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صنع
استقبل ربنا يسوع المسيح االبن الوحيد هلل الحي بعد قيامته من األموات ،تحقيق الوعد الذي ُ

له بواسطة هللا أبيه الذي ِقيل بواسطة داود النبي "أَنت ابِني ،أَنا اْليوم وَلدتُكِ .
ُع ِط َي َك األ َُم َم
اسأَْلني َفأ ْ
َْ ْ
َ َْ َ َ ْ َ ْ

يرثا لك ،وأَق ِ
اصي األ َْر ِ
ض ُمْل ًكا َل َك" (مز )8 ،7 :2
ِم ا
ًَ ََ ََ َ

طى له بواسطة اآلب قائالًُ" :د ِف َع ِإَل َّي
المع َ
وعندما أخذ لنفسه التالميذ أعلن لهم أوالً هذا السلطان ُ

ان ِفي َّ ِ
اء و َعَلى األ َْر ِ
طٍ
ض" (مت )18 :28
ُك ُّل ُسْل َ
الس َم َ

ثم أرسلهم مع كلماتهَ" :فا ْذ َهُبوا وَتْل ِم ُذوا ج ِميع األُم ِم و َع ِمُد ُ ِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
س.
االب ِن َو ُّ
اس ِم اآلب َو ْ
وه ْم ب ْ
َ َ َ َ
َ
وعلِموهم أَن يحَف ُ ِ
ص ْيتُ ُك ْم ِب ِه" (مت  )20 ،19 :28الرب في إعطاء وصيته مع ذلك
َ َ ُ ُْ ْ َ ْ
ظوا َجم َ
يع َما أ َْو َ

قال أوالً" :علموا جميع األمم" وثم أضاف "عمدوهم" وهلم جرا .لكنكم سألتموني عن رسالة على
الجزء الثاني للوصية ولم تقولوا شيئاً بخصوص الجزء األول .اآلن لو أنا بدوري لم أعطيكم جواباً
ِِ
ين َد ِائ ًما لِ ُم َج َاوَب ِة ُك ِل َم ْن َي ْسأَُل ُك ْم َع ْن
"م ْستَعد َ
سريعاً سأعتبر أنى انتهكت وصية الرسول الذي أمرنا ُ

