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 21-15متوز (يوليو)

التربير باإلميان وحده

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 21-15 :2؛ أفســس 12 :2؛ فيلبــي 9 :3؛ روميــة -10 :3
20؛ تكويــن 5 :15و 6؛ روميــة .8 :3
ـيح يَ ْح َيــا ِفََّ .فـ َـا أَ ْح َيــا ُه
آيــة الحفــظَ « :مـ َـع الْ َم ِســيحِ ُصلِ ْبـ ُ
ـتَ ،فأَ ْح َيــا الَ أَنَــا ،بَــلِ الْ َم ِسـ ُ
ـن الل ـ ِه ،الَّ ـ ِذي أَ َح َّب ِنــي َوأَ ْس ـل ََم نَف َْســهُ
اآلنَ ِف الْ َج َس ـ ِدَ ،فإِنَّ َــا أَ ْح َيــا ُه ِف ا ِإلميَــانِ  ،إِميَــانِ ا ْبـ ِ
ألَ ْجـ ِـي» (غالطيــة .)20 :2
مثلــا رأينــا يف درس األســبوع املــايض ،فلقــد قــام بولــس عــى املــأ والعلــن مبواجهــة بطــرس
يف أنطاكيــة بســبب عــوز بطــرس وافتقــاره إىل االنســجام والتوافــق بــن اإلميــان الــذي كان
يدافــع عنــه والســلوك الــذي كان يُظهــره .ولقــد كان ق ـرار بطــرس بعــدم تنــاول الطعــام مــع
األممــن الذيــن كانــوا قب ـاً وثنيــن ومــن ثــم آمنــوا باملســيح ،يوحــي بأنهــم كانــوا يف نظــر
بطــرس مســيحيني مــن الدرجــة الثانيــة ،يف أحســن األحــوال .ولقــد دلــت ترصفاتــه عــى أنــه
إذا كان هــؤالء املؤمنــن مــن األمــم يريــدون أن يكونــوا جــز ًء مــن عائلــة ﷲ ويتمتعــون بــكل
بــركات الرشكــة ،فإنــه يجــب عليهــم أوالً الخضــوع لعمليــة الختــان.
مـا الـذي قالـه بولـس حقاً لبطـرس يف هذه الحالة املتوترة؟ سـندرس يف هذا األسـبوع املقطع
الـذي يُر َّجـح أنـه ملخـص ملـا جـرى أثنـاء هـذا املناسـبة .ويحتـوي هـذا املقطـع عىل بعـض أكرث
الصيـغ الكالميـة تركيـزا ً وكثافـة يف العهـد الجديـد ،وهـو مقطـع مهـم للغايـة ،ألنه يع ّرفنـا للمرة
األوىل على العديـد مـن الكلامت والعبارات األساسـية املتعلقـة مبفهومنا لبشـارة اإلنجيل وكذلك
البر ،أعمال
لبقيـة رسـالة بولـس إىل أهـل غالطيـة .وهـذه الكلمات والعبـارات هـي :التربيـرّ ِ ،
النامـوس ،اإلميـان .ولكـن ،ليـس اإلميـان فحسـب ،وإمنـا إميان يسـوع املسـيح أيضاً.
ما الذي يعنيه بولس بهذه املصطلحات ،وما الذي تُعلِّمنا إياه عن خطة الخالص؟
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 22متوز (يوليو).
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األحد

 16متوز (يوليو)

