
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

 مبادئ ملمارسة احلر�ة املسيحية ٤
 سينلك� ف�جسونبقلم 

ة، وفُوجئت ح� كنت أاغدر مب� الكنيسة عقب انتهاء اخلدمة الصباحيَّ  .ر مناقشة حدثت منذ عدة سنوات أتذكَّ 
  األسود ج نابلود � تناول أحدهم وسأل�: "أ�ل للمسيحيِّ  . وقد اتلفَّ ة�شطبمجموعة صغ�ة يف خضم �ادثة 

)pudding black (؟"١ 

�تلف    األسود ج  نابلود ة يف إسكتلَندا، ر�ما ينبيغ اتلوضيح أن  ملن هم ليسوا ىلع دراية بأرسار مأ�والت الطبقة الرث�َّ 
 ، فهو عبارة عن سجق ُمعد بادلم والشحم، وأحيانًا يضاف إيله ادلقيق أو الطح� اخلشن. ٢) haggisاهلاج� (عن 

سبب فرائض العهد القديم حيال أ�ل ادلم  ؟ بالطبع �النشطة، فلما هذه املحادثة ةم األهميَّ عدييبدو إنه سؤال 
 ). يليهوما  ١٠: ١٧(الو�� 

" حتت األسود ج ن ابلود  مسألةىلع الرغم (ىلع حسب دراييت) من عدم وجود قاموس الهو� يدرج أي يشء حيال "
 ة، مثل:، أثارت هذه املناقشة غ� الُمعتادة بعض أهم معضالت اتلفس� والالهوت األساسيَّ امليمحرف 

 العهد القديم باجلديد؟ ما مدى عالقة ارتباط  •

 ما مدى ارتباط ناموس موىس بإ�يل �سوع املسيح؟  •

 ة يف املسيح؟ يمارس املسييح احلر�َّ أن  كيف ينبيغ  •

ون األوائل يف ة اليت واجهها املسيحيُّ ، لإلجابة عن مثل هذه األسئلة العمليَّ ١٥سىع �مع أورشليم، يف أعمال الرسل 
 حجر عرثة أمام ايلهود.   يصبحوا ة دون أن فرائض املوسو�َّ ال  من باتلحر�ر  ع اتلمتُّ ة رصاعهم مع كيفيَّ 

ث�ت أسئلة أسهب فيها بولس، ىلع وجه اتلحديد. فقد اكن أحد اذلين أرسلهم �مع أورشليم لتسليم اخلطاب  
ُ
وقد أ

). وقد واجه أموًرا مشابهة  ٤:  ١٦؛ وما يليه ٢٢: ١٥ص قرارات الرسل والشيوخ (أعمال الرسل وتوضيحه، واذلي يلخِّ 

 
 .قارة أورو�ا  و� أجزاء أخرى من وأيرنلدا بر�طانيا العظ� يف  املشهور  سجق ادلم  هو نوع من أنواع األسود ج نابلود  ١
  ،اتلوابلو  ،شحم اخلروف وشع�،  الاملخلوطة بفرومة والرئتان املو  ،عبارة عن سجق �شو بأعضاء اخلروف اكلقلب، الكبد   هو  اهلاج� ٢
 . املرقو ،امللحو
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م هلم �موعة مبادئ تصلح كثً�ا ملسييح القرن احلادي والعرش�ن. حتتوي تعايلمه يف رومية قدِّ ا، ويف كنيسة روم
 ة. فيما ي� أر�عة من هذه املبادئ:ة املسيحيَّ ) ملمارسة احلر�َّ للغاية ة(ورضور�َّ  سليمةإرشادات ىلع  ١٣: ١٥-١: ١٤

لََك إِيَماٌن؟ فَلْيَ ة أبًدا. "ة املسيحيَّ : ال تتبا� احلر�َّ ١املبدأ  
َ
َماَم أ

