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 إرضاء اهللا
 اذلنب والغفران:  ٦املحارضة 

 أر. يس. سربول 

ورأينا أن الشيطان هو  ،  املؤمن عن دور الشيطان يف حياة تعليم العهد اجلديد منا عنيف �ارضتنا السابقة، ت�لّ 
يأخذون الشيطان ىلع �مل    أناس كرث الوالحظنا وجود  ، املسييح نلموتعيق امن ب� ثالث عقبات   اثلاثلة العقبة

قام  ،  و�رهمع أستاذي األستاذ بر�  ادلراسات العليا يف هونلدا  أذكر أ� ح� كنت يف لكية.  يف هذا ايلوم والعرص  اجلد
 عن هذا انلوع .  ذه�  يف موقف يف الصف لم يفارق  ذات يوم   مرجتلةمالحظة    أبدىبتعليق،  

ً
  طرح أحدهم سؤاال

يم�ن  ال    دون علم شياط�  فتوقف قائًال "أيها السادة، من،  إىل آخره   ياط� واملالئ�ة و�بليس،عن الش  من األمور
  ، �ستمد منه فهمنا للمسيح و �ستع� بهاملصدر نفسه اذلي   هو أنببساطة  وما قصده بذلك  .  يوجد علم الهوت"أن  

 .  الشيطانعن حقيقة    هو املصدر نفسه اذلي �ربنا ،  اآلب، والروح القدس واهللا

مّ�ت ب� ذلك  .  � الشاكية  الشيطان يف حياة املؤمن  أ� أعتقد أن إحدى أ�رب وظائف  سابقةيف �ارضتنا ال  ذكرُت 
ىلع أخالقياتك يف   إن ساومتهذا ما سيسعدك فعًال،  تود القيام باألمر؟  أنت تقول "أال ،يف حالة اإلغراء ؛واإلغراء

  فعليًا   مهووس   نعيش اآلن يف �تمع�ن  .  لضم� املؤمن  الشاكية � تعذيب الشيطان.  هذا هو اإلغراء  –  "هذا الصدد
س  مكرّ   جزًءا كبً�ا منها   رتى أنس ل إىل أي مكتبة ودخُ أ.  اجلهد الشخيص إلسعادنا   نلفسية املعتمدة ىلعبالعالجات ا

متمحور�ن جًدا حول  و  مستبطن�نصبح    أظن أنه من اخلط� جًدا أن.  إ�ابية عن اذلات  لكيفية ت�و�ن صورة
هو أن علم  ،  العلما�  ل�ن ما أ�تشفه هنا يف العالم.  يف احلياةئنا  كرب�ا   قوم به هو تديلليث أن لك ما ن حب ،  ذواتنا 

و� متعلقة بما �سميه  ،  اإل�سانية املعارصة  ترصخ طلبًا لالهتمام يف  نقطة حساسةوجود    اكتشف  انلفس العلما�
 إ�ابية   صورةت�و�ن  اذلي ير�زون ىلع    الكتب وهؤالء املعلم�  ة أن هذهطر�ق الصدف  ليس عن.  اذلات"  "صورة
 . هذا ألننا أناس خالون من اذلنب ، جًدا ات ناجحونعن اذل

  "أنت لست مؤمنًا ل�ن دع�  وأنا أقول اغبًلا لغ� املؤمن�
ً

د  هذا سؤال معقّ  ما اذلي تفعله بذنبك؟"، أسألك سؤاال
أنا  .  "ليس دلي ذنب"  أي شخص بعد قائًال   لم يأِت إيلَّ .  أنا أفرتض أن دليه ذنبًا   أقول هل "هل دليك ذنب؟"أنا ال  .  فعًال 

 دليهم ضمائر مضطر�ة �سميها  تدين�غ� امل  األشخاص  حىت�أنه  و  ،بذلك  ون يعرتف  مألنه   أقول "ماذا تفعل بذنبك؟"
قالوا يل   . اذلنب بهم إن املشلكة األو� اليت    أعرف أطباء نفسي�  الطبيةيف م  معاجلتها   �در  � مشلكة  ،  ارستهم 

