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ُصنع  الذيتحقيق الوعد  ،بعد قيامته من األمواتاستقبل ربنا يسوع المسيح االبن الوحيد هلل الحي 

اأُلَمَم  ْدُتَك. اْسَأْلِني َفُأْعِطَيكَ َأْنَت اْبِني، َأَنا اْلَيْوَم َولَ " النبيِقيل بواسطة داود  الذيله بواسطة هللا أبيه 

 (8 ،7 :2 )مز" َقاِصَي اأَلْرِض ُمْلًكا َلكَ ِميَراًثا َلَك، َوأَ 

ُدِفَع ِإَليَّ " قائاًل:عَطى له بواسطة اآلب لهم أواًل هذا السلطان المُ  أعلنوعندما أخذ لنفسه التالميذ 

َماِء َوَعَلى اأَلْرِض"ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِ   ( 18 :28مت ) ي السَّ

وِح اْلُقُدِس. " كلماته:ثم أرسلهم مع  َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوَعمِ ُدوُهْم ِباْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ

 مع ذلكإعطاء وصيته  فيالرب  (20 ،19 :28ُظوا َجِميَع َما َأْوَصْيُتُكْم ِبِه" )مت َوَعلِ ُموُهْم َأْن َيْحفَ 

الة على عن رس سألتمونيلكنكم  جرا.علموا جميع األمم" وثم أضاف "عمدوهم" وهلم " أواًل:قال 

ًا جوابلم أعطيكم  بدوري للوصية ولم تقولوا شيئًا بخصوص الجزء األول. اآلن لو أنا  الثانيالجزء 

يَن َداِئًما ِلُمَجاَوَبِة ُكلِ  َمْن َيْسَأُلُكْم َعْن  الذيوصية الرسول  انتهكتسأعتبر أنى  اً سريع أمرنا "ُمْسَتِعدِ 

ُبناًء على ذلك سأنقل إليكم العقيدة الخاصة بالمعمودية  (15 :3بط  1) َسَبِب الرََّجاِء الَِّذي ِفيُكْم"

سأستشهد  التيالفقرات ق معمودية الطوباوى يوحنا. مع ذلك سلطان يفو لها  التيوفقًا إلنجيل الرب 

                                                        
1 Basil of Caesarea. (1962). Saint Basil: Ascetical Works. (R. J. Deferrari, Ed., M. M. Wagner, Trans.) 

(Vol. 9, pp. 339–348). Washington, DC: The Catholic University of America Press, The Long Rules 55, 

Concerning Baptism. Book 1 Chapter 1. 

 خبصوص املعمودية ... 
 للقديس باسيليوس الكبري

 ترمجة الباحث مينا سلامين



حدث  أي في لكنالُمقدسة. األسفار  فيبها غير أنها فقط قليل من إشارات كثيرة لهذا الموضوع 

كذلك أنتم أيضا يب األشياء الموضوعة بواسطة ربنا، إلى ترت ضرورى اللجوءأنه من  اعتبرتأنا 

العقيدة الُمتعلقة بالمعمودية  شرح السماع في وقت مناسبالوصية "عِلموا" وثم  قوةأواًل بواسطة فهم 

أعطاها الرب  التيُمتعلمين بمراعاة كل الوصايا  للكمال، كوننانصل بسعادة  باألكثر، فقدالمجيدة 

 . هو مكتوب . كماواصالخلتالميذه 

موضع  في"علموهم" لكن اآلن يجب علينا أيضا ِذكر ما يقوله  يقول:سمعناه  الُمقتبسة،الفقرة  في

 .هللا ترضي التينتبنى وجهة النظر  شيءبهذه الطريقة فنحن أول كل  .أخر بشأن نفس األمر

تجُنبًا، متتبعين هدفنا في  وبالتالي ومناسب، منطقيعلى حد سواء  الذي هونالحظ التسلسل  ثانياً 

من الُمعتاد للرب أن يشرح ما قد  .عن التفسير الصحيح )لوصيته(لإلنحراف  ،اإلرضاء الجيد هلل

