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 نموت عن اخلطايا وحنيا للبر 

 مارك ج. جونستون بقلم  

هذه  ال توجد ديانة يف لكر تاريخ العالم تتضمَّن دعوة تُشبه اإلجنيل املسييح ال من بعيد وال من قريب. فمنذ بداية  
ْل َصلييبَُه َويَتْ  ْر َنْفَسُه َوََيْمي َ َوَراِئي فَلْيُنْكي ِتي

ْ
ْن يَأ

َ
َراَد أ

َ
" )مرقس  ادليانة، وبكلمات املسيح نفسه، يقال نلا: "َمْن أ بَْعِني

 (. فهذه ادلعوة، كما أشار جون بايب، يه دعوة إىل املوت.34: 8

سنواتنا األوىل، نسىع إىل أن نقبض ىلع احلياة بكلتا يدينا،    لطاملا اكن ذلك ىلع عكس توقعاتنا املعتادة. فإننا منذ
وإىل أن نعيشها بكلر ما فيها. فأين، إذن، تَكُمن القوة اجلاذبة يف لكمات يسوع اليت جذبت كثريين جًدا هل عب  

 العصور؟ 

فعندما أعلن يسوع   لم تتضح إجابة هذا السؤال ىلع الفور حىت تلالميذ يسوع أنفسهم بينما اكنوا معه ىلع األرض.
عزمه ىلع أن يصعد إىل أورشليم قرب نهاية فرتة خدمته ىلع األرض، عبَّ توما عما اكن يدور يف أذهان اتلالميذ  

يًْضا ليََكْ َنُموَت َمَعُه!" )يوحنا  
َ
َْذَهْب حَنُْن أ (. ونعلم أن فكرة موت املسيح، وأنه سيتوجب  16:  11اآلخرين عندما قال: "نلي

ة هلم )مرقس  عليهم يف ات (. لكن فقط  26-23:  12؛ يوحنا  32-30:  9باعهم هل أن خيرسوا هم أيًضا حياتهم، بدت حمرير
للعقل  لم يكن منطقيًا  فما  يتضح ويتبلور.  الاكمل لصيغة دعوة اإلجنيل  املعىن  ابتدأ  املسيح وقيامته،  بعد موت 

منطقيًا ومفهوًما ىلع حنو جميد، يف ضوء    البرشي قبل اجللجثة أصبح يف أعقاب ذلك، ومن خالل رشح الرسل هل،
ده املسيح نفسه،   عظمة خالص اهلل. وذلا، ليس من املثري لدلهشة إذن أن يصبح مبدأ "أن تموت تلحيا"، واذلي جسَّ

 فكرة متكررة يف تعايلم ووصايا العهد اجلديد. 

ث عن كون   الرسالة إىل رومية، حتدَّ بارز يف عدة مواضع. فيف رشح بولس لإلجنيل يف  املبدأ ىلع حنو  يظهر هذه 
(. وباملثل، يف الرسالة إىل فيليب، قال بولس إن هدفه من حياة اإليمان 3:  6املؤمنني قد "اعتمدوا" ملوت املسيح )رومية  

" ]أي بمو (. وبهذا، قال بولس إن ًّلكا من بداية احلياة املسيحية  10:  3ت املسيح[" )فيليب  هو أن يكون "ُمتََشبرًها بيَمْوتيهي
 واستمرارها يتضمنان حاجًة إىل املوت. 

ردَّد بطرس صدى هذا الالكم نفسه يف رساتله األوىل. فيف حديثه إىل املؤمنني الُمشتَّتني عب أحناء العالم الروماين  
ي  بسبب االضطهاد، واذلين اكنوا يصارعو ي ن لفهم الغرض من آالمهم، قال )رابًطا ًّلكمه مرة أخرى باملسيح(: "اذلَّ

( " ر ، ليََكْ َنُموَت َعني اخْلََطايَا َفنَْحيَا ليلْبي هي ىلَعَ اخْلََشبَةي (. ُيَعد هذا الالكم  24: 2بطرس  1ََحََل ُهَو َنْفُسُه َخَطايَانَا يفي َجَسدي
 وهل إننا ينبيغ أن نموت نلحيا. من أقوى اتلفسريات ملا قصده املسيح بق
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الفكرة املفتاحية اليت تبز بوضوح يف ترصيح بطرس يه إن حياتنا كمؤمنني ال يمكن أن تنفصل عما اعشه املسيح  
دنا الروح القدس   واجتازه ألجلنا. فما فعله الرب يسوع ألجل شعبه هو أساس لكر ما يعمله فينا بروحه. وعندما يوحر

دائرة املوت الرويح، ويدخلنا إىل جدة احلياة )احلياة اجلديدة( باملسيح. هذا االحتاد اخلاليص   باملسيح، خيرجنا من
هو حجر األساس ملا يعنيه أن تكون مسيحياا. ويف هذا االحتاد، نُعَطى القدرة ىلع أن حنيا احلياة اجلديدة اليت نناهلا 

