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 املسيح قائل احلق 
 ت�ي جو�سونبقلم  

أو �شعر بعدم االرتياح،    أو �عل أي شخص ،  أي شخص أبًداه لم يواجه  عن �سوع أنَّ   املشهورة  األساط�د نلا  تؤ�ِّ 
ىلع أسلوب حياة أي شخص. لقد أحب �سوع اجلميع، األمر اذلي يع� بالنسبة لكث��ن أنه قبل البرش كما  ح�م  

  برش لك ال   يتم فيه قبول  �تمًعا شامًال س  يلؤسِّ   قد جاء  �سوع   وأنَّ   .ع لتنوُّ ل  اكن نصً�ا �سوع    أن  وهم يتصوَّرنهم.  
 من لك األنواع ولن �ُستبعد أي شخص، مهما اكنت ميوهل. 

تصارعة.  مُ   فرقٍ إىل    برشاليت ينقسم بموجبها ال  نيو�َّةس الرب �سوع بالفعل كنيسة خايلة من اتلصنيفات ادللقد أسَّ 
َقِر�ِبَ�"  "إِ�َْسانًا َواِحًدا َجِديًدا" يف "َجَسٍد َواِحٍد"، "َصانًِعا َسالًَما   ،ديدةاجلة  برش�َّ ال هو رأس  ف

ْ
َِعيِديَن َوال " للك من "ابلْ

ة، اليت نقصد  ة؟ هل املحبَّ ة واألخالقيَّ ادلينيَّ  اتلصنيفات أن �سوع قصد أن ختتيف  يع� ). هل هذا ١٧-١٥: ٢(أفسس 
 بعض األمثلة.ىلع  نليق نظرةاحلق؟ دعونا  ، تميحشمولبها القبول وال

طلبت هذا  عندما ومع ذلك،  مه الرب �سوع. قدِّ اء اليح اذلي يُ إىل امل  للوصول   تتوقة عند ابلرئ  املرأة السامر�َّ اكنت  
حتساب الرجل اذلي  ا، بدون  أزواج  اكن هلا مخسة   حيثبزوجها،    لُمتعلِّقوضوع املزعج اامل، ذكر الرب �سوع  املاء

الرب    تعاملاملرء أن    يعقدرجة. قد  حلظة ُ� وأمر مؤلم.  هذا  ).  ١٨-١٥:  ٤تعيش معه يف ذلك الوقت (يوحنا  اكنت  
تصبح تلميذة، وليك  ،  خلاليصمن عمل �سوع ا  فائدتها   مع ذلك، ألنة.  ادلقَّ إىل  فتقر  ي  أنَّهبدو  يوقف  مع امل�سوع  

نقول،   يمكننا أن  للكنيسة كما  بتخلِّيها وتنضم  اعداتها  حول  املواجهة    اكنتأسلوب حياتها احلايل،  عن    مرهون 
 الراحة.  ىلعلحق األولو�َّة لالرب �سوع   أعطى. لقد أمر رضوري ة األخالقيَّ 

ل هلا: "اْذَهيِب  ا ه قلكنَّ   ،رفض أن يدينها والغواغء املنافق�.    حنقأنقذ الرب �سوع املرأة اليت أمسكت يف الز� من  
يًْضا" ( 

َ
ِْطيِئ أ ف عنها. تتوقَّ   طلب منها أنة و ها خطيَّ أنَّ بخارج إطار الزواج    أعماهلا الطا�شة  عرَّف هو  ف). ١١:  ٨َوَال ختُ

طر�قها   االستمرار يفمن أن    ا رها ضمنيًّ حذَّ   بلع.  يف اتلنوُّ   بمساهمتها ب  رحِّ يُ   ولمة.  اراتها األخالقيَّ تيخايعذر    مهو لو
 مشاعرها.  ىلع األولو�َّةأن تتوب. احلق أخذ  فعليها ، إن أرادت أن ختلص  ا هتدم� نفسها. ملاذا؟ ألنَّ باحلايل سينت� 

  أنَّ نعرف  الوصايا.    مجيع   حفظقد  حبسب شهادته،  وهو "رجل صالح".  فة.   أن يرث احلياة األبديَّ الشاب الغ� أراد  
ُفَقَراَء، �َ 

ْ
ْعِط ال

َ
ٌء َواِحٌد: ِاْذَهْب بِْع لُكَّ َما لََك َوأ َحبَُّه". ومع ذلك قال هل الرب �سوع: "ُ�ْعِوزَُك يَشْ

