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 إرضاء اهللا
 اجلسداملعر�ة مع : ٤املحارضة 

 أر. يس. سربول 

َوَ�َقارََب انلََّهاُر، فَلْنَْخلَْع هو يقوم بهذا اتلعليق "  ١٣يف الفصل  ،  يف رسالة بولس إىل كنيسة رومية اللَّيُْل  قَْد َ�نَاَ� 
ْسِلَحَة  

َ
أ َونَلْبَْس  لَْمِة  الظُّ ْ�َماَل 

َ
    .انلُّورِ أ

َ
ال َعَهِر، 

ْ
َوال بِالَْمَضاِجِع   

َ
ال ْكِر،  َوالسُّ ََطِر  بِابلْ  

َ
ال انلََّهاِر:  يِف  َكَما  بِِليَاقٍَة  ِلنَْسلُْك 

ََسدِ 
ْ
َواحل َِصاِم 

ْ
َهَواِت   .بِاخل الشَّ ْجِل 

َ
ِأل لِلَْجَسِد  تَْدبًِ�ا  تَْصنَُعوا   

َ
الَْمِسيَح، َوال �َُسوَع  الرَّبَّ  بَُسوا 

ْ
ال متأ�د من أن    أنا .  "بَِل 

مّمن  بين�م  للتو  كث��ن  انلص  أقرأ هذا  تار�يخ غ�   سمعو�  دراية حبدث  املقطع  ىلع  بهذا  من  .  اعدي مرتبط 
 .   ابلعض منها  دعو� أرى أيدي�م، إ� أرى  عنه هنا؟ من�م يملك فكرة عّما أت�لم

راجية أن ييع هذا الشاب  ،  ميًا يو  اكنت أمه مؤمنة تص� ألجله،  جًدا وهميج جًدا  منذ قرون اكن يوجد شاب ذيك 
وصار يف حالة من اخلدر  ،  يف الرسف ىلع تناول اخلمر  أمىض الليل لكه  و� إحدى املناسبات، و�عد أن.  طرقه  خطأ

صيب
ُ
و�ن األوالد يلعبون .  بعض األوالد يلعبون يف احلديقة  و�ن   ،اكن ماًرا جبانب حديقة،  بدوار من أثر اخلمر  وأ

يليغ، تولو   و�نت الالزمة اكآليت، "تولو . لآلخر و�ن األوالد ينادون بها أحدهم، ي�ررون الزمةحيث   لعبة طفويلة 
واقرأ" أو   تلقطال�ن يم�ن ترمجتها حرفيًا "،  الالكم عن اللعبة  و� تع� حرفيًا، وليس بهدف،  يليغ، تولو يليغ"

العناية اإلهلية يف    واعرتاه شعور اغمر بتدّخل  ههناك، توقف يف ماكن  وهذا الشاب اذلي اكن ماًرا من.   محل واقرأ"ا"
تلقط واقرأ،  ايرصخون "  و�ن قد سمع للتو هؤالء األوالد ،  العهد اجلديد  فهناك يف احلديقة، رأى �سخة من.  حياته

  عندئٍذ، وقعت عيناه ىلع هذه .  عشوائيًا ىلع أي مقطع اكن  فتقّدم واتلقط الكتاب املقدس وفتحه،  واقرأ"  تلقطا
   تاللكما 

َ
ََسدِ   "ال

ْ
َِصاِم َواحل

ْ
 بِاخل

َ
َعَهِر، ال

ْ
 بِالَْمَضاِجِع َوال

َ
ْكِر، ال ََطِر َوالسُّ  تَْصنَُعوا    .بِابلْ

َ
بَُسوا الرَّبَّ �َُسوَع الَْمِسيَح، َوال

ْ
بَِل ال

َهَواِت  ْجِل الشَّ
َ
اكنت بمثابة سهم    لو أن لك لكمة من ذلك انلص   وعندما قرأ تلك اللكمات، بدا كما .  "تَْدبًِ�ا لِلَْجَسِد ِأل

