
ـالة الر٨٣س  
 

  ةةممععة والنِّة والنِّريعريعالشّالشّ
 

(Arabic - By the law or by grace) 
 

  ةةممععة والنِّة والنِّريعريعالشّالشّ: موضوعه موليا اديثنَح ..أحباِئى
 

إنجيل ي ا األوحنّوِمنصحاح األول نقرأ العددالس شَابع عر:  
 

"ألنألنالشريع الشريع ة بمة بموسى أعطيتْطيتْوسى أعأم أم ا النعما النعمة والحقّقّة والحفبي فبي سووسععالم الم سيح صسيح صار١".ااار 
 

 اهللا إن يحباإلنسان فقد خلقه اهللا خلقَ.. ورتِه على ص آدموحو اء وجهز لهوة عدن ا جنّمكانا يستمان تع
  تستقيم فلن..ِة الجنّنا ِمهموجة خر النتيج وكانتْ من اهللاام لهتْطية أعخالفا وصيا ولكنّهم .. اهللان دائم ِمبقرٍب

الحياة معاهللا كلى بدون طاعِةِة القداس خلوق لخالقِه الم..لقد شو هت الخطية أروعٍة صورا اهللا فى خلقِه أبدعهآلدم  
اءوحو..عدُل واستوجب اهللا عقاب آدم وحو انهاء بحرمِمام أجمل شركٍةن مع اهللا وقربهم ا منه.  

 

 ..  كّل اعتبار آخر النظر عن بغض اإلنسان يحبولكنّه.. دينهاة وي الخطي فى أن اهللا يكرهال جداَل  
  اهللا هو العادَلوس اهللا القد ألن..د العقاب إلى األب ونسله تحتَ أال يترك آدمِهسابق علِمب اهللا منذ األزل تدبير كانو

ِحبالمته وتمثلتْ الرحيمبحو  مفى رحمته قبول ذبائح يقدمونسها آدم فك للتلهتدبيراًهذه كانت و. .اهمير عن خطاي 
 رفَع ..غفرة متحصُل م الفك دون س فبد..هماخطايغفرة مل اهللا وإلىب بشر للتقر وضع ِمن ت وضع اهللا وليسنِم

  .جنّة عدن خرجا ِمننذ م عن آدم وحواءتوارثوها فقد .. دم الذبائحياهم بسفك ا التكفير عن خطاء آدم وحونسُل
 

بل ليقة فى البرية عند ج وسط عنبلهيب نار ِم وسىلم بالك الرر موظهوج  الخر سفرسجُلي و 
قد لف ..وريبحمشعبه لفداء األبكار خطة اهللارس ِمهم وخالص ِمن نعب ة فرعون ِموديصذلك ب .. وقتذاكرشّأن تر 

لكّلوالقائمتان ة العلياالعتب ن بيوت شعب اهللا فى مصر ِمٍت بي الحظ أنّهم و..م ذبيحٍةبدتلك  بيوتهمكانوا داخَل ي 
 وسى ليتبرر اهللا الشريعة لمأعطىة  وفى البري.. عنهمر فيعبهلك الم المالكيراهل  خارجها ظاهراًكان الدمو ليلةال

 .افظه اهللا لو حام بها أمنساناإل
 

 ما استطاع أحدأن يتبر بالشريعِةر فلقدلت عشر وصايا  التى شمحتى  .. أخطأ الجميعجاءاهللا ابن الر ب 
يسسيحوع المليصنع عجز دونه اً بر ف ..ةالبشر قاطبالتى نص الذبائح تكن تْلمعليها شريع وسى إال رمزاً ة م

 يوحنا  أشارقدل و..تجسداً بمجىء الفادى ابن اهللا مذلك كانو..  ذبائح العهِد القديمأبطلتْلذبيحِة فداٍء حقيقيٍة 
 :ول بقولِه بولس الرس إليِهشاروأ .."المالمة العة الع خطي خطيرفعرفع اهللا الذى ي اهللا الذى يمُلمُلهوذا حهوذا ح" : بقوله كفادىسيحالم المعمدان إلى