َ
 ). ٢٢: ١٤!" (رومية هللاِ اُ�ْن لََك بِنَْفِسَك أ

:  ٧ق بالطعام؛ لقد أعلن الرب �سوع أنه ما من طعام �س (مرقس �ن أحرار يف املسيح من ناموس موىس املتعلِّ 
 .األسود ج نابلود ). فبإماكننا يف انلهاية تناول ١٩-١٨

 حول  هلامةاو�الفعل طرح بولس يف نص آخر بعض األسئلة    .حر�تك ليك �ستمتع بها  مارسة  ة إىل جاك لست حب لكن
حًقا  ا؟ هل هذا ون ىلع مارسة حر�تهم ضار�� ما �يط بهم ِبُعرض احلائط: هل هذا يب� اآلخر�ن حقً ن يرصُّ مَ 

 ). ١٢: ٦كورنثوس  ١؛ ١٩: ١٤يف استعبادك؟ (رومية  بالفعلأم يبدأ رك �رِّ 

هو عبد لليشء اذلي ال ي�ف عن مارسته. قال بولس  حر�ته    ىل مارسةإ   حباجة  � أن لك مسييح  ادلقيقةفاحلقيقة  
ْن لَيَْس َملَُكوُت  "

َ
�ًا، بَْل ُهَو بِرٌّ وََسَالٌم َوفََرٌح يِف  هللاِ اِأل ْ�ًال َورُشْ

َ
وِح اأ ُقُدِس ا  لرُّ

ْ
 ). ١٧: ١٤" (رومية  ل

  ما حول موضوع  رهم ظوجهات ن �سو�ةقب � سوى ع خوتك املسيحيِّ إل ة أال تتقبَّ ة املسيحيَّ : ال تع� احلر�َّ ٢املبدأ 
 (أو بهدف قيامك بذلك). خر آأو 

). و� احلقيقة، لن يرت�هم الرب  ٣، ١: ١٤لقد قبلهم اهللا يف املسيح، مثلك تماًما؛ فينبيغ علينا �ن كذلك (رومية 
 ىلع ما هم عليه. لكنه ال �عل من نمط سلو�هم قاعدة قبوهل هلم؛ وال ينبيغ �ن أيًضا. 

:  ١٤ن هل هذا احلق (رومية املسيح وحده مَ ف .خوتنا املؤمن�، ليس منها إدانتهمإات جتاه العديد من املسؤويلَّ أمامنا 
  ). من الُمحزن سماع اسم مؤمن آخر يف �ادثة وما يلبث أحدهم (كثً�ا ما نفعل ذلك) إال أن ينقضَّ ١٣-١٠، ٤

 دانة. اإلم� بقدر ما � ديلل ىلع روح اتل النتقاده. فهذه ليست روح 

 )؟ ٢:  ٧؛ مىت ١٢-١٠: ١٤ماذا لو صار مقياس إدانتنا لآلخر�ن هو ذاته مقياس إدانتنا (رومية 

 ). ١٣: ١٤ة ىلع �و �علك حجر عرثة ملؤمن آخر (رومية ة املسيحيَّ : ال ينبيغ استخدام احلر�َّ ٣املبدأ 

ا به (انظر  ه والزتم هو شخصيًّ ن فيح� وضع بولس هذا املبدأ، لم ي�ن رد فعل فجايئ وحلظي، بل مبدأ راسخ تمعَّ 
ا.  ه سلو�نا غر�ز�ًّ ال يتجزأ من اعتقادنا اذلي يوجِّ  اءً ). ح� نلزتم بهذا املبدأ، يص� يف انلهاية جز١٣: ٨كورنثوس  ١

 ة يف املسيح ليك �دم اآلخر�ن ال أن �ُشبع رغباتنا.لقد ُمنحنا احلر�َّ 
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َ�يَِجُب  دأ اذلي سيُثمر عنه هذا اتلوازن الكتايب احلقييق يف قوهل: " استيعابًا للمب ةة املسيحيَّ ب احلر�َّ : تتطلَّ ٤املبدأ 
ْ�ُفَسنَا.  ...َعلَيْنَا 