مسألة «التربير» (غالطية 15 :2و )16


يف غالطيــة  ،15 :2يكتــب بولــس «نَ ْحـ ُن بِالطَّبِي َعـ ِة يَ ُهــو ٌد َول َْسـ َنا ِمـ َن األُ َمـ ِـم ُخطَــا ًة» .مــا
هــي يف اعتقــادك النقطــة التــي أراد بولــس التأكيــد عليهــا؟
يجــب أن تُفهــم كلــات بولــس يف ســياقها .ففــي محاولــة منــه لكســب تأييــد املســيحيني
اليهــود ملوقفــه ،بــدأ بولــس بــيء هــم ســيتفقون معــه فيــه  -التمييــز التقليــدي بــن اليهــود
واألمــم .لقــد كان اليهــود هــم مختــاري ﷲ الذيــن ائتمنهــم عــى ناموســه ،ولقــد اســتمتعوا
بفوائــد عالقــة العهــد مــع ﷲ .أمــا األمــم ،مــع ذلــك ،فقــد كانــوا خطــاة ،ومل يُق ّيــد نامــوس
ﷲ ســلوكهم ،وقــد كانــوا ُغ َربَــا َء َع ـ ْن ُع ُهــو ِد الْ َم ْو ِعـ ِـد (أفســس 12 :2؛ روميــة  .)14 :2وعــى
الرغــم مــن أن األمــم كانــوا «خطــاة» ،إالَّ أن بولــس يف عــد  16يح ـذِّر املســيحيني مــن اليهــود
بــأن امتيازاتهــم الروحيــة ال تجعلهــم أكــر قبــوالً لــدى ﷲ مــن األمــم ،ألنــه مــا ِمــن أحــد مــرر
«بأعــال النامــوس».

يســتعمل بولــس كلمــة «نتــرر ويتــرر» أربــع مـرات يف غالطيــة 16 :2و  .17مــا الــذي
يعنيه بولس بـ «التربير»؟ انظر خروج  7 :23وتثنية .1 :25



إن الفعــل «يُ ـ ّرر» هــو مصطلــح أســايس بالنســبة لبولــس ،حيــث نجــد أنــه مــن بــن الـــ
 39مــرة التــي يــرد فيهــا ِذكــر هــذا املصطلــح يف العهــد الجديــد ،يســتخدم بولــس  27منهــا
يف رســائله ،إذ ورد ذكــر هــذا املصطلــح  8مـرات يف ســفر غالطيــة وحــده ،مبــا يف ذلــك املـرات
األربــع يف غالطيــة 16 :2و .17
إن التربيــر هــو مصطلــح قانــوين ،يُســتخدم يف املحاكــم .وهــو عندمــا ينطــق القــايض بالحكم
معلن ـاً ب ـراءة شــخص مــا مــن التهــم املوجهــة إليــه .وهــو عكــس اإلدانــة .باإلضافــة إىل ذلــك،
وألن الكلمتــن «مــرر» و«بــار» تشــتقان مــن نفــس الكلمــة اليونانيــة ،فــإن مــا يعنيــه أن يكــون
الشــخص «مــررا ً» هــو أن هــذا الشــخص قــد ُح ِســب «بــارا ً» ،أيضــاً .وهكــذا ،فــإن التربيــر
ينطــوي عــى أكــر مــن مجــرد العفــو أو الصفــح؛ فهــو اإلعــان اإليجــايب بــأن الشــخص بــا ٌر.
مع ذلك ،فقد كان التربير بالنسبة لبعض املؤمنني باملسيح من اليهود يرتبط بعالقتهم باهلل
وبعهده .فمعنى أن يكون املرء «مربرا ً» [يف نظرهم] هو أن يكون املرء محسوباً كعضو أمني يف
املجتمع الذي قطع ﷲ العهد معه ،نسل إبراهيم.
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اقــرأ غالطيــة  .71-51 :2مــا الــذي يقولــه بولــس لــك هنــا ،وكيــف ميكنــك تطبيــق
هــذه الكلــات عــى اختبــارك املســيحي الخــاص؟

االثنني

 17متوز (يوليو)

أعامل الناموس
ثالث مرات يقول بولس يف غالطية  16 :2أن الشخص ال يتربر «بأعامل الناموس» .ما الذي
يعنيه بولس بهذا التعبري «أعامل الناموس؟» كيف تساعدنا هذه اآليات (غالطية 16 :2و
17؛ 2 :3و 5و 10؛ رومية 20 :3و  )28عىل فهم ما يعنيه بولس؟