ضعوا لكم كنزًا على سبيل المثال "مكان أخر.  فين واحد بواسطة كالمه مكا فيُوضع بالتحديد 

ِبيُعوا َما َلُكْم َوأَْعُطوا مكان أخر " في إتباع هذا يعلنهطريقة . أٌعطى األمر البسيط" هنا السماء في

َماَواتِ  ْعَمُلوا َلُكْم َأْكَياًسا اَل َتْفَنى َوَكْنًزاَصَدَقًة. اِ  وهناك العديد من  (33 :12" )لو اَل َيْنَفُد ِفي السَّ

 يأتي الذي الشخصفالتلميذ اآلن كما نتعلم من الرب نفسه هو  النوع.األمثلة األخرى من نفس 

طبيب وُمعلم للحق  ملك، كسيد،ليسمع كلماته ليؤمن به وُيطيعه  أي تبعيته،للرب ألجل غرض 

مكتوب: كما هو  ،هذه الترتيبات فيعالوة على ذلك يجب أن يواظب  .الفوز بالحياة األبدية راجياً 

َوَتْعِرُفوَن  ِإنَُّكْم ِإْن َثَبتُّْم ِفي َكاَلِمي َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َتاَلِميِذي،يسوع لليهود الذين آمنوا به " فقال

، اْلحَ  ُرُكمْ قَّ   (32 ،31 :8)يو  "َواْلَحقُّ ُيَحرِ 

بواسطة تحريرنا من سلطان القاسي إبليس أن نحصل على حرية الروح من طغيان  ينبغيهذا ل

من  سنهرب أيضاً  (34 :8" )يو َة ُهَو َعْبٌد ِلْلَخِطيَِّة."ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيَّ  يقول:ألنه  ،الخطية

"ألَنَُّه َجَعَل الَِّذي َلْم َيْعِرْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة أَلْجِلَنا، ِلَنِصيَر  بولس:ُحكم الموت كما أخبرنا الرسول 

أَلنَُّه َكَما ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثيُروَن ُخَطاًة، " وأيضا: (21 :5كو  2) "ِبرَّ هللِا ِفيهِ  َنْحنُ 

 الذي الشخصباإلضافة إلى ذلك  (19 :5 )رو" ْجَعُل اْلَكِثيُروَن َأْبَراًراَأْيًضا ِبِإَطاَعِة اْلَواِحِد َسيُ هَكَذا 



أن يتعلم على حد سواء أن ينبذ كل الخطايا  ينبغيلتعليم في ايثبت كفاءته  والذييؤمن بالرب 

ى نتائج كثيرة هو مدين عل التيقد تلهيه عن الطاعة  التيُمزيفة  مهما كانتويرفض كل ذريعة 

 هلل. 

يكون  الذيأمور هذا العالم أو حتى  فيورطَّ نفسه  الذيلَمن يرتكب خطية أو مستحيل حقا  فإنه

أمر  الذيذاك الرب  –تلميذ  أال يقول شيء عن كونه –مهمومًا بضروريات هذه الحياة ليخدم 

للشاب  هذا، أعطىأكثر من  ".اتبعنيتعال " له:ويعطى الفقراء قبل أن يقول  حاجتهالشاب ببيع 

لم يحصل أبدًا على . "ظتهاكل هذه حف" بنفسه:أعلنها  التيبعد األخيرة  فقط الوصية األولىتلك 

 الشيطانخدمة  فيتطهر بواسطة دم ربنا يسوع المسيح لكن كان  ترى، وال خطاياه، كماالعفو عن 

  فيه.تحت سلطان الخطية الساكنة و 

"ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل  قال:حينما أعلن عقيدة غير قابلة للتغيير  الذيلذلك لم يكن قادرًا أن يخدم الرب 

 فيبولس أيضا متكلمًا  (35 ،34 :8 )يو" ْبُد اَل َيْبَقى ِفي اْلَبْيتِ اْلَخِطيََّة ُهَو َعْبٌد ِلْلَخِطيَِّة. َواْلعَ 

