األصل األثيم البن داود
هذه هي الرسالة السادسة في سلسلة من سبعة أجزاء تسمى خطايا مذهلة وغرضها العالمي لمجد المسيح.
وعنوان هذه الرسالة هو "األصل اإلثيم البن داود" .الفكرة هي كاألتي :مملكة إسرائيل ،أي حقيقة أن إسرائيل
لديها ملوك ،كان بسبب الخطية .إنها خطية مذهلة لشعب هللا أن يقول لخالقهم وفاديهم "نريد أن نكون مثل
األمم .ال نريدك أن تكون ملكنا .نريد ملكا بشرّيا" .هذه خطية مذهلة .يسميها صموئيل في اآلية  17شر

عظيم .ومع ذلك ،إن لم يكن إلسرائيل ملوكا  ،فإن يسوع المسيح لم يكن ليأتي كملك إلسرائيل وابن داود وملك
الملوك .ولكن ملك المسيح على إسرائيل وعلى العالم ليس فكرة طارئة في ذهن هللا .لم تكن استجابة غير
مخطط لها لخطية إسرائيل .بل كان ذلك جزء من خطته.
لماذا تتم بهذه الطريقة؟

لذا سؤالنا هو :إن كان هللا رأى هذه الخطية المذهلة قادمة ،وعرف أنه سيسمح بذلك ،وبالتالي جعل مملكة
إسرائيل جزء من خطته لتمجيد المسيح كملك الملوك ،لماذا لم يجعل المملكة جزء من حكم إسرائيل من
البداية؟ لماذا لم يجعل موسى أول ملك؟ ثم يشوع وهكذا؟ لماذا خطط لملك مباشر في البداية ثم اإلتيان بملك
بشري في تاريخ إسرائيل في وقت الحق من خالل الخطية المذهلة؟
إبراهيم والملك اآلتي:
دعونا نبدأ بالقصة نفسها .لقد اختار هللا إبراهيم كأب لشعب إسرائيل في تكوين  12ووعوده أنه من خالل
ذريته سيتم مباركة جميع قبائل العالم (تكوين  .)3-1 :12المسيا ،يسوع المسيح ،سيأتي من خالل هذا
النسل.
واحدة من أول األشياء التي حدثت ألبرام هو أنه التقى بشخصية غريبة تُدعى ملكي صادق في تكوين :14
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يم ".اسمه يعني " َمِل َك اْلِبِّر ".والكاتب رسالة العبرانيين ،في العهد
 .18وهو ُدعي " َكاهناِ هلل اْل َعل ِّي" و " َمل ُكَ َشال َ
الجديد ،يرى ملكي صادق كمثال أو صورة أو ظل للمسيح ألن مزمور  4 :110يقول أن الملك المسياني

ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ص َاد َق  ...اْل ُمتَْر َج َم أََّوال
ص َاد َق ".لذا تقول العبرانيينَ " :مْلكي َ
اآلتي هو أيضا " َكاه ٌن إَلى األ ََبد َعَلى ُرْت َبة َمْلكي َ
ِ
ِ
ِ ِِ
َّه ِب ْاب ِن هللاِ ( "...عبرانيين .)3-1 :7
َي « َملِ َك َّ
السالَ ِم» ُ ...م َشب ٌ
يم» أ ْ
« َمل َك اْلبّر» ثُ َّم أ َْيضا « َمل َك َسال َ
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حنة والملك اآلتي:
قرر أن يكون ملكا لم يأتي في وقت الحق.
ذلك بالفعل في مقاصد هللا ،أن المسيا اآلتي يكون كاهن وملك .ف ا
نرى هذا مرة أخرى في قصة والدة وتكريس صموئيل .تذكرون أن والدته حنة كانت عاقرا .ثم تنبأ عالي أنها
سوف يكون لها طفل .ولد صموئيل وأتت به حنة إلى الهيكل وكرسته للرب .من بين األشياء المدهشة التي
قالتها حنة في  1صموئيل  10 :2وتذكر أن هذا قبل عقود من أن يكون هناك أي ملك في إسرائيل (فقط
عجوز أن الشعب ضغط عليه كي يمنحهم ملكا) .قالت" :م َخ ِ
الر ِّب
ا
عندما أصبح صموئيل رجال
اص ُمو َّ
ُ
اء يرِعد عَلي ِهمِ َّ .
ِ
ي ْن َك ِسرو َنِ .من َّ ِ
ض ،ويع ِطي ِعًّاز لِملِ ِك ِه ،ويرَفع َقر َن م ِس ِ
يح ِه".
الر ُّب َيد ُ
َ
ين أََقاص َي األ َْر ِ َ ُ ْ
َ ُ
َ َْ ُ ْ َ
َ
الس َم ُ ْ ُ َ ْ ْ
موسى والملك اآلتي:
بالعودة إلى تثنية  20-14 :17نجد أن موسى قد أعطى تعليمات بشأن الملك إذا ما مضى الشعب في أي
وقت في هذا االتجاه .وتنبأ تثنية  36 :28عن سبي الشعب وملكهم إذا ما تمردوا على الرب .لذا نستنتج أن
ما حدث في  1صموئيل  12لم يكن مفاجأة هلل .كان يعرف أن هذه الخطية المذهلة ستحدث ،وكان يعرف
أنه سيسمح بذلك .وعند يعتزم هللا السماح بشيء ،يفعل ذلك بحكمة شديدة ،وليس بحماقة .لذلك ،فإن هذه
الخطية المذهلة هي جزء من خطة هللا الشاملة لمجد ابنه.
كيف جاء الملك:
أتمها بهذه الطريقة .بدأ الطلب على الملك في اإلصحاح
دعونا نرى كيف تم تحقيق ذلك قبل أن نفكر لماذا ّ
َخ َر َجا
 8من  1صموئيل ،ولكننا سننظر لألمر هنا في اإلصحاح  .12اآلية 8ب موسى وهارون بالرب "أ ْ
ِِ ِ
ِ ِ
يس َج ْي ِ
يس َار َرِئ ِ
اه ْم ِفي ه َذا اْل َم َك ِ
ش
ان ".اآلية َ" 9فَل َّما َن ُسوا َّ
له ُه ْمَ ،ب َ
َس َك َن ُ
الر َّب ِإ َ
اء ُك ْم م ْن م ْص َر َوأ ْ
اع ُه ْم ل َيد س َ
َآب َ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِِ
الر ِّب َوَقاُلوا:
ص َر ُخوا [شعب إسرائيل] إَِلى َّ
ورَ ،ولِ َيد اْلفل ْسطينِّي َ
وآب َف َح َارُب ُ
ينَ ،ولِ َيد َملك ُم َ
اص َ
وه ْم ".اآلية َ " 10ف َ
َح ُ
وثَ .فاآلن أ َْن ِق ْذنا ِمن ي ِد أ ِ
ِ
ك ".اآلية َ " 11فأ َْرَس َل
طأ َْنا ألََّن َنا تََرْك َنا َّ
َخ َ
يم َواْل َع ْشتَ ُار َ
أْ
َع َدائ َنا َف َن ْعُب َد َ
َ ْ َ ْ
َ
الر َّب َو َع َب ْد َنا اْل َب ْعل َ
الر ُّب يربَّعل وبدان ويْفتَاح وصموِئيل ،وأَنَق َذ ُكم ِمن ي ِد أ ِ َّ ِ
ِِ
ين".
ين َح ْوَل ُك ْم َف َس َك ْنتُ ْم آمن َ
َع َدائ ُك ُم الذ َ
َّ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َ ْ
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رفض الشعب لملك هللا:
إن الفكرة في هذه اآليات هو إظهار أن هللا كان أمينا كملك إلهي عليهم .أنقذهم عندما صرخوا إليه .أعطاهم
اش َملِ َك َبِني
اح َ
األمان .هذا هو دور الملك أن يوفر السالم للشعب .وماذا كان ردهم؟ اآلية "َ 12وَل َّما َأرَْيتُ ْم َن َ
له ُك ْم َملِ ُك ُك ْم".
َع ُّمو َن ِآتيا َعَل ْي ُك ْمُ ،قْلتُ ْم لِي [صموئيل] :الَ َب ْل َي ْملِ ُك َعَل ْي َنا َملِ ٌكَ .و َّ
الر ُّب إِ ُ
يمكنك سماع عدم اإليمان في صوت صموئيل :أنتم تطلبون ملكا ،في حين أن هللا كان ملككم! فماذا يفعل
صموئيل؟ كان الرب قد قال له من قبل في  1صموئيل " 9-7 :8اسم ْع لِصو ِت َّ
الش ْع ِب ِفي ُك ِّل َما َيُقوُلو َن
َْ َْ
َلك ،ألََّنهم َلم يرُفضوك أ َْن َت بل ِإيَّاي رَفضوا حتَّى الَ أَملِك عَلي ِهمَ ...فاآلن اسمع لِصوِت ِهم .و ِ
َش ِه َد َّن َعَل ْي ِه ْم
لك ْن أ ْ
ُ ْ ْ َْ ُ َ
َ
َْ َ َ ُ َ
َ ْ َْ َ ْ ْ َ
ْ َ َْ ْ
َخِبرهم ِبَقض ِ
اء اْل َملِ ِك الَّ ِذي َي ْملِ ُك َعَل ْي ِه ْم".
َوأ ْ ْ ُ ْ َ
ِ
يم َشُّرُك ُم":
خطية مذهلةَ " :عظ ٌ
الر ُّب َعَل ْي ُك ْم َملِكا ".ثم دعى الرب أن يمنحهم
لذا يقول صموئيل في  1صموئيل 13 :12بُ " :ه َوَذا َق ْد َج َع َل َّ
ط ِة اْل َي ْوَم؟
عالمة من الرعد والمطر ،ووصف خطيتهم باعتبارها ا
ص ُاد اْل ِح ْن َ
َما ُه َو َح َ
شر عظيما .اآلية " 17أ َ