اكن    –  اآلن  د من أن�م تعرفونهأنا متأ�   –  واسمه.  املسيحية  جعله يف احلال يهتدي إىل،  وحّرك ضم�ه   اخرتق نفسه 
يف السنوات األلف  الهو� واعتربه لك مؤرخ فعليًا أعظم. أصبح الحًقا أسقف هيبو اذلي  أوغسطينوس أور�ليوس 

احلياة ب�    يتلكم مبارشة عن الرصاع يف  خالل مقطع  باملسيح من  أوغسطينوس   آمن.  الكنيسة املسيحية   األو� يف
 . اجلسد والروح

، س�ف  دخل يف عالقة جتار�ة مع بينيت،  تواياليت زون  رود س�يلنغ مبتكر سلسلة،  منذ بضع سنواتأذكر أنه  
العالم  اذلين اكنوا �اولون إ�اد طرق  و�موعة من الرجال اآلخر�ن فأجروا ،  األديب  الكتشاف موهبة جديدة يف 

هلؤالء   و�جزء من هذا املرشوع اتلابع. اخلاص �شار�ون يف هذا املرشوع  كتّاب من الشبيبة مسابقات �تلفة جلعل
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ر�ما  .  و�تب مقالة نقدية عنها   ل��ةاألدبية الالكسيكية اإل�  تناول لك واحد منهم أحد اآلثار،  الرجال املختلف�
 .  عن ميلتون، إىل آخره  شاي�سب�، وغ�ه   كتب بينيت س�ف عن

رود  تم ت�ليف  حال،  نقدية  س�يلنغ  بأي  مقالة  كتابة  للقد�س  بمهمة  الشه�  الكتاب    "ذي   أوغسطينوس   عن 
  هذا عدد صغ� جًدا مقارنة حبجم   ؟وغسطينوس "ذي كونفيشي�" أل  من من�م حدث هل أن قرأ كتاب .  كونفيشي�"

أ� تقوهل يف  ما كنت  ،  دعو� أحذر�م اآلن قائًال ،  املشاهدين ىلع شاشة اتللفاز  و�ن اكن العدد ماثًال ب�.  املجموعة
كما لو أنها تقول "اعر ، هكذا و�صبًعا من هذه ايلد، وجتمعهما ، ايلد هو أنها اكنت تأخذ إصبًعا من هذه، وضع ماثل
،  أوغسطينوس للقد�س    ولم تقرأوا "ذي كونفيشي�"  ىلع نيل�م اخلالص  إن مضت سنة  .سمعو�اواآلن  .  علي�م"

 . نقرأههذا أثر الكسييك �ب أن . اعر علي�م

الكتب األ�رث    يعترب فيها هذا الكتاب واحًدا من،  يف مقاتله مالحظات نقدية الذعة  قرأ رود س�يلنغ ذلك، وأبدى 
و�  ". اللت� لقيهما ىلع مّر القرون املاكنة والشهرة  قال "ب�ل �ساطة، هو ال �ستحق. يف تار�خ األدب الغر�  مبالغة

 اكمًال   الكتاب  هو أنه اكن مقتنًعا بأن اكتب  ا قاسيًا جدً   هذا انلقد، األمر اذلي جعله
ً

وعصبيًا    اكن منشغًال ا�شغاال
كتاب.  باذلنب يف  مقطع  إىل  االنتباه  كونفيشي�"  ولفت  ا�شغال،  "ذي  ىلع  حكمه  املراهق   أوغسطينوس   يوضح 

اكن    ، واليتاألمور اليت فعلها يف حياته  كرجل عجوز  أوغسطينوس   إنها القصة اليت تذكر فيها   –  والعصيب باذلنب
حبيلة مراهقة حيث    حيث تورط مع بعض الصبية اآلخر�ن،  وتذكر حادثة تمت ح� اكن مراهًقا ،  �جل بها كثً�ا 

 �ساعدوا يف ما بينهم للوصول إىل.  وجّردوا شجرة إجاص من ثمرها ،  الرفاق إىل �ستان أحدهم اخلاص  ذهب هؤالء 
يبيك �سبب    مخس� سنة  بعد مرور  أوغسطينوس وها إن  .  واغدروا ورسقوا اإلجاص لكه  ،  اإلجاص اذلي يعود إىل آخر