" ُتْم َأْحَراًرا ِمَن اْلِبر ِ "أَلنَُّكْم َلمَّا ُكْنُتْم َعِبيَد اْلَخِطيَِّة، ُكنْ ب: كتالمسيح حمل شهادة لهذه الوصية حينما 

 وهلم جرا.  (24 :6" )مت ْينِ اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخِدَم َسيِ دَ " مرة أخرى يقول الرب:( 20 :6)رو 

بواسطة  أيوضح بواسطة تعاليمه سواء على وجه التحديد وضمنيًا )أعالوة على ذلك هو 

خدمة  يحفظوامهمومين بمد أنفسهم بضروريات الحياة ال يستطيعوا أن  أن الذين يكونون  (،التضمين

أَلنَُّه َأيَُّة األكمل: "الرسول عرضه  اشتقَّ ومن هذه العقيدة  .عن كونهم تالميذه ال أن يتكلموا هللا،

َمَع الظُّْلَمِة؟ َوَأيُّ اتِ َفاق ِلْلَمِسيِح َمَع َبِليَعاَل؟ َوَأيُّ َنِصيٍب ِلْلُمْؤِمِن  ِخْلَطٍة ِلْلِبرِ  َواإِلْثِم؟ َوَأيَُّة َشِرَكٍة ِللنُّورِ 

يقول  مكان أخر في( 16 - 14 :6كو  2" )ْيَكِل هللِا َمَع اأَلْوَثاِن؟َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمِن؟ َوَأيَُّة ُمَواَفَقٍة ِلهَ 

وِح مباشرة:  وُح ِضدَّ اْلَجَسِد "اْلَجَسَد َيْشَتِهي ِضدَّ الرُّ َوهَذاِن ُيَقاِوُم َأَحُدُهَما اآلَخَر، َحتَّى َتْفَعُلوَن َما َوالرُّ

قل إلينا شعور ُعنى به أن ين الذيالمقطع  فيول أيضا ماذا يق ( ولنتذكر17 :5 )غال" .اَل ُتِريُدونَ 

، وَ بالخجل. ال يزال أعمق  َأمَّا َأَنا َفَجَسِديٌّ َمِبيٌع َتْحَت اْلَخِطيَِّة. ألَنِ ي "َفِإنََّنا َنْعَلُم َأنَّ النَّاُموَس ُروِحيٌّ

َفِإْن ُكْنُت َأْفَعُل َما َلْسُت  َلْسُت أَْعِرُف َما َأَنا َأْفَعُلُه، ِإْذ َلْسُت َأْفَعُل َما ُأِريُدُه، َبْل َما ُأْبِغُضُه َفِإيَّاُه َأْفَعُل.



ا. ُه َحَسنٌ ُأِريُدُه، َفِإنِ ي ُأَصاِدُق النَّاُموَس َأنَّ  " ِكَنُة ِفيَّ َفاآلَن َلْسُت َبْعُد َأْفَعُل ذِلَك َأَنا، َبِل اْلَخِطيَُّة السَّ

فكرته بشكل أكمل بأنه يستحيل لشخص الذي في سلطان ( وبعد أن طوَّر 17 - 14 :7)رو 

في الكلمات  االستبداديطية أن يخدم الرب، يعلن بوضوح عن ذاك الذي يخلصنا من سلطانه الخ

! َمْن ُيْنِقُذِني ِمْن َجَسِد هَذا اْلَمْوِت؟ َأْشُكُر هللَا ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َرب ِ  ِقيُّ " بعد !َنا"َوْيِحي َأَنا اإِلْنَساُن الشَّ

اِلكِ يضيف: ذلك  ْيُنوَنِة اآلَن َعَلى الَِّذيَن ُهْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، السَّ  يَن َلْيَس َحَسبَ "ِإًذا اَل َشْيَء ِمَن الدَّ

 التيمكان أخر ُتحدد بوضوح عظمة الفائدة  في( أكثر من هذا كلماته ال تزال 1 :8اْلَجَسد" )رو 