، واحد  ليست أمًرا يؤثر يف اإل�سان يلوم  ا  لم يتم حلهاليت  و�ن ن�تشف أن مشلكة اذلنب.  ا  لم يتم حلّهاذلنب اليت
 .  ملدى احلياة وتطو�رها و�بتها  ها �شكيل الشخصيةل�ن بإماكن، أو لسنة واحدة ،أو ألسبوع واحد
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  ؟ يوجد إعالن غفران،  ومن انلاحية العملية جًدا  يف قلب الرسالة الكتابية،  ،ملاذا:  اآليت   أر�د انلظر إيله هنا هوإًذا، ما  
، و�ينما أحاول أن أريض اهللا،  بينما أحاول أن أ�ون مطيًعا ،  و�ما رأينا سابًقا   ،اتلقد�س  ألنه يف قلب رصاعنا ألجل

أضيف و� يوم،  .  أدخلتُه إىل حيايت اذلي    مل الشعور باذلنبثقل حب أنا م،  املسييحاختباري    و�ينما أحاول أن أنمو يف
إًذا، لك يوم يلع  . بًعا ط أليست هذه حال�م؟ ، أخطئ ألنه ال يمر يوم واحد من دون أن،  نواًع ما احلمل    هذاعبئًا إىل

ت�بيًال    القوى األ�رث  أن اذلنب هو إحدى  وعلم انلفس  �ن نعلم من خالل طب انلفس  .اذلنب  معاجلة مشلكة
اإل�سان   ل�ن أيًضا، اذلنب قادر أن يصيب  ،يقول انلاس "أنا �مد خوفًا"،  اخلوف قادر أن �شل. يف الروح البرش�ة

ناجتة عن خضوعك    عرب التسبب بفضيحة  رك �ن الشيطان قادًرا أن يدمّ و،  إن اكن الشيطان موجوًدا.  باجلمود الفع�
شعب اهللا    �شّل   ببساطةالطر�قة األخرى تقيض  .  إىل نقض أعمال املسيح  الطرق الراميةفهذه واحدة من  ،  تلجر�ته

 . تأث�هم للقضاء ىلع

  املفضل   سفرال�ده يف العهد القديم يف  ،  ىلع مثل عن الشاكية الشيطانية،  أم�ن  واآلن أر�د أن نليق نظرة، إذا
.  اثلالث   سفر ز�ر�ا، ابتداًء من الفصل  أليس كذلك؟  ،ايلومية  يقرأ ذلك يف تأمالته  اللّك .  سفر ز�ر�ا   يف  ،دلي�م

َراِ� َ�ُهوَشَع  ":  ٣ز�ر�ا الفصل  
َ
اَكِهَن  اَوأ

ْ
اَم َمَالِك  ال َعِظيَم قَائًِما قُدَّ

ْ
، وَ ال يَْطاُن قَائٌِم َ�ْن يَِميِنِه يِلَُقاِوَمهُ ا لرَّبِّ لوا  ختيّ .  "لشَّ

  ر�ما جتدون حىت اآلن أن هذه .  ام مالكوهذا اخلادم قائم قدّ ،  خادم  اختاره اهللا وداعه للخدمة، إنه  هذا  .الصورة
يوجد املالك    املالكالشخص الواقف بالقرب من  من    ل�ن جبانبه، عند اجلانب اآلخر،  الصورة إ�ابية جًدا وملهمة

يَْطاِن: «يِلَنْتَِهْرَك  اَ�َقاَل  "  بم اكن يتهمه؟.  عليهواقًفا هناك �شتيك  ،  املاكر، املالك الرش�ر  الساقط، املالك لرَّبُّ الرَّبُّ لِلشَّ
ِي  ا لرَّبُّ  ايَا َشيَْطاُن! يِلَنْتَِهْرَك  

َّ
فَلَيَْس َهَذا ُشْعلًَة ُمنْتََشلًَة ِمَن ا ذل

َ
ورَُشِليَم! أ

ُ
�ًِسا ِ�يَابًا قَِذَرًة  . »؟نلَّارِ اْختَاَر أ

َ
َوَ�َن َ�ُهوَشُع ال

اَم    .  و�نت مال�سه قذرة  يف �رض اهللا مثل املالك أترون ما �ري هنا؟. "لَْمَالكِ اَوَواقًِفا قُدَّ