  فانلاس هنا يرت�بون الز� والقتل   ! ما خطبك؟أوغسطينوس   ورود س�يلنغ يقول "كىف يا .  تلك احليلة الطفويلة
 . اإلجاص ح� اكن ودًلا"  وهذا الشاب قلق ألنه رسق بعض ، ورسقات كب�ة وأموًرا خط�ة 

لكنه قال "ح� أفكر  ،  لم ي�ن �رد عمل رسقة الفاكهة؛  �شعر بانلدم الشديد   فرّس ما جعله  وس طينسل�ن أوغ 
ىلع الرغم من أنه ال يم�ن  ،  وقعُت فيها   يمكن� أن أرى أن ثمة خطايا ،  و� األمور الرش�رة اليت فعلتها   يف حيايت،
، شىت أنواع اخلطايا اجلنسية يف شبابه  بأنه ارت�ب  أوغسطينوس نعم، اعرتف  .  إال أنه يم�ن فهمها حتًما"  اغتفارها 

ثمة غر�زة  ،  وقال "ل�ن يمكن� فهم ذلك،  وهو اكن نادًما ىلع ذلك.  إىل آخره ،  و�أنه اكن أبًا ألطفال غ� رشعي�
و�م�ن ألي  ،  اإل�سان يف حلظة ضعف  و�م�ن هلذه اتلجر�ة أن تصيب ،  اتلورط اجلنيس  بيولوجية قو�ة تدفع إىل 

إ�سان    قال "يمكن� أن أفهم أن �رسق .  ل�ن يمكن� فهمه" قال "يمكن� فهم ذلك، ال عذر هل.  يقع فيها"  إ�سان أن
"ل�ن  ،  أوغسطينوس برأي  ،  بأن �رسق رغيف خزب"  جواًع   ال أظن أنه �ق إل�سان يتضور.  متضور جواًع رغيف خزب
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أي أن ما من أمر ،  أحب اإلجاص  أنا القال "لك� رسقت اإلجاص و.  للقيام بذلك"  يمكن� أن أفهم قوة اإلغراء
ما .  بأمر كنت أعلم أنه خاطئ"  أال وهو �رد االستمتاع بالقيام،  ىلع رسقة اإلجاص إال أمر واحد  حّث مشاعري 

 . باألمر ألجل �رد االستمتاع بالقيام، مارسة طبيعته الساقطة، وجسده  يندبه هو أوغسطينوس اكن 

ىلع الشخص    ألن اتلخر�ب ال يعود بأي فائدة،  اليت تم ارت�ابها � اتلخر�ب  أنانيةقيل إن من اجلرائم األ�رث  
األسبوع املايض، .  اعدًة، مع أشخاص ال يعرفونهم،  شخص آخر أو متلاكته  سوى �رد االستمتاع بأذية،  اذلي يمارسه

اليت أفادت حبدوثها   احلاالت  عدد  �م اكن   –   وح� جاءت الرشطة.  ىلع انلافذة اخللفية لسيارة بوب   تم إطالق انلار
�تواها ىلع سيارات   واستعملوا بنادقهم وأفرغوا ،  للت�ه واالستمتاع  حالة، حيث خرج أوالد   ٥٠  حوايل  يف اجلوار؟

ل�ن ألجل �رد االستمتاع ،  ولم ت�ن توجد عداوة بينهم  هلم شيئًا   أناس ال يعرفونهم، أناس لم يفعلوا ،  انلاس
ل�ن، أيها األحباء، لم يقرتف  .  ادلوالرات يف متلاكت اآلخر�ن  ألوالد رضًرا ر�ما بآالف أحدث ا  بعمل رش�ر  بالقيام
 . وجا�� �رد أشخاص أرشار ووحشي�  ببساطة العمل

بونلدا قبل   و�نت أقرأ حتديًدا عّما جرى يف، يف احلرب العاملية اثلانية قصة املحرقة  الليلة املاضية، كنت أقرأ �دًدا
وقرأت  ،  إ�اد احلّل انلهايئ للمحرقة  حيث بدأت املراحل األو� من ،  و��شاء معسكر تر�بليناك ،  تأسيس غيتو "وارسو"