"ألَنَُّه َكَما ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد المسيح: تجُسد ربنا يسوع  فيمن خالل ُلطف محبة هللا  نلناها

قطعة  في (.19 :5 )رو" َعُل اْلَكِثيُروَن َأْبَراًرا.َأْيًضا ِبِإَطاَعِة اْلَواِحِد َسُيجْ ُجِعَل اْلَكِثيُروَن ُخَطاًة، هَكَذا 

ألَنَُّه َجَعَل الَِّذي َلْم َيْعِرْف : "ال يزال أكثر من رائع، يقول الذيلمسيح ا فيأخرى متأماًل خير هللا 

هذه الكلمات وأخرى  بالنظر إلى( 21 :5كو  2)" يهِ ِصيَر َنْحُن ِبرَّ هللِا فِ َخِطيًَّة، َخِطيًَّة أَلْجِلَنا، ِلنَ 

لُنحرر  أواًل، قد حصلنا عبثًا على نعمة هللا،إال إذا كنا األكثر صرامة  االلتزامُمماثلة نحن تحت 

 ثانيًا، .ضد إرادته إن كان يقود عبد الخطية داخل الشرور حتى الذي الشيطانأنفسنا من سلطان 

قال كما  ،بالحياة الُبد أن يصبح تلميذ الرب ارتباطهفاسخًا ، ُمقدمًا الرضاكل منا بعد إنكار نفسه 

 (23 :9)لو  "َيْوٍم، َوَيْتَبْعِني "ِإْن َأَراَد َأَحٌد َأْن َيْأِتَي َوَراِئي، َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصِليَبُه ُكلَّ  هو نفسه:

البشارة  في وتصويري ُيقدمها بشكل ُمَوسع وقوى  التي هذه نفس الوصية". ليتلميذًا  "اجعله أي

خطايانا الُمشار إليها  الدينونة بسببلكننا جميعًا نهرب من  .سنتحدث بعد قليل والتيحسب لوقا 

"أَلنَّ هَذا ُهَو َدِمي قال:  الذيالوحيد ربنا يسوع المسيح  ابنهإذا نحن آَمنَّا بنعمة هللا خالل  باألعلى،

( الرسول أيضا 28 :26َرِة اْلَخَطاَيا." )مت اْلَجِديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن َأْجِل َكِثيِريَن ِلَمْغفِ  الَِّذي ِلْلَعْهدِ 

ا، "َواْسُلُكوا ِفي اْلَمَحبَِّة َكَما َأَحبََّنا اْلَمِسيُح َأْيًضا َوَأْسَلَم َنْفَسُه أَلْجِلنَ كتب: شهد لهذه الحقيقة حينما 

وكذلك  (13 :3 )غال" وسِ "َاْلَمِسيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة النَّامُ أخرى: ومرة  (2 :5 )أف" ُقْرَباًنا َوَذِبيَحًة هللِ 

الُمخِلص يسوع  منحينما ُيمنح العفو عن خطاياه ثم يحصل اإلنسان مقاطع أخرى كثيرة.  في

س لي التعليم.يصير مناسبًا للحصول على عند ذلك من حالته الخاطئة و  ربنا، الخالصالمسيح 



"بْع َأْماَلَكَك للشاب: قال  الذيك الرب )مرة أخرى َأذكر( هل يستحق أن يتبع ذلومع ذلك  ،بعد

له تلك الوصية األولى فقط بعد  وأعطىاتبعني" "تعال يقول: قبل أن  (21 :19" )مت ُفَقَراءَ َوأَْعِط الْ 

المذكورة بواسطة  قوله إنه أكمل كل الوصايابخطية  أيمن ذنب  خالياً أن أكد الشاب أنه كان 

تعلمنا نحن  ُيتبع.أيضا الترتيب الصحيح يجب أن  الصدد،هذا  فيمن الواضح إذن أنه  .الرب

نحاسب أال  نحن تعلمنالكن  ،ضروريات هذه الحياة ومنممتلكاتنا  من شيءرعاية ال ليس فقط 

