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القس كریس سیكس

مقدمة 

ندرس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام ألنھ ملخص ممتاز للحقائق المركزیة لإلیمان المسیحي. الیوم ننظر في السؤال 14. ستجده مطبوع بعدة لغات مختلفة

في نشرتك. سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال 14: هل خلقنا هللا غير قادرين على حفظ ��يعته؟

ك��، ولكن بسبب عصيان والدينا ا��ولين، آدم وحواء، سقطت كل الخليقة. لقد ولدنا جميًعا في
الخطيئة والذنب، وفاسدين بطبيعتنا وغير قادرين على حفظ ��يعة هللا.

دعونا نلقي نظرة على قراءة الكتاب المقدس الیوم. اسمعوا اآلن كلمة الرب. 

رومیة ٥: ١٢- ٢١ 

12 ِمْن أَْجِل ذِلَك َكأَنََّما بِإِْنَساٍن َواِحٍد دََخلَِت اْلَخِطیَّةُ إِلَى اْلعَالَِم، َوبِاْلَخِطیَِّة اْلَمْوُت، َوھَكذَا اْجتَاَز اْلَمْوُت إِلَى َجِمیعِ النَّاِس، إِْذ أَْخَطأَ اْلَجِمیُع. 

13 فَإِنَّھُ َحتَّى النَّاُموِس َكانَِت اْلَخِطیَّةُ فِي اْلعَالَِم. َعلَى أَنَّ اْلَخِطیَّةَ الَ تُْحَسُب إِْن لَْم یَُكْن نَاُموٌس. 

ي آدََم، الَِّذي ُھَو ِمثَاُل اآلتِي.  14 لِكْن قَْد َملََك اْلَمْوُت ِمْن آدََم إِلَى ُموَسى، َوذِلَك َعلَى الَِّذیَن لَْم یُْخِطئُوا َعلَى ِشْبِھ تَعَدِّ

15 َولِكْن لَْیَس َكاْلَخِطیَِّة ھَكذَا أَْیًضا اْلِھبَةُ. ألَنَّھُ إِْن َكاَن بَِخِطیَِّة َواِحٍد َماَت اْلَكثِیُروَن، فَبِاألَْولَى َكثِیًرا نِْعَمةُ هللاِ، َواْلعَِطیَّةُ بِالنِّْعَمِة الَّتِي بِاِإلْنَساِن اْلَواِحِد یَُسوَع اْلَمِسیحِ، قَِد

اْزدَادَْت ِلْلَكثِیِریَن!



ى َخَطایَا َكثِیَرةٍ ِللتَّْبِریِر.  ا اْلِھبَةُ فَِمْن َجرَّ 16 َولَْیَس َكَما بَِواِحٍد قَْد أَْخَطأَ ھَكذَا اْلعَِطیَّةُ. ألَنَّ اْلُحْكَم ِمْن َواِحٍد ِللدَّْینُونَِة، َوأَمَّ

، َسیَْمِلُكوَن فِي اْلَحیَاةِ بِاْلَواِحِد یَُسوَع اْلَمِسیحِ!  17 ألَنَّھُ إِْن َكاَن بَِخِطیَِّة اْلَواِحِد قَْد َملََك اْلَمْوُت بِاْلَواِحِد، فَبِاألَْولَى َكثِیًرا الَِّذیَن یَنَالُوَن فَْیَض النِّْعَمِة َوَعِطیَّةَ اْلبِّرِ

18 فَإِذًا َكَما بَِخِطیٍَّة َواِحدَةٍ َصاَر اْلُحْكُم إِلَى َجِمیعِ النَّاِس ِللدَّْینُونَِة، ھَكذَا بِبِّر َواِحٍد َصاَرِت اْلِھبَةُ إِلَى َجِمیعِ النَّاِس، ِلتَْبِریِر اْلَحیَاةِ. 