  ووالدة أطفاهلن من دون أن يتم�نّ ،  سيارات للموايش  تم إراغمهن ىلع الوقوف يف   اتلاسع  عن �ساء حوامل يف الشهر
وظللت أقول ، مراًرا وت�راًرا  فقرأت عن تلك األعمال الوحشية. طفلها   فاكنت األم تموت مع، حىت من االستلقاء

لم يفعل إ�سان ،  املحرقة  يف حالة،  ولشدة ذهو� سألت  إل�سان أن يفعل هذه األمور بغ�ه؟"  نلفيس "كيف يم�ن
ا، وىلع �و نظا�،  يوميً ،  شبكة من املتورط� يف األمر  بل تألّم ثمانية مليون إ�سان ىلع يد ،  آخر�ن  واحد األمر بأناس 

قتل ثمانية ألف    أتدر�ون �م شخًصا �ستلزم عملية.  يتعرضون لإلحراق والقتل  ثمانية ألف شخص يف أشو�زت  اكن
يوميًا؟ �شارلز  شخص  �شبه هذا عمل  املنعزل  إًذا، ال  اجلانب،  ما�سون  أمًرا كشف عن  قلب    بل اكن  املظلم يف 

 . "قلب الظلمة"  وهذا ما أسماه جوزف كونراد. اإل�سان

هم    ال�ودين اثلالثة للنمو املسييح  وقد الحظنا قول لوثر إن األعداء.  �سّميها "اجلسد"  يتلكم بولس عن حالة �رش�ة
أنه ح�  ،  اللكمة  ومن دون ادلخول يف تقنيات ،  ندرك   عندما نتلكم عن اجلسد، أر�د أن. والشيطان  ،واجلسد  ،العالم

وال يم�ن مساواة  ،  فهو ال يتلكم ببساطة عن اجلسم  ي ندخل فيه مع اجلسدالرصاع اذل   يتلكم الكتاب املقدس عن
  اجلديد   بل باألحرى، ما يقصده العهد.  اجلسم واذلهن  بالرصاع ب� اجلسم وانلفس أو  اجلسد والروح  الرصاع ب�

العنيف الرصاع  يتلكم عن هذا  املسيحية  ح�  يدور داخل احلياة  الرصاع،  ب� اجلسد والروح  اذلي  ب� قوة    هو 
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 لكها   وعملية اتلقد�س   إًذا، الرصاع لكه.  وتأث� اهللا الروح القدس يف حياتنا ،  طبيعتنا البرش�ة الساقطة  اخلطية يف
 .جسد اإل�سان وروح اهللا ثمة حرب دائرة، و� حرب ب�. تتضمن ما �سميه بولس "احلرب"

لم تصبح  . ألن هذه �رد كذبة، لكها" فتنت� مشالكك"تعال إىل �سوع  يقفون قائل�  أنزعج كثً�ا ح� أسمع واعًظا 
كنت أنعم بدرجة  ، الرغم من أ� لم أ�ن سعيًدا  قبل أن أنال اخلالص، وىلع .  نلت اخلالص  حيايت معقدة إال عندما 

لك�  ،  نهائيًا   أع�، لم أ�ن قد أبدت ضم�ي ،  �در يب فعلها   كنت أعلم أ� أفعل أموًرا لم ي�ن،  �سبية من السالم
،  وأن تضع غشاوة ىلع انلفس يمكنك أن توسم ضم�ك ، أع�، عرب ت�رار أفعال معينة. نت يف طر�يق �و األمرك

متكرر من دون أن    أصبحت تفعله اآلن ىلع �و،  �ُشعرك بقليل من اذلنب سابًقا   حبيث أن األمر اذلي اكن ر�ما 
املقدس ،  ت�عج الكتاب  �سميه  ما  القلب"  فتخترب  ح�  .  "تصلّب  وجدتل�ن  املسيح،  جديًدا  قبلُت  ،  ضمً�ا 

أليس  .  وصارت احلياة معّقدة  أصبحت مسائل ُمقلقة أخالقيًا،،  �شأنها من قبل  و�اتلايل، األمور اليت لم أ�ن أقلق
هذا  ؟  وعشت سعيًدا منذ ذلك احل�"  هو أ� قايضت اجلسد بالروح  ح� آمنت باملسيح   من اجليد أن أقول "ما فعلته