سؤال    من الالئق أن نقول إنه ال يوجد .  نعم أجل"فأجيب "  ؟" ماعةأمام اجل  أت�لم   قبل أن�سأل� انلاس "هل أتوتر  
تافه ذلك .  تافه، ل�ن هذا سؤال  هارم  يذكر�  احلدث   ونب�لود  قبل  ما  ماست�ز"  يف  "ذي  بطولة  بضع    منذ  يف 

الغولف يف  قصص    قلت إ� سأنت� من إخبار.  واحدة يف لعبة الغولف  برض�ةمبارشة    سجل أهدافًا اذلي  ،  سنوات
رفع    و�عد ذلك، يف مؤتمر صحايف،،  أهدافًا متتايلة برض�ة واحدة  –  ل�ن اكن يلع ترك واحدة جانبًا ،  وقت مبكر

متتايلة برض�ة   ل فيها أهدافًا مبارشةاليت �سجّ  يف مهنتك ون، أ� املرة األو�"سيد هارم مراسل صحيفة يده وسأهل
 .  هذا سؤال تافه  واحدة؟"

هذا ما  –   ينتقص من نقاوة مر�زه ومهمته وهذا يب� وجود عيب أو غضن ، القذرة إىل يهوشع، ومال�سهلكننا ننظر 
ال يليق  ،  إىل هذا الرجل  نظراإنه يقول للمالك، يقول هللا "   ما هو األمر اذلي يفعله أساًسا؟.  ز عليهيراه الشيطان و�ر�ّ 
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،  اجلماعة  قلت إ� أتوتر ح� أقف أمام .  ماثلة  ا أحالمً كنت أرى  .  �رضك، فمال�سه قذرة"   به أن ي�ون خادًما يف
ه يفرتض يب  أنأرى يف احللم ، احللم هذه � األمور اليت أراها يف. أحيانًا  أحالًما �شعة  أنا أتوتر كثً�ا دلرجة أ� أرى 

  و أ أ� بال حذاء،    أ�تشفو  بداية االجتماع  فأصل إىل الكنيسة، و�� موعد،  باح األحدأت�لم يف الكنيسة ص  أن
  �رز لطبيب انلفيس  هذا �عل ا.  املالئمة  بتعب� آخر، لست أرتدي املال�س.  بال ر�طة عنق  وأ  ،قميص أبيض   بال 

وهذا هو األمر اذلي  ،  �سيت ما كنت سأقوهل  أنا ال أرى أبًدا يف احللم أ� .  أنا متأ�د من األمر،  �اًحا غ� متوقع
ماذا سأقول   هل سأ�ىس ذايت يف الوسط؟  "هل سأجد ما أقوهل؟،  فعًال بهذا الشأنأع�، أنا أقلق  .  أن أنطلق  يقلق� قبل

أو من دون ر�طة عنق أو  ،  من دون حذاء  سأظهر هناكشأن ما إذا كنت  �   إًذا، أنا بوعي ال أقلق أبًدا  هلؤالء القوم؟"
  أمام أليف شخص   ه من املحرج جًدا أن أقفوأجد أن،  اليت أحلم بها   ل�ن ح� أنام، هذه � األمور   أبيض؟"  قميص 

 .  ومال�يس غ� الئقة 

أليس كذلك؟  واعون جًدا ىلع هذا انلوع   �ن أن  وتذكّ ،  �رض اهللا  لوا اكهنًا واقًفا يفل�ن ختيّ   من األمور،  روا 
  أر�د أن يرتديه قال اهللا "هذا ما  .  نفسه بأمر مفّصل من اهللا  بة ومصممةالعهد القديم اكنت مرتّ  مال�س الاكهن يف

ن اهللا اكن يتمجد بروعة  و�،  الاكهن اكنت مصممة للجمال واملجد  وقيل نلا يف العهد القديم إن مال�س.  الكهنة"
اذلي    فاغتنم الشيطان الفرصة قائًال "ما ،  �رض اهللا ومال�سه قذرة  وهنا نرى رئيس الكهنة واقًفا يف.  الاكهن  مال�س

القدوس   و� وسط الشاكية، فتح اهللا فمه.  �رض اهللا"  لألشخاص القذر�ن يف  ال ماكن. تفعله هنا؟ ماكنك ليس هنا 
  من انلار؟"انتشلتها هذا شعلة   ت! أليسصمُ اُ "أيها الشيطان،  م قائًال وت�لّ 

