتجدديیدد٬، فهھي 

تحددثث على ااألررضض٬، في قلبب ااإلنسانن.  
!االتبرريیرر هھھھوو إإعالنن منن قبلل قاضٍض ؛ وواالتجدديیدد هھھھوو فعلل خلقق منن قبلل  خالقٍق .  

َمَثلل ِمنن االجامعة 
!

في كلل جامعة٬، يیذذااكرر االتالميیذذ بجدديیة ليیحصلوواا على تقدديیرر"إإمتيیازز" في نهھايیة االمقرررر االددررااسي. عنددما 
كنتت تلميیذذاا٬ً، كنتت أأفعلل نفسس االشيء. لكنن كانتت عندديي ماددةة مختلفة.٬، كانتت ماددةة ذذااتت مستووىى أأعلى في 
االمقرررر يیددررسهھا فقطط  االططلبة االذذيینن يیتخصصوونن في ددررااسة االفيیززيیاء وواالكيیميیاء ٬، وولمم يیكنن هھھھناكك سووىى 
أأرربعة أأوو خمسة تالميیذذ في االفصلل. ووفي أأوولل يیوومم منن االمحاضررااتت٬، فاجأنا االمددررسس باإلعالنن االتالي: 
٬، ووااآلنن  ٬، كلكمم قدد أأخذذتمم  مسبًقا "إإمتيیازز"  "ال يیجبب عليیكمم أأنن تقلقوواا بشأنن ددررجاتكمم في هھھھذذهه االماددةة 

يیمكننا أأنن نهھددأأ وونستمتع بالماددةة." 
!
!

q  36

100  متى 4: 16  

101  متى 1: 21  



ووهھھھذذاا هھھھوو بالضبطط ما يیفعلهھ هللا في االتبرريیرر٬، فهھوو يیعططيینا "إإمتيیازز" في بدداايیة حيیاةة ااإليیمانن! نحنن ال نعملل 
‑.  وو نتهھللل  102أأعماًال كي نستحقق االحيیاةة ااألبدديیة في نهھايیة االماددةة؛ فنحنن قدد اامتلكنا بالفعلل االحيیاةة ااألبدديیة

 ‑ 103ااآلنن ألننا بعدد بضعة خفقاتت منن قلووبنا ٬، سووفف نكوونن في االسماء!
يیووجدد نووعانن أأساسيیانن منن رردد االفعلل لددىى االمتدديینيینن غيیرر االمؤؤمنيینن على هھھھذذاا االتعليیمم.  

!
منن ناحيیة٬، يیكررهھھھهھ االنامووسي ٬، فإنن هھھھذذاا االفرريیسي ذذيي االبرر ذذااتي يیفعلل فقطط "أأعماًال صالحة" ألنهھ يیحاوولل 
أأنن يیحصلل على ددررجة "إإمتيیازز" في نهھايیة حيیاتهھ. وو إإذذاا أأتيیحتت لهھ االمقددررةة٬، فسووفف يیحبب أأنن يیحيیا في 
االخططيیة٬، ووهھھھوو يیستاء منن حقيیقة أأنهھ ال يیستططيیع. وويیكوونن إإعتررااضهھ هھھھوو: "إإذذاا كانن هللا يیعططي ااإلنسانن 
االحيیاةة ااألبدديیة في بدداايیة حيیاةة ااإليیمانن٬، فما االذذيي سيیمنع ااإلنسانن منن ااإلستمرراارر في االخططيیة؟ إإنن كانن هللا 

 ‑ 104يیعططي ااإلنسانن ددررجة "إإمتيیازز" في بدداايیة االددووررةة االددررااسيیة٬، فلنن يیستذذكرر أأحدد االماددةة."
!

منن ناحيیة أأخررىى٬، يیحبب ااإلنسانن االمتدديینن االذذيي هھھھوو بال نامووسس تعليیمم االتبرريیرر باإليیمانن٬، "حسنا٬ً، لقدد 
حصلتت على ددررجة "إإمتيیازز" مسبقاً! ااآلنن أأستططيیع أأنن أأررمي كتابي االددررااسي في االقمامة٬، وو أأنن أأتجاهھھھلل 
٬، فهھمم يینظظرروونن إإلى   ‑ 105االمعلمم٬، ووأأعملل ما أأرريیددهه" . مثلل هھھھؤؤالء "يیحوولوونن نعمة هللا إإلى االددعاررةة"
"االنعمة االمجانيیة" على أأنهھا "تصرريیح  بعملل االخططيیة." . ووفي هھھھذذهه ااأليیامم االتي اانتشرر فيیهھا  "ااإليیمانن 
٬، االهھالكيینن االذذيینن يیحبوونن أأنن  ٬، تمتلىء االكنائسس عبرر االبالدد فقطط بمثلل هھھھؤؤالء غيیرر االمتجدددديینن  االسهھلل" 

يیعتقددوواا في أأنفسهھمم أأنهھمم "مؤؤمنوونن جسدديیوونن" 
!

ما هھھھوو االخططأ في منططقق كلل منن االنامووسي وواالفاجرر؟ هھھھلل يیعططيینا هللا ددررجة "إإمتيیازز" في بدداايیة االددووررةة 
االددررااسيیة٬، فقطط لمجرردد أأنن يیتيیح لنا إإمكانيیة  أأنن نفوّوتت االماددةة وومع ذذلكك نحصلل على أأعلى تقدديیرر؟ هھھھلل 
يیددفع هللا ثمنن جرراائمم االمجررمم منن االناحيیة االقانوونيیة في االتبرريیرر٬، فقطط لمجرردد أأنن يیتمكنن االمجررمم منن 
ااالستمرراارر في االقتلل٬، ووااإلغتصابب٬، وواالنهھبب٬، لكنن فقطط  ااآلنن مع ووجوودد حصانة منن االعقووبة ؟ بالططبع 

ال!  
!

ما االذذيي يیفعلهھ هللا ااذًذاا؟ في نفسس االووقتت االذذيي يیعططيینا فيیهھ هللا ددررجة "إإمتيیازز" في بدداايیة االددووررةة 
ً يُیٌغيّیِررنا منن االددااخلل حتى يیتسنى لنا أأنن نحبب ددررااسة االمقرررر! بكلماتت أأخررىى٬،  االددررااسيیة ٬، فهھوو أأيیضا

عنددما يیبرررر هللا ررجال٬ً، فهھوو يیجددددهه أأيیضاً.  
االتجدديیدد ال يینفصلل عنن االتبرريیرر٬، ووال يیحددثث االتبرريیرر إإططالًقا بددوونن االتجدديیدد. ووهھھھذذاا هھھھوو رردد بوولسس٬، على كلل 
منن االيیهھوودد االنامووسيیيینن االذذيینن يیدّدعوونن أأنن االتعليیمم االذذيي يیقددمهھ سيیؤؤدديي باإلنسانن إإلى أأنن "يیستمرر في 
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االخططيیة"٬، ووأأيیًضا على االفجارر االذذيینن أأررااددوواا أأنن يیستفيیددوواا منن تعليیمهھ كفررصة للددعاررةة: "َفَماذَذاا َنقوُولُل؟ 
  . ‑ ِة٬، َكيْیفَف َنِعيیشُش َبْعدُد ِفيیهَھا؟" ِة لَِكْي َتْكُثرَر االّنِْعَمُة؟ َحاَشا! َنْحنُن االذَِّذيینَن ُمْتَنا َعنِن ااْلَخطِطيّیَ 106أأََنْبَقى ِفي ااْلَخطِطيّیَ

!
بحسبب بوولسس٬، كلل مؤؤمنن قدد خضع بالفعلل لعمليیة تغيیيیرر جذذرريي تجعلل منن االمستحيیلل عليیهھ أأنن يیستمرر في 

االخططيیة؛ هھھھذذاا االتغيیيیرر يیحددثث في االتجدديیدد.  
َعّقلُِل وَوااْلِبرّرِ وَواالّتَْقوَوىى  َة٬، وَوَنِعيیشَش ِبالّتَ هَھوَوااتِت ااْلَعاَلِميّیَ اَنا أأنَْن ُنْنِكرَر ااْلفُُجوورَر وَواالّشَ دداائماً "االنعمة" االحقيیقيیة "تعلمم إإيِّیَ

  . ‑ 107ِفي ااْلَعاَلمِم ااْلَحاِضرِر."
ووإإنن االعالمة االتي ال يیمكنن أأنن نخططئ بشأنهھا أليي ررجلل قدد ووجدد االسالمم االحقيیقي مع هللا هھھھي أأنهھ يیبددأأ في 
‑ ٬، (أأما  108االحالل في بحثث يیستمرر مدديي االحيیاةة كي يیعررفف وويیتبع ااإللهھ االذذيي هھھھوو ااآلنن أأصبح يیحبهھ
االررجلل ذذوو االسالمم االمززيیفف٬، فهھوو يیعوودد إإلى إإهھھھتماماتهھ ااألنانيیة حالما يیشعرر باألمانن منن خططرر االجحيیمم). 
ً االنعمة كـ "تصرريیح بعملل االخططيیة"؛ فهھوو في ااألساسس يیخططىء أأكثرر  االمؤؤمنن االحقيیقي لنن يیستعملل أأبدداا

مما يیرريیدد! 
!

إإذًذاا يیعملل االمؤؤمنوونن أأعماالً صالحة٬، ليیسس ألنهھمم يیسعوونن كي  يیستحقوواا ددررجة "إإمتيیازز" منن قبلل هللا٬، لكنن 
ألنهھمم قدد ُمنحوواا بالفعلل قلووًبا جدديیددةة تحبب أأنن "تددررسس االماددةة" . هھھھذذاا يیثيیرر بعضض ااألسئلة االتي تفحصص 
االقلبب: هھھھلل أأقررأأ االكتابب االمقددسس ووأأصلي ألني علّي أأنن أأفعلل هھھھذذاا؟ هھھھلل أأشعرر بأني قدد تمم خددااعي ألني ال 
أأستططيیع أأنن أأسلكك في االخططيیة مثلل باقي االعالمم؟ هھھھلل هھھھناكك أأيي شيء فيّ يیحبب هللا لذذااتهھ فقطط وويیحبب 
االصالحح على ما هھھھوو عليیهھ؟ هھھھلل هھھھناكك بددااخلي  فررحح بأموورر هللا؟ إإجاباتت مثلل هھھھذذهه ااألسئلة سووفف تخبررنا 

االكثيیرر بخصووصص حالة نفووسنا.  
!

صوورر كتابيیة للتجدديیدد 
!

إإنن االكتابب االمقددسس لدديیهھ االكثيیرر ليیقوولهھ بخصووصص مووضووعع االتجدديیدد. في االصفحاتت االتاليیة سووفف نددررسس 
تسع صوورر كتابيیة لهھذذهه االمعجززةة االعظظيیمة (لقدد تمم تلخيیصص صووررتيینن أأخررتيینن بشكلل ُمخَتَصرر في االملحقق 
؛ كلل صووررةة منن هھھھذذهه االصووررتعررضض نفسس االحقيیقة االمجيیددةة منن ززااوويیة مختلفة٬، بيینما تلقي االضووء  أأ) 

على أأووجهھ مختلفة منهھا.  
ووبيینما نحنن نددررسس االصوورر االكتابيیة االمتنووعة لعمليیة االتجدديیدد٬، منن االمهھمم لنا أأنن نضع في ااعتباررنا أأنن 
االعالمم غيیرر االمررئي االذذيي تشررحهھ هھھھذذهه االصوورر حقيیقي بقددرر ووااقعيیة االعالمم االمررئي وواالووقتي االذذيي نررااهه 
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االيیوومم  بعيیووننا االمادديیة. في االووااقع٬، يیمكنن االقوولل بأنن االعالمم غيیرر االمررئي هھھھوو حتى أأكثرر ووااقعيیة منن االعالمم 
109االمررئي٬، بما أأنن ااألموورر االخاصة بالعالمم االررووحي هھھھي دداائمة ووأأبدديیة . 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!االفصل االخامس 
!خليیقة جديیدةة  

ما هھھھوو االتجدديیدد؟ بحسبب االكتابب االمقددسس٬، االتجدديیدد هھھھوو خليیقة جدديیددةة. عنددما يیجدددد هللا إإنسانا٬ً، فهھذذهه معجززةة 
! في االووااقع٬، مجازًزيیا٬، يیمكنن أأنن نقوولل أأنهھا معجززةة أأعظظمم بكثيیرر. إإنن  110بنفسس قددرر معجززةة خلقهھ للكوونن

االتجدديیدد هھھھوو عملل االخلقق ااإللهھي.  
!

كلل مؤؤمنن هھھھوو خليیقة جدديیددةة 
!

ُ َقدْد َصارَر َجدِديیدًداا.  "إإذًِذاا إإنِْن َكانَن أأََحدٌد ِفي ااْلَمِسيیِح َفهُھوَو َخليِیَقةٌ َجدِديیدَدةةٌ: ااألَْشيَیاءُ ااْلَعِتيیَقةُ َقدْد َمَضتْت٬، هھھُھوَوذَذاا ااْلُكللّ
وَولِكنّنَ ااْلُكلّلَ ِمنَن ِهللا"          

 2 كووررنثووسس 5: 18-17  
!

نررىى هھھھنا أأنن االمؤؤمنن يُیووَصفف على أأنهھ خليیقة جدديیددةة. بمعنى آآخرر٬، عنددما يیخلقق هللا مؤؤمنا٬ً، فهھوو يیخلقق 
ً ما يیتططلبب هھھھذذهه االمعجززةة  ً منن قبلل! أأيیًضا االتجدديیدد دداائما ً جدديیدداا٬ً، منن االعددمم٬، شيیًئا لمم يیكنن مووجوودداا شيیئا
االخالقة٬، "إإنن كانن أأحدد"٬، في أأيي مكانن٬، في االمسيیح٬، فهھوو خليیقة جدديیددةة. ال تووجدد أأيیة ااستثناءااتت؛ إإذذاا لمم 
يیكنن ااإلنسانن خليیقة جدديیددةة٬، فهھوو ليیسس "في االمسيیح"! هھھھذذهه ليیستت مجرردد صووررةة لططيیفة٬، لكنهھا  ووااقع 
ُ َقدْد َصارَر َجدِديیدًداا."٬، "االنظظامم االقدديیمم قدد اانتهھى٬، وواالنظظامم  ّ ُ َقدْد َمَضتْت٬، هھھُھوَوذَذاا ااْلُكلل ُ ااْلَعِتيیَقة حقيیقي: "ااألَْشيَیاء
االجدديیدد قدد بددأأ" (تررجمة أأخررىى).  كلل شيء أأصبح جدديیدًداا بالنسبة للمؤؤمنن؛ فهھوو يیررىى االعالمم بنوورر جدديیدد 

تماماً ٬، حتى االحصى االذذيي على قاررعة االططرريیقق ووعلبب االططعامم في االشووااررعع! 
!

االسماء منن فووقق لوونهھا أأززررقق لططيیفف 
ووااألررضض منن حوولي لوونهھا أأخضرر جميیلل 

هھھھناكك شيیًئ حي في كلل ددررجة لوونن 
لمم تررهه قبًال عيینن بددوونن االمسيیح  

جج. وويیدد ررووبنسوونن 
!

أأما نحنن فليیسس لنا ددوورر في إإحددااثث هھھھذذهه االمعجززةة (ال يیمكنن أأنن يیخلقق االشيء نفسهھ!) ٬، لكنن هللا يیقوومم بكلل 
شئ ! "وَولِكنّنَ ااْلُكللَّ ِمنَن ِهللا." (عع 18)٬، ما أأقووىى هھھھذذاا االعملل! االكتابب االمقددسس يیشيیرر إإليیهھ مررااررااً ووتكررااررااً 

على أأنهھ "خليیقة". 
!
!
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!
!

مخلووقيینن ألعمالل صالحة 
  

ُة ِهللا. َليْیسَس ِمنْن أأَْعَمالل َكيْیالَ يَیْفَتِخرَر أأََحدٌد.  ُكمْم ِبالّنِْعَمةِ ُمَخلَُّصوونَن٬، ِباإليِیَمانِن٬، وَوذذلكَِك َليْیسَس ِمْنُكمْم. هھھُھوَو َعطِطيّیَ "ألَّنَ
هھھَھا لَِكْي َنْسلكَُك ِفيیهَھا."  َنا َنْحنُن َعَملهُُھ٬، َمْخلوُوِقيینَن ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع ألَْعَمالل َصالَِحٍة٬، َقدْد َسَبقَق هللاُ َفأََعدّدَ ألَّنَ

                                                        أأفسسس 2: 10-8  
!

منن االمهھمم أأنن نعررفف أأنهھ عنددما يیفكرر بوولسس في عمليیة االخالصص٬، ووفي أأننا "بالنعمة مخلصوونن باإليیمانن" 
٬، فهھوو يیفكرر منن حيیثث عملل هللا ااإلبددااعي في االخلقق٬، وو لهھذذاا يیقوولل عنن االمؤؤمنيینن على ووجهھ االتحدديیدد أأنهھمم 
"عملهھ" ٬، أأيي عملل هللا! إإذذاا كانن مفهھوومنا عنن االخالصص هھھھوو فقطط مجرردد إإنسانن "يیتخذذ قرراارًراا"٬، وويیخررجج 
منن صفف منن هھھھمم  في ططرريیقهھمم إإلى االجحيیمم وويینضمم إإلى صفف منن في االططرريیقق إإلى االسماء ٬، فنحنن لدديینا 

فكررةة معيیبة جددااً عنن االخالصص. فالمؤؤمنوونن هھھھمم "مخلووقيینن في االمسيیح يیسووعع"! 
!

ما هھھھي ططبيیعة هھھھذذاا االعملل ااإلبددااعي؟ أأوولل كلل شئ ٬، إإنهھ يیحددثث "في االمسيیح يیسووعع" ٬، ووهھھھذذاا يیعني أأنهھ 
يیحددثث في مجالل ااالتحادد مع االمسيیح. هھھھذذاا متشابهھ مع ما قالهھ بوولسس في 2 كووررنثووسس 5: ٬17، "إإنِْن َكاننَ 
ٌ َجدِديیدَدةةٌ". ثانيیا٬ً، إإنهھ "ألجلل أأعمالل صالحة"٬، فالغررضض منن هھھھذذاا االعملل هھھھوو  أأََحددٌ ِفي ااْلَمِسيیحِ َفهُھوَو َخليِیَقة
هھھَھا" لكي نسلكك فيیهھا٬، ووكلل  ضمانن أأنن ااألعمالل االصالحة ستكوونن ناتجهھ؛ هھھھذذهه ااألعمالل قدد "َسَبقَق هللاُ َفأََعدّدَ
ً ووتمم  االمؤؤمنيینن االحقيیقيیيینن يیسلكوونن فيیهھا بالفعلل٬، ألنهھمم باعتباررهھھھمم خليیقة جدديیددةة قدد تمم تصميیمهھمم خصيیصا

صناعتهھمم ووخلقهھمم منن قبلل هللا للقيیامم بذذلكك! 
!

االكنيیسة خليیقة جدديیددةة 
!

"لَِكْي يَیْخلقَُق (يیصنع) ااالْثَنيْینِن ِفي َنْفِسهِھ إإِْنَساًنا وَوااِحدًداا َجدِديیدًداا٬، َصاِنًعا َسالًَما."   أأفسسس 2: 15  
!

منن هھھھذذاا االنصص االمهھمم٬، نتعلمم أأنن بوولسس يیستخددمم لغة "االخليیقة" لكي يیصفف االووجوودد٬، ليیسس فقطط للمؤؤمنن 
االفرردد٬، لكنن للكنيیسة ككلل. االكنيیسة ليیستت هھھھيیئة؛ لكنهھا كائنن حي مخلووقق ٬، شيء حي وو شيء "جدديیدد". 
لقدد أأخذذ االمسيیح مجمووعتيینن متبايینتيینن تماماً (االيیهھوودد ووااألممم) وو "في نفسهھ" خلقق ااإلثنيینن "إإنساناً ووااحددااً 
٬، وويیتقاسمم حيیاةة  111جدديیددااً"٬، "جسدد االمسيیح" . هھھھذذاا االجسدد االحي يیسكنهھ ررووحح ووااحدد٬، االررووحح االقددسس

112مشترركة ٬،  ذذااتت حيیاةة االمسيیح. 

!
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٬، هھھھما  كلل ِمنن االكنيیسة ككلل (جسدد االمسيیح بالكاملل) وواالكنيیسة في شكلهھا االمحلي (االمؤؤمنيینن كأفرراادد) 
عملل خلقق معجززيي منن قبلل هللا. ال يیمكنن إلنسانن أأنن "يیبددأأ كنيیسة"؛ البدد أأنن يیفعلل هللا ااألمرر االمستحيیلل 
وويیخلقق شيیئاً منن االعددمم لكي تووجدد االكنيیسة. وويیقوومم هللا بهھذذاا عنن ططرريیقق "خلقق" عدددد منن االمؤؤمنيینن ااألفرراادد٬، 

ووجعلهھمم ووااحددااً عنن ططرريیقق حيیاتهھمم االمشترركة. 
!

أأساسس االكنيیسة االووحيیدد 
هھھھوو يیسووعع االمسيیح رربهھا 

هھھھي خليیقتهھ االجدديیددةة 
بالررووحح االقددسس ووبالكلمة 

جاء منن االسماء ووبحثث عنهھا 
لتكوونن عررووسهھ االمقددسة 

بددمم نفسهھ 
ووماتت منن أأجلل حيیاتهھا 
صمووئيیلل جج. ستوونن 

!
مخلووقق في االبرر وواالقددااسة 

  
دُدوواا ِبرُرووححِ  اِبقِق ااإلِْنَسانَن ااْلَعِتيیقَق ااْلَفاِسدَد ِبَحَسبِب َشهَھوَوااتِت ااْلُغرُروورِر٬، وَوَتَتَجدّدَ فِف االّسَ "أأنَْن َتْخَلُعوواا ِمنْن ِجهَھِة االّتََصرّرُ

          ". ذِذهھھْھِنُكمْم٬، وَوَتْلَبُسوواا ااإلِْنَسانَن ااْلَجدِديیدَد ااْلَمْخلوُوقَق ِبَحَسبِب ِهللا ِفي ااْلِبرّرِ وَوَقدَدااَسِة ااْلَحقّقِ
           أأفسسس 4: 24-22   

  
بحسبب بوولسس٬، ليیستت فقطط االكنيیسة "إإنساناً ووااحددااً جدديیددااً"٬،  لكنن أأيیًضا كلل فرردد مؤؤمنن هھھھوو إإنسانن جدديیدد. 
ااألمرر االجدديیرر بالمالحظظة عندد هھھھذذهه االنقططة هھھھوو أأنن هھھھذذاا ااإلنسانن االجدديیدد يیأتي االحدديیثث عنهھ ثانيیة على أأنهھ 
٬، هھھھذذهه هھھھي خصائصص هھھھذذاا  مخلووقق؛ ما هھھھوو شكلهھ؟ لقدد تمم خلقهھ "بحسبب هللا في االبرر ووقددااسة االحقق"
ً بكمم أأنن هھھھذذاا االعملل ااإلبددااعي حقيیقي:  "االمخلووقق االجدديیدد"! مثلل تلكك ااألووصافف يیجبب أأنن تعططيینا شعوورراا
لقدد تمم خلقق ااإلنسانن االجدديیدد بحسبب هللا في االبرر وواالقددااسة! لغة بوولسس هھھھنا ليیستت لغة شعرر خيیالي٬، لكنهھا 

لغة ووااقع ملمووسس! وونجدد أأيیًضا ووصًفا مماثًال لهھذذاا االعملل ااإلبددااعي في كوولووسي 3: 11-9:  
!

دُد لِْلَمْعرِرَفةِ  الَ َتْكذِذُبوواا َبْعُضُكمْم َعَلى َبْعضٍض٬، إإذِْذ َخَلْعُتممُ ااإلِْنَسانَن ااْلَعِتيیقَق َمَع أأَْعَمالهِِھ٬، وَوَلِبْسُتممُ ااْلَجدِديیدَد االذَِّذيي يَیَتَجدّدَ
٬، َبلِل ااْلَمِسيیحُ  ٬، َعْبدٌد ُحرّرٌ يیِثّيٌ ٬، ِخَتانٌن وَوُغرْرَلٌة٬، َبرْرَبرِريّيٌ ِسّكِ َحَسبَب ُصوورَرةةِ َخالِِقهِھ٬، َحيْیثُث َليْیسَس يُیووَناِنّيٌ وَويَیهُھوودِديّيٌ

 . ااْلُكلّلُ وَوِفي ااْلُكلّلِ
  

نجدد مررةة أأخررىى في هھھھذذهه االفقررةة أأنن ااإلنسانن االجدديیدد (االذذااتت االجدديیددةة) قدد تمم "خلقهھ" حسبب صووررةة هللا. 
لذذلكك٬، فكأناسس قدد "لبسوواا ااإلنسانن االجدديیدد"٬، يیكوونن االمؤؤمنوونن هھھھمم "االقدديیسيینن االمحبووبيینن" (عع 12) في 
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٬، على كلل مؤؤمنن أأنن يیجيیبب: "أأنا خليیقة جدديیددةة٬،  نظظرر هللا. لذذلكك كي يیجيیبب على االسؤؤاالل: "منن أأنا؟" 
مخلووقق في االبرر وواالقددااسة٬، قدديیسس وومحبووبب في نظظرر هللا. 

!
!
!
!

ال شيء آآخرر يَیهُھمم 
!

هُھ ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع َليْیسَس ااْلِخَتانُن يَیْنَفُع َشيْیًئا وَوالَ ااْلُغرْرَلُة٬، َبلِل ااْلَخليِیَقُة ااْلَجدِديیدَدةةُ."  "ألَّنَ
                                                                                                    غالططيیة 6: 15  

!
ال يیفاجئنا أأنن بوولسس يیعتبرر االخليیقة االجدديیددةة ذذااتت أأهھھھميیة قصووىى. ال  منن كلل ما قيیلل في االفقررااتت أأعالهه٬، 
شيء يیهھمم سووىى عملل هللا ااإلبددااعي هھھھذذاا! ال االختانن٬، ووال االمعموودديیة٬، ووال أأيي سلووكك بشرريي خاررجي ووال 

شعائرر دديینيیة هھھھي " شيء" إإذذاا غابتت االخليیقة االجدديیددةة.  
منن االناحيیة ااألخررىى٬، إإنن كانن هللا قدد صنعنا خليیقة جدديیددةة٬، فإنن االغررلة أأوو االمعموودديیة أأوو أأيي شعائرر دديینيیة 
أأخررىى هھھھي ليیستت "أأيي شيء" أأيیًضا ! ااألمرر االووحيیدد االذذيي يیهھمم بالنسبة أليي شخصص  فيینا هھھھوو هھھھذذاا: "هھھھلل 
أأنا خليیقة جدديیددةة٬، أأمم أأنا الززلتت نفسس االشخصص االذذيي كنتهھ دداائماً؟".  إإذذاا كنتت نفسس االشخصص االذذيي كنتهھ 
دداائما٬ً، فأنا إإذذااً لستت مؤؤمنا٬ً، مهھما كانن عدددد مررااتت حضوورركك للكنيیسة٬، وومماررستكك للططقووسس٬، وواالمررااسمم 
االدديینيیة٬، ووال يیهھمم "أأنن تتقددمم إإلى ااألمامم عندد تقدديیمم االددعووةة لكك في ااإلجتماعع"٬،  ووال حتى "قبوولل يیسووعع" 
تعني أأيي شيء. ما هھھھوو االتجدديیدد؟ إإنهھ خليیقة جدديیددةة! باختصارر٬، إإنهھ معجززةة٬، ووليیسس "قرراارراا٬ً،" أأوو أأيي نووعع 

منن االعملل ااإلنساني أأيیاً كانن.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!!
!االفصلل االساددسس 
إإنسانٌن جدديیدٌد  !

"لَِكْي يَیْخلقَُق ااالْثَنيْینِن ِفي َنْفِسهِھ إإِْنَساًنا وَوااِحدًداا َجدِديیدًداا..."  
      أأفسسس 2: 15 

!
 ". دُدوواا ِبرُرووحِح ذِذهھھْھِنُكمْم٬، وَوَتْلَبُسوواا ااإلِْنَسانَن ااْلَجدِديیدَد ااْلَمْخلوُوقَق ِبَحَسبِب ِهللا ِفي ااْلِبرّرِ وَوَقدَدااَسِة ااْلَحقّقِ "وَوَتَتَجدّدَ

       أأفسسس 4: 24-22  
!

دُد لِْلَمْعرِرَفةِ  الَ َتْكذِذُبوواا َبْعُضُكمْم َعَلى َبْعضٍض٬، إإذِْذ َخَلْعُتممُ ااإلِْنَسانَن ااْلَعِتيیقَق َمَع أأَْعَمالهِِھ٬، وَوَلِبْسُتممُ ااْلَجدِديیدَد االذَِّذيي يَیَتَجدّدَ
٬، َبلِل ااْلَمِسيیحُ  ٬،  َعْبدٌد ُحرّرٌ يیِثّيٌ ٬، ِخَتانٌن وَوُغرْرَلٌة٬، َبرْرَبرِريّيٌ ِسّكِ َحَسبَب ُصوورَرةِة َخالِِقهِھ٬، َحيْیثُث َليْیسَس يُیووَناِنّيٌ وَويَیهُھوودِديّيٌ

 ". ااْلُكلّلُ وَوِفي ااْلُكلّلِ
كوولووسي 3: 11-9  

!
كما ررأأيینا في االفصلل االخامسس٬، فإنن كلل نصص منن االنصووصص االتي إإقتبسناهھھھا أأعالهه مهھمم جددااً في تصوويیرر 
عمليیة االتجدديیدد على أأنهھا عملل منن إإبددااعع ووصنع ~. لكنن يیووجدد ووجهھ آآخرر للتجدديیدد يیتضح منن هھھھذذهه ااآليیاتت٬، 

ووهھھھوو أأنن االتجدديیدد هھھھوو عمليیة خلقق "إإنسانن جدديیدد". 
!

ليیستت فقطط االكنيیسة ككلل "إإنساناً ووااحددااً جدديیددااً" (أأفسسس 2: 15)٬، لكنن أأيیضاً كلل مؤؤمنن فرردديي هھھھوو إإنسانن 
جدديیدد! منن االمهھمم أأنن نددرركك أأنهھ في ررأأيي بوولسس٬، االمؤؤمنن ليیسس "إإنساًنا عتيیًقا" وو"إإنساًنا جدديیدًداا" مًعا٬،  كما 
أأنهھ ليیسس لدديیهھ إإنسانن جدديیدد "يیحيیا في ددااخلهھ"٬،  ووليیسس لدديیهھ أأيیًضا كالً منن ااإلنسانن االعتيیقق ووااإلنسانن االجدديیدد 

يیعيیشانن في ددااخلهھ. لكنن االمؤؤمنن "إإنسانن جدديیدد" 
!

هھھھناكك صووررةة شائعة منن االخبررةة االمسيیحيیة تصوورر االمؤؤمنن على أأنهھ يیمتلكك "كلًبا أأسوودًداا" ووأأيیًضا "كلًبا 
أأبيیضض" يیعيیشش ااإلثنانن في ددااخلهھ؛ ووهھھھذذاانن االكلبانن يیتقاتالنن باستمرراارر مع بعضهھما االبعضض٬، وو"االحيیوواانن 
االذذيي نغذذيیهھ أأكثرر هھھھوو االذذيي يیغلبب". تلكك االنظظررةة قدد تكوونن مخلصة٬، لكنهھا تستندد على الهھھھووتٍت معيیبٍب تماًما. 
فالمؤؤمنن ليیسس لدديیهھ فقطط شئ ما جدديیدد بددااخلهھ لمم يیكنن لدديیهھ منن قبلل؛ بلل هھھھوو نفسهھ شخصص لمم يیكنهھ أأبددااً منن 

قبلل. االمؤؤمنن هھھھوو إإنسانن جدديیدد.                                                                    
!
!
!

"لستت  أأنا" 
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!
هھھھذذاا ااألمرر يیتضح جيیددااً في قصة سمعناهھھھا عنن االقدديیسس أأووغسططيینووسس٬، وواالذذيي كانن قبلل تجدديیددهه يیسلكك في 
نمطط حيیاةة االفجارر. لكنن بعدد تجدديیددهه٬، ررأأتهھ ووااحددةة منن صدديیقاتهھ االقدداامى٬، وو ناددتت عليیهھ لكي تلفتت إإنتباهھھھهھ: 
٬، أأجابب أأووغسططيینووسس بووقارر٬، "لكني لستت أأنا!" .  "أأووغسططيینووسس٬، أأووغسططيینووسس٬، إإنهھ أأنا" ؛ "نعمم" 

يیجبب أأنن يیكوونن هھھھذذاا هھھھوو ااعترراافف كلل مؤؤمنن. 
!

عندد االتجدديیدد٬، يیأخذذ كلل مؤؤمنن هھھھوويیة جدديیددةة؛ فشاوولل قدد أأصبح بوولسس؛ ووسمعانن قدد أأصبح بططررسس. ووووااحددةة 
منن أأوولى االتحدديیاتت االتي يیووااجهھهھا االمؤؤمنن االجدديیدد حيینن يیررجع إإلى أأسررتهھ وومعاررفهھ االسابقيینن هھھھي أأنن كلل 
رر على أأنن يینادديیهھ باسمهھ االقدديیمم: "أأهھھھال٬ً، سمعانن" . حيینذذااكك يیجبب على االمؤؤمنن االجدديیدد أأنن  شخصص يُیّصِ
يیأخذذ مووقًفا بشأنن االمعجززةة االتي حددثتت في حيیاتهھ وويیووضح ااآلتي: "أأنا لمم أأعدد أأحبب ااألموورر االتي كنتت 
أأحبهھا قبًال؛ وو لمم أأعدد أأفعلل ااألشيیاء االتي فعلتهھا فيیما مضى. أأنا لمم أأعدد سمعانن؛ أأنا بططررسس. لقدد أأصبحتت 

إإنساناً جدديیددااً!" 
!

ُكنن َمنن أأنتَت 
!

االمؤؤمنن إإنسانن جدديیدد؛ تلكك هھھھي هھھھوويیتهھ ااألساسيیة؛ ووألنهھ إإنسانن جدديیدد٬، فهھوو مددعوو أأنن يیعيیشش كإنسانن جدديیدد. 
وو تمم "لبسس" ااإلنسانن االجدديیدد  ٬، فالمؤؤمنن يُیَحثث على أأنن  113ووبما أأنن ااإلنسانن االعتيیقق قدد تمم "خلعهھ" 

ً لـذذلكك بأنن "يیخلع ااإلنسانن  ٬، ووأأنن يیعيیشش ووفقا  ( 114يیصددقق هھھھذذهه االحقيیقة (أأيي أأنن "يیتجدددد بررووحح ذذهھھھنهھ"

) ٬، ووأأنن يیلبسس (عمليیاً) "ااإلنسانن االجدديیدد االمخلووقق  115االعتيیقق" (أأيي أأعمالهھ : "منن جهھة االتصررفف االسابقق"

116بحسبب هللا في االبرر ووقددااسة االحقق" 

هھھھذذهه هھھھي ططرريیقة االعهھدد االجدديیدد في تعليیمم االنموو في االنعمة: "عليیكك أأنن تددرركك َمنن أأنتت في االحقيیقة٬، ثمم كنن 
هھھھوويیتكك هھھھذذهه" . إإنن االددعووةة للمؤؤمنيینن ليیستت: "حاوولل أأنن تكوونن منن أأنتت عليیهھ"٬،  كما يیفتررضض االكثيیرر منن 

االمؤؤمنيینن٬، لكنن باألحررىى٬، "كنن هھھھوويیتكك االحقيیقة!" 
!

ً كيیفيیة ررؤؤيیتكك لنفسكك كمؤؤمنن؛ فإذذاا كنتت مقتنًعا بأنكك ال ززلتت شرريیرًراا في  أأيیهھا االمؤؤمنن٬، منن االمهھمم جدداا
ً غيیرر  ً لتكوونن شيیئا ً يینتظظرركك مددىى االحيیاةة حيیاةة االجهھادد عبثا ااألساسس ااآلنن بعدد أأنن أأصبحتت مؤؤمنا٬ً، إإذذاا
ً أأنكك صالح  حقيیقتكك فيیما تحاوولل أأنن تحيیا االحيیاةة االمسيیحيیة. وومنن االناحيیة ااألخررىى٬، إإذذاا كنتت مقتنعا
ً فال يیززاالل للشرر مكانن شررعي في قلبكك ووحيیاتكك؛ ووفي كيیانكك  ووشرريیررمًعا في صميیمم كيینوونتكك٬، إإذذاا

q  45

113   كولوسي 3: 10-9  

114  أأفسس 4: 23  

115  أأفسس 4: 22  

116  أأفسس 4: ٬22، 24  



االددااخلي٬، ووأأنتت بالفعلل ترريیدد االشرر٬، ووقوولكك "نعمم" لهھ٬، هھھھوو في االحقيیقة٬، أأنن تقوولل" نعمم" لررغباتكك االددااخليیة 
االعميیقة.  

ووال ووااحددةة منن ووجهھاتت االنظظرر االسابقة كتابيیة. االحقيیقة ااألساسيیة عنن كلل مؤؤمنن هھھھي أأنهھ إإنسانن جدديیدد٬، لقدد 
117تمم "خلقهھ في االبرر وواالقددااسة" في صميیمم كيیانهھ؛ ووعنددما يیقوولل "ال" للخططيیة٬، فهھوو يیقوولل "نعمم" لذذااتهھ 

االحقيیقيیة.  
!
!

االجـســدد 
!

إإنن االحقيیقة ااألساسيیة لكلل مؤؤمنن هھھھي أأنهھ إإنسانن جدديیدد٬، لكنن هھھھذذهه ليیستت االحقيیقة االووحيیددةة. فبالررغمم منن أأنن 
االمؤؤمنن قدد أأصبح شخًصا جدديیدًداا في كيیانهھ االددااخلي٬، إإال أأنهھ لمم يُیفتدَدىى بالكاملل بعدد؛ فال تززاالل االخططيیة 

118تحاوولل أأنن "تملكك" في "جسددهه االمائتت"  .  

هھھھذذاا االجانبب ااألكثرر سططحيیة منن شخصيیة االمؤؤمنن يُیشارر إإليیهھ في االعهھدد االجدديیدد بـلفظظ "االجسدد"٬،  ووسووفف 
نددررسس مًعا هھھھذذاا االلفظظ في فصوولل الحقة. يیكفي أأنن نقوولل هھھھنا عندد هھھھذذهه االمررحلة أأنن االجسدد ال يُیَمثلل "حقيیقة 
. لكنن عنددما  119ووهھھھوويیة االمؤؤمنن االفعليیة"٬، ووأأنهھ قدد تمم كسرر ُسلططة االجسدد في تحكمهھا في االمؤؤمنن

120"ُتفتدَدىى" أأجساددنا االمائتة أأخيیرراا٬ً، سووفف يیختفي كلل أأثرر منن آآثارر ووبقايیا االخططيیة إإلى غيیرر ررجعة٬، 

ووأأخيیررااً سووفف "ُنصِبح هھھھوويیتنا االحقيیقيیة فعالً" ووعلى نحوٍو كاملٍل.  
!

هھھھــوويیـــة جــدديیــددةة 
!

لقدد تمم تصوويیرر حقيیقة هھھھوويیة االمؤؤمنن االجدديیددةة٬، على االررغمم منن آآثارر االخططيیة االباقيیة٬، بصووررةة مصنع قدد تمم 
شررااؤؤهه حدديیثاً.  اافتررضض معي أأنن شرركة إلنتاجج ااألووكسجيینن قدد ااشتررتت مصنًعا كانن يینتج االغازز االسامم 
ووذذلكك لغررضض إإنتاجج ااألووكسجيینن االووااهھھھبب للحيیاةة. ااذًذاا فحالما تنتقلل ملكيیة االمصنع إإلى أأيیددٍ جدديیددةة٬، فإنن 

هھھھوويیتهھ تتغيیرر. فيیضع االمالكك االجدديیدد الفتة في ووااجهھة االمصنع مكتووبب عليیهھا: "مصنع أأووكسجيینن" .  
ووفي مكتبب االمدديیرر االعامم يیجلسس ااآلنن مدديیرر جدديیدد٬، فإنن االمدديیرر االعامم االقدديیمم وواالجدديیدد لنن يیتقاسما االمكتبب 
ً متصاررعيینن مع بعضهھما االبعضض للسيیططررةة على االشرركة؛ بلل لقدد ررحلل االمدديیرر االعامم االقدديیمم. وو في  معا
االووااقع٬، لقدد اانتهھى أأمرر االمصنع االقدديیمم تماًما ووحلل مكانهھ مصنع لألووكسجيینن٬، على االررغمم منن أأنن ااألمرر 
قدد يیستغررقق بعضض االووقتت قبلل أأنن ُتستبدَدلل االمعددااتت االقدديیمة بأخررىى كي يیعملل االمصنع بكاملل ططاقتهھ 

االجدديیددةة! 
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في لحظظة االتجدديیدد٬، كلل مؤؤمنن يُیخَلقق "جدديیددااً" جذذرريًیا في صميیمم كيیانهھ؛ وويیضع هللا الفتة على ووااجهھة 
121حيیاتهھ مكتووبب عليیهھا "قـدديیــسس" . إإنهھا ليیستت سووىى مسألة ووقتت قبلل أأنن يیظظهھرر هھھھذذاا االتغيیيیرر االجووهھھھرريي 

وواالمرركززيي عمليًیا في كلل جانبب منن جوواانبب ااختبارر االمؤؤمنن.  
ووهھھھوو عضوو منن أأعضاء عصابة بمدديینة نيیوويیوورركك٬،  ووإإنن االووااقعة االتي حددثتت في حيیاةة نيیكي كررووزز٬، 
لتصوورر ررووعة هھھھذذهه االمعجززةة. فقدد لمسس هللا فجأةة حيیاةة نيیكي٬، االمشهھوورر بسووء سمعتهھ ووشهھووتهھ للددماء 
وواالعنفف. ووحيینن ووقفف أأمامم مررآآتهھ بعدد ساعاتت قليیلة منن تجدديیددهه - ووال يیززاالل في حووززتهھ مسددسهھ ووسكيینتهھ-  

نظظرر نيیكي لنفسهھ ووقالل: "ااذًذاا سيیصبح نيیكي ااآلنن مالكاً!" .  
ووهھھھكذذاا هھھھوو االحالل مع كلل مؤؤمنن! فما أأنن يُیخَلقق "ااإلنسانن االجدديیدد"٬، تكوونن االمسألة فقطط مسألة ووقتت قبلل أأنن  

تسقطط بعيیدًداا بال شكك "مسددساتت ووسكاكيینن" االخططيیة االتي ال تززاالل ملتصقة بحيیاتهھ . هھھھـلـلــوويیـــــــا!  
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

q  47

121  1 كوررنثوسس 1: 2 ؛ أأفسس 5: 3  



االفصلل االسابع 
!

قـلـبب جـدديیــدد  !
في حيینن أأنن االتبرريیرر هھھھوو إإعالنن ررسمي منن قبلل قاضٍض عاددلٍل٬، فإنن االتجدديیدد هھھھوو عملل خلقٍق قوويي منن قبلل 
خالقق كلي االقددررةة. يُیووَصفف عملل االخلقق هھھھذذاا في االكتابب االمقددسس على هھھھيیئة حقائقق مختلفة٬، كلل ووااحددةة 

منن هھھھذذهه االحقائقق  تبررزز أأووجهھ مختلفة عما هھھھوو االتجدديیدد. ووقدد أأشررنا سابقاً أأنن االتجدديیدد قدد تمم تصوويیررهه في 
االكتابب االمقددسس على أأنهھ خليیقة جدديیددةة ووعلى أأنهھ أأيیًضا إإنسانن جدديیدد ٬، ووهھھھوو كذذلكك يُیووَصفف بططرريیقة 

ثالثة: على أأنهھ عمليیة منح قلبب جدديیدد. 
!

االووعــدد بـقـلـبٍب جـدديیــدٍد 
!

رُرُكمْم. وَوأأُْعطِطيیُكمْم َقْلًبا  وَوأأرَُرشّشُ َعَليْیُكمْم َماًء طَطاهھھِھرًراا َفُتطَطهّھَرُروونَن. ِمنْن ُكلّلِ َنَجاَسِتُكمْم وَوِمنْن ُكلّلِ أأَْصَناِمُكمْم أأطَُطهّھِ
َجدِديیدًداا٬، وَوأأَْجَعلُل رُرووًحا َجدِديیدَدةًة ِفي دَدااِخلُِكمْم٬،  وَوأأَْنزِزعُع َقْلبَب ااْلَحَجرِر ِمنْن َلْحِمُكمْم وَوأأُْعطِطيیُكمْم َقْلبَب َلْحمٍم. وَوأأَْجَعلُل 

رُرووِحي ِفي دَدااِخلُِكمْم٬، وَوأأَْجَعلُُكمْم َتْسلُُكوونَن ِفي َفرَرااِئِضي٬، وَوَتْحَفظُظوونَن أأَْحَكاِمي وَوَتْعَملوُونَن ِبهَھا. وَوَتْسُكُنوونَن 
اهھھَھا٬، وَوَتُكووُنوونَن لِي َشْعًبا وَوأأََنا أأَُكوونُن َلُكمْم إإِلهًھا. وَوأأَُخلُِّصُكمْم ِمنْن ُكلّلِ  ااألرَْرضَض االَِّتي أأَْعطَطيْیتُت آآَباَءُكمْم إإيِّیَ

الَِحِة٬، وَوَتْمقُُتوونَن أأَْنفَُسُكمْم أأََمامَم وُوُجووهھھِھُكمْم ِمنْن  دِديیَئَة وَوأأَْعَماَلُكمْم َغيْیرَر االّصَ َنَجاَساِتُكمْم... َفَتذْذُكرُروونَن طُطرُرَقُكمُم االرّرَ
                    . بّبُ يّیِدُد االرّرَ أأَْجلِل آآَثاِمُكمْم وَوَعَلى رَرَجاَساِتُكمْم. ال ِمنْن أأَْجلُِكمْم أأََنا َصاِنٌع٬، يَیقوُولُل االّسَ

حززقيیالل 36: 32-25 
!

ووااحدد منن أأررووعع ووعوودد ااإلنجيیلل هھھھوو االووعدد بـ "قلبب جدديیدد ووررووحح جدديیددةة" (عع 26) ٬، هھھھذذاا شئ "يیعططيیهھ" 
هللا (عع 26)٬، يیعططيیهھ لكلل مؤؤمنن. ووفي تكوويینن 6: 5 نقررأأ ااآلتي: " َشرّرَ ااإلِْنَسانِن َقدْد َكُثرَر ِفي ااألرَْرضِض٬، 

رَر َقْلبِب ااإلِْنَسانِن  يیرٌر ُكلّلَ يَیوْومٍم " . وومررةة أأخررىى نقررأأ:  "ألنَّنَ َتَصوّوُ َما هھھُھوَو ِشرّرِ رِر أأَْفَكارِر َقْلِبهِھ إإِّنَ ووُكلّلَ َتَصوّوُ
يیرٌر ُمْنذُذ َحدَدااَثِتهِھ" . وونقررأأ في مكانن آآخرر أأنن "ااَْلَقْلبُب أأَْخدَدعُع ِمنْن ُكلّلِ َشْيٍء وَوهھھُھوَو َنِجيیسٌس٬، َمنْن  122ِشرّرِ

123يَیْعرِرفهُُھ؟" . مثلل هھھھذذهه االصفاتت ليیستت صحيیحة بالنسبة لقلبب االمؤؤمنن! 

!
125لقدد أأٌعططَي االمؤؤمنن قلباً جدديیدداا٬ً، ووأأصبح "نقي االقلبب" ٬، " إإِْسرَرااِئيیلِّيٌ َحّقًا الَ ِغشّشَ ِفيیهِھ" . وومثلل  124

هھھھذذهه االتصرريیحاتت ال يیمكنن أأنن تَقالل عنن أأوولئكك االذذيینن قلووبهھمم "أأخددعع منن كلل شيء وونجيیسة"!  
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وولئال يیفتررضض أأحدد أأنن االمؤؤمنن لدديیهھ قلبب قدديیمم ووقلبب جدديیدد على حدد سووااء٬، يیقوولل هللا علي ووجهھ 
االتحدديیدد: "وَوأأَْنزِزعُع َقْلبَب ااْلَحَجرِر ِمنْن َلْحِمُكمْم وَوأأُْعطِطيیُكمْم َقْلبَب َلْحمٍم" (عع 26) ؛ فعووضاً عنن قلبٍب قاسٍس٬، 

فاترٍر٬، ووعدديیمم ااإلحساسس٬، أأعطِطَي االمؤؤمنن  قلباً ررقيیقا٬ً، دداافئا٬ً، حيیاً ووحساساً تجاهه أأموورر هللا. 
!

يیحيیا كلل االمؤؤمنوونن حيیاةة قدد تغيیررتت 
  

باإلررتباطط مع عمليیة منح قلبب جدديیدد٬، يیعدد هللا أأيیضاً أأنن "يیجعلل ررووحهھ في ددااخلنا" وو أأنن " يیجعلنا نسلكك 
في فرراائضهھ." (عع 27). وو االنتيیجة االحتميیة لهھذذاا االعملل االددااخلي للررووحح االقددسس هھھھي أأنن كلل مؤؤمنن 

"سيیحفظظ أأحكامم هللا (ووصايیاهه) وويیعملل بهھا." (عع 27) . هھھھذذاا يیعني أأنهھ منن االمستحيیلل تماماً أأنن تملكك 
قلًبا جدديیدًداا وومع ذذلكك تستمرر في حيیاةة االخططيیة. 

!
في يیوومنا هھھھذذاا ليیسس منن غيیرر االمألووفف أأنن نسمع تصرريیحاتت كهھذذهه: "هھھھذذاا االشخصص مؤؤمنن٬، وولكنهھ عاشش 

حيیاتهھ في عصيیانن ~" . مستحيیلل! "وَوأأَْجَعلُل رُرووِحي ِفي دَدااِخلُِكمْم٬، وَوأأَْجَعلُُكمْم َتْسلُُكوونَن ِفي َفرَرااِئِضي٬، 
وَوَتْحَفظُظوونَن أأَْحَكاِمي وَوَتْعَملوُونَن ِبهَھا." 

"هھھھذذاا االشخصص كانن مؤؤمناً لعددةة سنووااتت٬، لكنهھ لمم يینمُم ررووحيًیاعلى ااإلططالقق".  ال يُیَصدَدقق! "ِمنْن ُكلّلِ 
رُرُكمْم... وَوأأَُخلُِّصُكمْم ِمنْن ُكلّلِ َنَجاَساِتُكمْم." .   َنَجاَسِتُكمْم وَوِمنْن ُكلّلِ أأَْصَناِمُكمْم أأطَُطهّھِ

126عنددما "يیبددأأ هللا فيینا عمالً صالحاً" ٬، فهھوو لنن يیهھددأأ أأبددااً حتى يیسقطط كلل صنمم ووتتططهھرر حيیاتنا منن كلل 

نجاسة! ووهھھھوو مصممم على أأنن "يیكوونن إإلهھاً لنا" ووهھھھوو لنن يیتشارركك فيینا مع أأحدد! 
!

  ووعــوودد ووليیستت ووصايیا! 
!

