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 كفارة المسيح

قضييية الكفييارةك  وو ييي و   يهييفييي هييلا الكتييا  القضييية التييي هاح  ييا 
يف ميييييو  ا يميييييا  المسييييييحي ويتع ييييي و  فااايييييه بسييييياب اسييييي لة الكفيييييارة  ال

احيي ة، فكييي يتدسيد  ،  ةعقيدافي هظي ه  اسي لة  ي وصلب المسيح، ف
تدسيييد َيبيييلوب ويميييو؟ وَييييدفون؟  ؟  بيييي وييييي بعيييد ف  تخيييل صيييورة الا ييي وي

 كيي يكو  ذلك؟!
لكننيا لكييي هف يي  ا عابية عليي، وييي ذلييك، علينيا ف  هف يي  ف  المسيييح ليي  
يييي ؟ل  لييي، العيييال  باعتايييارن هايييياق، فخاهيييه الحيييى وقتليييه قوايييه،  هميييا فتييي،  لييي، 

 ايياالعييال  لكييي يحييي ا ييكلة الا يي ية الكايي   والمعقييدةك  وعليييه ف هييه لكييي 
مقييدب بخبييوك الكفييارة ف هييه يلنانييا ف  هاييدف القضييية هف يي  فكيي  الكتييا  ال

  ان بدايت ا لنس ل اا هي:
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 مشكلة البشرية

 ذا فردها ف  هلخ لص ا كلة الا  ية فيي ولمية واةيدة، في   هيلن الكلمية 
 ك”الخطية“الواةدة ستكو  هي 

 ؟”الخطية“واآل  ااذا تعني ولمة 
و اييييا ك ييييي و  يظنييييو  ف  الخطييييية ال تعنييييي سييييو  الكاييييا   فقيييي ، ف

ه اين ع تي - يلتمسيو  يسميه العال  عي ا  ، فايا ايا عيدا ذليك في   النياب 
وقعييه عليي، رييما  ه ، بيي   يسييموهه ايين ، ويخففييو  راعييلاأل ألهفسيي   -

 ذا اعتيي ب بحييدوث ةتيي، "عيايياق" فو "رييعفاق" فو ".ليية"ك  بييي    ا هسييا  
 الخطية، ف هه عادة يدد لنفسه فو لغي ن الما را؟ العديدة ل اك

 عن ذلكك هدد في الكتا  المقدب فك اق اختلفاق تماااق لكننا 
ولميية هاايية  -بحسييب اف ييوك الكتييا  المقييدب  -” الخطييية“   ولميية 

  ين:وخطي ة، ويمكننا ف  هدد ل ا ان ولمة   تع يف
 ( عدك  صابة ال دب1
 ( تداو. الحد2

هييءالي ي اييو  » 16 :20األول هف مييه ايين قييول الييوةي فييي قضيياةالتع ييي  
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«ك  المقالع علييييي، ال يييييع ة وال يخط يييييو  الحدييييي  بييييي
تعنيييي عيييدك  صيييابة بحسيييب هيييلن اآليييية  ييييةفالخط

يي للمعنيي،  ال يدبك  فايا المعني، ال ياهي، وهيو اكم ل
األول، ف يييو ايييا هسيييتنتده اييين قيييول  ييياول المليييك 

فخطيييي ؟ ألهييييي تعييييدي  قييييول »لبييييمو يي الناييييي 
(، فييييييييي   يتعيييييييييد  24 :15صيييييييييمو يي1« )الييييييييي  

حييييد المسييييمو  بييييه ا هسييييا  فقييييوال  ، اتديييياو.اق ال
 خطيةك -في هظ  الوةي المقدب  -ان قاي  ، ف لا 

يمكيييين القييييول    الخطييييية بحسييييب التع ييييي  األول سييييلاية: ف  تحيييياول 
ه، هيييلن خطييييةك  وعييين هيييلا يقيييول الكتيييا  المقيييدب  ييي صيييابة ال يييدب فتخط

(ك  وفاييا 23 :3)رواييية «( ادييد  come shortخطيي وا وفعييو.ه  )فالدميي  »
ال ييييياهي ف ه يييييا  يدابيييييية: فييييي   تتعيييييد  وتتدييييياو. الحيييييد بحسيييييب التع يييييي  

المسيييمو  بيييه، سيييواي ب سيييلو  عميييدأ فو ال  رادأ، ف هييي  بيييللك فخطييي ؟ك  
 (ك4 :3يوةنا1) «الخطية هي التعدأ» :وعن هلا يقول الوةي المقدب

بيياه، يخطييا ال ييدب ايين ليي  يَ فهييه  ، ةتيي، فييي الحييياة العادييية،ووارييح
هفيي  ، و بمسييافة واييي ة فو صييغي ة بال َي يت   ف  تكييو  عييدك  صييابة ال ييدو 

تدياو. الحيد المسيمو  بيهك  ف هيك    لي  َتبيب ال يدب فو األا  يقال عين 

اااااا   إذا أردناااااا أ  نل   
مشااااكلة البشااااارية فاااااي 
كلمااة حاةاافةن فاا   هااذ  

ة سااتكو  الكلمااة الواةااف
 .”الخطية“هي 



 

 8 

 تداو.؟ الحد، ف ه  قد فخط ؟، وهلا يكفيك
 ”الخطييية“امييا سييان ف هنييا هقييول  هييه لكييي هف يي  المعنيي، الكتييابي لكلميية 

هحققيييه، وايييا هيييي  ف  نييياايلنانيييا فوالق ف  هعييي ب ايييا هيييو ال يييدب المطليييو  
الحييدود التييي ال يدييب ف  هتداو.هيياك  وايين فييين يمكننييا اع فيية هييلا األايي  

ولعيييي هيييلا هيييو سييياب احاولييية ال ييييطا    ؟فو ذاك بييدو  ا عيييال  ا ل يييي
يكييو  بوسييعه ف  يخييدع   ومييا  فايللك بعياد النفييوب عيين الكتييا  المقييدب، 

ليييي  ل يييلا  ف»يحليييو ليييه، وقيييول الييي   ليييه المديييد لييياع  الي يييود فيييي فياايييه 
 (ك24 :12)ا ق  «؟ال تع فو  الكتب  ذ ،تضلو  

ت   ايا هيو ال يدب اليلأ ويا  اطلونياق انيا ف  هبيياه ف خط هيان؟   هيه 
لنيا  ذ  يوويا  يناغي ،(7 :43اديد  ك  فياخ خلين ا هسيا  لمديدن )  يعياي

بييي بحسييب  عييال    لنييا فييي الع ييد (، 21 :1ع فنييا   ف  همدييدن )رواييية
، ةتيي،  هييو المحيي ك لنييا فييي وييي فعمالنييايييد يناغييي ف  يكييو  ادييد  دالد

فيي ذا ونييت  تيي كلو  فو ت يي نو  فو تفعلييو   ييي اق، » االعتيادييية فو الضيي ورية
لييييي  بييييالطا  لكيييين هييييلا (ك  31 :10كوره يييييوب1) «فييييافعلوا الكييييي لمدييييد  

 :،  ذ يسدي الوةي بب يح العاارة قا الق يحدث
 (ك23 :3)رواية« وفعو.ه  ادد   الجميع أخطأوا»

تفكييييي  فييييي عموايييييية الخطييييية عنيييييد ويييييي ك  «الدميييييي  فخطيييي وا» هعيييي 
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اييين لطخييية الخطيييية  يييعب فو عييين  فو ةضيييارةك   الا ييي ك   هيييه لييي  يييين َ 
المغالطيية التييي  عليي، قييدرةالالفييارا الوةيييد بييين قييوك وقييوك هييو فييي اييد  

ظ ييي  ةقيقييية ةالتنييياك  اييين فيييياك جدك وةتييي، الييييوك عييياي  لييي، العيييال  ب يييا هَ 
ويي  واةييد ايين   ليي  يخطيييي؟  ا عابيية   بليييو  ايين الا يي ك 40فك يي  ايين 
ف  الدميي   ، هييان وتا  التاريخ ووتا  اليوةي علي، السيواي ،القاطعة
 فخط واك

 ! اهحي  في يا ا هسيا   لي، اسيتو  فقيي اين الحييوا  ،ك  اين تبي فا؟
في ط ق   اغتبا  وسحن، وط يين السيالك لي  يع فيون، ليي  خيوب   »

ر اليييياع  ف  ايييين هييييءالي د  د قيييي(ك  لقيييي18-16 :3)رواييييية «قييييداك عيييييوه  
اييييا؟ هحييييو  ليييي     ،ايييين الا يييي  الييييلأ ولييييدوا فييييي العييييال  األرنعييييين بليوهيييياق 

اقتولين ب يدأ ب ي  جخي ين!  والك يي  اين   ايا؟ ايتيا؟ ب يعةك  ايا فك ي  
 يي  اييا فك يي    !ي بد تييه  لييحي، فو اَ ، فو َسييفيين ةييياق ةيي ا فو دَ عيي ، فو فَ ايين رَ 

ا عمليييون هييي  بييي خوت  ، فقتلييييوا اليييلين اسيييتيقظ  ريييما  ه  فلييي  يحتمليييوا اييي
 هفس   انتح ين!ف

ف هييك تدييدها فييي  ،واآل  اهظيي   ليي، ببييمة الخطييية الوارييحة عليي، الا يي 
كيييي ايييا ةوليييك:  سيييتددها ببيييورة ا سييياوية واخيفييية فيييي فةيييياي الميييد  الفقيييي ة 

 سفة في األةياي ال اقيةكاء فيضاق ببورة احنهة و  اوالمكتظة، وستدده
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 بمييييين في ييييياك  قيييي  بنييييييارة  لييييي، السيييييدو  والتييييينل 
المدتمييي  وايييا عملييييه  يايييا عملييييون فييي ،لييي اسيييتم  

فليينل هظيي ة خاطفيية عليي، الحاهييا؟  المدتميي  فييي  ! 
والمي اقص ودور الفدييور وهيوادأ القمييار،  ي  عليي، 
بييو؟ ا تييادأ هيلن األايياكن، وايين في يا ايين هسييوة 

وف.واج فو جبيييييييييييييييياي  ،وفوالد تعسيييييييييييييييياي ،با سييييييييييييييييا؟
بييي ك  احطميينك  هييلن بعيي  هتييا   الخطييية الميي ة

ايا تتاي  ج يار   هك لن تحتياج  لي، رةلية بعييدة ويي
داخيييي قلايييك  -   ونييي  اخلبييياق اييي  هفسيييك  -الخطيييية، ف هيييك سيييتددها 

 فه ، وقلب الا   المحيطين بكك
   “قييييال فةييييد الحكميييياي لكييييي يورييييح اسييييتفحال الخطييييية فييييي العييييال : 

يييييالسيييييلطة الت ييييي يعية هو    أل  الا ييييي  ال يمكييييين ف  يو ييييين فيييييي   لتسيييييوية مو
اييييا وييييا   ،ب ااهيييية وهناهيييية وةيييييدةك  والك ييييي  عييييداق امييييا هعاي ييييه خالفييييات  

 ،د وافييياق عيية الا يي يةك  فالوعييد ليي  يَعيييلييوال ت صييي الخطييية فييي الطا حييدثلي
ل يييا بيييي فصييياح العقيييد ال.اييياق، واألبيييوا  ايييا عييياد؟ وافييييه بيييي فصييياح يلييينك 

بيييي فصييياح يلييينك قطييي   ،تييي ابي  وفقفيييال، ودفييي   مييين ال ةلييية ايييا عييياد وافيييياق 
و يييييخص جخييييي  ليدمع يييييا فيييييي ه ايييييية  ،فيييييتص لفحيييييص التيييييلاك وا ،تيييييلو ة

إناااا  لااااإ ىحتااااا  إلاااا  
مااااا  رةلااااة ة ياااافة كااااي

ىتبااااار الاااااار ال  ياااااةن 
ف ناااا  سااااتلفها دا اااا  
قلباااااا  أناااااا ن حقلاااااا  
 البشر المحي يإ ة .
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لفي    وعيود ال ي طةال ةلةك  القواهين والتعليما؟ ل  تعد وافييه، بيي يلينك 
القييياهو  والنظييياكك  هيييلن وف يييياي فخييي   و يييي ة ايييا ويييا  ل يييا فأ لييينوك ليييوال 
الخطييييةك  فييينحن ال هقيييدر ف  ه ييين فيييي بعضييينا الييياع ، بيييي هحتييياج  لييي، 

 ك”ةماية الواةد ان صاةاه
 يي  تفكيي  فييي فايي  جخيي  وخطييي ، يبييور لنييا ببييمة الخطييية: فعنييي بييه 

عيييييدو الا ييييي ية األول، الميييييو؟ اليييييلأ سييييي   علييييي، الدميييييي  بيييييدو   ،الميييييو؟
وف   ،يمكنييييك ف  تتتايييي  ه يييي  الييييداوع التييييي سييييال  ايييين العيييييو   فاسييييت نايك  

يييي   تحييييي  علميييياق بييييالنفوب التييييي تلوعيييي ، والقلييييو  التييييي تحطميييي  علييييي او
يمكنييييك ف  تيييي   اييييا هييييت  عيييين الحيييي و  ايييين  فالعبييييور بسيييياب المييييو؟؟  

والمدييييي وةين، وويييييلا قيييييدر اليييييداار    االييييييين القتليييييي والم يييييوهين، واألسييييي  
يمكنييك ف  ت يياهد الم ريي،  والخيي ا  لكييي اييا وييا  يوايياق ينييا  بالحييياة؟  ف

فيييي وييييي .اييييا  واكييييا ، والمييييو؟ وهييييو يتسيييي    لييييي فعسيييياده  بييييا ي لكيييين 
اوقييي العديين الكااييي عيين  ب اييا؟، واألةايياي عليي، اق نيية ايين  ، لكيين   فييي

فهييين المطيي وةين وت وهييات   وصيي خات  ؟   ،يمكنييك تسييتم   ليي اسيياعدت  ك  ف
    هلن ول ا هي بع   م ا؟ الخطية الَم ة!

جن ايييين الخطييييية وذو يات ييييا الم عايييية!  ويييي  فذليييي !  ويييي  فرييييل !  ويييي  
 ةطم !  و  بدد؟!  و  وس ؟ ان قلو ، وف ار؟ ان  دو !
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ليييي  تعيييي ب ايييين الخطييييية  ال اظاه هييييا  -بعييييد وييييي هييييلا  -لكيييين فهيييي  
المييي   ذاتيييه،  الخارعييييةك  لقيييد  ييياهد؟ بعضييياق اييين فعييي ا  المييي   ال

 !*القلب، والض نة فعمن ان الدلد يفالداي غا   ف
 يبنييي يلكنيييك ةتييي، ليييو دخلييي   لييي، القليييو  لتييي   ايييا فعلتيييه الخطيييية فييي

فييي المقيياك  يالمسيي لةك  فالخطييية هيي يالا يي ، فلييي  هييلا هييو الدييني األهيي  فيي
 لييك »وميا قيال داود النايي للي    ،ول رد  ، وهيي  هاهية لمديدن تعيال،األ

 (ك4 :51)اناور« وةدك فخط ؟، وال   قداك عينيك صنع 
هييييلا يقودهييييا  ليييي، هقطيييية  اهييييية هاايييية قاييييي ف  هف يييي  الفكيييي  المسيييييحي 

 اللكفارة، فعني ب 

                                                                    
* عيين ري نة الايي كك  هييلا الميي    30ن25ن20ن3 :13هيلا التعاييي  اقتييا  اين سييف  الالويييين 

اللعين اللأ لي  له  فاي عند النابك  وهيو صيورة اعاي ة لضي نة الخطيية التيي ليي  ل يا عنيد 
النييياب  يييفاي، وهييي، عميقييية، ليسييي  عليييي السيييطح فحسيييب: تظ ييي  فيييي ولميييا؟ فو هظييي ا؟ككك 

 (ك23-20 :7، ا ق 9 :17الخ، بي هي عميقة في داخي قلب ا هسا  ) رايا
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 قفاسة هللا حغضبه

ن النداسييةك  لييي  في ييا ذرة واةييدة اييهييي قداسيية اطلقيية قداسيية      
: ف    ، وهخاييي و  بيييههيييلا هيييو الخاييي  اليييلأ سيييمعنان انيييه» :يقيييول اليييوةي

ويقيييول النايييي ةاقيييوا فيييي  (ك 5 :1ةنيييايو 1« )هيييور وليييي  فييييه ةلمييية الاتييية
لسيييي  فهيييي  انييييل األ.ل يييييا ر   ل ييييي قدوسيييييكك عينيييياك  ف»الع ييييد القييييدي : 

« فط يييييييي  ايييييييين ف  تنظيييييييي ا ال يييييييي ، وال تسييييييييتطي  النظيييييييي   ليييييييي، الدييييييييور؟
(ك  ويعو.هييا الوقييي  وا دراك ةقيياق ليينف    يييي اق عيين تليييك 13ن12 :1قييوا )ةا

القداسيييية التييييي لييييي  ل ييييا هظييييي  عليييي، ا طييييالاك  فيقييييول لييييه اوسيييي، فييييي 
ايين ا لييكككك يييا ر ؟  ايين ا لييك »الت هيميية األوليي، المسييدلة فييي الكتييا  

(، 11 :15)خيي وج« اعتيين اق فييي القداسيية، اخوفيياق بالتسييابيح، صيياهعاق عدا ييب
فيييامن ت يييا وهني ف سييياوية يقيييول »ه فيييي الع يييد القيييدي : ويقيييول الييي   هفسييي

اييييين »(ك  ويقيييييول ال ا يييييي فيييييي سيييييف  ال  ييييييا: 25 :40عياي)  ييييي« القيييييدوب
 (ك4 :15يا)ر  « يخافك يا ر  ويمدد اسمك، ألهك وةدك قدوب؟ ال

عنداا ة   الي   لموسي، بل ييب هيار اين وسي  عليقية، وايال اوسي، 
العليقيية، فيي   اليي   هييادان ايين لينظي  هييلا المنظيي  العظييي ، لميياذا ال تحتيي ا 

اوسيي، اوسي،كك ال تقتيي    لي، ه نيياك اخلي  ةييلايك »وسي  العليقيية قيا الق: 
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ايين رعليييك، أل  الموريي  الييلأ فهيي  واقييي عليييه 
(ك  ةقييياق  هيييه وميييا 5-2 :3وج)خييي  « فر  اقدسييية

    ل نييييا هييييار »فعليييين الييييوةي المقييييدب عيييين  : 
(ك  وعلييييييه فييييي   فول يييييك 29 :12 اهيين)عاييييي« جكلييييية
همين، اليييلين هظييي اق ل ييي  قليييون  ، يقلليييو  اييين اليييوا 

اسييييييييييتو  قداسيييييييييية   ليتناسييييييييييب ايييييييييي  اسييييييييييتو  
ذاك  -فخالقييييات   وطايييا ع  ، سيكت يييفو ، بعيييد فيييوا؟ األوا ، ف   بليييي  

قييد خييدع  ك  وعنييدها سييتنطان علييي   ولمييا؟  -القت ييال للنيياب ايين الاييدي 
  بط ييك  اسمعوا في يا الاعييدو  ايا صينع ، واع فيوا في يا الق يايو »الوةي 

ارتعب في ص يو  الخطاة، فخل؟ ال عيدة المنيافقينك  اين انيا يسيكن فيي 
 (ك14ن13 :33عياي)  « هار جكلة؟ ان انا يسكن في وقا د فبدية؟!