ألن يسوع المسيح  :الناموس والطبيعة ببعضنا البعض المفروضة علينا بفيما يتعلق  بدعاوي قضائية

" ِمنِ ي َفاَل َيْسَتِحقُِّني"َمْن َأَحبَّ َأًبا َأْو ُأمًّا َأْكَثَر ِمنِ ي َفاَل َيْسَتِحقُِّني، َوَمْن َأَحبَّ اْبًنا َأِو اْبَنًة َأْكَثَر  :يقول

فهم على أنها تشير على نحو مماثل ألية ( عالوة على هذه الكلمات يجب أن تُ 37:  10مت )

ولمن هم خارج  بعدألكثر ا للروابط كبر بكثيربقوة أوبالتأكيد أنها تنطبق  ،لفة قريبة أخرى أُ  رابطات

 الذيوالرسول ( 38 :10 )مت" ْتَبُعني َفاَل َيْسَتِحقُِّني"َوَمْن اَل َيْأُخُذ َصِليَبُه َويَ يضيف: ثم  .اإليمان

" "َفَأْحَيا اَل َأَنا، بَ  "لي"ُصِلبت لْلَعاَلم واْلَعاَلم تعليمنا: فعل هذا كتب ألجل  فينجح  ِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ

 ( 20 :2)غال 

تكلم مباشرة إلى كل واحد منا حينما قال الرجل  الذيمرة أخرى دعونا ندعو إلى األذهان كالم الرب 

َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهْم، َوَأمَّا َدِع اْلَمْوَتى " فأجابه:( 59 :9)لو  ِضَي َأوَّاًل َوَأْدِفَن َأِبي"اْئَذْن ِلي َأْن َأمْ " له:

" المنزل في شؤونيأوال ُأرتب  لين "إئذ :قال الذي آخر(. 60 :9)لو " ُكوِت هللاِ َأْنَت َفاْذَهْب َوَناِد ِبَملَ 

ِلَمَلُكوِت ِء َيْصُلُح "َلْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَلى اْلِمْحَراِث َوَيْنُظُر ِإَلى اْلَوَرا :قائالً شديد فوبخه مع تهديد 

طاعة جدًا عن تقديم قلياًل  أعاقنا في أي وقتلو  ،ُمبجالً بدو رغم أنه ي ،البشرى  االلتزام" لذلك هللاِ 

يرغب أن يصير تلميذًا  الذي بواسطة الشخص ُيرفض يجب أن، هلل المدينين بها نحو ةالقلب الكامل

هذه الوصية بشكل  مرة أخرى  الرب يصرح هو موضوع يستحق تهديدًا خطيرًا. بها واالمتثال ،للرب

( ولكن 34 :8)مر " ْحِمْل َصِليَبُه َوَيْتَبْعِنيَمْن َأَراَد َأْن َيْأِتَي َوَراِئي َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َويَ أعم حينما يقول: "

بر( 15 :14لو " )ُل ُخْبًزا ِفي َمَلُكوِت هللاِ ُطوَبى ِلَمْن َيْأكُ قال: " الذيرنا كلمات الرب له لو تذك  ُنخَّ

كل رجاء عن وصية التحرم أولئك الذين ينتهكون  التي وخطورة عن دينونة الغضب األكثر ترويعاً 



"ِإْنَساٌن َصَنَع َعَشاًء َعِظيًما َوَدَعا َكِثيِريَن، َوَأْرَسَل َعْبَدُه ِفي َساَعِة  الرب:كلمات  هي. هذه صالح

يَن: َتعَ  . َفاْبَتَدَأ اْلَجِميُع ِبَرْأٍي َواِحٍد َيْسَتْعُفوَن. َقاَل َلُه اْلَعَشاِء ِلَيُقوَل ِلْلَمْدُعوِ  اَلْوا أَلنَّ ُكلَّ َشْيٍء َقْد أُِعدَّ

ُل: ِإنِ ي اْشَتَرْيُت َحْقاًل، َوَأَنا ُمْضَطرٌّ َأْن َأْخُرَج َوَأْنُظَرُه. َأْسَأُلَك َأْن ُتْعِفَيِني. َوَقاَل آخَ  ُر: ِإنِ ي اْشَتَرْيُت اأَلوَّ

َوَقاَل آَخُر: ِإنِ ي َتَزوَّْجُت ِباْمَرأٍَة، َفِلذِلَك  َخْمَسَة َأْزَواِج َبَقٍر، َوَأَنا َماٍض أَلْمَتِحَنَها. َأْسَأُلَك َأْن ُتْعِفَيِني.