أي السلوك يف طرق اهلل واحلياة ملجده    -كنا أمواتًا روحيًا   بامليالد اجلديد واتلبير. وما اكن مستحياًل علينا عندما 
ننا  اليت  نعمته بواسطة نعمله أن اآلن بمقدورنا  صار –  . ذلك من تمكر

نا أيًضا بمثاٍل هلذه الطريقة   إال أن ما يمثل أهمية كبرية يف حديث بطرس يف هذا السياق هو أن موت يسوع يمدُّ
ثَااًل ليََكْ تَتَّبيُعوا اجلديدة يف عيش احلياة. فهو يقول ًًك نَلَا مي ْجلينَا، تَاري

َ
ََّم أل ل

َ
يًْضا تَأ

َ
يَح أ يتُْم. فَإينَّ الَْمسي َذا ُدعي نَُّكْم هلي

َ
: "أل

( "  (. 21: 2بطرس  1ُخُطَواتيهي

إننا مدعوون إىل أن نموت "عن" اخلطية. يعِن ذلك، كما أوضح   انتقاء بطرس للكماته مفيًدا إذ قال  كذلك، اكن 
ن يف تفسريه هلذا املقطع، إننا نموت عن هذا العالم )بصفته نظاًما ساقًطا( حىت يتسىنَّ نلا أن حنيا هلل يف املسيح.  اكلف 

ًها جديًدا تماًما يف احلياة. فلم نعد نميل بالطبيعة إىل أن حنب هذا العالم احلارض الرشير، أو حنيا هل،   فإننا نُعَطى توجُّ
 (. 2-1: 3ذهاننا مهتمة بما فوق، حيث املسيح جالس يف املجد )كولويس بل يف املقابل صارت قلوبنا وأ 

  ىلع   سنتلك  فقط  لسنا   أننا   يعِن   - اذلات  وليس   املسيح،  مركزه   اذلي  –وإن تبِنر هذا اتلوجه اجلديد تماًما يف احلياة  
جيد بصفته مثااًل حلياتنا امل  ناسوته   يف   به  ونقتدي   إيله  سنتطلع  أيًضا   لكننا   الرويح،  املوت   دائرة  من  حررنا   اذلي   ذاك 

 اجلديدة، حنن أوالده. 

( إىل استخدام بطرس لكمة غري معتادة عندما قال إن املسيح يقدم نلا Edmund Clowneyأشار إدموند لكوين )
(  " ُخُطَواتيهي "نتبع  انلقاط  21:  2بطرس    1مثااًل يك  تتبع  طريق  الكتابة عن  يتعلم  لطفل  اللكمة صورة  هذه  ترسم   .)

، فعندما يتعلق األمر بألف باء احلياة املسيحية، يكون املسيح هو املثال لبرشيتنا.واخلطوط   املرسومة هل. ومن َثمَّ

واملعرفة،  الفضيلة،  مثل  اجلديدة،  احلياة  هذه  لشلك  الرئيسية  السمات  بعض  إىل  أشار  اثلانية،  بطرس  رسالة  يف 
(. هذه بعٌض من  7-5:  1بطرس    2واتلعفف )ضبط انلفس(، والصب )اثلبات(، واتلقوى، واملودة األخوية، واملحبة ) 

ا  (. ذكر بولس ويسوع سمات  8جلديدة يف املسيح )اآلية  "اثلمار" اليت أشار بطرس إيلها بصفتها ديلاًل ىلع احلياة 
 أخرى أيًضا، لكنَّ ما ينطبق عليها مجيعها هو أنها صفات متمثلة باملسيح.
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لطاملا أغوينا حبرص تركزينا يف جانب واحد من جوانب نمونا يف انلعمة، وهو "املوت عن اخلطية "، اذلي داعه جيل  
كما رأينا، جمرد جزء من هذا انلمو. فقد حتدث ذلك اجليل األقدم نفسه من   أقدم من املؤمنني باإلماتة. لكن هذا،

أي السلوك بموجب الب اذلي نلا يف املسيح. فكما أن إزالة األعشاب الضارة والغرس    -املؤمنني أيًضا عن "اإلحياء"  
احلياة للب، إذا ما أردنا  حاجتنا إىل املوت عن اخلطية و ا هما عنرصان أساسيان من زراعة حديقة مجيلة، هكذا أيًض 

 أن نزرع حياًة تعكس مجال املسيح. 

 

هو رايع كنيسة ترينييت اإلجنيلية املشيخية يف ريتشهيل، بدولة أيرنلدا الشمايلة. وهو    القس مارك ج. جونستون
 This World Isنها كتاب . وهو مؤلف للعديد من الكتب، مBanner of Truth Trustأحد املسؤولني يف دار نرش 

Not My Home: Reflections for Pilgrims on the Way    هذا العالم ليس وطِن: تأمالت ألجل الساحئني يف"(
 . )"هيا ندرس الرسالة إىل لكويس والرسالة إىل فليمون"(  Let's Study Colossians and Philemonالطريق"(؛ وكتاب  

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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