  الييلأ هتعاييد لييه، والييلأ فاااييه سيييقي عمييي  الا يي  ليعطييوا ةسيياباق 
ي ليه، هييو  ليه ولييي القداسية، ودا ميياق قيدوبك  وفاييا هحين فاالسييقو  وقعنيا فيي

لقييد َولييدها فييي “كييي اييا يمكيين لأهسييا  ف  يقيي  فيييهك  ونلغيية فةييد الحكميياي: 
عييال  الوث،ولقييد عاي يينا القييلارة ايين ا ييدها، وررييعناها ايي  لييان فا اتنييا، 
ييي  فينيييا اييي  السييينين، وتعمقييي  فيييي  وتنفسيييناها اييي  ويييي  ييي ين هيييواي، وهمو
 اختاارها ا  اي ور األيياك، فكيي  ييي ةولنيا اليوث، وفك ي  األ يياي بيارياق 

لاااافنا فااااي  ااااال   لقااااف حا
فكااااا   اااااي   ملاااااو ن

ةولناااا ملاااو ن حأك ااار 
األ ااااايا  ةياياااااا  فاااااي 
 المناااا هاااذان هاااو فاااي 

 ةقيقته رمادي قاى 
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 ”كفي عالمنا هلا، هو في ةقيقته راادأ قات 
ا كلة ا هسا  الخاطا فهه يفك  في   بمف واه المنح بك  يقيول 

-16 :50)اهظيي  اناييور «ةننيي  فهييي ا لييك» 50  لل يي ي  فييي اناييور
خطيتيييه، هظييي اق لد ليييه   يييناعةاينميييا يخفيييي ا هسيييا  اييين ول يييلا ف(ك  21

يتكل  عين الخطيية بمف يوك اختليي   هنا هدد الوةي المقدببقداسة  ، ف
ان يع ب ف  يعميي ةسيناق وال »تماااق عن اف وك الا   ل ا، فيقول ا الق 

فكي  الحماقية »(ك  وما يقول فيضاق 17 :4قو )يع« يعمي فللك خطية له
 الكيييي ولمييية بطالييية )فأ عاطلييية و »ويقيييول     ك (9 :24 يييال)فا« خطيييية
 (ك36 :12)ات، «ك الدين( سوب يعطي الناب عن ا ةساباق يو ل ا لنوك

 هييك    ليي  تنظيي   ليي، الخطييية ب ييلن النظيي ة، فليين يمكنييك ف يي  الكفييارةك  
ف هييه ليين يقييدر ف  يبييي الييدوايك   ،ص الييدايالطاييب اييا ليي  يقييدر ف  ي ييخ ل ف
عيي ب فوالق ةقيقيية هللم ييكلة ف  البييحيح حييي الاحييث عيين هقاييي ف   ييناغييو 

 الم كلةك
واةييدة َطيي د فبواهييا األوال  ايين فهييه بسيياب خطييية يخا هيا الكتييا  المقييدب 

فهيييه وميييا يخا هيييا (ك  3الدنييية وةلييي  بييياألر  ويييي هيييلن المبيييا ب )تكيييوين
بساب خطية واةدة لحاك فبي ونعا  ةلي  اللعنية علي، المالييين الغفيي ة اين 

فهييه بسيياب خطييية واةييدة لخييادك ويخا هييا فيضيياق (ك  25-20 :9هسييله )تكييوين
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 (!27 :5الوك2فلي   َر   بالا ك هو وهسله  ل، األبد )
خطي  يديب ف  هع فيه فيي  ، وهيو غضياه بالغ الجخ    اق لكن هناك  ي

اعليين ايين غضببهللا   أل  »المقييدب بسيياب الخطيييةك  يقييول ال سييول بييول  
(ك  وعنيييداا ذوييي  18 :1)روايييية «السيييماي علييي، عميييي  فديييور النييياب و  م ييي 

فردب ال سيول  ،6 :3، وفيي وولوسيي6 :5قا مة ان  ي ور الا ي  فيي ففسي 
لقيد ك  «علي، فبنياي المعبيية غضبهللا   هه بساب هلن األاور يي تي »ا الق ق

عنيييداا  ،فيييياك هيييو  فيييي تدلييي، غضيييب   فيييي الماريييي علييي، العيييال  القيييدي 
(، ولقييد تدليي، ذلييك الغضييب ايي ة  اهييية 8-6فييا  عليييه الميياي ف لييك )تكييوين

يي»عنييداا  عايي ة، »وععل ييا  «د اييدينتي سييدوك وعمييورة والمييد  التييي ةول مييارا 
(ك  ويقيييييول المييييي ه  فيييييي 7؛ ي يييييوذا19)تكيييييوين «ابيييييدة عقيييييا  هيييييار فبدييييييةاك

(ك  11 :7)انايييور «  قيييا  عيييادل، و ليييه يسيييخ  فيييي ويييي ييييوك» :المنايييور
 تكييب يواييياق ايين بنييي الا يي ك  بييي بسيياب ال يي ور التييي تَ يسييخ  طاعيياق  هييوو 
الييلأ يييءان » :فييي ا هديييي يييلو  لنييا هييلا الغضييب فييي قييول الا ييي  يوةنيياو 

ياة فبدية، واليلأ ال ييءان بياالبن لين يي   ةيياة بيي يمكيث علييه باالبن له ة
 (ك36 :3)يوةنا «غضب  

*   *   *   * 
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ة هيي الخطيية، فمين الم ي  ف  هعيود يطالما ف  ا كلة الا  ية الحقيقو 
هيلا يقودهيا  لي، الحيديث  ل، قبة دخول الخطية  ل، العال  اين بيدايت ا، و 

 عن النقطة التالية في بح نا وهي
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   ية األحل  في اللنةال

لنعيييد  لييي، القبييية اييين بيييدايت ا وهيييدرب ب ييييي اييين التفبييييي الخطيييية 
 الدنةك ياألول،، خطية فبوينا األولين ف

سيييف  التكيييوين واألصيييحا  ال ييياهي هقييي ف وييييي خلييين   ا هسيييا ،  يفييي
وريييعه فيييي عنييية وةوليييه ويييي اظييياه  الدميييال وفسييياا  السيييعادةك  ووييييي 

تفكييي  فيييي هسيييما؟   !ا ليييه هفسيييه تفكييي  فيييي روعييية عنييية اييين غييي ب الييي  
لكيين   !البيياا  المنع يية فييي تلييك الدنيية، وفييي هييدوي المسيياي الدليييي في ييا

 ،مخلوقيييا؟الدو  بييياقي ليييي  هيييلا فقييي ، بيييي لقيييد اخيييتص   جدك فيضييياق، 
وفييي  يي وة  قييهالختوافيين ايي   يفييا هسييا  ب ييا فصيياح  يبنسييمة الحييياة، التيي

ا ليييه فيييي الدنييية و لييي، ايييا فسيييعد جدك وهيييو يسيييي   لييي، عيييوار الييي    اعيييهك 
نا رييافة  ليي، و عييوارن الميي فة التييي صيينع ا اليي   ليكمييي ب ييا سييعادة جدكك  

عطيان   السيلطا  والسييادة علي، ويي الخليقيةك  ولقيد تدلي، فقد ف  ،كي ذلك
سييلطاهه هييلا عليي، وييي المخلوقييا؟ عنييداا فةضيي     ليييه وييي الحيواهييا؟ 

 ووي الطيور ليدعوها ب سما  اك
ااتحاهيييياق لييييه،  ،، احظييييوراق واةييييداق ن فيضيييياق وصييييية واةيييدةلكييين   فعطييييا

 ةدث؟ ألي ا  ب ا تقدي ن لفضله عليه واعت افه بنعمتهك  فما الل
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فذ  ةييواي  ي(، وهميي  فيي3لقييد عيياي ال يييطا  اسييتخدااق الحييية )تكييوين
ليي  يقييي لكمييا  هكمييا  ذا فكلتمييا  بكييالك سيياك اضييموهه: فوالق:      ويياذ ك  ف

 يي   هييه لييي  عييادالق، «ك  ليين تموتييا»الحقيقيية فهكمييا  ايين ال ييد ة سييتموتا؟ 
و ال فلميييياذا يسييييلاكما ة ييييية التبيييي ب ويمنعكمييييا ايييين التسييييل  عليييي، هييييلن 
ال يييد ة اييي  فهكميييا رفسيييا الخليقييية؟!   ييي  هيييو فيضييياق ال يحاكمييياك  ليييو ويييا  

بييي   عييال  فهييه يييوك »ي؟  يكييا  يح اكمييا ايين التمتيي  ب يي يحاكمييا ةقيياق، ف
هييييلن ال يييد ة( تنفيييتح فعينكميييا وتكوهيييا  ويييياخ  اييين  مييي  أتييي كال  انيييه )ف

 و  ال ي يدوما هظي ن، بي ف  تظال فقي انه!« عارفين الخي  وال  
ق  الميي فة هييلا ولييه،  يهييلن هيي ولمييا؟ الحييية للميي فةك  ونكييي فسييي صييد 

وفكلييي ، وفعطييي  رعل يييا فيضييياق ف كييييك  وعنيييداا فكيييي ا هسيييا  ويييا  اعنييي، 
الفتييي ايا؟ واألكاذييييب ال ييييطاهيةك  علييي، ويييي هيييلن ا” جايييين“ذليييك فهيييه قيييال: 

 وواه  هلن  هاهة بالغة خ فااك وي الخليقةك  ويا للكار ة!
كيا  بوسي    اين فول لحظية ف  ي اي  فهيه صياداك  فميا ويا  فسي ي 

الحييال، فيتايي هن فايياك الدمييي   يف  يوقيي  ةكيي  المييو؟ عليي، جدك واا فتييه فيي
ضياق فهيه عيادل ونيار، فهه صاداك  و ذ ذاك واهي  الخليقية ول يا سيتع ب في

والمعبييييية هيييياال ادييييا.اة عادلييييةك  لكيييين السييييءال الييييلأ وييييا   أأل  التعييييد
 هي   احاة؟ سيظي  ل، فبد اآلبدين بدو   عابة:
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ييي اليي د  لييلا فقييد سييلك اليي   اسييلكاق جخيي ، وفع 
عليي، افتيي ايا؟ ال يييطا  هحييو فرنعيية جالب سيينة، 
عنييداا َفة يي  ابيين   لكييي ييينق  فعمييال  بليييي  

 (ك8 :3ناةيو 1)
لكيييييين بالنسيييييياة آلدك وةييييييواي، ف هنييييييا هقيييييي ف قييييييول 

فاهفتحيييييييييي  فعين مييييييييييا وعلمييييييييييا فه مييييييييييا »الييييييييييوةي: 
ولقيييد واهييي  فولييي، احاوالت ميييا بعيييد ف  «ك  ع ياهيييا 
خاطيا »الخطيية وميا يقيول الكتيا  فه ميا  يسيقطا في

بكلمييييا؟ فخيييي    لتغطييييية ع ي ميييياك « فوراا تييييين، وصيييينعا ألهفسيييي ما ايييي .ر
 ان، وعالج اا اقت فته فيدي ما، لكن هي ا؟! ه ما ةاوال  صال  اا ففسد

اييداراة هتييا   الخطييية،  يصييحيح رنمييا يكوهييا  قييد هدحييا  ليي، ةييد اييا فيي
فةيدهما عيين اآلخيي ، لكين عالع مييا ليي  َيدييدل هفعياق فايياك  ك  ف ه مييا اييا ف  

الدنيية، ةتيي، اختا ييا خلييي ف ييدارهاك  ولمييا  يسييمعا صييو؟ اليي   اا ييياق فيي
سيييمع  »كاهييي   عابتيييه األسييييفة « يييين فهييي ؟ف»هييياد  الييي   جدك قيييا الق ليييه 

 ك«ع يا  فاختا ؟ يالدنة فخ ي ، أله يصوتك ف
 فين  ذاق ا .ر ورا التين التي وا  قد عمل ا جدك وةواي؟ 

، أ    فوراا التييييين وف ييييدار الدنيييية دل يييي  عليييي،  ييييعور فبوينييييا بييييالخن 

إ  أحراق التااااااااااااااااااااايإ 
حأ اااالار اللنااااة دل اااا  
 لااااا   ااااا ور أةويناااااا 

ن حةاجتهماااااا يةاااااال  
للسااااترن لكنهااااا ألبتاااا  
فشاااا  محاحلااااة  اااا   
ال  ياااة حساااترها ماااإ 

 أمام نظر هللا.
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وةاعت مييا للسييت ، لكن ييا ف اتيي  ف ييي احاوليية عييالج الخطييية وسييت ها ايين 
    كفااك هظ

احاوليية فبوينييا فييي الدنيية  هميا واهيي  اقدايية لمحيياوال؟ عديييدة علي، ف  
لكن ييييا ول ييييا  ، ومييييا سييين   فيمييييا يليييي،لأهسيييا  لعييييالج الخطيييية وتغطيت ييييا
 احاوال؟ باي؟ بالف ي والخس ا !
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 ال    اإللهي حال    البشري

لميييا ليييي  تيييندح احيييياوال؟ جدك ف  يسيييت  هفسييييه، فقيييد تييييداخي   بنفسييييه 
 ،اييي ك  فواريييح اييين قبييية سيييف  التكيييوين ف  ايييا ف يييي فييييه جدكلعيييالج األ

 ذ ال َتخيت  قبية  ،سيت  جدك وةيوايبفاخ هيو اليلأ قياك  ك عالده   بنفسه
صييين  الييي   ا لييه آلدك واا فتيييه فقمبيية اييين عليييد »السييقو  قايييي ف  هقيي ف: 

 «كوفلاس ما
ف  الكتييا  ليي  يقييي      خليين  -عنييينأ القييار   -فرعييو ف  تالةييى 

واا فتييه فقمبيية الدلييد، ايي  ف  ذلييك وييا  فييي اقييدورن طاعيياق لييو فراد،  آلدك
بييييي    الييييوةي يقييييول      صيييين  فقمبيييية الدلييييدك  فكيييييي صيييينع ا  ؟  

 وان فين فت،   بالدلد؟
يقينييياق ويييا  هنييياك ةييييوا  َذبيييح وَسيييلخ عليييدنك  ولقيييد َذبيييح ذليييك الحييييوا  

دك وةييواي، لقييد تعيي   الايي أي الييلأ ليي  يفعييي الخطييية، بينمييا عفييا   عيين ج
ك  ةاللبيحيي نلهييذلييك الحيييوا  ايين علييدن، بينمييا وسييا   ال عييي واا فتييه بدلييد 

 ييي  تقيييدك الييي   بنفسيييه اييين ا هسيييا  الخييياطا العيييارأ لكيييي يسيييت ن بنفسيييه، 
ت يييي  ايييين هييييلن العاييييارة  يولكييييي يكسييييون بدلييييد اللبيحييييةك  فيييييا للنعميييية التيييي

 «!!وألبسهماصن  ال  كك فقمبةككك »العدياة 
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ي فولي، ا رهاصيا؟ فيي الكتيا  المقيدب عين الكفيارة:   سيت  هلن ه
فأ ” كفييي  ال ييييي“جدك واا فتيييهك  والكفيييارة وميييا هعلييي  تعنيييي السيييت ك  َيقيييال 