قبــل أن نتمكــن مــن فهــم عبــارة «أعــال النامــوس» ،نحــن بحاجــة أوالً لفهــم مــا يعنيــه
بولــس بكلمــة نامــوس .فكلمــة نامــوس « ،»nomosموجــودة  121مــرة يف رســائل بولــس.
وميكــن لهــذه الكلمــة أن تشــر إىل عــدد مختلــف مــن األمــور ،مبــا يف ذلــك مشــيئة ﷲ لشــعبه،
أســفار مــوىس الخمســة ،العهــد القديــم بأكملــه ،أو حتــى مجــرد مبــدأ عــام .ومــع ذلــك ،فــإن
الطريقــة األساســية التــي يســتخدم فيهــا بولــس هــذا املصطلــح هــي لإلشــارة إىل املجموعــة
الكاملــة مــن وصايــا ﷲ التــي أعطاهــا إىل شــعبه مــن خــال مــوىس.
فعلى األرجـح ،إذن ،أن عبـارة «أعمال النامـوس» تنطـوي على كل املتطلبـات املوجـودة يف
الوصايـا املعطـاة مـن ِقبـل ﷲ عـن طريـق مـوىس ،سـواء كانـت أدبيـة أو طقسـية .نقطـة بولس
هـي أنـه مهما كان مـدى جديـة محاولة املرء يف أن يتبـع ويطيع وصايا ﷲ ،فإن طاعتنا سـوف ال
تكـون جيـدة مبـا يكفـي بالنسـبة لله لكي يربرنـا ،أو لتُعلننا مربريـن أمامه .والسـبب يف ذلك هو
أن نامـوس ﷲ يتطلـب أمانـة تامـة يف الفكـر ويف العمـل ،ليـس لبعـض الوقت فقـط وإمنا يف كل
األوقـات ،وليـس فقـط بالنسـبة لبعـض الوصايا وإمنا بالنسـبة لـكل الوصايا.
وعــى الرغــم مــن أن عبــارة «أعــال النامــوس» ال تُ ْذكَــر يف العهــد القديــم وال نجدهــا يف
العهــد الجديــد خــارج كتابــات بولــس ،إال أن التأكيــد املذهــل ملعناهــا قــد ظهــر عــام 1947
باكتشــاف مخطوطــات البحــر امليــت ،التــي هــي مجموعــة مــن الكتابــات التــي نُســخت ِمــن
ِقبــل مجموعــة مــن اليهــود تســمى « »Essenesأو «اإلســنس»[ ،وقــد كانــت هــذه املجموعــة
باإلضافــة إىل جامعتــي الكتبــة والفريســيني مــن أبــرز الجامعــات يف املجتمــع اليهــودي] والذيــن
عاشــوا يف زمــن املســيح .وبالرغــم مــن أن هــذه الكتابــات كانــت باللغــة العربيــة ،إال أن
إحــدى هــذه املخطوطــات كانــت تشــتمل عــى عبــارة «أعــال النامــوس» عينهــا .واســم هــذه
املخطوطــة هــو « »Miqsat Ma’as Ha-Torahوالــذي ميكــن أن يُرتجــم «أعــال النامــوس
الهامــة» .ولقــد وصفــت املخطوطــة عــددا ً مــن القضايــا عــى أســاس النامــوس التــورايت امل َ ْع ِنــي
32

مبنــع جعــل األمــور املقدســة نجســة ،مبــا يف ذلــك العديــد مــن األمــور التــي وضعــت اليهــود
منفصلــن عــن بقيــة األمــم .ويف النهايــة يشــر كاتــب املخطوطــة إىل أنــه إذا تــم إتّبــاع «أعــال
«س ُي ْح َســب بــارا ً» أمــام ﷲ .وعــى خــاف بولــس ،فــإن كاتــب هــذه
النامــوس» هــذه ،فــإن املــرء َ
املخطوطــة ال يقــدم إىل قرائــه التربيــر عــى أســاس اإلميــان وإمنــا عــى أســاس الســلوك.