منن االمهھمم جددااً أأنن نددرركك أأنن تصرريیحاتت حززقيیالل 36 هھھھي ووعــوودد لما سووفف يیفعلهھ هللا٬، ووليیستت ووصايیا 
لما على االمؤؤمنيینن االقيیامم بهھ. هھھھذذهه االووعـوودد غيیرر مشررووططة ووهھھھي دداائماً تتحققق في كلل مؤؤمنن. هللا هھھھوو 

االذذيي يیضمنن هھھھذذهه االنتائج٬، ووليیسس ااإلنسانن. الحظظ مررةة أأخررىى ما ووعدد هللا أأنن يیقوومم بهھ في هھھھذذهه ااألعدداادد: 
!
"وَوأأرَُرشّشُ َعَليْیُكمْم َماًء طَطاهھھِھرًراا َفُتطَطهّھَرُروونَن." •
رُرُكمْم." • "ِمنْن ُكلّلِ َنَجاَسِتُكمْم وَوِمنْن ُكلّلِ أأَْصَناِمُكمْم أأطَُطهّھِ
"وَوأأُْعطِطيیُكمْم َقْلًبا َجدِديیدًداا٬، وَوأأَْجَعلُل رُرووًحا َجدِديیدَدةًة ِفي دَدااِخلُِكمْم." •
"وَوأأَْنزِزعُع َقْلبَب ااْلَحَجرِر ِمنْن َلْحِمُكمْم وَوأأُْعطِطيیُكمْم َقْلبَب َلْحمٍم. " •
"وَوأأَْجَعلُل رُرووِحي ِفي دَدااِخلُِكمْم٬، وَوأأَْجَعلُُكمْم َتْسلُُكوونَن ِفي َفرَرااِئِضي٬، وَوَتْحَفظُظوونَن •

أأَْحَكاِمي وَوَتْعَملوُونَن ِبهَھا." 
"وَوأأََنا أأَُكوونُن َلُكمْم إإِلهًھا." •
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"وَوأأَُخلُِّصُكمْم ِمنْن ُكلّلِ َنَجاَساِتُكمْم." • !
٬،  على كلل مؤؤمنن أأنن يیررفع هھھھتافاتت االتسبيیح ~.   127ووكرردد فعلل لتلكك "االمووااعيیدد االعظظمى وواالثميینة٬،"

!
االـعـهھـدد االجـدديیــدد  

!
٬، وَوأأَْقطَطُع َمَع َبيْیتِت إإِْسرَرااِئيیلَل وَوَمَع َبيْیتِت يَیهُھووذَذاا َعهْھدًداا َجدِديیدًداا. َليْیسَس َكاْلَعهْھدِد االذَِّذيي  بّبُ امٌم َتأِْتي٬، يَیقوُولُل االرّرَ "هھھَھا أأيَّیَ

َقطَطْعُتهُھ َمَع آآَباِئهِھمْم يَیوْومَم أأَْمَسْكُتهُھمْم ِبيَیدِدهھھِھمْم ألُْخرِرَجهُھمْم ِمنْن أأرَْرضِض ِمْصرَر٬، ِحيینَن َنَقُضوواا َعهْھدِديي َفرَرَفْضُتهُھمْم٬، 
: أأَْجَعلُل  بّبُ امِم٬، يَیقوُولُل االرّرَ . َبلْل هھھھذَذاا هھھُھوَو ااْلَعهْھدُد االذَِّذيي أأَْقطَطُعهُھ َمَع َبيْیتِت إإِْسرَرااِئيیلَل َبْعدَد ِتْلكَك ااأليَّیَ بّبُ يَیقوُولُل االرّرَ

َشرِريیَعِتي ِفي دَدااِخلهِِھمْم وَوأأَْكُتُبهَھا َعَلى قُلوُوِبهِھمْم٬، وَوأأَُكوونُن َلهُھمْم إإِلهًھا وَوهھھُھمْم يَیُكووُنوونَن لِي َشْعًبا. وَوالَ يُیَعلُِّموونَن َبْعدُد 
هُھمْم ُكلهَُّھمْم َسيَیْعرِرفوُوَنِني ِمنْن َصِغيیرِرهھھِھمْم إإَِلى  ٬، ألَّنَ بّبَ ُكلّلُ وَوااِحدٍد َصاِحَبهُھ٬، وَوُكلّلُ وَوااِحدٍد أأََخاهه٬ُ، َقاِئليِینَن: ااْعرِرفوُواا االرّرَ

َتهُھمْم َبْعدُد."  ٬، ألَّنِي أأَْصَفُح َعنْن إإِْثِمهِھمْم٬، وَوالَ أأذَْذُكرُر َخطِطيّیَ بّبُ َكِبيیرِرهھھِھمْم٬، يَیقوُولُل االرّرَ
  أأررميیا 31: 34-31  

!
هھھھذذهه االمووااعيیدد االمجيیددةة قدد تمم ااإلقتباسس منهھا في االعهھدد االجدديیدد فيیما يیتعلقق "بالعهھدد االجدديیدد" االذذيي أأصبح 
128كلل مؤؤمنن شرريیًكا فيیهھ . الحظظ أأنن االتبرريیرر هھھھوو أأحدد االبرركاتت االمووعوودد بهھا في هھھھذذاا االعهھدد االجدديیدد: 

َتهُھمْم َبْعدُد." (عع 34) ؛ لكنن ما وُوعدد بهھ جنباً إإلى جنبب مع  "ألَّنِي أأَْصَفُح َعنْن إإِْثِمهِھمْم٬، وَوالَ أأذَْذُكرُر َخطِطيّیَ
االتبرريیرر ووهھھھوو مررتبطط بهھ إإررتباططاً ال يینفصمم هھھھوو االووعـدد بالتجدديیدد: : "أأَْجَعلُل َشرِريیَعِتي ِفي دَدااِخلهِِھمْم وَوأأَْكُتُبهَھا 

َعَلى قُلوُوِبهِھمْم" (عع 33).  إإنن االتبرريیرر وواالتجدديیدد مترراابططانن معاً إإلى ااألبدد في هھھھذذاا االعهھدد االجدديیدد؛ لذذلكك 
فكلل االذذيینن يیستغلوونن تبرريیررهھھھمم االمززعوومم كفررصة لالستمرراارر في االخططيیة ٬، يیثبتوونن فقطط أأنهھمم ليیسوواا 

شرركاء في االعهھدد االجدديیدد.  
مررةة أأخررىى نحنن نررىى أأنن هللا ال يیعططي على ااإلططالقق  شخصاً ما ددررجة "إإمتيیازز" في بدداايیة حيیاتهھ 

االمسيیحيیة ددوونن أأنن يیعططيیهھ في نفسس االووقتت حباً للماددةة االددررااسيیة! 
!
!
!
!
!
!
!
!
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برر ددااخلي  
  

129في االعهھدد االقدديیمم٬، كانن االنامووسس مكتووًبا خاررجج ااإلنسانن على أألووااحح حجرريیة ٬، ووهھھھذذهه هھھھي دداائماً 

االعالقة بيینن االنامووسس ووااإلنسانن غيیرر االمؤؤمنن؛ يیأتيیهھ االنامووسس "منن االخاررجج" وويیفررضض عليیهھ مقايیيیسس 
130يیكررهھھھهھا . يیقوولل لهھ ما عليیهھ أأنن يیفعلهھ٬، لكنهھ ال يیعططيیهھ سووااء االررغبة أأوو االقووةة لفعلهھ.  

في أأحسنن ااألحوواالل٬، يیمكنن للنامووسس فقطط  أأنن يیعططي برًراا خاررجيًیا٬، مثلل ذذااكك االذذيي كانن لددىى االكتبة 
وواالفرريیسيیيینن٬، فقدد قالل يیسووعع أأنهھمم مثلل االكؤؤووسس االنظظيیفة منن االخاررجج فقطط ٬، وومثلل" قُُبوورًراا ُمَبيّیََضًة َتظْظهَھرُر 

131ِمنْن َخارِرجٍج َجِميیَلًة٬، وَوهھھِھَي ِمنْن دَدااِخلل َمْملوُوَءةةٌ ِعظَظامَم أأَْموَوااتٍت وَوُكلّلَ َنَجاَسٍة."  

!
على االنقيیضض منن ذذلكك٬، يَیِعـدد االعهھدد االجدديیدد ببرٍر ددااخليٍ: "أأَْجَعلُل َشرِريیَعِتي ِفي دَدااِخلهِِھمْم وَوأأَْكُتُبهَھا َعَلى 

قُلوُوِبهِھمْم." ووبالتأملل نجدد بووضووحح أأنن هھھھذذاا هھھھوو  نفسس االووعدد في حززقيیالل 36: ٬26، أأيي االووعدد بقلبب جدديیدد 
يیحبب هللا وويیرريیدد أأنن يیططيیعهھ.  

كمم تختلفف االمسيیحيیة االحقيیقيیة عنن دديیانة كلل االفرريیسيیيینن االخاررجيیة! االمسيیحي االحقيیقي يیتبع هللا ألنن لدديیهھ 
133قلبب جدديیدد٬، قلبب في جووهھھھررهه نامووسس هللا - أأيي  ووصايیا محبة ~ ووااإلنسانن - مكتووباً عليیهھ!  132

!
ثالثة أأموورر يیقيینيیة عظظيیمة 

!
امِم٬،  وَويَیُكووُنوونَن لِي َشْعًبا وَوأأََنا أأَُكوونُن َلهُھمْم إإِلهًھا. وَوأأُْعطِطيیهِھمْم َقْلًبا وَوااِحدًداا وَوطَطرِريیًقا وَوااِحدًداا ليَِیَخافوُوِني ُكلّلَ ااأليَّیَ
ا أأَّنِي الَ أأرَْرِجُع َعْنهُھمْم ألُْحِسنَن إإَِليْیهِھمْم٬، وَوأأَْجَعلُل  لَِخيْیرِرهھھِھمْم وَوَخيْیرِر أأوَْوالدَِدهھھِھمْم َبْعدَدهھھُھمْم. وَوأأَْقطَطُع َلهُھمْم َعهْھدًداا أأََبدِديّیً

َمَخاَفِتي ِفي قُلوُوِبهِھمْم َفالَ يَیِحيیدُدوونَن َعّنِي. وَوأأَْفرَرحُح ِبهِھمْم ألُْحِسنَن إإَِليْیهِھمْم٬، وَوأأَْغرِرَسهُھمْم ِفي هھھھذِذهِه ااألرَْرضِض ِباألََماَنِة 
ِبُكلّلِ َقْلِبي وَوِبُكلّلِ َنْفِسي. 

 أأررميیا 32: 41-38 
!

134في هھھھذذهه ااألعدداادد يیتحددثث هللا مررةة أأخررىى عنن "االعهھدد ااألبدديي" االذذيي سيیقططعهھ مع شعبهھ. ووإإنن مووااعيیدد 

هھھھذذاا االعهھدد مجيیددةة بما يیفووقق االووصفف بالكلماتت؛ وويیمكنن أأنن نقوولل االكثيیرر عنن كلل منهھا ٬، لكنن الحظظ هھھھذذهه 
االووعوودد االتاليیة على ووجهھ االخصووصص: 
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!
امِم٬، لَِخيْیرِرهھھِھمْم." • "وَوأأُْعطِطيیهِھمْم َقْلًبا وَوااِحدًداا وَوطَطرِريیًقا وَوااِحدًداا ليَِیَخافوُوِني ُكلّلَ ااأليَّیَ
"الَ أأرَْرِجُع َعْنهُھمْم ألُْحِسنَن إإَِليْیهِھمْم." •
"وَوأأَْجَعلُل َمَخاَفِتي ِفي قُلوُوِبهِھمْم َفالَ يَیِحيیدُدوونَن َعّنِي." •

!
كلل االمؤؤمنيینن لدديیهھمم قلبب ووااحـدد 

!
كلل االمؤؤمنيینن لدديیهھمم قلبب ووااحدد٬، ووهھھھذذاا يیتأكدد تماماً بووااسططة حقيیقة أأنن هللا يَیِعـدد بهھذذاا االقلبب كعططيیة: 

وَوأأُْعطِطيیهِھمْم َقْلًبا وَوااِحدًداا." ؛ فلمم يُیخَبرر االمؤؤمنوونن أأنهھمم عليیهھمم أأنن يیكوونن لدديیهھمم قلبب ووااحدد؛ لكنهھمم يُیووَعددوونن 
بقلبب ووااحدد كعططيیة مجانيیة. 

!
كلل االمؤؤمنيینن لدديیهھمم نفسس االقلبب! ووكلهھمم "يیعبددوونن هللا بالررووحح وويیفتخرروونن بالمسيیح يیسووعع ووال يیتكلوونن 
137على االجسدد." ؛ كلهھمم يیحبوونن االرربب يیسووعع االمسيیح ٬، ووكلهھمم يیحبوونن االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن .  136 135

فكررةة "االقلبب االووااحدد" هھھھذذهه تفسرر لماذذاا يیمكنن أأنن يیتقابلل شخصانن مؤؤمنانن ألوولل مررةة على متنن ططائررةة 
أأوو في ااألتووبيیسس وويیختبرراانن شرركة حقيیقيیة مع بعضهھما االبعضض لمددةة ثالثيینن ددقيیقة أأكثرر مما يیمكنن أأنن 

يیختبررووهه ططوواالل حيیاتهھمم مع أأعضاء عائلتهھمم االهھالكيینن. 
!

كلل االمؤؤمنيینن لدديیهھمم ططرريیقق ووااحدد 
!

كلل االمؤؤمنيینن لدديیهھمم ططرريیقق ووااحدد. مررةة أأخررىى٬، هھھھذذاا هھھھوو ووعـدد منن قبلل هللا٬، فهھوو لمم يیقلل لنا أأنن كلل 
االمؤؤمنيینن يیجبب أأنن يیكوونن لدديیهھمم نفسس االططرريیقق؛ بلل قيیلل لنا أأنن ططرريیقاً ووااحددااً سيُیعططى لهھمم (عع 39) . 

كلل االمؤؤمنيینن يیتحرركوونن في نفسس ااإلتجاهه : إإلى فووقق وونحوو هللا.  
!

يیتحرركك االبعضض أأسررعع منن ااآلخرريینن٬، وواالكلل يیختبرر نكساتت مؤؤقتة؛  لكنن في االشكلل االعامم لحيیاتهھمم ٬، 
االكلل مررتحلوونن في نفسس االططرريیقق وويیتووجهھوونن نحوو نفسس االهھددفف. 

!
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هھھھذذاا يیعني أأنن أأيي شخصص يیسلكك ططرريیًقا مختلًفا يیؤؤدديي إإلى إإتجاهه مختلفف هھھھوو ببساططة ليیسس مؤؤمناً. 
"َمنْن َقالَل: «َقدْد َعرَرْفُتهُھ» وَوهھھُھوَو الَ يَیْحَفظُظ وَوَصايَیاهه٬ُ، َفهُھوَو َكاذِذبٌب (ووليیسس "مؤؤمًنا جسدديًیا"!) وَوَليْیسَس ااْلَحقّقُ 

138ِفيیهِھ."  

!
كلل االمؤؤمنيینن يیثابرروونن في حيیاةة االقددااسة 

!
كلل االمؤؤمنيینن يیثابرروونن في حيیاةة االقددااسة حتى االنهھايیة. الحظظ مررةة أأخررىى االووعوودد االووااررددةة في أأررميیا 

32؛ فا~ لمم يَیِعـدد فقطط أأنهھ لنن يیررجع عنا ("الَ أأرَْرِجُع َعْنهُھمْم ألُْحِسنَن إإَِليْیهِھمْم.")٬، لكنهھ ووَعـدَد أأيیضاً أأنن يیعملل 
عمالً ما في قلووبنا يیضمنن أأننا لنن نررجع عنهھ! "وَوأأَْجَعلُل َمَخاَفِتي ِفي قُلوُوِبهِھمْم َفالَ يَیِحيیدُدوونَن َعّنِي" . مررةة 

أأخررىى نقوولل أأنن هھھھذذاا ووعـدد٬، ووأأنهھ شئ يیقوومم بهھ هللا٬، فهھوو  يیضع في قلووبب كلل االمؤؤمنيینن خووفاً مقددساً 
مستمررااً لشخصهھ يیضمنن ثباتت إإخالصهھمم لهھ! 

!
هھھھذذاا ضمانٌن كتابٌي حقيیقٌي٬، ووهھھھوو يیختلفف كثيیررااً عـنن االتعليیمم االووقح : "إإذذاا خلصتت مررةة٬، خلصتت أأبددااً" 

االذذيي غالباً ما يیتمم تعليیمهھ في أأيیامنا هھھھذذهه. فالضمانن ااألبدديي ليیسس هھھھوو مسألة "أأننا نحصلل على 
االخالصص"٬، ثمم نسلكك في  حيیاةة االخططيیة وومع ذذلكك نذذهھھھبب إإلى االسماء. ووليیسس  هھھھوو مسألة أأننا عندد 

االتجدديیدد ُنلَقى في غررفة ُمغلَقة  ووال يُیسَمح لنا بالخررووجج٬، مهھما حاوولنا االططررقق على االبابب ررغبة في 
االهھررووبب.  

ال تووجدد قيیوودد خاررجيیة تمنع االمؤؤمنن منن االررجووعع إإلى حيیاتهھ االسابقة: "َفَلوْو ذَذَكرُروواا ذذلكَِك االذَِّذيي َخرَرُجوواا 
ُجووعِع. وَولِكنِن ااآلنَن يَیْبَتُغوونَن وَوطَطًنا أأَْفَضلَل٬، أأيَْي َسَماوِويّیًا" . هھھھلل ترريیدد أأنن  139ِمْنهُھ٬، َلَكانَن َلهُھمْم فرُْرَصٌة لِلرّرُ

تررجع إإلى االعالمم؟ لدديیكك كاملل االحرريیة لتفعلل ذذلكك ٬، لنن يیمنعكك أأحدد! لكنن إإنن كنتت مؤؤمًنا٬، فالعووددةة 
ليیستت هھھھي ررغبتكك. كيیفف تعوودد ووقدد أأعطِطيیتَت قلباً يیحبب وويیخافف هللا؟ 

!
ووهھھھكذذاا يینبع ضمانن االمؤؤمنن ااألبدديي منن ذذااتت ططبيیعة االعهھدد االجدديیدد؛ فإنن "االعيیبب" االكبيیرر االذذيي كانن في 
٬،  لقدد تمم تأسيیسس االعهھدد االجدديیدد على ووجهھ االتحدديیدد لكي  140االعهھدد االقدديیمم هھھھوو أأنن االشعبب "لمم يیثبتت" فيیهھ

141يیعالج هھھھذذاا االووضع؛ ووقدد قامم بهھذذاا بأنن ووضع هللا نامووسهھفي  ددااخلنا . في االعهھدد االجدديیدد٬، يیضع هللا 

ددااخلل قلووبنا محبة لهھ تجعلنا نلتصقق بهھ ووننتبهھ لتحذذيیررااتهھ. 
!
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في ووقتت االفصح٬، تمم تحذذيیرر بني إإسرراائيیلل أأال يیخررجج أأحدد منهھمم خاررجج بابب بيیتهھ حتى االصباحح٬، لكنن 
باألحررىى أأنن يیمكثوواا تحتت حمايیة االددمم. ماذذاا كانن سيیحددثث لوو تجاهھھھلوواا هھھھذذاا االتحذذيیرر؟ كانوواا بالتأكيیدد 

سيیمووتوونن! لكنن االحقيیقة هھھھي٬، أأنهھمم لمم يیتجاهھھھلوواا االتحذذيیرر! لقدد كانوواا خائفيینن منن االخررووجج٬، لذذلكك مكثوواا 
في بيیووتهھمم حتى االصباحح٬، وولمم يیمتت منهھمم أأحدد. ووهھھھكذذاا االحالل مع كلل مؤؤمنن. مجدًداا للرربب! 

  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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االفصلل االثامنن 
ووالددةة جدديیددةة  

!
بحسبب االكتابب االمقددسس٬، كلل مؤؤمنن هھھھوو معجززةة متنقلة! فهھوو إإنسانن جدديیدد ذذوو قلبب جدديیدد. بإختصارر٬، هھھھوو 
ما هھھھوو"جدديیدد" في عمليیة االتجدديیدد ال يیتووقفف عندد هھھھذذاا؛  يیررتقي إإلى أأنن يیكوونن خليیقة جدديیددةة كاملة! لكنن 

فالتجدديیدد هھھھوو أأيیضاً ووالددةة جدديیددةة. 
!

ووالددةة جدديیددةة 
أأََجابَب يَیُسووعُع وَوَقاللَ َلهُھ:«ااْلَحقّقَ ااْلَحقّقَ أأَقوُوللُ َلكَك: إإنِْن َكانَن أأََحددٌ الَ يُیووَلددُ ِمنْن َفوْوقُق الَ يَیْقدِدرُر أأنَْن يَیرَرىى َمَلُكووتتَ 
هِھ َثاِنيَیةً  ِهللا.« َقالَل َلهُھ ِنيیقوُودِديیُمووسُس:«َكيْیفَف يُیْمِكنُن ااإلِْنَسانَن أأنَْن يُیووَلدَد وَوهھھُھوَو َشيْیٌخ؟ أأََلَعلهَُّھ يَیْقدِدرُر أأنَْن يَیدْدُخلَل َبطْطنَن أأُّمِ
ووحِح الَ يَیْقدِدرُر أأنَْن يَیدْدُخللَ  وَويُیووَلدَد؟«  أأََجابَب يَیُسووعُع:«ااْلَحقّقَ ااْلَحقّقَ أأَقوُولُل َلكَك: إإنِْن َكانَن أأََحدٌد الَ يُیووَلدُد ِمنَن ااْلَماِء وَواالرّرُ
بْب أأَّنِي قُْلتُت َلكَك:   الَ َتَتَعّجَ ووححِ هھھُھوَو رُرووحٌح.  َمَلُكووتَت ِهللا. ااَْلَموْولوُوددُ ِمنَن ااْلَجَسددِ َجَسددٌ هھھُھوَو٬، وَوااْلَموْولوُوددُ ِمنَن االرّرُ
يیُح َتهُھبّبُ َحيْیثُث َتَشاُء٬، وَوَتْسَمُع َصوْوَتهَھا٬، لِكّنَكَك الَ َتْعَلمُم ِمنْن أأيَْینَن َتأِْتي وَوالَ إإَِلى  يَیْنَبِغي أأنَْن ُتووَلدُدوواا ِمنْن َفوْوقُق.  ااَلرّرِ

ووحِح.  أأيَْینَن َتذْذهھھَھبُب. هھھھَكذَذاا ُكلّلُ َمنْن وُولدَِد ِمنَن االرّرُ
    يیووحنا 3: 8-3  

!
في هھھھذذاا االجززء منن االكتابب االمقددسس٬، نجدد أأررووعع ووأأكثرر كلماتت تعليیميیة تفووهه بهھا االرربب يیسووعع االمسيیح على 
ااإلططالقق ؛ فمنن هھھھنا نتعلمم أأنكك كي تصبح مؤؤمًنا فهھذذاا يیعني حقيیقة أأنن "توولدد" مررةة ثانيیة! ووبووصفف االرربب 

للتجدديیدد بهھذذهه االتعبيیررااتت٬، فهھوو يیلفتت ااألنظظارر إإلى جوواانبب مهھمة عدديیددةة للتجدديیدد. 
!

االووالددةة االجدديیددةة جذذرريیة 
ً أأكثرر منن قصة ووالددتنا ! فعنددما  ال يیووجدد شئ بعيیدد االمددىى ووذذوو تططبيیقاتت عظظيیمة بالنسبة لنا شخصيیا
وُولدِدنا٬، بددأأنا نووَجدد وونحيیا في االعالمم االططبيیعي٬، وولمم يیعدد أأيي شيء كما كانن بالنسبة لنا - ووإإلى ااألبدد! ووهھھھكذذاا 
االحالل في االعالمم االررووحي: عنددما "نووَلدد ثانيیًة" ٬، نبددأأ في االووجوودد وواالحيیاةة في االعالمم االررووحي٬، وولنن يیعوودد 

أأيي شيء مررةة أأخررىى كما كانن بالنسبة لنا ٬، ووإإلى ااألبدد! هھھھللوويیا! 
!

أأنن "توولدد ثانيیة" هھھھوو أأنن تبددأأ في االووجوودد؛ باختصارر٬، االووالددةة االجدديیددةة ليیستت شيیئاً يُیضافف على حيیاتنا؛ بلل 
هھھھي االحيیاةة! إإنن حيیاتنا تبددأأ! ووبكلماتت أأخررىى٬، االووالددةة االثانيیة ليیستت االحصوولل على شيء لمم يیكنن لدديینا منن 

قبلل؛ بلل هھھھوو أأنن نصبح شخصاً لمم نكنهھ منن قبلل. االووالددةة االجدديیددةة هھھھي جذذرر ووجووددنا كمؤؤمنيینن. 
!
!
!

االووالددةة االجدديیددةة ووالددةة حقيیقيیة 
!
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االووالددةة االجدديیددةة ليیستت شبيیهھة بعمليیة ووالددةة؛ بلل هھھھي ووالددةة! الحظظوواا كلماتت االرربب في عدددد 6: " ااَْلَموْولوُوددُ 
ووحِح هھھُھوَو رُرووحٌح". االووالددةة االجدديیددةة ووالددةة حقيیقيیة؛ تماماً كما يیوولدد شئ  ِمنَن ااْلَجَسدِد َجَسدٌد هھھُھوَو٬، وَوااْلَموْولوُودُد ِمنَن االرّرُ

جسدديي في االووالددةة االجسدديیة٬، كذذلكك يیوولدد شئ ررووحي في االووالددةة االررووحيیة! "االموولوودد ... هھھھوو ررووحح."  
!

ُ َمنْن هھھُھوَو َموْولوُوددٌ ِمنَن هللاِ الَ يَیْفَعللُ  منن يینجبنا٬، نحنن "موولووددوونن منن هللا" ؛ "ُكللّ في هھھھذذهه االووالددةة٬، هللا هھھھوو 
هُھ َموْولوُودٌد ِمنَن ِهللا" .   ًة٬، ألنَّنَ زَزرْرَعهُھ يَیْثُبتُت ِفيیهِھ٬، وَوالَ يَیْسَتطِطيیُع أأنَْن يُیْخطِطَئ ألَّنَ 142َخطِطيّیَ

يیخبررنا يیووحنا أأنن "ززررعع" هللا (باليیوونانيیة  spermaأأيي حيیوواانن منوويي) يیثبتت فيیمنن وولدِدوواا منن هللا. 
٬، وومصططلح كهھذذاا صرريیح جدًداا حتى أأننا ال  ِة" ِبيیَعةِ ااإلِلهِھيّیَ 143ووبكلماتت بططررسس٬، لقدد صررنا "ُشرَرَكاءَ االطّطَ

نجررؤؤ على إإستخدداامهھ ما لمم يیكنن هھھھذذاا هھھھوو تعليیمم كلمة هللا االمباشرر. 
!

إإنن حقيیقة االووالددةة االجدديیددةة لهھا نتائج ووتططبيیقاتت هھھھائلة:  
َ ال يیعيیشش االمؤؤمنن االحقيیقي في االخططيیة: يیقوولل لنا يیووحنا في االعدددد  أأوولل كلل شئ: فهھي ُتظظهِھرر لنا لمم
االمذذكوورر أأعالهه أأنن االمؤؤمنن "ال يیستططيیع أأنن يیخططىء" (أأنظظرر االملحقق بب) ؛ وواالسببب في هھھھذذاا يیررجع إإلى 
ًة٬، ألنَنَّ  ُ َخطِطيّیَ ٌ ِمنَن هللاِ الَ يَیْفَعلل ُ َمنْن هھھُھوَو َموْولوُودد ّ ووالددتهھ االجدديیددةة ووإإلى االططبيیعة ااإللهھيیة االساكنة فيیهھ٬، "ُكلل
هُھ َموْولوُودٌد ِمنَن ِهللا".  االمؤؤمنن لدديیهھ ططبيیعة هللا في ددااخلهھ وولذذلكك  زَزرْرَعهُھ يَیْثُبتُت ِفيیهِھ٬، وَوالَ يَیْسَتطِطيیُع أأنَْن يُیْخطِطَئ ألَّنَ
فهھوو ال يیحتملل أأنن يیحيیا بنفسس االططرريیقة االتي إإعتادد عليیهھا. ووأأيي مؤؤمنن حقيیقي يیحاوولل أأنن يیررجع إإلى ططررقهھ 
االقدديیمة سيیجدد نفسهھ في االنهھايیة عاجزًزاا على فعلل هھھھذذاا. فالخططيیة هھھھي شيء ضدد ططبيیعتهھ؛ ووهھھھوو يیبغضهھا.  

!
ثانيیا٬ً، ما نتعلمهھ منن حقيیقة االووالددةة االجدديیددةة هھھھوو كيیفف يینبغي أأنن يیررىى (أأوو يیعتقدد) كلل مؤؤمنن حقيیقي عنن 
ً ٬، بلل  هھھھوو قدديیسس . مررةة أأخررىى٬، ٬، هھھھذذاا ال يیعني أأنن االمؤؤمنن ال يیخططىء  145نفسهھ. االمؤؤمنن لمم يَیُعدد خاططئا 144

أأبدداا٬ً، أأوو أأنن االخططيیهھ ال تغوويي جسددهه٬، لكنن هھھھذذاا يیعني أأنن ططبيیعتهھ االحقيیقيیة ٬،  أأيي ما هھھھوو عليیهھ بالفعلل في 
أأعماقهھ٬، يیحبب هللا وويیحبب االقددااسة. ووحقيیقة االحالل هھھھذذهه تتضح في  أأنن كلل مؤؤمنن حقيیقي يیشعرر بالتعاسة 
َ يیشعرر بالتعاسة؟ تحدديیدًداا ألنن ططبيیعتهھ االحقيیقيیة هھھھي حبب االقددااسة  وواالحززنن عنددما يیررتكبب االخططيیة. لمم

وواالتقووىى! 
أأيیهھا االقدديیسس االمحبووبب! ال تسمح للشيیططانن أأنن يیقوولل لكك أأنكك بال قيیمة كمؤؤمنن ووأأنكك جدديیرر باإلززددررااء؛ 
146أأنتت اابنن هللا؛ "قدديیسس محبووبب"  في عيینيیهھ! إإنن ذذااتت ططبيیعتهھ (ززررعهھ) في ددااخلكك٬، ووأأنتت تحملل 

جيیناتت عائلتهھ! االووالددةة االجدديیددةة هھھھي ووالددةة حقيیقيیة. 
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!
االووالددةة االجدديیددةة أأمرر سيیادديي 

!
تعتمدد االووالددةة االجدديیددةة بالكليیة على مشيیئة هللا ٬، ووليیسس على مشيیئة ااإلنسانن. فإنن كلل االموولوودديینن ثانيیةً 
٬، يیووضح  االرربب يیسووعع  147"وُولدُِدوواا َليْیسَس ِمنْن دَدمٍم٬، وَوالَ ِمنْن َمِشيیَئِة َجَسدٍد٬، وَوالَ ِمنْن َمِشيیَئِة رَرُجلل٬، َبلْل ِمنَن ِهللا"

هھھھذذاا في عدددد 8: "االرريیح (باليیوونانيیة pneuma: رريیاحح٬، ررووحح٬، َنَفسس) تهھبب حيیثث تشاء".  
!

االرريیح تهھبب حيیثث تشاء! ال أأحدد يیووجهھهھا أأوو يیتحكمم فيیهھا أأوو يیووقفف هھھھبووبهھا؛ ووهھھھكذذاا ررووحح هللا يیهھبب حيیثث 
يیشاء؛ هھھھذذاا يیعني أأنن أأبعدد شخصص عنن االتووقع يُیمِكنن أأنن يیخلصص؛ ووأأنهھ ال أأقسى قلبب ووال أأعندد إإررااددةة يیمكنن 

أأنن تووقفف هھھھبووبب االرريیح. 
 لوو كانن هھھھناكك شخصص ووااحدد كانتت االكنيیسة ااألوولى تووقنن جيیدًداا أأنهھ ال يیمكنن أأنن يیتغيیرر٬، كانن هھھھذذاا االشخصص 
. هھھَھّبة ووااحددةة منن  148سيیكوونن شاوولل االططررسووسي٬، لكنن  "َغيْیرُر ااْلُمْسَتطَطاعِع ِعْندَد االّنَاسِس ُمْسَتطَطاعٌع ِعْندَد ِهللا"!

149ررووحح هللا حوولتت االررجلل االذذيي كانن قبالً "يینفثث تهھددددااً ووقتالً" ضدد االمؤؤمنيینن إإلى تلميیذذ للمسيیح٬، وودديیع 

150وومتووااضع٬، يیسألل٬، "ماذذاا أأفعلل يیارربب؟" 

!
ووحِح". لماذذاا حددثث  ُ َمنْن وُولدَِد ِمنَن االرّرُ االووالددةة االجدديیددةة دداائماً ما تكوونن عمًال سيیادديًیا منن قبلل هللا: " هھھھَكذَذاا ُكللّ
أأني أأنا االيیوومم مؤؤمنن ووجارريي ال؟ هھھھناكك إإحتماالنن فقطط: إإما أأنن االسببب يیكمنن في ااإلنسانن ("أأنا كنتت أأكثرر 
إإستجابة؛ لمم أأكنن قاسي االقلبب جددااً؛ لقدد بحثتت عنن هللا بمباددررةة ذذااتيیة")٬، أأوو أأنهھ يیكمنن في هللا ("لقدد إإختارر 

هللا أأنن "يیهھبب" بررووحهھ٬، لكي يیليینن قلبي االمتحجرر وويیجعلني أأتجاووبب مع ددعووتهھ").  
وواالكتابب االمقددسس يیبيینن بووضووحح أأنن ااإلحتمالل االثاني هھھھوو االصحيیح: " َفإذًِذاا َليْیسَس لَِمنْن يَیَشاُء وَوالَ لَِمنْن يَیْسَعى٬، 

151َبلْل ِ~ االذَِّذيي يَیرْرَحمُم" . 
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ِتهھِ ااْلَكِثيیرَرةةِ  ْحَمِة٬، ِمنْن أأَْجلِل َمَحّبَ ٬، لكنن "َهللاُ االذَِّذيي هھھُھوَو َغِنّيٌ ِفي االرّرَ 152فإنهھ بالططبيیعة٬، "َليْیسَس َمنْن يَیطْطلبُُب َهللا"

َنا ِبهَھا٬، وَوَنْحنُن أأَْموَوااتٌت ِباْلَخطَطايَیا أأَْحيَیاَنا َمَع ااْلَمِسيیِح" ؛ تماًما كما حددثث مع حززقيیالل في "وواادديي  153االَِّتي أأََحّبَ

154االعظظامم االيیابسة"٬،هھھھكذذاا هللا "يیجعلل ررووحهھ فيینا  فنحيیا"  

!
!

االسببب االووحيیدد في أأنن أأيّي شخصص مّنا مؤؤمنن هھھھوو أأنن رريیح هللا هھھھبتت سيیادديًیا في قلووبنا. لمم يیكنن لدديّي أأددنى 
فكررةة حيینن إإستيیقظظتت يیوومم تجدديیدديي أأنني سأكوونن عندد ووقتت نوومي خليیقة جدديیددةة في االمسيیح يیسووعع! لمم أأكنن 
.  لكنن عندد نهھايیة االيیوومم  155"أأططلبب هللا"؛ لمم يیكنن هللا يیشغلل فكرريي؛ لمم يیكنن " خووفف هللا قدداامم عيیووني"

٬، ووبالفررحح االذذيي "ال  156حددثتت معجززةة٬، وونمتت تلكك االليیلة ووأأنا ممتلئ بسالمم هللا "االذذيي يیفووقق كلل عقلل"

. االرريیح تهھبب حيیثث تشاء! هھھھللوويیا!  157يُینطَطقق بهھ وومجيیدد"

!
االووالددةة االجدديیددةة ظظاهھھھررةة 

!
ً ما يیكوونن ظظاهھھھرًراا: "االرريیح تهھبب حيیثث تشاء٬، ووتسمع  إإنن عملل االررووحح االقددسس في االتجدديیدد دداائما
ووصووتت٬، ووهھھھذذهه االحرركة قدد تأتي في شكلل  صووتهھا" (عع 8) . االرريیح دداائًما لهھا حرركة ووحيیاةة ووططاقة 
عاصفة قوويیة تسحقق ووتهھددمم كلل شيء في ططرريیقهھا ٬، أأوو قدد تأتي في شكلل نسيیمم لططيیفف يیجعلل ووررقة شجرر 

ووااحددةة تتمايیلل هھھھنا ووهھھھناكك على فررعع االشجررةة٬، لكنن دداائماً ما تكوونن هھھھناكك حرركة.  
لوو لمم تكنن هھھھناكك حرركة٬، فال تووجدد ااذًذاا رريیح. 

!
منن قدد ررأأىى االرريیح؟ 

ال أأنا ووال أأنتت: 
لكنن لما تهھتزز أأووررااقق االشجرر 

إإذذنن فالرريیح تمرّر عليیهھا. 
!

منن قدد ررأأىى االرريیاحح؟ 
ال أأنا ووال أأنتت: 
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لكنن حيینن تحني ااألشجارر ررؤؤووسهھا 
إإذذنن فالرريیاحح تمرر. 

!
كرريیستيینا ررووززيیتي 

!
نفسس االشئ يیحددثث مع ررووحح هللا؛ فإنن حرركة ررووحح هللا تكوونن ظظاهھھھررةة عنن ططرريیقق ااآلثارر االتي تنتجهھا. 
 . ً يیأتي ررووحح هللا كعاصفة قوويیة تجتاحح ثالثة آآالفف نفسس ووتددخلهھمم إإلى االملكووتت في يیوومم ووااحدد 158أأحيیانا

ً يیأتي كالنسيیمم االلططيیفف االذذيي يیفتح قلبب شخصص ووااحدد لكي يیتجاووبب مع ااإلنجيیلل . لكنن دداائماً  159ووأأحيیانا

حرركة ررووحح هللا ظظاهھھھررةة: "هھھھكذذاا كلل منن وُولدَد منن االررووحح."! إإنن آآثارر االنشاطط ااإللهھي مررئيیة في حيیاةة كلل 
مؤؤمنن حقيیقي. 
!
!

االووالددةة االجدديیددةة سرريیة 
االووالددةة االجدديیددةة سرريیة: "لكنكك ال تعلمم منن أأيینن تأتي ووال إإلى أأيینن تذذهھھھبب"(عع 8) . مررةة أأخررىى٬، فإنن 

عنصرر االسرريیة هھھھذذاا ثابتت ال يیتغيیرر في االووالددةة االجدديیددةة: "هھھھكذذاا كلل منن وولدد منن االررووحح"! 
وونحنن ال نستططيیع أأنن  هھھھذذاا أأمرر رراائع: فنحنن "ال نعلمم" منن سيیكوونن االتالي! فإنن االررووحح االقددسس شخصص٬، 

نتكهھنن كيیفف سيیعملل؛ قدد يُیخلصِص نفساً ووااحددةة٬، أأوو قدد يُیخلصِص ثالثة آآالفف.  
قوونن لإلنجيیلل عنن ططرريیقق "االتبشيیرر بالتليیفوونن" يیدّدعوونن أأنهھمم قاددرروونن على االتكهھنن  ووإإنن أأوولئكك االذذيینن يُیسوّوِ
بنسبة عشررةة  بالمائة كمم عدددد "قررااررااتت قبوولل االمسيیح" االتي سووفف ُتّتَخذذ. مثلل هھھھذذاا االتكهھنن إإنما يیثبتت 
ً فقطط: أأنن هھھھؤؤالء "االمتجدددديینن"  ما هھھھمم إإال نتاجج تططبيیقق لعلمم االنفسس ؛ إإنهھمم ليیسوواا نتاجج عملل  ً ووااحدداا شيیئا

ررووحح هللا! االووالددةة االجدديیددةة سرريیة! 
   

   
!
!

   
!
!
!
!
!
!
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!االفصلل االتاسع 
ططبيیعة جدديیددةة  

!
ْ ِمنْن دَدااِخلل ذِذَئاببٌ َخاطِطَفٌة! ِمننْ  هُھمم ْ ِبِثيَیابب ااْلُحْمالنَِن٬، وَولِكّنَ ِ االذَِّذيیننَ يَیأُْتووَنُكمم ِ ااْلَكذَذَبة «اِاْحَترِرزُزوواا ِمننَ ااألَْنِبيَیاء
وْوكِك ِعَنًبا٬، أأوَْو ِمنَن ااْلَحَسكِك ِتيیًنا؟ هھھھَكذَذاا ُكلّلُ َشَجرَرةٍة َجيّیِدَدةٍة َتْصَنُع أأَْثَمارًراا  ِثَمارِرهھھِھمْم َتْعرِرفوُوَنهُھمْم. هھھَھلْل يَیْجَتُنوونَن ِمنَن االّشَ
ًة٬، وَوالَ َشَجرَرةةٌ  ُة َفَتْصَنُع أأَْثَمارًراا رَردِديّیًَة٬،الَ َتْقدِدرُر َشَجرَرةةٌ َجيّیِدَدةةٌ أأنَْن َتْصَنَع أأَْثَمارًراا رَردِديّیَ دِديّیَ ا االّشََجرَرةةُ االرّرَ َجيّیِدَدةًة٬، وَوأأَّمَ
ارِر. َفإذًِذاا ِمنْن ِثَمارِرهھھِھممْ  ٍ الَ َتْصَنعُ َثَمرًراا َجيّیِدًداا ُتْقطَطعُ وَوُتْلَقى ِفي االّنَ ُ َشَجرَرةة ّ ٌ أأنَْن َتْصَنَع أأَْثَمارًراا َجيّیِدَدةًة.ُكلل ة رَردِديّیَ

َتْعرِرفوُوَنهُھمْم.  
(متى 7: 20-15) 

!
ً عمليیة منح ططبيیعة جدديیددةة. منن  ً لهھذذهه ااألعدداادد٬، نررىى أأنن االتجدديیدد ليیسس فقطط ووالددةة جدديیددةة٬، لكنهھ أأيیضا ووفقا
االووااضح أأنن كلمة "ططبيیعة" لمم ُتستخدَدمم قطط في هھھھذذاا االمقططع٬، إإال أأنن االمفهھوومم مووجوودد في كلل عدددد منهھ؛ هھھھذذاا 
ألنن "ططبيیعتنا" ليیستت شيیئاً "نمتلكهھ"٬، لكنهھا ووصفف لنا؛ ووهھھھكذذاا فالمفهھوومم االصحيیح لكلمة "ططبيیعة" يُیررىى 
في كالمم االرربب فيیما يیختصص بنووعي ااألشجارر: االشجررةة االجيیددةة وواالشجررةة االرردديیة. ووهھھھذذهه االكلماتت االبسيیططة 
ممتلئة بتعاليیمم مجيیددةة تخصص حقائقق االتجدديیدد؛ ووهھھھناكك أأرربع حقائقق ررئيیسيیة ووبعيیددةة االمددىى تتضح لنا هھھھنا 

على االفوورر: 
!

هھھھناكك نووعانن فقطط منن ااألشجارر 
!

بحسبب كالمم االرربب يیسووعع االمسيیح٬، االشجررةة إإما أأنن تكوونن "جيیددةة" أأوو "رردديیة". كلل إإنسانن إإما أأنن يیكوونن 
"شجررةة شووكك" أأوو "كررمة "٬، "شجررةة تيینن" أأوو "شجررةة حسكك". ال تووجدد مجمووعة "االووسططيیة" : أأيي 
نصفف تيینن وونصفف حسكك؛ ووال نجدد في هھھھذذهه ااآليیاتت أأيي نووعع منن االشجرر "االمررّكبب". ألنهھ ال يیمكنن أأنن 
لدديینا شجررةة شووكك ووكررمة في نفسس  تكوونن لشجررةة "ططبيیعتانن" في نفسس االووقتت٬، أأيي ال يیمكنن أأنن تكوونن 

االووقتت! كلل إإنسانن إإما أأنن يیكوونن هھھھذذهه االشجررةة أأوو تلكك.  
!

تصنع االشجررةة ثمررااً بحسبب ططبيیعتهھا   
!

ًة" (عع 17). بكلماتت  ُة َفَتْصَنُع أأَْثَمارًراا رَردِديّیَ دِديّیَ ا االّشََجرَرةةُ االرّرَ "هھھھَكذَذاا ُكلّلُ َشَجرَرةٍة َجيّیِدَدةٍة َتْصَنُع أأَْثَمارًراا َجيّیِدَدةًة٬، وَوأأَّمَ
أأخررىى٬، يینبع نووعع االثمرر منن نووعع ("ططبيیعة") االشجررةة: االكررمة تصنع عنباً؛ ووشجرر االشووكك يینتج شووكاً.  

الحظظ االحقق االمططَلقق في تصرريیح االرربب: "كلل شجررةة جيیددةة تصنع أأثماررااً جيیددةة".  
160عززيیززيي االقاررييء٬، ال تددعع أأحدًداا يیخددعكك بكلماتت فاررغة ٬، ووال تخددعع نفسكك بالتفكيیرر في أأنن "بعضض 

٬، هھھھذذاا ال يیحددثث أأبددااً! ووعلى  ً رردديیئة" . ووفًقا لكالمم االرربب يیسووعع االمسيیح  ااألشجارر االجيیددةة تصنع أأثمارراا
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ً ووبال شكك  ٬، إإال أأنن حيیاتهھ حتما 161االررغمم منن أأنن االمؤؤمنن االمسيیحي يیخططيء وويیعثرر في أأشيیاء كثيیررةة 

٬،  ووليیسس         بب"االشووكك وواالحسكك" .   163تتميیزز بالثمارر االجيیددةة 162

ً في عدددد 18: " الَ َتْقدِدررُ  ً ووتحدديیدداا أأددنى شكك في هھھھذذاا٬، قالهھا االرربب بشكلل أأكثرر تأكيیدداا وولئال يیكوونن هھھھناكك 
ٌة أأنَْن َتْصَنَع أأَْثَمارًراا َجيّیِدَدةًة."  ًة٬، وَوالَ َشَجرَرةةٌ رَردِديّیَ َشَجرَرةةٌ َجيّیِدَدةةٌ أأنَْن َتْصَنَع أأَْثَمارًراا رَردِديّیَ

!
تماماً كما ال تقددرر شجررةة جيیددةة أأنن تصنع أأثماررااً رردديیة٬، هھھھكذذاا أأيیًضا نتعلمم منن االجززء ااآلخيیرر منن عدددد 18 
أأنهھ ليیسس منن االممكنن أأنن يیصنع إإنسانن غيیرر متجدددد ثماررااً جيیددةة. يیمكننا أأنن نرربطط ثمارراالتفاحح خاررجيیاً في 
شجررةة شووكك ٬، وولكنن هھھھذذهه االثمارر ال يیمكنن أأنن تكوونن منن إإنتاجهھا؛ ال يیمكنن أأنن تنبع بشكلل ططبيیعي منن 
ُ َشَجرَرةةٍ  جووهھھھرر ووططبيیعة االشووكك. ووفي عدددد 19 نقررأأ عنن مصيیرر كلل شجررةة ال تصنع أأثماررااً جيیددةة: " ُكللّ

ارِر."  الَ َتْصَنُع َثَمرًراا َجيّیِدًداا ُتْقطَطُع وَوُتْلَقى ِفي االّنَ
!

ثمارر االشجررةة ُتظظهھرر ططبيیعتهھا  
إإنن ثمارر االشجررةة ال تصنع ططبيیعة االشجررةة ووما هھھھي عليیهھ٬، لكنهھا تكشفف ووتظظهھرر نووعهھا. لقدد ووضع االرربب 
يیسووعع هھھھذذاا االمبددأأ االعامم في تحذذيیررهه منن ااألنبيیاء االكذذبة: " ِمنْن ِثَمارِرهھھِھمْم َتْعرِرفوُوَنهُھمْم"(عع 16) ٬، ثمم يیووااصلل 
ليیعلمّم عنن "االشجررةة االجيیددةة" وو "االشجررةة االرردديیة" وويیصلل إإلى االنتيیجة بتكرراارر هھھھذذهه االحقيیقة االعظظمى في 

عدددد 20: "َفإذًِذاا ِمنْن ِثَمارِرهھھِھمْم َتْعرِرفوُوَنهُھمْم." 
!

إإنن ثمرراالشجررةة ال يیصنع ووال يیكوونن ططبيیعة االشجررةة ووما هھھھي عليیهھ: ال يیمكنن أأنن يیصبح أأحدد كررمة عنن 
ططرريیقق محاوولتهھ أأنن يینتج عنباً! فقطط معجززةة منن هللا هھھھي االتي يیمكنهھا أأنن تغيیررنا إإلى شئ على غيیرر 
ططبيیعتنا !لكنن على االعكسس٬، إإنن ثمرر االشجررةة يیكشفف ططبيیعتهھا: فإنن إإنتاجج االعنبب هھھھوو ددليیلل أأنن االمعجززةة 

ااإللهھيیة قدد حددثتت بالفعلل. 
!

هھھھذذاا االمبددأأ  يیتضح جيیدًداا منن خاللل كالمم االرربب إإلى االيیهھوودد في يیووحنا 8: 47 " ااَلذَِّذيي ِمنَن هللاِ يَیْسَمُع َكالمَمَ 
ُكمْم َلْسُتمْم ِمنَن ِهللا". الحظظ مررةة أأخررىى أأنن ثمرر االشجررةة ال يیصنع منهھا ما  ِهللا. لذِذلكَِك أأَْنُتمْم َلْسُتمْم َتْسَمُعوونَن٬، ألَّنَ

هھھھي عليیهھ٬، لكنهھ يیكشفف ما هھھھي عليیهھ.  
يیظظنن االكثيیرروونن أأنن رردد فعلنا تجاهه "كلماتت هللا" هھھھوو االذذيي يیجعلنا "منن هللا"؛ لكنن يیسووعع يیقوولل االعكسس: 

ألننا "منن هللا"٬، فنحنن  نستجيیبب بصووررةة صحيیحة لل "كالمم هللا". 
!

ُكممْ َلْسُتممْ ِمنْن ِخرَرااِفي٬، َكَما قُْلتتُ  ُكممْ َلْسُتممْ ُتؤْؤِمُنوونَن ألَّنَ ذذااتت االحقيیقة نررااهھھھا في يیووحنا 10: 26-27: "وَولِكّنَ
َلُكمْم. ِخرَرااِفي َتْسَمعُ َصوْوِتي٬، وَوأأََنا أأَْعرِرفهَُھا َفَتْتَبُعِني". مررةة أأخررىى يیبيینن االرربب أأنن ااإلنسانن ال يیصبح منن 
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االخرراافف بإيیمانهھ٬، كما يیفتررضض االكثيیرروونن٬، لكنهھ يیؤؤمنوونن ألنهھ منن االخرراافف! يیا لهھا منن معجززةة مجيیددةة! 
االتجدديیدد هھھھوو منح ططبيیعة جدديیددةة! 

!
!

يیمكنن معررفة ااألشجارر االرردديیة 
خالفاً للررأأيي االشائع٬، منن االممكنن االتميیيیزز بيینن االمؤؤمنيینن االحقيیقيیيینن ووأأوولئكك االمززيیفيینن.  يیعططيینا االرربب يیسووعع 
االمسيیح هھھھذذاا االتأكيیدد مررتيینن في ااألعدداادد االمقتبسة أأعالهه: "ِمنْن ِثَمارِرهھھِھمْم َتْعرِرفوُوَنهُھمْم" (عع 16) ٬، " َفإذًِذاا ِمننْ 
ِثَمارِرهھھِھممْ َتْعرِرفوُوَنهُھمْم" (عع 20) . وويیجيیبب االرربب على االسؤؤاالل: "كيیفف نعررفهھمم؟" بإجابة بسيیططة ووال َلْبسس 

فيیهھا: "منن ثماررهھھھمم".  
!

هھھھذذاا ال يیعني أأننا يیمكنن أأنن نددخلل إإلى إإجتماعع مؤؤمنيینن وو في خمسس ددقائقق نعررفف َمنْن هھھھمم كلل االمؤؤمنيینن 
االحقيیقيیيینن؛ ففي كثيیرر منن االمررااتت هھھھؤؤالء االذذيینن بدداا عليیهھمم لفتررةة ططوويیلة أأنهھمم أأقوويیاء وومؤؤمنوونن متأصلوونن ٬، 
أأنن تجدديیددهھھھمم ضعيیفف  هھھھؤؤالء هھھھمم منن يیسقططوونن وويیبتعددوونن. ووهھھھكذذاا أأيیًضا أأوولئكك االذذيینن بدداا لنا في االبدداايیة 

وومشكووكك فيیهھ غالًبا ما يیووجددوونن بعدد عشرريینن عاًما ثابتيینن ووأأقوويیاء ووال يیززاالوونن يیسيیرروونن مع هللا.  
يیجبب أأنن يیمتحنن االززمنن صددقق كلل إإعترراافف إإيیمانن؛ وومع ذذلكك٬، تظظلل االحقيیقة االثابتة أأنهھ إإنن عاجالً أأوو 
ا طَطَلعَ  آآجألً- ووفي أأحيیانن كثيیررةة عاجالً- ستصبح االحالة االحقيیقيیة أليي مدّدعٍع إإيیمانن كاذذبب ظظاهھھھررةة: " َفَلّمَ

وَواانُن أأيَْیًضا."  َباتُت وَوَصَنَع َثَمرًراا٬، ِحيیَنِئذٍذ ظَظهَھرَر االزّزَ 164االّنَ

!
ووااحددةة منن أأوولى ااألعدداادد االتي يُیستشهَھدد بهھا في أأيي حدديیثث عنن االتجدديیدد االحقيیقي هھھھي: "الَ َتدِديیُنوواا لَِكْي الَ 
ُتدَدااُنوواا" (متى 7: 1) ٬، ووناددررااً ما يیددرركك االشخصص االذذيي يیستشهھدد بهھذذهه ااآليیة أأنن االرربب قالهھا قبلل أأعدداادد قليیلة 
فقطط منن تصرريیحهھ بخصووصص معررفة االناسس منن ثماررهھھھمم (عع 16) . ااذًذاا فالووصيیة بعددمم "ااإلدداانة" ال يیمكنن 
بلل في االووااقع٬، لقدد حذذررنا االرربب في عدددد 6: " الَ ُتْعطُطوواا ااْلقدُْدسسَ  ؛  أأنن تكوونن ووصيیة بعددمم "االتميیيیزز"
منن هھھھمم  ااممَ ااْلَخَنازِزيیرِر."؛  كيیفف لنا ااذًذاا أأنن نعررفف َمنْن هھھھمم "االكالبب" وو  لِْلِكالبَب٬، وَوالَ َتطْطرَرُحوواا دُدرَررَرُكممْ قدُّدَ
"االخناززيیرر" إإنن كنا ال "نحكمم" بمعنى االتميیيیزز؟ بلل في االحقيیقة٬، يیووصيینا االرربب يیسووعع أأنن "نحكمم"٬، لكنن 

165ليیسس "حسبب االظظاهھھھرر"٬، بلل نحكمم "حكماً عاددالً"  

!
ااألشجارر االجيیددةة نمووذذجج لإلنسانن االصالح  

!
َمررِ ُتْعرَرففُ  ً وَوَثَمرَرهھھَھا رَردِديّیًا٬، ألنَْن ِمنَن االّثَ ة َ رَردِديّیَ َجرَرةة ِ ااْجَعلوُواا االّشَ ً وَوَثَمرَرهھھَھا َجيّیِدًداا٬، أأوَو َ َجيّیِدَدةة َجرَرةة اِاْجَعلوُواا االّشَ
هھُ ِمنْن َفْضَلةِ ااْلَقْلبب  الَِحاتِت وَوأأَْنُتممْ أأَْشرَراارٌر؟ َفإِّنَ االّشََجرَرةةُ. يَیا أأوَْوالدََد ااألََفاِعي! َكيْیفَف َتْقدِدرُروونَن أأنَْن َتَتَكلَُّموواا ِبالّصَ
يیرُر ِمنَن ااْلَكْنززِ  رّرِ الَِحاتِت٬، وَوااإلِْنَسانُن االّشِ الِِح ِفي ااْلَقْلبب يُیْخرِرجُج االّصَ الُِح ِمنَن ااْلَكْنزِز االّصَ ُ ااْلَفمُم.ااَإلِْنَسانُن االّصَ يَیَتَكلمَّم

يیرِر يُیْخرِرجُج االّشُرُروورَر.  رّرِ االّشِ
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164  متى 13: 26

165  يیوحنا 7: 24



         متى 12: 35-33  
!

في هھھھذذهه ااألعدداادد يیكرررر االرربب يیسووعع ااألرربع حقائقق االررئيیسيیة االمووجووددةة في إإنجيیلل متى 7: 20-15 
ً في  ً مصططلحاتت مختلفة قليیالً؛ ووباإلضافة إإلى ذذلكك٬، هھھھناكك حقق ررئيیسي خامسس جاء ضمنيیا مستخددما
متى 7 وولكننا نجدد االتعبيیرر االكاملل عنهھ هھھھنا: فبحسبب االرربب يیسووعع االمسيیح٬، منن االالئقق الهھھھووتيیاً أأنن نقوولل 

عنن بعضض االناسس أأنهھمم "صالحوونن" وواالبعضض ااآلخرر أأنهھمم "أأشرراارر".  
!