الرج ِ
ِ
ناء على ذلك سأنقل إليكم العقيدة الخاصة بالمعمودية
اء َّالِذي ِف ُ
َس َبب َّ َ
يك ْم" ( 1بط ُ )15 :3ب ً
وفقاً إلنجيل الرب التي لها سلطان يفوق معمودية الطوباوى يوحنا .مع ذلك الفقرات التي سأستشهد
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المقدسة .لكن في أي حدث
بها غير أنها فقط قليل من إشارات كثيرة لهذا الموضوع في األسفار ُ
أنا اعتبرت أنه من ضرورى اللجوء إلى ترتيب األشياء الموضوعة بواسطة ربنا ،كذلك أنتم أيضا
ِ
المتعلقة بالمعمودية
أوالً بواسطة فهم قوة الوصية "علموا" وثم السماع في وقت مناسب شرح العقيدة ُ
المجيدة باألكثر ،فقد نصل بسعادة للكمال ،كوننا ُمتعلمين بمراعاة كل الوصايا التي أعطاها الرب
لتالميذه الخواص .كما هو مكتوب.
المقتبسة ،سمعناه يقول" :علموهم" لكن اآلن يجب علينا أيضا ِذكر ما يقوله في موضع
في الفقرة ُ
أخر بشأن نفس األمر .بهذه الطريقة فنحن أول كل شيء نتبنى وجهة النظر التي ترضي هللا.
تجنباً ،متتبعين هدفنا في
ثانياً نالحظ التسلسل الذي هو على حد سواء منطقي ومناسب ،وبالتالي ُ
المعتاد للرب أن يشرح ما قد
اإلرضاء الجيد هلل ،لإلنحراف عن التفسير الصحيح (لوصيته) .من ُ
ُوضع بالتحديد في مكان واحد بواسطة كالمه في مكان أخر .على سبيل المثال "ضعوا لكم كن اًز
ِ
طوا
َع ُ
يعوا َما َل ُك ْم َوأ ْ
في السماء" هنا أٌعطى األمر البسيط .طريقة إتباع هذا يعلنه في مكان أخر "ب ُ
ِ
السماو ِ
ِ
ات" (لو  )33 :12وهناك العديد من
اسا الَ تَْف َنى َوَك ْن ًاز الَ َي ْنَفُد في َّ َ َ
ص َدَق ًة .ا ْع َمُلوا َل ُك ْم أَ ْك َي ً
َ
األمثلة األخرى من نفس النوع .فالتلميذ اآلن كما نتعلم من الرب نفسه هو الشخص الذي يأتي
ومعلم للحق
للرب ألجل غرض تبعيته ،أي ليسمع كلماته ليؤمن به ُ
ويطيعه كسيد ،ملك ،طبيب ُ
راجياً الفوز بالحياة األبدية .عالوة على ذلك يجب أن يواظب في هذه الترتيبات ،كما هو مكتوب:
ِ ِ
ِ
ِ
ونو َن تَالَ ِم ِيذيَ ،وتَ ْع ِرُفو َن
فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به "ِإَّن ُك ْم ِإ ْن ثََبتُّ ْم في َكالَمي َفِباْل َحقيَقة تَ ُك ُ
اْل َح َّقَ ،واْل َح ُّق ُي َح ِرُرُك ْم" (يو )32 ،31 :8
لهذا ينبغي أن نحصل على حرية الروح من طغيان إبليس القاسي بواسطة تحريرنا من سلطان
الخطية ،ألنه يقولِ" :إ َّن ك َّل من يعمل اْلخ ِطَّي َة هو عبد لِْلخ ِطي ِ
َّة( ".يو  )34 :8سنهرب أيضاً من
َُ َ ٌْ َ
ُ َ ْ َْ َ ُ َ

حكم الموت كما أخبرنا الرسول بولس" :ألَنَّه جعل َّالِذي َلم يع ِرف خ ِطَّي ًة ،خ ِطَّي ًة ألَجلِنا ،لِن ِ
ص َير
َْ َ
َ
ْ َْ ْ َ
ُ
ُ َََ

ِ ِِِ
ان اْلو ِ
ِ ِ ِ ِ
اإل ْنس ِ
َّ
اة،
احِد ُج ِع َل اْل َكِث ُيرو َن ُخ َ
طً
َ
َن ْح ُن ب َّر هللا فيه" ( 2كو  )21 :5وأيضا" :ألَن ُه َك َما ب َم ْعص َية َ
طاع ِة اْلو ِ
هك َذا أ َْي ً ِ ِ
ار" (رو  )19 :5باإلضافة إلى ذلك الشخص الذي
احِد َسُي ْج َع ُل اْل َكِث ُيرو َن أ َْب َرًا
َ
ضا بإ َ َ َ

يؤمن بالرب والذي يثبت كفاءته في التعليم ينبغي أن يتعلم على حد سواء أن ينبذ كل الخطايا
ويرفض كل ذريعة مهما كانت ُمزيفة التي قد تلهيه عن الطاعة التي على نتائج كثيرة هو مدين
هلل.
فإنه مستحيل حقا لمن يرتكب خطية أو الذي َّ
ورط نفسه في أمور هذا العالم أو حتى الذي يكون
َ
مهموماً بضروريات هذه الحياة ليخدم – أال يقول شيء عن كونه تلميذ – ذاك الرب الذي أمر
الشاب ببيع حاجته ويعطى الفقراء قبل أن يقول له" :تعال اتبعني" .أكثر من هذا ،أعطى للشاب
تلك الوصية األولى فقط بعد األخيرة التي أعلنها بنفسه" :كل هذه حفظتها" .لم يحصل أبداً على
العفو عن خطاياه ،كما ترى ،وال تطهر بواسطة دم ربنا يسوع المسيح لكن كان في خدمة الشيطان
وتحت سلطان الخطية الساكنة فيه.
لذلك لم يكن قاد اًر أن يخدم الرب الذي أعلن عقيدة غير قابلة للتغيير حينما قالِ" :إ َّن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل
اْلخ ِطَّي َة هو عبد لِْلخ ِطي ِ
َّةَ .واْل َع ْبُد الَ َي ْبَقى ِفي اْل َب ْي ِت" (يو  )35 ،34 :8بولس أيضا متكلماً في
َُ َ ٌْ َ
َ