ِ
طَلِب ُك ْم
يم َشُّرُك ُم َّال ِذي َع ِمْلتُ ُموهُ ِفي َع ْي َن ِي َّ
َفِإِّني أ َْد ُعو َّ
الر ِّب بِ َ
الر َّب َفُي ْع ِطي ُرُعودا َو َم َ
ط ار َفتَ ْعَل ُمو َن َوتََرْو َن أََّن ُه َعظ ٌ
أل َْنُف ِس ُك ْم َملِكا".
ولكي نتأكد من أننا ال نغفل عمل هللا المقدس من خالل هذا الشر الغير مقدس ،يوضح بولس في أعمال
 ، 22-20 :13أنه هو هللا الذي أعطى

ضاة َحتَّى
َع َ
اه ْم [هللا] ُق َ
إسرائيل ملكها األول" .أ ْ
ط ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َق ْي ٍ
ين َس َنة .ثُ َّم
ين ،أ َْرَبع َ
سَ ،ر ُجال م ْن س ْبط ِب ْن َيام َ

يل َّ
النِب ِيَ .و ِم ْن
ص ُموِئ َ
َ
ّ
ام َل ُه ْم َد ُاوَد
َع َزَل ُه َوأَ َق َ

هللا َش ُاو َل ْب َن
َع َ
ثَ َّم َ
ط ُ
طَلُبوا َمِلكاَ ،فأ ْ
اه ُم ُ
خير.
َملِ ًكا ".لقد رأينا هذا م ار ار في الخطايا المذهلة في التاريخ .اإلنسان يقصده للشر ،وهللا يقصده ا
ماذا ينبغي لنا أن نتعلم من هذا؟