إال ،  فع� أثناء اتلجّدد  وخضوع قوة اجلسد للروح �شلك ،  اجلسد  ىلع الرغم من القضاء ىلع قوة ؛  اتلقد�سهو رصاع  
 . فهناك حرب قائمة، تماًما أثناء نيل اخلالص أن اجلسد، أيها األحباء، لم ُ�بَد

اِلِكَ�    "ِليَكْ يَِتمَّ ُحْ�مُ   ٤قال يف اآلية  .  من رسالة رومية  ٨  سمعوا ما قاهل الرسول يف الفصلا ُْن السَّ
َ

انلَّاُموِس ِ�ينَا، �
وِح  الرُّ بَْل َحَسَب  ََسِد 

ْ
يَن َحَسَب    .لَيَْس َحَسَب اجل ِ

َّ
َولَِ�نَّ اذل وَن،  َ�ْهتَمُّ لِلَْجَسِد  فَِبَما  ََسِد 

ْ
ُهْم َحَسَب اجل يَن  ِ

َّ
اذل فَإِنَّ 

وِح  وِح فَِبَما لِلرُّ ََسِد ُهَو َموٌْت   . الرُّ
ْ
نَّ اْهِتَماَم اجل

َ
وِح ُهَو َحيَاٌة وََسَالمٌ ِأل ََسِد ُهَو َعَداَوٌة    .، َولَِ�نَّ اْهِتَماَم الرُّ

ْ
نَّ اْهِتَماَم اجل

َ
ِأل

 �َْستَِطيعُ 
َ

يًْضا ال
َ
نَُّه أ

َ
، إِْذ لَيَْس ُهَو َخاِضًعا نِلَاُموِس اِهللا، ِأل ْن يُرُْضوا اهللاَ   .ِ�ِ

َ
 �َْستَِطيُعوَن أ

َ
ََسِد ال

ْ
يَن ُهْم يِف اجل ِ

َّ
ما .  "فَاذل

اجلسد ال �ستطيعون    وهنا يقول الرسول إن اذلين هم يف.  إرضاء اهللا  املحارضات؟  هو موضوع هذه السلسلة من
 .  باجلسد  بأسلوب حياة يطبعه السلوك   يرىض أبًدا   أي أنه ال يم�ن هللا أن يرىض، ولن، إرضاء اهللا

  ، الطر�قة  اغبًلا ما يتم تفس� هذه اآلية بهذه  اجلسدية؟ي�رهه اهللا هو األمور    ح� يقول ذلك، أيع� األمر أن ما 
ما يتعلّق    وأن لك  ،فهذا يع� أن تُنكر اجلسد،  ت�ون روحيًا   إًذا، يظن املسيحيون إنك ليك.  واآليات األخرى مثلها 

قيام حوادث يف.  باجلسدية هو حتًما خاطئ الكنيسة  ذلا شهدنا ىلع  املسيحيون يف شىت   ،تار�خ    أنواع   حيث وقع 
املزتمتة الزهد  األشاكل  كما ،  اذلات   وج�   ،اذلات  ،و�ن�ار  ،من  تذهب وختتبئ يف خلية  انلاسك وترضب    حيث 

  ألن اجلنس أمر خاطئ   اعز�ًا   وتقطع شىت أنواع العهود بأن تبىق،  �يًفا جًدا  فتصبح  وتمنع ذاتك عن الطعام،  نفسك
الزواج فحسب  ليس  – أيًضا   خارج إطار  الزواج  أمر خاطئ؛  بل داخل  يُعترَب ،  الطعام  يعطي ذلة جسدية    لك ما 
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اذلي خلق العالم    ماذا اكن أول الكم تأ�يد من اهللا.  املانو�ة ال املسيحية  أيها األحباء، هذا األمر من ابتاكر.  خاطئًا 
نَُّه َحَسٌن" املادي؟

َ
 . نظر إىل انلظام املادي وقال "أ

أن االستنتاج  إىل  أفالطون  جسدي  توّصل  هو  ما  الطاهرة  ،لك  الروح  عن  ابلعد  لك  بطبيعته  ،  بعيد  ناقص  وهو 
ل�ن  . يُعترب اجلسد سجن انلفس،  هو اتلحّرر من اجلسد  إىل ايلوناني�  إًذا، املثال األىلع للفداء بالنسبة.  اجلسدية 

