
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

 ما مع� أن �مل صليبنا؟
 كينت باترفي�بقلم 

ة يف اخلطي اطاال�رإن . ثمآنحن �تمع أنا�، �تمع ف. عن اذلاتاملوت هو  العالم �تقرهاتلو�ة  جوانب جانب منإن 
يدل  هوف. اذلاتهو نقيض خدمة  ةطياخلعن ذلك املوت  ومعا. دم� اذلات أيًض تلوالسيع  اذلاتدمة خل السيعهو 
 .ليس هناك مفر من هذا الواقعويمان. جزء من اإل وه واأللم، األلم ىلع

 :مثل سيده اخلادم

َْمَع َمَع تَالَِميِذهِ َوقَاَل لَُهْم: 
ْ
يِتَ َوَرايِئ فَلْيُنِْكْر َ�ْفَسُه َوَ�ِْمْل َصِليبَُه َوَ�تْبَْعِ�. «وََداَع اجل

ْ
ْن يَأ

َ
َراَد أ

َ
َمْن أ

ْن ُ�َلَِّص َ�ْفَسُه ُ�ْهِلُكَها، َوَمْن 
َ
َراَد أ

َ
ْجِل  ُ�ْهِلُك فَإِنَّ َمْن أ

َ
ْجِ� َوِمْن أ

َ
يِل َ�ُهَو  َ�ْفَسُه ِمْن أ ِ

ْ
اِإل�

 )٣٥-٣٤ :٨ مرقس( ».ُ�َلُِّصَها

، ةات جديد، وأولو�َّ ةجديد ةهلم حيا صارمنوا أتلالميذ املسيح فقط. أوئلك اذلين  �الصليب  ملحل إن هذه ادلعوة
 وايتبعن أو املسيحموا من سيدهم ن يتعلَّ أن اتلالميذ �ب أ. وهذا يع� اجلديد ا اتللكيفوهذ — ةوطبيعة جديد

َحٌد َ�ِْدُمِ� فَلْيَتْبَْعِ�، وََحيُْث إِ ". فعل ذلك ايًض أفعلينا �ن ب السماوي. . جاء �سوع يلخدم و��رم اآلمثاهل
َ
ْن اَكَن أ

يًْضا يَُ�وُن َخاِدِ�. َو�ِْن 
َ
نَا ُهنَاَك أ

َ
ُ�وُن أ

َ
َحٌد َ�ِْدُمِ� يُْ�ِرُمُه اآلُب أ

َ
 .)٢٦: ١٢ يوحنا(" اَكَن أ

يف  خدامنعمل ك فأننا، ا�يًّ ومل اكهنوتً  دَعونن املؤمن� يُ أالرغم من  وىلعملك امللوك، هو ن املسيح أ�ن نعرتف ب
�سوع ر�نا  �س� ىلع خطى، ألننا املؤمن يزعج أنينبيغ هذا ال  من قبل العالم. زدرىوامل دنياءته. �ن األوملك

 ةوحياة خدملل فسهم يف أداء واجبهمأن وناملسيحيُّ  ينكر آلخر�ن.ا خدميل اأن�ر �سوع نفسه يوميًّ  . لقدالعظيم
 .هموملك إهلهم من أجل خدمةاتلضحية 

 عن املسايع اليت ختدم اذلات، نتخ�َّ  إنناأخرى.  ةيف املسيح، �ن ننكر أنفسنا بطر�ق ةجديد كخليقة ياةاحليف 
املسيح. سيكون علينا قطع  ت�رملم  نإسيكون علينا ترك الوظائف وة، ونتبع املسيح. ات اخلطيونهرب من م�َّ 

عن السمعة السابقة إذا اكن  خ�ِّ اتلو والرتب ناصبملاعن  اتلخ�ِّ املسيح. سيكون علينا  ت�رملم  نالعالقات إ
 املسيح.عن ليك �شهد  بأشاكل كث�ةل املصاعب تحمَّ نف وب�ل حياتنا. س اهللا إلكرام األمر هبهو ما يتطلَّ هذا 
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يف العالم  ليس ناك�إن ن وطننا األبدي ليس هنا. أل —تون مشتَّ  — رنا بطرس بأننا غر�اء يف هذا العالميذكِّ 
، ناصليب مل� نناإف ذللك ،مات �سوع يلع الصليب، ودفع ثمن اخلطايا. سجد هلنا املجيد اذلي نعبده و�هلإول�ن يف 

 .نااتوذ نموت عنة واخلطي وراءنكر السيع نو

 :املوت عن اذلات

َيَاَة ِ�َ الَْمِسيُح َوالَْموُْت ُهَو ِر�ٌْح.
ْ
نَّ يِلَ احل

َ
 ) ٢١: ١يليب (ف أل

 نا.غ�ِّ بنا، و�ُ نا، ُ� يدفة ول�ن هللا اذلي ي. لم نعد نعيش من أجل اخلطيعن ذواتناا يوميًّ نموت 

