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 لك ما عليك فعله هو الطاعة 
 بقلم ستيفن لوسان

؟ هل  زواجهمقبل    يف الواقع من أجل إقامة عالقة جنسيَّة مًعا   ون يصل�مسيحيِّ   رجًال وامرأةً ل  هل يمكنك أن تتخيَّ 
غ� مؤمن؟ هل   شخٍص من ج ا إذا اكن �ب أن تزتوَّ عمَّ  دلرجة أنها تص�ِّ املسيح بل شابة تعرتف يمكنك أن تتخيَّ 

ليك يعرف ما إذا اكن عليه أن يقول الصدق يف صفقة ما؟  يضطر للصالة رجل أعمال مسييح  تتصوَّر يمكنك أن 
ة  مماطلب اعنادً  حىت أو —مناسبًا  ا إرادة اهللا تصبح عذرً  مي�عندما ت�ون لكمة اهللا واضحة جًدا، فإن الصالة تل

 س. ب القيام بما يأمر به الكتاب املقدتلجنُّ  —

د  لفعل ما �لو  �انيًّا  ا عل منها ترص�ً جت للنعمة  وجهة نظر خاطئة املسيح ايلوم ىلعبيعرتفون  ن اذلينكث� ميؤ�ِّ
األخاليق. يف   هللا اموس نل الزتام ُملِزميم�ن أن تُعاش بدون أي  احلياة املسيحيَّة أنب. لألسف، أقنعوا أنفسهم هلم

،  يف مقعد السائق  ةاحلياة املسيحيَّ   تقود طاعة. لم تعد وصايا اهللا  إىل الاحلاجة    إهمالتم  ي ،  املفرطة  هذا التشو�ه للنعمة
ز�ت إىل املقعد اخلليف، إن لم ت�ن    بل

ُ
 يلتم استخدامها   —  االحتيايطالعجلة    إطارمثل    —  صندوق السيارة  إىلأ

 ما �ب إاعدة اتلأ�يد عليه هو رضورة الطاعة.  مع هذه الروح املعادية للناموس،يف حالة الطوارئ. فقط 

 لر�نا  اما يعنيه أن ت�ون تلميذً  صميمة أبًدا. فيف �، فإن الطاعة ليست هامشيَّ يِّ بالنسبة للك أتباع املسيح احلقيق
هلا هو الطاعة.    الفيص�ة، فإن االختبار  املحبة حقيقيَّ . ول�ن إن اكنت مثل هذه  باملحبة  �د العيش يف ت�ر�س هللا

بُّونَِ�  ُكنْتُمْ  قال �سوع: "إِنْ  ِ
ُ

 الطاعة. باملحبة الصادقة للمسيح دائًما �ستعلن  ). ١٥: ١٤وََصايَاَي" (يوحنا  فَاْحَفُظوا   حت

هذا اجلانب من املجد.  يف ق أبًدا . هذا لن يتحقَّ بال خطيةهذا ال يع� أنه يم�ن للمسييح أن �سمو إىل الكمال 
  ة اجلديد  الوالدةل�ن  منفردة. للعصيانأعمال بل ستحدث . مرة أخرى اهللا  كما أنه ال يع� أن املؤمن لن يعيص

 يرغب يف طاعة اللكمة. عن اتلجديد، يقول اهللا:   اجديدً  ا عطي قلبً ت

ْعِطيُ�مْ 
ُ
ْجَعُل  َجِديًدا، قَلْبًا  َوأ

َ
نِْزعُ  ُ�ْم،َداِخلِ  يِف  َجِديَدةً  ُروًحا  َوأ

َ
ََجرِ  قَلَْب  َوأ

ْ
ِْمُ�مْ  ِمنْ  احل

َ
  حل

ْعِطيُ�مْ 
ُ
ْمٍ  قَلَْب  َوأ

َ
ْجَعُل  .حل

َ
ْجَعلُُ�مْ  َداِخِلُ�ْم،  يِف  ُرويِح  َوأ

َ
َْفُظونَ  فََرائيِِض، يِف  �َْسلُُكونَ  َوأ

َ
  َوحت

ْحاَكِ� 
َ
 ) ٢٧-٢٦: ٣٦(حزقيال  .بَِها  َوَ�ْعَملُونَ  أ

الرسول يوحنا مع هذا   اتَّفقالطاعة بقوة الروح القدس.  إىل يف عملية زراعة القلب هذه، �عل اهللا املؤمن �سىع 
�َّنَا  َ�ْعرُِف  األمر عندما كتب قائًال: "َو�ِهَذا 

َ
، يُمنح  ةاجلديد  الوالدة ). يف ٣: ٢يوحنا   ١وََصايَاُه" ( َحِفْظنَا   إِنْ : َعَرْ�نَاهُ   قَدْ  أ

 لصفا وجد ي). ال ٥: ١اِإليَماِن" (رومية  يف الس� يف "إَِطاَعةِ ىلع الفور  ص، و�بدؤونللمختار�ن اإليمان اذلي �لِّ 
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أول خطوة يف حياة   ص �مارسة اإليمان اذلي �لِّ إن ل لإليمان و�داية طاعة املرء للمسيح. زم� ب� وقت اتلحوِّ 
يِل" (مرقس    َوآِمنُوا   �ُوا "تُو  :املسيح قائالً   �رشَّ الطاعة. عندما   ِ

ْ
اإل�يل  إن  ُملحة.    كرضورة   صدر ذلك )،  ١٥-١٤:  ١بِاِإل�

هو لكمة من اهللا �ب طاعتها. كتب يوحنا الرسول قائًال: بل  — أخذه يف االعتبارعرض �ب �رد هو أ�رث من 
ِي 