إًذا، عندما  .  بل بقيامة اجلسد   ،اجلسد  فاملسيحية ال تؤمن بالقيامة من،  ايلهودية املسيحية  ليس هذا ما تعتربه ادليانة
عندما   ،ال، ال، ال . والروح خّ�ة  فهو ال يقول إن املادة رش�رة، عن احلرب ب� اجلسد والروح يتلكم الكتاب املقدس

ي�: السكر والز�   قال إن أعمال اجلسد تتضمن ما  ما اذلي يقوهل؟، غالطية تعداد بولس ألعمال اجلسد تقرأون يف
أو    اجلسدية  يتم السكر ح� �شعر بالشهية.  إىل اخلطايا اجلسدية   إالم �ش� هذه؟،  ف هنا قليًال فلنتوق...  والفسق

اجلسد   يمكننا أن نرى بوضوح الرابط ب�  – فنفرط يف رشب الكحول و�سكر، الكحول بالرغبة اجلسدية يف رشب 
ل�ن إن .  اليت نهانا اهللا عنها   سديةواألهواء اجل  إنها االستسالم �دًدا للغرائز،  الز� خطيّة جسدية.  والعمل هنا 

القائمة يتابع  ،  راجعت هذه  الواضح أنه ال يمكن�م أن ت�ذبوا .  واحلسد واحلقد   و�تلكم عن الكذب٢فهو    من 
 جسدية، أليس،  وحتسدوا وحتقدوا خارج أجساد�م

ً
إنها متعلقة بمواقف القلب   كذلك؟   ل�ن هذه ليست أفعاال

 . وميوهل

  اتلخر�ب هو ببساطة العمل الظاهري   ملاذا يتم اتلخر�ب برأي�م؟،  اتلخر�ب  ذكرُت خطيةسبق أن  .  إيل�م احلسد 
فسأحرص  ،  "إن لم أقدر أن أستمتع بما تملكه  املوقف األسايس للمخّرب هو اآليت .  اذلي يدل ىلع احلسد ادلاخ� 

إًذا، إنه أسوأ  . �ستمتع به أحد إنه يدّمره ئلال   هو ال �رسقه يلأخذه ببساطة، بل.  أنت بدورك" ىلع عدم استمتاعك به
  أدليك فكرة عن مدى ادلمار اذلي .  متلاكت اآلخر�ن  لكنه ينم عن روح حسد جتاه،  إىل حد ما   من الرسقة الفعلية

واهلجوم    و�م مرة تعرضت لالفرتاء  احلسد؟   و�م يتم االعتداء ىلع انلاس بدافع؟  يلحقه احلسد بالعالقات ب� البرش
العرش "ال   وضع اهللا احلسد يف قائمة الوصايا   األولو�ات  هل �ساءلت يوًما ملاذا يف ترتيب  ظلًما �سبب حسد أحدهم؟

يفرتض بنا أن نفرح لفرحه  ،  أو اخترب أمًرا جيًدا،  أحدهم ىلع منفعة ما   يعلّمنا العهد اجلديد أنه إن حصل؟  �شتِه"
 
ً

جتعل    ومفادها اكآليت "لك رض�ة غولف،  ها أنا ال أحب  ثمة عبارة ساخرة يف لعبة الغولف.  من أن نفرح �سقوطه   بدال
لكنه    ال �سعده  إن رض�ها أحدهم يف املاء، فاألمر،  ما سعيًدا"  "لك رض�ة غولف جتعل شخًصا .  شخًصا ما سعيًدا"

أفضل أداء    هو ح� يهتف اللك للجميع يلقدموا   الغولف  ل�ن ما أحب مشاهدته يف مباراة.  �سعد خصمه حتًما 
 من أن �رسليك يفوز  ،  يف اللعب