يف   هل سبق ل�م أن خرجتم للتخييم.  أع�، فكروا يف األمر  أال حتبونه؟  الالكم اذلي قاهل اهللا،�م أحب هذا  
و� انلهاية، أردتم  ،  بنيتم موقدة بواسطة األغصان،  جلبتم قضيبًا وغرزتموه يف انلار  ؟حلوى اخلط�   وشو�تمالغابة  

جاء ادلب سمويك  .  اسمه؟ سمويك  ثم جاء ذلك ادلب مع قبعته، ما   ،بعرثتها ئلال �شتعل انلار يف الغابة  احلرص ىلع 
مع  ؛أعطاك ورقة �الفة  ،أزعجكو القضيب  ذلك  أنك جلبت  ذلك  لوى اخلط�ح  أو  بعد  تنظيفه  هل  .  وأردت 

،  انلار قبل أن تلتهمه انلار  وعمليًا، إن سحبت قضيبًا من   تلك القضبان املتفحمة بانلار؟  حاولت يوًما حتر�ك بعض 
إن لم تضع قفاًزا، وحاولت  .  بالفحم  ح� �سحبه، فقد تتلطخ يدك،  من اتللف  حتتفظ بهذا القضيب وحتفظهليك  

 .  يداك   و�بقاءه خارج انلار، فستتوسخ، الشعلة بيد اعر�ةالقضيب أو  سحب

  .شعلة منتشلة من انلار،  يصفك أنت، و�صف� أنا لكنه  ،  أيها األحباءيهوشع فحسب،   بهذه الطر�قة، ال يصف اهللا
منتشلة من    وعندما ينقذك، فإنك تصبح شعلة.  تتسخ يداه  ،و�نتشلك من انلار  إًذا، عندما يفديك اهللا، و�نقذك،

طاهًرا و�ال    أن يصبح أحدهم  ال ينتظر اهللا.  بالفحم، أنت قذر جًدامغطى    هذا يع� أنك مغطى بالطالء،.  انلار
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يف    ليك ن�ون  ننال رداء بر املسيح،  بينما �ن ال نزال قذر�ن  هذا هو اإل�يل، أليس كذلك؟.  يفديه  شوائب ليك
يرتدي مال�س  منا  واحد    يع� أيها األحباء أن لك هذا  .  ن انلارم  شعلة منتشلة  هو  لك مؤمنإًذا،  .  رش�ة مع اهللا

.  بهذه القذارة أمام مجيع انلاس  و�ن ال نر�د أن �ول متباه�،  وتوجد قذارة يف حيايت ،  توجد قذارة يف حياتك.  قذرة
، شاردة وواردة يف حياتنا  ل�ن يوجد اثنان يعرفان لك وسعنا إلخفائها، أليس كذلك؟  ن نبذل لك ما يفيف الواقع، �

ثم يأيت و�مثل  ،  وزعزعة األمور  حياتك   هو �ب التسلل إىل،  والشيطان ثعبان سام مفسد لألمور.  اهللا والشيطان
 . نظر إىل هذا املعطف الوسخ"ا" أمام اهللا قائًال 

ي  ا لرَّبُّ  الرَّبُّ يَا َشيَْطاُن! يِلَنْتَِهْرَك  ايِلَنْتَِهْرَك  " ِ
َّ

ورُ اذل
ُ
فَلَيَْس َهَذا ُشْعلًَة ُمنْتََشلًَة ِمَن  ْختَاَر أ

َ
َوَ�َن َ�ُهوَشُع  .  »؟نلَّارِ اَشِليَم! أ

اَم   �ًِسا ِ�يَابًا قَِذَرًة َوَواقًِفا قُدَّ
َ

َم    .لَْمَالكِ اال
َّ
َجاَب َوَ�

َ
اَمُه قَائًِال: «افَأ َقِذَرَة». َوقَاَل  اثلِّيَاَب  انْزُِعوا َ�نُْه  الَْواقِِفَ� قُدَّ