ِ ِ
ار ِم َن اْلِب ِر"
َح َرًا
المسيح حمل شهادة لهذه الوصية حينما كتب" :ألََّن ُك ْم َل َّما ُك ْنتُ ْم َعِب َيد اْل َخطيَّةُ ،ك ْنتُ ْم أ ْ

ِ
َن َي ْخِد َم َسِي َد ْي ِن" (مت  )24 :6وهلم جرا.
َحٌد أ ْ
(رو  )20 :6مرة أخرى يقول الرب" :الَ َيْقد ُر أ َ

عالوة على ذلك هو أوضح بواسطة تعاليمه سواء على وجه التحديد وضمنياً (أي بواسطة
التضمين) ،أن الذين يكونون مهمومين بمد أنفسهم بضروريات الحياة ال يستطيعوا أن يحفظوا خدمة
هللا ،ال أن يتكلموا عن كونهم تالميذه .ومن هذه العقيدة
َّ
اشتق الرسول عرضه األكمل" :ألََّن ُه أَيَّةُ
َي ن ِ
ور مع ُّ
ِ
ٍِ
ص ٍ
ِ
ِخْل َ ٍ ِ ِ
يب لِْل ُم ْؤ ِم ِن
َي ِاتَفاق لِْل َم ِس ِ
الظْل َم ِة؟ َوأ ُّ
ال؟ َوأ ُّ َ
يح َم َع َبل َ
يع َ
طة لْلب ِر َواإل ْثمِ؟ َوأََّي ُة َش ِرَكة ل ُّلن ِ َ َ

م َع َغ ْي ِر اْلم ْؤ ِم ِن؟ وأََّي ُة مواَفَق ٍة لِه ْي َك ِل هللاِ م َع األ َْوثَ ِ
ان؟" ( 2كو  )16 - 14 :6في مكان أخر يقول
َ َُ
َ
َ
ُ
َ

الروح ِ
مباشرة" :اْلجسد ي ْشتَ ِهي ِ
ضَّد اْل َجسِد وه َذ ِ
اآلخ َرَ ،حتَّى تَْف َعُلو َن َما
ضَّد ُّ
َحُد ُه َما َ
الرو ِح َو ُّ ُ
َََ َ
ان ُيَق ِاوُم أ َ
َ َ
الَ تُ ِر ُيدو َن( ".غال  )17 :5ولنتذكر أيضا ماذا يقول في المقطع الذي ُعنى به أن ينقل إلينا شعور

َما أَنا َفجسِد ٌّي مِبيع تحت اْلخ ِطي ِ
ِ
ال يزال أعمق بالخجلَ" .فِإنَّ َنا َن ْعَلم أ َّ َّ
َّة .ألَِني
َ ٌ َْ َ َ
ام َ
وس ُروح ٌّيَ ،وأ َّ َ َ َ
َن الن ُ
ُ

ِ
ض ُه َفِإيَّاهُ أَْف َع ُلَ .فِإ ْن ُك ْن ُت أَْف َع ُل َما َل ْس ُت
ف َما أ ََنا أَْف َعُل ُهِ ،إ ْذ َل ْس ُت أَْف َع ُل َما أ ُِر ُيدهَُ ،ب ْل َما أ ُْبغ ُ
َل ْس ُت أ ْ
َع ِر ُ