19 ألَنَّھُ َكَما بَِمْعِصیَِة اِإلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكثِیُروَن ُخَطاةً، ھَكذَا أَْیًضا بِإَِطاَعِة اْلَواِحِد َسیُْجعَُل اْلَكثِیُروَن أَْبَراًرا. 

ا النَّاُموُس فَدََخَل ِلَكْي تَْكثَُر اْلَخِطیَّةُ. َولِكْن َحْیُث َكثَُرِت اْلَخِطیَّةُ اْزدَادَِت النِّْعَمةُ ِجد�ا.  20 َوأَمَّ

، ِلْلَحیَاةِ األَبَِدیَِّة، بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ َربِّنَا.  21 َحتَّى َكَما َملََكِت اْلَخِطیَّةُ فِي اْلَمْوِت، ھَكذَا تَْمِلُك النِّْعَمةُ بِاْلبِّرِ

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب، من فضلك أرسل الروح القدس لیمنحني الحكمة والحق كما أعظ. من فضلك افتح قلوبنا وعقولنا على حقیقتك، حتى نتمكن من تمجیدك في كل ما نقوم بھ.

نسأل ھذا باسم یسوع ربنا. آمین. 

النقطة 1. الخطیئة األصلیة: مصابة ومشمولة 

یقول بولس شیئین في اآلیتین 12 و 18 یبدو أنھما یتناقضان. 

"12 عندما أخطأ آدم، دخلت الخطیئة العالم. جلبت خطیئة آدم الموت، فانتشر الموت للجمیع، ألن الجمیع أخطأوا. یبدو أن اآلیة 12 تقول أن الموت انتشر للجمیع بسبب

خطایانا. ولكن بعد ذلك یبدو أن بولس یقول شیئًا مختلفًا في اآلیة 18. “18 خطیة آدم الواحدة تدین الجمیع” في اآلیة 18 یقول بولس أن كل شخص محكوم علیھ بالموت

ألن آدم أخطأ مرة واحدة. إلیكم السؤال، ھل الموت والدینونة نتیجة خطیتي أم خطیئة آدم؟ إنھ سؤال مھم. أوالً، لنتحدث عن كیف أصابتنا خطیئة آدم جمیعًا، مما جعلنا

أیًضا خطاة. 

یؤمن العالم الغربي الفردي بالمسؤولیة الشخصیة. كان آدم مسؤوالً عن خطیئتھ. عاقب هللا آدم وحواء بسبب فشلھما األخالقي. كلنا نرث جیناتنا وسلوكنا منھم. ألن آدم

كان مذنبًا، فإن أوالده وأحفاده وأحفادھم جمیعھم خطاة أیًضا. ویحملنا هللا مسؤولیة اختیاراتنا الخاطئة. لدینا عادة الخطیئة ألننا نولد بطبیعة خاطئة. إنھا مثل العدوى

ْفنَا قَْبًال بَْینَُھْم فِي َشَھَواِت َجَسِدنَا، َعاِمِلیَن َمِشیئَاِت اْلَجَسِد التي حصلنا علیھا من آدم. تصف رسالة أفسس 2: 3 المسیحیین بھذه الطریقة: “3 الَِّذیَن نَْحُن أَْیًضا َجِمیعًا تََصرَّ

َواألَْفَكاِر، َوُكنَّا بِالطَّبِیعَِة أَْبنَاَء اْلغََضِب َكاْلبَاقِیَن أَْیًضا.” لقد ولدنا جمیعًا بطبیعة شریرة. ھذه الحقیقة تسمى الخطیئة األصلیة. 