يف اختبــارك أنــت الشــخيص ،مــا مــدى إجادتــك يف حفــظ نامــوس ﷲ؟ هــل تشــعر
أنــك تحفظــه بصــورة جيــدة حقـاً تكفــي لجعلــك مــرراً أمــام ﷲ عــى أســاس حفظــك
للنامــوس؟ (انظــر روميــة  .)20-10 :3وإذا مل يكــن األمــر كذلــك ،فلــاذا ،وكيــف
تســاعدك إجابتــك عــى فهــم وجهــة نظــر بولــس هنــا؟

الثالثاء

 18متوز (يوليو)

أساس تربيرنا
ـس ِل ِب ـ ِّري الَّ ـ ِذي ِم ـ َن ال َّنا ُمـ ِ
« َوأُو َجــدَ ِفي ـ ِهَ ،ولَ ْيـ َ
ـوس ،بَــلِ الَّ ـ ِذي ِبإِميَــانِ الْ َم ِســيحِ ،الْـ ِـرُّ
الَّ ـ ِذي ِم ـ َن الل ـ ِه بِا ِإلميَــانِ » (فيلبــي .)9 :3
ال يجــب اعتقــاد أن املســيحيني مــن اليهــود كانــوا يــرون أن اإلميــان باملســيح مل يكــن مهـاً؛
فلقــد كانــوا جميعـاً مؤمنــن باملســيح واثقــن فيــه .غــر أن ســلوكهم ،مــع ذلــك ،قــد أثبــت أنهم
كانــوا يشــعرون أن اإلميــان يف حــد ذاتــه مل يكــن كافي ـاً؛ وأنــه ال بــد مــن إكــال هــذا اإلميــان
بالطاعــة ،كــا لــو أن طاعتنــا تضيــف شــيئاً إىل عمــل التربيــر نفســه .ولقــد كانــوا يجادلــون بــأن
التربيــر هــو بواســطة كل مــن اإلميــان واألعــال .وتظهــر الطريقــة التــي يقــارن بهــا بولــس بــن
اإلميــان واألعــال معارضتــه الشــديدة لوجهــة النظــر التــي تنــادي بوجــوب توفــر «كل مــن»
اإلميــان واألعــال للحصــول عــى التربيــر .فاإلميــان ،واإلميــان وحــده ،هــو أســاس التربيــر.
وبالنســبة لبولــس ،أيضـاً ،اإلميــان هــو ليــس مفهومـاً مجــردا ً ،إمنــا لإلميــان صلــة باملســيح ال
تنفصــل .يف الواقــع ،إن العبــارة املرتجمــة مرتــن بصيغــة «إِ َميــانِ يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح» يف غالطيــة :2
 16هــي حقـاً أكــر بكثــر مــن أن تحتويهــا أي ترجمــة وتعطيهــا املعنــى الدقيــق .فالعبــارة يف
اللغــة اليونانيــة ترتجــم حرفيـاً هكــذا «اإلميــان» أو «اإلخــاص» الــذي للمســيح .وتكشــف هــذه
الرتجمــة الحرفيــة عــن التناقــض القــوي الــذي يظهــره بولــس بــن أعــال النامــوس التــي نقــوم
بهــا نحــن وبــن أعــال املســيح املنجــزة نيابــة عنــا( ،وهكــذا فإننــا مــررون مــن خــال «أمانــة
املســيح») ،مــن خــال مــا فعلــه مــن أجلنــا.
الب ،وكما لو أن اإلميـان من ذاته
مـن املهـم أن نتذكـر أن اإلميـان يف حـد ذاتـه ال يضيـف إىل ِ ّ
ويف ذاتـه مسـتحق وجديـر بالتقديـر .إن اإلميـان ،بـدالً مـن ذلـك ،هـو الوسـيلة التـي بهـا ميكننا
التشـ ُّبث باملسـيح وبأعاملـه نيابـة عنـا .نحـن لسـنا مربريـن على أسـاس إمياننا لكن عىل أسـاس
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أمانـة املسـيح مـن أجلنـا ،هـذه األمانـة التـي ميكننـا املطالبة بهـا ألنفسـنا من خلال اإلميان.
لقــد قــام املســيح بــكل مــا فشــل كل شــخص يف القيــام بــه ،ومعنــى هــذا هــو أن املســيح
وحــده هــو الــذي كان مخلصـاً وأمينـاً للــه يف كل مــا فعــل .إن رجاءنــا هــو يف أمانــة وإخــاص
املســيح ،وليــس يف أمانتنــا نحــن.
هــذه هــي الحقيقــة العظمــى والتــي ،بجانــب غريهــا ،قــد أشــعلت اإلصــاح الربوتســتانتي،
حقيقــة .وهــي ال تـزال بنفــس األهميــة اليــوم كــا كانــت عندمــا بــدأ مارتــن لوثــر يبــر بهــا
منــذ عـ ّدة قــرون مضــت.
وتوضــح ترجمــة رسيانيــة قدميــة مــا يعنيــه بولــس توضيح ـاً جيــدا ً فتقــول« :لذلــك نحــن
نعــرف أن اإلنســان ال يتــرر بأعــال النامــوس ولكــن بواســطة إميــان املســيح املســيا ،ونحــن
نؤمــن فيــه ،يف املســيح املســيا ،حتــى ميكننــا أن نكــون مربريــن بواســطة إميانــه هــو ،إميــان
املســيا ،وليــس بأعــال النامــوس».