أأيیهھا االمؤؤمنن٬، هھھھلل تظظنن في نفسكك أأنكك "إإنسانن صالح"؟ نعمم بالططبع صحيیح أأننا بمعززلل عنن االمسيیح ال 
ٌ وَوهھھُھوَو هللاُ"  ؛ لكنن٬، يیا  َّ وَوااِحدد ٌ َصالًِحا إإِال 166أأحدد منا يیملكك أأيي صالحح أأيیا كانن؛ أأيي أأنهھ: "َليْیسَس أأََحدد

أأحبائي٬، نحنن لسنا بمعززلل عنن االمسيیح! لقدد ووصفف االكتابب االمقددسس بررنابا أأنهھ " رَرُجالً َصالًِحا وَوُمْمَتلًِئا 
 . ؛ وويیقوولل بوولسس عنن مؤؤمني ررووميیة أأنهھمم "َمْشُحووُنوونَن َصالًَحا"  ووححِ ااْلقدُُدسِس وَوااإليِیَمانِن"  168ِمنَن االرّرُ 167

ووإإذذاا لمم يیكنن الهھھھووتنا يیفسح أأيي مجالل لمثلل هھھھذذهه االلغة٬، فإنهھ ااذًذاا الهھھھووتت غيیرر كتابي.  
لقدد صنع هللا معجززةة في قلبب كلل مؤؤمنن! إإنن االتجدديیدد هھھھوو منح ططبيیعة جدديیددةة (صالحة!). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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166  مرقس 10: 18

167  أأعمالل 11: 24

168  ررووميیة 15: 14



االفصل االعاشر 

االصليیب وواالقيیامة 
ِة٬، َكيْیفَف َنِعيیشُش َبْعدُد  ِة لَِكْي َتْكُثرَر االّنِْعَمُة؟  َحاَشا! َنْحنُن االذَِّذيینَن ُمْتَنا َعنِن ااْلَخطِطيّیَ َفَماذَذاا َنقوُولُل؟ أأََنْبَقى ِفي ااْلَخطِطيّیَ

ِة لِْلَموْوتِت٬،  ا َمَعهُھ ِباْلَمْعُموودِديّیَ َنا ُكلّلَ َمنِن ااْعَتَمدَد ليَِیُسووعَع ااْلَمِسيیِح ااْعَتَمدْدَنا لَِموْوِتهِھ٬،  َفدُدِفّنَ ِفيیهَھا؟  أأمَْم َتْجهَھلوُونَن أأَّنَ
ا  هُھ إإنِْن ُكّنَ ةِة ااْلَحيَیاةِة؟  ألَّنَ َحّتَى َكَما أأُِقيیمَم ااْلَمِسيیُح ِمنَن ااألَْموَوااتِت٬، ِبَمْجدِد ااآلبِب٬، هھھھَكذَذاا َنْسلكُُك َنْحنُن أأيَْیًضا ِفي ِجدّدَ

ِحدِديینَن َمَعهُھ ِبِشْبهِھ َموْوِتهِھ٬، َنِصيیرُر أأيَْیًضا ِبِقيَیاَمِتهِھ. َعالِِميینَن هھھھذَذاا: أأنَّنَ إإِْنَساَنَنا ااْلَعِتيیقَق َقدْد ُصلبَِب َمَعهُھ  َقدْد ِصرْرَنا ُمّتَ
ِة.   أأَ ِمنَن ااْلَخطِطيّیَ ِة. ألنَّنَ االذَِّذيي َماتَت َقدْد َتَبرّرَ ِة٬، َكْي الَ َنُعوودَد ُنْسَتْعَبدُد أأيَْیًضا لِْلَخطِطيّیَ ليُِیْبطَطلَل َجَسدُد ااْلَخطِطيّیَ

(ررووميیة 6: 7-1) 

َما أأَْحيَیاههُ ِفي  . َفَما أأَْحيَیاههُ ااآلنَن ِفي ااْلَجَسدِد٬، َفإِّنَ َمَع ااْلَمِسيیِح ُصلِْبتُت٬، َفأَْحيَیا الَ أأََنا٬، َبلِل ااْلَمِسيیُح يَیْحيَیا ِفّيَ
ااإليِیَمانِن٬، إإيِیَمانِن ااْبنِن ِهللا٬، االذَِّذيي أأََحّبَِني وَوأأَْسَلمَم َنْفَسهُھ ألَْجلِي.  

(غالططيیة 2: 20) 

االكثيیروونن قد قرأأوواا هھھھذهه ااألعداادد ووحاوولواا تخيیل أأنفسهھم مصلوبيین على االصليیب منذ أألفي عامم. ووآآخروونن 
يیتحدثونن عن حق "مكاني" إإفترااضي٬، أأيي عالم مبهھم من االخيیالل فيیهھ ااألشيیاء غيیر االحقيیقيیة تكونن حقيیقيیة 

"مكانيیًا"؛ وولكن فقط حيین نبدأأ في ررؤؤيیة أأنن هھھھذهه ااألعداادد تشيیر إإلى االحقيیقة االرااسخة لما يیحدثث بالفعل 
عند االتجديید ٬، حيینئذ يیظهھر معنى حقيیقي لهھذهه ااألعداادد. 

حقًا إإنن كل فائدةة ووبركة يیحصل عليیهھا االمؤمن قد تم شرااؤؤهھھھا منذ أألفي عامم مضت في االجلجثة٬، حيین 
ماتت يیسوعع ووقامم ثانيیًة كممثٍل لنا؛ لكن هھھھذهه االفواائد وواالبركاتت تصبح ملكنا فعليیًا ووإإختبارريیًا فقط حيین 
نتحد مع االمسيیح في االتجديید. وومن االوااضح أأنن بولس في ررووميیة 6 يیتحدثث عن االتجديید ووذذلك بسبب 

إإشاررتهھ للمؤمنيین على أأنهھم "أأحيیاء من ااألموااتت" (عددد 13) وو هھھھم ااآلنن "يیسلكونن في جدةة االحيیاةة" (عددد 
4). وونفس االشئ يیمكن اانن يیقالل بخصوصص غالططيیة 2: ٬20، فقد حدثث في ووقت تجديید بولس أأنن شاوولل 

االقديیم "لم يیعد حيیًا" وو اابتدأأ االمسيیح "يیحيیا في" بولس االجديید. 

الحظ أأنهھ بحسب ررووميیة 6: 2-٬7، كل االمؤمنيین قد ُصلبواا٬، وودُدفنواا٬، ووقامواا مع االمسيیح بحكم ااتحاددهھھھم 
بهھ؛ فالصلب مع االمسيیح يیحدثث في ووقت تجديیدنا٬، فهھو ليیس حالة متقدمة من االرووحانيیة يیتم االسعي 

نحوهھھھا٬، لكنهھا ووااقع مكتمل يیتم ااإلستنادد عليیهھ (عددد 6) ٬، ووكل مؤمن حقيیقي يیمكنهھ أأنن يیقولل مع بولس: 
 " "َمَع ااْلَمِسيیِح ُصلِْبتُت٬، َفأَْحيَیا الَ أأََنا٬، َبلِل ااْلَمِسيیُح يَیْحيَیا ِفّيَ

االصليیب وواالقيیامة 

ما هھھھو االتجديید؟ هھھھو ووالددةة جديیدةة إلنسانن جديید يیصبح خليیقة جديیدةة ذذاا قلب جديید ووططبيیعة جديیدةة! لكنهھ 
أأيیًضا أأكثر من هھھھذاا: فهھو صلب٬، ووموتت٬، ووددفن لطبيیعتنا االقديیمة (االشخص االذيي كنا عليیهھ حيین كنا في 

آآددمم) ووقيیامة لطبيیعتنا االجديیدةة (االشخص االذيي نحن عليیهھ ااآلنن في االمسيیح) كي "نسلك في جدةة االحيیاةة". 
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أأيیهھا االمؤمن٬، ما االذيي يیعنيیهھ أأنن "إإنسانك االعتيیق" قد ُصلب٬، ووماتت وودُدفن؟ هھھھذاا يیعني أأنن "ذذااتك" االقديیمة 
(االشخص االذيي كنت عليیهھ قبًال) قد ذذهھھھبت بال ررجعة٬، وو لن تصبح هھھھذاا االشخص ثانيیة على ااإلططالقق.  

معظمكم يیا من تقرأأوونن هھھھذهه االسطورر لم تعرفواا مطلقًا تشاررلز اليیتر االقديیم٬، ووأأنا شاكر االربب ألنكم لن 
تعرفوهه أأبًداا٬، ألنن هھھھذاا االشخص ااآلنن ميیت ووقد ذذهھھھب لألبد بال ررجعة! مجًداا للربب! االمؤمن هھھھو إإنسانن 

٬، ووألنهھ حي ٬، هھھھو ااآلنن قاددرر أأنن  169جديید٬، وو هھھھو٬، من خاللل إإتحاددهه بالمسيیح االمقامم ٬، "حي من ااألموااتت" 

يیسلك في جدةة االحيیاةة! 

ووعلى عكس ما يیتم تعليیمهھ في أأغلب ااألووقاتت٬، فإنن االكتابب االمقدسس ال يیصورر أأبًداا إإنساننا االعتيیق على 
أأنهھ ماززاالل حيیًا٬، سوااء كانن يیركل أأوو يیصاررعع على االصليیب أأوو أأنهھ مختبئ في مكانن ما بدااخلنا؛ فاإلنسانن 
االعتيیق ميیت٬، وومدفونن٬، ووقد ذذهھھھب لألبد بال ررجعة: "َمَع ااْلَمِسيیِح ُصلِْبتُت (أأنا االقدديیمم٬، االشخصص االذذيي كنتت 

عليیهھ قبًال) ٬، َفأَْحيَیا الَ أأََنا". 

في ضوء هھھھذهه االحقائق٬، يیأتي في االحالل االسؤاالل ااآلتي: "إإنن كانن كل هھھھذاا صحيیًحا٬، فلَم ما ززلت أأووااجهھ 
مشاكل مع االخطيیة؟". االكتابب االمقدسس يیجيیب عن هھھھذاا االسؤاالل٬، ليیس من جهھة "ااإلنسانن االعتيیق" االذيي 

ذذهھھھب لألبد بال ررجعة٬، لكن من جهھة "االجسد" االذيي الززاالل موجودًداا؛ فالمؤمن لديیهھ معركة مستمرةة مع 
االخطيیة ووذذلك ألنهھ ما ززاالل لديیهھ جانب من كيیانهھ لم يیتم فدااؤؤهه بعد: االجسد. "االجسد هھھھو االجسد االمادديي 

غيیر االُمفتَدىى االذيي يیُنظَر إإليیهھ على أأنهھ االمكانن حيیث الززاالت االخطيیة تحاوولل إإثباتت ووجوددهھھھا". االخطيیة ال 
 . 170ززاالت تحاوولل أأنن "تملك" في "جسد االمؤمن االمائت" 

٬، "جسد هھھھذاا االموتت"  وو  172االعهھد االجديید يیشيیر إإلى االجسد على أأنهھ "جسد االخطيیة" االخاصص بنا  171

؛ ووفي هھھھذاا االسيیاقق٬، فالخطايیا (كل االخطايیا٬، حتى تلك "االفكريیة") يیمكن في االحقيیقة  173"جسدنا االمائت" 

174االحديیث عنهھا على أأنهھا "أأعمالل االجسد"  ٬، أأيیًضا االمؤمن يیُحث على "أأنن يیميیت" (أأيي يیقتل) 

175"أأعضاءهه االتي على ااألررضض"!  . هھھھذاا ال يیعني أأنن االجسد في حد ذذااتهھ فاسد٬، فبولس قد ووضع هھھھذاا 

٬، ووهھھھذاا مناقض  بّبُ لِْلَجَسدِد "  ٬، وَواالرّرَ بّبِ 176االتصريیح االمدهھھھش في كوررنثوسس ااألوولى 6 أأنن "ااْلَجَسدَد .... لِلرّرَ
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169 ررووميیة 6: 13

170 ررووميیة 6: 12

171 ررووميیة 6: 6

172 ررووميیة 7: 24

173 ررووميیة 6: 12

174 ررووميیة 8: 13

175 كولوسي 3: 5

176 كوررنثوسس ااألوولى 6: 13



تماًما للفكرةة االيیونانيیة بأنن االجسد هھھھو "سجن االنفس". غيیر أأنن االكتابب االمقدسس يیصورر لنا بوضوحح االجسد 
االمائت غيیر االمفديي على أأنهھ االمكانن حيیث الززاالت االخطيیة تحاوولل أأنن تملك. 

177فإذًذاا كمؤمنيین٬، نحن ال ززلنا في إإنتظارر "فدااء أأجساددنا"  عند مجئ االربب٬، ووحيین يیحدثث هھھھذاا٬، سوفف 

نخلُص نهھائيیًا من كل خطيیة.  

!
لكن في غضونن ذذلك٬، توجد حقيیقتانن في غايیة ااألهھھھميیة نحتاجج أأنن ندرركهھما:  

هھھھويیة جديیدةة 

أأوولل حقيیقة هھھھي أأننا نمتلك هھھھويیة جديیدةة؛ فكمؤمنيین٬، نحن أأحيیاء من ااألموااتت٬، ووقد أأقِمنا كي نسلك في 
جدةة االحيیاةة. هھھھذاا ما نحن عليیهھ بالفعل٬، ووما سنكونن عليیهھ بعد عشرةة آآالفف عامم من ااآلنن! االجسد ليیس هھھھو 

هھھھويیتنا حقًا٬، بل هھھھو فقط جانب سطحي (على االسطح) وومؤقت من شخصيیتنا االكاملة٬، وومحكومم عليیهھ 
بالموتت؛ ووبعد قليیل٬، سوفف تُفتَدىى أأجساددنا وو سوفف تزوولل كل عواائق االجسد إإلى ااألبد. 

حقيیقة أأننا "أأحيیاء من ااألموااتت" عاددةة ما تكونن حقيیقة ملموسة في ووقت تجديیدنا٬، وولكن بمروورر االوقت٬، 
ووحيین نبدأأ في إإددررااكك حجم االشر االذيي ماززاالل ساكنًا في جسدنا ووحجم فشلنا كمؤمنيین٬، يیصبح من 

االمعتادد أأنن نبدأأ في فقداانن هھھھذاا ااإلحساسس بالتجديید٬، ووال شئ ووقتهھا يیكونن أأسوأأ من أأنن نقولل عن أأنفسنا: أأنا 
"االشقي"٬، وو"االبائس" وو"االفقيیر".  

بالطبع في مثل هھھھذهه االحالة يیكونن من االمستحيیل تماًما أأنن نتقدمم إإلى هللا بأيي ددررجة من االفرحح وواالثقة 
وونقولل: "سيیديي٬، هھھھا أأنا ااتقدمم إإليیك بفرحح٬، أأنا االبائس٬، وواالكتلة االحقيیرةة من االفسادد٬، كي أأخدمك بفرحح ووثقة 

االيیومم". أأبًداا! ال يیمكن اانن نتقدمم بفرحح إإلى هللا ططالما كانن لديینا هھھھذاا االمفهھومم عن أأنفسنا. 

 لكن هھھھذهه ليیست ووجهھة نظر بولس بخصوصص  أأيي مؤمن! بل إإنن بولس يیحثنا على اانن "نقدمم ذذووااتنا � 
  . 178كأحيیاء من ااألموااتت٬، ووأأعضاءنا كآالتت بر �" 

أأيیهھا االمؤمن٬، أأنت "إإنسانن جديید" االيیومم وو"حي من ااألموااتت" االيیومم تماًما كما كنت في يیومم تجديیدكك! 
ووإإنن كانن شر جسدكك يیكادد يیكونن فوقق االوصف٬، لكن االجسد هھھھو ليیس ما أأنت عليیهھ بالفعل٬، ووبعد قليیل 

جًداا٬، لن يیضايیقك ثانيیًة! إإعترفف بخطايیاكك �٬، ااقبل غفراانهھ ووتطهھيیرهه٬، ثم قدمم ذذااتك لهھ- بفرحح ووثقة- في 
االحالل٬، كي تخدمهھ في "جدةة االحيیاةة" االتي هھھھي ملكك في االمسيیح! 

قوةة جديیدةة 
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االحقيیقة االثانيیة االتي يینبغي أأنن ندرركهھا هھھھي أأننا نملك قوةة جديیدةة٬، فليیس فقط أأنن االمؤمن يیمتلك هھھھويیة 
جديیدةة٬، ال بل هھھھو أأيیًضا لديیهھ قوةة جديیدةة لإلنفصالل عن االخطيیة٬، فحتى إإنن كانت "أأجساددنا االمائتة" لم يیتم 
فدااؤؤهھھھا بعد٬، ووحتى إإنن كانت االخطيیة التزاالل تحاوولل أأنن "تملك" فيیهھا٬، فنحن ال يیجب نن نسمح لهھا بهھذاا: 

. ال يیجب أأنن "ندعع" االخطيیة  ُة ِفي َجَسدِدُكمُم ااْلَماِئتِت لَِكْي ُتطِطيیُعووهھھَھا ِفي َشهَھوَوااِتهِھ٬،  179إإذًِذاا الَ َتْملَِكنّنَ ااْلَخطِطيّیَ

تملك في أأجساددنا االمائتة! 

ووإإنن يیقيین االنصر هھھھذاا يیتكررر ططواالل االعهھد االجديید؛ ففي غالططيیة ٬5، تُذّكرنا ااآليیاتت أأنن االرووحح االقدسس 
٬، لكننا لديینا ووعد بأننا  ووحِح"  180أأقوىى بكثيیر من االجسد٬، ووعلى االرغم من أأنن االجسد "يَیْشَتهِھي ِضدّدَ االرّرُ

 . 181ططالما "نسلك بالرووحح" فنحن "لن نتمم شهھوةة االجسد" 

وومرةة أأخرىى٬، يیتيیقن االمؤمنونن في ررووميیة 8 أأنهھم يیملكونن االقوةة "بالرووحح" أأنن "يیميیتواا" االخطيیة: وَولِكنْن إإنِْن 
ووحِح ُتِميیُتوونَن أأَْعَمالَل ااْلَجَسدِد َفَسَتْحيَیوْونَن" ررووميیة 8: 13.   ُكْنُتمْم ِبالرّرُ

ووررووميیة 6 يیصرّرحح بنفسس االحقيیقة بشكلل متكرررر؛ فعلى سبيیلل االمثالل٬، في عدددد 6 نتعلمم أأنهھ منن خاللل 
مووتنا٬، قووةة االجسدد في أأنن تتحكمم فيینا قدد تمم كسررهھھھا: " َعالِِميینَن هھھھذَذاا: أأنَّنَ إإِْنَساَنَنا ااْلَعِتيیقَق َقدْد ُصلبَِب َمَعهُھ 

ِة.". ووفي عدددد 14  ِة (االجسدد) ٬، َكْي الَ َنُعوودَد ُنْسَتْعَبدُد أأيَْیًضا لِْلَخطِطيّیَ ليُِیْبطَطلَل (يیصبح بال قووةة) َجَسدُد ااْلَخطِطيّیَ
ُكمْم َلْسُتمْم َتْحتَت االّنَاُمووسِس َبلْل َتْحتَت االّنِْعَمِة.".  َة َلنْن َتُسوودَدُكمْم٬، ألَّنَ نتيیقنن منن أأنن : "ااْلَخطِطيّیَ

قبوولل االحقق 

االمؤمنونن ااذًذاا لديیهھم كًال من هھھھويیة جديیدةة ووقوةة جديیدةة على حد سوااء؛ هھھھذهه حقائق٬، سوااء صدقناهھھھا أأمم ال٬، 
فتصديیقهھا ال يیجعل منهھا صحيیحة٬، ووعدمم تصديیقهھا ال يیجعل منهھا خاططئة. االوااقع ال يیتغيیر بناًء على 

ااستقبالنا االخاططئ لهھ٬، ما يیتغيیر فقط هھھھو إإختباررنا لهھذاا االوااقع.  

بحسب كالمم االربب يیسوعع االمسيیح٬، معرفة االحق ووتصديیقهھ أأمر حيیويي للغايیة لتحريیرنا من عبودديیتنا 
٬، وَوااْلَحقّقُ  ُكمْم إإنِْن َثَبّتُمْم ِفي َكالَِمي َفِباْلَحِقيیَقِة َتُكووُنوونَن َتالَِميیذِذيي٬، وَوَتْعرِرفوُونَن ااْلَحقّقَ للخطيیة: " إإِّنَ

  . ْسهُھمْم ِفي َحّقِكَك. َكالَُمكَك هھھُھوَو َحقٌق." ٬، " َقدّدِ رُرُكمْم» 183يُیَحرّرِ 182

ووفي ضووء هھھھذذهه االتصرريیحاتت٬، تظظهھرر أأهھھھميیة أأنن يیقضي بوولسس أأوولل خمسة ااصحاحاتت وونصفف منن 
ررسالتهھ إإلى أأهھھھلل ررووميیة في ووضع أأساسس االحقق٬، ووأأنن نجدد أأنن ررووميیة 6: 11 هھھھي حررفيًیا أأوولل مررةة في 

االررسالة كلهھا يیووجهھ فيیهھا بوولسس سامعيیهھ إإلى أأنن يیفعلوواا أأيي شئ! ووحيینن أأتتت أأخيیرًراا هھھھذذهه االووصيیة ااألوولى٬، 
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ِة٬، وَولِكنْن  نجددهھھھا تتمرركزز حوولل تصدديیقق ووقبوولل االحقق: " ااْحِسُبوواا (ااعتبرروواا ) أأَْنفَُسُكمْم أأَْموَوااًتا َعنِن ااْلَخطِطيّیَ
184أأَْحيَیاًء ِ~ ِباْلَمِسيیِح يَیُسووعَع رَرّبَِنا." . فأنن تحسبب شيیًئا ليیسس هھھھوو أأنن تدّدِعي أأنن شيیًئا ما حقيیقي بيینما نحنن 

نعلمم أأنهھ غيیرر حقيیقي٬، أأنن تحسبب هھھھوو أأنن تقبلل االووااقع كما هھھھوو. 

إإنن ضررووررةة أأنن نددرركك وونصددقق االحقق كي ننموو في االنعمة هھھھوو مووضووعع محوورريي في ررسائلل بوولسس: " 
  . هھھْھرَر٬، َبلْل َتَغيّیَرُروواا َعنْن َشْكلُِكمْم ِبَتْجدِديیدِد أأذَْذهھھَھاِنُكمْم"  185وَوالَ ُتَشاِكلوُواا هھھھذَذاا االدّدَ

فقطط حيینن تتجدددد أأذذهھھھاننا - أأيي حيینن نكوونن قاددرريینن أأنن نررىى االووااقع كما هھھھوو عليیهھ- ووقتهھا نقددرر أأنن "نختبرر 
. يیقوولل بوولسس نفسس االشئ في أأفسسس 4 حيیثث يیحثنا  186ما هھھھي إإررااددةة هللا٬، االصالحة االمررضيیة االكاملة" 

دُدوواا ِبرُرووحِح ذِذهھھْھِنُكمْم٬،  وَوَتْلَبُسوواا ااإلِْنَسانَن ااْلَجدِديیدَد" (عدددد 23-24)٬، فحيینن يیستسلمم مؤؤمنن  على أأنن  "َتَتَجدّدَ
للخططيیة٬، فهھذذاا دداائًما ما يیكوونن نتيیجة فشلهھ في أأنن يیصددقق االحقق وويیحيیا بحسبهھ! 

!
187مررةة أأخررىى٬، إإنن ططرريیقة االعهھدد االجدديیدد في تعليیمم االنموو في االنعمة هھھھي: أأووًال: ااددرركك منن أأنتت!  (أأيي 

188صددقق ووااقبلل االحقق)٬، ووثانيًیا: كنن هھھھذذاا االشخصص!  (أأيي ااررفضض االخططيیة بقووةة ووقددمم ذذااتكك بكلل حرريیة 

للبرر).  

أأيیهھا االمؤؤمنن االمحبووبب٬، أأنتت لستت في إإحتيیاجج ألنن تحيیا حيیاةة االبؤؤسس وواالهھززيیمة! لستت في إإحتيیاجج أأنن 
189تسيیرر يیووًما فيیووًما بضميیرر مددَنسس باستمرراارر منن خططيیة ما؛ ااططلبب منن هللا أأنن يیفتح عيینيیكك على االحقق! 

؛ ااقبلل بإيیمانن االووااقع االخاصص بهھوويیتكك االحقيیقيیة؛ ثمم خذذ مووقًفا تجاهه ما فعلهھ هللا ألجلكك في االمسيیح: " وَوالَ 
ُموواا ذَذوَوااِتُكمْم ِ~ َكأَْحيَیاٍء ِمنَن ااألَْموَوااتِت وَوأأَْعَضاَءُكمْم آآالتَِت ِبرّر ِ~.  ِة٬، َبلْل َقدّدِ ُموواا أأَْعَضاَءُكمْم آآالتَِت إإِْثمٍم لِْلَخطِطيّیَ ُتَقدّدِ

. كنن هھھھوويیتكك االحقيیقيیة!  لوُواا َشهْھوَوةَة ااْلَجَسدِد" ووحِح َفالَ (في ااألصلل: فلنن ) ُتَكّمِ 191" ٬، " ااْسلُُكوواا ِبالرّرُ 190

!
عددوو مهھززوومم 
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أأيیهھا االمؤمن االمحبوبب٬، إإنن أأيیامم االخطيیة معدووددةة في حيیاتك! لقد وُوِضَعت بالفعل االفأسس على أأصل شجرةة 
خطيیتك٬، فخطيیتك مثل شجرةة قد تم قطعهھا من االتربة٬، لكن قد ال تزاالل أأووررااقهھا تظهھر خضرااء لفترةة٬، 

وولكن االحقيیقة هھھھي أأنن حيیاتهھا قد إإنتهھت٬، ووهھھھي فقط مسألة ووقت حتى تذبل كل ااألووررااقق ووتسقط على 
ااألررضض! 

االخطيیة عدوو مهھزوومم٬، فالحربب ضدهھھھا قد تم حسمهھا بالفعل؛ مثلهھا مثل ررجالل االمقاوومة في االحربب االذيین 
قد يیظلونن يیحارربونن عن جهھل في حيین أأنن معاهھھھدةة االسالمم قد تم توقيیعهھا بالفعل٬، فالخطيیة تستمر في أأنن 

تصاررعع في حيیاتنا لكن بال أأمل في نصرةة تامة؛ ووعلى االرغم من أأنن صرااعع االمؤمن مع االخطيیة قد 
يیكونن في بعض ااألحيیانن شرًسا٬، إإال أأنن االناتج االنهھائي للمعركة محسومم. 

بالنسبة للمؤمن٬، ليیست االخطيیة سوىى ثلوجج صيیفيیة مبكرةة٬، فمثل هھھھذهه االثلوجج تسقط بيین االحيین ووااآلخر 
حتى في االمناخخ االداافئ٬، لكنهھا ليیست سوىى إإنتفاضة االموتت ااألخيیرةة للشتاء االذيي عبر. ففي خاللل يیومم أأوو 

يیوميین٬، تذووبب هھھھذهه االثلوجج ووتنقضي٬، فهھي ال تملك االقوةة في أأنن تعيیق االتقدمم االثابت للصيیف. 

أأيیهھا االمؤمن٬، االخطيیة ال تملك فرصة ووااحدةة في حيیاتك! تستطيیع ااذًذاا أأنن تصاررعع ضدهھھھا في يیقيیٍن تامم بأنن 
االصيیف٬، ووليیس االشتاء٬، يیقتربب! إإنن بقايیا االخطيیة االتي الززلت توااجهھهھا ليیست إإال آآثارر ووبقايیا مما كنت 

عليیهھ قبًال٬، هھھھي ليیست تعبيیًراا عن هھھھويیتك ااآلنن٬، ووقريیبًا سوفف تمضي بعيیًداا ووإإلى ااألبد! 

!
!
!
!
!
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!
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!
!
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!
!
!
!
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االفصل االحادديي عشر 

تغيیيیراالنطاقق 
من االجسد إإلى االرووحح 

حتى ااآلنن٬، ووضعنا في إإعتباررنا ست صورر كتابيیة للتجديید٬، كل ووااحدةة منهھا أأعطتنا نظرةة أأبعد ووأأشمل 
ددااخل ططبيیعة هھھھذهه االمعجزةة االعظيیمة. ما هھھھو االتجديید؟ هھھھو خليیقة جديیدةة٬، إإنسانن جديید٬، قلب جديید٬، ووالددةة 

جديیدةة٬، ططبيیعة جديیدةة٬، ووهھھھو صلب إلنساننا االعتيیق ووقيیامة إإنساننا االجديید. لكن االتجديید هھھھو أأيیًضا أأكثر من 
ذذلك. هھھھو تبديیل االنطاقق: 

االجسد في مقابل االرووحح 

ووحِح. ألنَّنَ ااهھھْھِتَمامَم  ووحِح َفِبَما لِلرّرُ "َفإنِّنَ االذَِّذيینَن هھھُھمْم َحَسبَب ااْلَجَسدِد َفِبَما لِْلَجَسدِد يَیهْھَتّمُوونَن٬، وَولِكنّنَ االذَِّذيینَن َحَسبَب االرّرُ
ووحِح هھھُھوَو َحيَیاةةٌ وَوَسالمٌَم.  ألنَّنَ ااهھھْھِتَمامَم ااْلَجَسدِد هھھُھوَو َعدَدااوَوةةٌ ِ~٬، إإذِْذ َليْیسَس هھھُھوَو  ااْلَجَسدِد هھھُھوَو َموْوتٌت٬، وَولِكنّنَ ااهھھْھِتَمامَم االرّرُ

ا  هُھ أأيَْیًضا الَ يَیْسَتطِطيیُع.  َفالذَِّذيینَن هھھُھمْم ِفي ااْلَجَسدِد الَ يَیْسَتطِطيیُعوونَن أأنَْن يُیرْرُضوواا َهللا.  وَوأأَّمَ َخاِضًعا لَِناُمووسِس ِهللا٬، ألَّنَ
ووحِح٬، إإنِْن َكانَن رُرووحُح ِهللا َساِكًنا ِفيیُكمْم. وَولِكنْن إإنِْن َكانَن أأََحدٌد َليْیسَس َلهُھ رُرووحُح  أأَْنُتمْم َفَلْسُتمْم ِفي ااْلَجَسدِد َبلْل ِفي االرّرُ

ااْلَمِسيیِح٬، َفذذلكَِك َليْیسَس َلهُھ."  

          ررووميیة 8: 9-5 

يیتضح منن هھھھذذهه ااألعدداادد أأنن االتجدديیدد يیتضمنن تغيیيیرر االنططاقق٬، فاألشخاصص غيیرر االمتجدددديینن يیقالل عنهھمم أأنهھمم 
" االذَِّذيینَن هھھُھمْم ِفي ااْلَجَسدِد"؛ أأما االمتجددددوونن فهھمم: "ليیسوواا في االجسدد بلل في االررووحح" (إإنهھ أأمرر مأساوويي أأنن 
تستبددلل تررجمة NIV كلماتت "في االجسدد" في عدددد 8-9 بالكلماتت "منقادديینن بالططبيیعة االخاططئة"٬، فهھذذهه 

االتررجمة االكتابيیة قدد أأعططتت مجاًال كبيیرًراا للخيیالل االالهھھھووتي). 

فالمؤؤمنوونن هھھھمم أأوولئكك االذذيینن لمم يیعووددوواا "في االجسدد"؛ فهھمم ااآلنن يیقيیموونن بشكلل دداائمم في نططاقق االررووحح. 
أأحيیاًنا يیقوولل االمؤؤمنوونن حيینن يیتصررفوونن بإنددفاعع أأوورربما حيینن يیفقددوونن أأعصابهھمم: "لقدد كنتت في االجسدد". 
وومع هھھھذذاا ٬، ففي االووااقع٬، االمؤؤمنن ال يیمكنهھ أأنن يیددخلل ثانيیة بشكلل مؤؤقتت "في االجسدد" مثلما ال يیمكنهھ أأنن 

"يیصبح غيیرر متجدددد" بشكلل مؤؤقتت! 

مالذذيي يیقصددهه بوولسس حيینن يیقوولل أأنن ااإلنسانن عيیرر االمتجدددد "في االجسدد" ووأأنن االمؤؤمنيینن لمم يیعووددوواا "في 
االجسدد٬، بلل في االررووحح؟".  

يیمكنن أأنن تصاغغ ااإلجابة هھھھكذذاا: ااإلنسانن االططبيیعي (غيیرر االمتجدددد) يیقيیمم في نططاقق االجسدد أأوو في االمجالل 
االجسدديي؛ االجسدد هھھھوو مصددرر وومضموونن حيیاتهھ كلهھا٬، فهھوو ال يیعررفف شيیًئا عنن االحيیاةة في االررووحح االقددسس؛ 
ووهھھھوو يیعيیشش بالكاملل على االمستووىى االجسدديي. هھھھوو يیسكنن عالمم االغدددد وواالغرراائزز االجسدديیة٬، عالمم االسيیاررااتت 

ووأأجهھززةة االكمبيیووترر٬، عالمم االرريیاضة وواالتسليیة٬، عالمم أأددووااتت االتجميیلل وواالمظظاهھھھرر: " االذَِّذيینَن َنْحنُن أأيَْیًضا 
ِبيیَعِة أأَْبَناَء  ا ِبالطّطَ ْفَنا َقْبالً َبيْیَنهُھمْم ِفي َشهَھوَوااتِت َجَسدِدَنا٬، َعاِمليِینَن َمِشيیَئاتِت ااْلَجَسدِد وَوااألَْفَكارِر٬، وَوُكّنَ َجِميیًعا َتَصرّرَ
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٬، " االذَِّذيینَن ِنهَھايَیُتهُھمُم ااْلهَھالكَُك٬، االذَِّذيینَن إإِلهُھهُھمْم َبطْطُنهُھمْم وَوَمْجدُدهھھُھمْم ِفي ِخزْزيِیهِھمِم٬، االذَِّذيینَن  192ااْلَغَضبِب َكاْلَباِقيینَن أأيَْیًضا" 

 . 193يَیْفَتِكرُروونَن ِفي ااألرَْرِضيّیَاتِت." 

قدد تكوونن لددىى االشخصص غيیرر االمتجدددد "دديیانة"٬، لكنهھا أأيیًضا جسدديیة. يیخبررنا بوولسس عنن ووقتت فيیهھ عررفف 
٬، هھھھذذاا هھھھوو مسيیح االخيیالل االشعبي االمتدديینن٬، دداائًما يیتغيیرر مع االززمنن (في  194االمسيیح "َحَسبَب ااْلَجَسدد" 

ززماننا هھھھذذاا٬، غالًبا ما يیكوونن عباررةة عنن شخصيیة دديینيیة  شاحبة االووجهھ غيیرر مشووقة عاشتت منذذ ززمنن بعيیدد 
ووجالتت منن مكانن لمكانن حاملة االخرراافف).  

بوولسس لمم يیعدد يیعررفف االمسيیح بهھذذهه االططرريیقة٬، بلل في االحقيیقة٬، هھھھوو لمم يیعدد يیعررفف أأيي إإنسانن "حسبب 
االجسدد". لمَم ال؟ ااإلجابة في االعدددد االذذيي يیليیهھ مباشررةة٬، إإذذ أأنن بوولسس قدد عبرر إإلى نططاقق جدديیدد! " إإذًِذاا َنْحنُن 
ا َقدْد َعرَرْفَنا ااْلَمِسيیَح َحَسبَب ااْلَجَسدِد٬، لِكنِن ااآلنَن الَ َنْعرِرفهُُھ  ِمنَن ااآلنَن الَ َنْعرِرفُف أأََحدًداا َحَسبَب ااْلَجَسدِد. وَوإإنِْن ُكّنَ
َبْعدُد.  إإذًِذاا إإنِْن َكانَن أأََحدٌد ِفي ااْلَمِسيیِح َفهُھوَو َخليِیَقٌة َجدِديیدَدةةٌ: ااألَْشيَیاُء ااْلَعِتيیَقُة َقدْد َمَضتْت٬، هھھُھوَوذَذاا ااْلُكلّلُ َقدْد َصارَر 

 . 195َجدِديیدًداا." 

هھھھذذهه االمقابلة بيینن االنططاقيینن: "االجسدد" وو"االررووحح" نجددهھھھا في خلفيیة كلماتت االرربب للمررأأةة االسامرريیة في 
هُھ َتأِْتي َساَعٌة٬، الَ ِفي هھھھذَذاا ااْلَجَبلِل٬، وَوالَ ِفي أأوُورُرَشليِیمَم َتْسُجدُدوونَن لِآلبِب. أأَْنُتمْم  ِقيیِني أأَّنَ يیووحنا 4: "يَیا ااْمرَرأأةَة٬ُ، َصدّدِ
ا َنْحنُن َفَنْسُجدُد لَِما َنْعَلمُم . ألنَّنَ ااْلَخالصََص هھھُھوَو ِمنَن ااْليَیهُھوودِد. وَولِكنْن َتأِْتي َساَعٌة٬،  َتْسُجدُدوونَن لَِما َلْسُتمْم َتْعَلُموونَن٬، أأَّمَ

٬، ألنَّنَ ااآلبَب طَطالبٌِب ِمْثلَل هھھھؤُؤالَِء  ووحِح وَوااْلَحقّقِ اِجدُدوونَن ااْلَحِقيیِقيّیُوونَن يَیْسُجدُدوونَن لِآلبِب ِبالرّرُ وَوهھھِھَي ااآلنَن٬، ِحيینَن االّسَ
 . ووحِح وَوااْلَحقّقِ يَیْنَبِغي أأنَْن يَیْسُجدُدوواا"  اِجدِديینَن َلهُھ. َهللاُ رُرووحٌح. وَواالذَِّذيینَن يَیْسُجدُدوونَن َلهُھ َفِبالرّرُ 196االّسَ

عاددةة ما نأخذذ هھھھذذهه االكلماتت على أأنهھا تعني أأنن االناسس يیمكنهھمم أأنن يیعبددوواا هللا في أأيي مكانن٬، سووااء في هھھھذذاا 
االجبلل أأوو في أأووررشليیمم٬، هھھھذذاا صحيیح بالتأكيیدد٬، لكنن يیسووعع ال يیقوولل هھھھنا "سووااء..أأوو"؛ بلل يیقوولل: 

"ال ...ووال"!  

بكلماتت أأخررىى٬، هللا ال يیمكنن أأنن يُیعَبدد مططلًقا في هھھھذذاا االمجالل أأوو االنططاقق؛ هھھھوو متاحح فقطط "في االررووحح" : " 
َنا َنْحنُن ااْلِخَتانَن٬، االذَِّذيینَن َنْعُبدُد َهللا  ووحِح وَوااْلَحقّقِ يَیْنَبِغي أأنَْن يَیْسُجدُدوواا"٬، " ألَّنَ َهللاُ رُرووحٌح. وَواالذَِّذيینَن يَیْسُجدُدوونَن َلهُھ َفِبالرّرُ
٬، " ألنَّنَ ِبهِھ (االمسيیح) َلَنا ِكَليْیَنا قدُُدووًما  ِكلُل َعَلى ااْلَجَسدِد."  ووحِح٬، وَوَنْفَتِخرُر ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع٬، وَوالَ َنّتَ 197ِبالرّرُ

q  71

192  أأفسس 2: 3
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196  يیوحنا 4: 24-21
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. االمؤؤمنوونن "في االررووحح"٬، قاددرروونن أأنن يیرروواا "منن ال يُیرَرىى"  ووأأنن  199ِفي رُرووحٍح وَوااِحدٍد إإَِلى ااآلبِب." 198

 . 200"يیكوونوواا " َناظِظرِريینَن إإَِلى ااألَْشيَیاِء االَِّتي ...الَ ُترَرىى"! 

!
!

فقطط نططاقانن 

االدررسس ااألوولل االذيي يینبغي أأنن نتعلمهھ من ررووميیة 8: 5-9 هھھھو أأنن بولس يیفكر من جهھة نطاقيین فقط٬، 
ااإلنسانن هھھھو إإما "في االجسد" أأوو "في االرووحح"؛ هھھھو إإما غيیر متجددد أأوو متجددد٬، ال يیوجد نطاقق ثالث 

ووسطي. ااإلنسانن إإما "جسديي" (غيیر مؤمن) أأوو "ررووحي" (حي في نطاقق االرووحح االقدسس٬، أأيي مؤمن).  

ِبيیِعّيَ الَ يَیْقَبلُل َما  نفس هھھھذهه االثنائيیة موجوددةة في كوررنثوسس ااألوولى 2: 14-16: " وَولِكنّنَ ااإلِْنَسانَن االطّطَ
ووِحّيُ َفيَیْحُكمُم ِفي  ا االرّرُ َما يُیْحَكمُم ِفيیهِھ رُرووِحيّیًا. وَوأأَّمَ هُھ إإِّنَ هُھ ِعْندَدههُ َجهَھاَلٌة٬، وَوالَ يَیْقدِدرُر أأنَْن يَیْعرِرَفهُھ ألَّنَ لرُِرووحِح ِهللا ألَّنَ
ا َنْحنُن َفَلَنا ِفْكرُر ااْلَمِسيیِح". هھھھنا أأيیًضا يیووجدد نووعانن فقطط منن  ُكلّلِ َشْيٍء٬، وَوهھھُھوَو اليَُیْحَكمُم ِفيیهِھ ِمنْن أأََحدٍد...وَوأأَّمَ

االبشرر٬، ااإلنسانن "االططبيیعي" (غيیرر االمتجدددد) ووااإلنسانن "االررووحي" (االمتجدددد). 

هھھھذذهه االحقيیقة تنجح في أأنن تأخذذنا نحوو فهھمم صحيیح لما يیقوولهھ بوولسس في ااألرربعة ااألعدداادد االتاليیة: " وَوأأََنا 
أأيَّیُهَھا ااإلِْخوَوةةُ َلمْم أأَْسَتطِطْع أأنَْن أأَُكلَِّمُكمْم َكرُرووِحيّیِيینَن٬، َبلْل َكَجَسدِديّیِيینَن َكأطَْطَفالل ِفي ااْلَمِسيیِح٬،  َسَقيْیُتُكمْم َلَبًنا الَ طَطَعاًما٬، 
هُھ إإذِْذ ِفيیُكمْم َحَسدٌد  ُكمْم َبْعدُد َجَسدِديّیُوونَن. َفإِّنَ ُكمْم َلمْم َتُكووُنوواا َبْعدُد َتْسَتطِطيیُعوونَن٬، َبلِل ااآلنَن أأيَْیًضا الَ َتْسَتطِطيیُعوونَن٬، ألَّنَ ألَّنَ
هُھ َمَتى َقالَل وَوااِحدٌد: «أأََنا لُِبوولسَُس» وَوآآَخرُر:  وَوِخَصامٌم وَوااْنِشَقاقٌق٬، أأََلْسُتمْم َجَسدِديّیِيینَن وَوَتْسلُُكوونَن ِبَحَسبِب ااْلَبَشرِر؟ ألَّنَ

201«أأََنا ألَُبلوُّوسَس» أأََفَلْسُتمْم َجَسدِديّیِيینَن؟"  (تتررجمم تررجمة NIV بالخططأ مصططلح "جسدديیوونن" في هھھھذذهه 

ااألعدداادد على أأنهھمم "عالميیوونن"). 

مالذذيي يیقوولهھ بوولسس هھھھنا؟ يیقوولل أأنن مؤؤمني كووررنثووسس (بططرريیقة ما) يیتصررفوونن كأشخاصص هھھھالكيینن: " لمم 
أأستططع أأنن أأكلمكمم كمؤؤمنيینن؛ كانن علّي أأنن أأكلمكمم على أأنكمم "جسدديیوونن"٬، أأنتمم تتصررفوونن كجسدديیيینن٬، 

أأنتمم في حاجة إإلى تجدديیدد أأذذهھھھانكمم لتددرركوواا منن أأنتمم"٬، منن االممكنن للمؤؤمنن أأنن يیتصررفف في بعضض 
ااألحيیانن كشخصص هھھھالكك غيیرر مؤؤمنن٬، خاصة حيینن يیكوونن الززاالل "ططفًال في االمسيیح"٬، لكنن هھھھذذاا أأبعدد ما 

يیكوونن عنن قوولل أأنن االمؤؤمنن االحقيیقي يیمكنهھ اانن يیعيیشش حيیاتهھ بالكاملل كشخصص غيیرر مؤؤمنن! ووعلى عكسس 
تعليیمم كثيیرر منتشرر٬، بوولسس هھھھنا ال يیضع أأمامنا فئة ثالثة منن االبشرر: أأوولئكك االمددعوووونن "االمؤؤمنوونن 

االجسدديیوونن"٬، أأيي نووعع ما منن "االشيیططانن االسماوويي"٬، االذذيي يیعيیشش حيیاتهھ وو "االمسيیح في االقلبب" لكنن 
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"االذذااتت فووقق االعررشش"! االمؤؤمنن يیمكنهھ أأحيیاًنا اانن يیتصررفف كشخصص هھھھالكك٬، لكنن حيینن يیحددثث هھھھذذاا٬، فهھوو 
يیتصررفف خاررجج هھھھوويیتهھ االحقيیقة٬، ووهھھھوو ال يیمكنهھ أأنن يیحافظظ على هھھھذذاا االمظظهھرر االززاائفف ططوويیًال. 

كلل نططاقق وومجالل لهھ إإهھھھتمامهھ االخاصص بهھ 

االدررسس االثاني االذيي يینبغي أأنن نتعلمهھ من ررووميیة 8: 5-9 هھھھو أأنن كًال من االمجاليین يیتميیز بنوعع معيین من 
ووحِح  "ااإلهھھھتمامم أأوو االفكر" : " َفإنِّنَ االذَِّذيینَن هھھُھمْم َحَسبَب ااْلَجَسدِد َفِبَما لِْلَجَسدِد يَیهْھَتّمُوونَن٬، وَولِكنّنَ االذَِّذيینَن َحَسبَب االرّرُ

. الحظظ أأنن بوولسس هھھھنا ال يیقوولل تحرريیًضا (هھھھوو ال يیقوولل ما يینبغي اانن يیحددثث)٬، بلل  ووحِح." 202َفِبَما لِلرّرُ

ببساططة يیصرّرحح بحقيیقة ووااقعة: هھھھؤؤالء االذذيینن "حسبب االجسدد" يیهھتموونن بأموورر االجسدد٬، ووهھھھؤؤالء االذذيینن 
"حسبب االررووحح" يیهھتموونن بأموورر االررووحح. هھھھذذاا هھھھوو فقطط ووااقع ااألمرر ووحقيیقتهھ. 

هھھھذذاا يیعني أأنهھ إإنن كانن أأحدد يیدّدعي أأنهھ مؤؤمنن٬، لكنهھ ال "يیهھتمم بأموورر االررووحح"٬، فهھوو مخددووعع. االمؤؤمنن يیحيیا 
في نططاقق جدديیدد٬، هھھھوو في االررووحح٬، وومصددرر وومحوورر حيیاتهھ هھھھوو االررووحح االقددسس٬، ووهھھھوو "بالططبيیعة" يیميیلل نحوو 
"أأموورر االررووحح"! فحيینن يیقوومم منن سرريیررهه في االصباحح٬، أأوو حيینن تتاحح لدديیهھ بضعة ددقائقق يیسترريیح فيیهھا منن 

االعملل٬، ووحيینن يیكوونن لدديیهھ ووقتت فررااغغ٬، فإنن إإهھھھتمامهھ ووفكررهه يینجذذبب نحوو أأموورر هللا.  

كلل إإهھھھتمامم لهھ نتاجهھ االخاصص بهھ 

االدررسس االثالث االذيي يینبغي اانن نتعلمهھ من ررووميیة 8: 5-9 هھھھو أأنن كل نوعع من ااإلهھھھتمامم يیؤدديي إإلى نتاجهھ 
٬، االمووتت هھھھوو خاصيیتهھ االنهھائيیة  203االخاصص بهھ٬، إإما االحيیاةة أأوو االموتت: " ألنَّنَ ااهھھْھِتَمامَم ااْلَجَسدِد هھھُھوَو َموْوتٌت"

وونتيیجتهھ٬، بغضض االنظظرر عنن أأنن ااألموورر قدد تبددوو ممتعة في االبدداايیة. فكرر في هھھھذذاا! فكلل شئ في نططاقق 
االجسدد ٬، حتى "أأفضلل ااألشيیاء"٬، سووفف تترركنا في االنهھايیة بال شئ سووىى االفررااغغ ٬، وواالتددهھھھوورر وواالفسادد: 

االمووتت! لماذذاا؟ ألنن هللا هھھھوو مصددرر االحيیاةة االحقيیقة٬، ووهھھھوو هھھھنا خاررجج االمشهھدد. 

هللا هھھھنا ليیسس فقطط خاررجج االمشهھدد٬، لكنن "إإهھھھتمامم االجسدد" هھھھوو في االحقيیقة "عددااووةة ~"٬، " إإذِْذ َليْیسَس هھھُھوَو 
. تووجدد كررااهھھھيیة عميیقة تجاهه هللا وونامووسهھ في قلبب كلل  هُھ أأيَْیًضا الَ يَیْسَتطِطيیُع. " 204َخاِضًعا لَِناُمووسِس ِهللا٬، ألَّنَ

 . 205إإنسانن هھھھالكك٬، وولهھذذاا االسببب فإنن كلل " االذَِّذيینَن هھھُھمْم ِفي ااْلَجَسدِد الَ يَیْسَتطِطيیُعوونَن أأنَْن يُیرْرُضوواا َهللا." 

أأما في ددااخلل االشخصص االهھالكك االمتدديینن٬، فغالًبا ما تكوونن هھھھذذهه االعددااووةة مختبئة٬، لكنن تحتت االظظررووفف 
االمناسبة سووفف تقفزز بشررااسة. هھھھنا ليیسس عليینا سووىى اانن نفكرر في رردد فعلل االكتبة وواالفرريیسيیيینن حيینن 

٬، رربما االكثيیرر حتى منن هھھھؤؤالء  206تقابلوواا مع االصالحح متجسدًداا : "ااصلبهھ! الَ ُنرِريیدُد أأنَّنَ هھھھذَذاا يَیْملكُِك َعَليْیَنا!" 
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االقاددةة االمتدديینيینن قدد ُصددموواا منن أأفعالهھمم وومنن االكررااهھھھيیة االعنيیفة االتي ووجددووهھھھا تقبع في قلووبهھمم تجاهه إإبنن 
هللا. 

٬، يیالهھ منن أأمرر مبارركك!  207إإنن إإهھھھتمامم االجسدد هھھھوو مووتت٬، لكنن٬، في االمقابلل٬، "إإهھھھتمامم االررووحح حيیاةة ووسالمم" 

ٌة َفرَرحٌح َسالمٌَم٬، طُطوولُل أأََناةٍة لطُْطفٌف َصالحٌَح٬، إإيِیَمانٌن وَودَدااَعٌة َتَعّففٌُف."  كلل ااألشيیاء االصالحة وواالمحبووبة : " َمَحّبَ
تنتمي إإلى نططاقق االررووحح ووتفيیضض منهھ! 

!
االسلووكك في االعالمم االجدديیدد 

ووحُح ِضدّدَ  ووحِح وَواالرّرُ لوُواا َشهْھوَوةَة ااْلَجَسدِد. ألنَّنَ ااْلَجَسدَد يَیْشَتهِھي ِضدّدَ االرّرُ ووحِح َفالَ ُتَكّمِ َما أأَقوُولُل: ااْسلُُكوواا ِبالرّرُ "وَوإإِّنَ
ووحِح َفَلْسُتمْم َتْحتَت  ااْلَجَسدِد٬، وَوهھھھذَذاانِن يُیَقاوِومُم أأََحدُدهھھُھَما ااآلَخرَر٬، َحّتَى َتْفَعلوُونَن َما الَ ُترِريیدُدوونَن. وَولِكنْن إإذَِذاا ااْنَقدْدُتمْم ِبالرّرُ

االّنَاُمووسِس. وَوأأَْعَمالُل ااْلَجَسدِد ظَظاهھھِھرَرةة٬ٌ، االَِّتي هھھِھَي: زِزنًى َعهَھارَرةةٌ َنَجاَسٌة دَدَعارَرةةٌ ِعَبادَدةةُ ااألوَْوَثانِن ِسْحرٌر َعدَدااوَوةةٌ 
بٌب ِشَقاقٌق ِبدْدَعٌة  َحَسدٌد َقْتلٌل ُسْكرٌر َبطَطرٌر٬، وَوأأَْمَثالُل هھھھذِذهِه االَِّتي أأَْسِبقُق َفأَقوُولُل َلُكمْم َعْنهَھا  ِخَصامٌم َغيْیرَرةةٌ َسَخطٌط َتَحزّزُ
ٌة  ووحِح َفهُھوَو: َمَحّبَ ا َثَمرُر االرّرُ َكَما َسَبْقتُت َفقُْلتُت أأيَْیًضا: إإنِّنَ االذَِّذيینَن يَیْفَعلوُونَن ِمْثلَل هھھھذِذهِه الَ يَیرِرُثوونَن َمَلُكووتَت ِهللا. وَوأأَّمَ

َفرَرحٌح َسالمٌَم٬، طُطوولُل أأََناةٍة لطُْطفٌف َصالحٌَح٬، إإيِیَمانٌن وَودَدااَعٌة َتَعّففٌُف. ِضدّدَ أأَْمَثالِل هھھھذِذهِه َليْیسَس َناُمووسٌس. وَولِكنّنَ االذَِّذيینَن هھھُھمْم 
ووحِح."  ووحِح٬، َفْلَنْسلكُْك أأيَْیًضا ِبَحَسبِب االرّرُ ا َنِعيیشُش ِبالرّرُ هَھوَوااتِت. إإنِْن ُكّنَ لِْلَمِسيیِح َقدْد َصَلُبوواا ااْلَجَسدَد َمَع ااألهھھَْھوَوااِء وَواالّشَ

        غالططيیة 5: 25-16 

في هھھھذذهه ااألعدداادد منن غالططيیة ٬5، تظظهھرر االمقابلة االووااضحة بيینن مجالي "االجسدد" وو "االررووحح"٬، فبوولسس 
يیقوولهھا ووااضحة أأنن هھھھؤؤالء االذذيینن يیماررسوونن "أأعمالل االجسدد...لنن يیررثوواا ملكووتت هللا"٬، ووعلى االجانبب 

هَھوَوااتِت"٬، لقدد إإنفصلوواا بشكلل قاططع عنن  ااآلخرر٬، " االذَِّذيینَن هھھُھمْم لِْلَمِسيیِح َقدْد َصَلُبوواا ااْلَجَسدَد َمَع ااألهھھَْھوَوااِء وَواالّشَ
االعالمم االقدديیمم ووعنن حيیاةة االخططيیة منن خاللل االتووبة ووااإليیمانن بالمسيیح. وواالمؤؤمنن ااآلنن لدديیهھ ووعدد بالنصررةة 

لوُواا َشهْھوَوةَة ااْلَجَسدِد"  ووحِح َفالَ (فلنن) ُتَكّمِ على االجسدد حيینن "يیسلكك بالررووحح": "ااْسلُُكوواا ِبالرّرُ

ووحِح (في االررووحح) ٬،  ا َنِعيیشُش ِبالرّرُ مع هھھھذذاا٬، فإنن عدددد 25 لهھ أأهھھھميیة خاصة في ددررااستنا االحاليیة: " إإنِْن ُكّنَ
ووحِح". الحظظ ثانيیة ما قررأأناهه في ررووميیة 8: االمؤؤمنن هھھھوو شخصص "في  َفْلَنْسلكُْك أأيَْیًضا ِبَحَسبِب (في) االرّرُ

االررووحح"! هھھھوو يیحيیا في نططاقق االررووحح٬، وومصددرر حيیاتهھ هھھھوو االررووحح االقددسس! "ووااآلنن"٬، يیقوولل بوولسس: "اافهھموواا 
ووحِح٬، َفْلَنْسلكُْك أأيَْیًضا ِبَحَسبِب  ا َنِعيیشُش ِبالرّرُ جيیدًداا أأيینن أأنتمم٬، ووااسلكوواا فيیهھ !ااسلكوواا في هھھھذذاا تططبيیقيًیا"٬، " إإنِْن ُكّنَ

ووحِح.".  االرّرُ

يیووجدد مجاالنن (فقطط إإثنانن)٬، ووكمؤؤمنيینن نحنن نحيیا في مجالل االررووحح٬، ووألننا أأحيیاء في هھھھذذاا االنططاقق 
االجدديیدد٬، فنحنن٬، ووألوولل مررةة٬، قاددرروونن اانن نسلكك بقووةة االررووحح االمتاحة لنا في االمجالل االذذيي نحنن فيیهھ ااآلنن.  
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هھھھذذاا االسلووكك "في االررووحح" يیتططلبب ططاعة تحفيیززااتت االررووحح حيینن نشعرر في قلووبنا أأنهھ "حززيینن" منن شئ 
. حيینن يیكوونن االررووحح حززيیًنا٬، عليینا أأنن  208نحنن على ووشكك اانن نقوومم بهھ: " الَ ُتْحزِزُنوواا رُرووحَح ِهللا ااْلقدُّدُووسَس" 

نتووقفف في االحالل! ووعلى االجانبب ااآلخرر٬، "االسلووكك في االررووحح" أأيیًضا يیتططلبب ططاعة تحفيیززااتت االررووحح 
حيینن يیحثنا وويیددفعنا لعملل شئ إإيیجابي : أأنن نشهھدد عنن هللا٬، أأوو نتكلمم عنهھ٬، أأوو نصلي: " الَ ُتطْطِفُئوواا 

٬، فحيینن "نسلكك في االررووحح" نختبرر "ثمارر االررووحح" االصالحة االمحبووبة االتي تحددثنا عنهھا فيیما  ووحَح." 209االرّرُ

سبقق. 