، َوَقاَل ِلَعْبِدِه: اْخُرْج اَل َأْقِدُر َأْن َأِجيَء. َفَأَتى ذِلَك اْلَعْبُد َوَأْخَبَر َسيِ َدُه ِبذِلَك. ِحيَنِئٍذ َغِضَب َربُّ اْلَبْيتِ 

. َفَقاَل اْلَعْبُد: َيا َعاِجاًل ِإَلى َشَواِرِع اْلَمِديَنِة َوَأِزقَِّتَها، َوَأْدِخْل ِإَلى ُهَنا اْلَمَساِكيَن َواْلُجْدَع َواْلُعْرَج َواْلُعْميَ 

َياَجاِت َسيِ ُد، َقْد َصاَر َكَما َأَمْرَت، َوُيوَجُد َأْيًضا َمَكاٌن. َفَقاَل السَّ  يِ ُد ِلْلَعْبِد: اْخُرْج ِإَلى الطُُّرِق َوالسِ 

ُخوِل َحتَّى َيْمَتِلئَ َبْيِتي، ألَنِ ي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َلْيَس َواِحٌد ِمْن ُأولِئَك الرِ َجالِ  يَن َيُذوُق  الْ َوَأْلِزْمُهْم ِبالدُّ َمْدُعوِ 

 ( 24 -16:  14َعَشاِئي" )لو 

بل لُيخلص العالم، الوحيد هلل الحى ُأرسل بواسطة اآلب ال ليدين العالم  ناالبعالوة على ذلك 

بها قد ُنصبح  التي قد مع أمر صرامته عقيدة يربط الصالح أبيه،صادقًا لنفسه وُمخِلصًا إلرادة هللا 

ْخَوَتُه ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَليَّ َوالَ ُيْبِغُض َأَباهُ : "تحقين أن نصير تالميذه يقولُمس َوُأمَُّه َواْمَرَأَتُه َوَأْواَلَدهُ َواِ 

( فهذا النوع من الكراهية 26:  14ُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميًذا" )لو َوَأَخَواِتِه، َحتَّى َنْفَسُه َأْيًضا، َفاَل َيْقدِ 

 ليس النوع الذى يقودنا، نسحابنا من االرتباكاتبالطبع غرس فضيلة التقوى بواسطة امقصود به 

ُر َأْن اَل َيْحِمُل َصِليَبُه َوَيْأِتي َوَراِئي َفاَل َيْقدِ َوَمْن" يقول الرب "" :خرجارحة ضد اآلإلى تدبير مكائد 

معمودية  نستقبل حينماصنعه ذاته الذى ن االتفاقالواقع  في( هذا 27:  14لو " )َيُكوَن ِلي ِتْلِميًذا

 . وهلم جرا كما هو مكتوبُندفن معه نحن نعد أن ُنصلب لنموت، لالماء، 

كامل بالحق من خالل أمثلة وبهذا يمان قلوبنا في إ يثبتبمراعاة ضعفنا غير أن هللا شاء أيضا أن 

َوَمْن ِمْنُكْم َوُهَو ُيِريُد َأْن َيْبِنَي ُبْرًجا الَ َيْجِلُس َأوَّالً َوَيْحِسُب يقول: " بالتاليالمستعدة. يحث فينا الطاعة 

َل، َفَيْبَتِدَئ جَ  ِميُع النَّاِظِريَن النََّفَقَة، َهْل ِعْنَدُه َما َيْلَزُم ِلَكَماِلِه؟ ِلَئالَّ َيَضَع اأَلَساَس َواَل َيْقِدَر َأْن ُيَكمِ 