اقــرأ روميــة 22 :3و 26؛ غالطيــة 22 :3؛ أفســس 12 :3؛ وفيلبــي  .9 :3كيــف تســاعدنا
هــذه اآليــات ،باإلضافــة إىل مــا قرأنــاه أعــاه ،عــى أن نفهــم الحــق املدهــش بــأن
أمانــة املســيح مــن أجلنــا ،إطاعتــه الكاملــة للــه ،هــي األســاس الوحيــد لخالصنــا؟

األربعاء

 19متوز (يوليو)

طاعة اإلميان

يوضــح بولــس الرســول بــأ ّن اإلميــان هــو ركيــزة أساسـ ّية يف الحيــاة املســيح ّية .إنّــه الوســيلة
للتمســك بالوعــود املعطــاة لنــا يف املســيح .ولكــن .مــا هــو اإلميــان بالضبــط؟ ومــاذا يتض ّمــن؟
ّ

مــا الــذي تعلمنــا اآليــات التاليــة إيــاه فيــا يتعلــق مبصــدر اإلميــان؟ تكويــن 5 :15و 6؛
يوحنــا 16-14 :3؛ 2كورنثــوس 14 :5و 15؛ غالطيــة .6 :5



إن اإلميــان الصــادق وفق ـاً للكتــاب املقــدس هــو دامئ ـاً اســتجابة لنــداء ﷲ .فاإلميــان ليــس
نوعـاً مــن الشــعور ينتــاب البــر أو موقفـاً يُقــرر البــر يومـاً مــا اتخــاذه ألن ﷲ يتطلــب ذلــك.
عــى العكــس ،ينبــع اإلميــان الحقيقــي مــن القلــب الــذي تأثــر بشــعور مــن االمتنــان واملحبــة
للــه مــن أجــل ُجــوده وصالحــه .ولهــذا الســبب فإنــه عندمــا يتحــدث الكتــاب املقــدس عــن
اإلميــان ،نجــد أن اإلميــان دامئ ـاً يَـ ِـي مبــادرة قــد اتخذهــا ﷲ .ويف حالــة إبراهيــم ،عــى ســبيل
املثــال ،نجــد أن اإلميــان كان اســتجابة إىل وعــود ﷲ املدهشــة التــي قطعهــا مــع إبراهيــم
34

(تكويــن 5 :15و  ،)6بينــا يقــول بولــس الرســول يف العهــد الجديــد بــأن اإلميــان بِال ّن ِتي َجــة
ـس عــى إدراكنــا التــام لِـ َـا فعلــه املســيح ألجلنــا عــى الصليــب.
ّ
مؤسـ ٌ