أ ُِر ُيدهَُ ،فِإِني أ ِ َّ
السا ِك َن ُة ِف َّي"
اآلن َل ْس ُت َب ْعُد أَْف َع ُل ذلِ َك أ ََناَ ،ب ِل اْل َخ ِطَّي ُة َّ
وس أََّن ُه َح َس ٌنَ .ف َ
ام َ
ُصاد ُق الن ُ
َ
طور فكرته بشكل أكمل بأنه يستحيل لشخص الذي في سلطان
(رو  )17 - 14 :7وبعد أن َّ
الخطية أن يخدم الرب ،يعلن بوضوح عن ذاك الذي يخلصنا من سلطانه االستبدادي في الكلمات
ان َّ
"وْي ِحي أ ََنا ِ
يح َربِ َنا!" بعد
ع اْل َم ِس ِ
الش ِق ُّي! َم ْن ُي ْن ِق ُذِني ِم ْن َج َسِد ه َذا اْل َم ْو ِت؟ أ ْ
َش ُك ُر هللاَ ِب َي ُسو َ
اإل ْن َس ُ
َ
الدين ِ
َّ ِ
ِ
ِ
يح يسوعِ ِ َّ ،
ِ
ين َل ْي َس َح َس َب
ذلك يضيفِ" :إ ًذا الَ َش ْي َء م َن َّ ْ ُ َ
ين ُه ْم في اْل َمس ِ َ ُ َ
السالك َ
اآلن َعَلى الذ َ
ونة َ
اْل َج َسد" (رو  )1 :8أكثر من هذا كلماته ال تزال في مكان أخر تُحدد بوضوح عظمة الفائدة التي
ان اْلو ِ
ِ ِ ِ ِ
اإل ْنس ِ
َّ
احِد
َ
تجسد ربنا يسوع المسيح" :ألَن ُه َك َما ب َم ْعص َية َ
نلناها من خالل ُلطف محبة هللا في ُ
طاع ِة اْلو ِ
هك َذا أ َْي ً ِ ِ
احِد َسُي ْج َع ُل اْل َكِث ُيرو َن أ َْب َرًارا( ".رو  .)19 :5في قطعة
ُج ِع َل اْل َكِث ُيرو َن ُخ َ
اةَ ،
طً
ضا بإ َ َ َ
أخرى متأمالً خير هللا في المسيح الذي ال يزال أكثر من رائع ،يقول" :ألََّن ُه َج َع َل الَِّذي َل ْم َي ْع ِر ْف

صير نحن ِب َّر هللاِ ِف ِ
خ ِطَّي ًة ،خ ِطَّي ًة أل ِ ِ ِ
يه" ( 2كو  )21 :5بالنظر إلى هذه الكلمات وأخرى
َ
َ
َجل َنا ،ل َن َ َ ْ ُ
ْ

ُمماثلة نحن تحت االلتزام األكثر صرامة إال إذا كنا قد حصلنا عبثاً على نعمة هللا ،أوالًُ ،لنحرر
أنفسنا من سلطان الشيطان الذي يقود عبد الخطية داخل الشرور حتى إن كان ضد إرادته .ثانياً،
البد أن يصبح تلميذ الرب ،كما قال
كل منا بعد إنكار نفسه ُمقدماً الرضا ،فاسخاً ارتباطه بالحياة ُ

ِ
هو نفسهِ" :إن أَراد أَحد أ ِ
ِ
ِ
صلِ َيب ُه ُك َّل َي ْومٍَ ،وَي ْت َب ْعِني" (لو )23 :9
ْ َ َ ٌَ ْ
َن َيأْت َي َوَرائيَ ،فْلُي ْنك ْر َنْف َس ُه َوَي ْحم ْل َ

أي "اجعله تلميذاً لي" .هذه نفس الوصية التي ُيقدمها بشكل ُم َوسع وقوى وتصويري في البشارة
المشار إليها
حسب لوقا والتي سنتحدث بعد قليل .لكننا جميعاً نهرب من الدينونة بسبب خطايانا ُ
آمَّنا بنعمة هللا خالل ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح الذي قال" :أل َّ
َن ه َذا ُه َو َد ِمي
باألعلى ،إذا نحن َ

