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 العالج املزدوج 
 دي. بل� سميث بقلم 

يف القرن اثلامن عرش بعنوان "صخر  )  Augustus Toplady(غسطس تو�الدي  و�رشح شطرتان من ترنيمة للاكتب أ
إن إلقاء   ص� من ذنبها وسطوتها".ة عالج مزدوج، خلِّ يف حياة املؤمن: "�ن للخطيَّ املسيح    ارة كفَّ لبه  جت ادلهور" ما  

صخرة") تعطينا نظرة ثاقبة ملع�  " بيرتوس لكمة   (تع� نظرة ىلع حياة وتعليم صخرة أخرى، وهو الرسول بطرس 
 رة.  هذه السطور املؤثِّ 

 : بطرس الرجل

تغطرًسا  ا هو مألوف دليه. لقد اكن مُ لميذ واجه صعو�ة يف اخلروج عمَّ تلالصورة اليت دلينا بلطرس يف األناجيل �  
). يف أسوأ حاالته، اكن ٥٠-٤٩: ٢٢ىلع �د اهللا (لوقا    ا )، وغيورً ٢٩:  ١٤؛ مرقس  ٤-٣:  ١٧؛  ٢٢:  ١٦متهور (مىت    ىلع �وٍ 

 ).  ٢٧-٢٥ ،١٨-١٥: ١٨ يوحنا ( للمسيح ا ُمنكرً 

األناجيل ورسائلهو اتلغي�ما ب�  يوحنا  . بعد اسرت، �د  اقتحم  ١٩-١٥:  ٢١داد بطرس يف  الكنيسة األو�    مشهد، 
يدعو  من انلاضج اذلي  املؤط بل  تخبِّ تلقديم شهادة جر�ئة عن املسيح. عالوة ىلع ذلك، يف رسائله، لم يعد الرسول المُ 

 املؤمن� اآلخر�ن إىل انلضج.  

  زرع  اذلي القدس الروح إىل �ش� أن ننا يمك ،بالطبع ة اليت عملت يف حياته إلحداث مثل هذا اتلغي�؟ما � القوَّ 
ا يمكننا أن �ش� إيله، ة بطرس. ل�ن هناك معياًرا موضوعيًّ يف شخصيَّ  مزتايد  �شلٍك ة  ثماًرا مرئيَّ   أنتجتًرا  وبذ

 . واذلي أشار إيله بطرس نفسه: دم املسيح

 : رسالة بطرس 

ن يف مجيع أ�اء آسيا الصغرى  عندما استهل بطرس رساتله األو�، خاطب �موعة متنوعة من املؤمن� املنترش�
مُ احلايلة(تر�يا   اهللا  بعمل  واحتفل  يف  ثلَّ )،  األقانيم  مُ اآلفحياتهم:  ث  عرفهم  يُ ب  القدس  والروح  سهم،  قدِّ سبًقا، 

 ).  ٢: ١هم بدمه (و�سوع املسيح رشَّ 

ة لكتابيَّ ا  صوص انلة. ستساعدنا ثالثة من هذه  رنا لغة الرش بصور العهد القديم اليت ر�طت ادلم بغفران اخلطيَّ تُذكِّ 
 ىلع فهم رسالة بطرس عن دم املسيح املسفوك ىلع الصليب. 
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نعمة  موضوع  بنفس القدر    يتناولة اإل�سان والشعور باذلنب أمام اهللا. ومع ذلك،  خطيَّ موضوع   ٤الو��  يتناول  
).  ١٧،  ٦ة. يذبح الاكهن ثوًرا و�رش دمه سبع مرات أمام الرب (اآليات  ذبيحة اخلطيَّ بواسطة  اذلنب    ز�لتُ اليت  اهللا  

 ة.   ارة وغفران اخلطيَّ � الكفَّ تيجة انلو

 
ُ

شعب اهللا. والرض�ة األخ�ة  رساح  رفض فرعون إطالق  بب  �سيف وسط الرض�ات ىلع مرص     ١٢خروج    أحداث  رى جت
ب هذا الرعب � أن يذبح شعب اهللا محًال بال عيب  جنُّ . الطر�قة الوحيدة تلمرص  أ�اءيف مجيع    ابلكر � قتل  

"يعرب" عن ابليت املرشوش بادلم  وف  س). وانلتيجة: أن اهللا يف دينونته ١٣-٣دمه ىلع قوائم أبوابهم (اآليات    وا و�ضع
 من أوئلك اذلين بداخل ابليت.   —

ً
 احلمل يموت و�مل ادلينونة بدال

  دَ عَ ىس العهد ب� الرب وشعبه املختار، و� ذلك الوقت وَ مو   د�َّ أ .  ادلم بواسطة  للتكف�  ةحيَّ  صورة  ٢٤خروج   مقدِّ يُ 
ه ىلع الرغم  إىل أنَّ   يرمزهذا    ).٨هم واملذبح بدم العهد (آية  موىس  هم  لكمة العهد، واستجابة ذللك رشَّ   بإطاعةِ   الشعُب 