إذا كان اإلميــان هــو اســتجابة للــه ،فــا الــذي يجــب أن تتضمنــه هــذه االســتجابة؟ متعــن
فيــا تقولــه اآليــات التاليــة حــول طبيعــة اإلميــان .يوحنــا 32 :8و 36؛ أعــال 43 :10؛
روميــة  5 :1و8؛ 17 :6؛ عربانيــن 6 :11؛ يعقــوب .19 :2

يُع ِّرف كثري من الناس اإلميان عىل أنه «اعتقاد أو مذهب» .وهذا التعريف فيه إشكالية ،ألن
الكلمة اليونانية لـ «إميان» هي ببساطة الكلمة االسم املشتقة من الفعل «أن تؤمن» .ولو أنك
استخدمت صيغة من مشتقات الكلمة لتعريف كلمة أخرى مشتقة منها هو كقولك أن «اإلميان
هو أن يكون لديك إميان» ،فإن ذلك ليس كفيالً بتوضيح معنى كلمة اإلميان.
وتكشــف لنــا الدراســة املتأنيــة للكتــاب املقــدس أن اإلميــان ال يشــمل املعرفــة عــن ﷲ
فحســب لكنــه يشــمل كذلــك موافقــة عقليــة أو قبــول مــن ِقبــل اإلنســان لتلــك املعرفــة .وهــذا
هــو أحــد األســباب التــي تجعــل مــن مســألة حصولنــا عــى تصـ ّور دقيــق عــن ﷲ أمـرا ً مهـاً
جــدا ً .فــإن األفــكار املشــوهة حــول طبيعــة ﷲ ميكنهــا يف الواقــع أن تص ِّعــب مــن إمكانيــة أن
يكــون لدينــا إميــان .ولكــن املوافقــة الذهنيــة عــى اإلنجيــل غــر كافيــة ،ألنــه بهــذا املعنــي فـــ
«حتــى الشــياطني تؤمــن» .ويؤثــر اإلميــان الحقيقــي يف طريقــة عيــش اإلنســان كذلــك .يف روميــة
 ،5 :1يكتــب بولــس عــن «إِطَا َع ـ ِة ا ِإل َميــانِ » .وال يقــول بولــس أن الطاعــة هــي نفــس الــيء
مثــل اإلميــان .إمنــا هــو يعنــي أن اإلميــان الحقيقــي يؤثــر يف مجمــل حيــاة الفــرد ،وليــس يف
العقــل فقــط .وينطــوي اإلميــان عــى تعهدنــا بااللت ـزام للــرب واملخلّــص يســوع املســيح ،بــدالً
مــن مجــرد التعهــد بااللت ـزام مبجموعــة مــن القوانــن .اإلميــان ،إىل قــدر كبــر ،هــو مــا نقــوم
بــه مــن أمــور والكيفيــة التــي نعيــش بهــا حياتنــا ،وفي َمــن نثــق ،وليــس مجــرد مــا نعتنقــه مــن
معتقــدات ومذاهــب.

الخميس

 20متوز (يوليو)

هل اإلميان ُيحايب الخطية؟

إحــدى االتهامــات التــي كانــت مو ّجهـ ًة إىل الرســول بولــس هــي أ ّن رســالة إنجيلــه القائلــة
«التربيــر باإلميــان وحــده» قــد شــجعت النــاس عــى الخط ّيــة (انظــر روميــة 8 :3؛  .)1 :6ال شــك
بــأ ّن املتّهمــن لــه ف ّكــروا بأنّــه إن مل يكــن لِزامـاً عــى النــاس حفــظ النامــوس يك يقبلهــم ﷲ ،فــا
الداعــي أن ينشــغلوا بكيف ّيــة الحيــاة؟ ولقــد و ّجهــت اتهامــات مشــابهة ملارتــن لوثــر.
35