َل. َوَأيُّ َمِلٍك ِإْن َذَهَب ِلُمَقاَتَلِة َمِلٍك آَخرَ َيْهَزُأوَن ِبِه، َقاِئلِ   يَن: هَذا اإِلْنَساُن اْبَتَدَأ َيْبِني َوَلْم َيْقِدْر َأْن ُيَكمِ 

ِريَن ِعشْ ِفي َحْرٍب، اَل َيْجِلُس َأوَّاًل َوَيَتَشاَوُر: َهْل َيْسَتِطيُع َأْن ُياَلِقَي ِبَعَشَرِة آاَلٍف الَِّذي َيْأِتي َعَلْيِه بِ 



ْلِح. َأْلًفا؟ الَّ َفَما َداَم ذِلَك َبِعيًدا، ُيْرِسُل ِسَفاَرًة َوَيْسَأُل َما ُهَو ِللصُّ َفَكذِلَك ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم اَل َيْتُرُك  َواِ 

ِمْلُح، َفِبَماَذا ُيْصَلُح؟ اَل َاْلِمْلُح َجيِ ٌد. َولِكْن ِإَذا َفَسَد الْ »َجِميَع َأْمَواِلِه، اَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميًذا. 

ْمِع، َفْلَيْسَمعْ  ( 35 - 28 :14)لو «." َيْصُلُح أَلْرٍض َواَل ِلَمْزَبَلٍة، َفَيْطَرُحوَنُه َخاِرًجا. َمْن َلُه ُأُذَناِن ِللسَّ

مع نعمة هللا خالل ربنا يسوع المسيح ، شيءهذه الكلمات فسوف، أول كل  فيدينا إيمان إذا كان ل

عن  باالمتناع الشيطان( ُنحرر أنفسنا من طغيان حصلنا عبثًا على نعمة عظيمة جداً ذا قد إ إال)

 الدعاوي لكن أيضًا شهواته، ثانيًا سوف نتخلى ليس فقط عن العالم و  الشيطان.كل فعل ُيرضى 

عن من هذه األشياء  أيعلى األخرين وحتى حياتنا نفسها، حينما يصرفنا  لدينا التي القضائية

ن مستحقين ألن ُنصبح تالميذ نكو بعد ذلك سوف  .ندين به هلل الذي والفوري  القلبي الكاملالخضوع 

 الرب. 

ُترى  التيأن كل األشياء  ،من اإلنجيليين والرسلعالوة على ذلك، نحن نتعلم من موسى واألنبياء، 

فمن خالل  المسيح.الوحيد ربنا يسوع  ابنهالبداية بواسطة هللا خالل  فيال ُترى ُصنعت  والتي

 حتى ،صالح هللا وصرامته بصبر كثيرنتعلم نحن  ،أيضا المقدس،الكتاب  التي يسردهااألحداث 

النبوات الُمتعلقة بتجُسد يسوع ربنا واألحداث  عنمن األسفار نتعلم أيضا  تعليمنا.عدله وألجل ُيعلن 

 فيه المجيد باألكثر صعوده ومجيئ، التي لقيامته المجيدة من األموات، حدثت التي الغير معقولة

على رجاء الحياة األبدية وملكوت السماوات وُمتفقة بالتمام  المبنيةعقائد التقوى أخر الزمان، عن 

على  المعطاةدينونة للجزاء العادل وعن  ،سيح يسوع ربنامحبة الم فيمع اإلنجيل ومقبولة لدى هللا 

العذاب  حتى ،يرفضوا أن يفعلوا ما هو مقبول أوحد سواء ألولئك الذين يفعلون ما هو ممنوع 

لى أولئك الذين يعيش األبدي  ، عاملين بإحسانإيمان سليمٍ ِوفقًا إلنجيل هللا في  باستحقاقون وا 

 المسيح يسوع ربنا. فيوات الذى السمالحياة األبدية وملكوت  رجاءالمسيح على 