لكن الكثیر من الناس الیوم ال یؤمنون بالخطیئة األصلیة. یعتقدون أن األطفال یولدون أبریاء بأرواح طاھرة ونقیة. إذا كان ھذا صحیًحا، فلماذا یتشاجر األطفال البالغون

من العمر عامین على اللعب؟ من علمھم أن یفعلوا ذلك؟ یقول البعض أن الشر یأتي إلینا من العالم. لذلك، فإن مھمة الوالدین ھي حمایة أطفالھم من شر العالم. الحل

العلماني ألي نوع من المشاكل االجتماعیة ھو التعلیم. تفترض وجھة النظر العلمانیة ھذه أن قلب اإلنسان یمیل بشكل طبیعي نحو الخیر ویحتاج ببساطة إلى توجیھھ

بعیدًا عن الشر. سیختار الناس الخیر عندما یحصلون على التعلیم والفرصة المناسبین. ھل تعتقد أن ھذا صحیح؟ انا الل أعتقد ذلك. 

ألنني أستطیع رؤیة الظالم في قلبي. 



العالم ال یجلب الشر لنا. نجلب الشر إلى العالم. لماذا توجد الحروب والفقر والعنصریة والقمع واالنتھاكات في العالم؟ ألن البشر یفعلون أشیاء خاطئة تنبع من الرغبات

الخاطئة في قلوبنا الخاطئة. لیس العالم ھو الذي یفسدنا. إن البشر ھم الذین یفسدون العالم. 

یمكننا بالطبع القیام بأشیاء جیدة. نحن ال نخطئ في كل وقت. لكن كل ما نفكر فیھ ونشعر بھ ونفعلھ یتأثر بالخطیئة. إنھ مثل وعاء الماء ھذا. یعتقد العالم أننا ولدنا ھكذا

بضمیر مرتاح وقلب طاھر. ولكن الحقیقة ھي أن الخطیة دخلت العالم من خالل خطیئة آدم. وجمیع نسل آدم مصابون بھذه الطبیعة الخاطئة. إنھ یؤثر على كل جزء من

حیاتنا. 

بنفس الطریقة، كل جزء من ھذه المیاه ملطخ أو مصاب بھذا الحبر. ولكن ھناك المزید للقصة. نحن مشمولون أیًضا في خطیئة آدم. تقول اآلیة 18 أن ”خطیة آدم

الواحدة تجلب الدینونة على الجمیع”. نحن محكومون بالموت الروحي والجسدي بسبب خطیئة آدم. ھذا ال یبدو عادالً لألشخاص من ثقافات فردیة مثل الوالیات المتحدة.

لكن الكثیر منكم من ثقافات تفھم المسؤولیة الجماعیة. إذا فشلت في فصل دراسي في الكلیة، فإنك تقلق من تأثیر ذلك على عائلتك. إذا كان عمك مدمنًا على الكحول

ویتعثر في أرجاء المدینة، فإنك تشعر بالعار بسبب سلوك قریبك. ھذا النوع من العار الجماعي لیس لھ معنى كبیر للناس في أمریكا. لكنھا طریقة كتابیة للغایة لمشاھدة

األشیاء. 

في سفر التكوین وفي رسالة رومیة، تضع كلمة هللا مسؤولیة الخطیئة على عاتق آدم. أكلت حواء الفاكھة أوالً، كما تعلم. ولكن بعد أن أكال كالھما، قال تكوین 3: 9 ”

بُّ اِإللھُ آدََم َوقَاَل لَھُ: «أَْیَن أَْنَت؟” جعل هللا آدم رئیًسا ألھل بیتھ، لذلك جعل هللا آدم مسؤوالً عما فعل كالھما.  فَنَادَى الرَّ

مثال آخر في سفر یشوع االصحاح ٧. عانى شعب هللا ھزیمة سیئة في المعركة. استمع إلى سبب ھزیمتھم. یشوع 7: 1 یقول ھذا: “1 "َوَخاَن بَنُو إِْسَرائِیَل ِخیَانَةً فِي

ّبِ َعلَى بَنِي إِْسَرائِیَل". الحظ أن هللا كان غاضبًا على كل إسرائیل. كان اْلَحَراِم، فَأََخذَ َعَخاُن ْبُن َكْرِمي ْبِن َزْبِدي ْبِن َزاَرَح ِمْن ِسْبِط یَُھوذَا ِمَن اْلَحَراِم، فََحِمَي َغَضُب الرَّ

َعَخاُن ھو الرجل الوحید الذي أََخذَ ِمَن اْلَحَراِم، لكن هللا قال إن األمة كلھا خالفت التعلیمات. إلیكم ما سیحدث بعد ذلك في یشوع 7: 26-22. 