االنططاقانن في ررووميیة 7 & 8 

إإنن مفهھومم االتجديید كتغيیيیر للنطاقق بيین مجالي االجسد وواالرووحح هھھھو في غايیة ااألهھھھميیة كي نفهھم االكثيیر من 
االمقاططع االكتابيیة ااألخرىى٬، ووباألخص٬، هھھھذاا االمفهھومم أأساسي لفهھم صحيیح لرووميیة 7.  

الحظ أأنن بولس يیقومم بعمل مقدمة لحديیثهھ االكامل في ررووميیة 7: 7-25 عن ططريیق ااإلشاررةة إإلى 
ا ِفي ااْلَجَسدِد َكاَنتْت أأهھھَْھوَوااُء ااْلَخطَطايَیا االَِّتي ِبالّنَاُمووسِس َتْعَملُل ِفي  ا ُكّنَ هُھ َلّمَ "االنطاقيین" في ااألعداادد 5-6 : " ألَّنَ

ا ُمْمَسِكيینَن ِفيیهِھ٬، َحّتَى  رْرَنا ِمنَن االّنَاُمووسِس٬، إإذِْذ َماتَت االذَِّذيي ُكّنَ ا ااآلنَن َفَقدْد َتَحرّرَ أأَْعَضاِئَنا٬، لَِكْي ُنْثِمرَر لِْلَموْوتِت. وَوأأَّمَ
ووحِح الَ ِبِعْتقِق ااْلَحرْرفِف.".  ةِة االرّرُ َنْعُبدَد ِبِجدّدَ

هھھھنا ثانيیة٬، بوولسس يیفكرر منن جهھة ووجوودد مجمووعتيینن ااثنتيینن فقطط٬، االذذيینن "في االجسدد" (غيیرر االمتجدددديینن) 
وويیتميیززوونن بووجوودد " أأهھھَْھوَوااُء ااْلَخطَطايَیا... َتْعَملُل ِفي أأَْعَضاِئهھمم٬، لَِكْي يیْثِمرروواا لِْلَموْوتِت"؛ ووأأهھھھووااء االخططايیا هھھھذذهه 

"تستيیقظظ بالنامووسس". ووعلى االجانبب ااآلخرر٬، االمؤؤمنوونن يیتميیززوونن بأنهھمم "تحرررروواا" منن "االعبوودديیة" 
ووحِح الَ ِبِعْتقِق ااْلَحرْرفِف".  ةِة االرّرُ للنامووسس ووبأنهھمم يیعبددوونن " ِبِجدّدَ

ليیسس منن االصعبب ااكتشافف إإلى أأيي مجمووعة منن هھھھاتيینن االمجمووعتيینن يینتمي "إإنسانن ررووميیة 7"! هھھھوو 
. هھھھوو  ٬، وواالنامووسس "يیثيیرر" فيیهھ كلل أأنووااعع ااألهھھھووااء االخاططئة  211"جسدديّي٬، مبيیع تحتت االخططيیة"  210

٬، هھھھوو إإنسانن "شقي" ٬، يیططلبب منن "يینقذذهه" منن  ِة ااْلَكاِئنِن ِفي أأَْعَضائهھ"  212"مسبي" بب " َناُمووسِس ااْلَخطِطيّیَ

. ووااألكثرر منن ذذلكك٬، أأنهھ ال يیأتي قطط على ذذكرر االررووحح االقددسس وولوو مررةة ووااحددةة في  213"جسدد هھھھذذاا االمووتت" 

االنصص كلهھ! منن االووااضح أأنن هھھھذذاا ااإلنسانن ليیسس "في االررووحح" بلل "في االجسدد".  

لذذلكك ال عذذرر لمؤؤمنن يیررجع إإلى ررووميیة 7 للحصوولل على االتعززيیة حيینن يیكوونن "مهھززووًما"٬، حتى بالررغمم 
منن أأنهھ في بعضض ااألحيیانن قدد يیشعرر ووكأنهھ "يینتمي" لهھذذاا االنصص! (اانظظرر ملحقق جج). 
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الحظظ جيیدًداا أأنهھ بمجرردد أأنن ووضع بوولسس ااستنتاجهھ فيیما يیخصص ررأأيیهھ بخصووصص االنامووسس٬، االخططيیة٬، 
وواالجسدد في ررووميیة 7: 7-٬25، سررعانن ما يیلخصص كلل شئ مررةة أأخررىى منن جهھة "االنططاقيینن" : " إإذًِذاا الَ 

الِِكيینَن َليْیسَس َحَسبَب ااْلَجَسدِد َبلْل َحَسبَب  يْیُنووَنِة ااآلنَن َعَلى االذَِّذيینَن هھھُھمْم ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع٬، االّسَ َشْيَء ِمنَن االدّدَ
هُھ َما  ِة وَوااْلَموْوتِت. ألَّنَ ووحِح. ألنَّنَ َناُمووسَس رُرووحِح ااْلَحيَیاةِة ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع َقدْد أأَْعَتَقِني ِمنْن َناُمووسِس ااْلَخطِطيّیَ االرّرُ

ِة٬،  َكانَن االّنَاُمووسُس َعاِجزًزاا َعْنهُھ٬، ِفي َما َكانَن َضِعيیًفا ِباْلَجَسدِد٬، َفا~ُ إإذِْذ أأرَْرَسلَل ااْبَنهُھ ِفي ِشْبهِھ َجَسدِد ااْلَخطِطيّیَ
الِِكيینَن َليْیسَس َحَسبَب ااْلَجَسدِد  َة ِفي ااْلَجَسدِد٬، لَِكْي يَیِتمّمَ ُحْكمُم االّنَاُمووسِس ِفيیَنا٬، َنْحنُن االّسَ ِة٬، دَداانَن ااْلَخطِطيّیَ وَوألَْجلِل ااْلَخطِطيّیَ

  . ووحِح"  214َبلْل َحَسبَب االرّرُ

مررةة أأخررىى٬، هھھھذذهه ااألعدداادد هھھھي ببساططة تصرريیح أأكثرر شمووًال لمقددمة بوولسس االسابقة لهھذذاا االجززء في 
ررووميیة 7: 6-5.  

الِِكيینَن َليْیسَس َحَسبَب ااْلَجَسدِد َبلْل َحَسبَب  الحظظ أأنهھ في عدددد ٬4، يیتمم ووصفف االمؤؤمنيینن على أأنهھمم " االّسَ
ووحِح"؛ ووكما ررأأيینا سابًقا باإلررتباطط مع عدددد ٬5، هھھھذذاا ليیسس تحفيیزًزاا ٬، بلل ووااقع حقيیقي٬، ليیسس هھھھذذاا ووصًفا  االرّرُ

. ووااألعدداادد االتي تلي هھھھذذاا  215لبعضض االمؤؤمنيینن االمتقددميینن٬، لكنهھ ووصفف للسلووكك االعامم لكلل االمؤؤمنيینن 

االملخصص (8: 5-14) تقوومم بإستكمالل حدديیثث بوولسس عنن "االجسدد" وو "االررووحح" ووهھھھذذاا هھھھوو ما قمنا 
بتغططيیتهھ فيیما سبقق. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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االفصل االثاني عشر 

تغيیيیر االنطاقق 
من ااألررضض إإلى االسماء 

لقد ررأأيینا سابقًا أأنن االتجديید هھھھو إإستبداالل نطاقق: فالمؤمن هھھھو االشخص االذيي لم يیعد "في االجسد"٬، بل "في 
االرووحح"؛ لكن ليیس هھھھذاا فقط هھھھو االنطاقق االذيي يیُستبَدلل في االتجديید: فالصوررةة االثامنة للتجديید االتي سوفف 

نتطرقق إإليیهھا تتعلق بإنتقالل االمؤمن من االنطاقق ااألررضي إإلى االنطاقق االسماوويي. 

ُكمْم َعاِئُشوونَن ِفي ااْلَعاَلمِم؟ ُتْفرَرضُض َعَليْیُكمْم  "إإذًِذاا إإنِْن ُكْنُتمْم َقدْد ُمّتُمْم َمَع ااْلَمِسيیِح َعنْن أأرَْرَكانِن ااْلَعاَلمِم٬، َفلَِماذَذاا َكأَّنَ
!» االَِّتي هھھِھَي َجِميیُعهَھا لِْلَفَناِء ِفي ااالْسِتْعَمالِل٬، َحَسبَب وَوَصايَیا  ! وَوالَ َتذُذقْق! وَوالَ َتُجسّسَ َفرَرااِئضُض:  «الَ َتَمسّسَ

وَوَتَعاليِیمِم االّنَاسِس"  

(كوولووسي 2: 22-20) 

"َفإنِْن ُكْنُتمْم َقدْد قُْمُتمْم َمَع ااْلَمِسيیِح َفاطْطلُُبوواا َما َفوْوقُق٬، َحيْیثُث ااْلَمِسيیُح َجالسٌِس َعنْن يَیِميینِن ِهللا. ااهھھْھَتّمُوواا ِبَما َفوْوقُق الَ 
ُكمْم َقدْد ُمّتُمْم وَوَحيَیاُتُكمْم ُمْسَتِترَرةةٌ َمَع ااْلَمِسيیِح ِفي ِهللا. َمَتى أأظُْظهِھرَر ااْلَمِسيیُح َحيَیاُتَنا٬، َفِحيیَنِئذٍذ  ِبَما َعَلى ااألرَْرضِض٬، ألَّنَ

ُتظْظهَھرُروونَن أأَْنُتمْم أأيَْیًضا َمَعهُھ ِفي ااْلَمْجدِد. َفأَِميیُتوواا أأَْعَضاَءُكمُم االَِّتي َعَلى ااألرَْرضِض (في االتررجمة: ااحسبوواا 
َمَع االذَِّذيي هھھُھوَو ِعَبادَدةةُ  َة٬، االطّطَ دِديّیَ هْھوَوةَة االرّرَ َنا٬، االّنََجاَسَة٬، ااْلهَھوَوىى٬، االّشَ أأعضاء جسددكمم ااألررضي كأنهھا ميیتة) : االزّزِ

ااألوَْوَثانِن٬، ااألُُموورَر االَِّتي ِمنْن أأَْجلهَِھا يَیأِْتي َغَضبُب ِهللا َعَلى أأَْبَناِء ااْلَمْعِصيَیِة٬، االذَِّذيینَن َبيْیَنهُھمْم أأَْنُتمْم أأيَْیًضا َسَلْكُتمْم 
َخطَط٬، ااْلُخْبثَث٬،  : ااْلَغَضبَب٬، االّسَ ا ااآلنَن َفاطْطرَرُحوواا َعْنُكمْم أأَْنُتمْم أأيَْیًضا ااْلُكلّلَ َقْبال٬ً، ِحيینَن ُكْنُتمْم َتِعيیُشوونَن ِفيیهَھا. وَوأأَّمَ

ْجدِديیفَف٬، ااْلَكالمََم ااْلَقِبيیَح ِمنْن أأَْفوَوااهھھِھُكمْم.  الَ َتْكذِذُبوواا َبْعُضُكمْم َعَلى َبْعضٍض٬، إإذِْذ َخَلْعُتمُم ااإلِْنَسانَن ااْلَعِتيیقَق َمَع  االّتَ
دُد لِْلَمْعرِرَفِة َحَسبَب ُصوورَرةِة َخالِِقهِھ"       أأَْعَمالهِِھ٬، وَوَلِبْسُتمُم ااْلَجدِديیدَد االذَِّذيي يَیَتَجدّدَ

   (كوولووسي 3: 10-1) 

بحسبب كوولووسي 2: 20-٬22، لمم يیعدد االمؤؤمنوونن "أأحيیاء في االعالمم"! فقدد "ماتوواا" عنن هھھھذذاا االعالمم 
ووعبرروواا إإلى عالمم مختلفف؛ لمم يیعدد هھھھذذاا االعالمم االملئ باألشيیاء االمؤؤقتة وواالمادديیة ("االتي هھھھي جميیعهھا للفناء 

في ااإلستعمالل") هھھھوو نططاقق حيیاتهھمم. ما هھھھوو إإذًذاا محوورر وونططاقق حيیاتهھمم؟ ااإلجابة مووجووددةة في ااألعدداادد 
االالحقة (3: 1-10) : " َقدْد قُْمُتمْم َمَع ااْلَمِسيیِح٬، .... َقدْد ُمّتُمْم وَوَحيَیاُتُكمْم ُمْسَتِترَرةةٌ َمَع ااْلَمِسيیِح ِفي ِهللا٬، ... 

ااْلَمِسيیُح.... َحيَیاُتَنا" 

االمؤؤمنن هھھھوو االشخصص االذذيي "ماتت" ٬، ووحيیاتهھ "مستتررةة مع االمسيیح في هللا"٬، هھھھوويیحيیا في االنططاقق 
االسماوويي؛ ووحيینن كانن نططاقق حيیاتهھ لمم يیززلل في هھھھذذهه ااألررضض٬، كانن يیسلكك بحسبب هھھھذذاا االعالمم ااألررضي٬، " 

216االذَِّذيینَن َبيْیَنهُھمْم أأَْنُتمْم أأيَْیًضا َسَلْكُتمْم َقْبال٬ً، ِحيینَن ُكْنُتمْم َتِعيیُشوونَن ِفيیهَھا"  ٬، لكنن ااآلنن قدد أأصبح نططاقق حيیاتهھ 

سماوويًیا٬، ووهھھھوو يُیَحثّث على أأنن يیددرِركك هھھھذذهه االحقيیقة ووأأنن "يیثّبتت عقلهھ" على "ما هھھھوو فووقق". 
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أأيیهھا االمؤؤمنن االمحبووبب٬، أأنتت تنتمي إإلى االسماوويیاتت! لمم تعدد جززًءاا منن هھھھذذاا االعالمم. لقدد "ُصلِبتت للعالمم" 
217وواالعالمم ُصلبَب لكك  ! فقطط "جسددكك االفاني"٬، االذذيي لمم يُیفتدَدىى بعدد٬، ال ززاالل "هھھھنا على ااألررضض" في هھھھذذاا 

ُموواا  ! " َقدّدِ 218االعالمم ااألررضي؛ وولهھذذاا يیحثنا بوولسس على أأنن "نميیتت أأعضاءنا االتي على ااألررضض" 

هھھْھرَر(هھھھذذاا االعالمم) ٬،  َة.  وَوالَ ُتَشاِكلوُواا هھھھذَذاا االدّدَ ًة ِعْندَد ِهللا٬، ِعَبادَدَتُكمُم ااْلَعْقليِّیَ َسًة َمرْرِضيّیَ ًة ُمَقدّدَ أأَْجَسادَدُكمْم ذَذِبيیَحًة َحيّیَ
ُة ااْلَكاِمَلُة.  الَِحُة ااْلَمرْرِضيّیَ 219َبلْل َتَغيّیَرُروواا َعنْن َشْكلُِكمْم ِبَتْجدِديیدِد أأذَْذهھھَھاِنُكمْم٬، لَِتْخَتِبرُروواا َما هھھِھَي إإرَِراادَدةةُ ِهللا: االّصَ

لستمم منن هھھھذذاا االعالمم 

ا أأََنا َفَلْستُت ِمنْن هھھھذَذاا ااْلَعاَلمِم." (يیووحنا 8: 23)  ا أأََنا َفِمنْن َفوْوقُق. أأَْنُتمْم ِمنْن هھھھذَذاا ااْلَعاَلمِم٬، أأَّمَ "أأَْنُتمْم ِمنْن أأَْسَفلُل٬، أأَّمَ

في هھھھذذهه االكلماتت االمووجهھة لليیهھوودد٬، يیتحددثث االرربب ثانيیة عنن االعالمم ااألررضي وواالعالمم االسماوويي٬، ووكما هھھھوو 
متووقع٬، فهھوو يیتحددثث عنن نفسهھ على أأنهھ يینتمي إإلى االنططاقق االسماوويي٬، أأما ما ال نتووقعهھ فهھوو ما سيیقوولهھ 

الحًقا بعدد بضعة إإصحاحاتت قليیلة فيیما يیخصص كلل االمؤؤمنيینن :  

هُھمْم َليْیُسوواا ِمنَن ااْلَعاَلمِم٬، َكَما أأَّنِي أأََنا َلْستُت ِمنَن ااْلَعاَلمِم.... َليْیُسوواا ِمنَن ااْلَعاَلمِم َكَما أأَّنِي أأََنا  وَوااْلَعاَلمُم أأَْبَغَضهُھمْم ألَّنَ
َلْستُت ِمنَن ااْلَعاَلمِم. (يیووحنا 17: ٬14، 16) 

االمؤؤمنوونن ليیسوواا منن االعالمم كما أأنن االمسيیح ليیسس منن هھھھذذاا االعالمم! فهھمم كشرركاء في هھھھذذهه االحيیاةة االسماوويیة٬، 
يینتموونن لعالمم مختلفف٬، لقدد "وُولددوواا منن فووقق" ووهھھھمم جززء منن نظظامم مختلفف٬، فهھمم يیحتقرروونن ااألشيیاء االتي 

220"يیقدّدررهھھھا " هھھھذذاا االعالمم  ٬، وويیقدّدرروونن ااألشيیاء االتي يیحتقررهھھھا االعالمم. فالحجرر االذذيي ررذذلهھ "االبناؤؤوونن" 

٬، ووإإنن ددوواافعهھمم ووأأفعالهھمم هھھھي لغزز بالنسبة لهھذذاا  221على أأنهھ بال قيیمة هھھھوو ثميینن ووأأساسٌي بالنسبة لهھمم 

222االعالمم٬، فهھمم يینظظرروونن إإلى ااألشيیاء االتي ال ُتررىى  ٬، وويیشّكلوونن نمطط حيیاتهھمم بحسبب االووقائع غيیرر 

223االمررئيیة٬، هھھھمم يیفهھموونن "االحكمة االمكتوومة" االتي هھھھي "حماقة"  بالنسبة لهھذذاا االعالمم. فهھمم لدديیهھمم "فكرر 

هُھ الَ يَیْعرِرفهُُھ".  225االمسيیح"  ٬، "ِمنْن أأَْجلِل هھھھذَذاا الَ يَیْعرِرفهُھمم ااْلَعاَلمُم٬، ألَّنَ 224
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217  غالططيیة 6: 14

218  كولوسي 3: 5 (االيیونانيیة)

219  ررووميیة 12: 2-1

220  لوقا 16: 15؛ مزمورر 15: 4

221  بطرسس ااألوولى 2: ٬4، 7

222  كوررنثوسس االثانيیة 4: 18

223  كوررنثوسس ااألوولى 2: ٬10-6، 14

224  كوررنثوسس ااألوولى 2: 16

225  يیوحنا ااألوولى 3: 1



في ضووء هھھھذذهه االحقائقق٬، ال عجبب أأنن االعالمم يیبغضض االمؤؤمنيینن٬، " َلوْو ُكْنُتمْم ِمنَن ااْلَعاَلمِم َلَكانَن ااْلَعاَلمُم يُیِحبّبُ 
ُكمْم َلْسُتمْم ِمنَن ااْلَعاَلمِم٬، َبلْل أأََنا ااْخَترْرُتُكمْم ِمنَن ااْلَعاَلمِم٬، لذِذلكَِك يُیْبِغُضُكمُم ااْلَعاَلمُم."   َتهُھ. وَولِكنْن ألَّنَ 226َخاّصَ

!
!

مووااططنوو االسماء 

" االذَِّذيینَن ِنهَھايَیُتهُھمُم ااْلهَھالكَُك٬، االذَِّذيینَن إإِلهُھهُھمْم َبطْطُنهُھمْم وَوَمْجدُدهھھُھمْم ِفي ِخزْزيِیهِھمِم٬، االذَِّذيینَن يَیْفَتِكرُروونَن ِفي ااألرَْرِضيّیَاتِت.  َفإنِّنَ 
بّبُ يَیُسووعُع ااْلَمِسيیُح" فيیلبي 3:  َماوَوااتِت٬، االَِّتي ِمْنهَھا أأيَْیًضا َنْنَتظِظرُر ُمَخلًِّصا هھھُھوَو االرّرَ ِسيیرَرَتَنا َنْحنُن هھھِھَي ِفي االّسَ

 20-19

في تقابل صاررخخ مع أأوولئك االذيین إإلهھهھم هھھھو االجسد وواالذيین أأذذهھھھانهھم مثبتة على ااألمورر ااألررضيیة٬، فإنن 
االمؤمنيین هھھھم موااططنو االسماء٬، فهھم يیعيیشونن وويیتحركونن في االمملكة االسماوويیة٬، ووأأذذهھھھانهھم مثبتة على ما 

٬، فإنن قلوبهھم في االسماء٬، االتي منهھا يینتظروونن بكل شوقق عوددةة مخلصهھم ووملكهھم.  227هھھھو فوقق 

ا  هَھا ُمْسَتْعَبدَدةةٌ َمَع َبِنيیهَھا.  وَوأأَّمَ هُھ يُیَقاِبلُل أأوُورُرَشليِیمَم ااْلَحاِضرَرةَة٬، َفإِّنَ ِة. وَولِكّنَ "ألنَّنَ هھھَھاَجرَر َجَبلُل ِسيیَناَء ِفي ااْلَعرَرِبيّیَ
ةةٌ." (غالططيیة 4: 26-25)  َنا َجِميیًعا٬، َفهِھَي ُحرّرَ أأوُورُرَشليِیمُم ااْلُعْليَیا٬، االَِّتي هھھِھَي أأُّمُ

ارِر٬، وَوإإَِلى َضَبابٍب وَوظَظالمٍَم وَوزَزوْوَبَعٍة٬، َبلْل َقدْد أأََتيْیُتمْم إإَِلى َجَبلِل  ُكمْم َلمْم َتأُْتوواا إإَِلى َجَبلل َمْلُمووسٍس ُمْضطَطرِرمٍم ِبالّنَ ألَّنَ
ِة٬، وَوإإَِلى رَرَبوَوااتٍت هھھُھمْم َمْحِفلُل َمالَِئَكٍة٬، وَوَكِنيیَسُة أأَْبَكارٍر  َماوِويّیَ ِصهْھيَیوْونَن٬، وَوإإَِلى َمدِديیَنِة ِهللا ااْلَحّيِ. أأوُورُرَشليِیمَم االّسَ
ليِینَن" (عبرراانيیيینن 12: ٬18،  انِن ااْلَجِميیِع٬، وَوإإَِلى أأرَْروَوااحِح أأَْبرَراارٍر ُمَكّمَ َماوَوااتِت٬، وَوإإَِلى ِهللا دَديّیَ َمْكُتووِبيینَن ِفي االّسَ

 (23-22

نرريي ثانيًیة في هھھھذذهه ااألعدداادد أأنن االمؤؤمنيینن هھھھمم مووااططنوونن مووااليیدد "أأووررشليیمم االسماوويیة" ااألحرراارر٬، فهھمم لمم 
  . 228يیأتوواا إإلى جبلل ملمووسس ٬، بلل إإلى جبلل سماوويي غيیرر مررئي: جبلل صهھيیوونن٬، "مدديینة االملكك االعظظيیمم"

ووفي االووقتت االحالي٬، هھھھمم جززء منن "أأووررشليیمم االسماوويیة٬، مدديینة هللا االحي"٬، مع كلل منن ماتوواا بالفعلل 
 . 229ووذذهھھھبوواا منن قبلهھمم إإلى االسماء؛ هھھھذذهه هھھھي "االمدديینة االتي لهھا ااألساساتت٬، االتي صانعهھا ووباررئهھا هللا"

ووألنن قلووبهھمم مثّبتة على أأووررشليیمم االسماوويیة االباقيیة٬، فإنهھمم مستعددوونن ألنن يیتخلوواا عنن ااألمانن االذذيي 

q  79

226  يیوحنا 15: 19

227  كولوسي 3: 2-1

228  مزمورر 2: 6-8؛ 48: 1-2؛ 87: 5؛ 110: 2-1

229  عبراانيیيین 11: ٬10، 16



مصددررهه كلل ااألساساتت ااألررضيیة االمؤؤقتة ووأأنن يیذذهھھھبوواا إإلى االمسيیح " َخارِرجَج ااْلَمَحلَِّة َحاِمليِینَن َعارَرهه٬ُ، "ألنَْن 
َنا َنطْطلبُُب ااْلَعِتيیدَدةَة."   230َليْیسَس َلَنا هھھُھَنا َمدِديیَنٌة َباِقيَیٌة٬، لِكّنَ

َنٍة  أةًَة َكَعرُرووسٍس ُمزَزيّیَ َماِء ِمنْن ِعْندِد ِهللا ُمهَھيّیَ َسَة أأوُورُرَشليِیمَم ااْلَجدِديیدَدةَة َنازِزَلًة ِمنَن االّسَ ا رَرأأيَْیتُت ااْلَمدِديیَنَة ااْلُمَقدّدَ وَوأأََنا يُیووَحّنَ
َماِء َقاِئالً: «هھھُھوَوذَذاا َمْسَكنُن ِهللا َمَع االّنَاسِس٬، وَوهھھُھوَو َسيَیْسُكنُن َمَعهُھمْم٬،  لرَِرُجلهَِھا. وَوَسِمْعتُت َصوْوًتا َعظِظيیًما ِمنَن االّسَ

وَوهھھُھمْم يَیُكووُنوونَن َلهُھ َشْعًبا٬، وَوهللاُ َنْفُسهُھ يَیُكوونُن َمَعهُھمْم إإِلهًھا َلهُھمْم. ررؤؤيیا يیووحنا 21: 3-2 

ووحِح إإَِلى َجَبلل َعظِظيیمٍم َعالل٬، وَوأأرََرااِني ااْلَمدِديیَنَة  "هھھَھلمُّمَ َفأرُِريَیكَك ااْلَعرُرووسَس ااْمرَرأأةََة ااْلَخرُرووفِف. وَوذَذهھھَھبَب ِبي ِبالرّرُ
َماِء ِمنْن ِعْندِد ِهللا٬، َلهَھا َمْجدُد ِهللا" ررؤؤيیا يیووحنا 21: 11-9  َسَة َنازِزَلًة ِمنَن االّسَ ااْلَعظِظيیَمَة أأوُورُرَشليِیمَم ااْلُمَقدّدَ

ما هھھھي "االمديینة االمقدسة٬، أأووررشليیم االجديیدةة"؟ ليیست سوىى "االعرووسس٬، اامرأأةة االخرووفف"! هھھھذهه االمديینة٬، 
االعرووسس٬، ااآلنن تسكن االسماء٬، لكن في إإكتمالل ااألززمنة سوفف "تنزلل من االسماء من عند هللا"٬، ووهللا 

نفسهھ ووقتهھا سوفف "يیسكن مع شعبهھ" وو "مجد هللا" سوفف يیستقر عليیهھم إإلى ااألبد. 

آآهه٬، يیاللبركة أأنن تكونن٬، في االوقت االحالي٬، جزًءاا من هھھھذهه االمديینة االسماوويیة٬، االعرووسس٬، اامرأأةة االخرووفف! 

أأشيیاء مجيیدةة تقالل عنك 

يیا صهھيیونن٬، مديینة إإلهھنا 

ذذااكك االذيي كلمتهھ ال تنكسر 

صنعِك كي يیسكنِك 

أأنت مؤّسسة على صخر االدهھھھورر 

من سيیهھز سكونك ااألكيید؟ 

ُمحاططة بأسواارر االخالصص 

بهھا تضحكيین على أأعداائك 

اانظروواا! سيیولل االميیاهه االحيیة 

نابعة من االحب ااألبديي 

تمد أأووالددهھھھا ووبناتهھا بالخيیر 

ووتنزعع كل خوفف من أأيي عوزٍز 

من يیضعف بيینما هھھھذاا االنهھر 
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230  عبراانيیيین 13: 14-12



دداائًما يیشبع عطشهھم للسكٍن؟ 

هھھھذهه االنعمة االتي٬، مثل االربب عاططيیهھا٬، 

أأبًداا ال تفشل من ددهھھھر إإلى ددهھھھر. 

يیا مخلصي٬، إإنن كنُت ٬، 

بالنعمة ااآلنن٬، عضًواا في 

مديینة صهھيیونن 

ددعع االعالم يیهھزأأ بي أأوو يیشفق علّي 

فقط سوفف أأمجد إإسمك 

فالذبولل من نصيیب متع االعالم 

ووكل أأبهھة عظمتهھ وومظاهھھھرهه 

وواالفرحح االثابت وواالكنز االباقي 

اليیعرفهھ إإال أأبناء صهھيیونن 

جونن نيیوتن 

!
جالسونن مع االمسيیح 

َماوِويّیَاتِت (في االمووااضع  ٍة ِفي االّسَ "ُمَبارَركٌك هللاُ أأَُبوو رَرّبَِنا يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح٬، االذَِّذيي َبارَرَكَنا ِبُكلّلِ َبرَرَكٍة رُرووِحيّیَ
االسماوويیة) ِفي ااْلَمِسيیِح" أأفسسس 1: 3 

َنا ِبهَھا٬،  وَوَنْحنُن أأَْموَوااتٌت ِباْلَخطَطايَیا أأَْحيَیاَنا  ِتهِھ ااْلَكِثيیرَرةِة االَِّتي أأََحّبَ ْحَمِة٬، ِمنْن أأَْجلِل َمَحّبَ "َهللاُ االذَِّذيي هھھُھوَو َغِنّيٌ ِفي االرّرَ
َماوِويّیَاتِت ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع"  َمَع ااْلَمِسيیِح  ِبالّنِْعَمِة أأَْنُتمْم ُمَخلَُّصوونَن   وَوأأََقاَمَنا َمَعهُھ٬، وَوأأَْجَلَسَنا َمَعهُھ ِفي االّسَ

أأفسسس 2: 6-4 

ألننا "في االمسيیح" ووشرركاء في حيیاتهھ االمقامة منن ااألمووااتت٬، فنحنن نجدد أأنفسنا جالسيینن معهھ في 
االسماوويیاتت٬، ووفيیهھ نمتلكك "كلل برركة ررووحيیة" ووال يینقصنا شئ؛ فقدد وُوهھھھبنا "كلل ما هھھھوو للحيیاةة وواالتقووىى" 

 .231
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231  بطرسس االثانيیة 1: 3



فالمؤؤمنوونن ال حاجة لهھمم لل"شئ أأكثرر" باإلضافة إإلى االمسيیح٬، فإحتيیاجهھمم ااألعظظمم هھھھوو أأنن يیرروواا ووأأنن 
 . 232يیددخلوواا في ووااقع ما يیمتلكوونهھ فيیهھ بالفعلل ٬، ووحددووثث هھھھذذاا هھھھوو فقطط عملل االنعمة االذذيي بالررووحح االقددسس

وولذذلكك يیصلي بوولسس ألجلل أأهھھھلل أأفسسس أأنن "تستنيیرر عيیوونن أأذذهھھھانهھمم بالررووحح االقددسس"٬، كي 
؛ هھھھذذهه هھھھي نفسس االقددررةة االتي أأقامتت االمسيیح  233"يیعررفوواا ...عظظمة قددررتهھ االفائقة نحوونا نحنن االمؤؤمنيینن" 

ةٍة وَوِسيَیادَدةٍة٬، وَوُكلّلِ  منن ااألمووااتت٬، وو"أأجلستهھ عنن يیميینن هللا في االسماوويیاتت٬، َفوْوقَق ُكلّلِ رِريَیاَسٍة وَوُسْلطَطانٍن وَوقوُّوَ
 . هھھْھرِر َفَقطْط َبلْل ِفي ااْلُمْسَتْقَبلِل أأيَْیًضا"  234ااْسمٍم يُیَسّمَى َليْیسَس ِفي هھھھذَذاا االدّدَ

!
!
!
!

إإستمرر في االنظظرر إإلى أأسفلل 

من كل هھھھذاا ااآليیاتت٬، يیتضح أأنن االمؤمنيین لديیهھم عالمهھم وومصدرر حيیاتهھم في االسماوويیاتت٬، هھھھم لم يیعوددوواا 
  . 236من هھھھذاا االعالم٬، ال يیعيیشونن بعد هھھھنا  ٬، بل في االسماء  235

في خبرااتت االحيیاةة االيیوميیة٬، يیشكل ااألمر فاررقًا إإنن كنا ننظر ألنفسنا على أأننا "هھھھنا باألسفل" في هھھھذاا 
االعالم٬، مثل غوااصص في قاعع االمحيیط  لديیهھ فرصة حيیاةة قليیلة تفصلهھ عن االسطح بعيیًداا (االسماء)٬، أأوو إإنن 
كنا نرىى أأنفسنا كك"جالسيین في االسماء"٬، ننظر إإلى ااألسفل على أأمورر هھھھذهه االحيیاةة! ااألمر يیشكل فاررقًا 

كبيیًراا إإنن كانن شعاررنا هھھھو "ااستمر في االنظر إإلى فوقق" (إإلى االعالم االذيي ال تنتمي إإليیهھ بعد) أأوو 
"إإستمرفي االنظر إإلى أأسفل" (من االعالم االذيي أأنت فيیهھ بالفعل٬، إإذذ اانك قد مت ووحيیاتك مستترةة مع 

االمسيیح في هللا)! 

هھھھذاا يیعني٬، بألفاظظ عمليیة٬، أأنن االمؤمنيین ال يیجتهھدوونن كي يیحصلواا على حيیاةة ليیست بعد في أأيیديیهھم٬، أأوو 
للحصولل على نصرةة ليیست لهھم بعد٬، بل هھھھم شركاء في نفس حيیاةة االمسيیح ووفي االنصرةة االتي حصل هھھھو 

بالفعل عليیهھا. 
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أأيیهھا االمؤمن٬، أأنت شريیك في حيیاةة االمسيیح االمقامة٬، ووهھھھو بالفعل قد هھھھزمم ووكسر قوةة االخطيیة االتي 
توااجهھهھا ااآلنن٬، بموتهھ ووددفنهھ ووقيیامتهھ ووصعوددهه! ووكشريیك في حيیاتهھ٬، فإنن ددعوتك ليیست أأنن تحاوولل أأنن 

تحقق شيیئًا لنفسك لم يیحققهھ هھھھوبعد٬، بل أأنن تؤمن بما أأتّمهھ ألجلك ووأأنن تسلك فيیهھ؛ ووبهھذهه االطريیقة٬، سوفف 
237تكونن قاددرًراا أأنن تجاهھھھد "جهھادد ااإليیمانن االحسن"  بدًال من االصرااعع االبائس في عدمم ااإليیمانن! 

نفس االشئ صحيیح بالنسبة لمصاررعتنا ضد قوااتت االظلمة٬، فنحن نحتاجج بإستمراارر أأنن نتذكر حقيیقة أأنن 
239إإبليیس قد هھھھُزمم بالفعل من قبل االمسيیح على االصليیب  ٬، ووأأننا "في االمسيیح"  جالسونن "فوقق" كل  238

جنودد االشر. يینبغي أأنن نقرأأ أأفسس 6: 12 في ضوء هھھھذهه االحقيیقة االحاليیة: "َفإنِّنَ ُمَصارَرَعَتَنا َليْیَستْت َمَع دَدمٍم 
الطَِطيینِن (االمجرّرددةة) ٬، َمَع وُوالةَِة ااْلَعاَلمِم (االمذذلّليینن) َعَلى ظُظْلَمِة  ؤَؤَساِء (االمهھززووميینن)٬، َمَع االّسَ وَوَلْحمٍم٬، َبلْل َمَع االرّرُ
َماوِويّیَاتِت.". ووكلما "نخضع ~ وونقاوومم االشرريیرر"  ِة (االمنكسررةة) ِفي االّسَ ووِحيّیَ رّرِ االرّرُ هھھْھرِر٬، َمَع أأَْجَنادِد االّشَ هھھھذَذاا االدّدَ

بإتضاعع٬، نمتلكك االووعدد االقائلل أأنن حتى هھھھذذاا ااألسدد االززاائرر سووفف "يیهھرربب"  أأمامم قططيیع هللا االمسالمم 
240االمختلفف عنهھ!  مجدًداا للرربب! 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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االفصل االثالث عشر 

تغيیيیر االنطاقق 

من االخطيیة إإلى االبر 

إإنن االتجديید هھھھو إإستبداالل االنطاقق: االصوررةة االتاسعة ووااألخيیرةة للتجديید االتي سوفف نتحدثث عنهھا تتعلق 
بعبورر االمؤمن من حالة "االعبودديیة" للخطيیة إإلى حالة "االعبودديیة" للبر؛ ووبسبب هھھھذاا ااإلستبداالل٬، فكل 

مؤمن يیستطيیع أأنن يیعترفف بالحقيیقة وويیقولل: "لقد كنت عبًداا للخطيیة٬، لكن ليیس بعد ااآلنن! فأنا ااآلنن عبد 
للبر!" 

ِة٬، َكْي الَ َنُعوودَد ُنْسَتْعَبدُد أأيَْیًضا  "َعالِِميینَن هھھھذَذاا: أأنَّنَ إإِْنَساَنَنا ااْلَعِتيیقَق َقدْد ُصلبَِب َمَعهُھ ليُِیْبطَطلَل َجَسدُد ااْلَخطِطيّیَ
ِة." ررووميیة 6: 6  لِْلَخطِطيّیَ

ُكمْم َلْسُتمْم َتْحتَت االّنَاُمووسِس َبلْل َتْحتَت االّنِْعَمِة." ررووميیة 6: 14  َة َلنْن َتُسوودَدُكمْم٬، ألَّنَ "َفإنِّنَ ااْلَخطِطيّیَ

ِة لِْلَموْوتِت  ا لِْلَخطِطيّیَ اَعِة٬، أأَْنُتمْم َعِبيیدٌد لِلذَِّذيي ُتطِطيیُعووَنهُھ: إإِّمَ ُموونَن ذَذوَوااِتُكمْم َلهُھ َعِبيیدًداا لِلطّطَ "أأََلْسُتمْم َتْعَلُموونَن أأنَّنَ االذَِّذيي ُتَقدّدِ
ْعليِیمِم االَِّتي  ُكمْم أأطََطْعُتمْم ِمنَن ااْلَقْلبِب ُصوورَرةَة االّتَ ِة٬، وَولِكّنَ ُكمْم ُكْنُتمْم َعِبيیدًداا لِْلَخطِطيّیَ ؟  َفُشْكررااً ِ~٬، أأَّنَ اَعِة لِْلِبرّرِ أأوَْو لِلطّطَ

هُھ َكَما  ا ِمنْن أأَْجلِل َضْعفِف َجَسدِدُكمْم. ألَّنَ . أأََتَكلمَُّم إإِْنَساِنيّیً ِة ِصرْرُتمْم َعِبيیدًداا لِْلِبرّرِ َتَسلَّْمُتُمووهھھَھا. وَوإإذِْذ أأُْعِتْقُتمْم ِمنَن ااْلَخطِطيّیَ
ا  ُكمْم َلّمَ ُموواا أأَْعَضاَءُكمْم َعِبيیدًداا لِْلِبرّرِ لِْلَقدَدااَسِة. ألَّنَ َجاَسِة وَوااإلِْثمِم لِِإلْثمِم٬، هھھھَكذَذاا ااآلنَن َقدّدِ ْمُتمْم أأَْعَضاَءُكمْم َعِبيیدًداا لِلّنَ َقدّدَ
. َفأيَّيُ َثَمرٍر َكانَن َلُكمْم ِحيیَنِئذٍذ ِمنَن ااألُُموورِر االَِّتي َتْسَتُحوونَن ِبهَھا ااآلنَن؟  ِة٬، ُكْنُتمْم أأَْحرَراارًراا ِمنَن ااْلِبرّرِ ُكْنُتمْم َعِبيیدَد ااْلَخطِطيّیَ

ِة٬، وَوِصرْرُتمْم َعِبيیدًداا ِ~٬، َفَلُكمْم َثَمرُرُكمْم  ا ااآلنَن إإذِْذ أأُْعِتْقُتمْم ِمنَن ااْلَخطِطيّیَ ألنَّنَ ِنهَھايَیَة ِتْلكَك ااألُُموورِر هھھِھَي ااْلَموْوتُت.  وَوأأَّمَ
ٌة ِباْلَمِسيیِح  ا هھھِھَبُة ِهللا َفهِھَي َحيَیاةةٌ أأََبدِديّیَ ِة هھھِھَي َموْوتٌت٬، وَوأأَّمَ ٌة. ألنَّنَ أأُْجرَرةَة ااْلَخطِطيّیَ لِْلَقدَدااَسِة٬، وَواالّنِهَھايَیُة َحيَیاةةٌ أأََبدِديّیَ

يَیُسووعَع رَرّبَِنا" ررووميیة 6: 23-16 

فقطط سيّیدديینن 

تماشيیًا مع كل ما ررأأيیناهه حتى ااآلنن٬، ال يیمكن أأنن يیفاجئنا أأنهھ في هھھھذهه االنصوصص االكتابيیة٬، يیوجد فقط 
سيیداانن٬، فقط إإثنانن٬، نرااهھھھما أأمامنا كأسيیادٍد لعبيید.  

من جهھة ووااحدةة ٬، لديینا االخطيیة٬، وومن االجهھة ااألخرىى لديینا االبر. هھھھذاانن االسيیداانن متناقضانن أأحدهھھھما مع 
ااآلخر بكل ما تحمل االكلمة من معاني٬، وواالفرقق بيینهھما ليیس شيیئًا بسيیطًا٬، فهھو االفرقق بيین ما هھھھو نجس 

ووماهھھھو نقي٬، ما هھھھو مشّرفف ووماهھھھو مخٍز٬، ما هھھھو سامٍم ووماهھھھو منحط. بإختصارر٬، هھھھذاا هھھھو االفرقق بيین 
االحيیاةة وواالموتت٬، بيین االسماء وواالجحيیم٬، ووبيین هللا وواالشيیطانن. 

ووبما أأنّن هھھھذيین االسيیديین متناقضانن بالكامل مع بعضهھما٬، فمن االمستحيیل تماًما أأنن نخدمهھما مًعا في نفس 
ا أأنَْن يُیْبِغضَض ااْلوَوااِحدَد وَويُیِحبّبَ ااآلَخرَر٬، أأوَْو يُیالزَِزمَم ااْلوَوااِحدَد  هُھ إإِّمَ االوقت: "الَ يَیْقدِدرُر َخادِدمٌم أأنَْن يَیْخدِدمَم َسيّیِدَديْینِن٬، ألَّنَ

241وَويَیْحَتِقرَر ااآلَخرَر."  
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!
كلل االبشرر عبيیدد 

قد تكونن هھھھذهه بمثابة صدمة لنا حيین ندرركك أأنهھ ٬، بحسب هھھھذهه ااألعداادد٬، كل االبشر عبيید٬، ووال توجد مطلقًا 
أأيي إإستثناءااتت٬، فإنّن كاتب ووقاررئئ هھھھذهه االسطورر كليیهھما عبٌد بكل تأكيید. نحن٬، في هھھھذهه االلحظة٬، إإما عبيید 

للخطيیة أأوو عبيید للبر٬، ال يیوجد مكانن محايید أأوو "حل ووسط" بيین هھھھذيین االعالميین. ال يیوجد شخص في 
االعالم كلهھ "حر" بمفهھومم أأال يیكونن لهھ سيید على ااإلططالقق. 

ااألمر ليیس أأنن يیكونن لنا سيید أأوو ال٬، بل االسؤاالل االوحيید هھھھو هھھھل سيیكونن لنا االسيید االصالح االذيي يیبارركنا 
بالحيیاةة وواالسالمم أأمم االسيید االشريیر االذيي سيیلعننا بالموتت وواالهھالكك. 

لقد جاء إإبليیس لحوااء باإلفترااضض االمسبق أأنن هللا ال يیمكن االوثوقق فيیهھ٬، ووحيین قرررتت حوااء أأنن تختبر 
إإفترااضهھ هھھھذاا بأنن تصبح "باحثة حيیادديیة"٬، إإكتشفت من خاللل تجربة مرةة أأنهھ ال يیوجد مكانن للحيیادديیة 
بيین هللا وواالشيیطانن؛ أأنن تتنحى من أأنن تكونن تحت سلطانن هللا هھھھو أأنن تضع نفسك مباشرةة تحت سيیاددةة 
. تماًما مثل مقطوررةة االسكة االحديیديیة  242االشريیر٬، "االلص"٬،  االذيي "يیأتي فقط ليیسرقق وويیذبح وويیهھلك" 

االتي تتمم سبب ووجوددهھھھا ووتجد حريیتهھا االحقيیقيیة فقط ببقائهھا ددااخل قيیودد االقضبانن. إإذًذاا ااإلنسانن اايیًضا يیتمم 
سبب ووجوددهه وويیجد حريیتهھ االحقيیقيیة فقط ببقائهھ في خضوعع لخالقهھ. 

عبيید للخطيیة 

ااآليیاتت االتي إإستشهھدنا بهھا باألعلى توضح بشدةة أأنهھ قبل تجديیدنا٬، كانن كل ووااحد منا "عبًداا 
للخطيیة" (عددد ٬6، ٬17، 20). ما االمقصودد  بأنن تكونن "عبًداا للخطيیة"؟ هھھھذاا يیعني أأنن تحيیا ددااخل قوةة 
243االخطيیة االسيیادديیة٬، فالخطيیة تحكم وو"تملك" على ررعيیتهھا٬، مطالبًة إإيیاهھھھم بالطاعة٬، ووال يیمكنهھم أأال 

يیطيیعوهھھھا!  

وومظاهھھھر هھھھذهه االعبودديیة توجد بوفرةة في االكتابب االمقدسس ووأأيیًضا في تارريیخ االكنيیسة. 

قبل تجديیدهه٬، كانن االمبشر ميیل ترووتر سكيیًراا عاجًزاا٬، ووعند عوددتهھ لبيیتهھ بعد عشرةة أأيیامم من االُسكر٬، ووجد 
إإبنهھ ذذيي االعاميین ميیتًا بيین ذذررااعي ززووجتهھ؛ ووفي عمق ندمهھ٬، ووهھھھو مقتنع أأنهھ قد قتل إإبنهھ بعدمم ووجوددهه٬، 

تعهھد ترووتر بدموعع أأال يیشربب االخمر ثانيیة. لكن بعد أأقل من ساعتيین من جناززةة ططفلهھ٬، عادد إإلى االبيیت 
مخمورًراا بشدةة٬، مرةة أأخرىى! مثل هھھھذهه االعبودديیة هھھھي االعبودديیة للخطيیة. 

لكن ليیس فقط االسكيیر أأوو االمدمن هھھھو االعبد للخطيیة٬، بل إإنن كل االبشر خاررجج االمسيیح هھھھم عبيید للخطيیة٬، 
حتى "االشخص االصالح أأخالقيیًا" االذيي ليیس لديیهھ نقائص ووررذذاائل ظظاهھھھرةة هھھھو عبد للخطيیة. ووهھھھذاا ووااضح 

من حقيیقة أأنهھ ال يیؤمن با� االحي ووال يیعبدهه. وولماذذاا هھھھو ال يیسجد أأمامم خالقهھ بمحبة ووإإعجابب؟ ببساططة 

q  85

242  يیوحنا 10: 10

243  ررووميیة 5: 21



ألنن سيیدهه لن يیدعهھ يیفعل هھھھذاا! فالخطيیة لديیهھا قبضة خانقة على حيیاتهھ وولن تسمح لهھ بأنن يیفعل ما هھھھو 
هھھْھرِر َقدْد أأَْعَمى أأذَْذهھھَھانَن َغيْیرِر ااْلُمؤْؤِمِنيینَن٬، لَِئالَّ ُتِضيَء َلهُھمْم إإَِنارَرةةُ إإِْنِجيیلِل  عاقل٬، وومنطقي ووصحيیح: "ِاالهُھ هھھھذَذاا االدّدَ

244َمْجدِد ااْلَمِسيیِح٬، االذَِّذيي هھھُھوَو ُصوورَرةةُ ِهللا."  

!
االرربب يیووضح هھھھذذاا جيیدًداا في يیووحنا 8: 31-٬36، أأنهھ ال يیووجدد عبدد للخططيیة سووفف يیكوونن في االسماء: 

ُكمْم إإنِْن َثَبّتُمْم ِفي َكالَِمي َفِباْلَحِقيیَقِة َتُكووُنوونَن َتالَِميیذِذيي٬، وَوَتْعرِرفوُونَن  "َفَقالَل يَیُسووعُع لِْليَیهُھوودِد االذَِّذيینَن آآَمُنوواا ِبهِھ: «إإِّنَ
ُكمْم  ! َكيْیفَف َتقوُولُل أأَْنتَت: إإِّنَ ُة إإِْبرَرااهھھِھيیمَم٬، وَوَلمْم ُنْسَتْعَبدْد ألََحدٍد َقطّطُ يّیَ َنا ذُذرّرِ رُرُكمْم». أأََجاُبووههُ: «إإِّنَ ٬، وَوااْلَحقّقُ يُیَحرّرِ ااْلَحقّقَ

ِة.  َة هھھُھوَو َعْبدٌد لِْلَخطِطيّیَ َتِصيیرُروونَن أأَْحرَراارًراا؟» أأََجاَبهُھمْم يَیُسووعُع: «ااْلَحقّقَ ااْلَحقّقَ أأَقوُولُل َلُكمْم: إإنِّنَ ُكلّلَ َمنْن يَیْعَملُل ااْلَخطِطيّیَ
رَرُكمْم ااالْبنُن َفِباْلَحِقيیَقِة َتُكووُنوونَن  ا ااالْبنُن َفيَیْبَقى إإَِلى ااألََبدِد. َفإنِْن َحرّرَ وَوااْلَعْبدُد الَ يَیْبَقى ِفي ااْلَبيْیتِت إإَِلى ااألََبدِد٬، أأَّمَ

أأَْحرَراارًراا." 

ال يیووجدد عبدد للخططيیة يیبقى في بيیتت ااإلبنن إإلى ااألبدد٬، لكنن االحرريیة هھھھي حقق االبكوورريیة لكلل منن هھھھمم 
"بالحقيیقة" تالميیذذ االرربب! 

عبيیدد للبرر 

ُكمْم  في ووقت االتجديید٬، يیتوقف كل مؤمن عن أأنن يیكونن عبًداا للخطيیة وويیصبح عبًداا للبر: "َفُشْكررااً ِ~٬، أأَّنَ
ِة  ْعليِیمِم االَِّتي َتَسلَّْمُتُمووهھھَھا. وَوإإذِْذ أأُْعِتْقُتمْم ِمنَن ااْلَخطِطيّیَ ُكمْم أأطََطْعُتمْم ِمنَن ااْلَقْلبِب ُصوورَرةَة االّتَ ِة٬، وَولِكّنَ ُكْنُتمْم َعِبيیدًداا لِْلَخطِطيّیَ

" (عدددد 18-17).   ِصرْرُتمْم َعِبيیدًداا لِْلِبرّرِ

الحظظ أأنن االمؤؤمنيینن في هھھھذذهه ااألعدداادد ال يیقالل عنهھمم أأنهھمم "أأحرراارر منن االخططيیة"؛ بلل أأنهھمم "أأعتقوواا منن 
االخططيیة"٬، فبوولسس يیتحددثث هھھھنا ليیسس عنن كمالل بال خططيیة٬، بلل عنن عتقق منن سيیدد (االخططيیة) ووإإستعبادد 

لسيیدد آآخرر (االبرر). 

ووبحسبب كالمم االرربب يیسووعع االمسيیح٬، تغيیيیرر االملكيیة هھھھذذاا يیحددثث حيینن يیهھاجمم االشخصص االذذيي هھھھوو "أأقووىى 
منن االقوويي" (االمسيیح) االشخصص "االقوويي" (إإبليیسس) وويیستحووذذ على غنائمهھ: "ِحيیَنَما يَیْحَفظُظ ااْلَقوِويّيُ دَداارَرههُ 

هُھ يَیْغلُِبهُھ٬، وَويَیْنزِزعُع ِسالََحهُھ ااْلَكاِملَل  ُمَتَسلًِّحا٬، َتُكوونُن أأَْموَواالهُُھ ِفي أأََمانٍن.  وَولِكنْن َمَتى َجاَء َمنْن هھھُھوَو أأَْقوَوىى ِمْنهُھ َفإِّنَ
  . عُع َغَناِئَمهُھ."  َكلَل َعَليْیهِھ٬، وَويُیوَوزّزِ 245االذَِّذيي ااّتَ

إإنتقالل مجيیدد٬، أأنن يیعتقكك االرربب يیسووعع االمسيیح منن سلططانن إإبليیسس  ووأأنن تصبح عبددهه االمحبب االممتنن لألبدد! 