كيــف يــرد بولــس عــى التهمــة املوجهــة إليــه بــأن معتقــد التربيــر باإلميــان وحــده
يشــجع عــى الســلوك الخاطــئ؟ غالطيــة 17 :2و .18



يــرد بولــس عــى اتهامــات معارضيــه بأشــد العبــارات املمكنــةَ « :حاشَ ــا!» وعــى الرغــم مــن
أن وقــوع الشــخص يف الخطيــة بعــد مجيئــه إىل املســيح هــو أمــر وارد ،إال أن املســؤولية يف ذلــك
ال تقــع بالتأكيــد عــى عاتــق املســيح .فــإذا خرقنــا النامــوس وتعدينــا عليــه ،فمعنــى هــذا أنــه
نحــن أنفســنا هــم َمــن قامــوا بخــرق النامــوس والتعــدي عليــه.

كيــف يصــف بولــس اتحــاده مــع املســيح يســوع؟ بأيــة طريقــة تدحــض هــذه اإلجابــة
االعرتاضــات املثــارة مــن قبــل معارضيــه؟ غالطيــة .21-19 :2



رأى بولــس أن منطــق خصومــه ببســاطة يتنــاىف والعقــل .فــإن قبــول املســيح باإلميــان ليــس
ـرب
شــيئاً تافه ـاً؛ وهــو ليــس دعاب ـ ًة ســاوي ًة بواســطتها يتص ّنــع اإلنســان اإلميــان فيحســبه الـ ّ
بــارا ً ،بينــا ال يوجــد تغيــر جــذري يف طريقــة حياتــه.
عــى العكــس مــن ذلــك ،فقبــول املســيح باإلميــان هــو أمــر أســايس للغايــة .وهــو ينطــوي
عــى اتحــاد كامــل مــع يســوع ،اتحــاد يف كل مــن موتــه وقيامتــه .ومــن منظــور روحــي ،يقــول
بولــس أننــا مصلوبــون مــع املســيح ،وبــأن طرقنــا القدميــة اآلمثــة املتجــذرة يف األنانيــة قــد
انتهــت (روميــة  .)14-5 :6فنحــن قــد قمنــا مبقاطعــة تامــة للــايض ،وعندهــا نصــر َخلِي َق ـ ًة
َج ِدي ـ َد ًة (2كورنثــوس  .)17 :5وهــا نحــن قــد قمنــا لحيــاة جديــدة أيض ـاً يف املســيح .ويعيــش
املســيح امل ُقــام يف داخلنــا ،وهــو ،بصفــة يوميــة ،يجعلنــا مشــابهني لــه أكــر وأكــر.
اإلميــان باملســيح ،إذن ،ليــس ذريعــة للخطيــة ،لكنــه دعــوة إىل عالقــة أكــر عمقــاً مــع
املســيح ،عالقــة تفــوق تلــك التــي ميكــن وجودهــا يف ديانــة عامدهــا النامــوس.

كيــف تنظــر إىل مفهــوم الخــاص باإلميــان وحــده دون أعــال النامــوس؟ هــل هــذا
األمــر يخيفــك قلي ـاً ويجعلــك تعتقــد أن الخــاص باإلميــان ميكنــه أن يكــون عــذراً
للخطيــة ،أَ ْم أنــك تفــرح وتبتهــج ملفهــوم الخــاص باإلميــان؟ مــا الــذي تخــرك بــه
إجابتــك عــن مفهومــك للخــاص؟

الجمعة

 21متوز (يوليو)