وبالتالي فإن السؤال هو :إذا رأى هللا هذ الخطية المذهلة قادمة ،وعرف أنه سيسمح بذلك ،وبالتالي جعل ملك
اسرائيل جزء من خطته لتمجيد المسيح كملك الملوك ،لماذا لم يجعل الملك جزء من حكم إسرائيل من البداية؟
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لماذا لم يجعل موسى أول ملك؟ ثم يشوع وهكذا؟ لماذا بدأ هللا بنفسه باعتباره ملكا ،ثم جلب ملكا بشرّيا في

تاريخ إسرائيل في وقت الحق من خالل الخطية المذهلة؟ ماذا ينبغي لنا أن نتعلم من هذا؟
ما ال يقل عن ستة أشياء.
 )1نحن قساة الرقاب ،متمردون ،وناكرون للجميل.

ينبغي لنا أن نتعلم من هذا كم أننا قساة الرقاب ومتمردون وناكرون للجميل .لهذا بدأ  1صموئيل  12بتذكرة
الشعب كيف أن هللا أنقذهم من مصر ومن ثم أعطاهم أرض الموعد ثم أنقذهم من ملوكا اشرار .وفي كل مرة
كانوا ينسون هللا ،ويتحولون إلى أمور أخرى .وهذه ليست فقط قصة إسرائيل .إنها قصة اإلنسانية .إنها قصة
حياتي وحياتك .حتى كمسيحيين ،نحن غير ثابتين في محبتنا هلل .في أيام نكون شاركين وأيام أخرى ناكرين
للجميل .وحتى األيام التي فيها نحن شاكرين نكون غير شاكرين كما ينبغي .فكر فقط كيف ستصبح سعيدا
وشاك ار لو أن قلبك استجاب هلل نفسه ولـمئات األالف من عطاياه بإعجاب وامتنان يستحقه .هكذا يعطينا هللا
صو ار ألنفسنا في قصص مثل هذه .إنه يسمح لشعبه أن ينجرف في مواسم من نكران الجميل والوثنية لِ َكي
ْ
ِ
ِ
ص ٍ
اص ِم َن هللاِ (رومية .)19 :3
َي ْستََّد ُك ُّل َفمٍَ ،وَيص َير ُك ُّل اْل َعاَل ِم تَ ْح َت ق َ
 .2هللا أمينا السمه.
الر ُّب أ َْن َي ْج َعَل ُك ْم َل ُه
اء َّ
ينبغي لنا أن نتعلم من هذا كيف أن هللا أمينا السمه .انظر إلى اآلية " 22ألََّن ُه َق ْد َش َ
َش ْعبا ".ما هو األساس العميق ألمانة هللا؟ إنه والءه ألسمه .غيرته وحماسه ألجل مجده الخاص .اق أر األية
الر ُّب َشعب ُه ِم ْن أ ِ
اس ِم ِه اْل َع ِظيمِ ".ال يقول من أجل "اسمهم العظيم" ولكن من أجل
ك َّ
بتمهل وتأمل" :الَ َي ْتُر ُ
ْ
َْ
َجل ْ
اسمه العظيم .فاهلل ملتزم تماما إلعالء قيمة وحق وبر اسمه الخاص .لذا فقصص مثل هذه هي في الكتاب