َّالِذي لِْلعهِد اْلجِد ِيد َّالِذي يسَف ِ
َج ِل َكِث ِ
ط َايا( ".مت  )28 :26الرسول أيضا
ين لِ َم ْغ ِف َ ِرة اْل َخ َ
ير َ
ُْ ُ
ك م ْن أ ْ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
َجلَِنا،
يح أ َْي ً
ضا َوأ َْسَل َم َنْف َس ُه أل ْ
َحب ََّنا اْل َمس ُ
اسُل ُكوا في اْل َم َحبَّة َك َما أ َ
شهد لهذه الحقيقة حينما كتب"َ :و ْ
ِ
ِ
ِ
يح ا ْفتََد َانا ِم ْن َل ْع َن ِة النَّام ِ
وس" (غال  )13 :3وكذلك
يح ًة هلل" (أف  )2 :5ومرة أخرى" :اَْل َمس ُ
ُق ْرَب ًانا َوَذب َ
ُ

المخلِص يسوع
في مقاطع أخرى كثيرة .حينما ُيمنح العفو عن خطاياه ثم يحصل اإلنسان من ُ
المسيح ربنا ،الخالص من حالته الخاطئة وعند ذلك يصير مناسباً للحصول على التعليم .ليس

"بع أ َْمالَ َك َك
بعد ،ومع ذلك هل يستحق أن يتبع ذلك الرب (مرة أخرى أَذكر) الذي قال للشابْ :
وأ ِ
اء" (مت  )21 :19قبل أن يقول" :تعال اتبعني" وأعطى له تلك الوصية األولى فقط بعد
َ ْ
َعط اْلُفَق َر َ
أن أكد الشاب أنه كان خالياً من ذنب أي خطية بقوله إنه أكمل كل الوصايا المذكورة بواسطة
الرب .من الواضح إذن أنه في هذا الصدد ،أيضا الترتيب الصحيح يجب أن ُيتبع .نحن تعلمنا
ليس فقط رعاية ال شيء من ممتلكاتنا ومن ضروريات هذه الحياة ،لكن نحن تعلمنا أال نحاسب
بدعاوي قضائية فيما يتعلق ببعضنا البعض المفروضة علينا بالناموس والطبيعة  :ألن يسوع المسيح
ِ ُِّ
ِِ
َح َّب ْابًنا أ َِو ْاب َن ًة أَ ْكثَ َر ِمِني َفالَ َي ْستَ ِحُّقِني"
َح َّب أًَبا أ َْو أ ًّ
ُما أَ ْكثَ َر مني َفالَ َي ْستَحقنيَ ،و َم ْن أ َ
"م ْن أ َ
يقولَ :
(مت  )37 : 10عالوة على هذه الكلمات يجب أن تُفهم على أنها تشير على نحو مماثل ألية
رابطات أُلفة قريبة أخرى ،وبالتأكيد أنها تنطبق بقوة أكبر بكثير للروابط األكثر بعد ولمن هم خارج
صلِ َيب ُه َوَي ْت َب ُعني َفالَ َي ْستَ ِحُّقِني" (مت  )38 :10والرسول الذي
اإليمان .ثم يضيف"َ :و َم ْن الَ َيأ ُ
ْخ ُذ َ

ِ ِ
نجح في فعل هذا كتب ألجل تعليمناِ :
يح َي ْح َيا ِف َّي"
"صلبت لْل َعاَلم واْل َعاَلم لي" "َفأ ْ
َح َيا الَ أ ََناَ ،بل اْل َمس ُ
ُ