ةُ تَْحتََھا.  22 "فَأَْرَسَل یَُشوُع ُرُسًال فََرَكُضوا إِلَى اْلَخْیَمِة َوإِذَا ِھَي َمْطُموَرةٌ فِي َخْیَمتِِھ َواْلِفضَّ

ّبِ.  23 فَأََخذُوَھا ِمْن َوَسِط اْلَخْیَمِة َوأَتَْوا بَِھا إِلَى یَُشوَع َوإِلَى َجِمیعِ بَنِي إِْسَرائِیَل، َوبََسُطوَھا أََماَم الرَّ

دَاَء َوِلَساَن الذََّھِب َوبَنِیِھ َوبَنَاتِِھ َوبَقََرهُ َوَحِمیَرهُ َوَغنََمھُ َوَخْیَمتَھُ َوُكلَّ َما لَھُ، َوَجِمیُع إِْسَرائِیَل َمعَھُ، َوَصِعدُوا بِِھْم إِلَى َواِدي ةَ َوالّرِ 24 فَأََخذَ یَُشوُع َعَخاَن ْبَن َزاَرَح َواْلِفضَّ

َعُخوَر.

بُّ فِي ھذَا اْلیَْوِم!». فََرَجَمھُ َجِمیُع إِْسَرائِیَل بِاْلِحَجاَرةِ َوأَْحَرقُوُھْم بِالنَّاِر َوَرَمْوُھْم بِاْلِحَجاَرةِ،  ُرَك الرَّ 25 فَقَاَل یَُشوُع: «َكْیَف َكدَّْرتَنَا؟ یَُكدِّ

بُّ َعْن ُحُمّوِ َغَضبِِھ. َوِلذِلَك دُِعَي اْسُم ذِلَك اْلَمَكاِن «َواِدَي َعُخوَر» إِلَى ھذَا اْلیَْوِم”.  26 َوأَقَاُموا فَْوقَھُ ُرْجَمةَ ِحَجاَرةٍ َعِظیَمةً إِلَى ھذَا اْلیَْوِم. فََرَجَع الرَّ

عخان أخطأ ضد الرب كفرد. لكن هللا عاقب بنیھ وبناتھ وماشیتھ. كما عاقب هللا األمة كلھا وخسروا معركة. یبدو ھذا غیر عادل لآلذان األمریكیة الحدیثة. ومع ذلك، فإن

ھذا المنظور موجود في الكتاب المقدس والتاریخ البشري. ما أفعلھ یؤثر على كل من حولي. وما یفعلھ الجمیع یؤثر علّي أیًضا. 

انظر إلى ھذه األمثلة من الكتاب المقدس. 

إشعیاء 6: 5 فَقُْلُت: «َوْیٌل ِلي! إِنِّي َھلَْكُت، ألَنِّي إِْنَساٌن نَِجُس الشَّفَتَْیِن، َوأَنَا َساِكٌن بَْیَن َشْعٍب نَِجِس الشَّفَتَْیِن، ألَنَّ َعْینَيَّ قَْد َرأَتَا اْلَمِلَك َربَّ اْلُجنُوِد». 

مزمور 106: 6 ”أخطأنا مع آبائنا. أسأنا وأذنبنا”. 