  ىى ف فائراًائراً ص صدٍٍدببة عة عورور ص ص آخذاً آخذاًههخلى نفسخلى نفسأأ  ههلكنّلكنّ.. ..  هللا هللاعادالًعادالً م م يكون يكونننأأة ة  خلس خلسببسِِسحح ي ية اهللا لمة اهللا لم صور صورىىفف  ذ كانذ كانإإ  ىىلذلذاا"
شبإإ و و....اساس النّ النّهِِهشبذ وذ وجدىى ف فجداله إإ ك كيئِةيئِة الهنسنسان وان وضضععنفس نفس هأأ و وهطاعطاعحتى الم حتى الم وتَتَوم م وتَتَوالص ٢."ليِبليِب الص 
 

 كانابن اهللا وهو غي ر المحدود فدية كفارية علىليب الص..أر تْضقد اسا  . اهللادَلة وعومعلى تم 
الصكفيالًليب كان بر حٍةمغير م حدٍةودلع ٍددغي ر محن  ِموٍددةالبشري..يوحنا البشير كتب  :"هكذا أحهكذا أحباهللا ال اهللا الب ععالمالم  

م  بقواُلا الحفم: ائٌل س قد يسأُل.."ةة األبدي األبدياةُاةُ الحي الحي له له بل تكون بل تكون بِه بِهنن يؤِم يؤِمنن م م كّل كّلهلكهلكيي   ال الحيد لكىحيد لكى الو الو ابنه ابنهحتى بذَلحتى بذَل
ليسبي أن ؟المكتوب يديهم.علىنوف كيف يتعر  اهللا ولمي سمعاإلجابة.؟عنهرأوا قوا أو ي :نعرفها مم ا سجلهالوحى  

   ألن ألن....ممها لهها له اهللا أظهر اهللا أظهرإذ معرفة اهللا ظاهرة فيهم ألنإذ معرفة اهللا ظاهرة فيهم ألن": هقول ب هؤالءعن إلى مؤمنى رومية الرسول برسالة بولس
أمأموروره غيه غير المر المنظورنظورة ترة ترى منذ خلقْنذ خلقْى مالع الع الم مالم مددركة بالمركة بالمصنوعصنوعات قدات قدرته السرته السرمرمديدية واله٣."هم بال عذرهم بال عذروته حتى أنوته حتى أنة واله  

                                                
        لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع        ،         ٢٢: ٩العبرانيين    ، الرسالة إلى      ٢٧: ١ سفر التكوين  ،             ١٧: ١إنجيل يوحنا  ١
         ٨-٦: ٢إلى مؤمنى فيلبى  ، ١٢: ٣ رومية  مؤمنىرسالة بولس الرسول إلى ، ٧: ١٢&  ١٠: ٣سفر الخروج  ٢
٣
       ٢٠ -١٩ :١ بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ةرسال   ،        ١٧-١٦ : ٣إنجيل يوحنا  
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 أعطى لقدوسى الشريعة اهللا لمتيلو  القديم ليطبقها الشعببرراإلنسان لو َلِم عا به..ال ولكن  يعنى هذا أن 
الشعبالم ختار بامتالكه الشريعة يتبرر.. كتب بولسسوُل الريقولى روميةؤمِن إلى م : "ألنألنليس ليس الذين يس الذين يس ممعون ون ع
الشريعالشريعة هة هممأبرار أبرار عند عند اهللا بل الذين ي اهللا بل الذين ي ععمملونبالشريعِة بالشريعِةلون ه ه م يم يبربررألنّهألنّه.. .. ونونر  األممالذين ليس عندهم الشريعة متى  الذين ليس عندهم الشريعة متى األمم 