ً
هذا ما  .  سيئًا لشخص آخر  يوجد فرق ألنك ال تتم� حًظا ،  اآلخر  أحدهم بدال

 . الساقطة  اجلسد �ش� إىل الطبيعة القديمة: إًذا، ما أحاول إيضاحه هو اآليت .  نفعله ح� �ستسلم للحسد
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،  ر الروح حياة وسالمموت وفك  يقول الكتاب املقدس إن فكر اجلسد .  هذا السؤال  يف الوقت املتبيق دعو� أطرح
ََسدِ وقال "، و�ن فكر اجلسد عداوة هللا

ْ
ْ�تُْم فَلَْستُْم يِف اجل

َ
ا أ مَّ

َ
وِح" َوأ قد ت�ونون يف  : ل�ن إيل�م املشلكة،  بَْل يِف الرُّ

بتعب� .  ترت�بون الز� و�سكرون  وما زتلم  ،وما زتلم حتسدون،  لكن�م ما زتلم ت�ذبون،  أيها األحباء  ،الروح
ت�ون يف   أنا أعلم أن ابلعض يقول "إما أن.  ىلع الرغم من أننا يف الروح  السلوك بأعمال اجلسد  �ستمر يفآخر، �ن  

أظن أنه يتناول    ، عندما يقول بيل برايت ذلك.  جسديًا   ل�ن ال يمكنك أن ت�ون مسيحيًا ،  اجلسد أو يف الروح"
من اذلي سيرت�ع  ،  ث�ات وهناك حرب قائمةتلأ  حيث يقول للناس "أنتم تتعرضون،  رعو�ة مهمة جًدا  األمر بطر�قة

بايق   أم إن�م ستشبعون رغبات اجلسد،  القدس  هل ستعيشون يف خضوع للروح  سيكون منترًصا؟  ىلع العرش؟ من
 من اجلسد ترى أن التشديد يتم ىلع الروح، وهو يتلكم عن حياة متلئة بالروح" أيام حيات�م؟

ً
ل�ن ابلعض  .  بدال

،  روح اهللا   املسييح اجلسدي اذلي ليس دليه،  وجود أنواع �تلفة من املسيحي�  آخر�ن  أناس  استنبط من ذلك ومن
   .جسديًا  واملسييح الرويح اذلي لم يعد

إًذا، يف هذا    إنه غ� مسييح جسدي، واضح؟،  روح املسيح ليس مسيحيًا جسديًا   أيها األحباء، لك من يفتقر إىل
�سميه العهد اجلديد   إن اكن أحدهم جسًدا فقط، ما . تناقًضا يف املصطلحاتجسدي" تبّ�   الصدد، عبارة "مسييح

ل�ن، إن اكن الروح  ،  ال يم�ن هل أن يريض اهللا،  فهو خارج ملكوت اهللا،  وال �س�ن الروح القدس فيه  جسًدا
.  يح إ�سان رو  لكنه   ، وقد يظل يصارع مع اجلسد  جسدية  فقد يفعل هذا الشخص أموًرا ،  يف أحدهم  القدس ساكنًا 

�سىع وراء ثمر    اإل�سان اذلي يُريض اهللا هو إ�سان.  درجة خضوعنا للروح القدس  واآلن �تلف األمر باختالف
 . الروح يف حياته 

 

 تُ كْ ادلُّ 
َ
ُس ؤَ مُ  وَ ول هُ رْبُ . سْ . يِس رْ ور أ   �نَ �، وَ ونِ جُ يِل  اِت مَ دَ خَ  ةِ ئَ يْ هَ  سِّ

َ
  ةِ يسَ نِ كَ  اعةِ رُ  دَ حَ أ

ْ
  �ِس دِّ قِ ال

َ
 St. Andrews(و رُ دْ نْ أ

Chapel ا اكنَ مَ ا، كَ �دَ ورِ لُ فْ   ةِ اليَ وِ د بِ ورْ فُ ا�ْ سَ   ةِ ينَ دِ  مَ ) يِف   
َ
   يَّةِ لُكِّ لِ   يٍس ئِ رَ   َل وَّ أ

ْ
ْ   تاِب كِ ال ِس قَ مُ ال  Reformation(  الِح ْص إلِ لِ   دَّ

Bible College( َلُِّف ؤَ مُ  وَ هْ . و  
َ
نا الهو�ِ " َك لِ  ذَ ا يِف مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ �ْ أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian(" يُّونَ لك
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