 إنناملجد اهللا. اللك م سلِّ �و عن ذواتناوالعصيان. نموت  ثم عن تلك احلياة السابقة من اإلحياتنا، نتخ�َّ  �رسيك 
 
ُ

لك يشء، بما يف ذلك فم. هلم. أجسادهم ليست هلن حياتهم ليست أ نونمؤامل يعرتفل�بح.  هيأاملغنم لاك سب�
 اذلي خلقنا وأاعد خلقنا. هو للرب، نفسها أنفسنا

نهم يعيشون واقع فعايلته يف حياتهم. و�قوة الروح القدس، إاإل�يل فحسب، بل  بر�تيف تالميذ املسيح  ال �شرتك
فهم علينا مع مشيئة اهللا.  تتناقضرغبات اليت ال ماتةبإيف تو�تهم  نالوا الوالدة اثلانيةاذلين الرجال والنساء  �ستمر

لتلميذ اذلي ل طو� .خرأخطايا شخص  ماتةإا يمكننا أبدً خر. ال أشخص نيابة عن ا مدعو إىل اتلو�ة ن ال أحد منَّ أ
 .سو�ابه اجلرم ضد اإلهل القدُّ الرت و��رهها تهخطييعرف 

حرب مع ا يف �ون يف سالم مع الرب ول�ن دائمً أن ن مانةاألدعونا تعدونا ادلائم.  ف�ة. اخلطي منوناملؤ �ارب
أنت ميت فالصليب.  محلخر من أجانب  هو بت يف موت �سوعالسابقة اليت �سبَّ عن طرقنا  اتلخ�ِّ ن إخطايانا. 

 .باستمرار عنهاة. مت للخطي فرصةال تعطي فوتو�ة.  اليصخ يمانإ كاكن ل نإ —ا تمامً  ميت — ةطيعن اخل

 ة:عظيم �ازاتك

ْن يَُذلَّ َمَع َشْعِب ب
َ
ْحَرى أ

َ
ًال بِاأل ْن يُْدىَع اْ�َن اْ�نَِة فِرَْعْوَن، ُمَفضِّ

َ
ىَب أ

َ
ا َكرِبَ أ اِهللا ىلَعَ اِإليَماِن ُموىَس لَمَّ
ُ َ�َمتٌُّع َوقيِْتٌّ 

َ
ْن يَُ�وَن هل

َ
َِطيَِّة، َحاِسبًاأ

ْ
  بِاخل

َ
، أل ْ�َظَم ِمْن َخَزائِِن ِمرْصَ

َ
نَُّه اَكَن َ�نُْظُر اَعَر الَْمِسيِح ِغً� أ

 الُْمَجاَزاِة.
َ

 )٢٦-٢٤ :١١ عرباني�( إِىل
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للعيش من  ةجديد ةراد�جديد، وهدف و، ةجديد ةحيانر�ح احلياة اليت تعارض اهللا و �رسل إىل املسيح، يف اتلحوُّ 
 ا وتعطيهم قلبً ، وندعم �رش رسالة اإل�يل اليت تنقذ اخلطاة من غضب اهللالكوتننا �شارك يف بناء املإأجل اهللا. 

 لعبادته. اجديدً 

ُ ما لك . فرحنا هو ولفرحه�ن نعيش للمسيح  حًقا يرث . لآلخر�ن�ر�ة و، صالحو، اعدلوس، مقدَّ  ولك ما ه أي، هرسَّ �
نعيش أن  يمكننانلا يف السماء. ومع ذلك، اآلن  فوظ� نايك، و��واألرض. اكتباع للمسيح، �ن كهنوت مل ءالوداع
 .خاص وفرح بابتهاجوصاياه  �فظة واخلطي عن توبإذ ني وقت ميض أاكمل أ�رث من �شلك 

عرشه املجيد  ىلعاآلن  هذا هو املتواضع عبد الربنفس صنا ول�ن �لِّ  رأس ىلع شوكمن ال اتاجً األرشار  وضع
ُْفَرِة َحيَاتَِك.  ]هو"[ا شعبه: أيًض  ل�لِّ يُ املسيح ويف املجد. 

ْ
ي َ�ْفِدي ِمَن احل ِ

َّ
فَةِ  ]هو[اذل

ْ
أ ِي يَُ�لِّلُِك بِالرَّمْحَِة َوالرَّ

َّ
" اذل

 .)٤ :١٠٣ مزمور(

 

 .اكروالينانورث والية ب ام،دورمدينة  يف ألو�ا الُمصلَحةة املشيخيَّ ام دور القس كينت باترفي� هو رايع كنيسة

 

 . تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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