المقدس كتعلمنا أن طرق هللا تخضع لحكمة النهائية تسترشد بقيمة ال حصر لها السم هللا.
 )3تتدفق النعمة للخطأة من الوالء األسمى هلل السمه.
ينبغي لنا أن نتعلم من هذا كيف أن النعمة المدهشة للخطاة مثلنا تنبع من الوالء األسمى هلل السمه الخاص
في خضم الخطية .انظر إلى التوضيح المدهش لهذا في اآليات  .22-19في اآلية  19خاف الشعب من
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ِ
وت ،ألََّن َنا َق ْد
ك ِإَلى َّ
الر ِّب ِإل ِه َك َحتَّى الَ َن ُم َ
ص ِّل َع ْن َعِبيد َ
الخطية المذهلة التي ارتكبوها ضد هللا .قالواَ " :
طَلِب َنا أل َْنُف ِس َنا َمِلكا ".الكلمات التي تتبع هذا هي صورة من نعمة اإلنجيل
ط َاي َانا َشًّار ِب َ
َضْف َنا ِإَلى َج ِمي ِع َخ َ
أَ
المجاني للخطأة .قال صموئيل للشعب (اآلية " ،)20الَ تَ َخاُفوا .إَِّن ُكم َق ْد َفعْلتُم ُك َّل ه َذا َّ
الشِّر".
َ ْ
ْ
قف هنا واندهش" .الَ تَ َخاُفوا .إَِّن ُكم َق ْد َفعْلتُم ُك َّل ه َذا َّ
الشِّر ".أليس هذا خطأ مطبعي؟ ال ينبغي أن يقول "كونوا
َ ْ
ْ
الشِّر ".لكنه يقول" :الَ تَ َخاُفواِ .إَّن ُكم َق ْد َفعْلتُم ُك َّل ه َذا َّ
خائفينِ .إَّن ُكم َق ْد َفعْلتُم ُك َّل ه َذا َّ
الشِّر ".هذه نعمة
َ ْ
ْ
َ ْ
ْ
خالصة .نعمة هللا تعاملنا ليست بالطريقة التي نستحقها" :كونوا خائفينِ .إَّن ُكم َق ْد َفعْلتُم ُك َّل ه َذا َّ
الشِّر ".ولكن
َ ْ
ْ
أفضل مما كنا نستحق" :الَ تَ َخاُفواِ .إَّن ُكم َق ْد َفعْلتُم ُك َّل ه َذا َّ
الشِّر".
َ ْ
ْ

كيف يكون هذا؟ ما هو أساس هذه النعمة؟ لسنا نحن األساس! فنحن لم نفعل سوى الشر .ماذا بعد ذلك؟ لقد
الر ُّب َش ْع َب ُه ِم ْن
ك َّ
رأينا بالفعل .اآلية  22ال تخافوا "ألََّن ُه الَ َي ْتُر ُ
هو أساس أمانته لك .إذا تخلى هللا في أي وقت كان عن والءه

أ ِ
اس ِم ِه اْل َع ِظيمِ ".والء هللا السمه الخاص
ْ
َجل ْ
األسمى لنفسه ،لن يكون هناك أي نعمة لنا.

إذا جعل هللا لطفه لنا على أساس قيمتنا ،لن يكون هناك أي لطف لنا .نحن قساة الرقاب ،متمردون ،وناكروا
المجانية والتي ليست على استحقاق هي رجائنا الوحيد كي نصبح خالف ذلك .وأساس تلك
الجميل .والنعمة
ّ
ِ
اء َف ُه َو
النعمة ليس قيمة اسمنا ،ولكن القيمة الال ّ
نهائية السم هللا .تذكر  2تيموثاوس " 13 :2إ ْن ُكَّنا َغ ْي َر أ َ
ُم َن َ

يبَقى أ ِ
َميناَ ،ل ْن َيْق ِد َر أ َْن ُي ْن ِك َر َنْف َس ُه ".يقصد هللا لنا أن نتعلم من هذه الخطية المذهلة أن نعمة خالصنا تستند
َْ

في النهاية ليس على قيمتنا لديه ،ولكن قيمته لنفسه.
المْلك هلل وحده:
ُ )4

ينبغي لنا أن نتعلم من طريقة هللا لإلتيان بالملك في إسرائيل أن الملك هو للرب وحده .يبدأ هللا عالقته مع
إسرائيل بدون وجود ملك بشر ّي من أجل أن يعلن بكل وضوح أن هللا وحده يجب أن يكون ملك إسرائيل .هللا