كلل االمؤؤمنيینن هھھھمم عبيیدد للبرر٬، ما االذذيي يیعنيیهھ أأنن تكوونن "عبدًداا للبرر"؟ هھھھذذاا يیعني أأنن تحيیا تحتت سلططة االبرر 
االسيیادديیة٬، فالبرر يیحكمم وويیملكك على االمؤؤمنيینن٬، مططالًبا إإيیاهھھھمم بالططاعة.  
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مررةة أأخررىى تووجدد ااألمثلة بووفررةة في كلل منن االكتابب االمقددسس ووتارريیخ االكنيیسة. 

 فأررميیا ووجدد نفسهھ مجَبرًراا في ددااخلهھ أأنن يیعظظ بررسالة هللا٬، بالررغمم منن االعارر االذذيي يیجلبهھ هھھھذذاا عليیهھ: "ألنَّنَ 
هَھارِر. َفقُْلتُت: «الَ أأذَْذُكرُرههُ وَوالَ أأَْنطِطقُق َبْعدُد ِباْسِمهِھ». َفَكانَن ِفي  ْخرَرةِة ُكلّلَ االّنَ بّبِ َصارَرتْت لِي لِْلَعارِر وَولِلّسُ َكلَِمَة االرّرَ

  . 246َقْلِبي َكَنارٍر ُمْحرِرَقٍة َمْحُصوورَرةٍة ِفي ِعظَظاِمي٬، َفَملِْلتُت ِمنَن ااإلِْمَساكِك وَوَلمْم أأَْسَتطِطْع." 

ووفي مررااتت ال ُتَعدد منن االكثررةة خاللل االقرروونن االسابقة٬، ترركك االمؤؤمنوونن أأنفسهھمم مقيیدديینن للغايیة بالبررحتى 
أأنهھمم لمم يیعووددوواا قاددرريینن أأنن يیناموواا حتى يیشهھددوواا عنن االرربب لصدديیقق هھھھالكك أأوو يیساعددوواا شخًصا في ووقتت 

هھھھوو فيیهھ في إإحتيیاجج خاصص؛ فهھمم قدد أأعططوواا أأنفسهھمم بفررحح كي يیحتررقوواا فووقق عموودد أأوو لتمززقهھمم االحيیووااناتت 
٬، وو عبوودديیتهھمم للبرر. ووووجدد االمؤؤمنوونن  247االمفتررسة ألنهھمم كانوواا "محصوورريینن" منن قبلل محبة االمسيیح 

أأنفسهھمم مرراارًراا ووتكرراارًراا غيیرر قاددرريینن أأنن يیمتنعوواا عنن ووضع أأنفسهھمم ووططلبب االغفرراانن حيینن يیخططئوونن في 
حقق آآخرريینن.  

ُتحكى قصة عنن نهھضة حددثتت في االجززرر االبرريیططانيیة ووقتت إإررساليیة W.P.Nicholson حيینن تجدددد 
ووقتهھا ااآلالفف منن عمالل االميیناء االخشنيینن٬، ووكانتت االنتيیجة أأنن أأعادد هھھھؤؤالء االررجالل االكثيیرر منن االبضائع 
االمسررووقة حتى أأنّن االمخاززنن كانتت ممتلئة عنن آآخررهھھھا ووكانن البدد منن أأنن يیصددرر أأمرر منن قبلل االشرركة: 
"ررجاء أأال تعيیددوواا االمززيیدد منن االبضائع االمسررووقة!". هھھھذذهه هھھھي عبوودديیة االمؤؤمنن للبرر٬، وويیالهھا منن حرريیة 

مبارركة!  

عجيیبة منن عجائبب االتجدديیدد٬، إإستبدداالل عبوودديیة االخططيیة بعبوودديیة االبرر! 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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االفصل االراابع عشر 

تغيیيیر االنطاقق 
من االناموسس إإلى االنعمة 

ُكمْم َلْسُتمْم َتْحتَت االّنَاُمووسِس َبلْل َتْحتَت االّنِْعَمِة." ررووميیة 6: 14  َة َلنْن َتُسوودَدُكمْم٬، ألَّنَ "َفإنِّنَ ااْلَخطِطيّیَ

"ألَّنِي ُمتّتُ ِبالّنَاُمووسِس لِلّنَاُمووسِس ألَْحيَیا ِ~. َمَع ااْلَمِسيیِح ُصلِْبتُت" غالططيیة 2: 20-19 

لقدد ررأأيینا في االفصوولل االسابقة أأنن االتجدديیدد يیتمم ووصفهھ في االكتابب االمقددسس منن حيیثث "تغيیيیرر االنططاقق"٬، منن 
االجسدد إإلى االررووحح٬، منن ااألررضض إإلى االسماء٬، وومنن عبوودديیة االخططيیة إإلى عبوودديیة االبرر.  

لكنن االكتابب االمقددسس يیتحددثث عنن تغيیيیرر آآخرر في عالمم االشخصص: منن كوونهھ "تحتت االنامووسس" إإلى كوونهھ 
"تحتت االنعمة"؛ ووبما أأنن تغيیيیرر االنططاقق هھھھذذاا يیشملل كًال منن االتبرريیرر وواالتجدديیدد٬، فسووفف يیكوونن فعاًال لنا أأنن 

نأخذذ في ااإلعتبارر بعضض جوواانبب هھھھذذاا االمووضووعع في أأثناء مناقشة تلكك االمعجززتيینن االعظظيیمتيینن. 

في ااألعدداادد االتي إإستشهھددنا بهھا باألعلى ٬، يیخبررنا بوولسس أأنن االمؤؤمنيینن "ليیسوواا تحتت االنامووسس" ووقدد 
248"ماتوواا للنامووسس"٬، ووفي نصووصص أأخررىى يیخبررنا أأنن االمؤؤمنيینن قدد "تحرررروواا منن االنامووسس"  وولمم 

249يیعووددوواا "ممَسكيینن " بالنامووسس ٬، لكنهھمم قدد "تمم تحرريیررهھھھمم" منن قبلل االمسيیح منن "نيیرر عبوودديیة" 

  . 250االنامووسس 

إإنن عالقة ااإلنسانن االهھالكك با~ هھھھي عالقة نامووسيیة؛ أأما بالنسبة للمؤؤمنن فاألمرر ليیسس هھھھكذذاا٬، فهھوو يیقيیمم في 
 . 251حالة منن "االحرريیة" االمجيیددةة 

ما االمقصوودد بأنن االمؤؤمنيینن "تحتت االنعمة"؟ ووما االمقصوودد بأنهھمم "ليیسوواا تحتت االنامووسس" وو "أأمووااتت 
للنامووسس"؟ هھھھلل يیعني هھھھذذاا أأنهھ لمم يیعدد خططأ بالنسبة للمؤؤمنن أأنن يیسررقق٬، أأوو يیماررسس االززنا٬، أأوو يیستمرر في 
252االخططيیة بأيي شكلل آآخرر؟ تأتي إإجابة بوولسس مددوويیة : "حاشا!"  إإذًذاا ما االمقصوودد بالضبطط منن االحرريیة 

منن إإلززاامم االنامووسس؟ بعدد إإططالعنا على ططبيیعة ووخصائصص االتبرريیرر وواالتجدديیدد٬، فنحنن ااآلنن في ووضع 
يیسمح لنا بأنن نعططي إإجاباتت لهھذذهه ااألسئلة٬، ووااإلجاباتت رراائعة ووتططبيیقاتهھا بعيیددةة االمددىى. 

االلعنة 
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من أأيي جهھة يیصبح االمؤمنونن أأحراارًراا من االناموسس؟ ااإلجابة ااألوولى على هھھھذاا االسؤاالل هھھھي أأنن االمؤمنيین 
أأحراارٌر من لعنة االناموسس: كل االهھالكيین يیعيیشونن تحت لعنة: "ألنَّنَ َجِميیَع االذَِّذيینَن هھھُھمْم ِمنْن أأَْعَمالِل االّنَاُمووسِس 

هُھ َمْكُتووبٌب: «َمْلُعوونٌن ُكلّلُ َمنْن الَ يَیْثُبتُت ِفي َجِميیِع َما هھھُھوَو َمْكُتووبٌب ِفي ِكَتابِب االّنَاُمووسِس  هھھُھمْم َتْحتَت َلْعَنٍة٬، ألَّنَ
٬، ال يیهھمم حجمم ااألموورر االجيیددةة االتي تحددثث في حيیاتهھمم٬، فإنن غيیرر االمؤؤمنيینن يیعيیشوونن  253ليَِیْعَملَل ِبهِھ»." 

باستمرراارر تحتت لعنة هللا٬، فبالررغمم منن أأنن أأووالددهھھھمم قدد يیكوونوونن بصحة جيیددةة٬، ووحدداائقهھمم مززددهھھھررةة٬، 
. وو يیووًما ما سووفف  254ووأأززهھھھاررهھھھمم متفتحة بشكلل جميیلل٬، فإنن غضبب هللا "يیمكثث" عليیهھمم ططوواالل االووقتت

ةِة إلِْبليِیسَس وَوَمالَِئَكِتهِھ"  ِة ااْلُمَعدّدَ ارِر ااألََبدِديّیَ يیسمعوونن هھھھذذهه االكلماتت االبشعة: "ااذْذهھھَھُبوواا َعّنِي يَیا َمالَِعيینُن إإَِلى االّنَ
 .255

أأما االمؤؤمنن٬، على االصعيیدد ااآلخرر٬، فهھوو قدد اافتدِديَي منن لعنة االنامووسس: "ااَْلَمِسيیُح ااْفَتدَدااَنا ِمنْن َلْعَنِة االّنَاُمووسِس٬، 
. مجدًداا للرربب! إإنن كنتت  هُھ َمْكُتووبٌب: «َمْلُعوونٌن ُكلّلُ َمنْن ُعلقَِّق َعَلى َخَشَبٍة»"  256إإذِْذ َصارَر َلْعَنًة ألَْجلَِنا٬، ألَّنَ

مؤؤمًنا٬، فأنتت لستت بعدد تحتت االلعنة! ال يیووجدد أأقلل االقليیلل منن االلعنة االباقيیة عليیكك٬، إإذذ أأنهھ "الَ َشْيَء ِمنَن 
. عالووةة على ذذلكك٬، فإنن االلعنة لنن تأتي عليیكك  يْیُنووَنِة ااآلنَن َعَلى االذَِّذيینَن هھھُھمْم ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع"  257االدّدَ

258ثانيًیة٬، ألنن خططايیاتت قدد ذذهھھھبتت إإلى ااألبدد!  

أأحرراارر منن االنامووسس٬، آآهه ٬، يیالعظظمم االحالة٬، 

لقدد سفكك يیسووعع ددمهھ٬، ووحددثث االغفرراانن. 

ملعوونيینن كنا بالنامووسس وومتررضضيینن منن االسقططة 

االنعمة قدد إإفتددتنا٬، مررةة ووإإلى ااألبدد 

!
مررةة ووإإلى ااألبدد٬، آآهه٬، يیا خاططئ إإقبلهھا 

مررةة ووإإلى ااألبدد٬، آآهه يیا أأخي آآمنن بهھا 

تعلقق بالصليیبب٬، ووسيیسقطط االِحملل 
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االمسيیح إإفتدداانا٬، مررةة ووإإلى ااألبدد! 

فيیليیبب. بب. بليیسس 

برركة ووصفح 

ليیس فقط أأنن االمؤمنيین أأحراارٌر من لعنة االناموسس٬، بل هھھھم أأحراارر أأيیًضا من االعبء االساحق من 
إإضطرااررهھھھم لحفظ االناموسس كوسيیلة لحصولهھم على االتبريیر وواالحيیاةة٬، ووكما ررأأيینا في االفصولل االسابقة٬، 
259فالناموسس يیضمن ووعد االحيیاةة وواالبركة ألوولئك االذيین يیؤسسونن بّرهھھھم االذااتي عن ططريیق حفظهھ  ٬، وو 

مبدأأ االناموسس هھھھو : "اافعل هھھھذاا فتحيیا"٬، ووتحت االناموسس يینهھك االبشر أأنفسهھم (وويیفشلونن بشكل مأساوويي) 
في محاوولة منهھم أأنن يیستحقواا صفح هللا وواالحصولل على ددررجة "ااإلمتيیازز" في نهھايیة ددررااستهھم. 

أأما بالنسبة للمؤمن٬، فكل شئ لديیهھ مختلف٬، فهھو قد حصل بالفعل على ددررجة "ااإلمتيیازز"؛ لقد حصل 
بالفعل على االحيیاةة ااألبديیة؛ وولقد حصل بالفعل على إإبتسامة ررضا ووصفح من هللا٬، كل هھھھذاا بسبب عمل 
ابّبُ َعذْذرَرااَء٬،  جُج االّشَ هُھ َكَما يَیَتزَزوّوَ االمسيیح نيیابة عنهھ! فا� يیسر بهھ وويیفرحح بهھ كفرحح االعريیس بعرووسهھ: "ألَّنَ

ُجكِك َبُنووكِك. وَوَكَفرَرحِح ااْلَعرِريیسِس ِباْلَعرُرووسِس يَیْفرَرحُح ِبكِك إإِلهُھكِك."  ؛ "ِفي ذذلكَِك ااْليَیوْومِم يُیَقالُل ألوُورُرَشليِیمَم: «الَ  260يَیَتزَزوّوَ

ارٌر. يُیَخلصُِّص. يَیْبَتهِھُج ِبكِك َفرَرًحا. يَیْسُكتُت ِفي  بّبُ إإِلهُھكِك ِفي وَوَسطِطكِك َجّبَ َتَخاِفي يَیا ِصهْھيَیوْونُن. الَ َترْرَتِخ يَیدَدااكِك. االرّرَ
  . ِتهِھ. يَیْبَتهِھُج ِبكِك ِبَترَرّنُمٍم». 261َمَحّبَ

ووألننا نعلمم كمم أأننا الززلنا خططاةة ووغيیرر مستحقيینن لمسررةة هللا٬، فمنن االصعبب عليینا أأنن نصددقق أأنهھ منن 
االممكنن حًقا أأنن يیشعرر تجاهھھھنا هھھھكذذاا٬، لكنن هھھھذذاا حقيیقي! ووهھھھوو ليیسس فقطط يیحبنا٬، بلل هھھھوو يیحبنا فووقق قددررتنا 

262على ااإلستيیعابب٬، فإنن محبتهھ "هھھھي "أأكثرر مما نفتكرر" !  

ااذًذاا فالمؤؤمنن حرر منن االنامووسس كشررطط وومططلبب  للحصوولل على االحيیاةة٬، فالمسيیح لمم يیفددهه فقطط منن لعنة 
االنامووسس؛ بلل هھھھوو أأيیًضا قدد حصلل لهھ على كلل برركاتت االحيیاةة وواالبرر: "َااْلَمِسيیُح ااْفَتدَدااَنا ِمنْن َلْعَنِة 

 . ووحِح"  263االّنَاُمووسس... لَِتِصيیرَر َبرَرَكُة إإِْبرَرااهھھِھيیمَم لِألَُممِم ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع٬، لَِنَنالَل ِباإليِیَمانِن َموْوِعدَد االرّرُ

هھھھذذاا يیعني أأنن االمؤؤمنن بددًال منن أأنن يیحيیا تحتت لعنة٬، فهھوو ااآلنن يیحيیا تحتت برركة هللا االثابتة االباقيیة؛ فعلى 
االررغمم منن أأنن أأووالددهه قدد يیمررضوونن٬، ووأأنن حدداائقهھ قدد تذذبلل منن االجفافف٬، ووأأنن أأززهھھھاررهه قدد تظظهھرر ذذاابلة٬، لكنهھ 

يیحيیا باستمرراارر تحتت مسررةة هللا٬، ووهھھھذذهه االحالة منن االبرركة تنبع منن تبرريیررهه: "وَوااْلِكَتابُب إإذِْذ َسَبقَق َفرَرأأىَى أأنَّنَ 
رَر إإِْبرَرااهھھِھيیمَم أأنَْن «ِفيیكَك َتَتَبارَركُك َجِميیُع ااألَُممِم». إإذًِذاا االذَِّذيینَن هھھُھمْم ِمنَن ااإليِیَمانِن  رُر ااألَُممَم٬، َسَبقَق َفَبّشَ َهللا ِباإليِیَمانِن يُیَبرّرِ
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؛ َ"كَما يَیقوُولُل دَدااوُودُد أأيَْیًضا ِفي َتطْطوِويیبِب ااإلِْنَسانِن االذَِّذيي يَیْحِسبُب َلهُھ هللاُ  264يَیَتَبارَرُكوونَن َمَع إإِْبرَرااهھھِھيیمَم ااْلُمؤْؤِمنِن." 

ُجلِل االذَِّذيي الَ يَیْحِسبُب َلهُھ  اا ِبدُدوونِن أأَْعَمالل:  «طُطووَبى لِلذَِّذيینَن ُغِفرَرتْت آآَثاُمهُھمْم وَوُسِترَرتْت َخطَطايَیاهھھُھمْم. طُطووَبى لِلرّرَ ِبرّرً
ًة»"  .   بّبُ َخطِطيّیَ 265االرّرَ

منن ااألفضلل لكك بشكلل غيیرر محددوودد أأنن تتحللل ووتضمحلل في ززنززاانة سجنن تحتت برركة هللا ٬، عنن أأنن 
تحيیا في قصرر تحتت لعنتهھ! ؛ "ُثمّمَ يَیقوُولُل ااْلَملكُِك لِلذَِّذيینَن َعنْن يَیِميیِنهِھ: َتَعاَلوْواا يَیا ُمَبارَرِكي أأَِبي٬، رِرُثوواا ااْلَمَلُكووتَت 

266ااْلُمَعدّدَ َلُكمْم ُمْنذُذ َتأِْسيیسِس ااْلَعاَلمِم."  

هھھھلل أأنتت مؤؤمنن؟ إإذًذاا فإنن برركة هللا مستقررةة فووقكك بشكلل أأررووعع مما يیمكنن تخيیلهھ! "َما َلمْم َترَر َعيْینٌن٬، وَوَلمْم 
َما َخيْیرٌر وَورَرْحَمٌة يَیْتَبَعاِنِني  ههُ هللاُ لِلذَِّذيینَن يُیِحّبُووَنهُھ!  ؛ "إإِّنَ 267َتْسَمْع أأذُُذنٌن٬، وَوَلمْم يَیْخطُطرْر َعَلى َبالِل إإِْنَسانٍن: َما أأََعدّدَ

امِم!"   بّبِ إإَِلى َمدَدىى ااأليَّیَ امِم َحيَیاِتي٬، وَوأأَْسُكنُن ِفي َبيْیتِت االرّرَ 268ُكلّلَ أأيَّیَ

!
!

قوواانيینن خاررجيیة 

كما ررأأيینا في االمقاططع االسابقة٬، إإنن بعض جواانب "حريیة االمؤمن من االناموسس" تتعلق بالتبريیر٬، فهھو 
حر من لعنة االناموسس٬، ووحر من االناموسس كوسيیلة لحصولهھ على االحيیاةة٬، لكّن جانبًا آآخرمن جواانب 

حريیة االمؤمن من االناموسس هھھھونتيیجة مباشرةة للتجديید: االمؤمن حر من االناموسس كقانونن خاررجي 
يیتناقض مع ططبيیعتهھ االحقيیقيیة ووررغباتهھ٬، ووهھھھذهه االحريیة تأتيیهھ من خاللل معجزةة االقلب االجديید. 

كي نفهھم االمقصودد من هھھھذاا٬، نحتاجج فقط إإلى االنظر إإلى حالة كل شخص غيیرمؤمن: فإنن االناموسس 
يیفرضض نفسهھ عليیهھ من االخاررجج وويیتعاررضض مع ررغباتهھ االحقيیقيیة٬، تاررًكا إإيیاهه في حالة من االعبودديیة 

االمستمرةة ووااإلحباطط؛ فهھو يیمنع عنهھ ااألشيیاء االتي يیحبهھا وويیوصيیهھ بما يیبغضهھ٬،  فحيین يیمد يیدهه ليیسرقق٬، 
يیقولل االناموسس: "ال تسرقق"٬، ووحيین يینظر إإلى إإمرأأةة ليیشتهھيیهھا٬، يیقولل االناموسس: "ال تزنن".  
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إإذًذاا تتلخص حالة االشخص االهھالك في كلماتت نشيید مشهھورر: "كل شئ أأحبهھ يیكونن إإما غيیر شرعي٬، غيیر 
أأخالقي٬، أأوو سطحي". االناموسس يیقيید وويیكبت ااإلنسانن غيیر االمتجددد بالخوفف وواالتهھديید٬، فهھو لهھذاا يیبغضهھ: 

هُھ أأيَْیًضا الَ يَیْسَتطِطيیُع."   269"ألنَّنَ ااهھھْھِتَمامَم ااْلَجَسدِد هھھُھوَو َعدَدااوَوةةٌ ِ~٬، إإذِْذ َليْیسَس هھھُھوَو َخاِضًعا لَِناُمووسِس ِهللا٬، ألَّنَ

أأما كلل مؤؤمنن فقدد تحرررر منن حالة االعبوودديیة هھھھذذهه٬، فبالنسبة لهھ٬، لمم يیعدد االنامووسس قانووًنا يیتعاررضض مع 
ططبيیعتهھ االحقيیقيیة ووررغباتهھ٬، بلل أأصبح االنامووسس ددااخليًیا؛ فقدد تمم "كتابتهھ على قلبهھ" في معجززةة االتجدديیدد 
271 ٬، فهھوو ااآلنن محصوورر بالمحبة ووليیسس بالنامووسس  ٬، ووما يیخررجج منن ددااخلهھ يیتوواافقق مع االنامووسس  270

ُة هھھِھَي َتْكِميیلُل االّنَاُمووسِس"  ٬، فالكائنن االمؤؤمنن االذذيي هھھھوو عليیهھ بالفعلل  لنن  272وويیتممهھ تلقائيًیا٬، ألنن "ااْلَمَحّبَ

ووحِح َفهُھوَو:  ا َثَمرُر االرّرُ يیكوونن عليیهھ أأنن يیقلقق على ااإلططالقق منن أأنن يیووَجدد في تعاررضض مع نامووسس هللا! "وَوأأَّمَ
ٌة َفرَرحٌح َسالمٌَم٬، طُطوولُل أأََناةٍة لطُْطفٌف َصالحٌَح٬، إإيِیَمانٌن  وَودَدااَعٌة َتَعّففٌُف. ِضدّدَ أأَْمَثالِل هھھھذِذهِه َليْیسَس َناُمووسٌس." ؛  273َمَحّبَ

ووحِح َفَلْسُتمْم َتْحتَت االّنَاُمووسِس."   274"وَولِكنْن إإذَِذاا ااْنَقدْدُتمْم ِبالرّرُ

ارِر  دِديینَن٬، لِْلفُّجَ ٬، َبلْل لِألََثَمِة وَوااْلُمَتَمرّرِ مع االتقيّیدد بهھذذهه االحقيیقة٬، يیقوولل بوولسس أأنن "االّنَاُمووسَس َلمْم يُیووَضْع لِْلَبارّرِ
َناةِة٬، لُِمَضاِجِعي  هَھاتِت٬، لَِقاِتلِي االّنَاسِس٬،  لِلزّزُ ِنِسيینَن وَوااْلُمْسَتِبيیِحيینَن٬، لَِقاِتلِي ااآلَباِء وَوَقاِتلِي ااألُّمَ وَوااْلُخطَطاةِة٬، لِلدّدَ

ِحيیَح"  ٬،  ْعليِیمَم االّصَ ااِبيینَن٬، لِْلَحاِنِثيینَن٬، وَوإإنِْن َكانَن َشْيٌء آآَخرُر يُیَقاوِومُم االّتَ ُكوورِر٬، لَِسارِرِقي االّنَاسِس٬، لِْلَكذّذَ 275االذّذُ

فاإلنسانن االبارر ال حاجة لهھ إإلى مثلل هھھھذذهه االقيیوودد االخاررجيیة٬، بما أأنهھ محصوورر منن قبلل ططبيیعتهھ االمقددسة.  

ووحتى ووصايیا وونصائح االعهھدد االجدديیدد ٬، فهھي ضرروورريیة فقطط ألنن االمؤؤمنيینن لمم يیصبحوواا بعدد "منن هھھھمم 
276عليیهھ"٬، فبما أأننا الززلنا في هھھھذذاا "االجسدد االفاني" وومعررضيینن "لغرروورر االخططيیة"  وو"مكايیدد 

277إإبليیسس" ٬، فنحنن الززلنا نحتاجج إإلى الفتاتت إإررشادديیة لتساعددنا على االتميیيیزز بيینن االصوواابب وواالخططأ٬، 

نِن َقدْد َصارَرتْت َلهُھمُم ااْلَحوَوااسّسُ  َمرّرُ لكنن مع هھھھذذاا٬، فكلما ننموو بالنعمة٬، "تتجدددد" أأذذهھھھاننا تددرريیجيًیا٬، وو " ِبَسَببِب االّتَ

q  92

269  ررووميیة 8: 7

270  عبراانيیيین 8: 10

271  كوررنثوسس االثانيیة 5: 14

272  ررووميیة 13: 10

273  غالططيیة 5: 23-22

274  غالططيیة 5: 18

275  تيیمثاووسس ااألوولى 1: 10-8

276  عبراانيیيین 3: 13

277  أأفسس 6: 11

278  عبراانيیيین 5: 14



"  ٬، ووبهھذذاا نصبح قاددرريینن يیووًما فيیوومم أأنن "نختبرر َما هھھِھَي إإرَِراادَدةةُ  رّرِ ْميِیيیزِز َبيْینَن ااْلَخيْیرِر وَواالّشَ َبًة َعَلى االّتَ 278ُمدَدرّرَ

ُة ااْلَكاِمَلُة"   الَِحُة ااْلَمرْرِضيّیَ 279ِهللا: االّصَ

االمؤؤمنن ليیسس"تحتت" االنامووسس؛ بلل هھھھوو (باستخدداامم مصططلحاتت بوولسس ااألصليیة) " َتْحتَت َناُمووسٍس لِْلَمِسيیِح 
. ووإإنن أأصبح كلل االبشرر مؤؤمنيینن٬، فلنن تكوونن هھھھناكك حاجة إإلى ووجوودد   "in-lawed to Christ280

ااألقفالل على االمناززلل٬، أأوو إإلى الفتاتت في االمحالل تمنع سررقة االسلع. ووهھھھذذهه االمجمووعة منن االووقائع سووفف 
تكوونن ووااقًعا حقيیقيًیا في االسماء٬، حيیثث سيیختبرر كلل شخصص حرريیة مططلقة أأنن يیتصررفف كما يیرريیدد! لنن 

تكوونن هھھھناكك الفتاتت في االسماء تقوولل: "ال تقتلل" أأوو "تحبب االرربب إإلهھكك منن كلل قلبكك"٬، لنن تكوونن هھھھناكك 
حاجة لهھا! 

شبع ووااحتيیاجج 

كلل االمؤؤمنيینن قدد ماتوواا للنامووسس٬، ليیسوواا "تحتت االنامووسس٬، بلل تحتت االنعمة". وو ددررااسة معنى هھھھذذهه 
االمصططلحاتت بالكاملل سووفف يیذذهھھھبب بنا إإلى ما فووقق مددىى هھھھذذاا االكتابب٬، لكنن رربما يینبغي أأنن نذذكرر جانًبا 

أأبعدد عنن "مووتنا للنامووسس". 

االمؤؤمنوونن قدد ماتوواا للنامووسس بمعنى أأنهھمم لمم يیعووددوواا بعدد يیحيیوونن في عالمم "ااالحتيیاجج"٬، بلل في عالمم 
"االعططاء"٬، هھھھمم تحتت االنعمة٬، ووليیسس االنامووسس٬، كقووةة سائددةة عليیهھمم٬، ووهھھھمم يیحيیوونن في عالمم حيیثث 

281"تملكك" االنعمة. في هھھھذذاا االعالمم٬، ال شئ يیعتمدد نهھائيًیا على ااإلنسانن؛ فكلل شئ يیعتمدد على هللا٬، كلل 

شهھووةة للصالحح٬، ووكلل فعلل ططاعة يیتمم االعملل عليیهھ منن قبلل هللا بالنعمة في االمؤؤمنن! " ألنَّنَ َهللا هھھُھوَو ااْلَعاِملُل 
ةِة"   282ِفيیُكمْم أأنَْن ُترِريیدُدوواا وَوأأنَْن َتْعَملوُواا ِمنْن أأَْجلِل ااْلَمَسرّرَ

ففي هھھھذذاا االعالمم حيیثث تملكك االنعمة٬، يیتوولى هللا مسئووليیة أأنن يیعملل فّي بالررغمم منن ضعفاتي ووفشلي حتى 
أأصبح مشابهًھا بالتمامم لصووررةة االمسيیح. ووبالررغمم منن أأني قدد أأصدَدمم منن فشلي كمؤؤمنن٬، لكنن هللا ال 

يُیصدَدمم! فهھوو يیعررفف بالفعلل كلل خططايیايي ووضعفاتي منن قبلل أأنن يیتجهھ بمحبتهھ نحوويي٬، ووهھھھوو في االحقيیقة 
يیتحكمم فّي وويیووجهھ فشلي إإلى خيیرريي٬، كي يیفضح ضعفاتي وويیخلصني منهھا (لووقا 22: 32-31). 

283في االعهھدد االجدديیدد٬، عيّینن هللا بررحمتهھ أأنن "يیططهھررنا منن كلل نجاساتنا وومنن كلل أأصنامنا"  ؛ ووهھھھوو لنن 

يیهھددأأ أأوو يیتررااجع حتى يیكتملل هھھھذذاا االعملل في االنهھايیة! هھھھللوويیا! 
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!
قدد آآمنتت بنعمتكك االمططهّھررةة٬، 

أأيیهھا االقاددرر أأنن تجددددني 

موولوودًداا وومنذذ ااآلنن٬،   

االخططيیة وواالمووتت خلفي 

وواالمحبة وواالحيیاةة أأمامي 

آآهه٬، ددعع نفسي تمتلئ بالررجاء 

فتسبحكك أأكثرر فأكثرر! 

أأ.لل. وواارريینج 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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االفصل االخامس عشر 

تغيیيیراالنطاقق 
من آآددمم إإلى االمسيیح 

اا وَوَقدَدااَسًة وَوِفدَدااًء. َحّتَى َكَما هھھُھوَو َمْكُتووبٌب:  وَوِمْنهُھ أأَْنُتمْم ِباْلَمِسيیِح يَیُسووعَع٬، االذَِّذيي َصارَر َلَنا ِحْكَمًة ِمنَن ِهللا وَوِبرّرً
  .« بّبِ «َمنِن ااْفَتَخرَر َفْليَیْفَتِخرْر ِبالرّرَ

1 كوررنثوسس 1: 31-30 

في االفصولل االسابقة قمنا بدررااسة بعض عجائب كل من االتبريیر وواالتجديید٬، وويینبغي أأنن يیكونن ووااضًحا لنا 
عند هھھھذهه االمرحلة أأنن كًال من هھھھذيین االعمليین االعظيیميین هھھھما في االحقيیقة قلب وومركز ااإلنجيیل؛ فما هھھھو 

"االخبر االسارر" ااألكثر مجًداا من إإعالنن إإستعاددةة االشركة مع هللا٬، ووأأنن أأكثر ااألشخاصص االمحكومم عليیهھم 
بال أأمل في االنجاةة يیقدرروونن أأنن يیقفواا غيیر خجليین في محضر هللا٬، يیكسوهھھھم بر االمسيیح نفسهھ٬، ووأأنن أأكثر 

ااألشخاصص ددناءةة ووحقاررةة يیمكن أأنن يیصبح خليیقة جديیدةة بالكامل فيیهھ؟ 

لكن بمقداارر كونن هھھھذهه االحقائق عجيیبة هھھھكذاا٬، فإنن كًال من االتبريیر وواالتجديید هھھھما فقط جزء من حقيیقة 
أأشمل ووأأعظم: أأيي حقيیقة أأنن نكونن "في االمسيیح". 

 كمؤمنيین نستطيیع أأنن نقولل أأننا قد تبرررنا٬، ووأأننا نمتلك بًراا كامًال٬، ووأأننا خليیقة جديیدةة٬، جالسونن في 
االسماوويیاتت٬، ووأأننا مبارَركونن بكل االوسائل االتي ررأأيیناهھھھا في االصفحاتت االسابقة٬، أأوو نستطيیع أأنن نقولل بكل 

 ،٬ 284بساططة أأننا في "االمسيیح"!  أأنن تكونن في االمسيیح هھھھو أأنن تمتلك كل بركة ررووحيیة يیمكن تصوررهھھھا 

285شاملة االتبريیر وواالتجديید٬، ووكل "عطيیة صالحة ووموهھھھبة تامة"  (اانظر االملحق دد) 

متبررروونن في االمسيیح 

كل بركاتت االتبريیر هھھھي لنا في االمسيیح٬، ففي االمسيیح نمتلك االبر االكامل٬، أأيي نفس بر هللا: "...وَوأأوُوَجدَد 
هُھ َجَعلَل االذَِّذيي َلمْم  ٬، "ألَّنَ يي االذَِّذيي ِمنَن االّنَاُمووسِس٬، َبلِل ... ااْلِبرّرُ االذَِّذيي ِمنَن ِهللا ِباإليِیَمانِن."  286ِفيیهِھ٬، وَوَليْیسَس لِي ِبرّرِ

. لذلك يیمكن االقولل أأننا "متبررروونن في  ًة ألَْجلَِنا٬، لَِنِصيیرَر َنْحنُن ِبرّرَ ِهللا ِفيیهِھ"  ًة٬، َخطِطيّیَ 287يَیْعرِرفْف َخطِطيّیَ

q  95

284 أأفسس 1: 3

285 يیعقوبب 1: 17

286 في لبي 3: 9-8

287 كوررنثوسس االثانيیة 5: 21



يْیُنووَنِة ااآلنَن َعَلى  289االمسيیح"  ٬، ففي االمسيیح نحصل على "غفراانن االخطايیا"  وو "... الَ َشْيَء ِمنَن االدّدَ 288

290االذَِّذيینَن هھھُھمْم ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع"  

!
!

خليیقة جديیدةة في االمسيیح 

كما أأنن كل بركاتت االتبريیر هھھھي لنا في االمسيیح٬، هھھھكذاا أأيیًضا كل بركاتت االتجديید هھھھي لنا فيیهھ: "إإذًِذاا إإنِْن َكانَن 
َنا  ٬، "ألَّنَ 291أأََحدٌد ِفي ااْلَمِسيیِح َفهُھوَو َخليِیَقٌة َجدِديیدَدةةٌ: ااألَْشيَیاُء ااْلَعِتيیَقُة َقدْد َمَضتْت٬، هھھُھوَوذَذاا ااْلُكلّلُ َقدْد َصارَر َجدِديیدًداا." 

ِسيینَن ِفي ااْلَمِسيیِح  292َنْحنُن َعَملهُُھ٬، َمْخلوُوِقيینَن ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع ألَْعَمالل َصالَِحٍة"  ٬، لقد أأصبحنا "ُمَقدّدَ

 . ٬، وو جالسونن "معهھ في االسماوويیاتت في االمسيیح يیسوعع"  ٬، "وونحنن َمْملوُوؤُؤوونَن ِفيیهِھ"  295يَیُسووعَع"  294 293

حيیاةة إإعتمادديیة 

 من هھھھذهه ااألعداادد يینبغي أأنن يیتبرهھھھن لنا أأنن االتبريیر وواالتجديید ليیست بركاتت نمتلكهھا من أأنفسنا٬، باستقاللل 
عن هللا٬، فا� ال يیجعلنا خليیقة جديیدةة بحيیث نصبح نحن أأنفسنا مصاددرر إإيیجابيیة للبر٬، قاددرريین أأنن ننتج 

حيیاةة من أأنفسنا بمعزلل  عنهھ٬، لكن نحن خليیقة جديیدةة "في االمسيیح يیسوعع"٬، ووبمعزلل عن االمسيیح نحن ال 
٬، كل ما نحن عليیهھ ووما نملكهھ٬، هھھھو فقط فيیهھ. لذلك فالحيیاةة االمسيیحيیة هھھھي  296شئ ووال نقدرر أأنن نفعل شيیئًا 

حيیاةة ااعتمادديیة بالكامل. 

هھھھذاا هھھھو تعليیم االربب في يیوحنا 15: " ااُْثُبُتوواا ِفّيَ وَوأأََنا ِفيیُكمْم. َكَما أأنَّنَ ااْلُغْصنَن الَ يَیْقدِدرُر أأنَْن يَیأِْتَي ِبَثَمرٍر ِمنْن 
.أأََنا ااْلَكرْرَمُة وَوأأَْنُتمُم ااألَْغَصانُن. االذَِّذيي يَیْثُبتُت  ذَذااِتهِھ إإنِْن َلمْم يَیْثُبتْت ِفي ااْلَكرْرَمِة٬، َكذذلكَِك أأَْنُتمْم أأيَْیًضا إإنِْن َلمْم َتْثُبُتوواا ِفّيَ
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. نحن لسنا "ُكَفاةةٌ ِمنْن  ُكمْم ِبدُدووِني الَ َتْقدِدرُروونَن أأنَْن َتْفَعلوُواا َشيْیًئا."  297ِفّيَ وَوأأََنا ِفيیهِھ هھھھذَذاا يَیأِْتي ِبَثَمرٍر َكِثيیرٍر٬، ألَّنَ

اامَم َعهْھدٍد َجدِديیدٍد.  هُھ ِمنْن أأَْنفُِسَنا٬، َبلْل ِكَفايَیُتَنا ِمنَن ِهللا٬، االذَِّذيي َجَعَلَنا ُكَفاةًة ألنَْن َنُكوونَن ُخدّدَ أأَْنفُِسَنا أأنَْن َنْفَتِكرَر َشيْیًئا َكأَّنَ
 . ووحَح يُیْحيِیي."  ووحِح. ألنَّنَ ااْلَحرْرفَف يَیْقُتلُل وَولِكنّنَ االرّرُ 298الَ ااْلَحرْرفِف َبلِل االرّرُ

خالٍل كي تمألني أأنت 

إإناء نظيیف في يیديیك 

بال قوةة إإال ما تعطيیهھ لي 

نعمة مع كل ووصيیة 

قنوااتت نحن فقط٬، يیا سيیدنا االمبارركك 

لكن فيینا كل قوتك االعجيیبة 

تفيیض خاللنا ٬، ووتستخدمنا 

كل يیومم ووكل ساعة 
ميیريي ماكسويیل 

"في آآددمم" في مقابل "في االمسيیح" 

هھھھذاا يیأتي بنا إإلى االنظر إإلى "تغيیيیر في اابلنطاقق" أأخيیر أأكثر أأساًسا ووعمقًا ووشموًال من أأيي تغيیيیر آآخر٬، 
تغيیيیر االنطاقق من حيیث شخصيین: آآددمم وواالمسيیح٬، ووكل االبشر ااآلخريین هھھھم إإما في أأحدهھھھما أأوو في ااآلخر. 

هھھھؤالء االذيین في آآددمم يیموتونن ووأأوولئك االذيین في االمسيیح يیحيیونن لألبد. 

هُھ َكَما ِفي آآدَدمَم يَیُمووتُت ااْلَجِميیُع٬، هھھھَكذَذاا ِفي  هُھ إإذِِذ ااْلَموْوتُت ِبإِْنَسانٍن٬، ِبإِْنَسانٍن أأيَْیًضا ِقيَیاَمُة ااألَْموَوااتِت. ألَّنَ "َفإِّنَ
ااْلَمِسيیِح َسيُیْحيَیا ااْلَجِميیُع.  وَولِكنّنَ ُكلّلَ وَوااِحدٍد ِفي رُرْتَبِتهِھ: ااْلَمِسيیُح َباُكوورَرةة٬ٌ، ُثمّمَ االذَِّذيینَن لِْلَمِسيیِح ِفي َمِجيیِئهِھ." 

1كوررنثوسس 15: 23-21 

ًة٬، وَوآآدَدمُم ااألَِخيیرُر رُرووًحا ُمْحيِیيًیا». لِكنْن َليْیسَس  لُل٬، َنْفًسا َحيّیَ "هھھھَكذَذاا َمْكُتووبٌب أأيَْیًضا: «َصارَر آآدَدمُم٬، ااإلِْنَسانُن ااألوَّوَ
. ااإلِْنَسانُن االّثَاِني  لُل ِمنَن ااألرَْرضِض ُترَرااِبّيٌ . ااإلِْنَسانُن ااألوَّوَ ووَحاِنّيُ ٬، وَوَبْعدَد ذذلكَِك االرّرُ الً َبلِل ااْلَحيَیوَوااِنّيُ ووَحاِنّيُ أأوَّوَ االرّرُ
َماوِويّیُوونَن أأيَْیًضا.  َماوِويّيُ هھھھَكذَذاا االّسَ َماِء. َكَما هھھُھوَو االّتُرَرااِبّيُ هھھھَكذَذاا االّتُرَرااِبيّیُوونَن أأيَْیًضا٬، وَوَكَما هھھُھوَو االّسَ بّبُ ِمنَن االّسَ االرّرَ

َماوِويّيِ." 1كوررنثوسس 15: 49-45  وَوَكَما َلِبْسَنا ُصوورَرةَة االّتُرَرااِبّي٬ِ، َسَنْلَبسُس أأيَْیًضا ُصوورَرةَة االّسَ

"لِكنْن َقدْد َمَلكَك ااْلَموْوتُت ِمنْن آآدَدمَم إإَِلى ُمووَسى٬، وَوذذلكَِك َعَلى االذَِّذيینَن َلمْم يُیْخطِطُئوواا َعَلى ِشْبهِھ َتَعدّدِيي آآدَدمَم٬، االذَِّذيي هھھُھوَو 
ِة ااْلوَوااِحدِد َقدْد َمَلكَك ااْلَموْوتُت ِباْلوَوااِحدِد٬، َفِباألوَْوَلى َكِثيیرًراا االذَِّذيینَن يَیَنالوُونَن َفيْیضَض  هُھ إإنِْن َكانَن ِبَخطِطيّیَ ِمَثالُل ااآلِتي..... ألَّنَ
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ٍة وَوااِحدَدةٍة َصارَر ااْلُحْكمُم  ٬، َسيَیْملُِكوونَن ِفي ااْلَحيَیاةِة ِباْلوَوااِحدِد يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح! َفإذًِذاا َكَما ِبَخطِطيّیَ َة ااْلِبرّرِ االّنِْعَمِة وَوَعطِطيّیَ
هُھ َكَما  يْیُنووَنِة٬، هھھھَكذَذاا ِبِبرّر وَوااِحدٍد َصارَرتِت ااْلهِھَبُة إإَِلى َجِميیِع االّنَاسِس٬، لَِتْبرِريیرِر ااْلَحيَیاةِة. ألَّنَ إإَِلى َجِميیِع االّنَاسِس لِلدّدَ

ِبَمْعِصيَیِة ااإلِْنَسانِن ااْلوَوااِحدِد ُجِعلَل ااْلَكِثيیرُروونَن ُخطَطاةًة٬، هھھھَكذَذاا أأيَْیًضا ِبإطَِطاَعِة ااْلوَوااِحدِد َسيُیْجَعلُل ااْلَكِثيیرُروونَن أأَْبرَراارًراا." 
ررووميیة 5: ٬14، 19-17 

الحظ أأنهھ في هھھھذهه ااألعداادد يیقالل عن آآددمم أأنهھ "مثالل" للمسيیح٬، وواالمسيیح يیقالل عنهھ أأنهھ "آآددمم ااألخيیر". كانن 
آآددمم أأوولل إإنسانن٬، ررأأسس االجنس االبشريي االطبيیعي٬، وومن خاللل سقوططهھ٬، ددخلت االخطيیة ووددخل االموتت إإلى 
االبشريیة ووتم تدميیر ااإلنسانيیة؛ ثم جاء االمسيیح كك"آآددمم ااألخيیر" لكي يیبدأأ جنًسا بشريیًا جديیًداا ووكي يیكونن 

ررأأسس إإنسانيیة جديیدةة. فكما أأنن آآددمم كانن يیمثل كل من فيیهھ ووهھھھو متحد بهھم بشكل فعالل٬، هھھھكذاا أأيیًضا االمسيیح 
مثّل ووكانن متحًداا بشكل فعالل بكل من فيیهھ. هھھھؤالء االذيین في آآددمم يیتشارركونن في كل ما هھھھو بالحقيیقة من 

آآددمم؛ ووهھھھؤالء االذيین في االمسيیح يیتشارركونن في كل ما هھھھو بالحقيیقة من االمسيیح. 

خصائص االنطاقيین 

إإنن تغيیيیر االنطاقق بيین آآددمم وواالمسيیح هھھھو أأكثر تغيیيیر أأساسي ووشامل يیمكن أليي إإنسانن أأنن يیجتاززهه٬، فهھو 
يیشمل كل تغيیيیر آآخر للمجاالتت االتي يیربطهھا االكتابب االمقدسس بالتجديید٬، شامًال كل ما تحدثنا فيیهھ في 

االفصولل االسابقة. 

!
!
!

لننظر ثانيیة إإلى االنطاقيین ووكل ما هھھھو متضمن تحت كل منهھما: 

في االمسيیحفي آآددمم 

بر (ررووميیة 5: ٬18، 19)خطيیة (ررووميیة 5: ٬12، 19)

تبريیر (ررووميیة 5: 18)دديینونة (ررووميیة 5: 18)

حيیاةة (ررووميیة 5: 18؛ 1كوررنثوسس 15: 22)موتت (ررووميیة 5: 17؛ 1كوررنثوسس 15: 22)

ررووحح (ررووميیة 8: 9)جسد (ررووميیة 8: 9؛ 7: 5)

االسماوويیاتت (كولوسي 3: 1-3)االعالم (كولوسي 2: 20)

االنعمة (ررووميیة 6: 14)االناموسس (ررووميیة 6: 14)

بركة (غالططيیة 3: ٬14، 8-9)لعنة (غالططيیة 3: 10)
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!
االمؤمنونن قد "ماتواا عن" االعالم االقديیم 

"َعالِِميینَن أأنَّنَ ااْلَمِسيیَح َبْعدَدَما أأُِقيیمَم ِمنَن ااألَْموَوااتِت الَ يَیُمووتُت أأيَْیًضا. الَ يَیُسوودُد َعَليْیهِھ ااْلَموْوتُت َبْعدُد. ألنَّنَ ااْلَموْوتَت 
ةًة وَوااِحدَدةًة٬، وَوااْلَحيَیاةةُ االَِّتي يَیْحيَیاهھھَھا َفيَیْحيَیاهھھَھا ِ~. َكذذلكَِك أأَْنُتمْم أأيَْیًضا ااْحِسُبوواا  ِة َمرّرَ االذَِّذيي َماَتهُھ َقدْد َماَتهُھ لِْلَخطِطيّیَ

ِة٬، وَولِكنْن أأَْحيَیاًء ِ~ ِباْلَمِسيیِح يَیُسووعَع رَرّبَِنا." ررووميیة 6: 11-9  أأَْنفَُسُكمْم أأَْموَوااًتا َعنِن ااْلَخطِطيّیَ

بمجردد فهھمنا أأنن "نطاقي" آآددمم وواالمسيیح شامالنن٬، نصبح في ووضع جيید لفهھم قصد بولس حيین يیتحدثث 
إإلى االمؤمنيین على أأنهھم "ماتواا عن" أأشيیاء متنوعة. في ررووميیة 6: ٬11، يیدعو بولس االمؤمنيین أأنن 

يیؤمنواا وويیحسبواا حقيیقة أأنهھم "ماتواا عن" االخطيیة.  

وونفس االمصطلح يیستخَدمم فيیما يیخص عالقة االمؤمن بالناموسس : "ألَّنِي ُمتّتُ ِبالّنَاُمووسِس لِلّنَاُمووسِس ألَْحيَیا 
ا ِمنْن  . أأيیًضا يیتم االتحدثث عن عالقة االمؤمن بالعالم من حيیث مصطلحاتت االصلب وواالموتت: "وَوأأَّمَ ".~ِ299

ِجهَھِتي٬، َفَحاَشا لِي أأنَْن أأَْفَتِخرَر إإِالَّ ِبَصليِیبِب رَرّبَِنا يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح٬، االذَِّذيي ِبهِھ َقدْد ُصلبَِب ااْلَعاَلمُم لِي وَوأأََنا لِْلَعاَلمِم. 
هُھ ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع َليْیسَس ااْلِخَتانُن يَیْنَفُع َشيْیًئا وَوالَ ااْلُغرْرَلُة٬، َبلِل ااْلَخليِیَقُة ااْلَجدِديیدَدةةُ. "  . الحظ أأنن موتنا  300ألَّنَ

عن االعالم يیتعاددلل مع كٍل من "االخليیقة االجديیدةة" وو "صلبنا" مع االمسيیح. 

ماذذاا يیقصد بولس حيین يیقولل أأنن االمؤمنيین قد "ماتواا عن" االخطيیة وواالناموسس وواالعالم؟ بالطبع هھھھو ال 
يیقصد أأننا "متنا عن" هھھھذهه ااألشيیاء من حيیث أأننا لم نعد نتأثر بهھا٬، ووهھھھذاا يیتضح من حقيیقة أأنن بولس 

يیحثنا أأال "نملّك االخطيیة في جسدنا االمائت"٬، مثل هھھھذهه االتحريیضاتت لن تكونن ضروورريیة إإنن كانن 
االمؤمنونن لم يیعوددوواا يیتأثروونن بالخطيیة٬، فإنن ررووميیة 6: 11 ال تعني "اادّدعواا أأنكم لم تعوددوواا تتأثروونن 

بالخطيیة٬، مع أأنكم تعلمونن أأنكم تتأثروونن بهھا!". لكن مفتاحح فهھم معنى "موتنا عن االخطيیة" نجدهه في عددد 
ةًة وَوااِحدَدةًة٬،  ِة َمرّرَ ٬10، االذيي يیتحدثث عن إإختبارر االمسيیح نفسهھ: "ألنَّنَ ااْلَموْوتَت االذَِّذيي َماَتهُھ َقدْد َماَتهُھ لِْلَخطِطيّیَ

وَوااْلَحيَیاةةُ االَِّتي يَیْحيَیاهھھَھا َفيَیْحيَیاهھھَھا ِ~." 

حريیة (ررووميیة 7: 6؛ 2كوررنثوسس 3: 17)عبودديیة (ررووميیة 7: 6)

االنعمة تملك (ررووميیة 5: 21)االخطيیة تملك (ررووميیة 5: 21)

"تحت" االنعمة (ررووميیة 6: 14)"تحت" االخطيیة (ررووميیة 3: 9؛ 7: 14)

عبيید للبر (ررووميیة 6: 18)عبيید للخطيیة (ررووميیة 6: 17)

نحن نملك في االحيیاةة (ررووميیة 5: 17)االموتت يیملك (ررووميیة 5: 17)

االنورر (تسالونيیكي ااألوولى 5: 4-5)االظلمة (أأعمالل 26: 18)

ملكوتت هللا (كولوسي 1: 12-13)سلطانن االشيیطانن (أأعمالل 26: 18)
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الحظ أأنهھ بحسب قولل بولس ٬، حتى االمسيیح نفسهھ "ماتت عن االخطيیة"! ما االمقصودد بأنن االمسيیح نفسهھ 
"ماتت عن االخطيیة" حيین ماتت؟ هھھھل كانن من قبل "حيیًا" لهھا؟ ووما معني أأنن االمسيیح ااآلنن "يیحيیا �" منذ 

قيیامتهھ؟ هھھھل كانن من قبل "ليیس حيیًا �"؟  

ااإلجابة ووااضحة: حيین ماتت االمسيیح على االصليیب٬، "ماتت عن االخطيیة" بمعنى أأنهھ ااجتازز خاررجج 
نطاقهھا٬، ووهھھھو ااآلنن "يیحيیا �" بمعنى أأنهھ ااجتازز ددااخل االنطاقق االسماوويي في ووقت قيیامتهھ ووصعوددهه! 

"كذلك" يیقولل بولس في عددد ٬11، أأنن االمؤمنيین قد "ماتواا عن االخطيیة" بالعبورر إإلى خاررجج نطاقهھا٬، 
ووهھھھم "أأحيیاء �" باجتيیاززهھھھم إإلى ددااخل مجالهھ! لقد تركواا عالًما ووددخلواا إإلى آآخر.  

حيین يیقولل بولس أأنهھ "ماتت عن االخطيیة"٬، فهھو يیشيیر إإلى شئ قد حدثث بالفعل! االمؤمن لم يیمت عن 
االخطيیة بمعنى أأنهھ لم يیعد يیتأثر بهھا٬، لكنهھ ماتت عن االخطيیة بمعنى أأنهھ لم يیعد يیحيیا تحت ُملك االخطيیة. 

ففي ووقت صلب ووموتت إإنساننا االعتيیق ٬، نعبر نحن خاررجج نطاقق االجسد٬، خاررجج هھھھذاا االعالم٬، خاررجج نطاقق 
االناموسس ووخاررجج نطاقق االخطيیة وواالموتت. 

