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 ا مع اخلطية ُ�ن جادً 
 جيفري توماس بقلم 

لِق عرش نظرات ىلع املسيح ُ�ن جادً 
َ
ل�ن هل   .ا يف عالقتك باملسيح، نعم باتلأ�يد! فمع لك نظرة إىل خطيتك، أ

 لم تَر خطيتك؟  نلم تَر احتياجك؟ وهل سرتى احتياجك إ نسرت�د أن تنظر إىل املسيح إ

ة ايلوم؟ فقط ألننا �ستخف باخلطية. إن إاعدة اكتشاف �د خالص املسيح  اهللا يف الكنيسة املرئيَّ ملاذا �ُستهان بابن  
هللو�ا، يا هل  : "رَُجل اهللا األ�رث نضًجا إىل رؤ�ة جديدة ليسوع املسيح حىت يرصخ  �تاج� حاجتنا األ�رث إحلاًحا.  

د   اذلي  الروح ذاك�دث االمتالء بالروح القدس، و . من ُ�َلِّص!" هذه � عالمة الكنيسة املتنامية واملنتعشة ُ�َمجِّ
ذا الُمَخلِّص املجيد من سلطان اخلطية وفسادها هلبكيت ىلع خطيتنا و�دراك حاجتنا  اتل  عن طر�ق  بقدر كب�االبن،  

 .ودينونتها. ذلا أيُّها الشاب املسييح، ُ�ن جاًدّا مع اخلطية

ماُنُظر كيف  طِّ
ُ

  ،واعدلة ،ومقدسة ،وصاحلة ، ن مكتو�ًا ىلع لويح الرش�عة أحاكم صحيحةاك .اخلطية رش�عة اهللا حت
م رش�عة اهللا  وروحيَّ  َطِّ ؟ أن تزدري وحتُ مت اللوح� لكيهما. هل هذا فعٌل ه�ِّ ة ونافعة فطرحتهما اخلطيُة أرًضا وَحطَّ

ص طبيعة اهللا و�ماالته؟ املقدسة، اليت تً   لخِّ

ف� �سكب َهوانًا عليه.    .و�ديع  ، وَحَسن  ، و�يد  ،ا، صانع لك ما هو مهيبخالقن  طبيعةاُنُظر كيف �ستخف اخلطية ب 
ومع ذلك ال ي�ره أيٌّ من تلك املخلوقات   .اُنُظر إىل أ�رث املخلوقات رُعبًا يف العالم وختيَّل أنه يتّجه مبارشًة �وك 

 .� اليت حتتقر اهللا وترفضه – وخطييت خطيتك  –اَهللا بالطبيعة. فقط اخلطية 

ماكر، وفلك ما هو د�ء،    .مع طبيعته  يتناقض ي�ره اهللا لك ما    اليح.  اهللا  حتذيرات  ضوء   يف  اخلطية اُنُظر كيف تتخىفَّ 
قدوس. لك ما يف السماء و� سماء  ، قدوس ، شهوا� �تقره الرب القدوس وَجِشع، ووث�، و مغرور، وقايس، و

اآلب، واالبن، والروح القدس، �شرت�ون مجيعهم يف  ومَّل�، املالئ�ة والرسافيم، وأرواح األبرار الُمكَ والسماوات، 
بها؟ يوًما ما، بانلعمة، سنُبِغضها كما   يف عدم املباالةابلار املصبوب ىلع رأس اخلطية، فهل سنستمر    الشديدغضبهم  

 .يُبِغضونها 

ْر يف الغ� يف القصة اليت   .اُنُظر إىل عواقب اخلطية ة العظيمة الُمثبَتة بينه و�� نعيم َمْن ُهْم يف  �سوع واهلوَّ   رواها فَكِّ
ماء واحدة � ُجلُّ   قطرةه ال �ستطيع مغادرة هذا املاكن أبًدا. جاة، لكنَّ انل  إىل يتوق فهو). ٣١–١٩: ١٦السماء (لوقا 

إىل هناك، هذا الغ� اذلي اكن يملك لك يشء،  أىت به ما اذلي . إطالقًا  عليها  احلصول�ستطيع  ما يطلبه، لكنه ال
لسن� بمنت� اتلصميم ورفضوا لك   الواسعن سلكوا الطر�ق ه إىل كث��ن ِممَّ ابن الكرب�اء والفخر؟ ما اذلي ضمَّ 

تسبَّب يف تصاُعد  ها اخلطية، تلك اخلطية ذاتها اليت تمأل املقابر بأمواتك وتعرض للرمحة وازدروا باملسيح الفادي؟ إنَّ 
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موت جسدي يف هذا العالم،  —ُدخان أجسادهم املحرتقة من لك �رقة ُجثَث مو�. إن أجرة اخلطية � موت 
 .واملوت اثلا� الُمَروِّع يف العالم اآليت 

اخلطية؟  كيف يرى اآلب واالبن والروح القدس . ىلع الرب �سوع يف اجللجثة توقَع اليتاخلطية إىل دينونة اُنُظر 
ْل نهاية االبن اذلي �به اهللا اآلب مَّ

َ
ومع   .أب أ�رث �بًة من اآلب وال يوَجد ابن �بوب أ�رث من االبن ال يوجد .تَأ

اذلي لم يعرف خطية ُجِعَل خطية  ف .صار ابُن اهللا مَحََل اهللا. ذلك، فقد محل االبن خطايانا يف جسده ىلع الصليب
لم يمنع  . فلم ي�ن من املم�ن وجود أد� قدر من الُمساومة مع اخلطية .عليه ألجلنا. ل�ن اهللا اآلب لم �ُشِفق 

لقد رُسَّ اآلب أن �سحق املسيح. رفع   .ظهار مدى استحقاق اخلطية ل�ينونةإلاهللا رض�ة واحدة من قضيب عدهل 
 عنا 

ً
 .اآلب عصا غضبه، وأخذها املسيح ىلع نفسه بدال

ح مدى صعو�ة اتلعب� عن لك ما قاساه اهللا  إن لك هذا ُ�بَ�ِّ فداحة اخلطية كما   من أجل أن �لِّص يراها اهللا، و�ُوَضِّ
هل �ستطيع أن تومئ برأسك موافًقا و�عد ذلك   جتاهل هذا بعدم مباالة؟با�س� مثلنا من اإلثم. هل يمكنك  ا أناسً 

 الفعل والقول والسلوك والسهو؟ب�ستمر يف اخلطية 

  �مكنه فهو �ستطيع أن �ُشِبع لك رغباتك، و .�سوع املسيح هو لك ما �تاجه اخلطاة يا أيُّها الشخص غ� املؤمن، إن
ع تلك القيود القو�ة اليت تر�طك باخلطية   . أِمت اخلطية املتبقية ،كبً�ا  م و�ا أيُّها املؤمن، صغً�ا كنت أ. أن يقطِّ

ا  ُ�ن  اُرفُْض إطعامها لقمة واحدة. .َجوِّعها  .اُْخنُقها وال تُعِطها َ�َفًسا  ودمه   املسيح برّ  تأخذ  ألنك اخلطية مع  جاًدّ
 . ةجبديَّ 

 

) يف مدينة أب��ستو�ث، بب�ة  Alfred Place Baptist Churchالقس جيفري توماس هو الرايع الرئييس لكنيسة (
 ملجلةكما أنه أستاذ زائر لعلم الالهوت اتلار�يخ ب�لية بيور�تان الُمصلَحة لالهوت واملحرر املساعد  يلز.

Banner of Truth. 

 

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