نَا، إِثَْم آبَائِنَا، ألَنَّنَا قَْد أَْخَطأْنَا إِلَْیَك".  ارمیا 14: 20 ”قَْد َعَرْفنَا یَا َربُّ َشرَّ

إن اختیارات أسالفنا في الوالیات المتحدة تؤثر علینا الیوم أیًضا. إذا نظرت إلى خریطة ریتشموند بوالیة فیرجینیا، یمكنك رؤیة أجزاء مختلفة من المدینة تم تمییزھا

باللون األحمر أو األصفر أو األزرق أو األخضر. تعود ھذه الخریطة إلى عام 1923، قبل 99 عاًما. لدى الحكومة في الوالیات المتحدة برنامج یؤمن قروض المنازل،

مما یسھل على الناس شراء المنازل وبناء الثروة. ولكن حتى الستینیات، لم تكن قروض اإلسكان ھذه متاحة لسكان األحیاء التي تضم أعدادًا كبیرة من السكان السود

والمھاجرین. تم تمییز ھذه األحیاء باللون األحمر على الخریطة. ال تستطیع البنوك تقدیم قروض بضمان الحكومة في تلك األحیاء. 

لكن تلك القروض كانت متاحة للبیض، مثل أجدادي الذین كانوا یعیشون بالقرب من شیكاغو. قبل 99 عاًما، كان أجدادي یستطیعون شراء منزل وبناء ثروة. لقد

استخدموا ھذه الثروة لشراء منزل أكبر، وبدء عمل تجاري، وإرسال أطفالھم إلى الكلیة. لم یتمكن السكان السود والمھاجرون في المناطق الحمراء والصفراء من

الحصول على قروض لشراء منازل. وكثیًرا ما ُمنعوا من االنتقال إلى المجتمعات البیضاء. لذلك، كانت العائالت السوداء والمھاجرة عالقة في دوامة الفقر. لم یتمكنوا

من بناء الثروة لینقلوا إلى أبنائھم وأحفادھم. 

الیوم في أمریكا، 71 في المائة من األسر البیضاء تمتلك منازلھا، مقارنة بـ 41 في المائة من األسر السود. ھذه ھي وجھة نظري: لقد ألحقت إعادة التخطیط بالسیاسات

ضرًرا جیلیًا لعائالت ومجتمعات األقلیات. لكن ثروة األجیال أفادتني والعدید من األشخاص الذین یشبھونني. 

بَّ إِلَھَك إِلھٌ َغیُوٌر، أَْفتَِقدُ ، ألَنِّي أَنَا الرَّ إنھ مبدأ كتابي أن خطایا جیل واحد تؤثر على الجیل القادم. قالھا هللا على ھذا النحو في خروج 20: 5، ”الَ تَْسُجْد لَُھنَّ َوالَ تَْعبُْدُھنَّ

 .” ابعِ ِمْن ُمْبِغِضيَّ ذُنُوَب اآلبَاِء فِي األَْبنَاِء فِي اْلِجیِل الثَّاِلِث َوالرَّ

في مقطع الكتاب المقدس الیوم، یقول بولس أن جمیع البشر یتحملون عبء الخزي والذنب بسبب خطیئة آدم. تعني عبارة ”أخطأ الجمیع” في اآلیة 12 أن ”الجمیع

أخطأوا في آدم ومعھ”. 

اسمحوا لي أن ألخص النقطة األولى. نحن مصابون بخطیئة آدم، كما أننا مشمولون أیًضا في خطیئة آدم. لماذا من المھم فھم ھذا؟ ألن خالصنا یعتمد علیھ. وبنفس

الطریقة التي نحن فیھا مشمولون في ذنب آدم فإننا مشمولون في نعمة یسوع المسیح. إذا لم تسمعني أقول أي شيء آخر الیوم، فاسمع ھذا: هللا یحسبنا مذنبین ألن آدم ھو

أبونا. لكن هللا یحسبنا أبریاء عندما یصبح یسوع مخلصنا. لقد ولد كل شخص خاطئاً ألننا جمیعاً أبناء آدم. ولكن یمكننا أن نولد ثانیة كأبناء هللا عندما نثق بیسوع المسیح. 

