الدرس الخامس

 28-22متوز (يوليو)

إميان العهد القديم

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 14-1 :3؛ روميــة 2 :1؛ 3 :4؛ تكويــن 6 :15؛ 3-1 :12؛
الويــن 11 :17؛ 2كورنثــوس .21 :5
ـيح ا ْفتَدَ انَــا ِم ـ ْن لَ ْع َن ـ ِة ال َّنا ُمـ ِ
ـوس ،إِ ْذ َصــا َر لَ ْع َن ـ ًة ألَ ْجلِ َنــا ،ألَنَّــهُ
آيــة الحفــظ« :اَلْ َم ِسـ ُ
ِّــق َع َ
ــى خَشَ ــ َب ٍة› » (غالطيــة .)13 :3
ــوبَ ‹ :ملْ ُعــونٌ ك ُُّل َمــ ْن ُعل َ
َمكْ ُت ٌ

«قـام صبـي صغير بصنع قارب صغير .وكان القارب ملوناً ومثبتاً بشـكل جميـل .ويف يوم من
األيـام رسق أحـد األشـخاص قـارب الصبـي ،األمر الـذي أحزنه كثيرا ً .ويف أحد األيـام ،وأثناء مروره
بجـوار دكان للودائـع ،رأى قاربـه معروضـاً هنـاك .وبسـعادة فائقـة ركـض نحـو صاحـب الدكان
وقـال« :هـذا قـاريب الصغري» .فقـال التاجـر« ،ال ،إنه قاريب ،ألنني اشتريته ».فقـال الصبي« ،نعم،
ولكنـه ملكي أنـا ،فأنا َمـن صنعه ».فقال التاجـر« ،حسـناً ،إذا أعطيتني دوالريـن ميكنك الحصول
عليـه ».لقـد كان ذلـك مبلغـاً كبيرا ً بالنسـبة لصبـي صغري ليـس لديه سـنتاً واحدا ً .على أي حال،
قـرر الصبـي الحصـول على القـارب؛ لذا قـام بالعمـل يف قـص الحشـائش ،وبكافة أنـواع األعامل
املتاحـة ،ورسعـان مـا متكن مـن توفري املبلـغ املطلوب.
وركــض إىل الــدكان وقــال« ،أريــد قــاريب ».ودفــع النقــود واســتلم القــارب .وأمســك بالقــارب
واحتضنــه وق َّبلــه ،وقــال« :أيهــا القــارب العزيــز ،أنــا أحبــك .أنــت يل .أنــت ِملْــي مرتــن .فلقــد
صنعتــك ،وهــا أنــا اآلن قــد اشــريتك».
«وهكــذا هــو الحــال معنــا .فنحــن ،إىل حــد مــاِ ،ملــك للــه مرتــن .فهــو قــد خلقنــا ،ثــم
حــدث أن دخلنــا إىل محــل الشــيطان للمرهونــات ،فجــاء املســيح واشـرانا بثمــن باهــظ الكلفة،
ليــس بفضــة أو بذهــب ،ولكــن بدمــه الثمــن» [ويليــام مــوىس تيدويــل ،إيضاحــات جل َّيــة
(كنســاس ،مطبعــة بيكــون هيــل ،)1951 ،صفحــة .]97
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم  29متوز (يوليو).
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األحد

 ٢٣نيسان (أبريل)

الْ َغال َِط ُّيونَ األَ ْغ ِب َيا ُء


اقــرأ غالطيــة  .5-1 :3لخــص أدنــاه مــا يقولــه بولــس للغالطيــن .بــأي معنــى ميكــن أن
ـرك الروحــي ،بحيــث نبــدأ بدايــة جيــدة
نكــون نحــن يف خطــر الســقوط يف نفــس الـ َّ
ثــم ننتهــي بالســقوط يف التز ُّمــت والتق ُّيــد الحــريف بالنامــوس؟

