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 حياة بال خطية 
 نيكوالس باتز�ج بقلم 

َطاعَ  َ�ْفَسهُ  وََضعَ  َكِإ�َْساٍن، الَْهيْئَةِ  يِف  وُِجدَ  "َو�ِذْ 
َ
ِليِب" (فيليب  َموَْت  الَْموَْت  َحىتَّ  َوأ أرى يف أن  لطاملا تمنَّيت). ٨: ٢الصَّ

  من أعمال الطاعة  ناظًرا إىل لك عمل— وحىت صعوده والدتهاتلار�خ اليلك حلياة املسيح ىلع األرض، منذ السماء 
فقد اكنت   �اتلايلة، و. اعش �سوع حياة بال خطيَّ نيابيَّةالسبب وراء هذا �سيط. لقد اعش �سوع حياة  ا.قام به اليت

ن  ب ىلع أنه حفظ انلاموس لمَ شعبه. حفظه للناموس ُ�سَ ة ة. إن طاعة ر�نا حتل �ل خطيَّ خطيَّ  ال ب نيابيَّةحياة 
 يؤمنون به. 

س عن ة شهادة الكتا يف مقابل خلفيَّ  تقعإن حياة املسيح اليت بال خطية  ة اإل�سان. أعلن أيوب أن  خطيَّ  ب الُمقدَّ
ارُِب وهو " "،َوفَاِسدٌ  اإل�سان "َمْكُروهٌ  ُ�ِْطُئ"   الَ  إِ�َْسانٌ  : "لَيَْس اعرتف سليمان قائًال ). ١٦: ١٥اَكلَْماِء" (أيوب  اِإل�ْمَ  الشَّ

ْ�ُفَسنَا"  نُِضلُّ  َخِطيَّةٌ  نَلَا  لَيَْس  إِنَّهُ : قُلْنَا  ر يوحنا الرسول: "إِنْ حذَّ كذلك ). ٤٦: ٨ ملوك  ١(
َ
َْعلْهُ كما أ

َ
يوحنا  ١اَكِذبًا" ( "�

 ١٠: ٣َواِحٌد" (رومية  َوالَ  بَارٌّ  : "لَيَْس بقوهل ص الرسول بولس املوضوع لكه عندما ). خلَّ ١٠، ٨: ١
َّ

ذ  ). ول�ن عندما اخت
 الزمان واملاكن. إىل ح�ة �سان بال خطيَّ إة، دخل ابن اهللا نلفسه طبيعة �رش�َّ 

ر ر�نا أبًدا بفكرةٍ،  امتدت ثلالث عقود، لم    يف حياةٍ  ِّسهعمل  أي  يقم بأو  ،  أبًدا ب�لمةٍ   يتفوَّه   أويُفكِّ .  �سة ع  فدوا   تُد�
داكن  ب�لمة يف  أبًدا  ينطقلم وأبًدا،  �لم �شتو� دائًما، وأمه األرضيِّ  اه أب يُ�رمالسماوي دائًما، و�ن  اه بأ يُمجِّ

  لم �شته أبًدا. ولم ي�ذب أبًدا، و، أبًداسمعته. لم �رسق  ه أو شوَّ  قر�به عنبنميمة  قط يتلكَّملم وغضب خاطئ، 
لك قلبه، ومن لك نفسه، ومن لك  من أحب الرب لقد . ردُّداهللا دون ت ة من ناموس خضع للك وصيَّ لقد باختصار، 

  ائق احلق  من أ�رث، و�يقةاحلق هدة عن هذتعدِّ مُ  أوجهٍ بس قدَّ الكتاب المُ  �شهدعقله وقوته، وأحب قر�به كنفسه. 
 .فيها  ل�ب أن نتأمَّ اليت   نفًعا 

وٌس  :العرباني� أنهالرسالة إىل  اكتب  �ربنا ة. أن �سوع اكن بال خطيَّ  رصاحةً يعلن الكتاب املقدس    َوَال  رَشّ  بِالَ  "قُدُّ
َُطاةِ" (العرباني�  َعِن  اْ�َفَصَل  قَدِ  َد�ٍَس،

ْ
:  ٥كورنثوس  ١َخِطيًَّة" ( َ�ْعرِْف  "لَمْ  :أنه قوةٍ د الرسول بولس ب�ؤ�ِّ و). ٢٦: ٧اخل

وُس   :مالك). عند إعالن ميالده، داعه  ٢١ ُقدُّ
ْ
"  وَذلَِك   الَْمْولُوُد". وقالت زوجة بيالطس لزوجها: "إِيَّاكَ   "ال َارَّ