التييي قييدا ا   فييي الدنيية لعييالج  ،وليي  تكيين تلييك اللبيحييةسييت ن وغطييانك  
 ال راييييناق بسيييييطاق لعييييالج   العظييييي  للخطييييية،  ،خطييييية جدك وسييييت  ع يييييه

اليلأ ويا  عتييداق ف  يد ييه لكيي الا ي ية بيلبح عظيي ، وميا سن ي   وفدا ه 
 بعد قلييك

واآل  قايييي االست سيييال فيييي اورييييوعنا، دعنيييا هلخيييص اليييدروب التييييي 
 :3تكوين  يتعلمناها ان خطية ا هسا  األول ةساما ورد ف

 ةاعة ا هسا   ل، الست ك فوالق:
 عدك استطاعة ا هسا  ف  يست  هفسهك  اهياق:
 قياك ال   بنفسه بست  ا هسا ك  ال اق:

ووميييا عا ييي    عييين هعمتيييه اييي  فبوينيييا بسيييت هما ب يييلا العميييي: سيييت هما 
فيي   قضيياي   فيضيياق عا يي  عيين هفسييه، فطيي د   ا هسييا   ،بدلييد اللبيحيية

*ايين الدنييةك   يي  عليي، بييا  الدنيية وريي    الكيي وني  وسيييي ل يييب هييار  

                                                                    
* ايي ة  90فول الفيي ا المال كييية التييي ذو هييا الكتييا  المقييدب، وورد؟ فيييه فك يي  ايين  الكيي وني  هيي  

 كل ا تدل عل، سمو رتات   وادده ، وه  دا ماق يم  لو  قضاي )ةك (   اللأ ال رععة فيهك



 

 24 

عليي، ايين ي يييد االقتيي ا   ليي، اتقلييب لح اسيية ط ييين  ييد ة الحييياةك  ووييا  
يحيية يقييدا ا عيين هفسييه، ومييا هف يي  ايين ب  ف  يييلهب  ليي، هييلا المكييا  بل

الفبييي التييالي، فعنييي بييه األصييحا  ال ابيي  ايين سييف  التكييوين، ةيييث هقيي ف 
 عن قبة فول ابنين َولدا في العال  هما: قايين وهابييك

ول  يييييي يحييييدث خييييارج سييييف  التكييييوين األصييييحا  ال ابيييي  فيقييييدك لنييييا 
ك  وفيييييه هدييييد فول ا عالهييييا؟  ييييابعييييد سييييقو  ا هسييييا  وطيييي دن ان ،الدنيييية

فال وهييو:  ،ا ل يية لأهسيا  السياق ، عين فهي  اوريوعا؟ الكتيا  المقيدب
كيفية اقت ا  ا هسا  الخاطا  لي،  ك  ف يلا الفبيي  ذاق ال يقيدك لنيا فقي  

تيييي  فول ةاد ييية تاريخييييياق، بيييي فيضيييياق فوالهيييا اورييييوعياقك  وأل  هيييلا العمييييي 
ايين هفيي  األ  وهفيي  األك، وأله مييا يميي ال   الييدبواسييطة فخييوين، ولي مييا وَ 

فول اييين اقتييي    ليييي،   فيييي التييياريخ، وتقييييداات ما تم يييي فولييي، التقييييداا؟ 
ا   لييي،  ، وأل    قايييي ق نييييا  فةيييد األخيييوين ورفييي  ق نييييا  د ل التيييي َقييي

صياح  اآلخ ، ورف  وعه فةد األخوين ول  ي في  وعيه اآلخي ، ل يلا وليه ف
ل ييييلا األصييييحا  فهمييييية وايييي   عنييييد وييييي  ييييخص ي يييييد ف  يعيييي ب ويفييييية 

 االقت ا   ل،  ك
اييين الم يييي  ف  هالةييييى ف  قيييايين ليييي  يكيييين الحيييداق فو ويييياف اق ال يييييءان و 

 ،بوعيييود   وال يايييالي بييياالقت ا   لييييه، بيييي  هيييه، بحسيييب الكتيييا  المقيييدب
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ه رغيي   يماهييه كييا  فول ايين اقتيي    ليي،   خييارج الدنييةك  ا ييكلة قييايين فهيي
اقتي   هابييي طايعتيه، ليللك فاينميا عي ب بوعود   ف هه لي  يعي ب   وال 

 فقد اقت   قايين  ل،   بق نا  ان ف مار األر ك ل،   باللبيحة، 
ك خ ذبيحييية ففضيييي   هابييييي با يميييا  قيييد   يقيييول لنيييا واتيييب العاييي اهيين 

ك ذبيحتييييييه يييييييي قييييييد  بك  وعنييييييداا يقييييييول    ها(4 :11)عايييييي اهيين ايييييين قييييييايين
ان هابييي، عين با يما ، ف لا يدل عل، فهيه ويا  هنياك  عيال  اين  ، تلق ي

الط ييين المقاييول عنييد  ك  فاييا قييايين فعليي، العكيي  ايين ذلييك اتايي  ط ييين 
التفكيي  ال ط ييين ا عييال ، الط ييين الا ي أ ال الط ييين ا ل يييك  ووارييح 

   عيين ط قنييا، فهييه ومييا عليي  السييماي عيين األر  هكييلا عليي  طيي ا اليي
ايه بق ناهيه اليلأ قد   ،وقيايين  (ك9ن8 :55وففكار الي   عين ففكارهيا )  يعياي

و هه قيال: هيا فهيا عملي  ففضيي ايا بوسيعيك  واي  ف  ال ميار التيي  ،لل  
فتييي  ب ييا هييي هتيياج فر  العوهيية، لكيين اللعنيية ليي  ج؟ فهييا ب ييا، بييي علا ييا 

لييي،   ففضيييي ايييا ا     عقابييياق علييي، خطيييية فبيييي، فايييا فهيييا فاع قيييي قيييد  
 وفي هلا وي الكفايةك ،لدأ  
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هظيي     ليي، هابيييي فميياذا واهيي  النتيديية؟  لقييد 
وق ناهيييه، وفايييا  ليييي، قيييايين وق ناهيييه فليييي  ينظييي ك  لقييييد 

، وميييا اةتقييي  النعمييية السيييقو قيييايين اللعنييية و تداهيييي 
التييي فة  هييا   عنييداا وعييد بييالخالك، ورايين لييه، 

ونيييين ا هسيييا   ورسييي  الط يييين  عيييادة العالقييية بينيييه
لقيييييد اقتييييي   قيييييايين  لييييي،   علييييي، اايييييدف الخييييياطاك  
بعكي  هابييي اليلأ فقي  بخطيتيه ونحاعتيه األعمال، 

قالييييه   ، ف ليييي، الكفييييارة، فيييي ت، احتمييييياق فييييي اللبيحيييية
سيين الط ييين  ايين،رفيي  قييبينمييا  ومييا هبييحه ف  َيحا

 ف  يقت    ليه باللبيحة( وي اا يقالهك أ)ف
اولييييية جدك وةيييييواي قييييياالق عييييين احووميييييا ذو هيييييا 

،  يييي  3فييييي تكييييوين تغطييييية ع ي مييييا بيييي وراا التييييين
احاوليييييية قييييييايين هنييييييا االقتيييييي ا   ليييييي،   ب  مييييييار 

واهتيييا هميييا فولييي، احييياوال؟ الا ييي  لعيييالج الخطيييية  ،4فيييي تكيييويناألر  
وييي امارسيا؟ ا هسييا  الدينييية فيميا بعييد اين طقييوب اتنوعيية و باألعميالك  

 عيييادة  ي هميييا هييي ،باألعميييال وفييي ا   اختلفييية، وويييي احييياوال؟  ررييياي  
المحاوليييية لسييييت  العييييورة بييييورا التييييين، واالقتيييي ا   ليييي،   ب  مييييار األر  

كاااا  ممارسااااا  اإلنسااااا  
الفينياااااااة  ماااااااإ  قاااااااو  
حفرائضن حكا  محااح   

إنماا  نإريا  هللا ةاأل ماا 
إ ااادة المحاحلااة لسااتر  يهاا

ال ااااااورة ةااااااورق التاااااايإن 
حا قتااراب إلاا  هللا ةرلمااار 

فمااااااإ األرض المل ونااااااةن 
اللانااا  الواةاااف لاااإ ىنفااار 

ناااا  حمااااإ اللا نصاااااةبها
 اآل ر لإ ىريي هللا.
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واين الداهيب اآلخي  لين  ،فمن الداهب الواةيد لين تنفي  صياةا االملعوهة، 
 ال قيمة ل ا وال عدو  ان ا عل، ا طالاكت ري  ك  ونالتالي ف
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 التكفير  إ ال  ايا ةاأل ما 

ا ف    ال يقايييي ط يييين قيييايين اطلقييياق، فعنيييي ط يييين ف منييي ،اميييا سيييان
لمييياذا ال االقتيي ا   ليي،   باألعمييالك  وهييلا يقودهييا للسييءال التييالي:  تيي   

 تبلح فعمالنا )البالحة( للتكفي  عن ذهوننا؟
 الواق  ف  هناك فرنعة فساا  ر يسية لللك:

هقييييوك ب ييييا، ا مييييا عظميييي ، قيمت ييييا  ي   األعمييييال البييييالحة التيييي -1
دودة أله ييييا صييييادرة ايييين ا هسييييا  المحييييدودك  بينمييييا ةيييين  ، احيييي

 اللأ َفسيي  ليه بساب الخطية، ال ةد لهك
و.ارة اعتييييد  عليييي،  يهييييب ف  اوةفيييياق صييييغي اق فيييي لتوريييييح ذلييييك:

.اييييي ليييه، ف هيييه ايييا لييي  يايييادر باالعتيييلار لنايليييه، فسيييينال الديييناي 
ةتميياقك  فاييا  ذا اعتييد  هفيي  هييلا الموةييي البييغي  عليي، الييو.ي  

بييييي  أ،توقيييي  عيييناي عيييادب باالعتيييلار، وال يفييي   األاييي  لييين ينت ييي
 ستنداد درعة و كي العقونة أل  الَمعتودو  عليه فكا ك

وةيييييي الاسيييييي  عيييييالج الم يييييكلة مواآل  اييييياذا ليييييو ةييييياول هيييييلا ال
فييييي ةييييدود  اكاهياتييييه  -بط يقتييييه، فقييييدك فييييي اليييييوك التييييالي هدييييية 

بي ب يكيو  قيد لليو.ي  لين يي الم يكلة؟   هيه ب يلا الت -الضعيفة 
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 د ا كلته فك  كعق  
لكييين تيييلو  في يييا القيييار  العنيييين ف  الخطيييية ليسييي  اوع ييية ريييد 

هفسيييهك  وأل  الخطيييية  اوع ييية ريييد   يييخص عظيييي ، بيييي  ه يييا 
 بكي تف يي ه  كغيي  احيدودةفي   عقونت يا  ،رد   غي  المحيدود

)التيييي ك بعييي  فعمالنيييا هيييي هقيييد ل  غلطييية ذليييك الموةيييي السييياذج؟ 
المحيييييدودة والقاصييييي ة عيييييداق  (، تليييييك األعميييييالةصيييييالحهظييييين فه يييييا 

يمكيين  الست ريياي   عليي، خطاياهييا ذا؟ األ يي  غييي  المحييدود؟  ف
 ؟غي  المحدود يلمحدود ف  يغطل
   هييييلن األعمييييال البييييالحة ) ذا وييييا  بوسييييعنا ةقيييياق ف  هعمل ييييا(  -2

ليسيي  تفضيييالق انيييا عليي،  ، بحييييث هسيييتحن الدييناي علي ييياك  بيييي 
فمين الكتيا    تقبيي  فييه يسيتوعب العقيا كهيي واعيب علينيا، وال

ليييي  فقييي  علييي، الييي دأي  ،المقيييدب هعييي ب ف    سييييدين الا ييي 
اللأ فعلون، بي فيضاق علي، البيالح اليلأ لي  يفعليونك  فيقيول اي الق 

 «ايييييين يعيييييي ب ف  يعمييييييي ةسييييييناق وال يعمييييييي فييييييللك خطييييييية ليييييييه»
(ك  فيييييي ذا وييييييا  43-41 :25اهظيييييي  فيضيييييياق اتيييييي، ،17 :4)يعقييييييو 

ح فاييي  افييي و  علييي، ا هسيييا  ف  يعمليييه، ف هيييه ال العميييي البيييال
(، 9 :17عملييييييه )لوقييييييا هييييييو فأ فضييييييي  ذا لا ا هسييييييا يكييييييو  ل يييييي
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 ونالتالي ال يمكن ف  يكو  وسيلة للتكفي  عن ال   اللأ عملهك
(، 23 :6)روايييية« ايييو؟ يأل  فعييي ة الخطيييية هييي»يقيييول الكتيييا :  -3

وليسييي  فعمييياالق صيييالحةك  فكييييي هسيييتادل عقونييية الميييو؟ بييياع  
يبييييييلح ايييييي الق ف  يتع ييييييد القاتييييييي فايييييياك  األعمييييييال البييييييالحة؟!  ف

المحكميية ب هييه تييا  وليين يعييود  ليي، القتييي ايي ة فخيي  ، وفهييه يتع ييد 
فايياك المحكميية بانيياي الديي  لقيتيياك، اقابييي ف  تسييااحه المحكميية؟  

تبييييلح  بكييييي يقييييين هييييلا غييييي  عييييا ن وال اقاييييولك  هكييييلا فيضيييياق ال
وفييي هييلا   المييو؟ك يوهيياألعمييال ف  تكييو  اقابييي فعيي ة الخطييية 

األخ لين يفيدأ ا هسيا  فيداي، وال يعطيي   وفيارة » :يقول اليوةي
فغلقيي   ليي،  ،عنييه، وو يميية )فأ  مينيية وغالييية( هييي فدييية هفوسيي  

 (ك8ن7 :49)اناور «الده 
أل  األعميييال التيييي هقيييول هحييين عن يييا  ه يييا صيييالحة، ليسييي  هيييي  -4

  الطايعييية هظييي   ، بيييي  ه يييا الطخييية بنقيييا ص وعييييو  يكيييللك فييي
صيييي ها ولنييييا وييييند  »: يالا يييي ية السيييياقطة، وقييييول   ييييعياي النايييي

يييييييييييدة   )ف « خييييييييييي ا هدسيييييييييييه( ويييييييييييي فعميييييييييييال ب هيييييييييييا أوو يييييييييييو ل عل
رييييوي قداسيييية  :  يفعمييييال ب هييييا فيييي ي(ك  هييييلن هيييي6 :64)  ييييعياي

َ ييي في ييا ا هسييا   خيي ا هدسييةك  ف تبييلح تلييك الخيي ا القييلرة ف  يوما
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 فااك   القدوب؟!
 يالييييوك المالييييين، فييي وناألسيييي ال يييديد يوعيييد

فعنيي ط يقيه،  يكي العال ، اليلين يتاعيو  قيايين في
بيييييييييياع   ،احاوليييييييييية  رريييييييييياي   ودري غضيييييييييياه

األعميييييال التيييييي يتوهميييييو  فه يييييا فعميييييال صيييييالحة، 
والتييي يظنييو  فه ييا وافييية للتكفييي  عيين خطاييياه ، 

ويييييي ل يييي  أله يييي  سييييلكوا »وعيييين   تقييييول ولميييية   
 (ك11 )ي وذا« ط ين قايين

اق اييييين الط يييييين اليييييلأ رسيييييمه  ، فاألعميييييال ال تبيييييلح ال افييييي   ذ
فو بتعايييي  فدا:  -ط يييين قيييايين الم فيييو ك  والعيييالج  ف يييلنللتكفيييي ، 
 باللبيحةك -الكفارة 

 أ  ف أذبيحيييية؟  هييييي تبييييلح اللبيحيييية الحيواهييييية ف  تفييييد ألكيييين ف
ألهيه ال » هسا ؟  ا عابة المءودة ان ولمية   هيي ف  هيلا احيال، 

 ذا و   (ك4 :10)عايييي اهيين«   وتيييييوب ي فيييي  خطايييييايمكيييين ف  دك  ييييي ا
لتكفيي  عيين ا هسييا ، فييال يمكيين لكاهي  األعمييال البييالحة ال تبييلح 

اين .اويية اعينية تعتاي   يف  تبلح تلك اللبا ح الحيواهية للكفارة، ف 
يمكيييييين لأهسييييييا  ف  يقييييييوك ب ييييييا )اهظيييييي   يهوعيييييياق ايييييين األعمييييييال التيييييي

ةاألساااف الشااافيف يوجاااف 
كا   ياليوم الم يايإن فا

 ال اااااااااااال  يحااااااااااااحلو 
إريااااااااااااااااا  هللا حدر  

ةاااااااااااب ض  نهغضاااااااااااب
األ ماااااااااااااا  التاااااااااااااي 
يتوهماااو  أنهاااا أ ماااا  

 صالحةن
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 (ك17ن16 :51؛ 15-7 :50اناور
 اللأ قد يط ف عل، فك  الاع :   يدها  ل، السءال التاللكن هلا يقو 