(غال )20 :2
مرة أخرى دعونا ندعو إلى األذهان كالم الرب الذي تكلم مباشرة إلى كل واحد منا حينما قال الرجل
ِ
ِ
ِ
ِ
َما
اه ْمَ ،وأ َّ
له" :ا ْئ َذ ْن لي أ ْ
َن أ َْمض َي أ ََّوالً َوأ َْدف َن أَِبي" (لو  )59 :9فأجابهَ " :د ِع اْل َم ْوتَى َي ْدفُنو َن َم ْوتَ ُ
أَنت َفا ْذهب ون ِاد ِبمَل ُك ِ
وت هللاِ" (لو  .)60 :9آخر الذي قال" :إئذن لي أوال أُرتب شؤوني في المنزل"
َْ
َ ْ ََ َ
ظر ِإَلى اْلو ار ِء يصُلح لِمَل ُك ِ
ِ ِ
وت
َحٌد َي َ
ض ُع َي َدهُ َعَلى اْلم ْح َراث َوَي ْن ُ ُ
فوبخه مع تهديد شديد قائالًَ" :ل ْي َس أ َ
ََ َ ْ ُ َ

هللاِ" لذلك االلتزام البشرى ،رغم أنه يبدو ُمبجالً ،لو أعاقنا في أي وقت قليالً جداً عن تقديم طاعة

القلب الكاملة المدينين بها نحو هلل ،يجب أن ُيرفض بواسطة الشخص الذي يرغب أن يصير تلميذاً
للرب ،واالمتثال بها هو موضوع يستحق تهديداً خطي اًر .الرب يصرح مرة أخرى هذه الوصية بشكل
ِ
أعم حينما يقول" :من أَراد أ ِ
ِ
ِ
صلِ َيب ُه َوَي ْت َب ْعِني" (مر  )34 :8ولكن
َْ ََ ْ
َن َيأْت َي َوَرائي َفْلُي ْنك ْر َنْف َس ُه َوَي ْحم ْل َ
ْكل خب از ِفي مَل ُك ِ
وت هللاِ" (لو ُ )15 :14ن َّخبر
لو تذكرنا كلمات الرب له الذي قالُ " :
وبى لِ َم ْن َيأ ُ ُ ُ ْ ً
طَ
َ
عن دينونة الغضب األكثر ترويعاً وخطورة التي تحرم أولئك الذين ينتهكون الوصية عن كل رجاء

ِ
ِ
ان ص َن َع َع َشاء َع ِظيما وَد َعا َكِث ِ
اع ِة
ير َ
ينَ ،وأ َْرَس َل َع ْب َدهُ في َس َ
ً َ
صالح .هذه هي كلمات الرب" :إ ْن َس ٌ َ
ً

ُعَّدَ .فابتَدأَ اْلج ِميع ِب أر ٍ ِ ٍ
َن ُك َّل َشي ٍء َقد أ ِ
ِ
اء لِيُق ِ
ين :تَ َعاَل ْوا أل َّ
ال َل ُه
ْ ْ
ول لْل َم ْد ُع ِو َ
َْ َ ُ َ
ْي َواحد َي ْستَ ْعُفو َنَ .ق َ
اْل َع َش َ َ
ظره .أَسأَُلك أ ِ ِ
اشتَ َرْي ُت
ضَ
آخ ُرِ :إِني ْ
األ ََّو ُلِ :إِني ْ
َن أ ْ
ال َ
َخ ُرَج َوأ َْن ُ َ ُ ْ َ ْ
طٌّر أ ْ
اشتَ َرْي ُت َحْقالًَ ،وأ ََنا ُم ْ
َن تُ ْعف َينيَ .وَق َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ام َأرٍَةَ ،فِلذلِ َك
َخ ْم َس َة أ َْزَو ِ
ال َ
َسأَُل َك أ ْ
َن تُ ْعف َينيَ .وَق َ
آخ ُر :إني تَ َزَّو ْج ُت ب ْ
اج َبَق ٍرَ ،وأ ََنا َماض أل َْمتَح َن َها .أ ْ

ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ
الَ أَْقِدر أ ْ ِ
اخ ُرْج
ال لِ َع ْبدهْ :
يءَ .فأَتَى ذلِ َك اْل َع ْبُد َوأ ْ
ُ
َخ َب َر َسي َدهُ بذل َك .ح َينئذ َغض َب َر ُّب اْل َب ْيتَ ،وَق َ
َن أَج َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َع ِ
ال اْل َع ْبُدَ :يا
ين َواْل ُج ْد َ
اجالً ِإَلى َش َو ِارِع اْل َمد َينة َوأ َِزَّقت َهاَ ،وأ َْدخ ْل ِإَلى ُه َنا اْل َم َساك َ
ع َواْل ُع ْرَج َواْل ُع ْم َيَ .فَق َ
السياج ِ
ُّ ِ ِ
السِيُد ِلْلع ْبِدِ ْ :
ِ
ات
ال َّ
ضا َم َك ٌ
وجُد أ َْي ً
اخ ُرْج إَلى الط ُرق َو َ َ
َ
َم ْر َتَ ،وُي َ
انَ .فَق َ
ص َار َك َما أ َ
َسيُدَ ،ق ْد َ

ِ
ِ
ول حتَّى يم َتلِ ِ
ِ ِ
الرج ِ
وأَْل ِزمهم ِب ُّ ِ
ِ
ين َي ُذو ُق
ال اْل َم ْد ُع ِو َ
ول َل ُك ْم :إَّن ُه َل ْي َس َواحٌد م ْن أُولئ َك ِ َ
ئ َب ْيتي ،ألَني أَُق ُ
الد ُخ َ َ ْ َ
َ ُْْ

َع َش ِائي" (لو )24 -16 : 14

عالوة على ذلك االبن الوحيد هلل الحى أُرسل بواسطة اآلب ال ليدين العالم بل ُليخلص العالم،

ومخلِصاً إلرادة هللا الصالح أبيه ،يربط مع أمر صرامته عقيدة التي قد قد ُنصبح بها
صادقاً لنفسه ُ

ِ
ِ
ام َأرَتَ ُه َوأ َْوالََدهُ َوِا ْخ َوتَ ُه
ض أ ََباهُ َوأ َّ
ُمستحقين أن نصير تالميذه يقولِ" :إ ْن َك َ
َحٌد َيأْتي ِإَل َّي َوالَ ُي ْبغ ُ
ان أ َ
ُم ُه َو ْ
وأ ِ ِ
ِ
َن َي ُكو َن لِي ِتْل ِمي ًذا" (لو  )26 : 14فهذا النوع من الكراهية
َ َ
ضاَ ،فالَ َيْقد ُر أ ْ
َخ َواتهَ ،حتَّى َنْف َس ُه أ َْي ً

مقصود به بالطبع غرس فضيلة التقوى بواسطة انسحابنا من االرتباكات ،ليس النوع الذى يقودنا
ِ
ِ
ِ
إلى تدبير مكائد جارحة ضد اآلخر" :ومن" يقول الرب "الَ يح ِمل ِ
َن
صل َيب ُه َوَيأْتي َوَرائي َفالَ َيْقد ُر أ ْ
ََْ
َْ ُ َ
َي ُكو َن لِي ِتْل ِمي ًذا" (لو  )27 : 14هذا في الواقع االتفاق ذاته الذى نصنعه حينما نستقبل معمودية

الماء ،نحن نعد أن ُنصلب لنموت ،لُندفن معه وهلم ج ار كما هو مكتوب.
بمراعاة ضعفنا غير أن هللا شاء أيضا أن يثبت قلوبنا في إيمان كامل بالحق من خالل أمثلة وبهذا
َن َي ْبِني ُب ْرًجا الَ َي ْجلِ ُس أ ََّوالً َوَي ْح ِس ُب
يحث فينا الطاعة المستعدة .بالتالي يقول" :ومن ِمنكم وهو ي ِريد أ
َ َ ْ ْ ُ ْ َ َُ ُ ُ ْ َ

النَفَق َة ،هل ِعنده ما يْلزم لِ َكمالِ ِه؟ لِ َئالَّ يضع األَساس والَ يْقِدر أَن ي َك ِملَ ،فيبتَِدئ ج ِميع َّ ِ
َّ
ين
الناظ ِر َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ ُ
َ ْ َْ ُ َ َ َ ُ َ
ِ ٍ
اإل ْنسان ابتَدأَ يبِني وَلم يْقِدر أَن ي َك ِمل .وأ ُّ ٍ
ِ ِِ
ِ
آخ َر
َي َملِك ِإ ْن َذ َه َب لِ ُمَق َاتَلة َملِك َ
َي ْه َأزُو َن ِبهَ ،قائل َ
ين :ه َذا َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َ