ْ
و�يالطس    .ابل

ِجدُ  الَ  قال: "إِ�ِّ  نفسه
َ
  �سوع عندما قال: "هَذا  برباءة اعرتف اللص وهو يموت ىلع الصليباِإل�َْساِن".  هَذا يِف  ِعلَّةً  أ

َِقيَقةِ  :الصليب عندقائد املئة قال لِِّه". َ�َ  يِف  لَيَْس  َشيْئًا  َ�ْفَعْل  فَلَمْ 
ْ
). حىت  ٤٧: ٢٣" (لوقا !بَارًّا  اِإل�َْسانُ  هَذا  اَكنَ  "بِاحل

وُس  :أن �سوع هو  أدر�وا الشياط�   ). ٣٤: ٤" ( !اهللاِ  "قُدُّ
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ي َ�ْدَ  َ�ْطلُُب  ة عندما قال: "َمنْ املسيح أنه بال خطيَّ   قد شهدة اكفية، فو�ن لم ت�ن الشهادة اخلارجيَّ  ِ
َّ

رَْسلَهُ  اذل
َ
  َ�ُهوَ  أ

(من  من ذلك الوقت قال حقيقة أنه قبل ألف اعم تقر�بًا  هذاضف إىل أ). ١٨: ٧ُظلٌْم" (يوحنا  ِ�يهِ  َولَيَْس  َصاِدٌق 
نْ املزمورخالل اكتب 

َ
ْ�َعَل  ): "أ

َ
رُْت، إِلِ�  يَا  َمِشيئَتََك  أ �َعتَُك  رُسِ ْحَشايِئ". وََسِط  يِف  َورَشِ

َ
لقد اكنت حياة �سوع �   أ

 حياة االمتثال الاكمل إلرادة اهللا.

نت يف ايلوم  عندما اختُ  إتمامها العهد، �د أن املسيح بدأ يف  ه داخلفيما �تص بالوصايا اليت أعطاها اهللا لشعب
ة  خضع ملعموديَّ ة، ما يدل عليه اخلتان. يف بداية خدمته العلنيَّ  حباجة إىل اثلامن. لقد اكن هو الوحيد اذلي لم ي�ن 

نَّهُ  اآلَن، ة، قال: "اْسَمِح إىل اتلو�ة. عندما حاول يوحنا أن يمنعه من املعموديَّ  حباجة"اتلو�ة"، رغم أنه لم ي�ن 
َ
 أل

نْ  بِنَا  يَِليُق   هَكَذا
َ
َل  أ  عن شعبه.  ونائٍب لٍ مثِّ كمُ  طيًعا مُ ). اكن �سوع  ١٥: ٣بِّر" (مىت  لُكَّ  نَُ�مِّ

  يف ح� أنه . فحسبإىل طاعته للناموس األديب عن طر�ق اخلطأ طاعة املسيح ومع ذلك، يم�ن أحيانًا اخزتال 
ومع  .عطاة لليهود ة المُ الطقسيَّ  الرشائع  أيًضا ، إال أنه أتمَّ يف لك األوقات البرش  جلميعأطاع لك هذه الوصايا الُملزمة 

اليت أعطاها هل اآلب   وصايا الوساطةإدواردز أن �سوع أطاع  طاعة املسيح. الحظ جوناثانلبعد آخر  هناك ذلك،
عطيت نلا. إىل جانب تلك    وصايا أصعب من أي  اكنت    وصايا و�  —  ىلع وجه اتلحديد

ُ
ة، ة والطقسيَّ األدبيَّ   الرشائعأ

مر �سوع 
ُ
يِب" (يوحنا  ِمنْ  قَِبلْتَُها  الْوَِصيَّةُ  "هِذهِ  :وقال يضع نفسه يلأخذها أيًضا،أن بفقد أ

َ
 ). ١٨: ١٠أ

. عندما نرى فساد أذهاننا، وقلو�نا، و�رادتنا، �ب أن ابلديل ة وموته فدائنا ىلع حياة املسيح اليت بال خطيَّ  يعتمد
أعمق وأ�رث   معرفة املسيح �شلٍك إىل ة ألجلنا. عندما نتوق ة ولكنه ُجعل خطيَّ لم يعرف خطيَّ  ذاك اذليننظر إىل 

خطيتك    وطأة. هل ترزح حتت  انليايبة ب�ماهل  ختصَّ ل يف تعايلم الكتاب املقدس المُ نلا أن نتأمَّ يد  اجل  منة، فمحيميَّ 
 حىت املوت، موت الصليب.  ُمطيًعا اكن  ذاك اذلير  يف �رض اهللا؟ �ب أن نتذكَّ 
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