ْ
ُ: «ل

َ
ْ�ُظْر.  اهل

ُمزَْخَرفَةً  ِ�يَابًا  ِبُسَك 
ْ
ل
ُ
َوأ إِ�َْمَك،  َ�نَْك  ْذَهبُْت 

َ
أ ِسِه .  »قَْد 

ْ
َرأ ىلَعَ  فَوََضُعوا  َطاِهَرًة».  ِعَماَمًة  ِسِه 

ْ
َرأ ىلَعَ  «يِلََضُعوا  َ�ُقلُْت: 

ِعَماَمَة  ا
ْ
بَُسوُه ِ�يَابًا َوَمَالُك  ا ل

ْ
ل
َ
اِهَرَة، َوأ   ، انلار   ح� انتشل اهللا ذلك الرجل من  ما �ري هنا؟أترون  .  "لرَّبِّ َواقٌِف الطَّ

،  املال�س القذرة بمال�س نظيفة بل عمل اهللا ىلع استبدال تلك، ل�ن اهللا ال يتوقف.  قذرة  تزاله الاكنت مال�س
، وثيابًا جديدة ىلع جسمك  ،رأسك  بأن يضع عمامة طاهرة ىلع،  للك واحد من�م  عد بأن يفعل األمر نفسهوهو ي

علينا أن نصيغ إىل ذلك  ،  حياتنا يف �رض اهللا  ل�ن يف الوقت نفسه، بينما نعيش .  خايلة من مجيع تلك العيوب 
 . ورش�تنا  ليشتيك علينا و�نزتع سالمنا  خطايانا  اذلي يلفت االنتباه باستمرار إىل  العدو

يمكننا أن   ثمة أشخاص يعتربون أنه ال.  فدائهم  اتلأ�د من  همكن�شأن ما إذا اكن يم  أنا أعلم أن املؤمن� يتجادلون
طالب يف صف ال  ب�أننا أجر�نا استطالع رأي  ،  لكية الالهوت   يف الواقع، أذكر ح� كنت يف.  مفديوننتأ�د من أننا  

ألحدهم أن  أنه يم�ن    لم يقولوا فحسب إنهم ال يظنون  اتلخرج صف  يف    الطالب  ومخسون يف املئة من ،  اتلخرج
برأي، ال يمكنك  .  هو عمل غطرسة ال توصف  مفدياملرء أنه    بل اعتربوا أيًضا أن افرتاض،  مفديأنه    باتلأ�يد  يعرف 

وأنا أؤمن .  اهللا يأمرنا باتلأ�د من وضعنا أمامه  بل من واجبك أن تعرف ذلك ألن،  أنك مفديفحسب    أن تعرف 
العقائد اليت   شخصيًا أيها األحباء ضمانة    يدة � عق،  مس�تهبداية  مها يف  للمسييح تعلّ   يم�ن  بأن إحدى أهم 

 ض تماًما للشللمعرّ   ألنك إن لم تعرف ذلك، فأنت،  حالة نعمة أو العكس  �ب أن تعرف ما إذا كنت يف.  اخلالص
 . انلاتج عن شاكية العدو

يصيغ  اكن  يهوشع  أن  احلديث  تذكروا  ذلك  بمال�سه .  إىل  هناك  واقًفا  يهوشع  شاكية  ،  القذرة  اكن  إىل  �ستمع  وهو 
ل�ن شكًرا هللا    لم �سمع إال ذلك الصوت؟  برأي�م، ماذا اكن يلحدث هل لو أنه.  قال الشيطان "إنه وسخ"،  الشيطان

فَلَيَْس َهَذا ُشْعلًَة ُمنْتََشلًَة ِمنَ ، يا شيطان صمت اُ "   ت�لم قائًال اهللا ألن
َ
حبسب   أو� ثمار اتلرب�رنالحظ أن  انلَّاِر؟" أ
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ْرنَا بِاِإليَماِن نَلَا َسَالمٌ ":  بولس � اكآليت  الرازح    صاحب الضم� املضطرب،.  َمَع اِهللا ودخول إىل �رضه"  فَِإْذ قَْد ترََبَّ
الشاكية هذه  بالسالم،  حتت عبء  ينعم  بالسالم .  ال  ينعمون  اذلين  ماكنتهم  األشخاص  يعرفون  واذلين  اهللا،  ،  مع 