الذين يظهرون عمَل الشريعِة الذين يظهرون عمَل الشريعِة ....فعلوا بالطبيعة ما هو فى الشريعة فهؤالء إذ ليس لهم الشريعة هم شريعة ألنفسهمفعلوا بالطبيعة ما هو فى الشريعة فهؤالء إذ ليس لهم الشريعة هم شريعة ألنفسهم
   اهللا سرائر اهللا سرائرينينفيه يدفيه يد فى اليوم الذى  فى اليوم الذى ا مشتكية أو محتجةا مشتكية أو محتجة بينه بينه شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيمامكتوباً فى قلوبهممكتوباً فى قلوبهم

  . الشريعة؟ فى تبرير اإلنسان الذى ال يمتلك الضمير ولكن هل نجح."سيحسيح الم الموعوعسس بي بيىىإنجيلإنجيلالناس حسب الناس حسب 
 

 المكتوب  الذينإن أيديهم نبي ألنّهم ألنّهم " :ليسلملما عرفوا اهللا لميمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا فى  يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا فى ا عرفوا اهللا لم 
أفكارهم وأظلم قلبأفكارهم وأظلم قلبهم الغبىبينما بينما  و و....هم الغبىههْْميزعمو يزعموم ن أنهم حن أنهم حكماءكماءصاروا جهالء واتقوا واتقوا  اهللا بالكذب  اهللا بالكذب  استبدلوا حقّ استبدلوا حقّ.... صاروا جهالء

وعبدوا المخلوقَوا المخلوقَوعبددون دون الخالق الذى هو مبارك آمين آمين إلى األبِد إلى األبِد الخالق الذى هو مبارك ....كم كم ا لما لميستح يستح سنوا أنسنوا أن  ييبقوا اهللا فى مبقوا اهللا فى معرفتهم أسلمعرفتهم أسلمهم م ه
ى والطيور ى والطيور ان الذى يفنَان الذى يفنَ اإلنس اإلنسةِِةورور ص صهِِهيفنى بشبيفنى بشب   اهللا الذى ال اهللا الذى الددججأبدلوا مأبدلوا موو  ....يليقيليق  ا الا اللوا ملوا مفعفعرفوض ليرفوض لين من مهه إلى ِذ إلى ِذاُهللاُهللا

والدوالدواب والزحوقد نتساءُل.."افاتافاتواب والزح :إذا كان أخفقَ االنسان فى الوص ول إلى البرميرِه سواء بضفما ..ِة أو بالشريع 
السبيل إلى البرالذى ي اة اهللا وعدلهرضى قداس حباهللا ي الذى خ آخذين فى االعتبار أن ورِتِهإلنسانعلى ص لقه. 

   ١.يمان اهللا الذى باإل بر.ن اهللا الذى بال ثم بر.ةانيجة اهللا الم عطي أى.مة اهللا نع:اإلجابة
 

اذا  لم.."الشريعة بموسى أعطيتْ أما النعمة والحقّ فبيسوع المسيح صاراالشريعة بموسى أعطيتْ أما النعمة والحقّ فبيسوع المسيح صارا":  يقوُل يوحنا البشير كتبلقد 
وضعت الشريعة مقابل النعاإللقد فشَل:  اإلجابة..ة فى اآلية المذكورة؟م نسانفى الوص ول إلى البرة بالشريع.. 

  الشريعة تستلزم عمالً ألن.. كنعمةالبرعلى  الحصول يستطيع  المتفاضلةالعجيب أنّه بنعمته اهللا كان تدبير لذلك
  الرب يسوع وقد أتمه اآلب السماوى ويشبع قلب النعمة به واهب يقوما النعمة فتستلزم عمالً أم..يبذله اإلنسان
 تلك بابن اهللا واهبيمان ة باإلة اهللا المجانيهد النعمة إال أن يقبَل نعمان فى ععلى اإلنسوليس  ..على الصليب