أأيیهھا االمؤمن٬، أأنت بالفعل قد "مت عن االخطيیة"٬، أأيي أأنك عبرتت خاررجج مجالهھا٬، فالخطيیة لم تعد "تملك" 
عليیك٬، لم تعد "تناسبك"٬، لم تعد هھھھي هھھھويیتك٬، فأنت لم تعد عبًداا لهھا! كما كانن االحالل مع االرجل االشريیر 
لُِع  يیرُر. َتطّطَ رّرِ في مزمورر ٬37، هھھھكذاا هھھھو مع االمؤمن حيین يیموتت "اانسانهھ االعتيیق": "َبْعدَد َقليِیلٍل الَ يَیُكوونُن االّشِ
. االشريیر االذيي كنا عليیهھ قبًال "ليیس كائنًا بعد"٬، ال يیوجد بعد في مكانهھ٬، وواالذيین  301ِفي َمَكاِنهِھ َفالَ يَیُكوونُن"

يیتوقعونن ووجوددهه هھھھناكك يیندهھھھشونن من غيیابهھ: "ألنَّنَ زَزَمانَن ااْلَحيَیاةِة االذَِّذيي َمَضى يَیْكِفيیَنا لَِنُكوونَن َقدْد َعِمْلَنا إإرَِراادَدةَة 
هَھوَوااتِت٬، وَوإإدِْدَمانِن ااْلَخْمرِر٬، وَوااْلَبطَطرِر٬، وَوااْلُمَنادَدَماتِت٬، وَوِعَبادَدةِة ااألوَْوَثانِن  َعارَرةِة وَواالّشَ ااألَُممِم٬، َسالِِكيینَن ِفي االدّدَ

ُكمْم َلْسُتمْم َترْرُكُضوونَن َمَعهُھمْم إإَِلى َفيْیضِض هھھھذِذهِه ااْلَخالََعِة َعيْیِنهَھا٬،  َمِة٬، ااألَْمرُر االذَِّذيي ِفيیهِھ يَیْسَتْغرِرُبوونَن أأَّنَ ااْلُمَحرّرَ
؛ ووكيیفيیة ظظهھورر هھھھذاا االتغيیيیر مشرووحة في ااألعداادد االسابقة : "...َفإنِّنَ َمنْن َتأَلمََّم ِفي ااْلَجَسدِد  ِفيینَن"  302ُمَجدّدِ

َمانَن ااْلَباِقَي ِفي ااْلَجَسدِد٬، لَِشهَھوَوااتِت االّنَاسِس٬، َبلْل  ِة٬، لَِكْي الَ يَیِعيیشَش أأيَْیًضا االزّزَ (أأيي ماتت) ٬، ُكفّفَ َعنِن ااْلَخطِطيّیَ
303إلرَِراادَدةِة ِهللا."  

أأيیهھا االمؤمن٬، إإنن موتك عن االخطيیة ووااقع حقيیقي! لذلك٬، ااحسب نفسك ميیتًا عن االخطيیة٬، لكن حيیًا � 
بالمسيیح يیسوعع! 

!
يیقيینة االحيیاةة في االمسيیح 

رربما يیكونن من االمناسب أأنن ننهھي هھھھذهه االدررااسة بالتركيیز مرةة أأخرىى على االمستقبل االباهھھھر االذيي ال 
يیشرحهھ كالمم٬، وواالذيي يینتظر كل االمؤمنيین االحقيیقيیيین. كل مؤمن يیجب أأنن يیحصل على ررااحة عظيیمة من 
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حقيیقة أأنهھ ااآلنن "في االمسيیح" وومتحد بالمسيیح٬، ففي االنهھايیة٬، كل ووااحد منا قد إإختبر بشكل مباشر االنتائج 
االحقيیقيیة وواالمدمرةة إلتحاددنا بآددمم! فإتحاددنا بآددمم أأّمن لكل ووااحد منا بشكل فعالل االخطيیة٬، وواالديینونة 

305وواالموتت٬، "االخطيیة تملك"  وو "االموتت يیملك"  على كل أأبناء آآددمم االساقطيین٬، لتقوددهھھھم ووتحدررهھھھم  304

إإلى حفرةة االجحيیم وواالهھالكك. 

لكن إإنن كانن ااإلتحادد بآددمم بهھذهه االقوةة في تأميین موتنا٬، فكم يیكونن ااإلتحادد بالمسيیح أأكثر قوةة في أأنن يیؤّمن 
لنا االحيیاةة! هھھھذهه هھھھي ُحّجة بولس في ررووميیة ٬5، فهھو يیتحدثث مراارًراا ووتكراارًراا عن عمل االمسيیح على أأنهھ 

ِة ااْلوَوااِحدِد َقدْد َمَلكَك ااْلَموْوتُت ِباْلوَوااِحدِد٬،  هُھ إإنِْن َكانَن ِبَخطِطيّیَ مؤثر ووفعالل "أأكثر كثيیًراا" من عمل آآددمم: "ألَّنَ
٬، َسيَیْملُِكوونَن ِفي ااْلَحيَیاةِة ِباْلوَوااِحدِد يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح!"  َة ااْلِبرّرِ َفِباألوَْوَلى َكِثيیرًراا االذَِّذيینَن يَیَنالوُونَن َفيْیضَض االّنِْعَمِة وَوَعطِطيّیَ
ُة ِفي ااْلَموْوتِت٬، هھھھَكذَذاا َتْملكُِك  اا. َحّتَى َكَما َمَلَكتِت ااْلَخطِطيّیَ ُة اازْزدَداادَدتِت االّنِْعَمُة ِجدّدً 306 ٬، "...َحيْیثُث َكُثرَرتِت ااْلَخطِطيّیَ

 . ِة٬، ِبيَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح رَرّبَِنا"  ٬، لِْلَحيَیاةِة ااألََبدِديّیَ 307االّنِْعَمُة ِباْلِبرّرِ

االخطيیة هھھھي ططاغيیة ررهھھھيیب يیملك بقوةة على هھھھؤالء االذيین في آآددمم ٬، االذيین االموتت بالنسبة لهھم محتومم٬، لكن 
االخطيیة لم تعد تملك على االمؤمن٬، بل االنعمة هھھھي االتي تملك عليیهھ٬، ووتملك بقوةة صلبة يیتعذرر تغيیيیرهھھھا 

ووال يیقدرر أأنن يیقف شئ في ووجهھهھا. 

أأيیهھا االمؤمن٬، قد تكونن ضعيیفًا جًداا ووخاططئًا٬، قد يیكونن لديیك كل ااألسبابب في نفسك االتي تجعلك تيیأسس من 
أأنك ستصل للسماء يیوًما٬، لكن "االنعمة تملك" في حيیاتك ووهھھھي لن تكل أأوو ترجع للوررااء حتى تتغلب 

على كل خطيیة ووحتى تتشكل كامًال إإلى صوررةة االمسيیح! هھھھللويیا! االنعمة "تملك" بفعاليیة "بالبر" ططواالل 
االطريیق "نحو االحيیاةة ااألبديیة"! 

!
!
!
!
!
!
!
!
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304 ررووميیة 5: 21

305 ررووميیة 5: 14

306 ررووميیة 5: ٬17، 15

307 ررووميیة 5: 21-20



!
!

ااآلنن ددعع نفسي تنهھض 

ووتغلب االمغريیاتت 

قائديي يیقوددني لألمامم 

للنصرةة ووللتيیجانن 

أأضعف قديیس سوفف يیربح هھھھذاا االيیومم 

ووإإنن أأعاقق االموتت وواالجحيیم االطريیق 

ووإإنن كانت كل قوااتت االموتت 

ووقوااتت االجحيیم االمجهھولة 

تشعل كل صوررهھھھا االمخيیفة 

من االغضب ووااألذذىى 

سوفف أأكونن آآمنًا٬، إإذذ االمسيیح يیعطيیني 

قوةة عليیا وونعمة حاررسة 

اايیزااكك ووااتس 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ااستمر في االنظر إإلى أأسفل! 
ُكمْم َقدْد ُمّتُمْم وَوَحيَیاُتُكمْم ُمْسَتِترَرةةٌ َمَع ااْلَمِسيیِح ِفي ِهللا." "ألَّنَ



!
ملحق أأ 

االتجديید 
ملخص 

في ووقت إإتحاددنا مع االمسيیح ٬، كل ما يیلي قد أأصبح بالفعل ووااقًعا حقيیقيیًا بالنسبة لنا: 

خليیقة جديیدةة – أأ) ااألشيیاء االعتيیقة قد مضت٬، وو بب) نحن خليیقة جديیدةة 1.

2 كوررنثوسس 5: 14-17 مخلوقق جديید •

غالططيیة 6: 15 (اانظر أأيیًضا عددد 14) خليیقة جديیدةة •

أأفسس 2: 10 عملهھ٬، مخلوقيین٬، في االمسيیح يیسوعع •

أأفسس 2: 15 يیخلق ااإلثنيین في نفسهھ إإنسانًا ووااحًداا جديیًداا- جسًداا ووااحًداا •
(عددد 16) 

أأفسس 4: 24 ااإلنسانن االجديید االمخلوقق بحسب هللا٬، لذلك...؛ ألننا بعضنا •
أأعضاء االبعض (عددد 25) 

كولوسي 3: 10 االجديید االذيي يیتجددد للمعرفة حسب صوررةة خالقهھ •

اانظر أأيیًضا إإلى كل ااآليیاتت االتي تحتويي على كلمة "جديید new" ٬، مثالل: •
تيیطس 3: 5 "تجديید" 

!
ووالددةة جديیدةة٬، لقد "وُولِدنا ثانيیة"؛ ووالددةة جديیدةة حقيیقيیة تحدثث في االمجالل االرووحي 2.

يیوحنا 3: 6 االمولودد من االرووحح •

2 بطرسس 1: 4 شركاء االطبيیعة ااإللهھيیة •

1يیوحنا 3: 9 مولوددوونن من هللا٬، ززررعهھ يیثبت فيینا ٬، ووال نستطيیع أأنن نخطئ •
ألننا مولوددوونن من هللا 

عبراانيیيین 2: 11 أأبب ووااحد (حقًا؟!)٬، لذلك نحن إإخوةة •

1يیوحنا 3: 1 ااآلنن نحن أأووالدد هللا٬، من أأجل هھھھذاا ...." •
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!
قلب جديید: أأ) لقد اانتُِزعع قلبنا االحجريي٬، وو بب) أأعطيینا "قلبًا لحميیًا" 3.

حزقيیالل 36: 22-32 "قلب جديید"٬، "ررووحح جديیدةة"٬، "أأضع ررووحي في •
ددااخلكم" 

أأررميیا 31: 33-34 "في ددااخلهھم"٬، "على قلوبهھم" •

أأررميیا 32: 38-41 وَوأأُْعطِطيیهِھمْم َقْلًبا وَوااِحدًداا وَوطَطرِريیًقا وَوااِحدًداا ٬، وَوأأَْجَعلُل َمَخاَفِتي •
ِفي قُلوُوِبهِھمْم َفالَ يَیِحيیدُدوونَن َعّنِي. 

عبرراانيیيینن 8: 10 أأجعلل...في... •

ٍة َبلْل ِفي أأَْلوَوااحِح • 2كووررنثووسس 3: 1-3 ِبرُرووحِح ِهللا ااْلَحّي٬ِ، الَ ِفي أأَْلوَوااحٍح َحَجرِريّیَ
ٍة.  َقْلبٍب َلْحِميّیَ

!
!

ختانن ررووحي: لقد ُختِنت قلوبنا بالرووحح 4.

ررووميیة 2: 28-29 ختانن االقلب بالرووحح •

كولوسي 2: 10-11 َمْملوُوؤُؤوونَن ِفيیهِھ؛ وَوِبهِھ أأيَْیًضا ُخِتْنُتمْم ِخَتاًنا َغيْیرَر •
ِة٬، ِبِخَتانِن ااْلَمِسيیِح؛ (عدددد  َمْصُنووعٍع ِبيَیدٍد٬، "ِبَخْلِع" ِجْسمِم َخطَطايَیا ااْلَبَشرِريّیَ

13) ٬، كنتمم أأمووااًتا في "غلفف جسددكمم" (االحالة االجسدديیة لكلل ااألممم) 

يینَن" ُغرْرَلًة ِمنَن ااْلَمدْدُعوّوِ ِخَتاًنا َمْصُنووًعا "ِباْليَیدِد" • أأفسسس 2: 11 "ااْلَمدْدُعوّوِ
ِفي ااْلَجَسدِد (يیووجدد هھھھنا تلميیح وومقابلة مع االختانن االحقيیقي للمؤؤمنيینن) 

ِكلُل َعَلى • ووحِح٬، وَوالَ َنّتَ فيیلبي 3: 3 ااْلِخَتانَن االحقق٬، االذَِّذيینَن َنْعُبدُد َهللا ِبالرّرُ
ااْلَجَسدِد 

أأعمالل 7: 51 َغيْیرَر ااْلَمْخُتووِنيینَن ِباْلقُلوُوبِب وَوااآلذَذاانِن! دَدااِئًما يیَقاوِوُموونَن •
ووحَح ااْلقدُُدسَس.  االرّرُ

• ... بّبُ إإِلهُھكَك َقْلَبكك لَِكْي ُتِحبّبَ تثنيیة 30: 6 وَويَیْخِتنُن االرّرَ

!
ططبيیعة جديیدةة: تحّولل من شجرةة حسك إإلى شجرةة تيین! 5.
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َجرَرةَة َجيّیِدَدةًة وَوَثَمرَرهھھَھا َجيّیِدًداا٬، أأوَِو ااْجَعلوُواا • متى 12: 33-37 اِاْجَعلوُواا االّشَ
َمرِر ُتْعرَرفُف االّشََجرَرةةُ.  ًة وَوَثَمرَرهھھَھا رَردِديّیًا٬، ألنَْن ِمنَن االّثَ َجرَرةَة رَردِديّیَ االّشَ

متى 7: 15-20 (باألخصص عدددد 18 "ال تقددرر") •

!
إإنسانن جديید: أأ) لقد خلعنا ااإلنسانن االعتيیق٬، وو بب) لبسنا االجديید (آآددمم في مقابل 6.

االمسيیح) 

كولوسي 3: 8-11 إإذِْذ َخَلْعُتمُم ااإلِْنَسانَن ااْلَعِتيیقَق َمَع أأَْعَمالهِِھ٬، وَوَلِبْسُتمُم •
دُد لِْلَمْعرِرَفِة َحَسبَب ُصوورَرةِة َخالِِقهِھ٬، َحيْیثُث َليْیسَس يُیووَناِنّيٌ  ااْلَجدِديیدَد االذَِّذيي يَیَتَجدّدَ

٬، َبلِل ااْلَمِسيیُح ااْلُكلّلُ وَوِفي ااْلُكلّلِ  وَويَیهُھوودِديّيٌ

أأفسسس 2: ٬10، 14-16 لَِكْي يَیْخلقَُق ااالْثَنيْینِن ِفي َنْفِسهِھ إإِْنَساًنا وَوااِحدًداا •
ليِیبِب.  َجدِديیدًداا٬، وَويُیَصالَِح ااالْثَنيْینِن ِفي َجَسدٍد وَوااِحدٍد َمَع ِهللا ِبالّصَ

غالططيیة 3: 27-28 ألنَّنَ ُكلَُّكمُم االذَِّذيینَن ااْعَتَمدْدُتمْم ِباْلَمِسيیِح َقدْد َلِبْسُتمُم •
ُكمْم َجِميیًعا وَوااِحدٌد ِفي ااْلَمِسيیِح  ٬، ألَّنَ ااْلَمِسيیَح: َليْیسَس يَیهُھوودِديّيٌ وَوالَ يُیووَناِنّيٌ

يَیُسووعَع. 

ررووميیة 13: 13-14  الَ ِباْلَعهَھرِر٬، الَ ِباْلِخَصامِم وَوااْلَحَسدِد. َبلِل ااْلَبُسوواا •
هَھوَوااتِت  بّبَ يَیُسووعَع ااْلَمِسيیَح٬، وَوالَ َتْصَنُعوواا َتدْدِبيیرًراا لِْلَجَسدِد ألَْجلِل االّشَ االرّرَ

اِبقِق ااإلِْنَسانَن • فِف االّسَ أأفسسس 4: 22-25 أأنَْن َتْخَلُعوواا ِمنْن ِجهَھِة االّتََصرّرُ
دُدوواا ِبرُرووحِح ذِذهھھْھِنُكمْم٬،  ااْلَعِتيیقَق ااْلَفاِسدَد ِبَحَسبِب َشهَھوَوااتِت ااْلُغرُروورِر٬، وَوَتَتَجدّدَ

  . وَوَتْلَبُسوواا ااإلِْنَسانَن ااْلَجدِديیدَد ااْلَمْخلوُوقَق ِبَحَسبِب ِهللا ِفي ااْلِبرّرِ وَوَقدَدااَسِة ااْلَحقّقِ
َنا َبْعَضَنا أأَْعَضاُء ااْلَبْعضِض.  دْدقِق ٬، ألَّنَ لذِذلكَِك َتَكلَُّموواا ِبالّصِ

!
!

صلب ووقيیامة: أأ) إإنساننا االعتيیق قد ُصلب٬، "نحن" متنا وودُدفنّا٬، وو بب) قمنا في جدةة 7.
االحيیاةة٬، ووأأصِعدنا للسماوويیاتت٬، ووأأصبحنا شركاء في حيیاةة االمسيیح ووقوتهھ من خاللل 

االرووحح االقدسس االساكن فيینا 

!
ُصلِبنا 
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ررووميیة 6: 6 إإِْنَساَنَنا ااْلَعِتيیقَق َقدْد ُصلبَِب َمَعهُھ  •

غالططيیة 2: 20 َمَع ااْلَمِسيیِح ُصلِْبتُت٬، َفأَْحيَیا الَ أأََنا •

غالططيیة 6: 14 "أأنا قدد ُصلبتُت للعالمم بصليیبب االمسيیح" •

متنا 

ررووميیة 6: 2 َنْحنُن االذَِّذيینَن ُمْتَنا •

ررووميیة 6: 7 ألنَّنَ االذَِّذيي َماتَت •

ررووميیة 6: 8 َقدْد ُمْتَنا َمَع ااْلَمِسيیِح •

ررووميیة 7: 4 أأَْنُتمْم َقدْد ُمّتُمْم لِلّنَاُمووسِس  •

ا ُمْمَسِكيینَن ِفيیهِھ • رْرَنا ٬، إإذِْذ َماتَت االذَِّذيي ُكّنَ ررووميیة 7: 6 َقدْد َتَحرّرَ

غالططيیة 2: 19 ألَّنِي ُمتّتُ لِلّنَاُمووسِس. •

غالططيیة 2: 20 َفأَْحيَیا الَ أأََنا •

كوولووسي 2: 20 َقدْد ُمّتُمْم َمَع ااْلَمِسيیِح  •

ُكمْم َقدْد ُمّتُمْم  • كولوسي 3: 3 ألَّنَ

ا َقدْد ُمْتَنا َمَعهُھ • هُھ إإنِْن ُكّنَ 2 تيیمثاووسس 2: 11 أأَّنَ

2 كووررنثووسس 5: 14 َفاْلَجِميیُع إإذًِذاا َماُتوواا •

دُدفنّا 

ا َمَعهُھ • ررووميیة 6: 4 َفدُدِفّنَ

ِة • كوولووسي 2: 12 َمدْدفوُوِنيینَن َمَعهُھ ِفي ااْلَمْعُموودِديّیَ

قمنا ووصعدنا 

ةِة ااْلَحيَیاةِة • ررووميیة 6: 4 َكَما أأُِقيیمَم ااْلَمِسيیُح ِمنَن ااألَْموَوااتِت٬، هھھھَكذَذاا َنْسلكُُك َنْحنُن أأيَْیًضا ِفي ِجدّدَ

ررووميیة 6: 5 شبهھ قيیامتهھ •

ررووميیة 6: 8 َسَنْحيَیا أأيَْیًضا َمَعهُھ •

ررووميیة 6: 11 أأَْحيَیاًء ِ~ ِباْلَمِسيیِح يَیُسووعَع رَرّبَِنا •
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ررووميیة 6: 13 َكأَْحيَیاٍء ِمنَن ااألَْموَوااتِت •

َماوِويّیَاتِت ؛ اانظظرر • أأفسسس 2: 5-6 أأَْحيَیاَنا َمَع ااْلَمِسيیِح وَوأأََقاَمَنا َمَعهُھ٬، وَوأأَْجَلَسَنا َمَعهُھ ِفي االّسَ
أأيیًضا 5: 14! 

غالططيیة 2: 19 ألَْحيَیا ِ~. •

ووحِح • غالططيیة 5: 25 َنِعيیشُش ِبالرّرُ

كوولووسي 2: 12 أأُِقْمُتمْم أأيَْیًضا َمَعهُھ ِبإيِیَمانِن َعَملِل ِهللا٬، االذَِّذيي أأََقاَمهُھ ِمنَن ااألَْموَوااتِت. •

كوولووسي3: 1-3  َقدْد قُْمُتمْم َمَع ااْلَمِسيیِح َفاطْطلُُبوواا َما َفوْوقُق٬، َحيْیثُث ااْلَمِسيیُح َجالسٌِس َعنْن يَیِميینِن •
ُكمْم َقدْد ُمّتُمْم وَوَحيَیاُتُكمْم ُمْسَتِترَرةةٌ َمَع ااْلَمِسيیِح ِفي ِهللا.  ِهللا.  ألَّنَ

كووررنثووسس االثانيیة 5: 15 َكْي يَیِعيیشَش ااألَْحيَیاُء ِفيیَما َبْعدُد الَ ألَْنفُِسهِھمْم٬، َبلْل لِلذَِّذيي َماتَت •
ألَْجلهِِھمْم وَوَقامَم. 

شركاء في حيیاتهھ ووقوتهھ 

ٍة • يیوحنا 4: 14 ِفيیهِھ يَیْنُبووعَع َماٍء يَیْنَبُع إإَِلى َحيَیاةٍة أأََبدِديّیَ

يیووحنا 6: 57 َكَما ...أأََنا َحّيٌ ِباآلبِب٬، ...َفهُھوَو يَیْحيَیا ِبي. •

يیووحنا 15: 4-5 ااُْثُبُتوواا ِفّيَ وَوأأََنا ِفيیُكمْم. ااْلُغْصنَن الَ يَیْقدِدرُر أأنَْن يَیأِْتَي ِبَثَمرٍر ِمنْن ذَذااِتهِھ  •

2 كووررنثووسس 4: 11 لَِكْي َتظْظهَھرَر َحيَیاةةُ يَیُسووعَع أأيَْیًضا ِفي َجَسدِدَنا ااْلَماِئتِت. •

غالططيیة 2: 20 َفأَْحيَیا الَ أأََنا٬، َبلِل ااْلَمِسيیُح يَیْحيَیا ِفّيَ •

ا َنطْطلبُُب أأوَْو • اا ِمّمَ ةِة ِبرُرووِحهِھ ِفي ااإلِْنَسانِن ااْلَباطِطنِن٬، أأَْكَثرَر ِجدّدً دُدوواا ِباْلقوُّوَ أأفسسس 3: ٬16، 20 َتَتأيَّیَ
ةِة االَِّتي َتْعَملُل ِفيیَنا  َنْفَتِكرُر٬، ِبَحَسبِب ااْلقوُّوَ

كوولووسي 3: 4 ااْلَمِسيیُح َحيَیاُتَنا •

فيیلبي 1: ٬19، 21 ُمؤَؤاازَزرَرةِة رُرووحِح يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح؛ "ااْلَحيَیاةَة هھھِھَي ااْلَمِسيیُح" •

يیِني. • فيیلبي 4: 13 أأَْسَتطِطيیُع ُكلّلَ َشْيٍء ِفي ااْلَمِسيیِح االذَِّذيي يُیَقوّوِ

ووشووااهھھھدد أأخرريي كثيیررةة! •

!
جسد/ ررووحح: أأ) لم نعد "في االجسد" بل بب) نحن "في االرووحح" 8.
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ا • ا ُكّنَ ررووميیة 7: 5 َلّمَ

ررووميیة 8: 5-9 َفإنِّنَ االذَِّذيینَن هھھُھمْم َحَسبَب ااْلَجَسدِد ؛ ااهھھْھِتَمامَم ااْلَجَسدِد هھھُھوَو َموْوتٌت٬، َفالذَِّذيینَن هھھُھمْم ِفي •
ووحِح٬، إإنِْن َكانَن  ا أأَْنُتمْم َفَلْسُتمْم ِفي ااْلَجَسدِد َبلْل ِفي االرّرُ ااْلَجَسدِد الَ يَیْسَتطِطيیُعوونَن أأنَْن يُیرْرُضوواا َهللا. وَوأأَّمَ

رُرووحُح ِهللا َساِكًنا ِفيیُكمْم.  

1 كووررنثووسس 2: 10؛ 3: 4 ططبيیعي٬، جسدديي٬، "بحسبب ااإلنسانن"؛ "مجرردد أأناسس" في •
االمقابلل مع "ررووحي" وو "فكرر االمسيیح" (أأيي يیتصررفف كشخصص هھھھالكك) 

ا َقدْد َعرَرْفَنا ااْلَمِسيیَح • 2كووررنثووسس 5: 16 ِمنَن ااآلنَن الَ َنْعرِرفُف أأََحدًداا َحَسبَب ااْلَجَسدِد. وَوإإنِْن ُكّنَ
َحَسبَب ااْلَجَسدِد٬، لِكنِن ااآلنَن الَ َنْعرِرفهُُھ َبْعدُد٬، خليیقة جدديیددةة٬، ااألشيیاء االعتيیقة قدد مضتت (أأيي 

أأننا لمم نعدد نررىى أأيي شئ منن ووجهھة نظظرر جسدديیة٬، ألننا لمم نعدد نحيیا في االجسدد!) 

ووحِح (الحظظ االمقابلة بيینن االجسدد/ االررووحح في ااألعدداادد االتي • غالططيیة 5: 25 َنِعيیشُش ِبالرّرُ
تسبقهھا) 

!
!

االعالم/ االسماوويیاتت: أأ) لقد إإنتقلنا من االمجالل ااألررضي٬، وو بب) أأصبحنا في االمجالل 9.
االسماوويي 

ُكمْم َعاِئُشوونَن ِفي ااْلَعاَلمِم!" • كولوسي 2: 20 20 "َكأَّنَ

كوولووسي3: 1-3 "ما فووقق" في االمقابلة مع "ما على ااألررضض" •

فيیلبي 3: 19بب-20 "ااألررضيیاتت" في االمقابلة مع "في االسماوويیاتت"؛ نحنن مووااططنوونن •
ااآلنن! 

أأفسسس 2: 6 " أأَْجَلَسَنا َمَعهُھ"٬، "في االسماوويیاتت"٬، "في االمسيیح" •

أأفسسس 1: 3 "في االسماوويیاتت"٬، "في االمسيیح" •

غالططيیة 4: 25-26 "أأوُورُرَشليِیمَم ااْلَحاِضرَرةَة" مقابلل " أأوُورُرَشليِیمُم ااْلُعْليَیا" •

ِة" مقابلل " َجَبلل َمْلُمووسٍس" • َماوِويّیَ عبرراانيیيینن 12: 22 َقدْد أأََتيْیُتمْم إإَِلى "أأوُورُرَشليِیمَم االّسَ

غالططيیة 6: 14 صلبتت للعالمم! •

يیووحنا 17: ٬14، 16 َليْیُسوواا ِمنَن ااْلَعاَلمِم٬، َكَما أأنَّنِ االمسيیح  ليیسس ِمنَن ااْلَعاَلمِم! اانظظرر أأيیًضا •
يیووحنا 8: 23؛ يیووحنا ااألوولى 4: 6-4 
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!
ظظلمة/ نورر: أأ) لقد تم نقلنا من عالم "االظلمة" ٬، وو بب) تم ووضعنا في عالم 10.

"االنورر" 

. ااْسلُُكوواا َكأوَْوالدَِد • بّبِ ا ااآلنَن َفُنوورٌر ِفي االرّرَ أأفسس 5: 7-14 "ُكْنُتمْم َقْبالً ظُظْلَمًة٬، وَوأأَّمَ
اِئمُم وَوقمُْم ِمنَن ااألَْموَوااتِت َفيُیِضيَء َلكَك ااْلَمِسيیُح  ْلَمِة ٬، ااْسَتيْیِقظْظ أأيَّیُهَھا االّنَ ُنوورٍر..أأَْعَمالِل االظّظُ

يیِسيینَن ِفي االّنُوورِر٬، االذَِّذيي أأَْنَقذَذَنا ِمنْن • كوولووسي 1: 12-13 "مؤؤهھھھليینن لَِشرِرَكِة ِميیرَرااثِث ااْلِقدّدِ
ِتهِھ.  ْلَمِة٬، وَوَنَقَلَنا إإَِلى َمَلُكووتِت ااْبنِن َمَحّبَ ُسْلطَطانِن (نططاقق) االظّظُ

1 تسالوونيیكي 5: 1-11 "لستمم ِفي ظُظْلَمٍة ٬، َجِميیُعُكمْم أأَْبَناُء ُنوورٍر وَوأأَْبَناُء َنهَھارٍر. َلْسَنا ِمنْن •
ا َنْحنُن االذَِّذيینَن ِمنْن َنهَھارٍر٬، َفْلَنْصُح .  َليْیلل وَوالَ ظُظْلَمٍة. وَوأأَّمَ

هَھارُر٬، َفْلَنْخَلْع • وْومِم٬، َقدْد َتَناهھھَھى االليَّْیلُل وَوَتَقارَربَب االّنَ ررووميیة 13: 11-14 "لَِنْسَتيْیِقظَظ ِمنَن االّنَ
هَھارِر  ْلَمِة وَوَنْلَبسْس أأَْسلَِحَة االّنُوورِر. لَِنْسلكُْك ِبليَِیاَقٍة َكَما ِفي االّنَ أأَْعَمالَل االظّظُ

ْلَمَة َقدْد َمَضتْت٬، وَواالّنُوورَر ااْلَحِقيیِقّيَ ااآلنَن يُیِضيُء.  ؛ "في االنوورر" • 1 يیوحنا 2: 7-11 " االظّظُ
ْلَمَة أأَْعَمتْت َعيْیَنيْیهِھ  في مقابلل "في االظظلمة"؛ االظّظُ

يْیطَطانِن إإَِلى ِهللا" • أأعمالل 26: 18 "َكْي يَیرْرِجُعوواا ِمنْن ظُظلَُماتٍت إإَِلى ُنوورٍر٬، وَوِمنْن ُسْلطَطانِن االّشَ

ْلَمِة إإَِلى ُنوورِرهِه ااْلَعِجيیبِب." • 1 بططررسس 2: 9 " دَدَعاُكمْم ِمنَن االظّظُ

اانظر أأيیًضا متى 4: 16؛ 5: 14-16؛ لوقا 1: 79! ٬، 11: 33-36؛ 16: 8؛ 22: 53؛ •
يیوحنا 1: 5 ("االظلمة" = االبشر!)؛ 3: 19-21؛ 8: 12؛ 12: 35-36؛ 12: 46؛ 2 

كوررنثوسس 4: 1-6؛ 6: 14؛ 1 يیوحنا 1: 7-5. 

!
عبيید �- أأ) ااذذ أأننا أأعتقنا من عبودديیة االخطيیة٬، وو بب) صرنا عبيیًداا للبر 11.

ِة" • ررووميیة 6: 6-7 "الَ َنُعوودَد ُنْسَتْعَبدُد أأيَْیًضا لِْلَخطِطيّیَ

َة َلنْن َتُسوودَدُكمم" • ررووميیة 6: 14 "ااْلَخطِطيّیَ

ِة٬، وَوِصرْرُتمْم َعِبيیدًداا ِ~" • ِة٬،  إإذِْذ أأُْعِتْقُتمْم ِمنَن ااْلَخطِطيّیَ ررووميیة 6: 16-23 " ُكْنُتمْم َعِبيیدًداا لِْلَخطِطيّیَ

ِة. وَوااْلَعْبدُد الَ يَیْبَقى ِفي ااْلَبيْیتِت إإَِلى ااألََبدِد٬،؛ َتُكووُنوونَن • يیووحنا 8: 31-36 " َعْبدٌد لِْلَخطِطيّیَ
أأَْحرَراارًراا. 
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الحظ االتطبيیقاتت من أأجل تفسيیر صحيیح لرووميیة ٬7، حيیث يیتحدثث بولس عن شخص •
"مبيیع تحت االخطيیة" (عددد 14)٬، "مسبي إإلى ناموسس االخطيیة" (عددد 23)٬، "أأخدمم 

ناموسس االخطيیة" (عددد 25)٬، ووالززلنا محتاجيین أأنن "نُعتَق" من جسد االموتت (عددد 24) 

في موتت االعتيیق ووقيیامة االجديید٬، نحن:  

متنا عن االخطيیة ووأأصبحنا أأحيیاء �. ررووميیة 6: 1-14؛ 1 بطرسس 2: 24 (اانظر أأيیًضا •
1 بطرسس 4: 2-1) 

متنا للناموسس ووأأصبحنا أأحيیاء �. ررووميیة 7: 4-6؛ غالططيیة 2: 19؛ كولوسي 2: •
20-22؛ غالططيیة 6: 15-12 

متنا عن أأنفسنا ووأأصبحنا أأحيیاء �. 2 كوررنثوسس 5: 15 (اانظر أأيیًضا عددد 17-14) •

متنا للعالم (كمجالل لعمل االناموسس وواالخطيیة) ووأأصبحنا أأحيیاء �: •

كولوسي 2: 20 (االعالم كمجالل لعمل االناموسس؛ اانظر عددد ٬17-16، -
 (23-20

كولوسي 3: 3 (االعالم كمجالل لعمل االخطيیة؛ اانظر عددد ٬2، 5) -

غالططيیة 6: 14 (االعالم كمجالل لعمل االناموسس؛ اانظر عددد 15-12 -
ووأأيیًضا 4: 3) 

ما إإنن نبتدئئ في أأنن نؤمن (أأيي "نحسب" ٬، أأوو نستند على االحق- ررووميیة 6: 11) في أأننا خليیقة 
جديیدةة نحيیا في االسماوويیاتت٬، فإنن "ررووحح ذذهھھھننا" "يیتجددد" باستمراارر (ررووميیة 12: 2؛ أأفسس 4: 23؛ 

كولوسي 1: 9)٬، وونتمكن أأكثر فأكثر من أأنن نرىى٬، وونفكر٬، وونتصرفف من االمنظورر االسماوويي 

بما أأننا بالفعل "لنا فكر االمسيیح" (1 كوررنثوسس 2: 16؛ ررووميیة 8: 6)٬، فنحن ااآلنن •
قاددرروونن أأنن "ندعع" هھھھذاا االفكر يیحكم فيینا (فيیلبي 2: 5) ووأأنن "نتسلح" بهھذاا االفكر (1 

بطرسس 4: 1-2). اانظر أأيیًضا فيیلبي 3: 15 (عددد 15-13) 

بما أأننا بالفعل قد ُصلبنا٬، فنحن ااآلنن باإليیمانن قاددرروونن أأنن "نحمل صليیبنا ووننكر •
ذذووااتنا" (لوقا 9: 23)؛ بالحقيیقة ووليیس مجردد "اانكارر للذااتت" بسبب االبر االذااتي. 

بما أأننا نحيیا بالرووحح٬، يیمكننا ااآلنن أأنن نسلك بالرووحح (غالططيیة 5: 25). ضع هھھھذاا في •
مقابل كولوسي 3: 7 

بما أأننا بالفعل قد خلعنا ااإلنسانن االعتيیق وولبسنا ااإلنسانن االجديید (كولوسي 3: 10-9)٬، •
فنحن نَُحث على أأنن نحيیا بمقتضى هھھھذاا بأنن "نخلع ااإلنسانن االعتيیق" (أأيي أأعمالهھ) (أأفسس 
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4: 22)٬، بأنن "نططررحح عنا ااْلَغَضبَب ...وونلبسس أأَْحَشاَء رَرأْأَفاتٍت...." (كولوسي 3: ٬8، 12)٬، 
ووبأنن "نلبس أأسلحة االنورر" (ررووميیة 13: 12؛ أأفسس 6: 10-18؛ 1 تسالونيیكي 5: 8). 

ملحوظظة: بعض االسلطاتت تتمسك بأنن مصاددرر أأفعالل أأفسس 4: ٬22، 24 ليیست أأفعالل •
أأمر٬، لكنهھا "أأفعالل نتائج" ووأأنهھ البد من ترجمتهھا كاآلتي: "...لقد خلعتم ااإلنسانن 

 ،٬John Murray االعتيیق...وولبستم ااإلنسانن االجديید..." (اانظر كتابب جونن مورراايي
مباددئئ االسلوكك ٬principles of conduct، صفحة 214-218)؛  ووهھھھذاا سوفف 

يیجعل من ااألعداادد ٬22، 24 أأنن تكونن تصريیحاتت (كما في كولوسي 3: 9-10) وو أأنن 
تكونن ااألعداادد 25-32 تحريیضاتت مؤسسة على هھھھذهه االتصريیحاتت. 

بما أأننا بالفعل قد "لبسنا االمسيیح" (غالططيیة 3: 27)٬، فنحن ااآلنن قاددرروونن عمليیًا أأنن •
"نلبس االربب يیسوعع االمسيیح" (ررووميیة 13: 14) 

بما أأننا أأبناء االنورر٬، فعليینا أأنن نسلك كأبناء االنورر (أأفسس 5: 7-10؛ 1 تسالونيیكي 5: •
 (10-4

بنا أأنننا عبيید للبر٬، يیمكننا ااآلنن أأال ندعع االخطيیة "تملك" ٬، وويیمكننا أأنن نقدمم أأعضاءنا كعبيید •
للبر (ررووميیة 6: ٬12، 19) 

اانظر أأيیًضا يیعقوبب 3: 10-12؛ ااشعيیاء 52: 1-2؛ أأشعيیاء 60: 1-5؛ أأمثالل 31: •
4؛ ..االخ 

!
ملخص للمصطلحاتت 

"ااإلنسانن االعتيیق": ذذااتنا االعتيیقة٬، من كنا عليیهھ في آآددمم٬، ذذتنا غيیر االمتجدددةة •

"ااإلنسانن االجديید": من نحن عليیهھ في االمسيیح٬، االخليیقة االجديیدةة٬، هھھھويیتنا االجديیدةة كمؤمنيین •

"جسد االخطيیة": "االجسد"؛ االجسد االمادديي غيیر االمفديي٬، وواالذيي يیُنظَر إإليیهھ على أأنهھ •
االنطاقق حيیث الززاالت االخطيیة تحاوولل أأهھھھن تملك. اانظر أأيیًضا ررووميیة 6: ٬12، ٬13، 19؛ 
ررووميیة 7: ٬5، ٬14، ٬18، ٬23، ٬24، 25؛ ررووميیة 8: ٬3، 10-13 (الحظ ااآلتي: االخطيیة 
="أأعمالل االجسد"!)؛ ررووميیة 12: 1-2؛ كولوسي 3: 5 (الحظ أأنن عددد 5 حرفيیًا يیعني 

"أأميیتواا أأعضاءكم االتي على ااألررضض"!)؛ غالططيیة 5: 19. 

االنطاقق: هھھھو االمنطقة أأوو االمجالل االذيي يیحكم فيیهھ شئ ما٬، "يیملك"٬، أأوو "يیسودد"؛ ووهھھھو •
نفس معنى كلمة "مملكة" (كولوسي 1: 13بب). اانظر أأيیًضا كلمة "سلطانن" (كولوسي 

1: 13أأ) وو كلمة سيیاددةة " dominion (أأعمالل 26: 18)؛ سلطة٬، ووااختصاصص. 
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ملحق بب 

"ال يیستطيیع أأنن يیخطئ" 
يیخبرنا يیوحنا في ررسالة يیوحنا ااألوولى 3: 4-9 أأنن االمؤمنيین "ال يیخطئونن" وو "ال يیستطيیعونن" أأنن 
يیخطئواا. ما االذيي يیقصدهه االرسولل بمثل هھھھذ االتصريیحاتت؟ لقد قيیلت االكثيیر من ااإلجاباتت على هھھھذاا 

االسؤاالل على مداارر قروونن٬، لكننا هھھھنا سوفف نضع في إإعتباررنا إإجابتيین فقط : 

االتفسيیر االشائع لهھذهه ااألعداادد هھھھو أأنن االطبيیعة االجديیدةة للمؤمن ال تستطيیع أأنن تخطئ. 1.

إإنن "ززررعع هللا" (االكامل) "يیثبت" في االمؤمن٬، ووهھھھذاا االزررعع ال يیشتهھي أأوو يیرتكب عمًال خاططئًا ووااحًداا 
على ااإلططالقق ٬، ووبيینما تحتويي ووجهھة االنظرهھھھذهه على االكثيیر من االحق٬، إإال أأنهھا مع هھھھذاا توااجهھ 

إإعترااضاتت هھھھائلة. 

أأووًال: يیوحنا ال يیقولل هھھھنا أأنن ططبيیعة االمؤمن االجديیدةة ال تستطيیع أأنن تخطئ٬، بل يیقولل أأنن االمؤمن نفسهھ ال 
هُھ َموْولوُودٌد ِمنَن  يیستطيیع أأنن يیخطئ: "ألنَّنَ زَزرْرَعهُھ (ززررعع هللا) يَیْثُبتُت ِفيیهِھ٬، وَوالَ يَیْسَتطِطيیُع أأنَْن يُیْخطِطَئ ألَّنَ

ِهللا." (يیووحنا ااألوولى 3: 9). االضميیرر هھھھنا في "ال يیستططيیع" منن االووااضح أأنهھ خاصص بالمؤؤمنن كإنسانن 
كاملل٬، نفسس االشخصص االذذيي قيیلل عنهھ أأنهھ "موولوودد منن هللا" في آآخرر جززء منن االعدددد االسابقق. 

ثانيًیا: إإفتررااضض أأنن "االططبيیعة االجدديیددةة" للمؤؤمنن ال تخططئ هھھھوو في االحقيیقة تصرريیح بال معنى٬، فقطط 
االشخصص هھھھوو منن لدديیهھ االقددررةة أأنن يیخططئ أأوو ال يیخططئ ؛ أأما االططبيیعة االمجررددةة فال تستططيیع أأنن ترريیدد أأوو 

تفعلل على ااإلططالقق. 

ووكما ررأأيینا في االفصلل االتاسع٬، "االططبيیعة" ليیستت شيیًئا "نحصلل" عليیهھ بمعززلل عنا ؛ بلل هھھھي ووصفف 
لهھوويیتنا بالفعلل في كيیاننا االددااخلي. 

ثالًثا: "فعلل االخططيیة" في عدددد 7-8 يیووَضع في االمقابلة مع "فعلل االبرر"٬، بالططبع يیووحنا ال يیفكررهھھھنا في 
فعلل برر معيینن٬، بلل في مماررسة االبرر. وولذذلكك فبالمثلل٬، حيینن يیتحددثث في هھھھذذاا االنصص عنن إإستحالة أأنن يیفعلل 

االمؤؤمنوونن االخططيیة٬، فالبدد أأنن ما في ذذهھھھنهھ لمم يیكنن فعًال خاططًئا معيیًنا٬، بلل مماررسة االخططيیة. 

رراابًعا: يیووحنا مهھتمم هھھھنا بأنن يیظظهھرر أأمامنا أأنن االتصررفاتت االفعليیة للمؤؤمنيینن هھھھي عكسس تصررفاتت االشخصص 
غيیرر االمتجدددد بكلل ما تحملهھ االكلمة منن معنى٬، فهھوو يیتحددثث عنن مؤؤمنيینن بالفعلل ال يیخططئوونن٬، ووليیسس فقطط 

مؤؤمنيینن "يیخططئوونن وويیبغضوونن هھھھذذاا" ٬، أأوومؤؤمنيینن "يیخططئوونن٬، لكنن ليیسس هھھھذذاا صاددرًراا منن ططبيیعتهھمم 
االجدديیددةة". مثلل هھھھذذاا االتعليیمم سووفف يیستفيیدد منهھ وويیتصيیددهه نفسس االهھررااططقة االذذيینن كانن يیووحنا يیقاوومهھمم. 

!
!
!
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أأفضل تفسيیر لهھذهه ااألعداادد هھھھي أأنن "االخطيیة" االتي "ال يیفعلهھا" االمؤمن أأوو "ال 2.
يیستطيیع" أأنن يیفعلهھا هھھھي خطيیة "إإعتيیادديیة" أأوو"مستمرةة" 

يیقولل يیوحنا حرفيیًا أأنن االمؤمن ال "يیفعل االخطيیة"٬، أأيي أأنن االمؤمن ال "يیماررسس" االخطيیة٬، وو على االعكس 
 " . ٬، َكَما أأنَّنَ ذَذااكَك َبارّرٌ فالمؤمن "يیماررسس االبر": "أأيَّیُهَھا ااألوَْوالدَُد٬، الَ يُیِضلَُّكمْم أأََحدٌد: َمنْن يَیْفَعلُل ااْلِبرّرَ َفهُھوَو َبارّرٌ

يیوحنا ااألوولى 3: 7  

لماذذاا ااذًذاا يیجد االمؤمن نفسهھ عاجًزاا عن "مماررسة االخطيیة"؟ ااإلجابة موجوددةة في عددد 9: " ُكلّلُ َمنْن هھھُھوَو 
هُھ َموْولوُودٌد ِمنَن ِهللا.". كلل  ًة٬، ألنَّنَ زَزرْرَعهُھ يَیْثُبتُت ِفيیهِھ٬، وَوالَ يَیْسَتطِطيیُع أأنَْن يُیْخطِطَئ ألَّنَ َموْولوُودٌد ِمنَن ِهللا الَ يَیْفَعلُل َخطِطيّیَ

االمؤؤمنيینن لدديیهھمم ططبيیعة جدديیددةة (ززررعع هللا) كهھوويیتهھمم ااألساسيیة٬، هھھھذذهه االططبيیعة االجدديیددةة (االكاملة) تثبتت 
نفسهھا ووتقفف ضدد كلل ما هھھھوو شرريیرر٬، مانعة االمؤؤمنن بفاعليیة منن أأنن يیحيیا في االخططيیة.  

ووفي االمقابلل٬، فالبرر هھھھوو االخاصيیة ااألساسيیة لحيیاةة هھھھذذاا االمؤؤمنن٬، لكنن مع هھھھذذاا٬، فإنن سلووكك االمؤؤمنن ليیسس 
كامًال٬، إإذذ أأنهھ الززاالل لدديیهھ االجسدد ليیناضلل معهھ ططوواالل حيیاتهھ. ووحيینن يُیفتدَدىى هھھھذذاا االجسدد االمائتت٬، فحيینهھا 

سووفف تظظهھرر بالكاملل االحيیاةة االجدديیددةة االمووجووددةة بالفعلل فيیهھ ٬، ووسووفف تتوواافقق تصررفاتهھ بالتمامم مع 
ررغباتت قلبهھ االمتجدددد. 

هھھھذذاا االفهھمم لكلماتت يیووحنا هھھھوو االووحيیدد االذذيي يیعططي االووززنن االصحيیح للززمنن االمضاررعع لألفعالل االمووجووددةة 
ووهھھھذذاا يیظظهھرر في أأفضلل االتررجماتت االحدديیثة لنصص يیووحنا ااألوولى 3: 9-4 

NASB 

Everyone who practices sin also practices lawlessness; and sin is 
lawlessness. You know that He appeared in order to take away sins; and in 
Him there is no sin.  No one who abides in Him sins; no one who sins has 
seen Him or knows Him.  Little children, make sure no one deceives you; the 
one who practices righteousness is righteous, just as He is righteous;  the 
one who practices sin is of the devil; for the devil has sinned from the 
beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of 
the devil.  No one who is born of God practices sin, because His seed abides 
in him; and he cannot sin, because he is born of God 

"كل من يیماررسس االخطيیة يیماررسس االتعديي أأيیًضا؛ وواالخطيیة هھھھي االتعديي٬، وَوَتْعَلُموونَن أأنَّنَ ذَذااكَك أأظُْظهِھرَر لَِكْي 
ٌة.... أأيَّیُهَھا ااألوَْوالدَُد٬، الَ يُیِضلَُّكمْم أأََحدٌد٬، منن يیماررسس االبرر هھھھوو بارر٬، َكَما أأنَّنَ  يَیرْرَفَع َخطَطايَیاَنا٬، وَوَليْیسَس ِفيیهِھ َخطِطيّیَ

. منن يیماررسس االخططيیة فهھوومنن إإبليیسس٬، .... كلل منن هھھھوو موولوودد منن هللا ال يیماررسس االخططيیة...."  ذَذااكَك َبارّرٌ

!
!
!
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ESV 

Everyone who makes a practice of sinning also practices 
lawlessness; sin is lawlessness. You know that he appeared in order to take 
away sins, and in him there is no sin.  No one who abides in him keeps on 
sinning; no one who keeps on sinning has either seen him or known 
him. Little children, let no one deceive you. Whoever practices 
righteousness is righteous, as he is righteous. Whoever makes a practice 
of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. 
The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the 
devil. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed 
abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of 
God.  

"كل من يیصنع مماررسة للخطيیة يیماررسس االتعديي أأيیًضا؛ وواالخطيیة هھھھي االتعديي٬، وَوَتْعَلُموونَن أأنَّنَ ذَذااكَك أأظُْظهِھرَر 
ٌة.... ُكلّلُ َمنْن يَیْثُبتُت ِفيیهِھ الَ يیظظلل يیخططئ. ُكلّلُ َمنْن يیظظلل يیخططئ َلمْم  لَِكْي يَیرْرَفَع َخطَطايَیاَنا٬، وَوَليْیسَس ِفيیهِھ َخطِطيّیَ
. منن  يُیْبِصرْرههُ وَوالَ َعرَرَفهُھ.  أأيَّیُهَھا ااألوَْوالدَُد٬، الَ يُیِضلَُّكمْم أأََحدٌد٬، منن يیماررسس االبرر هھھھوو بارر٬، َكَما أأنَّنَ ذَذااكَك َبارّرٌ

يیصنع مماررسة للخططيیة فهھوومنن إإبليیسس٬، .... كلل منن هھھھوو موولوودد منن هللا ال يیماررسس االخططيیة٬، ألنَّنَ زَزرْرَعهُھ 
هُھ َموْولوُودٌد ِمنَن ِهللا....."  يَیْثُبتُت ِفيیهِھ٬، وَوالَ يَیْسَتطِطيیُع أأنَْن يیظظلل يیخططئ ألَّنَ

!
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ملحق جج 

ررووميیة 7 
إإنن محاوولتنا أأنن نتعامل مع االجدلل االمحيیط برووميیة 7 قد تأخذ منا كتابًا كامًال٬، لكن يیمكننا أأنن نقترحح في 

االنقاطط االتاليیة فقط بعض ااإلررشاددااتت لتفسيیرهه: 

يینبع ررووميیة 7 مباشرةة من ررووميیة 6 مستكمًال وومتوسًعا في ااألفكارر االتي تم تقديیمهھا 1.
فيیهھ. 

309بحسب ررووميیة ٬6، االمؤمنونن قد "ماتواا عن االخطيیة"  بحكم إإتحاددهھھھم بالمسيیح وولذلك فقد "أأعتقواا"  308

311منهھا٬، حتى أأنن االخطيیة لم تعد لهھا "سيیاددةة" عليیهھم . نتيیجة هھھھذاا االموتت عن االخطيیة هھھھو "عباددةة"   310

312هللا مما يیجلب "ثمًراا"  للقدااسة.  

313وويیكررر بولس نمط االغلبة هھھھذاا في ررووميیة 7 : االمؤمنونن قد "ماتواا عن االناموسس"  بحكم إإتحاددهھھھم 

315بالمسيیح ووهھھھكذاا فقد "أأعتقواا"  منهھ٬، حتى أأنن االناموسس لم تعد لهھ "سيیاددةة"  عليیهھم. وونتيیجة هھھھذاا  314

317االموتت هھھھو "عباددةة" هللا مما يیأتي بب"االثمارر"  �. بإختصارر٬، لقد كانن بولس يیقفز وويیحلق عاليیًا  316

في ررووميیة 6 ثم ااستمر في ررووميیة 7 في االقفز عاليیًا ! 

وو االهھدفف االحقيیقي من ررووميیة 7 هھھھو االشرحح وواالتوسع في تصريیح بولس في ررووميیة 6: 14 : " َفإنِّنَ 
ُكمْم َلْسُتمْم َتْحتَت االّنَاُمووسِس َبلْل َتْحتَت االّنِْعَمِة". ووبحسبب هھھھذذاا االعدددد٬، فإنن خالصنا منن  َة َلنْن َتُسوودَدُكمْم٬، ألَّنَ ااْلَخطِطيّیَ

سيیاددةة االخططيیة هھھھوو نتيیجة مباشررةة لحقيیقة أأننا لمم نعدد "تحتت االنامووسس". 
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308  ررووميیة 6: ٬2، 11

309  ررووميیة 6: ٬7، ٬18، 22

(rule "٬، "حكم dominion "في االيیونانيیة: "سيیاددةة) 310  ررووميیة 6: 14

311  ررووميیة 6: 22

(fruit "في االيیونانيیة "ثمر) 312  ررووميیة 6: 21-22

313  ررووميیة 7: 4

314  ررووميیة 7: 6؛ 3-2

315  ررووميیة 7: 1 (في االيیونانيیة "سيیاددةة" dominion مثلهھا مثل االكلمة في ررووميیة 6: 14)

316  ررووميیة 7: 6

317  ررووميیة 7: 4



االسؤؤاالل ااألوولل االذذيي يینبغي عليینا إإجابتهھ هھھھوو : "كيیفف حددثث أأنن االمؤؤمنيینن لمم يیعووددوواا تحتت االنامووسس؟"  
يیجيیبب بوولسس على هھھھذذاا االسؤؤاالل  في ررووميیة 7: 1-4: "لقدد غاددرر االمؤؤمنوونن عالمم االنامووسس٬، ااذذ قدد ماتوواا 

عنهھ بحكمم إإتحاددهھھھمم بالمسيیح. 

وواالسؤؤاالل االثاني االذذيي يینبغي إإجابتهھ هھھھوو: "لماذذاا تشكلل حرريیتنا منن االنامووسس ضررووررةة لتأميینن خالصنا منن 
حكمم االخططيیة؟ أأوو٬، لنسألل بشكلل عكسي: "لماذذاا تصبح االحرريیة منن حكمم االخططيیة مستحيیلة لكلل منن 

الززاالوواا تحتت االنامووسس؟" .  يیجيیبب بوولسس عنن هھھھذذاا االسؤؤاالل في ررووميیة 7: 5-٬25، فإنن كلل االذذيینن ال 
ززاالوواا "تحتت االنامووسس"  هھھھمم أأيیًضا الززاالوواا "في االجسدد" (عدددد 5)٬، وو في االحقيیقة االنامووسس يیثيیرر وويیقوويي 
سيیاددةة االخططيیة على منن هھھھمم في االجسدد٬، تاررًكا إإيیاهھھھمم في حالة منن االعبوودديیة وواالمووتت (عدددد ٬5، 25-7). 

!
من االمهھم جًداا أأنن ندرركك أأنن بولس هھھھنا يیفكر وويیتحدثث من جهھة مجموعتيین إإثنتيین 2.

فقط: من هھھھم "تحت االناموسس" ("في االجسد") وومن هھھھم "تحت االنعمة" ("في 
االرووحح") (اانظر هھھھذاا في االفصل االحادديي عشر). 

