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 للتو�ة توضييح مثال
 بنجام� شوبقلم 

: "اتلو�ة للحياة � نعمة  ٨٧سؤال  يف اإلجابة ىلع  ز دليه تعر�ف متاز للتو�ة  وجَ وأجو�ة وستمنسرت المُ   أسئلة  إن ديلل
لرمحة اهللا يف املسيح، حبزن ىلع خطيته  حقييق خبطيته، و�دراكٍ  ا من شعورٍ صة، من خالهلا اخلاطئ، انطالقً �لِّ 

 . و�غضتها، يرجع عنها إىل اهللا، بالعزم الاكمل ىلع طاعة جديدة، والسيع ورائها"

�شلك خاص عند    امفيدً   ليس، وا أ�رث من كونه عمليًّ   ا اتلعر�ف نظر�ًّ هذا    قد يبدوة،  إال أنه يف خضم احلياة املسيحيَّ 
ح� نادى ر�نا وسيدنا  مارتن لوثر اخلمسة و�سع�: احتجاجات من   حتجاج ا السيع لعيش حياة اتلو�ة (انظر أول 

�ن ندرك أن  ). ، قصد رضورة أن ت�ون اتلو�ة � حياة املؤمن� بأ�ملها )١٧: ٤(مىت  �سوع املسيح قائًال "تو�وا"
�    بل   ة جديدة.� ليست فتح صفحونعمله من أنفسنا.    يئًا � ليست ش فاتلو�ة � نعمة. أي، أنها عطية من اهللا.  

 روح اهللا العامل فينا.بدعٍم من اهللا الرجوع إىل االبتعاد عن اخلطية و

مشلكة  ندرك أنه توجد و. تموت ندرك أن اخلطايا �ب أن  فإننا اتلو�ة األول هو �رد ابلداية.  فعلا أن مجيعً ندرك 
ا إىل أننا قد يرجع هذا األمر جزئيًّ  . ال نر�ط اتلو�ة بهذه األمور اغبًلا  أننا أظن يف حياة املؤمن. لك�  اخلطية الساكنة

 بداخلنا. اتلو�ة اهللا   يصنعاتلو�ة عندما  ملا تبدو عليه ا ال نملك فهمً 

  ملا  عاكس أنه �س� يف االجتاه امل درك فجأًة أ ولكنه �س� يف اجتاه مع�َّ  رجلٍ ك ل اتلو�ة ختيَّ  املثال. ساعدنا هذاقد �
 ،ففتوقَّ   ،درك أهو  فة رس�عة و�سيطة.  عمليَّ   إنها ثم بدأ الس� يف االجتاه اجلديد.    ،استدارو  ،فتوقَّ ففيه.  �ب أن �س�  

  ، فتوقَّ ف  واضًحا إىل حد ما. زال األمر    درك أنه �س� يف االجتاه اخلاطئ. ما أاجة  ل شخًصا ىلع درَّ . ل�ن ختيَّ استدار  ثمَّ 
  . يتوقَّف ئ الرسعة حىت يهدِّ أن  حيث عليه ،ة أطولاالجتاه اجلديد. ولكنها عمليَّ اجة يف و�دأ قيادة ادلرَّ  ،استدارو

و�ستغرق األمر  أطول.  ا وقتً  ستغرقأيًضا � تغي� االجتاه للخلفبعض الوقت. ذلك ىلع رسعته، قد �ستغرق  و�ناءً 
األمر   يقود سيارة. ل�ن رجلٍ ل  بالنسبة نفسها ة � للوصول إىل أقىص رسعة يف االجتاه اجلديد. والعمليَّ وقتًا أطول 

 قبل أن يرجع إىل املسار  عن مساره قليًال اخلروج  ب األمر  اجة، وقد يتطلَّ ادلرَّ   الراكب  الرجل  من  �ستغرق وقتًا أطول
. ول�ن  يعود للخلف، ثم يدخل يف ادلورعليه أن يُبطئ، ثم فرس�ع.  قارب  يف لرجلٍ  نفسها ة � العمليَّ والصحيح. 

