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يف   أحرفأصغر  األرجح إىل�ش� هذه ىلع  نه ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من انلاموس.إيقول املسيح هنا 
هذا مع موقف  يتفق ، حىت يف أصغر تفاصيله. تماًما ىلع أن العهد القديم جدير باثلقة  ما يدل ة، ة العرب�َّ األجبديَّ 

ن املسيح إ قالابلعض أن ن م رغم ال األسفار املقدسة. ىلعاملسيح اختلف مع  ال �د أبًدا أناملسيح يف موضع آخر. 
  اآليات   يف  منا رصاحة خالف ذلكيعلِّ إال أنه    ،٤٨– ٢١:  ٥  يف مىت  �ُس�َّ باتلناقضاتيف ما    قدسةاألسفار امل اختلف مع  

-٢١اآليات  كتوب" يفامل ال �تلف مع "وهو له. (أو األنبياء) بل يلكمِّ  موىس املسيح يلبطل ناموس  . لم يأِت ١٨–١٧
). انتقد �سوع اتلفس�ات اخلاطئة  ٣١  اآلية ا  ؛ انظر أيًض ٤٣،  ٣٨،  ٣٣،  ٢٧،  ٢١" (اآليات  قَْد َسِمْعتُمْ ول�ن بعبارة "  ،٤٨

 للكتاب املقدس، وليس اللكمات املكتو�ة نفسها. 

؛ انظر  ١٧: ٥ذا انلاموس (هل ميم تاتلة ناموس موىس ادلائمة ألن املسيح هو ر مصداقيَّ ذللك، من الرضوري أن نقدِّ 
ذلك من خالل طاعته   وقد فعل).  ١٨:  ٥م لك يشء فيه (مىت  يلتمِّ   جاء، ولكنه  انلاموس املسيح  لم يُبطل  ).  ٤:  ١٠رومية  
يلثقل اكهلنا    ، إال أن املسيح لم يأِت يف الصميما  ة بأ�ملها. وهكذا، ىلع الرغم من أن تعليم املسيح يمثل حتديًّ انليابيَّ 

القادر ىلع حتقيق ناموس    ، هوهللا  بن الاكملاالاملسيح، آدم األخ� و  وحده).  ٤:   ٢٣؛ انظر  ٣٠–٢٨:  ١١اثلقيلة (  باألمحال
 ). ٢٨: ٢٠: ٢٠؛ ٢١: ١؛ انظر ٢٨ :٢٦) و�اتلايل فهو قادر ىلع سكب دمه ملغفرة اخلطايا (٣:١٥اهللا �شلك اكمل (

. يُدىع تالميذ املسيح  انلاموس   رنا نلطيع�رِّ فاملسيح  ناموس اهللا.    طاعةون بهذا ال يع� أنه ال �ب أن يهتم املسيحيُّ 
دها طوال حياته.  ). هذه دعوة نبيلة، ل�ن املسيح نفسه جسَّ ٢١:  ٧؛ انظر  ٤٠-٣٧:  ٢٢هللا والقر�ب (حقيقيَّة  إىل �بة  

�سبب الرمحة   رمحاءعلينا أن ن�ون  ر�ح اخلالص باستحقاقنا.رنا املسيح من عبء �اولة من خالل طاعته، حرَّ 
). باختصار، إن ناموس اهللا هو  ٣٣ :١٨؛ مىت ٦: ٦؛ انظر هوشع ٢٣ :٢٣؛ ٧: ١٢؛ ١٣ :٩؛ ٧: ٥اليت أظهرها نلا املسيح (

 ومن خالهل يمكننا أن ندعو هذا انلاموس مرستنا.  ه،وعملاملسيح شخص  ل شهادة ثابتة
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مؤلف  هو و . ا فيالدلفي بمدينةالهوت ل وستمنسرت  للعهد اجلديد يف لكية مشارك ستاذ أبراندون كرو هو ادلكتور 
 The Last Adam and The( "اجلامعة يف تار�خ الفداء ورسالة الرسائلخ� آدم األ" بما يف ذلكعدد من الكتب، لل

Message of the General Epistles in the History of Redemption(. 

 

 .  تيبوتلوك �لة تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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