وحده هو الملك .وعندما طالبت إسرائيل بملك ،فإنها رفضت هذا الحق .قال هللا بوضوح في  1صموئيل :8
ِ
ضوا َحتَّى الَ أ َْملِ َك َعَل ْي ِه ْم" إن كان هللا قد بدأ في تاريخ إسرائيل مع موسى ويشوع كملوك أوائل،
َّاي َرَف ُ
 " 7إي َ
فإنه لن يكون واضحا أن هللا وحده يمكن أن يكون ملك إسرائيل .فلن يكون بال منازع بشر ّي.
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 )5إنسانا-إلها يجب أن يكون ملكا:
لذا ،ينبغي لنا أن نتعلم من طريق هللا لتعيين ملك بشر ّي أن مقاصده هي تدشين نسل من الملوك البشريين
الذين يفشلون جميعا حتى يأتي الملك الذي لن يكون إنسانا فحسب ،بل أيضا هللا ،ألن هللا وحده يمكن أن
يكون ملكا إلسرائيل .في اعطاء اسرائيل ملك بشر ّي ،لم يغير هللا رأيه بشأن أن هللا وحده هو الملك الشرعي
السرائيل .لكن النقطة األساسية هي أن هللا وحده هو ملك إسرائيل ،وهناك ملك ٍ
آت ،وهو ابن داود ،الذين لن
يفشل مثل اآلخرين .فهو لن يكون مجرد رجل آخر شرير .لكنه سيكون إنسانا-إلها.
السؤال األخير على لسان المسيح الذي أصمت الفريسيين كان مبنيا على مزمور  1 :110حيث يقول داود:
ِِ
الر ُّب [يهوه] لِربِي [المسيا الملك اآلتي]ِ « :
ك َم ْو ِطئا لَِق َد َم ْي َك ".اقتبس
ال َّ
اء َ
َض َع أ ْ
اجل ْس َع ْن َيميني َحتَّى أ َ
َّ
ْ
" َق َ
َع َد َ
ف َي ُكو ُن ْاب َن ُه؟" وبعبارة أخرى ،لمن لهم آذان للسمع
يسوع هذا ثم سأل خصومه " َفِإ ْن َك َ
وه َربًّاَ ،ف َك ْي َ
ان َد ُاوُد َي ْد ُع ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ِع ْن َد
ان اْل َكل َم ُةَ ،واْل َكل َم ُة َك َ
يسوع هو أكثر من مجرد ابن داود .فهو أكثر من مجرد ملك بشر ّي" .في اْل َب ْدء َك َ
ِ
ان اْل َكِلم ُة هللا ....واْل َكِلم ُة صار جسدا وح َّل َب ْي َن َنا ،و أرَْي َنا م ْج َده ،م ْجدا َكما ِلو ِح ٍيد ِم َن ِ
اآلب" (يوحنا :1
هللاَ ،و َك َ
َ َ َ َ ََ ََ
َ َ
َ َ
ََ َ ُ َ
 .)14 ،1هللا وحده يمكن أن يكون الملك الشرعي النهائي إلسرائيل .هذه هي الطريقة التي بدأ بها .وتلك هي
الطريقة التي ينتهي بها .يسوع المسيح هو الملك اإللهي-اإلنساني إلسرائيل.
 )6مات الملك من أجل شعبه.
أخي ار ،ينبغي لنا أن نتعلم من الطريقة إتيان هللا لملك بشر ّي إلسرائيل أن هناك حاجة ليكون الملك بشر ّي.
ولكن هللا وحده يكونه أن يكون الملك الشرعي إلسرائيل .ولكن هناك حاجة ليكون الملك بشر ّي .لماذا؟ ألنه
لكي يكون هلل شعبا يسود عليهم ويحبهم ،وهم ليسوا في الجحيم بسبب خطاياهم ،كان البد للملك أن يموت
من أجل الشعب .وهللا ال يمكن أن يموت .يمكن لإلنسان أن يموت .لذا خطط هللا ليس فقط أن هللا وحده
يمكنه أن يكون الملك الشرعي إلسرائيل ،ولكن الملك الشرعي إلسرائيل يجب أن يموت في مكان الشعب .لذا
فملك إسرائيل هو اإلله-اإلنسان بحيث يكون الملك هو هللا ،لكنه هو أيضا اإلله-اإل نسان بحيث يمكن للملك
يموت.