ٍ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ين
يع أ ْ
َن ُيالَق َي ِب َع َش َ ِرة آالَف الذي َيأْتي َعَل ْيه ِبع ْش ِر َ
في َح ْرب ،الَ َي ْجل ُس أ ََّوالً َوَيتَ َش َاوُرَ :ه ْل َي ْستَط ُ

ٍِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ
ِ
ك
َل َما ُه َو لِ ُّ
لصْل ِحَ .ف َكذل َك ُك ُّل َواحد م ْن ُك ْم الَ َي ْت ُر ُ
أَْلًفا؟ َواِال َف َما َد َام ذل َك َبع ًيداُ ،ي ْرس ُل سَف َارًة َوَي ْسأ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صَل ُح؟ الَ
يع أ َْم َواله ،الَ َيْقد ُر أ ْ
َجم َ
َن َي ُكو َن لي تْلمي ًذا« .اَْلمْل ُح َجيٌدَ .ولك ْن إ َذا َف َس َد اْلمْل ُحَ ،فب َما َذا ُي ْ
َيصُل ُح أل َْر ٍ
ون ُه َخ ِارًجا .م ْن َل ُه أُ ُذ َن ِ
لس ْم ِعَ ،فْل َي ْس َم ْع»( ".لو )35 - 28 :14
ض َوالَ لِ َم ْزَبَل ٍةَ ،ف َي ْ
ان لِ َّ
ط َرُح َ
ْ
َ

إذا كان لدينا إيمان في هذه الكلمات فسوف ،أول كل شيء ،مع نعمة هللا خالل ربنا يسوع المسيح
(إال إذا قد حصلنا عبثاً على نعمة عظيمة جداً) ُنحرر أنفسنا من طغيان الشيطان باالمتناع عن
كل فعل ُيرضى الشيطان .ثانياً سوف نتخلى ليس فقط عن العالم وشهواته ،لكن أيضاً الدعاوي
القضائية التي لدينا على األخرين وحتى حياتنا نفسها ،حينما يصرفنا أي من هذه األشياء عن
الخضوع القلبي الكامل والفوري الذي ندين به هلل .بعد ذلك سوف نكون مستحقين ألن ُنصبح تالميذ
الرب.
عالوة على ذلك ،نحن نتعلم من موسى واألنبياء ،من اإلنجيليين والرسل ،أن كل األشياء التي تُرى
صنعت في البداية بواسطة هللا خالل ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح .فمن خالل
والتي ال تُرى ُ
األحداث التي يسردها الكتاب المقدس ،أيضا ،نحن نتعلم صالح هللا وصرامته بصبر كثير ،حتى
بتجسد يسوع ربنا واألحداث
المتعلقة ُ
ُيعلن عدله وألجل تعليمنا .من األسفار نتعلم أيضا عن النبوات ُ
الغير معقولة التي حدثت ،التي لقيامته المجيدة من األموات ،صعوده ومجيئه المجيد باألكثر في
ومتفقة بالتمام
أخر الزمان ،عن عقائد التقوى المبنية على رجاء الحياة األبدية وملكوت السماوات ُ
مع اإلنجيل ومقبولة لدى هللا في محبة المسيح يسوع ربنا ،وعن دينونة للجزاء العادل المعطاة على
حد سواء ألولئك الذين يفعلون ما هو ممنوع أو يرفضوا أن يفعلوا ما هو مقبول ،حتى العذاب
األبدي والى أولئك الذين يعيشون باستحقاق ِوفقاً إلنجيل هللا في إيمان سلي ٍم ،عاملين بإحسان
المسيح على رجاء الحياة األبدية وملكوت السموات الذى في المسيح يسوع ربنا.