ل اآلن أن الرجل  ختيَّ  ما �تاجه الرجل اذلي �س� ىلع قدميه. ب�ث�أطول للقيام بذلك ملطلو�ة واملسافة ا وقتال
تغي� االجتاه ب القيام حىت يبدأ يفبما ي�يف  السفينةل من رسعة سيحتاج إىل أميال يلقلِّ  عمالقة.يقود ناقلة 

  جًدا عن املسار املقصود. ثمَّ  بعيدةمسافة  قطع ضخم، وسيأمر يف حد ذاته هو  تغي� االجتاه للخلف. للخلف
 يف االجتاه اجلديد. أقىص رسعة من الوقت للوصول إىل  قدًرا كبً�ا أيًضا  سيستغرق األمر
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. بعض اآلخر�س� يف االجتاه ثمَّ ف نتوقَّ فىلع اتلو�ة. بعض اخلطايا صغ�ة وسهلة.  األمثلة اآلن قم بتطبيق هذه 
مساره    أن  يدرك   املؤمن  حىت �علبعض الوقت    �ستغرق. يف عمل اهللا يف املؤمن،   صعو�ةأ�رثاجة،  اخلطايا، مثل ادلرَّ 

يف األمانة. ول�ن بعض اخلطايا  انلموة ، وعمليَّ تغي� االجتاهة ف، وعمليَّ تلوقُّ اة عمليَّ  هناكثم  .خاطئ  يف الواقعهو 
لةخطايا. أو قد ت�ون بالفعل أنها  ندرك ضخمة. قد ال    قر ، يف ابلداية، أن نال نر�دأننا  دلرجةداخلنا بعمٍق  متأصِّ

خالل مرحلة السفينة، حىت يعرب بنا ب القبطان، كما يفعل ، فيبطئ س�نا حبذرٍ اهللا معنا بصربٍ يعمل بها كخطايا. 
 أقىص رسعة.إىل  يصل بنا االجتاه اجلديد، حيث   �و تغي� االجتاه

،.  املثال اتلوضييحجدهما مفيدان يف هذا  أ  هناك شيئان
ً

�شلك فوري، ول�ن    فينا اتلو�ة    صنعحقيقة أن اهللا ال ي   أوال
ف اتلام ببطء  إىل حالة اتلوقُّ  يقودنا اهللا كما لو اكن ا. . فالويع باخلطية والرغبة يف اتلغي� تأيت تدر�يًّ بمرور الوقت

 يتعلَّقاثلا�    اليشءف هذه.  ت ىلع الطر�ق إىل نقطة اتلوقُّ سيكون هناك العديد من السهوات والسقطا ذللك  وحذر.  
املسار   يفالسفينة فيه ت�ون  لن  وقت طو�ل  هناك، تغ�ِّ اجتاهها السفينة اليت  مثالنفسها. يف  تغي� االجتاهة بعمليَّ 

  قد تمَّ ف املؤمن.احلال يف حياة قد ي�ون يف املاء. هكذا  ميِّتةاملسار اجلديد، ول�ن، إن جاز القول،  يفالقديم، وال 
م.  من اتلقدُّ حد أد�  . ول�ن يبدو أنه ال يوجد سوى  يف العدد  السهوات والسقطات أقلأصبحت  االعرتاف باخلطية.  

. فينا  الرسعة. ستنمو اتلقوى  داد يف. س�عمليَّة تغي� االجتاهانلقطة، ن�ون يف  هذه. عند اءأموات يف امل يبدو أننا 
 .ذ يعمل اهللا معنا بصربٍ إ، ءبطلكنها ستنمو ب

الصالة. لقد وعد اهللا أن  يف  استمر تغ� فوري،  ي�ن هناكو�ة عن خطية معينة، ولم من أجل اتل صليت  إذا  لكذل
 يف انلهاية أنه فعل هذا ببطء وحذر.  يًداسعكون يعمل. وستوف  يعمل، وس 
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