 ا رسييم ذا واهيي  الييلبا ح الحيواهييية ال يمكيين ف  تفييدأ الا يي ، فلميياذا 
 ؟ولماذا وا  يقال ا وي ف  وعه اقداي ا   في الع د القدي ؟
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 النامو  حظ  ال يرا  ال تيفة

هيو  ، ف  يايين لنيا اين  - وال ويا  القبيد انيه - ل  يستط  النيااوب
 ،بييي وييا  القبييد انييه تع يفنييا بميين هييو ا هسييا ، فو بكلمييا؟ فك يي  تحديييداق 

(، فنلديي  20 :3كييا  القبييد انييه تع يفنييا بالخطييية التييي فييي ا هسييا  )رواييية
*لييص الوةيييد الييلأ وييا  عتيييداق ف  يظ يي  فييي ايييي الناييا خ ليي، الم ك  لكيين 

يعلن لنييا   بعييد ف  و ييي لنييا النييااوب  يي ها وخطيتنييا، فقييد فتيي، المسيييح ليي
وفييييي هييييلا يقييييول ال سييييول بييييول  لمييييءاني ويقييييدك لنييييا خالصييييه العديييييبك  

قالمييييا عيييياي ا يمييييا  )والمقبييييود هنييييا ا يمييييا  المسيييييحي(، ونييييا »غالطييييية 
اح وسييييين تحيييي  النييييااوب )هييييااوب اوسيييي،(، اغلقيييياق علينييييا  ليييي، ا يمييييا  

 كبببال الوبببادبن دإلىوبببا حلببب  المسبببي العتييييد ف  يعلييين )المسييييحية(،  ذاق قيييد 
 ك(24ن23 :3)غالطية «لكي هتا ر با يما 

ع يد النيااوب، ايا اليلأ ويا  يفعليه الي يودأ التقيي بمدي د ويي فتي ة في 
ةيييث خطييية؟  لقييد وييا  ييي تي بلبيحيية  ليي، خيميية االعتميياع، تحييدث انييه ف  

                                                                    
* يفيييييد ف    تييي ه، علييي، الا يييي ية اعطيييياق  ياهييييا  4:4تعاييييي  ورد فيييي غالطيييية« اييييي النايييا » 

ه يظ ييي  ان يييا فأ فايييي فيييي صيييال  فو  صيييال ك  فلميييا تاييي هن العكييي ، الف صييية الكاالييية لعلييي
 فرسي   ابنه ليقوك بعمي الفدايك
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التيي   ي  يضي  ييدن علي، رفب اللبيحيةاقادب  ، 
تلييييك ب ييييلا العمييييي َيتحييييد هفسييييه ب ه، وو هييييفةضيييي ها
فتنتقييييييي الخطييييييية ايييييين عليييييي، ال ييييييخص  اللبيحيييييية،

اللبيحيييية المخطييييا  ليييي، اللبيحييييةك  ايييين  يييي  واهيييي  
 (ك33ن29ن24ن4 :4ويينفااك عينيه )ال اق َتلبح فور 

طيييوال الع يييد القيييدي   -  ويييا   ،ووميييا ذو هيييا
،  ذ ويييييا  يعل لييييي   يييييعاه ااييييياد  ودروسييييياق فوليييييية -

ال .اليييوا  فطفييياالق يتعاايييي اييي   يييعاه وميييا ليييو وييياهوا 
 )تقييدي  اللبيحيية وذبح ييا عوريياق ن ييلا ال ايين و دييية ا ل يييةك  يتعلمييو  األبد
 -    يعل ل   عاه فرنعة اااد  فولية هااة:وا ،عن الملهب(

كيييا   ، ب يييلا األاييي ، يستحضييي  الخطيييية  لييي، ذهييين وريييمي   :أولا 
لييييدرووا و اهيييية الييي   ل يياك  فكييياهوا بيييللك يتعلميييو   يييي اق  ، ييعاه
 .قداسة  عن 

 ، يعل ليي   ييعاه ف  قضيياي   عليي، الخطييية هييو المييو؟وييا     :ثانيبباا 
 ى ِّر  .ولي  فقي ان ذلكك  فكاهوا بللك يتعلمو   ي اق عن 

وييا    يعيي  لف   ف  عنييدن ط يقيية بال ةميية ل فيي  الخطييية، وفهييه   :ثالثبباا 
، ب ييييلن الط يقيييية الوةيييييدةك  فكيييياهوا مييييلهبسيييييمكن العفييييو عيييين ال

تقاافي  الذةيحااة حذةحهااا ة
فاي   إ الماذن   ويا  

ال هااااف القاااافي  كااااا  هللا 
اااااا   اااااا به مباااااااد   ي ل  
حدرحسااااا  أحليااااة  ااااإ: 
قفاساااتهنحةر ن ح فلاااهن 

 حةكمته.
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 .رحمة  بللك يتعلمو   ي اق عن 
كييييا    يعطييييي  يييييعاه بعيييي  ا دراك لدواهييييب هييييلا العميييييي  :رابعبببباا 

العظي : الكفارة، وعن عظمية وومياال؟ ال يخص المدييد صياه  
وييييييي  يهييييييلن الييييييلبا ح المتنوعيييييية، فييييييكيييييين ةيييييييث ليييييي  ت ك الكفيييييارة

للبيحييية المسييييح الواةيييدة والكااليييةك   اق تفاصييييل ا الدقيقييية،  ال راييين 
 كمة  .حونللك يمكن   ف  يع فوا  ي اق عن 

لكن لي  هلا هو ويي ايا فيي النيااوب وال هيو فهي  ايا فييه بخبيوك 
الكفييارةك  فسييف  الالويييين، وهييو السييف  الييلأ ييي د الحييديث فيييه عيين الكفييارة 
فك يي  امييا ييي د فييي فأ اكييا  جخيي  فييي الكتييا  المقييدب،  ذا تَييلو  الكلميية 

ل عيين يييوك 16(، ييي د فييي قلاييه )فصييحا 7×7ايي ة ) 49فيييه  ( ةييديث اطييو 
فيارة العظييي ك  ولقييد وييا  هييلا اليييوك هيو فهيي  فييياك السيينة العا ييية،  ذ وييا  الك

ر ييييي  الك نيييية يييييدخي فيييييه  ليييي، قييييدب األقييييداب ليكف ليييي  عيييين خطايييييا وييييي 
ال يييعب، بينميييا يكوهيييو  هييي  اتيييلللين وامتنعيييين عييين ويييي صيييور العمييييك  
ونيييييدخول ر يييييي  الك نييييية، ويييييي سييييينة،  لييييي، قيييييدب األقيييييداب، بيييييدك ال يييييي ا  

 لل عب فدايق لمدة عاك واايكوالتيوب، وا  يدد 
 ذا ألهييه ك  ييية قيميية تكفي ييية فييي ذات ييافصييحيح ليي  يكيين ل ييلن الييلبا ح 

لتكفيييي  عييين لال تبيييلح  -وميييا ف ييي ها سيييابقاق  -كاهييي  األعميييال البيييالحة 
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احييدودة، ف كييلا فيضيياق واهيي  الييلبا ح  يا هسييا ، أله ييا ا مييا عظميي  ف يي
والتييييي لييييي  ل يييييا فروا  ،  ذ ويييييي يمكيييين للا ييييا   التييييي َتايييياد ك الحيواهييييية
؟  ل ييلا تييي د ولميييا؟ أا هسييا  الخاليييد اييين المييو؟ األبيييد أف  تفيييدخالييدة، 

ال يمكيييييين ف  دك  ييييييي ا  » 4 :10عايييييي اهيين يال سييييييول بييييييول  القاطعيييييية فيييييي
 «كوتيوب ي ف  خطايا

فييييية قيميييية  -فييييي ذات ييييا  -لكيييين  ذا ليييي  يكيييين لتلييييك الييييلبا ح الحيواهييييية 
ه ليي  يكيين ل ييا فييية قيميية عليي، تكفي ييية عيين اقييداي ا، فلييي  اعنيي، ذلييك فهيي

ا ا با يمييييا  )عايييي اهيين (، وذلييييك 4 :11ا طييييالاك  ف ييييي بيييي ر؟ ايييين قييييد 
لقيمت ييا ال انييية،  ذ واهيي  ت ييي   ليي، ذبيحيية المسيييح المعيي وب سييابقاق قاييي 

(ك  واين هيلن الناويية ف ه يا واهي  ت ياه  لي، 18 :1بطي ب1ت سي  العال  )
ييوكك     القيمية الحقيقيية ل يلن ةد اا بطاقا؟ اال تما  التيي هتعاايي ب يا ال

قطعييية الاالسيييتيك المبييينوعة ان يييا، بيييي لميييا ل يييا اييين  يالاطاقيييا؟ ليييي  فييي
صيييدر تليييك الاطاقيييةك  هكيييلا واهييي  تليييك فالانيييك اليييلأ  يرصييييد هقيييدأ فييي

و   لي  يكين  أدك المسييح، اليل ياللبا ح اقاولة عند   أل  ل يا رصييداق في
 ،واسيتقاي هظيي  الا ي  قد ايا؟ بعيد، لكين   ليي  عنيدن ايا   وةاري 

 بي ي   الن اية ان الادايةك ،ف و ي   اا ل  يحدث و هه ةدث
 :يالتال أ بنا  ل، السءال الدوه   يهلا ي ت
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بعييد ف  ع فنييا ةاعتنييا الماسيية للتكفييي  عنييا، وع فنييا عديين الحيواهييا؟ 
 ؟ ذاق الكفارة عن ف  تكف  عن الا  ، فما هي 
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  رح  الفادي

اق يمكننييييا ف  هييييتلم  ا عابيييية عليييي، هييييلا  هنييييا ايييين وييييي اييييا قلنييييان سييييابق
 ؟اللأ يبلح ليقوك بفداي ا هسا  أان هو الفاد السءال الخطي :

 ذا واهيييي  الكفييييارة تعنييييي السييييت    هببببف  وبببببع وىييببببة حيبانيببببة  -1
قيميية ن ايي اقيمت ييفييي قييي والغطيياي، فييال يبييلح ف  تكييو  اللبيحيية ف

لييييه فيييال سيييت نك  وعتكف لييي  عنيييه، فأ تغطييييه و تف   اا هسييا  ليمكن ييي
 ك(3 :10)عا اهيين تنف  ذبيحة ةيواهية

خاليياق اين الخطييةك  الفيادأ يديب ف  يكيو    هف يوبع حنسال عالي  -2
ييَلح لكييي  فلييو وييا  خاط يياق، الةتيياج هييو هفسييه لميين يكف ليي  عنييه واييا صو

ويييا  يلييينك ف  فيييي الع يييد القيييدي ، ع يييد ال ايييو.، غيييي نك  ول يييلا ف أيفيييد
، هظييي اق ألهيييه    ا هسيييا  العيييادأتكيييو  اللبيحييية بيييال عييييبك  وعلييييه فييي

 ال يبلح لكي يكف ل  عن الا  كاليي بالعيو ، 
، وليييي  بيييار اييي  ف  ويييي الا ييي  خطييياةهبببف يوببببع حنسبببال ببببار    -3

ك  لكييييين هيييييب فهنيييييا وعيييييدها  خبييييياق بيييييال (10 :3واةييييد )روايييييية وال
هيييلا الفيييادأ خطيييية، ف يييي يبيييلح ليفيييدأ؟  الواقييي   هيييه هظييي اق أل  

ةتيي، لييو سيياهاق واةييداق بييي و ييي ين، ف هييه  هال  أيفييداطلييو  انييه ف  
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 ،يبييلح ف  يقييوك بفييداي الك ييي ين ف هييه لييناييار، وعييدها ال ييخص ال
يدييب ف  تكيييو  قيمتيييه فكايي  اييين هيييءالي عميييع   اعييياقك  وعلييييه  ذ 

 فال ينف  ف  يكو   هساهاق عل، ا طالاك
لنييتخلص    هببف يوبببع أل  كبببل دوكبباا أو دخابقبباا سببماو اا ع يمبباا  -4

السابقة، هب فهنا وعدها اخلوقاق سيماوياق عظيمياق، قيمتيه  ان الم كلة
ف  يفييدأ  فكايي  بك ييي  ايين قيميية النيياب، ف ييي يبييلح هييلا المخلييوا 

ليو ويا  اخلوقياق ال تكيو  هفسيه الكيه هيو الفيادأ ؟  الواقي     الا  
ك هفسيه خ ،  ذ فه يا بي الك   خالق ا، ونالتالي فال يحن له ف  يقيد ل

ك  وعلييييه فييي   المال كييية ور سييياي المال كييية ال ساسييياق اليييك  فهيييي 
*، أله   اخلوقو  ان  ف  يفدوا الا   يبلحو    ك

افة  لي، ويي ايا ريبا  -   هيلا ال يخص   دب  هبب الببالي حواا  -5
ييييي ل يناغييييي ويتحييييت  ف  يكييييو   هسيييياهاق  -سييييان  كييييي يمكنييييه ف  َيم  ل

وف  ا هسيييا  فاييياك  ، ون يييلا وةيييدن يمكييين ف  يكيييو  ها اييياق عنيييه، 
 يم له فااك  ك

 فيالها د  دعضاة!
                                                                    

* في هلا يتضخ .ي  افت اي   ود ي ون عل، المسييح، وقيول   عنيه  هيه ر يي  المال كية ايخا ييي!  وعلي،  
 للمءليك”   ود ي ون“ان ي يد التوس  في اع فة ففكاره  المضلة وال د علي ا، ق اية وتا  
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ايييين فييييين لنييييا بم ييييي هييييلا ال ييييخص العديييييب الييييلأ يدميييي  وييييي هييييلن 
المواصفا؟ اعاق؟!   هسا ، خال  اين الخطيية، غيي  اخليوا، وقيمتيه فكاي  

 ان وي الا   ادتمعين!!
لكيين    لييي  يكييين عنييدها هحييين الا ييي  ةيييي لتلييك المعضيييلة، ففيييال يوعيييد 

د غلقيييييييي  عليييييييي، الا يييييييي   ليييييييي، الييييييييده  عنييييييييد   ةييييييييي؟  و ذا واهيييييييي  قيييييييي
(ك  20 :68رايييو (، ف يييي اسيييتغلق  فيضييياق علييي،   )راعييي  ان 8 :49ايييور)ان 

لميييا تسيييايل القديسيييو  األقيييداو : وييييي يتاييي ر ا هسيييا  عنيييد  ، ووييييي 
(، ولميييا لييي  يع فيييوا ةيييالق ل يييلن 4 :25؛ 3ن2 :9و ينويييو اوليييود المييي فة؟ )فيييي
 ييلا ا عييال  ب -فيييو  وهييو واةييد ايين فصييحا   -األةدييية، تقييدك فلي ييو 

   َوعيد عنيدن )عنيد  ( ا سييي، وسيي ، واةيد اين فليي ليييعلن » :العدييب
لأهسييييا  اسييييتقااته )فأ اسييييتقااة   فو بيييي   (، يتيييي ايب عليييييه ويقييييول: 

(، 24ن23 :33)فيييو «  َفطلقييه عيين ال اييو   ليي، الحفيي ةك  قييد وعييدَ؟ فدييية
للا ييي  اييين يفيييدي  ،    ي تيييبفووييي   فلي يييو ي ييييد ف  يقيييول: ليييو قبيييد   

 عند ل فق  يمكن ةي األةديةكوفرسله ان عندن، 
عيالمين »هعي ، يقيول ال سيول:  ف ي َوعد ا ي هيلا ال يخص عنيد  ؟ 

اع وفياق سيابقاق قايي  ،المسييح»: أ،  ي  ييلو  لنيا اين هيو الفياد«فهك  ففتديت 
 (ك20ن19 :1بط ب1« )ت سي  العال 
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ايييييييين هييييييييو “المعضييييييييلة، اعضييييييييلة  ييييييييلن  ذاق ف
عنييد النيياب، بييي عنييد  ك  ةل ييا ليي  يكيين ” ؟أفييادال

هع ، فمن عندن فت، الم سيي، الوسيي ، اليلأ سيان 
ليييي  بيننييييا »ف  تمنيييان فييييو  عنيييداا صيييي خ قيييا الق 

 (!33 :9)فيو « ابالح يض  يدن عل، ولينا
و ذا ويا  هيلا الَمبياللح، يمكنيه ف  يضي  ييدن 

ج  واةيييد، ف يييلا اعنيييان فهيييه  يعلييي،   والنييياب فييي
 َت   يكو  هلا ال خص؟ خ واعادل فيضاق للنابك  فمن يا اعادل

(،  هييه 5-2 :5 هييه  ييخص ف يييد لييي  لييه فييي وييي الكييو  هظييي  )ر يييا
الييلأ صييار  ياأل.ليي  (ك   هييه ابيين 7 :13ال عييي رفييين ر  الدنييود ).و يييا

 ابن ا هسا !!
يحمييي  ،لييو ليي  يكيين هييو ا هسييا  لمييا فاكنييه ف  يكييو  ها ايياق عيين الا يي 

ولو ل  يكن هيو  ، فو ويا  هيو   ويحتمي دينوهت ا بالنيابة عن  ك خطاياه 
   وي ةقوقهك يفقي، ولو قيد  ع ة ان اآل ، لما فاكنه ق  ف  يوف