إإنن خصائص هھھھاتيین االمجموعتيین كليیهھما يیتم تلخيیصهھا قبل (أأيي في ررووميیة 7: 5-6) ووبعد (أأيي في 
ررووميیة 8: 1-4) حديیث بولس في ررووميیة 7: 7-٬25، هھھھذاا يیعني أأنن بولس في ااألعداادد 14-25 ال يیصف 

"مؤمنًا جسديیًا" لم يیدخل بعد إإلى ررووميیة ٬8، كما تخبرنا ووجهھة نظر ررووميیة 7 االخاصة "بالحيیاةة 
ااألعمق"٬، بل إإنن كل االمؤمنيین هھھھم "في" ررووميیة ٬8، تماًما كما أأنن كل االمؤمنيین هھھھم "في" ررووميیة 6 وو 

"في" ررووميیة 7: 6. 

لقد ووصف بولس بالفعل بالتفصيیل حالة كل مؤمن في ررووميیة 6 ووفي ررووميیة 7: 3.
1-6؛ ووال يیمكننا تجاهھھھل هھھھذاا االوصف حيین نأتي إإلى االنصف ااألخيیر من ررووميیة 7 

 ،٬ 318بحسب ررووميیة 6 ووررووميیة 7: 1-٬6، كل االمؤمنيین قد "أأعتقواا من االخطيیة" ووأأصبحواا "عبيیًداا للبر" 

٬، إإذًذاا فالمؤمنونن  319وو"لن تسودد االخطيیة على" االمؤمنيین٬، ألنهھم "ليیسواا تحت االناموسس بل تحت االنعمة" 

 ،٬ ٬، هھھھمم "أأحيیاء منن ااألمووتت"  321قد "صارروواا آلخر٬، لِلذَِّذيي َقدْد أأُِقيیمَم ِمنَن ااألَْموَوااتِت٬، لكي يیثمرروواا ~"  320

 . ووحِح الَ ِبِعْتقِق ااْلَحرْرفِف"  ةِة االرّرُ ٬،هھھھمم أأيیًضا "يیعبددوونن ِبِجدّدَ 323وولمم يیعووددوواا "في االجسدد"  322
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لذذلكك تقفف ووجهھة االنظظرر االتي تقوولل أأنن ررووميیة 7: 14-25 هھھھي ووصفف "للمؤؤمنن في أأفضلل أأحوواالهھ٬، 
حتى أأنهھ قدد يیكوونن عنن بوولسس نفسهھ في ووقتت كتابتهھ" مباشررةة ضدد كلل ما قالهھ بوولسس حتى هھھھذذهه االمررحلة. 
فكيیفف يیمكننا أأنن نقررأأ ررووميیة 6 ووررووميیة 7: 1-6 ثمم نظظلل نجاددلل في أأنن كلل االمؤؤمنيینن االحقيیقيیيینن هھھھمم في 

324االحقيیقيیة "جسدديیوونن مبيیعوونن تحتت االخططيیة"  ! 

منن االووااضح جدًداا أأنن هھھھذذهه االنظظررةة نحوو ررووميیة 7 قدد أأددتت إإلى ظظهھوورر مفهھوومم "ااإلنسانن االشقي" 
بخصووصص االحيیاةة االمسيیحيیة٬، حيیثث يیكادد يیتساووىى "االشقاء" مع االررووحانيیة٬، ووكلما أأصبحنا أأكثرر قددااسة 
ووتقووىى كلما أأصبحنا أأكثرر شقاًء. ووأأقوولهھا بكلماتت كاتبب ما: "ُتعّبرر جملة (وويیحي أأنا ااإلنسانن االشقي) 

عنن ااإلختبارر االططبيیعي للمؤؤمنن٬، ووأأيي مؤؤمنن ال يیئنن هھھھكذذاا فهھوو في حالة ررووحيیة غيیرر عادديیة ووغيیرر 
صحيیة. وواالشخصص االذذيي ال يیططلقق هھھھذذهه االصررخة كلل يیوومم إإما أأنهھ خاررجج االشرركة مع االمسيیح ٬، أأوو أأنهھ 
يیجهھلل تماًما تعليیمم االكتابب االمقددسس٬، أأوو أأنهھ مخددووعع فيیما يیخصص حالتهھ االحقيیقيیة٬، حتى أأنهھ ال يیعلمم فسادد 

325قلبهھ وواالفشلل االذذرريیع لحيیاتهھ"  

 . 326"االشخصص االذذيي هھھھوو في شرركة حقيیقة مع االمسيیح سووفف...يیططلقق هھھھذذاا ااألنيینن...كلل يیوومم ووكلل ساعة" 

صحيیح أأنهھ في هھھھذذهه ااأليیامم االتي اانتشرر فيیهھا "ااإليیمانن االسهھلل" (أأيي ااإليیمانن االمجاني بددوونن ططاعة ووصايیا 
هللا وواالخضووعع لهھ كرربب) االووااثقق بنفسهھ وواالتووبة االسططحيیة٬، يیحتاجج ااآلالفف منن "االمؤؤمنيینن ااإلسميیيینن" 

327بشددةة إإلى إإعالنٍن ووااضٍح عنن فساددهھھھمم االددااخلي ووإإنحرراافهھمم. ووفي االكثيیرريینن٬، يیؤؤدديي هھھھذذاا إإلى بكاء مرر 

ووتجدديیدد حقيیقي. 

لكنن أأيي إإبنن حقيیقي ~ قدد قططع شووطًطا ططوويیًال في ططرريیقق سيیاحتهھ يیعررفف بالفعلل قددرًراا ال بأسس بهھ عنن 
بؤؤسهھ ووحقاررتهھ بمعززلل عنن قووةة االمسيیح االمغيیررةة؛ ووبددًال منن أأنن نصلي كي يیعططيینا هللا "مثلل هھھھذذهه االنظظررةة 
328لفساددنا ووعددمم إإستحقاقنا حتى نتذذللل في االترراابب أأمامهھ"  ٬، أأال يیكوونن أأكثرر ررووحانيیة أأنن نططلبب منن هللا 

330هھھھذذهه االررؤؤيیة عنن حيیاةة االمسيیح االمقامة فيینا  ووعنن ططبيیعتنا االجدديیددةة فيیهھ  حتى يیمكننا أأنن نحلقق في  329

االسماوويیاتت وونعبددهه بفررحح في جددةة االحيیاةة؟ 
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حاوولل بعضض االالهھھھووتيیيینن االهھررووبب منن ووجهھة االنظظرر االخاصة بررووميیة 7 االخاصة بب"االمؤؤمنن االبائسس" 
بأنن يیقوولوواا أأنهھ بالررغمم منن أأنن بوولسس كانن يیتحددثث هھھھنا عنن تجرربتهھ االشخصيیة االحاليیة كمؤؤمنن٬، إإال أأنهھ 

فقطط يیصفف حقيیقة أأنهھ "ال يیووجدد مؤؤمنن تقي تماًما كما يیرريیدد أأنن يیكوونن"٬، ووبجسبب ووجهھة االنظظرر هھھھذذهه٬، فإنن 
ررووميیة 7 يیعلمّم فقطط أأنن "متناوولل يیدد االمؤؤمنن دداائًما ما يیفووقق إإددررااكهھ" ٬، ووأأنهھ في أأثناء هھھھذذهه االحيیاةة االمؤؤمنن 

"ال يیستططيیع االووصوولل إإلى االكمالل".  

كلل هھھھذذهه االتصرريیحاتت هھھھي بال شكك صحيیحة٬، لكنهھا ليیستت عاددلة فيیما يیتعلقق بددررجة االفشلل وواالبؤؤسس 
331االووااضحة في هھھھذذاا االنصص٬، فبوولسس يیصفف هھھھنا بووضووحح (بإستخدداامم كلماتهھ) حالة ررهھھھيیبة منن "االشقاء"  

٬333، ووحالة منن "االعبوودديیة"  ووحالة منن "االعجزز"  تجاهه "فعلل االحسنى". ووبكلماتت أأخررىى٬، االشخصص  332

االمووجوودد في ررووميیة 7 ليیسس فقطط يیصاررعع ضدد االخططيیة لكنهھ مهھززوومم منهھا تماًما٬، مما يیجعلل هھھھذذاا  في 
تناقضض صاررخخ مع ووصفف بوولسس لكلل االمؤؤمنيینن االحقيیقيیيینن في ررووميیة 6 ووررووميیة 7: 6-1. 

تأسست ااإلصحاحاتت ررووميیة 6 وو7 على أأرربعة أأسئلة ووإإجاباتهھا  4.

في نهھايیة ررووميیة ٬5، يیضع بولس تصريیحيین صاددميین يیحتاجانن إإلى االدفاعع عنهھما ووتوضيیحهھما. 

ااألوولل هھھھو "أأنن االناموسس ددخل لكي تكثر االخطيیة" ٬، وواالثاني هھھھو أأنهھ "حيیث كثرتت االخطيیة إإززددااددتت 
االنعمة جًداا" (عددد 20)٬، وويیتوقع بولس أأنن يیُساء فهھم هھھھذيین االتصريیحيین ووأأنن يیتم تشويیهھهھما من قبل 

آآخريین٬، لذلك فقد أأقدمم على االدفاعع عنهھما ووتوضيیحهھما في ااإلصحاحاتت 6 وو 7؛ ووهھھھو يیفعل هھھھذاا عن 
ططريیق أأرربعة أأسئلة ووإإجاباتهھا (6: 1؛ 6: 15؛ 7: 7؛ 7: 13)٬، كل ووااحد من هھھھذهه ااألسئلة ووإإجاباتهھا 

تتبع نمطًا خاًصا.  

أأووًال: يیطرحح بولس من ناحيیتهھ سوء االفهھم أأوو االتشويیهھ االمتوقع ٬، ثم يیتبعهھ بإنكارر قويي  ("حاشا") ٬، ثم 
إإجابة تلخيیصيیة مختَصرةة عن سوء االتفاهھھھم هھھھذاا٬، ثم يیقومم بتوضيیح ووتفسيیر هھھھذهه ااإلجابة في ااألعداادد االتي 

تليیهھا. هھھھذاا االنمط ثابت خاللل كل ررووميیة 7-6. 

ِة لَِكْي َتْكُثرَر االّنِْعَمُة؟"٬، إإنكارر قوويي: "حاشا!" ٬،  ررووميیة 6: 1- االسؤاالل: " َفَماذَذاا َنقوُولُل؟ أأََنْبَقى ِفي ااْلَخطِطيّیَ
ِة٬، َكيْیفَف َنِعيیشُش َبْعدُد ِفيیهَھا؟" ٬، ثمم تفسيیرر أأشملل لهھذذاا  إإجابة مختَصررةة: " َنْحنُن االذَِّذيینَن ُمْتَنا َعنِن ااْلَخطِطيّیَ

ااإلختصارر: عدددد 14-3 

َنا َلْسَنا َتْحتَت االّنَاُمووسِس َبلْل َتْحتَت االّنِْعَمِة؟"  ٬، إإنكارر  ررووميیة 6: 15- االسؤؤاالل: " َفَماذَذاا إإذًِذاا؟ أأَُنْخطِطُئ ألَّنَ
اَعِة٬، أأَْنُتمْم َعِبيیدٌد  ُموونَن ذَذوَوااِتُكمْم َلهُھ َعِبيیدًداا لِلطّطَ قوويي: "حاشا!" ٬، إإجابة مختَصررةة: "أأََلْسُتمْم َتْعَلُموونَن أأنَّنَ االذَِّذيي ُتَقدّدِ

لِلذَِّذيي ُتطِطيیُعووَنهُھ..." ٬، ثمم تفسيیرر أأشملل لهھذذاا ااإلختصارر: عدددد 23-17 

q  119

331  ررووميیة 7: 24

332  ررووميیة 7: ٬14، 24-23

333  ررووميیة 7: 19-18



ررووميیة 7: 7- االسؤؤاالل: "َفَماذَذاا َنقوُولُل؟ هھھَھلِل االّنَاُمووسُس َخطِطيّیٌَة؟" ٬، إإنكارر قوويي: "حاشا!" ٬، إإجابة مختَصررةة: 
هْھوَوةَة َلوْو َلمْم يَیقلُِل االّنَاُمووسُس: «الَ َتْشَتهِھ»" ثمم  َة إإِالَّ ِبالّنَاُمووسِس. َفإِّنَِني َلمْم أأَْعرِرفِف االّشَ "َبلْل َلمْم أأَْعرِرفِف ااْلَخطِطيّیَ

تفسيیرر أأشملل لهھذذاا ااإلختصارر: عدددد 12-8 

الُِح َموْوًتا؟" ٬، إإنكارر قوويي: "حاشا!" ٬، إإجابة مختَصررةة:  ررووميیة 7: 13- االسؤؤاالل: " َفهَھلْل َصارَر لِي االّصَ
ِة" ثمم  اا ِباْلوَوِصيّیَ ُة َخاطِطَئًة ِجدّدً الِِح َموْوًتا٬، لَِكْي َتِصيیرَر ااْلَخطِطيّیَ ًة ُمْنِشَئًة لِي ِبالّصَ ُة. لَِكْي َتظْظهَھرَر َخطِطيّیَ "َبلِل ااْلَخطِطيّیَ

تفسيیرر أأشملل لهھذذاا ااإلختصارر: عدددد 25-14 

هھھھذذهه هھھھي خلفيیة ووووضع ااألعدداادد منن 14-25! فعدددد 14 ال يیبددأأ مووضووًعا جدديیدًداا وومختلًفا تماًما ووليیسس 
مررتبطًطا بما قبلهھ٬، كما إإفتررضض االبعضض؛ فالمووضووعع االذذيي يیتمم تناوولهھ في هھھھذذاا االجززء ليیسس "فشلل االمؤؤمنن 
غيیرر االناضج في أأنن يیسلكك بالررووحح" أأوو "إإستمرراارريیة صررااعع االمؤؤمنن االناضج مع االخططيیة االباقيیة"٬، لكنن 
االمووضووعع هھھھنا هھھھوو "صالحح االنامووسس٬، بالررغمم منن تأثيیررااتهھ على االذذيینن هھھھمم في االجسدد". ووبهھذذاا ااإلررتباطط٬، 
يیبددوو منن االووااضح أأنن عدددد 14 يیبددأأ بحررفف "فف" ثمم تتبعهھ مباشررةة االكلماتت "ألني" وو"إإذذ" في عدددد 15. 

ررووميیة 7: 14-25 يیخررجج منن ووهھھھوو إإستمرراارريیة لحدديیثث بوولسس في ااألعدداادد 13-7 5.
عنن "االررجلل االذذيي جاءتهھ االووصيیة" 

ا ِفي ااْلَجَسدِد َكاَنتْت  ا ُكّنَ هُھ َلّمَ في عدددد 5 يیصفف بوولسس حالة منن هھھھمم "في االجسدد" وو "تحتت االنامووسس": " أأَّنَ
أأهھھَْھوَوااُء ااْلَخطَطايَیا االَِّتي ِبالّنَاُمووسِس َتْعَملُل ِفي أأَْعَضاِئَنا٬، لَِكْي ُنْثِمرَر لِْلَموْوتِت."؛ االكلماتت االمفتاحيیة هھھھنا هھھھي 

"االنامووسس"٬، "االخططيیة" وو "االجسدد"٬، هھھھذذهه االكلماتت االثالثة في عدددد 5 سووفف تشّكلل مرركزز حدديیثث بوولسس 
خاللل باقي ااإلصحاحح. 

في ااألعدداادد 7-12 يیبددأأ بوولسس في شررحح تصرريیحهھ في عدددد 5 باإلشاررةة إإلى إإختباررهه االسابقق قبلل 
االتجدديیدد٬، كانن هھھھناكك ووقتت حيینن عاشش بوولسس حالة منن ااإلكتفاء االذذااتي وواالررضى: "كنتت عائًشا 

قبًال" (عدددد 9)٬، فقدد إإعتقدد أأنهھ بحالل جيیددةة بحفظظهھ للنامووسس: " ِمنْن ِجهَھِة ااْلِبرّرِ االذَِّذيي ِفي االّنَاُمووسِس ِبالَ َلوْومٍم" 
 .334

لكنن بعدد هھھھذذاا٬، جاءتت إإلى حيیاةة بوولسس نقططة تحوولل جووهھھھرريیة٬، فعنن ططرريیقق عملل ررووحح هللا"جاءتت 
االووصيیة" إإليیهھ؛ ووبددأأ في إإددررااكك  كمم أأنن متططلباتت االنامووسس هھھھي في االحقيیقة عميیقة وومررهھھھقة ووكثيیررةة 

االمططالبب ووكمم أأنهھ منن االمستحيیلل بالنسبة لهھ أأنن يیووفي هھھھذذهه االمتططلباتت ٬، أأيي "عاشتت االخططيیة" وو "ماتت" 
بوولسس تحتت حكمم إإثمهھ االررهھھھيیبب (نحنن ال نعلمم كمم منن االووقتت إإستمرر هھھھذذاا٬، لكننا نعلمم أأنهھ منن قبلل أأنن يیقابلل 

  . 335بوولسس االمسيیح االمقامم في ططرريیقق ددمشقق٬، كانن بالفعلل "صعًبا" على بوولسس "أأنن يیررفسس مناخسس"

فالنامووسس ٬، ااذًذاا٬، االذذيي ووعدد بالحيیاةة٬، تسببب في االمووتت لبوولسس٬، ليیسس بسببب أأيي خططأ في االنامووسس نفسهھ٬، 
لكنن ألنن االخططيیة خاططئة جدًداا. 
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حتى هھھھذذهه االمررحلة منن حدديیثث بوولسس (عدددد 13)٬، تمم ووصفف فقطط االعالقة بيینن "االنامووسس" وو "االخططيیة"٬، 
مظظهھرًراا كيیفف أأنن االنامووسس بالفعلل يیثيیرر االخططيیة وويیؤؤدديي للمووتت. لكنهھ لمم يیشررحح بعدد لماذذاا تسببب االخططيیة 

مثلل هھھھذذهه االتأثيیررااتت ٬، ووهھھھذذاا يیمكنهھ فقطط أأنن يیفعلهھ بالحدديیثث عنن "االجسدد"! 

هھھھذذاا هھھھوو إإططارر ررووميیة 7: 14-25! يیبددأأ االعدددد 14 بحررفف "فف" مستمرًراا وومتقددًما في حدديیثث بوولسس عنن 
"االنامووسس٬، االخططيیة وواالجسدد" ووذذلكك عنن ططرريیقق ووصفف كبيیرر غيیرر عادديي لمكانن تملكّك االخططيیة في االووقتت 
ِة." (الحظظ أأنن  ا أأََنا َفَجَسدِديّيٌ َمِبيیٌع َتْحتَت ااْلَخطِطيّیَ ٬، وَوأأَّمَ َنا َنْعَلمُم أأنَّنَ االّنَاُمووسَس رُرووِحّيٌ االحاضرر : "االجسدد": "َفإِّنَ

ااإلنتقالل بالززمنن إإلى االحاضرر يیتمم بشكلل ططبيیعي بما أأنن بوولسس كانن يیمكنن اانن يیقوولل "نحنن نعلمم أأنن 
االنامووسس كانن ررووحيًیا"). ثمم يیستكملل بوولسس في االززمنن االحاضرر حتى نهھايیة ااإلصحاحح٬، معططيًیا شهھاددةة 

عيیانن عنن "االعبوودديیة للخططيیة" مختَبررةة منن قبلل هھھھؤؤالء االذذيینن هھھھمم "في االجسدد". ووهھھھوو يیقوومم بهھذذاا منن مووقع 
االمررااقبة لشخصص أأصبح ااآلنن مؤؤمًنا وويیمكنهھ أأنن يیررىى بووضووحح ططبيیعة االصررااعع االذذيینن كانن يیحددثث قبًال 

في حيیاتهھ. لهھذذاا االسببب فإنن االتعبيیررااتت االتي يیستخددمهھا بوولسس في هھھھذذهه ااألعدداادد تظظهھرر بهھا تأثيیررااتت 
مسيیحيیة ٬، مع أأنهھا ووصفف لحالتهھ قبلل ااإليیمانن. 

ا ِفي ااْلَجَسدِد َكاَنتْت أأهھھَْھوَوااُء ااْلَخطَطايَیا االَِّتي ِبالّنَاُمووسِس َتْعَملُل  ا ُكّنَ هُھ َلّمَ تذذكرر ثانيیة تصرريیح بوولسس ااألساسي: "أأَّنَ
ِفي أأَْعَضاِئَنا٬، لَِكْي ُنْثِمرَر لِْلَموْوتِت.". 

إإنن "االجسدد" تحتت سيیاددةة "االخططيیة"٬، ووفي ووجوودد االنامووسس أأهھھھووااء االخططايیا دداائًما ما سووفف تبلغ ذذررووتهھا 
بب"االمووتت". ووحقيیقة أأنن "االجسدد" هھھھوو محوورر إإهھھھتمامم بوولسس في هھھھذذاا االجززء ووااضح منن ااإلصططالحاتت 

ِة  ٬، وو "َناُمووسِس ااْلَخطِطيّیَ 337االتي يیستخددمهھا: "جسدديي٬، مبيیع تحتت االخططيیة"  ٬، "َناُمووًسا ِفي أأَْعَضاِئي"  336

. هھھھذذهه االعبوودديیة تحتت "االخططيیة االتي في ااألعضاء" تؤؤدديي إإلى االصررخة  338ااْلَكاِئنِن ِفي أأَْعَضاِئي" 

! َمنْن يُیْنِقذُذِني ِمنْن َجَسدِد هھھھذَذاا ااْلَموْوتِت (في االهھامشش: جسدد االمووتت  ِقّيُ االيیائسة: "وَويْیِحي أأََنا ااإلِْنَسانُن االّشَ
339هھھھذذاا)؟" 

ووتأتي إإجابة بوولسس عنن هھھھذذهه االصررخة في عدددد 25: "أأَْشُكرُر َهللا ِبيَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح رَرّبَِنا!" ووتصبح أأكثرر 
يْیُنووَنِة ااآلنَن َعَلى االذَِّذيینَن هھھُھمْم ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع.  ألنَّنَ َناُمووسَس  إإكتماًال في 8: 1-4: "إإذًِذاا الَ َشْيَء ِمنَن االدّدَ
هُھ َما َكانَن االّنَاُمووسُس َعاِجزًزاا  ِة وَوااْلَموْوتِت. ألَّنَ رُرووحِح ااْلَحيَیاةِة ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع َقدْد أأَْعَتَقِني ِمنْن َناُمووسِس ااْلَخطِطيّیَ

الِِكيینَن َليْیسَس َحَسبَب  َعْنهُھ٬، ِفي َما َكانَن َضِعيیًفا ِباْلَجَسدِد٬، َفا~ُ إإذِْذ ...لَِكْي يَیِتمّمَ ُحْكمُم االّنَاُمووسِس ِفيیَنا٬، َنْحنُن االّسَ
ووحِح."  ااْلَجَسدِد َبلْل َحَسبَب االرّرُ
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هُھ َما َكانَن االّنَاُمووسُس َعاِجزًزاا  الحظظ تلخيیصص بوولسس هھھھنا لما قالهھ بشكلل مفصلل في 7: 14-25: "... ألَّنَ
َعْنهُھ٬، ِفي َما َكانَن َضِعيیًفا ِباْلَجَسدِد"! ووالحظظ ثانيیة ووصفهھ للمؤؤمنيینن: "ألنن االنامووسس ررووحح االحيیاةة في 

الِِكيینَن  االمسيیح يیسووعع قدد أأعتقني منن نامووسس االخططيیة وواالمووتت... ...لَِكْي يَیِتمّمَ ُحْكمُم االّنَاُمووسِس ِفيیَنا٬، َنْحنُن االّسَ
ووحِح." ! إإنن إإنسانن ررووميیة 7 يیصررخخ: "منن يینقذذني؟"٬، فيیجيیبب االمؤؤمنن:  َليْیسَس َحَسبَب ااْلَجَسدِد َبلْل َحَسبَب االرّرُ

"نامووسس ررووحح االحيیاةة في االمسيیح يیسووعع قدد أأعتقني" 

يیلخصص اايیززااكك ووااتسس تعليیمم بوولسس في ررووميیة 7 في تررنيیمة عنوواانهھا: "دديینوونة االخططيیة بالنامووسس- ررووميیة 
 :"24-14 ،٬9 ،٬8 :7

سيیدديي٬، كمم كانن ضميیرريي آآمًنا 
لمم أأكنن أأشعرر بأيي قلقق ددااخلي! 

كنتت حيًیا بددوونن االنامووسس 
!كنتت أأعتقدد أأنن خططايیايي ميیتة 

كانن ررجائي في االسماء ررااسًخا المًعا 
لكنن ما إإنن جاءتت االشرريیعة  

بنوورر ووقووةة مقنعة 
!إإكتشفتت كمم أأنا فاسدد 

كانن ذذنبي سابًقا يیظظهھرر بسيیطًطا 
حتى ررأأيیتت بشكلل قوويي 
كمم أأنن نامووسكك ااألبدديي 

!كاملل٬، مقددسس٬، عاددلل٬، وونقي 
ثمم أأحستت نفسي بالحملل االثقيیلل 

ووعاشتت خططايیايي ثانيیة 
لقدد أأغضبتُت إإلهًھا مررعًبا 
!ووقدد ذُذبحتت كلل آآمالي  
أأنا كأسيیرر عاجزز٬، مبيیع 
تحتت سلططانن االخططيیة 

ال أأقددرر أأنن أأصنع االخيیرر االذذيي أأرريیددهه 
!ووال أأنن أأبقي ضميیرريي ططاهھھھرًراا 

يیا إإلهھي! هھھھا أأنا أأصررخخ بكلل نفسس فّي 
ألجلل قووةة ررحيیمة تخلصني 

كي تكسرر نيیرر االخططيیة وواالمووتت 
!ووهھھھكذذاا تفدديي هھھھذذاا االعبدد 

ثالثث مالحظظاتت أأخيیررةة: 
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!
!في االختامم٬، يینبغي مالحظظة ثالثة أأشيیاء: 

على االررغمم منن االتشابهھاتت االسططحيیة٬، لكنن غالططيیة 5: 16-25 ليیسس مووااززيًیا لررووميیة 1.
 7

ررووميیة 7: 14-25 يیصفف االصررااعع ووهھھھززيیمة إإنسانن ال ززاالل "في االجسدد" وو "تحتت االنامووسس"٬، وواالررووحح 
االقددسس غائبب عنن لغة ووفكرر هھھھذذاا ااإلنسانن بشكلل ملحووظظ. بلل في االحقيیقة٬، االررووحح االقددسس لمم يُیذذَكرر على 

ااإلططالقق في االنصص بأكملهھ. 
!

أأما غالططيیة 5: 16-٬25، على االصعيیدد ااآلخرر٬، فهھوو يیصفف االصررااعع االمحتوومم بيینن االررووحح االقددسس 
وواالجسدد في حيیاةة مؤؤمنن حقيیقي. ووتستططيیع أأنن تسَمع نغمة االنصررةة بووضووحح خاللل هھھھذذاا االنصص: االمؤؤمنن 

٬،  فهھوو بالفعلل ووبشكلل أأكيیدد قدد "صلبب االجسدد مع ااألهھھھووااء وواالشهھووااتت" عنن  340"ليیسس تحتت االنامووسس"

341ططرريیقق االتووبة ووااإليیمانن بالمسيیح  ؛ فقووةة االررووحح في حيیاتهھ تمنعهھ بشكلل فعالل منن أأنن يیتبع االميیوولل 

342االططبيیعيیة لجسددهه٬، فهھوو ال يیستططيیع أأنن يیفعلل  "ما يیرريیددهه" بما أأنهھ يیعيیشش "في االررووحح"٬، فهھوو قاددرر ااآلنن 

. ووحيینن "يیسلكك بحسبب االررووحح" يیصبح متيیقًنا أأنهھ "لنن يیكملل شهھووةة  343على أأنن "يیسلكك بحسبب االررووحح" 

. هھھھذذهه ااألعدداادد ليیستت تصرريیًحا خاًصا بب"االفسادد"٬، لكنهھا تأكيیدد على االنصررةة!  344االجسدد" 

!
وواالنصص االمووااززيي بالحقق لغالططيیة 5: 16-25 هھھھوو ررووميیة 8: 12-٬14، حيیثث يیظظهھرر االتضادد بيینن 

"االجسدد" وو"االررووحح" متشابهًھا بيینهھما: "َفإذًِذاا أأيَّیُهَھا ااإلِْخوَوةةُ َنْحنُن َمدْديُیووُنوونَن َليْیسَس لِْلَجَسدِد لَِنِعيیشَش َحَسبَب ااْلَجَسدِد.  
ووحِح ُتِميیُتوونَن أأَْعَمالَل ااْلَجَسدِد َفَسَتْحيَیوْونَن.  ألنَّنَ  هُھ إإنِْن ِعْشُتمْم َحَسبَب ااْلَجَسدِد َفَسَتُمووُتوونَن٬، وَولِكنْن إإنِْن ُكْنُتمْم ِبالرّرُ ألَّنَ

ُكلّلَ االذَِّذيینَن يَیْنَقادُدوونَن ِبرُرووحِح ِهللا٬، َفأوُولِئكَك هھھُھمْم أأَْبَناُء ِهللا". 
بحسبب هھھھذذهه ااألعدداادد٬، االمؤؤمنن ليیسس مجَبرًراا أأنن يیحيیا بالجسدد٬، فهھوو قاددرر٬، بقووةة االررووحح االقددسس٬، أأنن "يیميیتت 

أأعمالل االجسدد". بلل في االحقيیقة٬، فإنن كوونهھ "منقادًداا بالررووحح" هھھھوو أأحدد االخووااصص االمميیززةة لكنن منن هھھھمم 
بالحقيیقة "أأبناء هللا"! الحظظ هھھھنا االتووااززيي بيینن أأنن تكوونن "منقادًداا بالررووحح" (ررووميیة 8: 14) ووأأنن تكوونن 

"سالًكا بالررووحح" (ررووميیة 8: 4؛ غالططيیة 5: 16) 
!
!
!
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340  غالططيیة 5: 18

341  غالططيیة 5: 24

342  غالططيیة 5: 17

343  غالططيیة 5: 25

344  غالططيیة 5: 16



!
!
!
!

االشخصص االذذيي تمم ووصفهھ في ررووميیة 7 ليیسس هھھھوو بالضبطط "ااإلنسانن االتائهھ في 2.
االخالء" االذذيي اليیعررفف شيیًئا عنن االررووحانيیة أأوو عنن جاذذبيیة االنامووسس االحقيیقيیة. 

إإنسانن ررووميیة 7 : 7-25 هھھھوو االشخصص االذذيي "جاءهه االنامووسس"٬، فهھوو يیعططي تصرريیحاتت ال يیمكنن أأنن 
يیعططيیهھا غيیرر االمؤؤمنن٬، فحالة االبؤؤسس االتي يیختبررهھھھا تأتي إإلى نهھايیتهھا عندد إإقبالهھ للمسيیح: " أأَْشُكرُر َهللا 

٬، منن هھھھنا يیتبررهھھھنن أأنن هھھھذذاا االشخصص قدد "تعلمّم منن هللا" ووأأنهھ "سمع منن ااآلبب  345ِبيَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح رَرّبَِنا!" 

٬، "َفُكلّلُ َمنْن َسِمَع ِمنَن ااآلبِب وَوَتَعلمََّم " يیقبلل إإلى االمسيیح   347ووتعلمّم"  346

!
ال شكك في أأنن كلل مؤؤمنن حقيیقي قدد شعرر في بعضض ااألووقاتت ووكأنهھ "في ووسطط" 3.

ررووميیة 7 
. فإختبارر االمؤؤمنن دداائًما ما يیتضمنن هھھھززيیمة ططاحنة  348حتى االصدّديیقق بالحقيیقة "يیسقطط سبع مررااتت"! 

كجززء منن عمليیة تعلمّم "االسلووكك بالررووحح". وومثلنا مثلل بططررسس٬، كثيیرًراا ما يینبغي أأنن نتعلمم عنن ططرريیقق 
. لكنن مع هھھھذذاا٬،  فالسؤؤاالل االمططررووحح أأمامنا ليیسس : "ماذذاا  349فشلل مرريیرر عددمم كفايیة حلوولنا االخاصة 

يیختبرر االمؤؤمنوونن في أأغلبب ااألووقاتت؟" بلل هھھھوو : "ما االذذيي يیعلمهھ بوولسس في ررووميیة 7؟" 
!

(هھھھؤؤالء االمهھتموونن بقررااءةة أأعمقق في هھھھذذاا االمووضووعع يیمكنهھمم االررجووعع إإلى: ررووبررتت لل. رريیمووندد في كتابهھ 
 A new systematic theology of the" "الهھھھووتت نظظامي جدديیدد عنن ااإليیمانن االمسيیحي"

Christian faith"٬، ملحقق ٬F، صفحة 1127-1132؛ ووأأيیًضا إإلى ماررتنن لوويیدد جوونزز في كتابهھ 
"ووظظائفف ووحددوودد" "Functions and limits" ؛ ووأأيیًضا إإلى هھھھيیررمانن رريیددرربووسس في كتابهھ 
"بوولسس: االخططووطط االعرريیضة لالهھھھووتهھ" "Paul, an outline of his theology" صفحة 

 (130-126
!!!!
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345  ررووميیة 7: 25

346  يیوحنا 6: 45

347  يیوحنا 6: 45

348  أأمثالل 24: 16

349  لوقا 22: 34-31



ملحق دد 

كل االبركاتت في االمسيیح 
!

لقد أأعِطَي لنا "في االمسيیح يیسوعع"منذ ااألززلل قصد هللا وونعمتهھ  

َسًة٬، الَ ِبُمْقَتَضى أأَْعَمالَِنا٬، َبلْل • 2 تيیموثاووسس 1: 9 "االذَِّذيي َخلََّصَنا وَودَدَعاَنا دَدْعوَوةًة ُمَقدّدَ
ِة"  ِبُمْقَتَضى ااْلَقْصدِد وَواالّنِْعَمِة االَِّتي أأُْعطِطيَیتْت َلَنا ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع َقْبلَل ااألزَْزِمَنِة ااألزََزليِّیَ

ااَمهُھ • يیِسيینَن وَوِبالَ َلوْومٍم قدُّدَ أأفسسس 1: 4-6 "َكَما ااْخَتارَرَنا ِفيیهِھ َقْبلَل َتأِْسيیسِس ااْلَعاَلمِم٬، لَِنُكوونَن ِقدّدِ
ةِة َمِشيیَئِتهِھ٬،  لَِمدْدحِح  َبّنِي ِبيَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح لَِنْفِسهِھ٬، َحَسبَب َمَسرّرَ َنَنا لِلّتَ ِة٬،  إإذِْذ َسَبقَق َفَعيّیَ ِفي ااْلَمَحّبَ

َمْجدِد ِنْعَمِتهِھ االَِّتي أأَْنَعمَم ِبهَھا َعَليْیَنا ِفي ااْلَمْحُبووبِب" 

ِتهِھ االَِّتي َقَصدَدهھھَھا ِفي َنْفِسهِھ٬، لَِتدْدِبيیرِر • َفَنا ِبِسرّرِ َمِشيیَئِتهِھ٬، َحَسبَب َمَسرّرَ أأفسسس 1: 9-10 "إإذِْذ َعرّرَ
َماوَوااتِت وَوَما َعَلى ااألرَْرضِض"  ِملْلِء ااألزَْزِمَنِة٬، ليَِیْجَمَع ُكلّلَ َشْيٍء ِفي ااْلَمِسيیِح٬، َما ِفي االّسَ

في االمسيیح تتم كل مقاصد ووموااعيید هللا 

هھھُھوورِر االذَِّذيي َصَنَعهُھ ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع رَرّبَِنا." • أأفسس 3: 11 "َحَسبَب َقْصدِد االدّدُ

2 كووررنثووسس 1: 19 "ألنَّنَ ااْبنَن ِهللا يَیُسووعَع ااْلَمِسيیَح٬، االذَِّذيي ُكرِرزَز ِبهِھ َبيْیَنُكمْم ِبوَوااِسطَطِتَنا٬، أأََنا •
وَوِسْلوَوااُنسَس وَوِتيیُمووَثاوُوسَس٬، َلمْم يَیُكنْن َنَعمْم وَوال٬َ، َبلْل َقدْد َكانَن ِفيیهِھ َنَعمْم." 

َعمْم» وَوِفيیهِھ «ااآلِميینُن»٬، • 2 كووررنثووسس 1: 20 "ألنَْن َمهْھَما َكاَنتْت َموَوااِعيیدُد ِهللا َفهُھوَو ِفيیهِھ «االّنَ
لَِمْجدِد ِهللا٬، ِبوَوااِسطَطِتَنا." 

أأفسسس 3: 6 "أأنَّنَ ااألَُممَم ُشرَرَكاُء ِفي ااْلِميیرَرااثِث وَوااْلَجَسدِد وَوَنوَواالِل َموْوِعدِدهِه ِفي ااْلَمِسيیِح •
ِباإلِْنِجيیلِل" 

2 تيیمووثاووسس 1: 1 "ُبوولسُُس٬، رَرُسوولُل يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح ِبَمِشيیَئِة ِهللا٬، ألَْجلِل وَوْعدِد ااْلَحيَیاةِة االَِّتي •
ِفي يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح." 

ااإلتحادد بالمسيیح يیتم عند االتجديید 

2 كوررنثوسس 5: 17 "إإذًِذاا إإنِْن َكانَن أأََحدٌد ِفي ااْلَمِسيیِح َفهُھوَو َخليِیَقٌة َجدِديیدَدةةٌ: ااألَْشيَیاُء ااْلَعِتيیَقُة َقدْد •
َمَضتْت٬، هھھُھوَوذَذاا ااْلُكلّلُ َقدْد َصارَر َجدِديیدًداا." 

٬، ااْلَمأُْسوورَريْینِن َمِعي٬، االلذََّذيْینِن • ررووميیة 16: 7 "َسلُِّموواا َعَلى أأَْندَدرُرووِنُكووسَس وَويُیووِنيَیاسَس َنِسيیَبّيَ
ُسلِل٬، وَوَقدْد َكاَنا ِفي ااْلَمِسيیِح َقْبلِي."  هھھُھَما َمْشهُھوورَراانِن َبيْینَن االرّرُ
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ِة. َسالمٌَم َلُكمْم َجِميیِعُكمُم االذَِّذيینَن • 1بططررسس 5: 14 "َسلُِّموواا َبْعُضُكمْم َعَلى َبْعضٍض ِبقُْبَلِة ااْلَمَحّبَ
ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع. " 

ُة ِهللا. ِبهھذَذاا َنْعرِرفُف • َلتْت َمَحّبَ ا َمنْن َحِفظَظ َكلَِمَتهُھ٬، َفَحّقًا ِفي هھھھذَذاا َقدْد َتَكّمَ 1 يیووحنا 2: 5 "وَوأأَّمَ
َنا ِفيیهِھ"  أأَّنَ

هُھ يَیْثُبتُت ِفيیَنا: • 1 يیووحنا 3: 24 "وَوَمنْن يَیْحَفظْظ وَوَصايَیاههُ يَیْثُبتْت ِفيیهِھ وَوهھھُھوَو ِفيیهِھ. وَوِبهھذَذاا َنْعرِرفُف أأَّنَ
ووحِح االذَِّذيي أأَْعطَطاَنا."  ِمنَن االرّرُ

هُھ َقدْد أأَْعطَطاَنا ِمنْن رُرووِحهِھ." • َنا َنْثُبتُت ِفيیهِھ وَوهھھُھوَو ِفيیَنا: أأَّنَ 1 يیووحنا 4: 13 "ِبهھذَذاا َنْعرِرفُف أأَّنَ

1 يیووحنا 4: 15 "َمنِن ااْعَترَرفَف أأنَّنَ يَیُسووعَع هھھُھوَو ااْبنُن ِهللا٬، َفا~ُ يَیْثُبتُت ِفيیهِھ وَوهھھُھوَو ِفي ِهللا." •

ررووميیة 16: 3 "َسلُِّموواا َعَلى ِبرِريیْسِكالَّ وَوأأَِكيیالَ ااْلَعاِمَليْینِن َمِعي ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع" •

ررووميیة 16: 9 "َسلُِّموواا َعَلى أأوُورْرَباُنووسَس ااْلَعاِملِل َمَعَنا ِفي ااْلَمِسيیِح٬، وَوَعَلى إإِْسَتاِخيیسَس •
َحِبيیِبي." 

2 كووررنثووسس 12: 2 "أأَْعرِرفُف إإِْنَساًنا ِفي ااْلَمِسيیِح َقْبلَل أأرَْرَبَع َعْشرَرةَة َسَنًة. أأَِفي ااْلَجَسدِد؟ •
الَِثِة."  َماِء االّثَ َلْستُت أأَْعَلمُم٬، أأمَْم َخارِرجَج ااْلَجَسدِد؟ َلْستُت أأَْعَلمُم. هللاُ يَیْعَلمُم. ااْخُتطِطفَف هھھھذَذاا إإَِلى االّسَ

ِة االَِّتي ِفي • غالططيیة 1: 22 "وَولِكّنَِني ُكْنتُت َغيْیرَر َمْعرُرووفٍف ِباْلوَوْجهِھ ِعْندَد َكَناِئسِس ااْليَیهُھوودِديّیَ
ااْلَمِسيیِح." 

في االمسيیح يیبططلل عمانا االررووحي 

هُھ َحّتَى ااْليَیوْومِم ذذلكَِك ااْلُبرْرقُُع َنْفُسهُھ ِعْندَد • 2 كووررنثووسس 3: 14 "َبلْل أأُْغلظَِظتْت أأذَْذهھھَھاُنهُھمْم٬، ألَّنَ
ِقرَرااَءةِة ااْلَعهْھدِد ااْلَعِتيیقِق َباقق َغيْیرُر ُمْنَكِشفٍف٬، االذَِّذيي يُیْبطَطلُل ِفي ااْلَمِسيیِح." 

في االمسيیح نحنن خليیقة جدديیددةة٬، أأحيیاء في عالمم وونططاقق جدديیدد 

2 كووررنثووسس 5: 17 "إإذًِذاا إإنِْن َكانَن أأََحدٌد ِفي ااْلَمِسيیِح َفهُھوَو َخليِیَقٌة َجدِديیدَدةةٌ: ااألَْشيَیاُء ااْلَعِتيیَقُة •
َقدْد َمَضتْت٬، هھھُھوَوذَذاا ااْلُكلّلُ َقدْد َصارَر َجدِديیدًداا." 

َنا َنْحنُن َعَملهُُھ٬، َمْخلوُوِقيینَن ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع ألَْعَمالل َصالَِحٍة٬، َقدْد َسَبقَق • أأفسسس 2: 10 "ألَّنَ
هھھَھا لَِكْي َنْسلكَُك ِفيیهَھا."  هللاُ َفأََعدّدَ

كوولووسي 2: 11 "وَوِبهِھ أأيَْیًضا ُخِتْنُتمْم ِخَتاًنا َغيْیرَر َمْصُنووعٍع ِبيَیدٍد٬، ِبَخْلِع ِجْسمِم َخطَطايَیا •
ِة٬، ِبِخَتانِن ااْلَمِسيیِح."  ااْلَبَشرِريّیَ

في االمسيیح ننالل االفددااء 
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اًنا ِبِنْعَمِتهِھ ِباْلِفدَدااِء االذَِّذيي ِبيَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح" • رِريینَن َمّجَ ررووميیة 3: 24 "ُمَتَبرّرِ

اا • 1 كووررنثووسس 1: 30 "وَوِمْنهُھ أأَْنُتمْم ِباْلَمِسيیِح يَیُسووعَع٬، االذَِّذيي َصارَر َلَنا ِحْكَمًة ِمنَن ِهللا وَوِبرّرً
وَوَقدَدااَسًة وَوِفدَدااًء." 

أأفسس 1: 7 "االذَِّذيي ِفيیهِھ َلَنا ااْلِفدَدااُء ِبدَدِمهِھ٬، ُغْفرَراانُن ااْلَخطَطايَیا٬، َحَسبَب ِغَنى ِنْعَمِتهِھ" •

كوولووسي 1: 14 "االذَِّذيي َلَنا ِفيیهِھ ااْلِفدَدااُء٬، ِبدَدِمهِھ ُغْفرَراانُن ااْلَخطَطايَیا." •

في االمسيیح نحن مصالَحونن مع هللا 

2 كوررنثوسس 5: 19 "أأيَْي إإنِّنَ َهللا َكانَن ِفي ااْلَمِسيیِح ُمَصالًِحا ااْلَعاَلمَم لَِنْفِسهِھ٬، َغيْیرَر َحاِسبٍب •
َلهُھمْم َخطَطايَیاهھھُھمْم٬، وَووَوااِضًعا ِفيیَنا َكلَِمَة ااْلُمَصاَلَحِة." 

في االمسيیح أأصبحنا قرريیبيینن 

أأفسسس 2: 13 "وَولِكنِن ااآلنَن ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع٬، أأَْنُتمُم االذَِّذيینَن ُكْنُتمْم َقْبالً َبِعيیدِديینَن٬، ِصرْرُتمْم •
َقرِريیِبيینَن ِبدَدمِم ااْلَمِسيیِح." 

!
في االمسيیح ننالل االغفرراانن 

أأفسسس 4: 32 "وَوُكووُنوواا لطَُطَفاَء َبْعُضُكمْم َنْحوَو َبْعضٍض٬، َشفوُوِقيینَن ُمَتَساِمِحيینَن َكَما َساَمَحُكمُم •
هللاُ أأيَْیًضا ِفي ااْلَمِسيیِح." 

كوولووسي 1: 14 "االذَِّذيي َلَنا ِفيیهِھ ااْلِفدَدااُء٬، ِبدَدِمهِھ ُغْفرَراانُن ااْلَخطَطايَیا." •

في االمسيیح ننالل االبرر 

اا • 1 كووررنثووسس 1: 30 "وَوِمْنهُھ أأَْنُتمْم ِباْلَمِسيیِح يَیُسووعَع٬، االذَِّذيي َصارَر َلَنا ِحْكَمًة ِمنَن ِهللا وَوِبرّرً
وَوَقدَدااَسًة وَوِفدَدااًء." 

ًة ألَْجلَِنا٬، لَِنِصيیرَر َنْحنُن • ًة٬، َخطِطيّیَ هُھ َجَعلَل االذَِّذيي َلمْم يَیْعرِرفْف َخطِطيّیَ 2 كووررنثووسس 5: 21 "ألَّنَ
ِبرّرَ ِهللا ِفيیهِھ." 

يي االذَِّذيي ِمنَن االّنَاُمووسِس٬، َبلِل االذَِّذيي ِبإيِیَمانِن ااْلَمِسيیِح٬، • فيیلبي 3: 9 "وَوأأوُوَجدَد ِفيیهِھ٬، وَوَليْیسَس لِي ِبرّرِ
ااْلِبرّرُ االذَِّذيي ِمنَن ِهللا ِباإليِیَمانِن." 

في االبرر نحنن متبرررروونن 

رَر ِفي ااْلَمِسيیِح٬، ُنووَجدُد َنْحنُن أأَْنفُُسَنا • ا وَوَنْحنُن طَطالُِبوونَن أأنَْن َنَتَبرّرَ غالططيیة 2: 17 "َفإنِْن ُكّنَ
أأيَْیًضا ُخطَطاةًة٬، أأََفاْلَمِسيیُح َخادِدمٌم لِْلَخطِطيّیَِة؟ َحاَشا!" 
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في االبرر ال تووجدد عليینا دديینوونة 

يْیُنووَنِة ااآلنَن َعَلى االذَِّذيینَن هھھُھمْم ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع." • ررووميیة 8: 1 "إإذًِذاا الَ َشْيَء ِمنَن االدّدَ

في االمسيیح لنا عتقق منن نامووسس االخططيیة وواالمووتت 

ررووميیة 8: 2 "ألنَّنَ َناُمووسَس رُرووحِح ااْلَحيَیاةِة ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع َقدْد أأَْعَتَقِني ِمنْن َناُمووسِس •
ِة وَوااْلَموْوتِت."  ااْلَخطِطيّیَ

في االمسيیح لنا حرريیة 

غالططيیة 2: 4 "وَولِكنْن ِبَسَببِب ااإلِْخوَوةِة ااْلَكذَذَبِة ااْلُمدْدَخليِینَن ُخْفيَیًة٬، االذَِّذيینَن دَدَخلوُواا ااْخِتالًَسا •
َتَنا االَِّتي َلَنا ِفي ااْلَمِسيیِح َكْي يَیْسَتْعِبدُدووَنا"  يّیَ ُسوواا ُحرّرِ ليَِیَتَجّسَ

في االمسيیح ال تعني االططقووسس االدديینيیة شيیًئا 

هُھ ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع الَ ااْلِخَتانُن يَیْنَفُع َشيْیًئا وَوالَ ااْلُغرْرَلُة٬، َبلِل ااإليِیَمانُن • غالططيیة 5: 6 "ألَّنَ
ِة."  ااْلَعاِملُل ِباْلَمَحّبَ

في االمسيیح ننالل االختانن االررووحي 

كولوسي 2: 11 "وَوِبهِھ أأيَْیًضا ُخِتْنُتمْم ِخَتاًنا َغيْیرَر َمْصُنووعٍع ِبيَیدٍد٬، ِبَخْلِع ِجْسمِم َخطَطايَیا •
ِة٬، ِبِخَتانِن ااْلَمِسيیِح."  ااْلَبَشرِريّیَ

في االمسيیح نحن مقّدسونن 

ِسيینَن ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع٬، • 1 كوررنثوسس 1: 2 "إإَِلى َكِنيیَسِة ِهللا االَِّتي ِفي ُكوورِرْنُثووسَس٬، ااْلُمَقدّدَ
يیِسيینَن َمَع َجِميیِع االذَِّذيینَن يَیدْدُعوونَن ِباْسمِم رَرّبَِنا يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح ِفي ُكلّلِ َمَكانٍن٬، َلهُھمْم  يینَن ِقدّدِ ااْلَمدْدُعوّوِ

وَوَلَنا" 

اا • 1 كووررنثووسس 1: 30 "وَوِمْنهُھ أأَْنُتمْم ِباْلَمِسيیِح يَیُسووعَع٬، االذَِّذيي َصارَر َلَنا ِحْكَمًة ِمنَن ِهللا وَوِبرّرً
وَوَقدَدااَسًة وَوِفدَدااًء." 

يیِسيینَن ِفي ااْلَمِسيیِح • فيیلبي 1: 1 "ُبوولسُُس وَوِتيیُمووَثاوُوسُس َعْبدَداا يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح٬، إإَِلى َجِميیِع ااْلِقدّدِ
يَیُسووعَع٬، االذَِّذيینَن ِفي ِفيیلِّبِي٬، َمَع أأََساِقَفٍة وَوَشَماِمَسٍة" 

يیسٍس ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع. يُیَسلمُِّم َعَليْیُكمُم ااإلِْخوَوةةُ االذَِّذيینَن • فيیلبي 4: 21 "َسلُِّموواا َعَلى ُكلّلِ ِقدّدِ
َمِعي." 

في االمسيیح نحن أأموااتت عن االخطيیة ووأأحيیاء � 
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ِة٬، وَولِكنْن أأَْحيَیاًء ِ~ • ررووميیة 6: 11 "َكذذلكَِك أأَْنُتمْم أأيَْیًضا ااْحِسُبوواا أأَْنفَُسُكمْم أأَْموَوااًتا َعنِن ااْلَخطِطيّیَ
ِباْلَمِسيیِح يَیُسووعَع رَرّبَِنا." 

في االمسيیح نكونن كامليین 

كولوسي 2: 10 "وَوأأَْنُتمْم َمْملوُوؤُؤوونَن ِفيیهِھ٬، االذَِّذيي هھھُھوَو رَرأْأسُس ُكلّلِ رِريَیاَسٍة وَوُسْلطَطانٍن." •

كوولووسي 1: 28 "االذَِّذيي ُنَنادِديي ِبهِھ ُمْنذِذرِريینَن ُكلّلَ إإِْنَسانٍن٬، وَوُمَعلِِّميینَن ُكلّلَ إإِْنَسانٍن٬، ِبُكلّلِ •
ِحْكَمٍة٬، لَِكْي ُنْحِضرَر ُكلّلَ إإِْنَسانٍن َكاِمالً ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع." 

في االمسيیح لنا جررااءةة ووقددوومم عنن ثقة  

أأفسسس 3: 12 "االذَِّذيي ِبهِھ َلَنا َجرَرااَءةةٌ وَوقدُُدوومٌم ِبإيِیَماِنهِھ َعنْن ِثَقٍة." •

في االمسيیح ننالل االخالصص 

2 تيیمووثاووسس 2: 10 " ألَْجلِل ذذلكَِك أأََنا أأَْصِبرُر َعَلى ُكلّلِ َشْيٍء ألَْجلِل ااْلُمْخَتارِريینَن٬، لَِكْي •
يَیْحُصلوُواا هھھُھمْم أأيَْیًضا َعَلى ااْلَخالصَِص االذَِّذيي ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع٬، َمَع َمْجدٍد أأََبدِديّيٍ." 

في االمسيیح لنا ميیررااثث 

ِنيینَن َساِبًقا َحَسبَب َقْصدِد االذَِّذيي يَیْعَملُل • أأفسسس 1: 10-11 "االذَِّذيي ِفيیهِھ أأيَْیًضا ِنْلَنا َنِصيیًبا٬، ُمَعيّیَ
ُكلّلَ َشْيٍء َحَسبَب رَرأْأييِ َمِشيیَئِتهِھ" 

في االمسيیح مجدد هللا ااألبدديي 

1 بططررسس 5: 10 " 10 وَوإإِلهُھ ُكلّلِ ِنْعَمٍة االذَِّذيي دَدَعاَنا إإَِلى َمْجدِدهِه ااألََبدِديّيِ ِفي ااْلَمِسيیِح •
ُنُكمْم. "  يیُكمْم٬، وَويُیَمّكِ لُُكمْم٬، وَويُیَثّبُِتُكمْم٬، وَويُیَقوّوِ يَیُسووعَع٬، َبْعدَدَما َتأَلَّْمُتمْم يَیِسيیرًراا٬، هھھُھوَو يُیَكّمِ

!
!