 . ارةالكفَّ بغطاء   —للعصيان  جعال بالطاعة، هناك  الشعبمن وعد  

ز�ل إىل األبد اذلنب اذلي جتلبه ت  خلطيتنا اليت  الاكملةبيحة  اذلق يف املسيح. فهو  حتقَّ اثلالثة    انلصوص لك من هذه  
احلمل اذلي بال عيب، اذلي بدمه  وهو  )،  ١٨:  ٣بطرس    ١بديلنا (  فاملسيح).  ١٢-١١:  ٩أمام اهللا (عرباني�    يتنا خط

والسيع لطاعة    ةخلطيَّ ا  ماتةإليف معر�تنا املستمرة    يعيننا ). ودمه  ١٩:  ١بطرس    ١ا اهللا يف دينونته (يعرب عنَّ فذنبنا    مىحيُ 
:  ١بطرس    ١من املث� لالهتمام أن  .  من جانبنا   غ� اكمل  تم �شلكٍ والسيع للطاعة ياتة  اإلم ت  و�ن اكن،  �سوع املسيح

 .  ادلم رش باإلضافة إىل  وع املسيحيسمة ل قدَّ المُ طاعة ال�ش� إىل  ٢

غطى بادلم. لم يعد يراه اهللا، ذللك يف  ث بطرس عن "رش ادلم"، فإنه �رب املؤمن� أن سجل إثمهم مُ حتدَّ إذن، عندما 
 ). هذا هو "العالج" األول اذلي ير�دنا تو�الدي ٢٤:  ٢بطرس    ١دينونته يعرب عنه. جب�ة املسيح انلازفة دماء "شفينا" (

   به.أن نتغ�َّ 

تبدأ ذلك،  لكفَّ  ٢٤  خروج ىلع  املرتتبة  اآلثار مع  اثلا�  "العالج"  إىل  اإلشارة  ندرك  يف  ادلم  املسيح: من خالل  ارة 
غسل الضمائر من اذلنب   عندياتنا. حًقا، تم إدانتنا �سبب تعدِّ تة حىت ال ة يف احلياة املسيحيَّ للخطيَّ  ستمرامل  العالج

 .ةة لنسلك بالطاع�َّ ة قو �َّ حر  نُمنح )،١٤: ٩ادلم (عرباني�  ة واسطب

ََشبَِة، ِليَكْ َ�ُموَت َعِن    :عندما كتب قائًال   نلفس األمر�ش� بطرس  
ْ
ي مَحََل ُهَو َ�ْفُسُه َخَطايَانَا يِف َجَسِدهِ ىلَعَ اخل ِ

َّ
"اذل

ََطايَا َ�نَْحيَا لِلرِْبِّ 
ْ
غ� واقيع،   لك �شلٍك نا ال نفعل ذ). �سبب دم الصليب الكفاري، �سىع للرب. لكنَّ ٢٤:  ٢بطرس    ١" (اخل

حياتنا حىت ميجء املسيح ثانية. وال نفعل ذلك    خستلطِّ كما لو أننا لسنا حباجة إىل الغفران املستمر للخطايا اليت  
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 من ذلك،  ة ىلع أساسنا المُ ، كما لو أن جهودنا مبنيَّ خبوٍف 
ً

، مدر�� أننا �ستطيع  �ن نفعل ذلك برجاءٍ تهالك. بدال
يف خروج    ادلم الروح القدس. مثلما شلكَّ   ة �قوَّ و   ارةالكفِّ م  دلة ىلع أساس راسخ  بنيَّ ة من خالل جهود ممقاومة اخلطيَّ 

نا نوا من بدء رحلة طاعتهم �و أرض املوعد، كذلك فإن دم املسيح يف العهد اجلديد �شلكِّ شعب اهللا حىت يتمكَّ   ٢٤
 . وطاعةع بالغفران للس� �و اهللا يف قداسة تمتَّ ي كشعٍب 

ة ادلم يمكنه "مقاومة" الشيطان  ). كما علم أنه من خالل قوَّ ١:  ٥بطرس    ١أه من ذنبه (برَّ املسيح  صلب  لم بطرس أن  ع
ة واعش للرب. وانلتيجة:  ، مات بطرس أ�رث فأ�رث عن اخلطيَّ ىلع بطرس   ادلم  شَّ بعد أن رُ ).  ٩بالطاعة (اآلية    السلوك و

من  �شلك مزتايد ن اذلنب وم رحترَّ  —تلميًذا تائبًا وناضًجا  أصبح ًرا وغ� ناضجمتهوِّ  يف السابقاتللميذ اذلي اكن 
 . ةة اخلطيَّ قوَّ 

 

حة  ة الالهوت الُمصلَ علم الالهوت انلظا� ب�ليَّ لهو أستاذ مساعد   (dblairsmith@) كتور دي. بل� سميثدلا
 نورث اكروالينا.  والية شارلوت، ب مدينة يف

 

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