َ
 نُْريِضَ أ

َ
نَّ ..ال

َ
يًْضا لَْم يُْرِض َ�ْفَسهُ  لَْمِسيحَ ا. ِأل

َ
 ). ٣-١: ١٥(رومية  "أ

األسئلة عن �بة الرب �سوع والرغبة يف  د األمر إىل أ�سط فهو �رِّ  .شيئًا صغً�ا للغاية اتهِ �مل هذا األمر يف طيَّ 
 نا إىل شبهه أ�رث. �ِّ ه به بما أن الروح القدس �س�ن داخلنا يلغالتشبُّ 

ق بطلب احلقوق اليت نلا. أ�رؤ  ر" هلذا العالم العلما�. ف� ال تتعلَّ ة ال �شبه حر�ت "اتلحرُّ ة احلقَّ ة املسيحيَّ احلر�َّ 
ة بإرصارهم  هوا املسيحيَّ قد شوَّ   بغ� قصد  هم، ر�ما ي�ونوا س� ألمر��ا، ب�ل حكمتباء املؤسِّ قول إن اآلأحد ىلع  

ة والسيع �و السعادة؟ يدرك املسييح أننا أمام اهللا ال نملك أي "حقوق" بالطبيعة. يف  ىلع "احلق" يف احلياة واحلر�َّ 
 طبيعتنا اخلاطئة، لقد خرسنا مجيع "حقوقنا". 

ن اعتبار هذه احلقوق امتيازات. شعورنا باآلخر�ن يف  ن حينها مسنتم�َّ  بمجرد أن ندرك أننا ال �ستحق "حقوقنا"
ة نلمارسها كما  الكنيسة، خاصة الضعفاء منهم، يعتمد ىلع إدراكنا لعدم استحقاقنا. إن افرتضنا إننا نملك احلر�َّ 

 ). ٢٠، ١٥: ١٤ن مات املسيح من أجلهم (رومية مَ  إهالك�شاء، سنكون حينها أسلحة قاتلة داخل الرش�ة قادرة ىلع 

علينا كبح  إنه ح جون لَكفن هذه انلقطة جيًدا ح� قال ضم� شخص آخر. لقد وضَّ ل ال يع� أن أص� عبد  هذا 
�) اذلين يطلبون الزتامنا بما هو  ن� (املتديِّ حر�تنا من أجل املؤمن� الضعفاء، ل�ن ليس أثناء مواجهتنا للفر�سيِّ 

؛ ح� يهزت أخينا الضعيف، ال بد أن ن�بح ا. ح� ي�ون اإل�يل ىلع املحك، ال بد أن نمارس حر�تنا ليس كتابيًّ 
 حر�تنا.

ل حر�تنا.  يف املسيح، لكننا لسنا بعد يف اعلم يتقبَّ أحرار    بالفعل  فنحن.  عيش ب� زمن�"يتجزأ من "الهذا لكه جزء ال  
ِد ا ما، سنتمتع بـ"يومً 

َ
ْوال

َ
�َِّة َ�ِْد أ نما نر�د.  وقتما وأي األسود ج نابلود ). حينها سنستطيع تناول ٢١: ٨" (رومية هللاِ اُحرِّ

 ل�ن ليس بعد. 

سيد حر يف لك يشء وال �ضع ألحد؛ و� الوقت ذاته هو الُمنشغل  هو  أما اآلن، و�ما كتب مارتن لوثر: "املسييح
 اجلميع، واخلاضع هلم". دمة  خب

 فكما اكن السيد، ينبيغ أن ي�ون العبد. 
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نلك� ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا�  يادلكتور س 
األو� يف مدينة كولومبيا،  يف لكية الالهوت الُمصلَحة. شغل سابًقا منصب الرايع األسايس يف الكنيسة املشيخيّة

 ). The Whole Christ" ( املسيح اكمالً بوالية ساوث اكروالينا، وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا، بما يف ذلك "

 

   . يلجون�ع موقتم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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