هع  المسييح هيو الفيادأ، وليي  غيي ن فاديياقك  لكين هيي المسييح بحياتيه 
فك وييييا  يليييينك  يييييي جخيييي ؟  هييييلا  ،وتعاليمييييه واعدناتييييه فاكنييييه ف  يفييييدينا

  ل، هقطة هااة عداقكيقودها 

حإذا كااااااااااااااا  هااااااااااااااذا 
الماصااااااال نن يمكنااااااه أ  
يضااااار ياااااف   لااااا  هللا 

حاةااافن  ا  يحالنااا  فاا
فهااذا م نااا  أنااه م اااد  
هلل حم ااااااااااد  أيضاااااااااا  

 للنا .
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 مو  المسين

ك، وليايييلل هفسيييه خيييدَ بيييي ليو »ك، ال لَيخيييدو لقيييد فتييي، المسييييح اييين السيييماي، 
الميو؟ هيابية عنيا، فو المسييح وقوالييو (ك  45 :10)اي ق  «فدية عين و يي ين
يمييو؟ اوتيياق وفارييياقك  وفييي هييلا قييال المسيييح، ايين ف   يو الييقو بكلمييا؟ فخيي  : 

 « فيييييييييي  ابيييييييييين ا هسييييييييييا   يَ ف يناغييييييييييي»بداييييييييييية خداتييييييييييه عليييييييييي، األر : 
 ك(14 :3)يوةنا

فيييي الادايييية قيييد طييي د جدك اييين الدنييية هتيدييية لخطيتيييه التيييي    ويييا    
لدوا خارج الدنية فيي اكيا  الاعيد فخط  ب ا رد  ، و   وا  وي هسله قد وَ 

عيين  ، فكيييي يمكيين خ ف  يعيييد ا هسييا   اهييية  ليي، ةمييان؟  ف هييه لييو وييا  
عيين ةقوقييه، اييا الييلأ ععلييه ايين الاداييية يطيي د جدك،  ذا   اسييتعداق للتنييا.ل 

 كا  سيعود فيقاله ويقاي هسله ا ة  اهية  ليه، دو  الكفارة الال.اة؟
   » :يقيييولا ل يييي يقيييدك لنيييا ا عابييية السيييديدة عنيييداا لكييين اليييوةي 

المسييييح تييي ل  اييي ة واةيييدة اييين فعيييي الخطاييييا، الايييار اييين فعيييي األ مييية، 
(ك  فاالخطييية تيي  طيي د ا هسييا  18 :3ببطيي  1) « ليي،    قربوببالكييي 

 ان احض   ، ونالكفارة تت   عادته ان عديدك
عين ويا ن جخي ، هيي فكي ة  وفك ة المو؟ النييابي، فو ايو؟ ويا ن بيديالق 
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لي  تي د  ”الميو؟ النييابي“ التياريخك  واي  ف  هيلن الكلمية فعمياااحفورة في 
فييييه  بحبييي  اللفيييى علييي، صيييفحا؟ اليييوةي المقيييدب، لكييين المعنييي، واريييح

كيييي الوريييو ، ولعيييي فوريييح   يييارة  لي يييا هيييي ايييا ورد فيييي سيييف  التكيييوين 
عنييداا طلييب   ايين  بيي اهي  ف  يقييدك ابنييه الييلأ يحاييه، فيينحن هعيي ب  ،22

 ،  ذ افتيييدان   اييين الميييو؟، وواهييي  الفديييية كييييي ف  ابييين  بييي اهي  لييي  يَمييي
 بلبح عظي !

فا؟ ، فالعظمية هيي صيفة اين صياق عظيميويا  لي  ف  الكاص فيي ذاتيه 
الداللييية دو  سيييوان، بيييي فعتقيييد ف  الكييياص ويييا  عظيمييياق فيييي الميييدلول ال ا ييي  

فييمن ويا  ي يي   لييهك  وةقياق ايا فعظي  هيلا اليدرب اليلأ  اق اللأ له، وعظيمي
فالكتيييا  المقيييدب دا مييياق يءويييد فهنيييي  ! يتخليييي ويييي صيييفحا؟ اليييوةي ا ل يييي

 هسيييا  ايييلهب وخييياطا، واسيييتحن الميييو؟ عيييدالق، لكييين   ويييا  عنيييدن الحيييي 
اييييييا فعظيييييي  السييييييءال الييييييلأ سيييييي له  سييييييحاا فييييييي هييييييلا الفبييييييي و ليفييييييدينيك  

واييا فعظيي   عابيية ك  «فييين الخيي وب؟» : يياق  يييان  ليي، فبيييه(، اوع ل 22)تكييوين
ولقييييد ةليييي   عابيييية ك  «وب  ييييي   لييييه الخيييي  » بيييي اهي  عليييي، هييييلا السييييءال: 

احفيورة فيي وعيدا  األتقيياي عاي  عبيور الع يد هيلن،   ب اهي  فبيي الميءانين
هييوذا ةمييي »القيدي ، ةتيي، فتي، يوةنييا المعميدا  وف ييار  لي، المسيييح بيالقول: 

 (ك29 :1)يوةنا «  اللأ ي ف  خطية العال 
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 يمكين ف  هعتاي ن الت عمية ،ه يوةنياهطين بياليلأ  «ةمي  »   تعاي  
الييلأ وييا  يتوقعييه  بيي اهي ك  ذلييك أل  تعاييي   ”الييلبح العظييي “ة لييللك يييا ل 
الحميييي اليييلأ يناسيييب  ، وميييا  - ريييمن ايييا يعنيييي -يعنيييي  «ةميييي  »

يعنيييي فيضييياق، الحميييي الييييلأ ع ييينن   وفعيييدن بمييييا يتناسيييب اييي  اتطلاييييا؟ 
قداسييييته المطلقيييية، وايييي  فييييي  احاتييييه المتدفقيييية هحييييو ا هسييييا  الخيييياطا، 

 وهحوك فه  في ا القار  العنينك هحوأ فها
عييييين هيييييلا الميييييو؟ الفيييييدا ي والنييييييابي تييييي تي ولميييييا؟ اليييييوةي البييييي يحة 

اليييلأ » 25 :4والماا ييي ة عييين المسييييح،  ذ يقيييول ال سيييول بيييول  فيييي روايييية
بييي ةتيي، فييي الع ييد القييدي  ك  «قييي  ألعييي تا ي هيياسييل  ايين فعييي خطاياهييا، وفَ فَ 

وهييو اديي و  ألعييي »بو  تيي تي ولمييا؟   ييعياي الناييي عيين ذلييك الحمييي المييل
 «ديييييب سييييالانا عليييييه ونحايييي ن  ييييفينا ت ،اسييييحوا ألعييييي ج اانييييا ،اعاصييييينا
 ،(ك  لييك المدييد يييا رننييا، فميين عاهانييا واهيي  المعاصييي واآل يياك5 :53)  ييعياي

 ،اييين عاهانيييا واهييي  الخطيييية ؛واييين عاهايييك واهييي  الدييي و  والسيييحن بسييياا ا
نا ، فاكننيا ف  وان عاهاك ويا  الميو؟ بسياا اك  واين خيالل السيحن واألةي

 هع ب  ي اق عن احاة ال ةما ، تدان بني ا هسا ك
بيييي  ،ييييدعي بعييي  ال  اطقييية ف  المسييييح اييين فيييوا البيييليب لييي  يمييي 

سي عا  اييا ففيياا ان يا بعييد ورييعه فييي  ،كيي اييا ةييدث ليه هييو  غميياية فقيي 
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القاييييي  ال طيييييبك  لكننيييييا هعلييييي  تمااييييياق ف   غمييييياية 
طييية،   عنيا، أل  فعي ة الخالمسييح ايا واهي  لتكف ليي

(ك  لقييييد 23 :6)رواييييية اق ليسيييي   غميييياية، بييييي اوتيييي
كيييييا  يناغيييييي ف  يميييييو؟ المسييييييح ألعلنييييياك  فييييي   

ف  »ا هديييي الييلأ قالنييان والييلأ بييه هخلييص هييو: 
 «المسيييح اييا؟ ايين فعييي خطاياهييا ةسييب الكتييب

(ك  ويفتكيي  اليياع  اآلخيي  3-1 :15كوره ييوب1)
ف  فةد تالايل المسييح ايا؟ اكيا  المسييح، لكين 

يقييي ر بكيييي وريييو  ف  المسييييح  بكتيييا  المقيييدال
المالييين اين الميءانين  هيابية عينالتالاييل، بيي و  هيابية عينهو اليلأ ايا؟ 

بييي    فةييداق ايين    ،بييهك  ولييي  فقيي  ليي  يميي  فةييد التالايييل اكييا  المسيييح
ك  (56 :26)اتيي ل  يكين اعيه فيي سياعة البيليب،  ذ ت ويه الدميي  وه نيوا

در اآل  ف  تتاعنيييييي، ال تقييييي ،ةييييييث فذهيييييب» :لقيييييد قيييييال المسييييييح لاطييييي ب
  الا ييي  ف افت رييينا عيييدالق ك  و ذا (36 :13)يوةنيييا« ولكنيييك سيييتتاعني فخيييي اق 

كيياهوا ع ريية أل  يخييتل  األايي  علييي  ، وال يمييينوا بييين المسيييح وتالايييلن، 
ايا ويا  امكنياق ف  يخيتل  األاي  علي،  ك  اسيم  ولميا؟ النايي  ف هه يقينياق 

بييالحن ،    ععييي هفسييه ذبيحيية  بيي   يسييحقه    فاييا اليي   فَسيي»  ييعياي عنييه 

يفتكاار الااب ض أ  أةااف 
ى ميااااذ المسااااين مااااا  
مكااااا  المسااااينن لكاااااإ 

يقااارر  كتااااب المقاااف ال
أ  المسااااين هااااو الااااذي 

 نياةااااااااة  ااااااااإمااااااااا  
 نياةة  اإالت ميذن ة  ح

الم ياايإ مااإ الماا منيإ 
 ةه.



 

 46 

 (ك12-10 :53)  عياي «ك ان فعي فهه سكب للمو؟ هفسهك   ك
هعيي  عنييينأ القييار ، لقيييد اييا؟ المسيييح، هيييلن ةقيقيية تاريخييية اءويييدةك  
لكنييي فريييي فهييه اييا؟ ايين فعلييك، وهييلا عييوه  ا هديييي: الخايي  السييار، 

اييه لييكك  ف ييي ت فضييه؟  لييي  رو    يفييتح قلاييك وذهنييك لتعيي ب  اليلأ فقد 
 فهه

 ف  تمضيييي َدو و هلعمييية ا يميييا ا 
 

ييييالعل  وكل فييييي يويييي تيييي انَ  ووييييييو   ؟ا ا قو
ييييييغو بل  ييييييالمو   ل يا ييييييغو بل  ،يحل سل  ايا دو اليييييي  ل   ل يا
يييييييينو بل   و ليييييييييا وو  ييييييييرو   و ليييييييييا وو  ،   فا  ايا عو
 

ييييييعَب عليييييييكو فَي ييييييا ا هسييييييا ا    صو
 
ييفو  يياذو مو ييالحل  كا وا ي يوييفليي يا عو فا تو ا سو  ا ا سو
يييي يييي  ل وَ دَ بل يييي ،بل يل لل الب   ايا دو الفليييي  ل وَ دَ بل
ييييلو  ييييتو  بو وا سو ييييالاَ  وَ َلييييعا يو وو  ،يحَ بل  ايا كو

 

 

*    *    *    * 
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 فمــال

سيييواي فيييي الع يييد القيييدي  فو الع يييد  -الكتيييا  المقيييدب  يفييي” اليييدك“لكلمييية 
 ، بع ديييه القييدي  والدديييد،وتتفيين  يي ادة الكتييا  ولييه اكييا  بييار.ك  -الدديييد 

ال ييي ايين، بيييي اليييدك  يفيييي فهيييه ال وفيييارة بيييدو  اليييدكك  ليييي  اليييدك الديييارأ فييي
   (ك22 :9)عا اهيين« تحبي اغف ة ألهه بدو  سفك دك ال»اسفوواق 

فييي ين ويييا  اكيييا   ، ع يييد ال ايييو. والظيييالل، ذا ذهانيييا  لييي، الع يييد القيييدي 
وفهييا فعتميي  بييك » 22 :25التقيياي   ايي  ا هسييا ؟ ا عابيية ايين سييف  الخيي وج

اين بيين الكي وني  الليلين علي، تيابو؟  عاب  الططبا هناك، وفتكلي  اعيك اين 
ولمييياذا اختيييار   هيييلا المكيييا  ونقطييية التقييياي ا هسيييا  الخييياطا ك  «ال ييي ادة

فهييه  ليي، هييلا  16ايي    القييدوب؟  ا عابيية التييي هف م ييا ايين سييف  الالويييين
فييي يييوك  ومم ييي لكييي ال ييعب، وييي سيينة، المكييا  وييا  يييدخي ر ييي  الك نيية

واعييه الييدك الييلأ ي  ييه عليي، وعييه الغطييايك  فعليي، فسيياب  الكفييارة العظييي ،
 لأهسا  الخاطا  اكاهية االقت ا   ل،   ان عديدك الدك فصاح

 25 :3وهفيي  األايي  هدييدن فيضيياق فييي الع ييد الدديييدك  ففييي رسييالة رواييية
*هقيي ف فيضيياق عيين و سييي ال ةميية يتقاىببف الم  ييوب بالييدكك  فييي هييلا المكييا   

                                                                    
هيييي هفيي  الكلمييية التيييي ورد؟ فيييي  25 :3فييي روايييية ”كفيييارة“الكلمييية اليوهاهييية المت عمييية بيييالع ني   *

 غطاي التابو؟ك و، ف«ك سي ال ةمة» الت عمة الساعينية )اليوهاهية( للع د القدي ، وت عمة لكلمة
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  الايار اي  ا هسييا  الخياطاك  فعليي، فسياب اليدك فاكيين لنيا االقتيي ا   اآلل
هيييييلا الك سيييييي ال و سيييييي رةمييييية، بيييييي عييييي ب قضييييياي  كيييييا ال لاييييين  ، و 

 ك(2 :143، واا فرهب المبي ! )اناورودينوهة
فهمييية الييدك و سيياب العالقيية ايي  ايين فهيي  الفبييول التييي تتحييدث عيين و 
يتحيييدث عييين الليلييية التيييي في يييا  أاليييل 12الخييي وج فصيييحا هيييو سيييف   ، 

ابييي ، بعيييد ذبيييح خييي وب فر  اييين بيييي  العاوديييية فيييي   خييي ج  يييعب 
اييين  تلييك الليلييية وييي يندييو األبكييار يايياذا طلييب الييي   ايين   فيي  الفبييحك

ي خيييلو  ل ييي  ويييي واةيييد  ييياةكك صيييحيحةكك »؟  لقيييد قيييال: رييي نة الم ليييك
يلبحه ويي عم يور الدماعية، وي خيلو  اين اليدك ويدعلوهيه علي، القيا متين 

فبأر  والعتاة العلياك  ويكو  لك  الدك عالاة علي، الاييو؟ التيي فهيت  في يا، 
 ك«أعبر عوكمالدم و 
ك  «الييدك»هيو تليك الليلية اين ري نة ال يالك  ياللأ وا  يحميي   في  ذاق 

ي اتيييوا علييي، فبيييوا  بييييوت   تسلسيييل   اييين  بييي اهي ،   لييي  يطليييب اييين   ف  
يعمليييوا فليييي  هيييلا فسييياب هديييات   اييين الدينوهيييةك  وال طليييب   اييين   ف  

صيييييواا  ، ون يييييياك ف ،ةبييييي اق ب عميييييال   البيييييالحة، ونممارسيييييات   الدينيييييية
ليييي  فيضييياق فيييالخالك  ،ونكميييية صيييدقات  ، ويعلقوهيييا علييي، فبيييوا  بييييوت  

فر  الييدك »   وييالك اليي   البيي يح والوارييح هييو هييلن األ يييايك  بييي  يفيي
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 «كوفعا  عنك 
فيييي الع يييد القيييدي  فكيييد المييي ه  ف  فديييية هفوسييينا و يمييية، ونالتيييالي فقيييد 

ي الع ييد الدديييد لكيين ةمييداق خ، ف هنييا فيي ،(8 :49غلقيي   ليي، الييده  )اناييور
وعييييدها ايييين قيييياك بالفييييداي، رغيييي  فداةيييية اليييي من المييييدفوعك   ذ قيييياك المسيييييح، 

عييالمين فهكيي  افتييديت  » :الحمييي المعيي وب سييابقاق قاييي ت سييي  العييال  بفييدا نا
لقبببد  يققببب  هعييي  ك  «كك بيييي بيييدك وييي ي كال ب  يييياي تفنييي، بفضييية فو بيييلهب

آل ، ألهيييه دك !  وهيييلا اليييدك وييي ي  فيييي عينيييي االبد بببة الكر مبببة ىبببدم  بببر م
(ك  وويييي ي  فييييي عينييييي المسيييييح ألهييييه يم ييييي 28 :20فعمييييال راعيييي وةيييييدن )

لييي  ألةييد ةييب فعظيي  ايين هييلا، ف  »ةياتييه الغالييية التييي بييلل ا ألعلنييا، و
(ك   يي   هييه ويي ي  فييي هظيي  13 :15)يوةنييا «يضيي  فةييد هفسييه ألعييي فةاا ييه

 ؛25 :6كوره يييوب1رها المسييييح بييه )المفييديين، ف ييو الييي من الكيي ي  اليييلأ قييد  
 وو  هخدي عنداا هقار  ذلك الي من، بيال من اليلأ قيدرها هحين المسييح بيه! 