النقطة 2. یسوع ھو آدم الثاني واألعظم 

یجد العالم صعوبة في قبول أن خطیئة آدم تسبب لنا اإلدانة والموت. ال یحب المسیحیون الفكرة كثیًرا أیًضا. لكن من المھم أن نفھمھا ونؤمن بھا، ألنھا الطریقة الوحیدة

التي یمكن أن نخلص بھا بدم المسیح. انظر معي مرة أخرى إلى اآلیات من 17 إلى 19. 

، َسیَْمِلُكوَن فِي اْلَحیَاةِ بِاْلَواِحِد یَُسوَع اْلَمِسیحِ!  17 ألَنَّھُ إِْن َكاَن بَِخِطیَِّة اْلَواِحِد قَْد َملََك اْلَمْوُت بِاْلَواِحِد، فَبِاألَْولَى َكثِیًرا الَِّذیَن یَنَالُوَن فَْیَض النِّْعَمِة َوَعِطیَّةَ اْلبِّرِ

18 فَإِذًا َكَما بَِخِطیٍَّة َواِحدَةٍ َصاَر اْلُحْكُم إِلَى َجِمیعِ النَّاِس ِللدَّْینُونَِة، ھَكذَا بِبِّر َواِحٍد َصاَرِت اْلِھبَةُ إِلَى َجِمیعِ النَّاِس، ِلتَْبِریِر اْلَحیَاةِ. 



19 ألَنَّھُ َكَما بَِمْعِصیَِة اِإلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكثِیُروَن ُخَطاةً، ھَكذَا أَْیًضا بِإَِطاَعِة اْلَواِحِد َسیُْجعَُل اْلَكثِیُروَن أَْبَراًرا”. 

ال أعتقد أنني أستطیع أن أقول ذلك بوضوح أكثر من ذلك. جعل هللا آدم مسؤوالً عن خطیئة كل من آدم وحواء. وجعل هللا یسوع مسؤوالً عن خطیتك وخطیئتي. ھل یبدو

من العدل أننا ولدنا في حالة من الخطیئة والدینونة بسبب خطیئة آدم؟ ال ال یبدو عدال. ولكن ھل من العدل أن یموت یسوع من أجل خطیتك؟ ال ال یبدو عدال. لكن ھذا

صحیح، ولھذا نعبد هللا ونمجده على حبھ ورحمتھ الرائعین. 

الموت واأللم والشر یحكم العالم بسبب خطیئة آدم. نعم، نحن نخطئ أیضا. لكن طبیعتنا الخاطئة تأتي إلینا من أبینا آدم. الحیاة والفرح والبر یسود على المسیحیین بسبب

طاعة المسیح. تأتي الحیاة األبدیة إلینا من مخلصنا یسوع المسیح. یحدث ذلك في اللحظة التي نثق فیھا بالمسیح. عندما تقدم حیاتك لیسوع، یحدث شیئان. أوالً، دم

ذبیحتھ یغسل خطایاك. إن دم یسوع النقي الكامل ھو الشيء الوحید القادر على إزالة الخطیئة البشریة. األمر الثاني ھو أن هللا یعطینا نعمة رائعة كھدیة مجانیة. إذا كنت

تثق في المسیح، فإن سجلھ الكامل للبّر یصبح سجل بّرك. عندما ینظر إلیك هللا اآلب، ال یرى أنّك من نسل آدم ملطًخا بالخطیة. بدالً من ذلك، یراك اآلب متحدًا بالمسیح،

لذلك لدیك نفس السجل الواضح البنھ یسوع الذي بال خطیئة. 

یریدك الشیطان أن تصدق أنك ما زلت تحت اإلدانة. یریدك الشیطان أن تعتقد أن هللا ال یستطیع أن یحبك وأن هللا لن یستمع لصلواتك. لكن الشیطان كاذب. إذا كنت

متحدًا بالمسیح، فلدیك حیاة جدیدة بداخلك. تمنحنا تلك الحیاة الجدیدة القوة لنقول ال للخطیئة. وذات یوم سنعیش في السماء حیث ال خطیئة وال ألم وال موت. 