َ
يَُكوَن لََك َكْ�ٌ  �سوع "أ

َماِء، َوَ�َعاَل اْ�بَْعِ�" (مرقس   يه  الرب �سوع أن دل   أدرك طلب غ� مسبوق. لقد  ولكمات صعبة.  هذه  ).  ٢١:  ١٠يِف السَّ
" الشاب  ه ذلك جرح مشاعرب  القيام هل  أراد أن �لص.  إن  عنه  ب الكشف  يف قلبه يتطلَّ   ا صنمً  ؟ نعم. هل "اْ�تَمَّ
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ف الرب �سوع من وطأة الرض�ة؟  ). هل خفَّ ٢٢الغ�؟ نعم. هل استبعده طلب الرب �سوع؟ نعم. فقد "َمىَض" (اآلية  
مستحيل دلى اإل�سان، ومستطاع  األمر    –  يمر من ثقب إبرة  باجلمل اذلي  غنياءه خالص األال، بل ضاعفها. لقد شبَّ 

 ملة. حتَ مُ الهانة اإل ة ىلع ). احلق أخذ األولو�َّ ٢٦- ٢٣دلى اهللا (اآليات  طفق

  ة مر�  بيئةالوقت يف القلق �شأن خلق  الكث� من    �سوع لم يقِض   إىل أن هذه األمثلة اثلالثة  خبالف    �ش� األدلَّة
، ضاعف  �الفر�سيِّ اكن يه�  �سوع    أنَّ من    �أحد انلاموسيِّ   اشتىكعندما  وة.  واجه اخلطيَّ   بل  اسة. احلسَّ   للنفوس 

(لوقا  الرب �سوع األمر مرَّ  انلَّاُموِسيُّوَن"  َها  ُّ�
َ
أ ْ�تُْم 

َ
أ لَُ�ْم  "َو�ٌْل  قائًال:  الكث� ىلع ٥٢-٤٥:  ١١ة أخرى،  ). اكن هناك 

حذَّ للاملحك   عندما  احلق.  مع   "  :سأهلمبل  .  �سوع   يعتذر  لم  ،"صعبة"  تعايلمه  أنمن  خرون  اآلره  تساهل 
َ
هَذا  أ

ُ�ْم؟" (يوحنا   َّ إِْن لَْم ُ�ْعَط ِمْن  ٦١:  ٦ُ�ْعرِثُ يِتَ إِيلَ
ْ
ْن يَأ

َ
َحٌد أ

َ
). قال احلقيقة عن هؤالء اذلين ال يؤمنون: "إِنَُّه َال َ�ْقِدُر أ

يِب" (اآلية  
َ
اس). هذا ال يع� أن الرب �سوع اكن  ٦٥أ العكس تماًما.  بل ىلع  و غ� مهتم بضعف اآلخر�ن.  أ  غ� حسَّ

"ُمْ�َِعِجَ� َوُمنَْطرِِحَ� َكَغنٍَم َال َرايِعَ لََها" (مىت   :همآم�، رتعلِّ عندما نظر �سوع إىل مجوع انلاس املرتبك� وغ� المُ 
َ َعلَيِْهْم" و�دأ يعلمهم الكث� من األمور، و�شيف  لقد  ).  ٣٦:  ٩ َنَّ :  ٨مرقس    ؛٣٩-٣٢:  ١٥املرىض، و�شبع اجلياع ("حتَ
وِح َواْضَطَرَب"، وأنَّ   :ا أن �سوع عند قرب لعازر، يقول نلا يوحنَّ و).  ١٠-٢ مع أقر�اء   حزنًا �سوع "بََ�ى"    "انْزََعَج بِالرُّ

 ). ٣٨، ٣٥، ٣٣: ١١لعازر ابلاك� (يوحنا 

 بالرمحة يئًا �سوع اكن مل الرغم من أنَّ ىلع 
َّ

 رغم أنَّ و ة. ولو�َّ األ هو  اكن أن احلق ، إال
َّ

  ه لم ي�ن غ� مبال باملشاعر، إال
ُرُ�ْم" (يوحنا  احلق اذلي علَّ فص. لِّ يعرف أن حق اإل�يل وحده هو ما ُ�  مع اآلخر�ن كشخٍص  عاملأنه ت م به "ُ�َرِّ

" (  � أن ة �سوع ). اكنت إرسايلَّ ٣٢:  ٨ العهد اجلديد يتم تعر�ف اإل�يل   ة يفمرَّ   ونستة وستُّ   ).٣٧:  ١٨"�َْشَهَد لِلَْحقِّ
قد �عل اآلخر�ن �شعرون بعدم    احلقمهما اكن  ه احلق الواحد والوحيد.  ه "احلق" بأداة اتلعر�ف، إنَّ ببساطة ىلع أنَّ 

م  الرب �سوع قد ت�لَّ   أنَّ فيف غ� وقته،  احلق    بدىمهما  وغ� املؤمن�،    آذانهينًا يف  مُ   احلقمهما بدى  و،  الراحة
 دائًما، وهكذا �ب علينا أيًضا. باحلق

 

ف  ؤلِّ جورجيا. وهو مُ يف والية  سافانا،    بمدينةة  ستقلَّ ة المُ كنيسة املشيخيَّ لل  الرايع الرئييس القس ت�ي جو�سون هو  
 ).The Case for Traditional Protestantism and Reformed Worship(  كتاب

 

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