في االمسيیح ُختمنا بالررووحح االقددسس 

٬، إإِْنِجيیلَل َخالَِصُكمُم٬، االذَِّذيي • أأفسسس 1: 13 " االذَِّذيي ِفيیهِھ أأيَْیًضا أأَْنُتمْم٬، إإذِْذ َسِمْعُتمْم َكلَِمَة ااْلَحقّقِ
ِفيیهِھ أأيَْیًضا إإذِْذ آآَمْنُتمْم ُخِتْمُتمْم ِبرُرووحِح ااْلَموْوِعدِد ااْلقدُّدُووسِس" 

في االمسيیح لنا قووةة االقيیامة 

أأفسسس 1: 19-20 " وَوَما هھھِھَي َعظَظَمُة قدُْدرَرِتهِھ ااْلَفاِئَقُة َنْحوَوَنا َنْحنُن ااْلُمؤْؤِمِنيینَن٬، َحَسبَب َعَملِل •
ِتهِھ  االذَِّذيي َعِمَلهُھ ِفي ااْلَمِسيیِح٬، إإذِْذ أأََقاَمهُھ ِمنَن ااألَْموَوااتِت٬، وَوأأَْجَلَسهُھ َعنْن يَیِميیِنهِھ ِفي  ةِة قوُّوَ ِشدّدَ

َماوِويّیَاتِت"  االّسَ
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في االمسيیح لنا االمووااهھھھبب االررووحيیة 

ُكمْم ِفي ُكلّلِ َشْيٍء ااْسَتْغَنيْیُتمْم ِفيیهِھ ِفي ُكلّلِ َكلَِمٍة وَوُكلّلِ ِعْلمٍم" • 1 كووررنثووسس 1: 5 " أأَّنَ

في االمسيیح لنا كلل االبرركاتت 

ٍة • أأفسسس 1: 3 " 3 ُمَبارَركٌك هللاُ أأَُبوو رَرّبَِنا يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح٬، االذَِّذيي َبارَرَكَنا ِبُكلّلِ َبرَرَكٍة رُرووِحيّیَ
َماوِويّیَاتِت ِفي ااْلَمِسيیِح"  ِفي االّسَ

غالططيیة 3: 14 " لَِتِصيیرَر َبرَرَكُة إإِْبرَرااهھھِھيیمَم لِألَُممِم ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع٬، لَِنَنالَل ِباإليِیَمانِن َموْوِعدَد •
ووحِح."  االرّرُ

في االمسيیح تووجدد محبة هللا وونعمتهھ ووسالمهھ 

ِة ِهللا • ررووميیة 8: 39 " وَوالَ ُعْلوَو وَوالَ ُعْمقَق٬، وَوالَ َخليِیَقَة أأُْخرَرىى٬، َتْقدِدرُر أأنَْن َتْفِصَلَنا َعنْن َمَحّبَ
االَِّتي ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع رَرّبَِنا." 

1 كووررنثووسس 1: 4 " أأَْشُكرُر إإِلهِھي ِفي ُكلّلِ ِحيینٍن ِمنْن ِجهَھِتُكمْم َعَلى ِنْعَمِة ِهللا ااْلُمْعطَطاةِة َلُكمْم •
ِفي يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح" 

أأفسسس 1: 6 " لَِمدْدحِح َمْجدِد ِنْعَمِتهِھ االَِّتي أأَْنَعمَم ِبهَھا َعَليْیَنا ِفي ااْلَمْحُبووبِب" •

هھھُھوورِر ااآلِتيَیِة ِغَنى ِنْعَمِتهِھ ااْلَفاِئقَق٬، ِباللطُّْطفِف َعَليْیَنا ِفي ااْلَمِسيیِح • أأفسسس 2: 7 " ليُِیظْظهِھرَر ِفي االدّدُ
يَیُسووعَع." 

2 تيیمووثاووسس 2: 1 " َفَتَقوّوَ أأَْنتَت يَیا ااْبِني ِبالّنِْعَمِة االَِّتي ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع." •

فيیلبي 4: 7 " وَوَسالمَُم ِهللا االذَِّذيي يَیفوُوقُق ُكلّلَ َعْقلل٬، يَیْحَفظُظ قُلوُوَبُكمْم وَوأأَْفَكارَرُكمْم ِفي ااْلَمِسيیِح •
يَیُسووعَع." 

في االمسيیح نحنن في االسماوويیاتت 

ٍة ِفي • أأفسسس 1: 3 " ُمَبارَركٌك هللاُ أأَُبوو رَرّبَِنا يَیُسووعَع ااْلَمِسيیِح٬، االذَِّذيي َبارَرَكَنا ِبُكلّلِ َبرَرَكٍة رُرووِحيّیَ
َماوِويّیَاتِت ِفي ااْلَمِسيیِح"  االّسَ

َماوِويّیَاتِت ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع" • أأفسسس 2: 6 " وَوأأََقاَمَنا َمَعهُھ٬، وَوأأَْجَلَسَنا َمَعهُھ ِفي االّسَ

في االمسيیح يیووجدد غنى في االمجدد 

فيیلبي 4: 19 "َفيَیْمألُ إإِلهِھي ُكلّلَ ااْحِتيَیاِجُكمْم ِبَحَسبِب ِغَناههُ ِفي ااْلَمْجدِد ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع." •

في االمسيیح يیقوومم كلل شئ 
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• " كوولووسي 1: 17 " االذَِّذيي هھھُھوَو َقْبلَل ُكلّلِ َشْيٍء٬، وَوِفيیهِھ يَیقوُومُم ااْلُكلّلُ

في االمسيیح لنا حيیاةة؛ االمسيیح هھھھوو حيیاتنا 

ُة." • يیووحنا 3: 15 " 15 لَِكْي الَ يَیهْھلكَِك ُكلّلُ َمنْن يُیؤْؤِمنُن ِبهِھ َبلْل َتُكوونُن َلهُھ ااْلَحيَیاةةُ ااألََبدِديّیَ

ِة٬، وَولِكنْن أأَْحيَیاًء ِ~ • ررووميیة 6: 11 " َكذذلكَِك أأَْنُتمْم أأيَْیًضا ااْحِسُبوواا أأَْنفَُسُكمْم أأَْموَوااًتا َعنِن ااْلَخطِطيّیَ
ِباْلَمِسيیِح يَیُسووعَع رَرّبَِنا." 

ٌة ِباْلَمِسيیِح • ا هھھِھَبُة ِهللا َفهِھَي َحيَیاةةٌ أأََبدِديّیَ ِة هھھِھَي َموْوتٌت٬، وَوأأَّمَ ررووميیة 6: 23 " ألنَّنَ أأُْجرَرةَة ااْلَخطِطيّیَ
يَیُسووعَع رَرّبَِنا." 

ررووميیة 8: 2 " ألنَّنَ َناُمووسَس رُرووحِح ااْلَحيَیاةِة ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع َقدْد أأَْعَتَقِني ِمنْن َناُمووسِس •
ِة وَوااْلَموْوتِت."  ااْلَخطِطيّیَ

1 كووررنثووسس 15: 22 " ... ِفي ااْلَمِسيیِح َسيُیْحيَیا ااْلَجِميیُع." •

ُكمْم َقدْد ُمّتُمْم وَوَحيَیاُتُكمْم ُمْسَتِترَرةةٌ َمَع ااْلَمِسيیِح ِفي ِهللا.  َمَتى أأظُْظهِھرَر • كوولووسي 3: 3-4 " ألَّنَ
ااْلَمِسيیُح َحيَیاُتَنا٬، َفِحيیَنِئذٍذ ُتظْظهَھرُروونَن أأَْنُتمْم أأيَْیًضا َمَعهُھ ِفي ااْلَمْجدِد" 

يیووحنا 6: 56 " َمنْن يَیأُْكلْل َجَسدِديي وَويَیْشرَربْب دَدِمي يَیْثُبتْت ِفّيَ وَوأأََنا ِفيیهِھ." •

يیووحنا 15: 5 " أأََنا ااْلَكرْرَمُة وَوأأَْنُتمُم ااألَْغَصانُن. االذَِّذيي يَیْثُبتُت ِفّيَ وَوأأََنا ِفيیهِھ هھھھذَذاا يَیأِْتي ِبَثَمرٍر •
ُكمْم ِبدُدووِني الَ َتْقدِدرُروونَن أأنَْن َتْفَعلوُواا َشيْیًئا."  َكِثيیرٍر٬، ألَّنَ

. َفَما أأَْحيَیاههُ • غالططيیة 2: 20 " َمَع ااْلَمِسيیِح ُصلِْبتُت٬، َفأَْحيَیا الَ أأََنا٬، َبلِل ااْلَمِسيیُح يَیْحيَیا ِفّيَ
َما أأَْحيَیاههُ ِفي ااإليِیَمانِن٬، إإيِیَمانِن ااْبنِن ِهللا٬، االذَِّذيي أأََحّبَِني وَوأأَْسَلمَم َنْفَسهُھ  ااآلنَن ِفي ااْلَجَسدِد٬، َفإِّنَ

ألَْجلِي." 

االذذيینن في االمسيیح قدد لبسوواا االمسيیح 

غالططيیة 3: 27-28 " ألنَّنَ ُكلَُّكمُم االذَِّذيینَن ااْعَتَمدْدُتمْم ِباْلَمِسيیِح َقدْد َلِبْسُتمُم ااْلَمِسيیَح:  َليْیسَس •
ُكمْم َجِميیًعا وَوااِحدٌد ِفي  . َليْیسَس ذَذَكرٌر وَوأأُْنَثى٬، ألَّنَ . َليْیسَس َعْبدٌد وَوالَ ُحرّرٌ يَیهُھوودِديّيٌ وَوالَ يُیووَناِنّيٌ

ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع." 

كوولووسي 3: 9-11 " الَ َتْكذِذُبوواا َبْعُضُكمْم َعَلى َبْعضٍض٬، إإذِْذ َخَلْعُتمُم ااإلِْنَسانَن ااْلَعِتيیقَق َمَع •
دُد لِْلَمْعرِرَفِة َحَسبَب ُصوورَرةِة َخالِِقهِھ٬،  َحيْیثُث َليْیسَس يُیووَناِنّيٌ  أأَْعَمالهِِھ٬،  وَوَلِبْسُتمُم ااْلَجدِديیدَد االذَِّذيي يَیَتَجدّدَ

 ". ٬، َبلِل ااْلَمِسيیُح ااْلُكلّلُ وَوِفي ااْلُكلّلِ ٬، َعْبدٌد ُحرّرٌ يیِثّيٌ ٬، ِخَتانٌن وَوُغرْرَلٌة٬، َبرْرَبرِريّيٌ ِسّكِ وَويَیهُھوودِديّيٌ

في االمسيیح نحنن ووااحدد 
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يیووحنا 17: 21-23 " ليَِیُكوونَن ااْلَجِميیُع وَوااِحدًداا٬، َكَما أأَّنَكَك أأَْنتَت أأيَّیُهَھا ااآلبُب ِفّيَ وَوأأََنا ِفيیكَك٬، •
ليَِیُكووُنوواا هھھُھمْم أأيَْیًضا وَوااِحدًداا ِفيیَنا٬، ليُِیؤْؤِمنَن ااْلَعاَلمُم أأَّنَكَك أأرَْرَسْلَتِني. وَوأأََنا َقدْد أأَْعطَطيْیُتهُھمُم ااْلَمْجدَد االذَِّذيي 
ليِینَن إإَِلى  َنا َنْحنُن وَوااِحدٌد. أأََنا ِفيیهِھمْم وَوأأَْنتَت ِفّيَ ليَِیُكووُنوواا ُمَكّمَ أأَْعطَطيْیَتِني٬، ليَِیُكووُنوواا وَوااِحدًداا َكَما أأَّنَ

وَوااِحدٍد٬، وَوليَِیْعَلمَم ااْلَعاَلمُم أأَّنَكَك أأرَْرَسْلَتِني٬، وَوأأَْحَبْبَتهُھمْم َكَما أأَْحَبْبَتِني"  

!
!
!

 ررووميیة 12: 5 " هھھھَكذَذاا َنْحنُن ااْلَكِثيیرِريینَن: َجَسدٌد وَوااِحدٌد ِفي ااْلَمِسيیِح٬، وَوأأَْعَضاٌء َبْعًضا •
لَِبْعضٍض٬، ُكلّلُ وَوااِحدٍد لِآلَخرِر." 

ُكمْم • . َليْیسَس ذَذَكرٌر وَوأأُْنَثى٬، ألَّنَ . َليْیسَس َعْبدٌد وَوالَ ُحرّرٌ غالططيیة 3: 28 " َليْیسَس يَیهُھوودِديّيٌ وَوالَ يُیووَناِنّيٌ
َجِميیًعا وَوااِحدٌد ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع." 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ملحق هه 

أأسئلة تتكررر كثيیًراا 
ما هھھھي االصلة بيین االتعليیم االموجودد في هھھھذاا االكتابب ووفكرةة "االكمالل االخالي من •

االخطيیة" 

يیقٌق ِفي ااألرَْرضِض يَیْعَملُل  هُھ الَ إإِْنَسانٌن ِصدّدِ ٬، "ألَّنَ 350بحسب االكتابب االمقدسس٬، "َليْیسَس إإِْنَسانٌن الَ يُیْخطِطُئ" 

. ووتماشيًیا مع هھھھذذهه االحقيیقة٬، علمّم  َنا ِفي أأَْشيَیاَء َكِثيیرَرةٍة َنْعُثرُر َجِميیُعَنا"  352َصالًَحا وَوالَ يُیْخطِطُئ"  ٬، "ألَّنَ 351

353االرربب يیسووعع تالميیذذهه أأنن يیصلوّواا يیووميًیا َ"ااْغِفرْر َلَنا َخطَطايَیاَنا "  

نستططيیع أأنن نفهھمم في االحالل سببب هھھھذذاا فقطط حيینن نضع في إإعتباررنا ووااحددةة منن االووصيیتيینن االعظظيیمتيینن: 
. منن منا  بّبَ إإِلهَھكَك ِمنْن ُكلّلِ َقْلِبكَك٬، وَوِمنْن ُكلّلِ َنْفِسكَك٬، وَوِمنْن ُكلّلِ ِفْكرِركَك٬، وَوِمنْن ُكلّلِ قدُْدرَرِتكَك." 354"ُتِحبّبُ االرّرَ

يیقددرر أأنن يیقوولل أأنهھ أأحبب هللا وولوو لساعة ووااحددةة كما يیستحقق؟ وولكي نفعلل هھھھذذاا٬، عليینا أأنن نحبهھ تماًما 
ككمالل محبة االمسيیح نفسهھ لهھ٬، لكنن لمم يیقمم ووال ووااحدد منا بهھذذاا ٬، حتى وونحنن نصلي أأوو نعبدد! حتى 

صلووااتنا ووتسبيیحاتنا بعيیددةة بما ال يیقاسس عنن ااإليیمانن االكاملل وواالمحبة٬، وواالحررااررةة٬، وواالتكرريیسس للرربب 
يیسووعع االمسيیح. 

نقوولل هھھھذذاا بططرريیقة أأخررىى ٬، حتى صلووااتنا ووتسبيیحاتنا خاططئة٬، إإلى االددررجة االتي بهھا " تفشلل في أأنن 
تصلل إإلى" كمالل االمسيیح االتامم٬، لهھذذاا االسببب٬، فقطط "منن خاللل يیسووعع االمسيیح" وومووتهھ االكفارريي بالنيیابة 
٬، حتى أأننا ال نستططيیع أأنن "نشكرر هللا"  355عنا تكوونن صلووااتنا وو "ذذبائحنا االررووحيیة" "مقبوولة لددىى هللا" 

. ووبحسبب االكتابب االمقددسس٬، حتى االخططايیا االالشعوورريیة الززاالتت  356إإال "منن خاللل يیسووعع االمسيیح"! 

357خططايیا  وويیجبب أأنن يیتمم ددفع ثمنهھا بددمم االكفاررةة. 

كلل مؤؤمنن تعلمم بشكلل صحيیح منن كلمة هللا وومنن ررووحح هللا يیشعرر بأنهھ يیفشلل يیووميًیا بشكلل ررهھھھيیبب في 
االووصوولل لتووقعاتهھ في أأنن يیحبب هللا منن كلل قلبهھ٬، وونفسهھ ٬، ووفكررهه ووقددررتهھ٬، بلل وويیمكنهھ أأنن يیقضي كلل 
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االووقتت ووهھھھوو يیكتشفف وويیررااجع االووسائلل االتي بهھا خذذلل هللا خاللل يیوومم ووااحدد. مع هھھھذذاا٬، فهھذذاا ليیسس ما يیرركزز 
عليیهھ االكتابب االمقددسس نفسهھ٬، لكننا نجدد فيیهھ ترركيیزًزاا على عملل االنعمة االعجيیبب وواالقدديیرر االذذيي عملهھ هللا في 

أأووالددهه.  

358على سبيیلل االمثالل٬، يیتحددثث االرربب يیسووعع عنن نثنائيیلل أأنهھ " إإِْسرَرااِئيیلِّيٌ َحّقًا الَ ِغشّشَ ِفيیهِھ " !  وويیتحددثث 

359عنن االمؤؤمنن أأنهھ ذذوو " َقْلبٍب َجيّیِدٍد َصالٍِح"  وويیشيیرر إإليیهھ على أأنهھ "ررجلل صالح"٬، " ِمنْن َكْنزِز َقْلِبهِھ 

. وويیتحددثث عنن االتالميیذذ٬، بالررغمم منن كلل فشلهھمم٬، على أأنهھمم "ثبتوواا معهھ في  الحََح"  الِِح يُیْخرِرجُج االّصَ 360االّصَ

 ! 362تجارربهھ"  وو "حفظظوواا كالمم هللا" 361

ووبالمثلل٬، بوولسس أأثناء سررددهه لقصة إإبررااهھھھيیمم٬، ال يیذذكرر ززالتهھ وويیصفهھ على أأنهھ ررجلل "لمم يیررتبب في عددمم 
363إإيیمانن"  ووأأنهھ "متيیقنن" أأنن مؤؤمني ررووميیة " َمْشُحووُنوونَن َصالًَحا٬، وَوَمْملوُوؤُؤوونَن ُكلّلَ ِعْلمٍم٬، َقادِدرُروونَن أأنَْن 

. ووهھھھوو يیصفف كلل االمؤؤمنيینن أأنهھمم "قدديیسوونن محبووبوونن"  وويیقوولل أأنهھمم "  365يُیْنذِذرَر َبْعُضهھمْم َبْعًضا"  364

٬، ووهھھھناكك أأيیًضا أأضعافف هھھھذذهه ااألمثلة.  هَھوَوااتِت"  366َصَلُبوواا ااْلَجَسدَد َمَع ااألهھھَْھوَوااِء وَواالّشَ

على كلل مؤؤمنن أأنن يیتبع  االكتابب االمقددسس في نفسس ترركيیززهه هھھھذذاا؛ ووعلى االمؤؤمنن٬، ووهھھھوو مددرركك جيیدًداا كمم 
يیسقطط يیووميًیا تحتت مستووىى وومططلبب االكمالل٬، أأنن يیثّبتت ذذهھھھنهھ ووقلبهھ على ااألشيیاء االعجيیبة االتي فعلهھا هللا 

 ،٬ 368ألجلهھ في االمسيیح٬، هھھھذذاا هھھھوو حالل ااإليیمانن. نحنن في أأنفسنا "ال شئ"  وو "ال نقددرر أأنن نفعلل شيیًئا" 367

369لكننا٬، في االمسيیح٬، "نستططيیع كلل شئ" !  هھھھذذاا االفكرر االمتعاررضض٬، ظظهھرر جليًیا عنن ططرريیقق كالمم قالهھ 

أأخخ ررااعٍع: 
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تخيیلل ززوواارًراا جاءوواا إإلى بيیتت ررجلل٬، ووحيینن بددأأوواا في االتعليیقق على االتغيیيیررااتت االكثيیررةة وواالتحسيیناتت االتي 
جررتت في االمنززلل٬، نكسس ررأأسهھ في خجلل ووقالل: "آآهه٬، لكنن هھھھناكك شئ أأحتاجج أأنن أأرريیكمم إإيیاهه"٬، ثمم ذذهھھھبب 

إإلى االمططبخ ووأأمسكك بسلة االقمامة (كلل بيیتت بهھ ووااحددةة!)؛ ثمم قضى هھھھوو ووززاائررووهه االمساء كلهھ يیفحصوونن 
بالتفصيیلل محتوويیاتت االقمامة٬، ووهھھھمم متألموونن منن قبح ووبشاعة كلل صنفف فيیهھا. لقدد قاموواا بهھذذاا ووهھھھمم 
جالسوونن في حجررةة معيیشة تمم تجدديیددهھھھا حدديیًثا٬، لكنهھمم منهھمكوونن للغايیة فيیما يیفعلوونهھ لددررجة أأنهھمم لمم 

يیكوونوواا ووااعيینن على ااإلططالقق بما حوولهھمم! 

هھھھذذاا ليیسس تعامًال كتابيًیا مع االحيیاةة االمسيیحيیة! نعمم يیززلل االمؤؤمنوونن بططررقق كثيیررةة؛ لكنن بحسبب االكتابب 
االمقددسس٬، يیسرر هللا بأووالددهه ووبتعبيیررهھھھمم االمتقلقلل عنن حبهھمم لهھ٬، فهھوو "يیتهھللل" وو"يیبتهھج" بهھؤؤالء "بتررنمم 
371االفررحح"!  ووهھھھوو يیررااهھھھمم "عررووسهھ"  االجميیلة ٬، وويیررىى أأنن تقددماتهھمم ووحيیاتهھمم هھھھي "نسيیمم رراائحة  370

372ططيیبة"  بالنسبة لهھ. 

!
!

ما هھھھو االفرقق بيین أأنن تكونن بإستمراارر خاررجج مستوىى وومقيیاسس كمالل االمسيیح ووأأنن •
تكونن بإستمراارر مغلوبًا من خطيیة محدددةة؟ 

أأنن نقولل أأنن االمؤمنيین أأقل بكثيیر من مقيیاسس كمالل االمسيیح٬، هھھھو أأمر مختلف تماًما عن أأنن نقولل أأنن 
االمؤمنيین البد أأنن يیكونواا مغلوبيین من خطيیة معيینة. نفس هھھھذهه االخطيیة االوااضحة االمحدددةة بالضبط هھھھي 

االتي كانت في فكر يیوحنا في ررسالة يیوحنا ااألوولى 2: 1" يَیا أأوَْوالدَِديي٬، أأَْكُتبُب إإَِليْیُكمْم هھھھذَذاا لَِكْي الَ ُتْخطِطُئوواا. 
.". وويیووضح يیووحنا بإستخدداامهھ كلمة "إإنن" أأنن  وَوإإنِْن أأَْخطَطأَ أأََحدٌد َفَلَنا َشِفيیٌع ِعْندَد ااآلبِب٬، يَیُسووعُع ااْلَمِسيیُح ااْلَبارّرُ

االمؤؤمنيینن ليیسس عليیهھمم أأنن يیخططئوواا عنن قصدد٬، ووبوولسس أأيیًضا كانن في فكررهه نفسس االشئ حيینن حثنا على أأال 
"نملكك االخططيیة في جسددنا االمائتت كي نططيیعهھا في شهھووااتهھ". على االمؤؤمنيینن أأال يیملكوواا االخططيیة في 

أأجساددهھھھمم االمائتة! حيینن يیتووااجهھ االمؤؤمنن بخططيیة ووااضحة٬، فهھوو لدديیهھ االقددررةة "بالررووحح" أأنن "يیميیتت أأعمالل 
  . 374االجسدد"   ؛ ووحيینن يیسلكك بالررووحح٬، فهھوو لنن يیتممم شهھووةة االجسدد  373
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في االحقيیقة٬، يیعلنن بوولسس بشكلل أأكيیدد أأنن االخططيیة لنن تسوودد أأيي مؤؤمنن٬، ألنهھ ليیسس تحتت االنامووسس بلل تحتت 
ا َغيُیوورًراا ِفي  رَر لَِنْفِسهِھ َشْعًبا َخاّصً . االمسيیح " َبذَذلَل َنْفَسهُھ ألَْجلَِنا٬، لَِكْي يَیْفدِديَیَنا ِمنْن ُكلّلِ إإِْثمٍم٬، وَويُیطَطهّھِ 375االنعمة 

 . 376أأَْعَمالل َحَسَنٍة." 

ال يیووجدد مؤؤمنن كاملل ططوواالل حيیاتهھ٬، هھھھذذاا بعيیدد كلل االبعدد! لكنن كلل مؤؤمنن لدديیهھ االقووةة في االمسيیح أأنن 
ووحِح ااْلقدُُدسِس"   377يینفصلل عنن هھھھذذهه االخططيیة االمعررووفة ووأأنن يیحيیا حيیاةة " ِبرّرٌ وَوَسالمٌَم وَوَفرَرحٌح ِفي االرّرُ

!
االبعضض يیقوولل أأنن ررووميیة 7: 14-25 تصوورر ببساططة معرركة االمؤؤمنن االمستمررةة مع •

االخططيیة٬، ووأأنن حيیاةة االمؤؤمنن هھھھي في ااألساسس حيیاةة نصررةة٬، لكنن االمؤؤمنيینن يیحززنوونن 
بشددةة منن تلكك االنقصاتت وومووااططنن االضعفف االتي الززاالتت باقيیة في حيیاتهھمم. كيیفف تجيیبب 

على ووجهھة االنظظرر هھھھذذهه؟ 

أأنا موواافقق بشكلل عامم مع هھھھؤؤالء فيیما يیتعلقق بططبيیعة حيیاةة ااإليیمانن٬، فهھذذهه االحيیاةة هھھھي في ااألساسس حيیاةة 
نصررةة٬، ووموواافقق أأيیًضا أأنن االمؤؤمنيینن يیحززنوونن بشددةة منن تلكك االنقصاتت وومووااططنن االضعفف االتي الززاالتت 
باقيیة في حيیاتهھمم! فليیسس كلل منن يیفهھموونن ررووميیة 7: 14-25 على أأنهھا تشيیرر إإلى شخصص مؤؤمنن لدديیهھمم 

ووجهھة االنظظرر االخاصة بب"ااإلنسانن االفاسدد" أأوو "ااإلنهھززاامي" بخصووصص حيیاةة ااإليیمانن٬، ووال يیجبب أأنن 
نفتررضض هھھھذذاا فيیهھمم. لكنن إإختالفي معهھمم في ااألساسس هھھھوو بخصووصص تفسيیرر (وواالذذيي يیمكنن أأنن يیكوونن سووء 

تعاملل) نصص ووااحدد كتابي ووليیسس بالضررووررةة إإختالفف حوولل ططبيیعة حيیاةة ااإليیمانن نفسهھا. 

وومع هھھھذذاا ٬، ووفي االحقيیقة ٬، االعدديیدد يیسيیئوونن إإستخدداامم ررووميیة 7 وويیتجهھوونن إإليیهھ للحصوولل على "االررااحة" 
حيینن يیكوونوونن بائسيینن وومغلووبيینن منن االخططيیة ووكأنهھمم يیقوولوونن : "في االنهھايیة٬، حتى بوولسس نفسهھ لمم يیستططع 

االحصوولل على االنصررةة٬، فلمَم يیجبب أأنن أأتووقع شيیًئا مختلًفا؟". ووحتى هھھھؤؤالء االذذيینن يیعتقددوونن أأنن حيیاةة 
ااإليیمانن هھھھي في ااألساسس حيیاةة نصررةة يُیجرّربوونن بشكلل غيیرر مباشرر بفكررةة أأنن "هھھھذذهه االخططيیة االمعيینة" رربما 

تكوونن هھھھي االتي٬، مثلهھمم مثلل بوولسس٬، لنن يیقددرروواا قطط على هھھھززيیمتهھا. 

ووفي ضووء إإساءةة إإستخدداامم ررووميیة 7 هھھھذذاا٬، سووفف أأرركزز مررةة أأخررىى على أأنن مووضووعع ررووميیة 7 ليیسس 
"االخططيیة االساكنة في االمؤؤمنن"٬، بلل "صالحح االنامووسس بالررغمم منن تأثيیررااتهھ على منن هھھھمم في االجسدد".  

ررووميیة 7 تتعلقق بحقيیقة أأنن االنامووسس٬، بالررغمم منن كوونهھ "ررووحي" وو "صالح"٬، كانن "ضعيیًفا بالجسدد" 
ا ِفي ااْلَجَسدِد َكاَنتْت أأهھھَْھوَوااُء ااْلَخطَطايَیا االَِّتي  ا ُكّنَ 378 ٬، ووهھھھذذاا ااإلصحاحح يیصوورر لنا بالتفصيیلل حقيیقة أأننا " َلّمَ
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. وويیجبب أأيیًضا (في ضووء ااإلجابة االتي أأعططيیتت  379ِبالّنَاُمووسِس َتْعَملُل ِفي أأَْعَضاِئَنا٬، لَِكْي ُنْثِمرَر لِْلَموْوتِت" 

قبًال بخصووصص فكررةة "االكمالل بال خططيیة" ) ااإلشاررةة إإلى أأنن بوولسس في ررووميیة 7: 14-25 يیتحددثث 
بووضووحح ليیسس عنن فشلل االمؤؤمنن االمستمرر في االووصوولل لمقيیاسس كمالل االمسيیح٬، كما إإفتررضض االبعضض٬، بلل 

عنن هھھھززيیمة ووااعيیة منن قبلل خططيیة محددددةة. هھھھذذاا يیتضح جليًیا منن حقيیقة أأنن ااإلنسانن االمصوورر في هھھھذذهه 
380ااألعدداادد يیرريیدد بووعي أأنن يیفعلل االصالحح٬، لكنهھ بددًال منن هھھھذذاا٬، "يیماررسس" ما يیعلمم أأنهھ "شرر"  ٬، ""فاعًال 

. هھھھذذهه االهھززيیمة منن قبلل خططيیة محددددةة ُتووَصفف أأنهھا ثابتة٬، مستمررةة ووليیستت  381تماًما ما يیبغضهھ" 

عاررضة٬، وولمم يیتمم قوولل أأيي شئ بخصووصص أأيي قددررةة قدد تكوونن لددىى هھھھذذاا االررجلل منن خاللل قووةة االررووحح 
االقددسس ليیميیتت االخططيیة.  

في االمقابلل٬، نحنن كمؤؤمنيینن يیمكننا أأنن نسبح هللا يیووميًیا على أأنن " َناُمووسَس رُرووحِح ااْلَحيَیاةِة ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسووعَع 
ا ُمْمَسِكيینَن  رْرَنا ِمنَن االّنَاُمووسِس٬، إإذِْذ َماتَت االذَِّذيي ُكّنَ . لقدد " َتَحرّرَ ِة وَوااْلَموْوتِت" 382َقدْد أأَْعَتَقِنا ِمنْن َناُمووسِس ااْلَخطِطيّیَ

ووحِح الَ ِبِعْتقِق ااْلَحرْرفِف"    ةِة االرّرُ 383ِفيیهِھ٬، َحّتَى َنْعُبدَد ِبِجدّدَ

ماذذاا عنن غالططيیة 5: 17؟ أأال تقوولل هھھھذذهه ااآليیة نفسس االشئ االمووجوودد في ررووميیة 7؟ •

ووحُح ِضدّدَ ااْلَجَسدِد٬، وَوهھھھذَذاانِن يُیَقاوِومُم أأََحدُدهھھُھَما ااآلَخرَر٬،  ووحِح وَواالرّرُ غالططيیة 5: 17 ("ألنَّنَ ااْلَجَسدَد يَیْشَتهِھي ِضدّدَ االرّرُ
َحّتَى َتْفَعلوُونَن َما الَ ُترِريیدُدوونَن.") ليیستت تأكيیدًداا على االهھززيیمة٬، بلل هھھھي تأكيیدد على االنصررةة. يیبددأأ بوولسس في 
عدددد 16 بووعدد أأننا إإنن "سلكنا بالررووحح"٬، "فلنن نتممم شهھووةة االجسدد"٬، ثمم يیشررحح في عدددد 17 سببب هھھھذذاا: 
أأنن االررووحح االقددسس ٬، االذذيي هھھھوو في شخصهھ في تضادد مباشرر مع االجسدد٬، يیضع نفسهھ ضدًداا لهھ وويیعادديیهھ٬، 

مانًعا إإيیانا بشكلل فعالل منن أأنن نحيیا بأنانيیة وومنن أأنن نتبع إإمالءااتت االجسدد عليینا. 

ثمم بعدد عملل االمقابلة بيینن "أأعمالل االجسدد" وو"ثمرر االررووحح" في ااألعدداادد منن 19-٬23، يیؤؤكدد لنا بوولسس 
هَھوَوااتِت."  ثانيًیة في عدددد 24 أأنن "االذَِّذيینَن هھھُھمْم لِْلَمِسيیِح َقدْد َصَلُبوواا ااْلَجَسدَد َمَع ااألهھھَْھوَوااِء وَواالّشَ

!
قدد يیفيیددنا في هھھھذذهه االنقططة إإقتباسس منن االمفسرر أألبررتت باررنزز: 

 ال يیووجدد سببب منططقي يیجعلنا نفسرر هھھھذذاا االجززء٬، كما يیحددثث دداائًما٬، على أأنهھ يیختصص بميیلل االذذهھھھنن 
االقهھرريي نحوو االشرر٬، ووكأنهھ يیعلمّم أأنن االمؤؤمنن االذذيي فيیهھ كانن يیررغبب في أأنن يیعملل االصالحح٬، لكنهھ لمم 
يیقددرر٬، بسببب االفسادد االذذيي بددااخلهھ. ووحتى ااآلنن حيینن يیتمم ووضع لغة بوولسس أأوو االحقيیقة في ااإلعتبارر 
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٬، يیمكنن فهھمم هھھھذذاا االجززء عكسس هھھھذذاا تماًما٬، ااذذ يیعني أأنن هھھھذذهه هھھھي سيیططررةة ووتأثيیررااتت االررووحح االقددسس 
على االقلبب:  أأال يیعملل االمؤؤمنن  االشرر االذذيي كانن سيیفعلهھ إإنن كانن االووضع مختلًفا. 

بوولسس هھھھنا يیحثهھمم (غالططيیة 5: 16) أأنن يیسلكوواا  بالررووحح وويیؤؤكدد لهھمم أأنهھمم بهھذذاا سووفف لنن يیتمموواا 
شهھووةة االجسدد؛ ووكي يیشجعهھمم على هھھھذذاا٬، يیذذّكررهھھھمم بووجوودد مباددئئ متناقضة ددااخلل أأذذهھھھانهھمم٬، أأيي 

تأثيیررااتت ررووحح هللا ووميیلل جسدديي نحوو ااألسفلل٬، هھھھذذاانن مناقضانن أأحددهھھھما لآلخرر؛ ووهھھھذذهه هھھھي٬، في 
االحقيیقة٬، تأثيیررااتت االررووحح على االذذهھھھنن٬، أأال يیفعلل االمؤؤمنن ااألشيیاء االتي كانن ليیفعلهھا في ووضع 

384آآخرر.  

أأال تررىى أأنكك حررفي بشكلل مباَلغ فيیهھ في فهھمكك للنصووصص االسابقة االتي تصفف •
االتجدديیدد؟ 

385منن االووااضح أأنهھ حيینن يیتحددثث االكتابب االمقددسس مثًال بخصووصص "ززررعع هللا"  االباقي وواالثابتت فيینا 

386ووعنن أأننا أأصبحنا "شرركاء االططبيیعة ااإللهھيیة"  ٬، فهھذذهه االمصططلحاتت ال يیجبب فهھمهھا بشكلل جسدديي 

مادديي٬، كما أأنهھا ال تؤؤدديي إإلى أأيي إإنتقاصص للهھووةة االمططَلقة االتي تفصلل بيینن االخالقق غيیرر االمحددوودد ووخليیقتهھ 
االمحددووددةة. 

 وومع ذذلكك٬، البدد منن أأنن نضع في أأذذهھھھاننا بإستمرراارر أأنن االررووحح االقددسس إإختارر هھھھذذهه االمصططلحاتت بالذذااتت 
عنن عمدد ألنهھا تنقلل إإليینا االحقق بددقة بخصووصص االووااقع غيیرر االمررئي. نحنن ال نجررؤؤ ٬، بإسمم االفلسفة 
االالهھھھووتيیة٬، أأنن نفّصلل وونفككك مثلل هھھھذذهه االمصططلحاتت حتى ُتفرَرغغ منن معناهھھھا االحقيیقي٬، االمؤؤمنن هھھھوو 

بالحقيیقة "موولوودد منن هللا"٬، هھھھوو بالفعلل "خليیقة جدديیددةة" وولهھ "قلبب جدديیدد"٬، "مقامم منن ااألمووااتت" وو "جالسس 
في االسماوويیاتت"! 

إإنن كانن االمؤؤمنن إإنساًنا جدديیدًداا ووإإنن كانن االجسدد نفسهھ ليیسس خاططًئا٬، فمنن أأيینن تأتي •
االخططيیة عندد االمؤؤمنن؟ 

االكتابب االمقددسس ال يیعططيینا ووصًفا تفصيیليًیا بخصووصص علمم االنفسس ااإلنساني أأوو بخصووصص 
ططرريیقة عملل االشخصيیة ااإلنسانيیة٬، بلل يیعططيینا ووصًفا عمليًیا أأوو ووظظيیفيًیا٬، ووهھھھذذاا االووصفف يیترركك 
االكثيیرر منن ااألسئلة االغيیبيیة بال إإجابة٬، لكنن هھھھذذاا االووصفف أأكثرر منن كافٍف ليیعططيینا أأساًسا صلًبا 

لنعيیشش حيیاةة ااإليیمانن. 

!
!
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384  أألبرتت باررنز

385  يیوحنا ااألوولى 3: 9

386  بطرسس االثانيیة 1: 4



!
وواالحقائقق ااألساسيیة هھھھي كاآلتي: 

االحقيیقة ااألعمقق وواالمططلقة بخصووصص االمؤؤمنن هھھھي أأنهھ إإنسانن جدديیدد٬، هھھھذذهه هھھھي هھھھوويیتهھ 1.
ااألساسيیة٬، فاإلنسانن االجدديیدد يیمّثلل هھھھوويیتهھ االفعليیة  في االحاضرر ووأأيیًضا هھھھوويیتهھ بعدد آآالفف 

االسنيینن منن ااآلنن. 

حقيیقة ااإلنسانن االجدديیدد ليیستت هھھھي االحقيیقة االووحيیددةة االخاصة بالمؤؤمنن٬، فيیووجدد جانبب 2.
ووااحدد منن شخصيیتهھ لمم يیتمم فددااؤؤهه بعدد ووهھھھوو "جسددهه االفاني". ووبحسبب االكتابب االمقددسس٬، 
يینشأ صررااعع االمؤؤمنن االمستمرر منن هھھھذذهه االحقيیقة٬، فالخططيیة الززاالتت تحاوولل أأنن تملكك في 

 . 387جسددهه االمائتت 

هھھھذذاا االجسدد االمائتت غيیرر االمفتددىى٬، وواالذذيي يُینظَظرر إإليیهھ على أأنهھ االمكانن حيیثث الززاالتت 
تحاوولل االخططيیة أأنن تملكك٬، يیشارر إإليیهھ في االكتابب االمقددسس على أأنهھ "االجسدد". وويیتحددثث 
االكتابب بشكلل متكرررر عنن "أأعضاء " االجسدد (االيیدديینن٬، وواالقددميینن٬، وواالعيینيینن٬، ...االخ) 
388حيیثث تماررسس االخططيیة سلططانهھا  ؛ حتى أأنن االكتابب االمقددسس يیشيیرر إإلى االخططايیا 

. وونعلمم أأنهھ حيینن يیخططئ االمؤؤمنن٬، ليیسس االجسدد ووحددهه  389على أأنهھا "أأعمالل االجسدد"! 

هھھھوو االذذيي يیخططئ٬، لكنن االمؤؤمنن كلهھ كشخصص كاملل هھھھوو االذذيي يیخططئ. وومع هھھھذذاا٬، 
فالكتابب يیووضح جيیدًداا أأنهھ ما إإنن يُیفتدَدىى االجسدد٬، لنن تسببب االخططيیة أأيي مشكلة بالنسبة 

 . 390للمؤؤمنن 

فالجسدد هھھھوو جانبب منن شخصيیة االمؤؤمنن االكاملة٬، لكنهھ ليیسس االحقق االمططَلقق بخصووصهھ٬، 
فالجسدد ال يیمثلل هھھھوويیتهھ االحقيیقة ووال يیمثلل ما يیحبهھ بالحقيیقة؛ فإنن "أأعمالل االجسدد" 

تحززنهھ ووتخالفف ووتعاررضض كلل ما هھھھوو لهھ قيیمة كبيیررةة بالنسبة لهھ. 

391االمؤؤمنن ال يیحتاجج أأنن يیكوونن مهھززووًما منن قبلل االجسدد٬، فحيینن "يیتجدددد"  ذذهھھھنهھ   عنن 3.

ططرريیقق إإيیمانهھ بالحقائقق االخاصة بهھوويیتهھ االحقيیقة٬، ووحيینن يیتعلمم أأنن "يیسلكك بالررووحح"٬، 
سووفف يیكوونن قاددرًراا أأكثرر فأكثرر على أأنن "يیميیتت أأعمالل االجسدد". 

!
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ما هھھھوو ااإلختالفف االعملي بيیتت االتعليیمم االذذيي يیقوولل أأنن االمؤؤمنن لدديیهھ ططبيیعتانن وواالتعليیمم •
االذذيي يیقوولل أأنن االمؤؤمنن إإنسانن جدديیدد وولدديیهھ مشكلة جسددهه ليیتعاملل معهھا؟ 

ااإلختالفف ااألساسي يیختصص بالهھوويیة: منن أأنا في االحقيیقة؟ ما هھھھي االحقيیقة االمتعلقة بي؟ إإنن كانن 
االشررالززاالل٬، في قلبب كيیاني االددااخلي٬، تعبيیرًراا عنن هھھھوويیتي ووعما أأحبهھ بالحقيیقة٬، فإنن عمليیة االتقدديیسس 

ستصبح مجرردد محاوولة إإنكارر االووااقع وووومحاوولة أأنن أأصبح شخًصا عكسس هھھھوويیتي االحقيیقيیة. 

منن االناحيیة ااألخررىى٬، إإنن كنتت أأنا إإنساًنا جدديیدًداا لكنن لدديّي مشكلة االجسدد ألتعاملل معهھا٬، كلل مررةة سأقوولل 
"ال" للخططيیة٬، فأنا أأقوولل "نعمم" لهھوويیتي االحقيیقيیة وولما أأحبهھ بالحقيیقة. ووهھھھكذذاا يیصبح االتقدديیسس حيینهھا عمليیة 

قبوولل للووااقع٬، ووإإيیمانن بما هھھھوو حقيیقي ووووسيیكوونن أأنن أأصبح عمليًیا أأكثرر أأكثرر االشخصص االذذيي أأنا عليیهھ 
بالفعلل. 

اسِس٬، • ااِخلِل٬، ِمنْن قُلوُوبِب االّنَ هُھ ِمنَن االدّدَ حيینن يیقوولل يیسووعع في مررقسس 7: 21-22 : "ألَّنَ
يیرَرةةُ: زِزنًى٬، فِْسقٌق٬، َقْتلل٬ٌ، ِسرْرَقٌة٬، طَطَمٌع٬، ُخْبثٌث٬، َمْكرٌر٬، َعهَھارَرةة٬ٌ، َعيْینٌن  رّرِ َتْخرُرجُج ااألَْفَكارُر االّشِ
يیرَرةة٬ٌ، َتْجدِديیفٌف٬، ِكْبرِريَیاُء٬، َجهْھللٌ."٬، فهھلل يیتحددثث عنن االمؤؤمنيینن ووغيیرر االمؤؤمنيینن على  ِشرّرِ

االسووااء؟ 

بما أأنن االرربب هھھھنا يیشيیرر إإلى أأفعالل محددددةة "تخررجج" (عدددد 20) منن ااإلنسانن ووتنجسهھ٬، شاملة أأفعالل 
"االفسقق٬، وواالسررقة٬، وواالقتلل٬، وواالززنا" االحررفيیة وو "أأعمالل االططمع وواالخبثث"٬، فمنن االووااضح أأنهھ يیصفف 

االبشرريیة االهھالكة بووجهھ عامم ووليیسس االمؤؤمنيینن. 

 . 392في االمقابلل٬، االمؤؤمنوونن يیشارر إإليیهھمم منن قبلل االرربب على أأنهھمم هھھھؤؤالء االذذيینن لهھمم "قلبب جيیدد ووصالح"

فبحسبب يیسووعع٬، االمؤؤمنن هھھھوو االشخصص االذذيي منن كنززهه االصالح في االقلبب يیخررجج االصالحح. 

َمرِر ُتْعرَرفُف  ًة وَوَثَمرَرهھھَھا رَردِديّیًا٬، ألنَْن ِمنَن االّثَ َجرَرةَة رَردِديّیَ َجرَرةَة َجيّیِدَدةًة وَوَثَمرَرهھھَھا َجيّیِدًداا٬، أأوَِو ااْجَعلوُواا االّشَ "اِاْجَعلوُواا االّشَ
هُھ ِمنْن َفْضَلِة ااْلَقْلبب  الَِحاتِت وَوأأَْنُتمْم أأَْشرَراارٌر؟ َفإِّنَ االّشََجرَرةةُ. يَیا أأوَْوالدََد ااألََفاِعي! َكيْیفَف َتْقدِدرُروونَن أأنَْن َتَتَكلَُّموواا ِبالّصَ

يیرُر ِمنَن ااْلَكْنزِز  رّرِ الَِحاتِت٬، وَوااإلِْنَسانُن االّشِ الِِح ِفي ااْلَقْلبب يُیْخرِرجُج االّصَ الُِح ِمنَن ااْلَكْنزِز االّصَ يَیَتَكلمَُّم ااْلَفمُم. ااَإلِْنَسانُن االّصَ
 . يیرِر يُیْخرِرجُج االّشُرُروورَر"  رّرِ 393االّشِ

ماذذاا عنن متى 7: 11؟ كيیفف يیكوونن االمؤؤمنوونن "أأشرراارًراا"؟ •

حيینن يیقوولل يیسووعع للفرريیسيیيینن في متى 12: 34 (االمقتبسة أأعالهه) " يَیا أأوَْوالدََد ااألََفاِعي٬، َكيْیفَف َتْقدِدرُروونَن أأنَْن 
الَِحاتِت وَوأأَْنُتمْم أأَْشرَراارٌر؟"٬، منن االووااضح أأنهھ يیستخددمم كلمة "أأشرراارر" ليیشيیرر إإلى غيیرر االمؤؤمنن:  َتَتَكلَُّموواا ِبالّصَ

يیرِر يُیْخرِرجُج االّشُرُروورَر"٬، أأما بالمقابلة مع االمؤؤمنن فهھوو يیستخددمم  رّرِ "ااإلنسانن االشرريیرر" االذذيي منن " ااْلَكْنزِز االّشِ
الَِحاتِت".  الِِح ِفي ااْلَقْلبب يُیْخرِرجُج االّصَ الُِح" االذذيي منن " ااْلَكْنزِز االّصَ كلمة : "ااَإلِْنَسانُن االّصَ
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أأما في متى 7: ٬11، يیعلمّم يیسووعع تالميیذذهه عنن االصالةة؛ لذذلكك٬، فمنن االووااضح أأنهھ حيینن يیقوولل عنهھمم :"َفإنِْن 
َماوَوااتِت٬،  ُكْنُتمْم وَوأأَْنُتمْم أأَْشرَراارٌر َتْعرِرفوُونَن أأنَْن ُتْعطُطوواا أأوَْوالدََدُكمْم َعطَطايَیا َجيّیِدَدةًة٬، َفَكمْم ِباْلَحرِريّيِ أأَُبووُكمُم االذَِّذيي ِفي االّسَ

يَیهَھبُب َخيْیرَرااتٍت لِلذَِّذيینَن يَیْسأَلوُوَنهُھ!"٬، فهھوو ال يیقوولل أأنهھمم "ررجالل أأشرراارر" بنفسس االمعنى االذذيي قالهھ عنن 
االفرريیسيیيینن غيیرر االمتجدددديینن؛ بلل أأنهھمم بالحقيیقة "أأشرراارر" بالمقاررنة مع "أأبيیهھمم االذذيي في االسماووااتت". ووكما 

ررأأيینا سابًقا في هھھھذذاا االملحقق٬، أأنهھ حتى االمؤؤمنوونن االحقيیقيیوونن بعيیددوونن كثيیرًراا عنن مقيیاسس صالحح هللا 
394االكاملل. فحيینن نددخلل في االمقاررنة معهھ يیكوونن " َليْیسَس أأََحدٌد َصالًِحا إإِالَّ وَوااِحدٌد وَوهھھُھوَو هللاُ."  

!
!
!
!

أأال يیشيیرر أأررميیا 31: 31-34 ووحززقيیالل 36: 25-28 إإلى إإسرراائيیلل ووليیسس إإلى •
االكنيیسة؟ 

االكثيیرر منن االنبووااتت في االعهھدد االجدديیدد االتي تتعلقق بب"إإسرراائيیلل" متجددددةة نررااهھھھا تتحققق ووتتممم في االعهھدد 
االجدديیدد في االكنيیسة٬، وونبووةة "االعهھدد االجدديیدد" ووااحددةة منن هھھھذذهه االنبووااتت. يیقوولل هللا في أأررميیا 31 أأنهھ سووفف 
يیقططع عهھدًداا جدديیدًداا " َمَع َبيْیتِت إإِْسرَرااِئيیلَل وَوَمَع َبيْیتِت يَیهُھووذَذاا"٬، ووكاتبب االعبرراانيیيینن يیووضح أأنن هھھھذذاا االووعدد يیتمم٬، 

  . 395ليیسس في "بيیتت إإسرراائيیلل ووبيیتت يیهھووذذاا" االمادديیيینن على هھھھذذاا االنحوو٬، بلل في االكنيیسة 

396كلل مؤؤمنن٬، سووااء يیهھوودديي أأوو أأممي٬، هھھھوو شرريیكك في االعهھدد االجدديیدد  ٬، ووأأيي مررااحمم مستقبليیة منن قبلل 

 . 397هللا لليیهھوودد سووفف تؤؤدديي إإلى أأنن يُیططَعموواا في االكنيیسة جنًبا إإلى جانبب مع االمؤؤمنيینن منن ااألممم 

ووبالمثلل يیأتي االحدديیثث في حززقيیالل 36 في سيیاقق ووعوودد "االعهھدد االجدديیدد". على سبيیلل االمثالل٬، يیتحددثث 
حززقيیالل 34: 23-25 عنن مجئ االمسيیا ووعنن "عهھدد سالمم" سووفف يیقططعهھ هللا مع شعبهھ٬، ووحززقيیالل 

37: 24-28 يیتحددثث عنن "عهھدد االسالمم" هھھھذذاا أأنهھ "عهھدد مؤؤبدد" (اانظظرر عبرراانيیيینن 13: 20) 

ووبعيیدًداا عنن ووجهھة االنظظرر االتي تنظظرر إإلى ووعوودد االعهھدد االقدديیمم إلسرراائيیلل على أأنهھا ال تنططبقق على 
ِة  االكنيیسة٬، فإنن بوولسس يیخبرر االمؤؤمنيینن ااألممم في أأفسسس أأنهھمم بالررغمم منن أأنهھمم كانوواا " أأَْجَنِبيّیِيینَن َعنْن رَرَعوِويّیَ
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إإِْسرَرااِئيیلَل٬، وَوُغرَرَباَء َعنْن ُعهُھوودِد ااْلَموْوِعدِد"٬، لكنهھمم أأصبحوواا ااآلنن (جنًبا إإلى جنبب مع االمؤؤمنيینن االيیهھوودد) 
  . 398شرركاء في هھھھذذهه االعهھوودد٬، ووصارروواا " َقرِريیِبيینَن ِبدَدمِم ااْلَمِسيیِح." 

هُھ هھھُھوَو َسالَُمَنا٬، االذَِّذيي َجَعلَل ااالْثَنيْینِن  كلل منن االيیهھوودد ووااألممم أأصبحوواا "إإنساًنا ووااحدًداا"٬، أأيي االكنيیسة: " ألَّنَ
طَط .... لَِكْي يَیْخلقَُق ااالْثَنيْینِن ِفي َنْفِسهِھ إإِْنَساًنا وَوااِحدًداا َجدِديیدًداا٬، َصاِنًعا  يَیاجِج ااْلُمَتوَوّسِ وَوااِحدًداا٬، وَوَنَقضَض َحاِئطَط االّسِ
ليِیبِب" ٬، وويیذذهھھھبب بوولسس إإلى ما هھھھوو أأبعدد منن هھھھذذاا  َسالًَما٬، وَويُیَصالَِح ااالْثَنيْینِن ِفي َجَسدٍد وَوااِحدٍد َمَع ِهللا ِبالّصَ
يیِسيینَن (أأيي االمؤؤمنيینن االيیهھوودد)  وَوأأهھھَْھلِل  ٌة َمَع ااْلِقدّدِ ليیقوولل أأنن ااألممم لمم يیعووددوواا " َبْعدُد ُغرَرَباَء وَوُنزُزال٬ً، َبلْل رَرِعيّیَ

َبيْیتِت ِهللا" 

هھھھذذهه االررؤؤيیة لووعوودد االعهھدد االقدديیمم يیططررحهھا أأيیًضا بططررسس٬، االذذيي يیتحددثث عنن االكنيیسة٬، ووليیسس إإسرراائيیلل٬، 
ا أأَْنُتمْم َفِجْنسٌس ُمْخَتارٌر٬،  399على أأنهھا تتميیمم لررغبة هللا في االعهھدد االقدديیمم  بخصووصص "أأمة مقددسة": " وَوأأَّمَ

ْلَمِة إإَِلى ُنوورِرهِه  َسٌة٬، َشْعبُب ااْقِتَناٍء٬، لَِكْي ُتْخِبرُروواا ِبَفَضاِئلِل االذَِّذيي دَدَعاُكمْم ِمنَن االظّظُ ٌة ُمَقدّدَ ٬، أأُّمَ وَوَكهَھُنووتٌت ُملوُوِكّيٌ
ا ااآلنَن  ا ااآلنَن َفأَْنُتمْم َشْعبُب ِهللا. االذَِّذيینَن ُكْنُتمْم َغيْیرَر َمرْرُحووِميینَن٬، وَوأأَّمَ ااْلَعِجيیبِب. االذَِّذيینَن َقْبالً َلمْم َتُكووُنوواا َشْعًبا٬، وَوأأَّمَ

400َفَمرْرُحووُموونَن." 
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398  أأفسس 2: 22-11

399  خرووجج 19: 6-5

400  بطرسس ااألوولى 2: 10-9
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