ھناك شيء آخر نحتاج إلى تسلیط الضوء علیھ قبل أن ننتھي. في اآلیة 15 یقول بولس: ”َولِكْن لَْیَس َكاْلَخِطیَِّة ھَكذَا أَْیًضا اْلِھبَةُ. ألَنَّھُ إِْن َكاَن بَِخِطیَِّة َواِحٍد َماَت اْلَكثِیُروَن،

فَبِاألَْولَى َكثِیًرا نِْعَمةُ هللاِ، َواْلعَِطیَّةُ بِالنِّْعَمِة الَّتِي بِاِإلْنَساِن اْلَواِحِد یَُسوَع اْلَمِسیحِ، قَِد اْزدَادَْت ِلْلَكثِیِریَن!". وفي اآلیة 17 یقول بولس: ”فَبِاألَْولَى َكثِیًرا الَِّذیَن یَنَالُوَن فَْیَض

”. لماذا قال بولس نفس الشيء مرتین تقریبًا؟  النِّْعَمِة َوَعِطیَّةَ اْلبِّرِ

ألن بولس یریدنا أن نفھم معجزات هللا الحسابیة. على سبیل المثال، تخیل أنك مدین للبنك بمبلغ 100000 دوالر لمنزلك. لدیك دین بقیمة 100000 دوالر ال یمكنك

سداده، ألنك معاق جسدیًا. لكن البنك یرحمك. البنك یتنازل عن الدیون. أنت اآلن لست مدینًا بأي شيء. یا لھا من ھدیة! لكن ھذه لیست معجزة حسابیة. 

سأشرح المعجزة الحسابیة. تخیل أن كل منا علیھ دین خطیئة بقیمة 100000 دوالر. ال یمكننا أن ندفعھا ألننا معاقون أخالقیا. ولكن هللا یرحمنا. عندما نثق بالمسیح من

أجل مغفرة خطایانا، یمحى دیننا. نتلقى عطیة الغفران كما تقول اآلیة 15. نحن اآلن لسنا مدیونون بأي شيء! لكن ھذه لیست المعجزة الحقیقیة. هللا یفعل أكثر من أن

یغفر دیننا. كما ننال عطیة بر المسیح كما تقول اآلیة 17. وضع هللا في حسابنا البنكي معنویاً رصیداً قیمتھ ملیون دوالر أي مائة ملیون دوالر! لھذا یقول بولس

”فَبِاألَْولَى َكثِیًرا الَِّذیَن یَنَالُوَن فَْیَض النِّْعَمِة َوَعِطیَّةَ اْلبِّر”. عندما نثق بیسوع، فإننا نتلقى غفرانًا لدیننا األخالقي ونحصل أیًضا على رصید في حسابنا األخالقي. یرانا هللا

اآلب البسین السجل الكامل البنھ یسوع. ھذه معجزة. 

یقول القس جون بایبر مثل ھذا: 

”عندما أخطأ آدم، أخطأنا ومتنا. 

عندما أطاع المسیح أطعنا وعشنا. 

كما ُتنسب إلینا خطیئة آدم ونموت، كذلك ُينسب إلینا بر المسیح ونحیا". 

ھذه حقیقة رائعة. عندما تؤمن بذلك، فإن هللا یحررك من الذنب والعار ومن عبء القانون. ھل تصدقھ؟ أنا امل ذلك! دعونا نصلي اآلن باسم یسوع، نشكر اآلب على



نعمتھ الرائعة. 

أیھا اآلب الذي في السموات، نأتي إلیك باسم ابنك یسوع. لیس لدینا الحق في التحدث إلیك مباشرة بمفردنا. لكن أنعم علینا ببر لیس لنا. إنھا ھدیة نعمة مجانیة تجعلنا

أبناء وبنات ملك الكون. ساعدنا في العیش بثقة وفرح وسالم وامتنان. حتى نتمكن من تمجیدك في كل ما نقوم بھ. نصلي ھذا باسم یسوع. آمین.
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