وميا فهيه (ك  وفخيي اق هيو وي ي  فيي ذاتيه، 9 :27اي  اتي، 13 :11.و ييا راع 
 ل ا لناكك ي  في هتا ده األبدية التي ةب  

 ،(18 :1بط ب1؛ 12 :9؛ عا اهيين7 :1)ففس  البدا ف و وسيلة 
 (،25 :3)رواية الكبارةونه تم  

 (،22 :9؛ عا اهيين 7 :1؛ ففس 28 :26)ات، غبرت خطا اناونه 



 

 50 

 (، 5 :1؛ ر يا7 :1يوةنا1ان ا ) ساواغ  ان خطاياها، و  طهرناو
 (،14 :9رما  ها ان فعمال ايتة )عا اهيين  طهرتو

 (،14 :7)ر يا اىوايوبيضوا ث
 (، 29 :10؛ 12 :13)عا اهيين  قدسواونه 
 (، 9 :5)رواية  بررناونه 

 (،54 :6)يوةنا اليياةونه ةبلنا عل، 
 (، 20 :1)كولوسي المصاليةونه تت  
 (، 13 :2 ل،   )ففس  القترابونه لنا 
 (،16 :10كوره وب1المسيحية ) الشر ةونه لنا 
 (ك19 :10لققداب )عا اهيين ثقة الدخبلونه لنا 
 (ك 11 :12ال يطا  )ر يا نطاهللاونه 

اآلبييدين اورييوع سيياح المفييديين فييي ول ييلا فيي   الييدك سيييظي  ليي، فبييد 
ت هيمييييية عدييييييدة قيييييا لين: اسيييييتحن فهييييي  ف  ت خيييييل » ذ سييييييت همو   ،المديييييد
ييي ايييين ويييي قايليييية  هلل ىببببدد بحيييي  وا يييت يتنا ف  وتفيييتح ختواييييه، ألهيييك ذَ السل

 ك(10ن9 :5)ر يا «ولسا  و عب وفاة، وععلتنا  ل نا الوواق وو نة
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 ماذا ى  في الكفارة؟

اييا فييي خطيي  ف  ف ،قداسيية   وغضيياه وهحيين هتحييدث عيين ،لقييد ف منييا
الخطييية لييي  هتيدت ييا عليي، المخطييا وال المخطيي  فييي ةقييه، بييي    فخطيي  

تفعل يييا فيييي عينيييي   الايييار القيييدوبك  هيييلا ايييا  كايييا فيييي الخطيييية ةقييياق فهييي
كييييي فصييين  هيييلا ال ييي  » :ة فوطيفيييارف ين فقيييال الاييي  ف ميييه يوسيييي البيييد  

ف  تفعيييييي ايييييا فخطييييي   (ك  هعييييي 9 :39)تكيييييوين «العظيييييي  وفخطيييييا  لييييي،  
فط يييي  ايييين ف  تنظيييي ا ال يييي  وال »ذاك الييييلأ عينييييان  ي  الخطييييية فايييياك عينيييي

(!  و   واهيي  الخطييية ب ييعة 13 :1)ةاقييوا « تسييتطي  النظيي   ليي، الدييور
 ي  وفييي ي  عينيي يفييي اييا عملتيييه اعنييا وفينيييا، ف ه ييا فب يي  بميييا ال يقيياب فييي

 ، القييدوبعينييي  فايياك ول ييلا فقييد وييا  يليينك تغطيت ييا ايين   هييور قداسييتهك
 ت رية خ الاار بساب هتا د اكتقدي  الو 

القييييدي  والدديييييدك  ورد؟  ينلقييييد ورد؟ ولميييية الكفييييارة فييييي وييييي ايييين الع ييييد
اي ة(، وميا ورد؟ فيي الع يد الددييد هحيو  119ا ا؟ عدييدة فيي الع يد القيدي  )

 عميي  وفييارة، التييي تَ و فييي الع ييد القييدي  التييي ورد؟ الكلميية العا ييية ايي ا؟ك   5
التيييي و فيييي الع يييد الددييييد التيييي ورد؟ الكلمييية اليوهاهيييية فايييا ، و ”غطييييةت“تعنيييي 

ول يييلا المعنييي، الميييندوج ايييدلول ”ك  ت ريييية“تعنيييي ة فيييياق  عمييي  فيضييياق وفيييارة تَ 
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عميييييييي فييييييي المورييييييوع الييييييلأ هحيييييين ببييييييددنك     
تعتايي  الخطييية هداسيية يدييب تغطيت ييا ايين قداسيية   

بييييي    يعتاييييي  الخطيييييية وميييييا ف   ك فاييييياك عينيييييي  
عييييييدياق، ووييييييي تعييييييد يدييييييب ف  ينييييييال ادييييييا.اة عادليييييية ت

ت رييييية عيييين ن ييييلا يدييييب ف  تييييت  (، و 2 :2)عايييي اهيين
ةييييدثك  وهييييلا هييييو المييييدلول المييييندوج الييييلأ  التعييييدأ
تغطيييية اييين  ؛”تغطيييية وت ريييية“ وميييا ذو هيييا: للكفيييارة

فايييييياك عينييييييي   هظيييييي اق لقداسيييييية طايعتييييييه، وت رييييييية 
 لغضاه العادل هظ اق لا نك

تغطيييييية تمييييي  لق يييييياي فو يمكيييين القيييييول    ال
المطلييو  سييت ها فو  بعادهييا عيين هظيي   ، فعنييي 
ب ييييا الخطيييييةك  وفايييييا الت رييييية ف ه يييييا اتد يييية لل يييييخص المطلييييو   .الييييية 

 غضاه والحبول عل، رران، فعني  ك
: لمياذا تي د ولمية الكفيارة فيي الع يد فةيده  ولعله ان المتوق  ف  يسي ل

 يي    ؟فهنييا ونييا هتوقيي  العكيي  القييدي  فك يي  امييا تيي د فييي الع ييد الدديييد، ايي 
لماذا ورد؟ في الع د القدي  ولمية اختلفية عين تليك التيي ورد؟ فيي الع يد 

 الدديد؟

للكفااااااااااااارة ماااااااااااافلو  
” ىغ ياااااااة“ :مااااااا دح 

 ىغ يااااة ”. ىريااااية“ح
لأل اااااااايا  الم لااااااااوب 
ساااترها  اااإ نظااار هللان 
أي ال  يااااااااة.  حأمااااااااا 
التريااية ف نهااا متلهااة 
للشااااااا   الم لاااااااوب 
إزالااااااااااااااة غضاااااااااااااابه 

و   لاااااااااا  حالحصاااااااااا
 ريا ن أي هللا.
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وفبييييدف ب عابيييية السييييءال ال يييياهي فيييي قول:    الع ييييد القييييدي  وييييا  ا ييييغوالق 
با هسييا ، ايين هييو؛ ونالنييااوب واهيي  اع فيية الخطيييةك  ولييللك فقييد ةييد نا 

اتد يييية ال  ليييي،  - ومييييا ف منييييا اآل  - الع ييييد القييييدي  عيييين التغطييييية التييييي
 الخطية بقبد  بعادها عن النظ ك ل، ساي في ةقه، بي ال خص المَ 

اييا واهيي   ،وايين الداهييب اآلخيي  فيي   الييلبا ح الحيواهييية فييي الع ييد القييدي 
بمح قيييية ال »، «بلبيحيييية وتقداييية لييي  تسييي » :لتسيييتطي  الاتييية ف  ت ريييي  

سييتطاع  تلييك اليييلبا ح (ك  لكيين وييي اييا ا16 :51؛ 6 :40)اناييور «ت ريي،
ال انية ف  تفعله هيو ف  تغطيي تليك الخطاييا )اءقتياق( عين عينيي  ك  لكين 

سيك  عديي  عيدل   ك المسيح هفسه علي، البيليب، فقيد فاكنيه ف  يَ لما قد  
  ل، األبدك  فداي؟ ولمة الت رية في الع د الدديدك

ي الع ييد فاييا لميياذا ورد؟ ولميية الكفييارة فييي الع ييد القييدي  فك يي  ان ييا فيي
العدييييد اييين  تضيييمنالددييييد، فيييللك أل  ولمييية الكفيييارة هيييي ولمييية عااييية، ت

ا يييي غفييي ا  الخطاييييا،  :الا ويييا؟ التيييي عييياي؟ هتيدييية ذليييك العميييي الكييي ي 
وهيييلن الكلميييا؟ ول يييا ورد؟  ،التا يييي ، والمبيييالحة، والقييي    لييي،  ، كككو 

 وييينة وييي   الفكييي ة المو الع يييد القيييدي ك  فيييي ك يييي اق فيييي الع يييد الددييييد وليييي  
ورد؟ فييي الع ييد القييدي ، ولكيين  يي   الا وييا؟ بالتفبيييي اخييتص بييه الع ييد 

 الدديدك
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 سييييقو فيييي ولميييا؟ ايييوعنة هقيييول  هيييه هتيدييية 
ويييييا  ا هسيييييا  اتدناييييياق عييييين    و ييييي ن ا هسيييييا 

بسيياب الخطييية، و  اتدنايياق عيين ا هسييا  بسيياب 
الغضييبك  واييو؟ المسيييح الكفييارأ والنيييابي رفيي  

خ  ف  ف صيييياح يمكيييين الغضييييب، ك نالخطايييييا وسيييي
ا هسيييا  ف  ينظييي   لييي، ا هسيييا  بيييدو  غضيييب، و 

الخطيييييية فأ ف  ينظييييي   لييييي،   بيييييدو  خيييييوبك  
تغطييييي ، و  ت رييييي،ك  فيوعيييييد خاييييي  فروع اييييين 

 في ا القار  العنين؟ ،هلا
ف   ورييييح  الع ييييد الدديييييد ي وفخييييي اق هقييييول 

ح كفارة المسييح غيي  احيدودة الاتية فيي هتا د يا، وذليك أل   يخص المسيي
هييو  ييخص غييي  احييدود، ونالتييالي فيي   قيميية عملييه بييال  - ومييا ذو هييا -

ليين يالغييوا ف ،ةييدودك  ولييو ف  وييي الا يي  فتييوا لالسييتفادة ايين وفييارة المسيييح
يقيول ال سيول  هيلا اداها، ف ه ا فعظ  ان وي الا ي  ادتمعيين اعياقك  عين

كفييارة لخطاياهييا، لييي  لخطاياهييا فقيي ، بييي لخطايييا وييي »يوةنييا    المسيييح 
هيييلا يءويييد عيييدك احدوديييية وفيييارة المسييييح و (، 2: 2يوةنيييا1) «لعيييال  فيضييياق ا

 واتساع ا العديب لت مي العال  فعم ك

ماااو  المساااين الكفااااري 
حالنياااااةي رفاااار ال  ايااااا 

الغضا ن فرصابن  كَّإحس
هلل ينظااار إلااا   أ  يمكاااإ

اإلنسااا  ةاافح  غضااا ن 
اإلنسااا  ينظاار إلااا  أ  ح

أي أ  هللا ةاافح   ااو .  
ال  يااااااة ىغ اااااا ن حهللا 

 ىري .
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فهيك فهي  فيضياق في يا القيار  العنيين عيني اين هيلا  ،وهي ةقيقية اءويدة
حقيياق  ذا خييدعك قلاييك بيي   اليي   اييا؟ العييال ك  ونالتييالي ف هييك ليين تكييو  اَ 

بيول ، ولكين ليي  ألعليك فهي ك  ألعي ال سيول بطي ب، فو ألعيي ال سيول 
 «ألجبببببف الجميبببببعوهيييييو ايييييا؟ »كيييييال، فييييي   ال سيييييول بيييييول  فيضييييياق يقيييييول 

(ك  وال سيييييول بطييييي ب يءويييييد فهيييييه ةتييييي، المعلميييييين 15ن14 :5كوره يييييوب2)
 «ينكي و  الي   اليلأ ا يت اه »الكلبة األردياي اليلين ينكي و  الي   في ه   

سيييح في ييا (ك  وهييلا ولييه يءوييد فهييه ألعلييك فهيي  قييد اييا؟ الم1 :2بطيي ب2)
 البدين العنين، ف ال فخل؟ ان ال ةمة ةبة؟

فيييي ولميييا؟ قليلييية هلخيييص اوريييوع الكفيييارة الكايييي  فيييي هيييلن األسييي لة 
 وااذا؟ ون ؟  ولمن؟  وويي؟   الخماسية:  لماذا؟

 وهداو  عل، هلن األس لة بالقول:
 غضب  ك : الياجة لاكبارة
 ذبيحة المسيحك :  أسان الكبارة
 لعال  ولهكا : ا ساع الكبارة
 ا يما  : شرط الكبارة
الغفييي ا ، والتا يييي ، والبيييلح، والفيييداي، وويييي الا ويييا؟  :  نتيجة الكبارة

   ف  يغدق ا عل، فوالدنك س   التي يَ 
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 ا ترايا   ل  الكفارة

( يظيين الييياع  ف  الكفيييارة فييي المسييييحية ل يييا عييلور و نيييية، أل  العدييييد 1)
 اك  لكين علينيا ف  هف ي  عييداق ف  ان الدياها؟ الو نية فيي العيال  تتضيمن

فك ة الكفارة في المسيحية ليسي  اسيتمودة  طالقياق اين الفكي  اليو ني، بيي 
هنيييياك فييييارا واييييي  وعييييوه أ بيييييين الكفييييارة فييييي الو نييييية، والكفييييارة فيييييي 

 والطايعةك ،والمبدر ،المسيحيةك  هناك اختالب في الساب
ك الكفييارة   أولا: سبببهللا الكبببارة: لألييه، ألهييه ةيياد الطايي  فييي الو نييية َتقييد 

اتقلب المناج، فتحاول الكفارة است راين، فاا فيي المسييحية فسياب 
ف يار؟ فنظي اق لقداسية  ، في   الخطيية الكفارة هو ب    وقداسيتهك  

هه اتقلب المناج، يغضب لغيي  سياب واريح، ألك  لي    غضب
؟ عدييدة بي  هه يحلر وينلر اي ا ؛  فقواله، ةا افو فهه يمك  ويغي  

عنيداا سي ل المسييح اين عمين  22فيي انايورقاي توقيي  القضيايك  
 ل ييي  ل ييي »هييل السييءال: وهييو فييوا البييليب فييي الدلد يية الظلميية 

بسيياب  هوليي  يداييه  ، ألهييه وييا  فعييالق ات وويياق انيي« لميياذا ت وتنييي؟
فهيي  » :خطاياهييا التييي َورييع  عليييه، ف هييه هييو هفسييه فعييا  بييالقول

 ك(3)ع «القدوب
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الو نيييو  يقييداو  فأ   : طبيعببة الكبببارة:ثانيبباا 
فييييية هدييييية  للتكفييييي  عيييين هفوسيييي  ،  يييييي

ك لألييه، لتكييو  وفييارةك   قييد تبييلح أل  تقييد 
يكيييييو   مييييي  األر  ا يييييي قيييييايين، فو قيييييد 

ايين يكيو  فأ ةيييوا  ويفمييا ويا ك  بييي    
يملييييييك  ييييييي اق ف هييييييه بوسييييييعه ف  يعييييييل   ال

عسييييدن!  فاييييا فييييي المسيييييحية فيييي   الكفييييارة 
فعيييي ة »أل  بيييي أي،  ييتقضييييي بمييييو؟ بييييد
ونييييدو  سييييفك دك »، «الخطييييية هييييي اييييو؟

؛ 23 :6اييييييييييييية)رو « تحبييييييييييييي اغفيييييييييييي ة ال
(ك  فكيييا  يلييينك ذبيحييية طييياه ة بيييال عييييب وال دهييي ك  22 :9 اهيينعاييي

واا واهي  تبيلح اليلبا ح الحيواهيية، بيي ويا  يلينك ف  يكيو  الفيادأ 
قايييي،  اييين ذو هيييان(ك  وهيييو ايييا سيييان ف  5: 2و ييياوبتيم1 هسييياهاق )
 ا :   و  الفادأكتح  عنو 

ابييدر الكفييارة هييو ا هسييا  فيي   فييي الو نييية   ثالثبباا: دصببدر الكبببارة:
ك    اليييلأ هييو ابييدر الكفييارة وفعمالييه، فاييا فييي المسيييحية فيياخ

« وفييييارة ككقداييييه»(، والييييلأ 10 :4ةنييييايو 1« )فرسييييي ابنييييه وفييييارة»

إ  كااااااااا  ةاااااااار هللا 
حقفاساااااته اساااااتل ما 
الكفااارةن فاا   محبااة 
هللا حن متااااااااااااااااااااااااه 

حكماااا أ  جه ىاهاااا. 
قفاساااااة هللا ج لاااااا  
الصلي  ةتميا ن فا   
محبااة هللا هاااي التاااي 

 ج لته ممكنا .
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(ك  فيي   وييا  بيي    وقداسييته اسييتلناا الكفييارة، فيي   25 :3اييية)رو 
وومييا ف  قداسيية   ععليي  البييليب   وهعمتييه ع نتاهيياك   احايية