ملزيـد مـن الـدرس« :لقـد أراين ﷲ مـرارا ً وتكـرارا ً خطـر تعزيزنـا ،كأشـخاص ،ألفـكار
خاطئـة تتعلـق بالتربيـر باإلميـان .ولقـد أُعلـن يل لسـنوات أن الشـيطان سـيعمل بطريقـة خاصة
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على تشـويش العقـل بشـأن هـذه املسـألة .ولقـد تـم التحا ُمـل كثيرا ً على رشيعـة ﷲ [الوصايـا
العشر] ،وقُدمـت للنـاس على أنهـا منعدمـة تقريبـاً من معرفـة املسـيح ومبادئه ،متامـاً كانعدام
قربـان قايين قدميـاً .ولقـد أُظهـر يل أن الكثرييـن قد ُحرمـوا من اإلميان بسـبب األفكار املشوشـة
واملغلوطـة املتعلقـة بالخلاص ،وذلـك ألن ُخ َّدام اإلنجيل قـد عملوا بالطريقة الخطـأ للوصول إىل
القلـوب .وإ َّن النقطـة التـي كانـت تُلِـح على ذهنـي لسـنوات هي ب ُّر املسـيح املنسـوب....
«وليــس هنــاك مــن مســألة تحتــاج إىل أن نتأ َّمــل فيهــا بجديــة كبــرة وبصــورة متكــررة،
لتكــون راســخة بالذهــن ،أكــر مــن مســألة التأكيــد عــى أنــه مــن املســتحيل ألفضــل مــا
لإلنســان الســاقط مــن أعــال أن تجعلــه جدي ـرا ً ومســتحقاً للخــاص .فالخــاص هــو بواســطة
اإلميــان باملســيح يســوع وحــده» (روح النبــوة ،اإلميــان واألعــال ،صفحــة 18و .)19
«إن النامـوس يتطلـب ال ّرب ،والخاطـئ مدين بذلك لناموس الوصايا؛ لكن الخاطئ ال يسـتطيع
بر .واإلميـان هـو الطريـق الوحيـد الـذي مـن خالله ميكـن للخاطـئ الحصول على ال ّرب.
الوفـاء بال ّ
فباإلميـان ميكـن للخاطـئ أن يأيت باسـتحقاقات املسـيح إىل ﷲ ،وعندها يضع الـرب طاعة ابنه يف
الشـخص التائب
حسـاب الخاطئ .ويُ ْقبَ ُل ِب ّر املسـيح يف مكان فشـل اإلنسـان ،وعندها يَ ْقبَل الل ُه
َ
برره ،ويعاملـه كام لـو كان بـارا ً ،ويحبه ﷲ كام يحـب ابنه الوحيـد» (روح
املؤمـن ويغفـر لـه وي ّ
النبـوة ،رسـائل مختارة ،مجلـد  ،1صفحة .)367

أسئلة للنقاش
 .1يف الفقــرة األوىل مــن االقتبــاس األول ،تؤكــد روح النبــوة عــى رضورة الرتكيــز
والتأكيــد عــى التربيــر باإلميــان .ناقشــوا كصــف ملدرســة الســبت مــا إذا كانــت
تعليقاتهــا قابلــة للتطبيــق بالنســبة لنــا اليــوم مثلــا كانــت قابلــة للتطبيــق عندمــا
كتبتهــا منــذ أكــر مــن مائــة ســنة مضــت ،وإذا كانــت قابلــة للتطبيــق ،فلــاذا؟
 .2فكّــر يف اإلصــاح الربوتســتانتي ومارتــن لوثــر .ومهــا اختلــف الزمــان واملــكان
والظــروف ،ملــاذا كان الحـ ّـق الــذي قدّ مــه الرســول بولــس هنــا هام ـاً وجوهر ّي ـاً يف
س الروحــي لرومــا؟
تحريــر املاليــن مــن ْالَ ْ ِ
ملخص الدرس :لقد أَوحى سلوك بطرس يف أنطاكية بأن َمن كانوا وثنيني من األمم يف
السابق ال ميكنهم أن يكونوا مسيحيني حقيقيني ما مل يختتنوا أوالً .ولقد أشار بولس إىل املغالطة يف
مثل هذا التفكري .فاهلل ال ميكنه تربير أي إنسان عىل أساس مسلك ذلك اإلنسان ،ألنه حتى أفضل
البرش ليسوا كاملني .إنه فقط من خالل قبول ما قد فعله ﷲ ألجلنا يف املسيح ميكن للخاطئ أن
يكون مربرا ً يف نظر ﷲ.
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