َّ
ُ  بِاالبِْن  يُْؤِمنُ  "اذل

َ
بَِديٌَّة، َحيَاةٌ  هل

َ
ي أ ِ

َّ
يتم   ،). يف هذه اآلية٣٦: ٣َحيَاًة" (يوحنا  يََرى  لَنْ  بِاالبِْن  [ال يطيع] يُْؤِمنُ  الَ  َواذل

 إن طاعة إيماننا . املطيعيمان اإل. ببساطة، اإليمان احلقييق هو �شلك مرتادفاستخدام اإليمان باملسيح وطاعته 
 ت�شف عن صدق إيماننا.   ا يعلن اهللا برنا، ولكنه عليه األساس اذلي  ت �ليس

  ة، إىل السيد اجلديد، �سوع املسيح. رشح بولس نا من سيدنا القديم، اخلطيَّ ء وال ننقلل لإليمان، عند حلظة اتلحوُّ 
لَْستُمْ قائالً 

َ
نَّ   َ�ْعلَُمونَ   : "أ

َ
ِي  أ

َّ
ُمونَ   اذل ُ   َذَواتُِ�مْ   ُ�َقدِّ

َ
اَعِة،  َعِبيًدا   هل ْ�تُمْ   لِلطَّ

َ
ي  َعِبيدٌ   أ ِ

ا :  يُعونَهُ تُطِ   لِ�َّ وْ   لِلَْموِْت   لِلَْخِطيَّةِ   إِمَّ
َ
 أ

اَعةِ  ؟" (رومية  لِلطَّ أن العبيد يعيشون يف طاعة   وهواحلياة،  ا يفواعمً  ا بهمً سلَّ مُ  ا قتبس الرسول أمرً ا). هنا، ١٦: ٦لِلرِْبِّ
القديمة للخطية من أجل   عبوديتنا  عن خ�ِّ أي اتلللسادة،  تغي�ل لإليمان، �دث اتلحوُّ بم بهم. املتح�ِّ  سيدهم

 والء جديد للرب �سوع املسيح.

د َطْعتُمْ  َولِكنَُّ�مْ  لِلَْخِطيَِّة، َعِبيًدا ىلع هذه احلقيقة، قائًال: "ُكنْتُمْ كذلك بولس  شدَّ
َ
َقلِْب  ِمنَ  أ

ْ
  الَّيِت  اتلَّْعِليمِ  ُصوَرَة  ال

ْعِتْقتُمْ   َو�ِذْ   .�ََسلَّْمتُُموَها 
ُ
َِطيَّةِ   ِمنَ   أ

ْ
ُ�مْ   اخل " (رومية    َعِبيًدا  رِصْ للخطية أو للرب. قبل   سواء  لك إ�سان عبد،).  ١٨-١٧:  ٦لِلرِْبِّ

ل لإليمان، أصبحنا عبيًدا للمسيح  اتلحوُّ بل لإليمان، كنا عبيًدا للخطية وعشنا يف طاعة للخطية. ول�ن اتلحوُّ 
 ونعيش يف طاعة هل. 

� سيستمرون يف حفظ وصاياه. تأيت لكمة  يِّ ح يوحنا الرسول بأن املؤمن� احلقيقة للمرء، يرصِّ احلياة املسيحيَّ  طوال
  وا دلوُ   اذلينلك  ف القد�س�.    مثابرة  هنا �د حياة املؤمن.    طوالاملضارع، ما �ش� إىل طاعة مستمرة    يغةص"�فظ" يف  
شاملة للك  ال طاعة وتدل ىلع الع، "وصاياه" � يف صيغة اجلملكمة نلهاية. حىت االطاعة إىل �سعون سوف  من جديد  

وصايا اهللا، وليس   مجيع �ب علينا أن نطيع بل. االنتقائيَّةباع املسيح ال �سمح بالطاعة إتِّ إن ة. املتطلبات اإلهليَّ 
 . الوصايا املالئمةفقط 

�نفس  و ر بثمن. قدَّ �رس كً�ا ال يُ  رقيبًا أو  ا ر حارسً " الوصايا، فإن هذا يصوِّ ونفظ�"أن املؤمن� ل يوحنا ا عندما ق
:  ٥يوحنا  ١ثَِقيلًَة" ( لَيَْسْت  لك ما تطلبه لكمته. "َووََصايَاُه  عن كثب يعرف اهللا س�اقب الشخص اذلي الطر�قة، فإن 

يف   األفضل الطاعة اليت من القلب إىل اختبار احلياة  خطوات لك خطوة من تقود ). ١: ١)، ولكنها بر�ة (مزمور ٣
 ، فإن لك خطوة من العصيان تبعدنا عن فرح الصالح اإلل�. و� املقابل املسيح.
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هناك  ه باملسيح. هل ة للتشبُّ حتميَّ  ة، فإن الطاعة اليت وقودها انلعمة � رضور ةطاعة اختيار�َّ  ها �عيًدا عن كونو
 اكن �ب طاعة لكمة اهللا أم ال؟ لك ما عليك فعله هو الطاعة.  نا إللصالة عمَّ  حاجة

 

وهو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات   ).OnePassion( ادلكتور ستيفن لوسان هو مؤسس هيئة خدمات وانباشون
، ومدير ملعهد الوعظ  )The Master’s Seminary( يلجون�، ومدير برنامج ادلكتوراه يف اخلدمة يف لكية الهوت 

 .اتلفس�ي. وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا 

 

   .تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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