  ٢."بكلمة قدرتِهبكلمة قدرتِه األشياء  األشياء  كّل كّل وحامُل وحامُل جوهرِه جوهرِه ورسم ورسمجد اهللاجد اهللا م مهو بهاءهو بهاءالذى الذى ابن اهللا ابن اهللا " ..النعمة المجانية
 

 بالنعِةمنتبر و .ربالنعِةمنح ُلصُل و .هللا ٍة على بنويصِة نحمبالنععلى الحيةاة األبدي..والم ؤمنالحقيقى  
 ليسلكها دون تعثر  الحقّإلى الطريقه رشد الذى يوح اهللا فيه ر يسكن جديداً نال قلباً بالنعمِةالذى نال تبريراً

 عند  عند حد فلنا شفيعحد فلنا شفيعوإن أخطأ أوإن أخطأ أ.. ..  تخطئوا تخطئواليكم هذا لكى الليكم هذا لكى ال إ إكتبكتبيا أوالدى أيا أوالدى أ": وحنا الحبيبقال ي ..ويحفظه ِمن الزلل
اآلب ياآلب يسسوع الموع المسيح البالعالم أيضاً العالم أيضاً ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كّل ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كّل.... وهو كفارة لخطايانا وهو كفارة لخطايانا....ارارسيح الب ....إن قلنا إنّ قلنا إنّ إن هليس  ليس ه 
لنا خطية نضّلة نضّللنا خطيأنفس أنفس نا وليسفينا فينا الحقّ الحقّنا وليس ....إن اعترفنا بخطا اعترفنا بخطا إن يانا فهو أمينوعادٌل وعادٌليانا فهو أمين حتى يغفر حتى يغفر لنا خطاي لنا خطاي انا ويطهرنا ِمنا ِمانا ويطهرنن  

ت  الميهو اإليمان: واآلخر ..امُل الع الحىهو اإليمان: األول :عان نويمان اإل أن اهللا نعرفُ كلمِةن وِم.." إثم إثمكّلكّل
غيو. .املر العهو إيمانالشي ثمراطين غير الم.. "فالشياطين٣." يؤمنون ويقشعرون يؤمنون ويقشعرونفالشياطين 
 

 ..ةحب بالمالًاِم عهمانذا كان إيمادقين إال إ صواكون ي لن ولكن..ا مؤمنون إننّ: قائالًعضهمى بِعد يأحياناً  
   وأنا أريك وأنا أريكالكالك بدون أعم بدون أعم أرنى إيمانك أرنى إيمانكاٌلاٌلمم وأنا لى أع وأنا لى أعانانيميم إ إ لك لك أنتَ أنتَ:: قائٌل قائٌلقد يقوُلقد يقوُل": التِهفى رس  يعقوبيقوُل
بأعمبأعمالى إيمالف .."انىانىالى إيم بد لإليمان أنيتج سدفى أع ال..الم بدلإليم ان أنتتر جمهاألع إلى لغٍةاُلم يفهم هالما الع. 
فيتمجداهللا اسم .إ: ة القول وخالصناَل األعمالم قبولة لدى اهللا هى ثموالخَ.الص الخَار بالِنالص عة و.ِةممالِنع 

انباإليم.واإليم انعل يستند ى عمل المسيح على الصليب لغفران الخطايا ونوال الحيةاة األبدي. 
 

فى تلك عى  م تشترك أخى أن أدعوك..وعسسيح ية فى المانيج المِه خالِصِةمع اهللا على ِننشكرليتنا  
م  بد أنه إيمانى أعلنه.خطاياى ِمن  التى خلصتنى ونعمِتك المتفاضلةحبتك لمكأشكر: ماوى أبانا الس..الصالة
ى  فأعنّاجتى إليك ح.وعسسيح ية فى الم األبدياِةة الحيطيجل ع أنلهى ِم إك أشكر..الماً وساّ وبر فداء نلتُالصليِب

أ..دىسي ى فى ا صالِترفعسم يسالبار واثقا من استجابِتوع ك.. قلتَ اي نم: قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجد الرستلكاع مإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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