أن

عندما قال صموئيل" :الَ تَ َخاُفوا .إَِّن ُكم َق ْد َفعْلتُم ُك َّل ه َذا َّ
الشِّر" ( 1صموئيل  ،)20 :12ما هو أساس هذه
َ ْ
ْ
6

الر ُّب َشعب ُه ِم ْن أ ِ
اس ِم ِه اْل َع ِظيمِ( ".اآلية  .)22دعم وتبرير اسم هللا
ك َّ
النعمة؟ كانت قيمة اسم هللا" .الَ َي ْتُر ُ
ْ
َْ
َجل ْ
هو أساس النعمة .وأين استعلن هذا التبرير ب ٍ
شكل حازٍم ونهائ ٍي؟ الجواب :في صليب المسيح .رومية 25 :3
ّ
اإليم ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ ِ
السالَِف ِة ِبِإمه ِ
َّ ِ ِ
ال
ط َايا َّ
َج ِل َّ
الصْف ِح َع ِن اْل َخ َ
ان ِب َدمهِ ،إل ْظ َه ِار ِبِّره ،م ْن أ ْ
َْ
"الذي َق َّد َم ُه هللاُ [أي المسيح] َكف َارة ب َ
هللاِ".
على الصليب ،ألجل اسمه:
بالطبع فعل ذلك .في هذا اليوم الذي استحق فيه الشعب أن ُيدمر لطلبهم ملكا غفر هللا وصفح عن خطاياهم
من أجل ا سمه .ولكن ال يمكنك اكتساح الخطية تحت بساط الكون وتظل متمسكا باسمك كإله بار وقدوس.
يجب التعامل مع الخطية .ويجب أن ُيعاقب عليها .وكان ذلك ،عندما مات المسيح.
السبب الوحيد أن أناس خاطئين مثلنا يمكن أن يكون لهم ملكا عظيما ومجيدا وقويا وصالحا ومقدسا وحكيما
كالمسيح دون أن نهلك من أجل خطايانا هو أن هللا خطط للملك أن يموت من أجل رعاياه ويقوم مرة أخرى.
ِ
ول" (متى ،11 :27
في كل إنجيلُ ،يسأل المسيح قبل أن يموت "أَأ َْن َت َمل ُك اْل َي ُهوِد؟" ويجيب قائال" :أ َْن َت تَُق ُ
مرقس  ،2 :15لوقا  ،3 :23يوحنا .)33 :18
الملك اآلتي للكل:
وليس فقط ملك اليهود ،ولكنه ملك للكل وخاصة أولئك الذين يثقون به .هو يجلس على يمين اآلب اليوم
حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه ،ويتم جمع كل محتاريه من جميع شعوب األرض .ثم يأتي المنتهى.

والمسيح "سي ْظهر ثَ ِانية ِبالَ خ ِطي ٍ
َّة لِْل َخالَ ِ
ص
َ
َ َ َُ َ
وب" – ليس ملك اليهود لكن " َملِ ُك
اس ٌم َم ْكتُ ٌ
ْ
الملك.

لَِّل ِذين ينتَ ِظرونه" (عبرانيين  .)28 :9و"َله عَلى ثَوب ِ
ِه َو َعَلى َف ْخ ِذ ِه
ُ َ
َ َْ ُ َ ُ
ْ
ِ
وك ور ُّب األ َْرَب ِ
اب" (رؤيا  .)16 :19آمين .تعال أيها المسيح
اْل ُمُل َ َ
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