أما  ؛  يف العالمأصحاب نفوذ  علهم  ما �،  املسيحية  ر�ة تلتميم حياتهميتمتعون باحل   ،واذلين يعلمون أنهم مفديون 
  هذا اإل�سان مكبّل يف مس�ته ،  عقيدة  ر�ح  ينجرف وراء لكواذلي  ،  واملتعرث، واملعرج ب� رأي�  اإل�سان غ� الواثق،

 . ا وما إذا كنت مفديً ، انتماءك يف حياتك دذلا من املهم جًدا أن حتدّ .  الروحية

املفرتي هو شخص    هو املفرتي؟  املفرتي، ومن  لشيطان يدىع أحيانًا هو أن ا،  الشيطان  اجلانب املاكر جًدا يف شاكية
الشيطان  . وهذا الشخص قد ظلم�، فهذا افرتاء ح� يتهم� أحدهم بأمر لم أفعله،. أنت بريء منها يتهمك بأمور

ذلك انلاس،  يفعل  �شّل  جًدا  مهتم  عنهم،  و�حباطهم  الشيطان  األ�اذيب  يلفق  خالل   وهو  من  سمعتهم   و�شوه 
ن�ون    فهو �شتيك علينا أحيانًا ح�،  بهذه الطر�قة فحسب  ل�ن أيها األحباء، هو ال يفعل ذلك  .االتهامات الاكذبة

بينما اكنت  وسخة"    والشيطان لم يأِت قائًال "مال�سه  أليس كذلك؟  اكنت مال�س يهوشع وسخة فعًال،.  مذنب� فعًال 
ألننا يف دراستنا .  االختبار املسييح عيش    هنا ت�من الصعو�ة الكب�ة يف.  ال، بل اكن يقول احلقيقة ،  مال�سه نظيفة

تقيض   اتلقد�سيف إطار    يف حياة املؤمنالقدس    وهو أن إحدى خدمات الروح،  هذا األمر  ذكرنا   للروح القدس،
فاألمر أشبه باإلصابة ،  ال �ب أن �رسنا األمر،  باذلنب حياهلا   �شعر   إن ارت�بنا خطية ما ولم .  بتبكيتنا ىلع اخلطية

الشعور باذلنب أمر مفيد  . جًدا ىلع املدى الطو�ل   قد نعترب األمر مفيًدا لكنه مدمر. وعدم الشعور باأللم بمرض ما 
 .ليك نرجع عنها  خطيتنا الروح القدس و�بكتنا ىلع  و�ن لم �شعر باذلنب، عندئٍذ يأيت . كنا مذنب� فعًال   إن جًدا

حاولت اتلملص من و  نلفرض أ� ارت�بت خطية،  القدس وشاكية الشيطان؟  ل�ن ما الفرق ب� تبكيت الروح
ثم يأيت  "  ماثًال؟  أي إ�سان أنت حىت تفعل أمًرا .  األمر، �ن نعلم أنك فعلته  فجاء الشيطان قائًال "أنت فعلت،  األمر

و�بكت�  القدس  نف  الروح  األمر  االثن�؟ مّ� تكيف    ،سهىلع  ب�  الفرق  اتلبكيت    من  الروح  هو هدف  ىلع    ما 
  املؤلم   رغم أنه منفأنت تعرف أنه    إن اختربت اتلبكيت ىلع اخلطية،  اخلطية  ح� يأيت الروح يلبكتك ىلع  اخلطية؟

يف الوقت  ،  خطيتنا   ح� يبكتنا الروح القدس ىلع.  يف ذلك  جًدا ي�من  مجيل  ثمة أمر ،  أن تتم توعيتك ىلع خطيتك
يأيت إيلنا كمن �اول ،  جلأنا إيله  إن  خطيتنا   غفرانيضمن نلا  هو  ،  إننا مذنبون  نفسه اذلي يقول نلا فيه   وهو ال 

أنتم تعرفون الفرق  .  يوجد فرق كب� ب� االثن�.  فدائنا بل إىل تدم�نا   أما شاكية الشيطان فال تهدف إىل،  تدم�نا 
القول    عليك  عندئٍذ،،  ثم يطعنك خبنجر،  املحبة"  "أر�د أن أقول لك أمًرا بدافع   ائًال اذلي يأيت إيل�م ق  ب� الشخص 