لقييد رف    فييي   ةتمييياق، فيي   احايية   هييي التييي ععلتييه امكنيياقك
، 18 :1 ببطييييي1« )ةميييييي  »األ.ل الحميييييي اليييييلأ يبيييييلح ليييييه، 

(، وهييو 4:4طييية(، وفييي ايييي الناييا  فرسييله )غال35ن29 :1ةنييايو 
بييييييييييليب بييييييييييلل هفسييييييييييه فدييييييييييية عنييييييييييداا اييييييييييا؟ ألعلنييييييييييا فييييييييييوا ال

 (ك13 :2ط ؛ تي6ن5 :2مو اوبتي1)
( ويعتيي   اليياع  اآلخيي  عليي، فكيي ة الكفييارة بييالقول:  هييي ايين العييدل 2)

ف  الايي أي َيضيي و  ايين فعييي األ ميية؟  وا عابيية طاعيياق لييي  هييلا عييدالق 
لييييو وييييا  الايييي أي َفعايييي  عليييييه، فاييييا عنييييداا َيظ يييي  المسيييييح اسييييتعدادن 

يية هيابية عنيي )كميا سنوريح الكااي طوعاق واختياراق بي   ييدف  هيلن الفد
بعييد قليييي تحيي  عنييوا : البييليب و ة ييار بيي   (، ف ييلا ال يتعييار  

فهيا هيو ال اعيي البيالح، وال اعيي »قيال المسييح ا  العدل في  ييك  
قايي المسييح (ك  لقيد 11 :10)يوةنيا «عين الخي اب يبذل نبسهالبالح 

 17 :10(، ولييي  يدايييي ن فةيييد عليييييه )يوةنييييا2 :12ذليييك بسيييي ور)عا اهيين
(،  ذ وييييا  يعليييي  ف  اوتييييه وةييييدن فيييييه تمديييييد   وفيييييه خييييالك 18و

 ا هسا ك
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 الصلي  حإ    ملف هللا

ف  هنييياك تعارريييياق صيييارخاق فييييي هييييلا  فاييياك العييييين الطايعييييية قيييد ياييييدو
في   المنطين الا ي أ   ب؟بيليالمديد ونيين الالعنوا ،  ذ ويي هدمي  بيين 

بيي يي   فييه هنيمية  ي   في البيليب فعظي  عيار لحين بيالخي  والفضييلة،
بكيييي  ،م ييي د البيييليب هيييوفكاييي   للحييين قيييد ال يقيييوك بعيييدها  لييي، األبيييدك  

بخيييالب انطييين الا ييي  وعكييي  تبيييوره ك     فةيييداق اييين الا ييي  ال  ،يقيييين
!  فميا ي هيلن الميتية الا يعةي غب في ايتة و يلن، لكين المسييح ابين   قالي

 هظ ة المسيح  ل، البليب؟ هي يا َت   
اآل  تمدييييد ابيييين ا هسييييا  »سيييياعة البييييليب  لقييييد قييييال المسيييييح عيييين

   ويييا    قيييد تمديييد فييييه فييي     سييييمددن فيييي ذاتييييه  وتمديييد   فييييهك 
 (ك31 :13)يوةنا «ويمددن س يعاق 

خ؟  ذليييك أل    تلقييي،  اق لمييياذا اعتاييي  المسييييح ف  فيييي البيييليب اديييد
بمييييو؟ المسيييييح ادييييداق فعظيييي  بك ييييي  امييييا خسيييي ن بسيييياب خطايييييا الديييين  

ايييين فول خطييييية فييييي الدنيييية، ايييي وراق بكييييي الحماقييييا؟ وال يييي ور الا يييي أ، 
ةتي، ه ايية الينانك     و  ،والعداي التي فة  هيا الا ي  هحيو اسيمه القيدوب

كايي ،     عيين الخطايييا التييي ارتَ المسيييح بموتييه عليي، البييليب قييد عييو  
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ييييي ي فع ت يييييا، عنيييييداا ذاا الميييييو؟ بنعمييييية   وتحم 
يييييي عدلييييييه البييييييليب ةيييييين   و  نو مل ولمدييييييد  ، فضو

وقداسييتهك  بييي    البييليب فة يي  تلييك البييفا؟، 
عظمييييييييية   وفااهتيييييييييه وصيييييييييدقه  وفة ييييييييي  فيضييييييييياق 

 با رافة  ل، احاتهك

طاعييياق ويييا  يمكييين خ ف  يطييي   عميييي  الا ييي  
ع ييييين  فعييييي ة لخطايييييياه  )وهيييييو ايييييا  يالخطييييياة فييييي

سيييييفعله فعييييالق ايييي  الييييلين ال يءانييييو  بعمييييي ابنييييه 
ع ييييين   يألعل ييييي (؛ لكييييين هيييييي طييييي   الخييييياطا فييييي

و    عيييين ةقوقييييه المسييييلونة وادييييدن الييييلأ يعيييي
فَهيييين؟  ويييال، أل   ريييافة المحيييدود  لييي، المحيييدود 

ع يين  االيييين الماليييين  يال ينييت  عن ييا سييو  المحييدود، ونقيياي ا هسييا  فيي
*  ةقوقه يان السنين ال يمكن ف  يف  ك

 يألعيييي هيييلا عييياي المسييييح  لييي، العيييال ك  وهظييي اق ألهيييه   الظييياه  فييي

                                                                    
* ةقوقه  هلا هو س  فبدية علا  األ  ار في ع ن ، ةيث يتعلر علي    يفاي غي  المحدود 

غييييي  المحييييدودة أله يييي  هيييي  احييييدودو ، وأل  االيييييين الماليييييين ايييين السيييينين هييييي فييييي الن اييييية 
 ةدود يقضوه ا في العلا ك احدودة، فسيتعين علي   فبدية بال

المسااين ةموىااه  لاا  
ض الصاالي  قااف  ااو  

هللا  إ ال  ايا التي 
اااااارىا    كبااااا ن حىحمَّ

أجرىهااان  ناافما ذاق 
الماااااو  ةن ماااااة هللا 

اااح  إ  م  لملاااف هللان فض 
الصاااااالي  ةاااااا  هللا 

 ح فله حقفاسته.
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ايي  الناسييو؟ك  وهييو عنييداا  ،بييين ال احدودييية الالهييو؟ قييد عميي الدسييد، ف
ايي  بقا ييه   الييلأ لييي  لقيميية  خبييه ، اييا؟ فقييد اييا؟ باعتاييارن ا هسييا 

، هةيييدودك  فاةتميييي فيييي اوتييييه ايييا لييي  يكيييين امكنييياق ألأ  هسيييا  ف  يحتمليييي
وقعيي  عليي،  يف  يمدييد   فك يي  و ييي اق ايين ا هاهيية التيي *اسييتطاع بموتييهو 

 خطاياهاك اعتاارا؟ اددن، بساب
فلقييد وييا  يناغييي  تمديييد  ك  :هييلا هييو ال ييدب األساسييي ايين الكفييارة

تمديييييييد   فوالق  ذا َفريييييييد التكفييييييي  عيييييين الخطاييييييياك  أل  ةاعيييييية  يف  ييييييي ت
المخلوا ال يمكن ف  تكيو  فولي، اين اديد  ك  واديد   ايا ويا  يمكين 

ي  ال بمو؟ المسيح!  ف  يحب 

(، وفييييي فدا ييييه 19ي الخليقيييية )اناييييورلقييييد اسييييتعلن ادييييد   قييييديماق فيييي
(ك  بييي    .هييابن الحقييول فييي الدليييي، تلييك التييي 22ن21 :14ل ييعاه )عييدد

(، ةتي، 29 :6)اتي، «وال سليما  في ويي اديدن ويا  يليا  وواةيدة ان يا»
الكلميية »هييلن تعليين ادييد  ك  ولكيين عنييداا فتيي، المسيييح  ليي، العييال ، فيي   

                                                                    
* الةى ف  هاسو؟ المسيح )ولي  الهوته( هو اللأ اا؟ك  لكن الةى فيضاق ف  الهو؟  

و عليي، البيليبك  بكلمييا؟ فخيي   هقييول    المسييح ليي  يفييارا هاسيوته فييي فييية لحظيية، ةتي، وهيي
  ل  يم ،  ذ هو الحي اللأ ال يمو؟ك  لكن المسيح اليلأ ايا؟ لي  يكين  هسياهاق فحسيب، لي  
يكين اديي د  هسييا ، بييي هييو   الييلأ ة يي  فيي الدسييدك  عا يي  عيين هييلن الحقيقيية واةييد بكلمييا؟ 

 ”كيب واا؟ وا  هو    ل  يم ، ولو ف  اللأ َعل لن عل، البل“اوعنة عنداا قال: 
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داق ومييا صييار عسييداق، وةييي بيننييا، ورفينييا ادييدن اديي
(، وعنيييييييييدها 14 :1ةنيييييييييا)يو  «لوةييييييييييد اييييييييين اآل 

 استعلن ادد   ببورة خاصةك
فيييييي ويييييي اديييييد    فة ييييي  المسييييييحوايييي  ف  

فيييييي المعدييييينا؟ واآلييييييا؟ التيييييي ةياتيييييه: فة  هيييييا 
(، لكنييييه عنييييداا 4،40 :11؛ 11 :2عمل ييييا )يوةنييييا

ة يي  ادييد   ببييورة ففقييد  ،َرفيي  عليي، البييليب
ن  صيييفا؟ فروع اييين ويييي ايييا سيييان، فلقيييد اسيييتعل

 : قداسييييته واحاتييييه وهعمتييييه، فييييي رفيييي  خطييييية 
 العال ، وفيضاق في الالل والعطايك

فيييي ويييي ةياتيييه علييي، األر  اليييلأ والمسييييح 
يييد اآل  (، اضييي،  لييي، البيييليب 4 :17)يوةنيييا اد 

(ك  31 :13يوةنيييييايمديييييد   ) لكييييييليميييييو؟ علييييييه 
  ا !ايا؟ هيابية عين ا هسيالبيليب وعلي، عمي الخي  لأهسيا ، في ةياته 

فيييي ةياتيييه بعمليييه البيييال  اليييلأ لييي  يعمليييه وهيييو    ويييا  قيييد اديييد اآل  
في اوته ادد   بتحمليه عقونية ال ي  اليلأ لي  يعمليه هيو، ف هه ا هسا ، 

 وفي الحالتين وا  يفعي ا ي ة اللأ فرسلهك

 ماااااا  فااااااي ةياىااااااه 
المسااااااااااين ال ياااااااااار 

ح لاااااااا  إلنساااااااا ن ل
ماااا  نياةاااة الصاالي  

ملااف    ااإ اإلنسااا  
فااااااااي ةياىااااااااه اآلب 

ة ملااه الصاا ذ الااذي 
لااا  ي ملاااه اإلنسااااا ن 
فااااي موىااااه ملااااف هللا 
ةتحملااه  قوةااة الشاار 

 الذي ل  ي مله هو
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وةقييياق  هيييه وميييا قيييال واةيييد: لقيييد اتخيييل   اييين البيييليب واييين الدلد ييية 
الةه فايياك وييي الخليقييةك  وايي  فهييه قييد سييط  اسيي ةاق واييي اق ليييعلن انييه صيي

ادييد   عليي، اييد  الييدهور فييي وييي خليقتييه، لكنييه ليي  يسييط  ولييه ادتمعيياق 
 في ومال وعمال فخاذ وما سط  ان فوا البليبك

ص هييييه فيضييياق خل ييييف ذاق فبيييليب المسييييح فعليييين لنيييا ايييين هيييو  ، وميييا 
 لي، الا ي  الا  ك  لقد عمي ألعي الا   وتكل   لي، الا ي ك  وفيي والايه 

 فعلن ل   ب    واحاة  ك -وما سن   اآل   -
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 الصلي  حإظهار ةر هللا

ين اتحييييي اق  « كيييييي يتايييي ر ا هسييييا  عنييييد  ؟»تسييييايل فيييييو  البييييد ل
لكين ويا  يعي ب  ،(ك  لقد وا  فييو  يعي ب ف    غفيور رةيي 2 :9)فيو 

اسيييااحة فيضييياق فهيييه بيييار وعيييادلك  فييي ذا واهييي  احاييية   ورةمتيييه ت ييييدا  
اوقييي  يالخيياطا، فيي   عدلييه ونيي ن يحتمييا   داهيية الخيياطاك  وو هنييا هنييا فيي

قضيييياي، فيييييه يطلييييب ام ييييي ا دعيييياي توقييييي  فقبيييي، العقونيييية عليييي، اييييلهب 
اسييييت ا  بالمايييياد  السييييماوية وفخطيييي  رييييد خالقييييه، وام ييييي الييييدفاع يطلييييب 
اسييتعمال ال ففيية ايي  المييت   المسييكين، ويطالييب بييالا ايةك  لكيين قضيييتنا ليي  

ه ميييييا ذا؟   خبييييياق جخيييي ، بييييي  يي ييييا ا دعييييياي  خبيييياق والمحيييياايكيييين ف
ج  اعييياق، المحيييب لكييين العيييادل  يصيييفا؟   الواةيييد:   الييي ةي  والايييار فييي

 هف  الوق ك يف
 لييييه بييييار »      :فييييي هاييييوة   ييييعياي تيييي د عاييييارة الفتيييية للنظيييي  تقييييول

كيا  ا ، لي ي(ك  ليو قيال النايي       ليه بيار ود21 :45)  يعياي «صواخل ل 
ص، فكيييي يكييو    ، فاييا ف  يقييول  لييه بييار واخل ليياآلييية ايين السيي ي ف يي 

ص ا هسيييا ؟  وييييي خ الايييار ف  يخل لييي  اعييياق؟ واةيييد بييياراق واخلبييياق فيييي ج 
ياييي ر   ا هسيييا  المييلهب اليييند ؟     عيييدل   يييي ب، فو بييالح أ وييييي 
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ب اليي    لييه رةييي  ور وب، بطيييي الغضيي»وقييول الكتييا :  ،تا  يية المييلهب
(ك  ووقييييول 7ن6 :34وج)خييي  « وو يييي  ا ةسيييا ككك ولكنيييه ليييين ياييي    بييي اي

« اايييييي   المييييييلهب، واييييييلوه لب الايييييي أي والهمييييييا اك هيييييية اليييييي  »الحكييييييي : 
، و   أيفيي   وييا    يكيي ن تا  يية المييلهب وتييلهيب الايي  (ك  15 :17 ييال)فا

ه ييي، القضيياة فييي الع يييد  بييي  هييهكييا  قييد فعليين فهيييه ليين يفعييي ذليييك الاتيية، 
كن ف  يفعليييه هيييو؟  وهيييب فييييم (، ف1 :25ف  يفعليييوا ذليييك )ت نيييية عييينالقيييدي  

اق اين عاهيب  ؟  فال يكيو  هيلا قلاياق للماياد     عتا  هيلا بييَ  ف  هلا ةدث ف
 ني الكو  علي ا؟األدبية التي بَ 

حكيي، ف  صييديقين واهييا فييي طفولت مييا دا ميياق اعيياق، وفييي دراسييت ما واهييا يَ 
، وسيييار ويييي فيييي ط يييين، اييي  بقييياي دا مييياق اعييياقك   ييي  واييي  هيييلا  البيييديقا 

وليييييو اييييين بعيييييدك  دخيييييي فةيييييدهما وليييييية الحقيييييوا، وهظييييي اق  ،البيييييداقة قا مييييية
السيييتقااته وهناهتيييه فقيييد ارتقييي، سييي يعاق اناصيييب اتعيييددة ةتييي، صيييار قاريييياق 
ا اوقاق، بينما اهح ب البيدين اآلخي  عين الط يين السيوأ، وسياي؟ ةالتيه، 

 المبيييادفا؟ العدياييية،ن ا  اتلاسييياق بد يمتيييهك  وايييولدييي   لييي، السييي قة، وَرييي
ي هيييلا البيييدين السيييارا فاييياك المحكمييية التيييي ويييا  البيييدين َ يييما تقييي ر ف  يو 

اآلخييي  قاريييي اك  واسيييت ا  الليييص هسييياياق  ذ توقييي  ف  .ايليييه سيييوب يعااليييه 
  عقونيية قاسييية عليييهك  واختلفيي  وع ييا؟ هظيي  النيياب فييي وق لييي بال ففيية، وليين
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ليييية فييييي سييييايي هييييي سيضييييحي بالعدا :ايييياذا سيييييكو  تبيييي ب هييييلا القارييييي
 يو  ويوفيي ييوك المحاكمية او   ؟البداقة، فك سيضحي بالبيداقة لبيالح العدالية

البدين المت   في القفيص، وعلي  البيدين اآلخي  فيوا المنبيةك  وهياد  
وقيي   بيييا  االت يياك فييي البييدين اللييصك  وعيياي وقيي  ك  “احكميية”الحاعييب 

لكنييه   النطيين بييالحك ، وةكيي  القارييي الننيييه ب قبيي، عقونيية عليي، المييت  ك
بعييييد ف  هطيييين بييييالحك ، فقييييد خليييي  رو  القضيييياي، وفخيييي ج دفتيييي  ال يييييكا؟، 
ووتيب  ييكاق عليي، هفسيه بيالمالغ الييلأ ةكي  بيهك  ودفعييه للمحكمية هيابية عيين 