يبكتك ىلع    دائًما بأنه معك ح�  يبلّغكالروح  .  معك  يبلّغك فعًال بأنه  والشخص اذلي،  يا شيطان"  خرج خليفاُ "
،  موقع أذنبنا فيه فعًال   يرض�نا يفبتعب� آخر، الشيطان  .  الشيطان الواهنة  وهذا هو اجلواب ىلع شاكيات  ،خطيتك
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هذا هو  .  هو الغفران احلقييق ،  ىلع حد عل�  ،والعالج الوحيد ل�نب احلقييق.  حقييق  وعلينا االعرتاف بوجود ذنب 
 . تصو�ري املفضل لألمر

"ما  فقلت  ،  أ�لمك"  وقالت يل "�ب أن  ،مؤمنة  و� ،  جًدا   اغضبة  طابلة جامعية  يف إحدى املناسبات، جاءت إيلَّ 
القس  فقصدت  ،  وشعرت بعبء اذلنب الرهيب،  توّرطنا أنا وخطييب جنسيًا   وقد،  أنا �طو�ة وسأتزوج:  قالت  األمر؟"

 وأصبحت ضحية �رمات ،  ضم�ك حساس جًدا  فقال يل القس "املشلكة � أن،  وأطلعته ىلع مشلكيت  لكيةيف ال
أنت ال تعيش� حياة الفسق  .  تغ�ت   األمور   ل�ن عليك أن تدريك أن،  وأخالقيات مزتمتة يف �تمعك  ، فكتور�ة

يومنا وعرصنا    هذه � األخالقيات اجلنسية يف،  و�ن يف القرن العرش�ن،  أنت تورطت جنسيًا مع خطيبك،  هنا 
ونظرت الفتاة إيل  . أبًدا" عليك أن تفه� أنك لست مذنبة  ،تتحرري من هذا اذلنب عليك أن تدريك أنك ليك. هذا

 .  ما زلت أشعر باذلنب"، ادلكتور سربول أيها قائلة "ل�ن 

نتلكم    عندئٍذ، معضلةبدأنا  الكب�ة  عن  "موضويع".  اذلنب  أسميه  ما  ب�  اذلنب  ،  و"ذايت"  الفرق  ب�  الفرق  إنه 
وانتهك ،  إن جتاوز أحدهم هذا اخلط.  ىلع أنه انتهاك لرش�عة اهللا  يتم تعر�ف اذلنب قانونيًا والهوتيًا .  اذلنب   ومشاعر

ينتهك هذا الشخص رش�عة.  نظر عدالة اهللا  هو جلب ىلع نفسه اذلنب يفف،  رش�عة اهللا اهللا، فقد �شعر    عندما 
أ�رر،    هل ترون ذلك؟،  الفع� أو ز�فه  ال عالقة لشعوره حبقيقة اذلنب،  أو قد ال �شعر �يشء،  بالسوء حيال األمر

، هذا ما يفعله الشيطان.  ال تتوقف ىلع مشاعري ،  موضوعية  حقيقةوعندما يفعله، فهذه  .  الغفران هو أمر يفعله اهللا
مثلما   حبيث أنك ال تثق بنيلك الغفران،  حسيًا  و�اول أن �عل منك مؤمنًا ،  أهدافه خلدمة   مشاعرك ير�ز ىلع    هو

 . �دد يف وقتتثق بمشاعرك 

،  حياتنا نصبح أحراًرا   نقرأ وعود اهللا ونقبلها يفعندما  .  واخلرب ب�لمة اهللا  ،باخلرب  ذلا أيها األحباء، اإليمان يأيت 
وال يمكننا أن نرضيه  ،  �ن ندرك أن املسيح هو برنا   اِهللا؟"  َمْن َسيَْشتيَِك ىلَعَ ُ�ْتَارِي "  ونقدر أن نقرأ مع الرسول بولس

  أن نتكبل باذلنب ل�ن من دون  ،  واالعرتاف خبطايانا ،  ومعاجلة األمور رس�ًعا ،  االعتماد ايلو� ىلع نعمته  إال عرب
العليا ،  بل نعرتف به ونتطهر منه،  الطر�ق  اذلي �لبه ىلع أنفسنا ىلع طول تتميم ادلعوة  اليت نلا يف   و�سىع �و 

 . املسيح

 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٧   جم�ع الحقوق محفوظة ٢١٢٠ ©

 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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