 ييع ة  ولييو قيييد بالعداليية صييديقهك  ووييا  تبيي فاق هايييالق ةقيياقك  ف ييو ليي  يضييحل 
أ ويييا  وهيييو القاريييي الننييييه، وال بييياع صيييدين الطفولييية المفلييي  اليييل ،واةيييدة

سيييواعه السييدن لعييدك قدرتييه عليي، دفيي  الغ اايية الااهظييةك  وتحمييي هييو هيابيية 
 عن .ايله و.ر فعلته الطا  ة الحمقايك

لييييي  ف    سييييمح   ؟ليسيييي  هييييلن صييييورة ابييييغ ة لبييييليب المسيييييح ف
ف هييه لييو  ؛لل يي  ف  يميي  بييدو  عقييا ، هظيي اق ل غاتييه فييي خييالك الخيياطا

فييي هييلن الحاليية قييد تبيي ب بييالا  سييااحه هكييلا بييدو  وفييارة، لمييا وييا    
لكيين البييليب فة يي  بيي    فييي  داهيية الخطييية، وفيضيياق فييي  ،ايي  الخطيياة

 كتا ي  الخاطا
ر األ ييي   لقييد وييا  ا هسييا  احتاعيياق للتا ييي ، واييا وييا  يمكيين خ ف  َيايي  
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 ال علييييييييي، فسييييييييياب العيييييييييدل، فمسيييييييييا ي العدالييييييييية 
العداليييييةك  واييييين هنيييييا الخيييييواط ، بيييييي تسيييييي ها  ال

   :ية الكفيارةك  وعين ط يين البيليبكاه  ةتم
تايييي ر وا هسييييا  الخيييياطا تايييي رك  وفييييي صييييليب 
المسييييييح اعتمييييي  اييييين صيييييفا؟   ايييييا قيييييد يايييييدو 

ال ةميييية والحيييين التقيييييا، الايييي  »للعيييييا  اتعارريييياق 
فكيييييييييال   (ك10 :85)انايييييييييور« والسيييييييييالك تال ميييييييييا

ال ةميية والعيييدل فصيياحا يطالايييا  بتا ييي  الميييلهب 
 كجان بالمسيح أالل

ايييين السيييي ي عليييي،   ف  يقضييييي  لقييييد وييييا 
علييي، العيييال  ب سييي ن بكلمييية، وهيييو ايييا سييييفعله فيييي 

(، ووييا  ايين السيي ي عليييه فيضيياق ف  يخليين عالميياق 7 :3 ببطيي2المسييتقاي )
(ك  هعيي  هقييول    2 :11 اهيينعديييداق والعييال  القييدي  الييلأ خلقييه بكلمييه )عايي

فليي  يكيين  هييلا وييا  سيي الق فايياك قييدرة   السيي اديةك  فاييا ف  يايي ر الخيياطا
األاييييي  سييييي الق، أل    ال يمكييييين ف  يعميييييي بميييييا يتعيييييار  اييييي  صيييييفاته، 

الكفييارة  ذاق ف(ك  2 :97اييور)ان « العييدل والحيين قاعييدة و سيييه»واكتييو  ف  
األسيياب الوةييد الييلأ علييه فاكيين خ القيدوب ف  يقتيي   اين ا هسييا   يهي

فااي صاالي  المسااين 
اجتمااار ماااإ صااافا  
هللا مااااااا قااااااف يباااااافح 
لل يااااا  مت اريااااا : 
الرةمااااااة حالحاااااا .  
حةااه أصاابن كاا  مااإ 
الرةماااااااة حال اااااااف  
ي الباااااااا  ةتبريااااااار 

اماااإ  يالماااذن  الاااذ
 .ةالمسين
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ديين  جدك الخياطا لياارويهك  وندوهييه ايا وييا  امكنياق لا وييا؟   ف  َتمينح ل
هيييو خالصييية ا هدييييي  أاييين  ييي  عييياي هيييلا ا عيييال  العظيييي  اليييل  اال يييي ك

قداييييه    أبيسيييوع المسيييييح، اليييل أاتاييي رين اداهييياق بنعمتييييه بالفيييداي الييييل»
كفييييارة، با يمييييا  بداييييهكك ليكييييو  ) ( بيييياراق ويايييي ر ايييين هييييو ايييين ا يمييييا  

 (ك26-21 :3)روايه« بيسوع
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 الصلي  حةيا  محبة هللا

فوريح ف  البيليب بيي ن  ، افكي  المسييحية، قيدسول بيول  ذا وا  ال  
بييي   ، فييي   ال سيييول يوةنيييا، رسيييول المحاييية، فوريييح ف  البيييليب فة ييي  

 (ك10، 9: 4يوةنا1) حهللا  
 أ( ذو هيا االفتي اي اليل3عنداا ونا هتحدث عن الخطيية األولي، )تكيوين

 قالت ا للم فة: يالكلما؟ السااة الت يذو ته الحية ف
فلقيييييد قيييييال لكميييييا ييييييوك تييييي كال  انيييييه ) مييييي   يييييد ة  صيييييادا:  غيييييي  

 «كلن تموتا»المع فة( تموتا ، والحقيقة فهكما 
 ذ انعكمييا ايين التسييل  عليي، هييلن ال ييد ة ايي  فهكمييا    غييي  عييادل:

 رفسا الخليقةك
 ،ليييو ويييا  يحاكميييا لميييا ة اكميييا اييين التمتييي  ب ييييي   غيييي  احيييب:

 ولسمح لكما ف  تبي ا ا لهك
لميي فة اييين ال يييد ة، وفعطيي  رعل يييا ف كييي، ويييا  اعنييي، وعنييداا فكلييي  ا

وييي هييلن االفتيي ايا؟ك  وواهيي  هييلن  هاهيية بالغيية خ فايياك ق  صييد  ذلييك فه ييا 
يي  كييي الخليقييةك ي اليي د عليي، تلييك االفتيي ايا؟ ال يييطاهية هحييو فرنعيية و  فع 

 جالب سنة، ةت، عاي المسيح واا؟ فوا صليب الدلد ةك
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ال يييييطا  ويييياذ ك  لقييييد قييييال البييييليب ف ايييي  المسيييييح ف   يهنيييياك فيييي
لكيين عنييداا اييا؟ المسيييح عليي، البييليب « ليين تموتييا»الدنيية  يال يييطا  فيي

(ك 23 :6)رواييييية« اييييو؟ يف  فعيييي ة الخطييييية هيييي»ف ايييي  صييييدا ولميييية   
، فمييييي  ف  ابنيييييه الحاييييييب وعدليييييهوعلييييي، البيييييليب فعلييييين المسييييييح بييييي    

االييةك  القيدوب هيو اليلأ وييا  يحميي الخطاييا، لكنيه تحمييي عن يا الدينوهية و
ايا ويا  يمكين ف   أف اتيه البيليب، واليل ألكن ال ييي اآلخي  العظيي  اليل
    ك  ف يي اين  عيال  عين احاية  ديببةيظ   بدو  البليب، هيو ف  

ة انييا  –ومييا افتيي   ال يييطا  وييلباق  –هظييي  صييليب المسيييح؟!  لييي  فهييه 
 بلل ابنه الوةيد ألعلناكلقد ان  م ة  د ة، بي 

 يألعيييي هيييلا َفة ييي  ابييين   لكييي»ا عييين المسييييح: يقيييول ال سيييول يوةنييي
 (ك8 :3يوةنا1« )ينَق  فعمال  بلي 

البيليب هحين ال هي   فقي  و اهيية ا هسيا  هحيو  ، األاي  اليلأ  يف
صيلا   البنيه، اعلقيين  ييان علي، خ ياة، بيي  هنيا هي    يي اق جخي   يتم ي ف

 عناكفعدب، ه   احاة   لأهسا ،  ذ قاي ف  يالل ابنه وةيدن 
ان الم   ف  هع ب فهه ليي  ايو؟ المسييح علي، البيليب هيو اليلأ و 
  قلب   اين هحوهيا وععليه يحانيا، العكي  هيو البيحيح، في     فيي غي  

هيييلن التكلفييية الكايييي ة: ف  يايييلل ابنيييه الوةييييد ألعيييي خالصيييناك   يو اليييقو  ،احاتيييه
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ك هفسيييه ليييا  الغاريييب، ليييي  االبييين المحيييب قيييد  
بيييييلل ابنيييييه الوةييييييد  ةا يييييا، بيييييي    اآل  المحيييييب

 هيابة عناك
دا     االرتاييا  بييين احايية   والكفييارة التييي َقيي

ارتاييييييا  و ييييييينك  فيييييييمكن القييييييول     ،فييييييي الدلد يييييية
الكفييييارة هييييي  سييييكا؟ غضييييب  ، بواسييييطة احايييية  ، عيييين ط ييييين اييييا قداييييه 

فغضيييا    القيييدوب الايييار، اليييلأ ريييدن  قيييد ونلليييه  ك  و   واهييي  خطاياهيييا
تايارك اسيمه  -أ ويا  يناغيي ت د ية غضياه الايار المقيدب، ف هيه فخط ها، واليل
 فرسي   ابنه وقداه وفارة! - في هعمة فاق  التبور - ل، األبد 

«   بيييي ن احاتيييه لنيييا ألهيييه وهحييين بعيييد خطييياة ايييا؟ المسييييح ألعلنيييا»
 (ك8 :5)رواية
د ب يييلا َفة ييي ؟ احاييية   فينيييا )فو تداهنيييا( ف    قيييد فرسيييي ابنيييه الوةيييي»

لييي  فهنييا هحيين فةاانييا  ،  :المحايية يهييلا هيي ي ليي، العييال  لكييي هحيييا بييهك  فيي
 (ك10ن9 :4يوةنا1« )بي فهه هو فةانا وفرسي ابنه وفارة لخطاياها

ألهييه هكييلا فةييب   العييال  ةتيي، بييلل ابنييه الوةيييد لكييي ال ي لييك وييي »
 (ك16 :3)يوةنا« ان يءان به بي تكو  له الحياة األبدية

* * * * 

الكفااااارة هااااي إسااااكا  
غضاااا  هللان ةواساااا ة 
محبااة هللان  ااإ  رياا  

 ما قفمه حةذله هللا.
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  فخييت  تيي االتي هييلن بكلمييا؟ ق فت ييا لواةييد وييا  يتعدييب في ييا ايين واآل
الييلين بحسييب تعاييي ن يبيي و  عليي، اورييوع البييليب،  ،فايي  المسيييحيين

  بييال وا  اليييلأ وهييو ال يف ييي  اعنيي، ل يييلاك  ويقييول    البيييليب فايي  ييييلو ل 
 هنيا  :اةتمله المسيح، فما هو وعه ا صي ار علييه واالعتينا. بيه؟  وهدييب

بالمسيييح، وهفتخيي  بالبييليب، ومييا فهنييا هييءان يقينيياق ف  صييلاه  فعييالق هفتخيي 
 ل  يكن عدناق انه فو رعفاق، بي ةااق و ي اراقك

 ولكي اخلص، في ةي ة ان فا  البليب، فقص هلن القبة الواقعية:
كاهييي  هنييياك ااييي فة علييي، عاهيييب وايييي  اييين الدميييال، بينميييا ييييداها واهتيييا 

ا المي فة بني  صيغي ة تحيب فا يا قايحتين للغاية وا وهتين ب دةك  وويا  ل يل
عداقك  لكن الان  واه  اتعداية اين فاي  ييدأ فا يا الم يوهتين، وايا واهي  
الانيي  تقييو  عليي، اديي د النظيي   ليي، هيياتين اليييدين دو  ف  تمتلييا بال عييب 

ف  تسييي ل فا يييا عييين سييي  هييياتين الييييدين الانييي  والتقييين.ك  وذا؟ ييييوك قييي ر؟ 
وع ييك الدميييي، وفةييب عينيييك  هييي فةييب  ،الم ييوهتينك  قاليي  الانيي : فاييان

 هنيي ال فقيدر  البافيتين، و ع ك اللهاي المست سيك  لكين ييا فايي ييداك! 
 ف  فهظ   لي ماك  لماذا هما عل، هلن الحالة ان الت ون؟

، وقيييد ونييي  فعابيي  األك:  سييي قص علييييك ييييا عنينتيييي اييا ةيييدث لييييدأ  
ألفضييي فةين فهنيي لين فةكيي ليك ذليك فبييداقك  لكين يايدو ليي اآل  فهيه اين ا
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ف  تع فيييهك  ايين سيينوا؟ اضيي ، عنيييداا وييا  عميي ك  ال يية ف يي   فقييي ، 
وفيييييييي ذا؟ صييييييياا  ايييييييندة  باألعميييييييال المننليييييييية، ونعيييييييد ف  فرريييييييعتك، 
فردعتك في ا يدك البيغي  لتكمليي هوايكك  واهبي ف  فهيا ألكميي بياقي 
فعميييالي المننلييييةك  وطاعييياق واهييي  فذهييياأ اعيييك ألسيييتم   لييي، فول صييي خة 

ة تحييييد ين اك  وةلليييي  فييييي المطيييياخ وقتيييياق لييييي  هييييداي انييييك، فو ألأ ة ويييي
 طويالق، ولو فهه فطول اما توقع ك

وفدييي ة سيييمع  صييي اخاقك  وهظييي ؟ اييين النافيييلة ف فيييي  الديييي ا  ي  عيييو  
هحو المننل وعل، فلسنت   عميعياق صي خة واةيدة: النيار، النيارك  ع يي  اين 

التيي المطاخ  لي، الا يو الخيارعي، ف فيي  النيار وقيد فتي  علي، بيا  الحدي ة 
كنييي  تنيييااين في يييا، وفلسييينة الل يييب تتبييياعد ان ييياك  اقيييتح  الديييي ا  الايييي  
ليقييداوا العييو  لييي، فاييا فهييا ف صييا  ببييداة  ييلتني عيين التفكييي ، وعقييد؟ 
لسيياهي فليي  فقييو عليي، النطيين بكلميية واةييدةك  رفييي  فاييااي فييي الا ييو غطيياي 
ة كايييي اق، التقطتيييه بسييي عة، ولففييي  بيييه رفسيييي وفكتيييافي، واهيييدفع  وسييي  فلسييين

الل يييب  لييي، ةد تيييك، وخطفتيييك اييين ا يييدك بكيييي األغطيييية والمالبييي  التيييي 
كاهييي  تلفيييك،  ييي  ريييممتك بقيييوة  لييي، صيييدرأ، وع يييي  بيييك والسييي   خيييارج 
المنيييينلك  ونفضييييي الغطيييياي الييييلأ لففتييييه عليييي، رفسييييي وصييييدرأ هدييييا رفسييييي 

أ فقييد اةت قيي ، ةتيي، اراعييذوفكتييافي، ومييا هدييا وع ييي وعنقيييك  فاييا يييداأ و 
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  العظياكك  هيلن ييا عنينتيي هيي قبية   تمااياق، وعي   ف  اللح  فيميا بعيد سيق
 يدأ ولماذا هما قايحتا ك

سييييمع  الانيييي  القبييييةك  وااييييتق وع  ييييا بالتيييي    الوارييييحك  وويييي أ بنيييي  
تسيييم  والاييياق و يييلا فاسيييك  بييييدأ األك الم يييوهتين ورنتييي  علي ميييا ب صيييابع ا 

نيييا  الغضييية بكيييي احاييية، وقالت ميييا ب يييفتي ا البيييغي تينك  وننظييي ة ع فيييا  واات
فاييييان  هييييي فةييييب وع ييييك الدميييييي، وعينيييييك، وعنقييييك، “ ليييي، فا ييييا قاليييي  ل ييييا: 

 ك”و ع كك  فاا هاتا  اليدا  ف هي فةا ما فك   ان الكي
هكيييلا هحييين فيضييياق هحيييب صيييليب المسييييحك  فليييوال البيييليب اييياذا ويييا  

 ابي ها، سو  بحي ة النار  ل، فبد اآلبدين؟
لميياذا وييي المييءانين  .اليي  في ييا القييار  العنييين ال تعيي ب ايياواآل  هييي 

يحايييييو  البيييييليب، ويحايييييو  التحيييييدث عنيييييهك  السييييياب عاييييي  عنيييييه المييييي ه  
 :بالقول

 العدييييييبل  الحيييييبل  ةَ قبييييي
  ذ فيييييد  هفسيييييي ةايايييييي

 الفيييييييءادل  وهيييييييو اسيييييييحواَ 
 قيييييد رواهييييييا ليييييي ةاياييييييي

 

 قيييد تدلييي  فيييي البيييليبا  
 ال هييييبا  البيييلبل  سييياعةو 

 الداييييييينا  وهييييييو اديييييي و َ 
 النوييييييييي ال مييييييييينا  بالييييييييدكل 
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 ية العدياة هي لك فه  في ا القار  العنين، ف ي تقال ا؟هلن المحاة ا ل 
 اقال ا واهَ  ان ال الكك 
 اقال ا واستمت  بالحياة األبديةك    
 اقال ا اآل  قاي فوا؟ األوا    
 (ك3 :2)عا اهيين« فكيف ننلو نحإ إ  أهملنا   صا  هذا مقفار ؟»
 