لقــد حاولــت عــدة ترجــات حديثــة فهــم مــا تعنيــه كلــات بولــس يف عــد  1حــول «غبــاء»
أهــل غالطيــة .والكلمــة الفعليــة التــي يســتخدمها بولــس يف اللغــة اليونانيــة هــي أكــر قــوة
حتــى مــن هــذه الكلمــة .والكلمــة هــي « ،»anoetoiوهــي تــأيت مــن الكلمــة التــي تشــتق منهــا
كلمــة عقــل « .»nousوحرفيـاً ،تعنــي الكلمــة التــي اســتخدمها بولــس «بــا عقــل أو طائــش».
رصفهــم بحامقة
فأهــل غالطيــة مل يفكــروا .لكــن بولــس ال يتوقــف عنــد هــذا الحــد؛ فيقــول إن ت ُّ
جعلــه يتســاءل مــا إذا كان ســاحر مــا قــد رماهــم بلعنــةَ « .مـ ْن َرقَاكُـ ْم؟» وقــد يوحــي اختيــاره
للكلــات هنــا إىل أن مصــدر الحالــة التــي هــم عليهــا هــو الشــيطان (2كورنثــوس .)4 :4
إن مــا حـ َّـر بولــس كث ـرا ً حــول ارتــداد أهــل غالطيــة عــن اإلنجيــل هــو معرفتهــم بــأن
الخــاص متجــذّر يف صليــب املســيح .وهــذا أمــر مــا كان ينبغــي أن يغيــب عــن أذهانهــم.
«ص ـ ِّو َر» أو « ُر ِس ـ َم» كــا يف غالطيــة  1 :3تعنــي حرفي ـاً أن صليــب املســيح
والكلمــة املرتجمــة ُ
قــد « ُعلِـ َـق يف مــكان عــام» أو « ُو ِصــف وصف ـاً نابض ـاً بالحيــاة» .ومثــل هــذه الكلــات كانــت
تُســتخدم لوصــف كل الرتاخيــص واإلعالنــات العامــة .ويقــول بولــس أن الصليــب كان جــزءا ً
أساســياً مــن وعظــه وتبشــره ألهــل غالطيــة لدرجــة أنهــم بالفعــل قــد رأوا بعــن أذهانهــم
املســيح مصلوبــاً (1كورنثــوس 23 :1؛  .)2 :2ومبعنــى مــا ،يقــول بولــس أنهــم ،مــن خــال
أعاملهــم وترصفاتهــم ،يحيــدون بعيــدا ً عــن الصليــب.
ثــم يقــارن بولــس بــن اختبــار أهــل غالطيــة الحــايل وبــن الطريقــة التــي جــاءوا بهــا إىل
اإلميــان يف املســيح يف بــادئ األمــر .وهــو يفعــل ذلــك عــن طريــق طــرح بعــض األســئلة التهكمية
عليهــم .كيــف تســلموا الــروح القــدس ،ويقصــد كيــف أصبحــوا مســيحيني يف بدايــة األمــر؟
ومــن منظــور مختلــف بعــض الــيء ،ملــاذا أعطــى ﷲ الــروح القــدس؟ هــل ألنهــم فعلــوا
شــيئاً ليســتحقوه؟ بالتأكيــد ال! وبــدالً مــن ذلــك ،كان ســبب حصولهــم عــى الــروح القــدس
هــو تصديقهــم لألخبــار الســارة بشــأن مــا قــد فعلــه املســيح مــن أجلهــم .وإذا كانــوا قــد
بــدأوا بشــكل جيــد ،فــا الــذي جعلهــم يعتقــدون أن عليهــم اآلن أن يعتمــدوا عــى أعاملهــم
ومجهوداتهــم الخاصــة؟
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هـل حـدث أن وجـدت نفسـك تفكـر قائلاً« :أنـا أُ ْح ِسـن صنعـاً .فأنـا مسـيحي ثابـت
جـداً ،وأنـا ال أفعـل هـذا الشيء أو ذاك ...ومـن ثـم تعتقـد ،ولرمبـا مخدوعـاً ،أنـك
صالـح مبـا يكفـي لتكـون ُم َخل ََّصـاً؟ مـا هـو الخطـأ يف هـذه الصـورة؟
بطريقـة مـا
ٌ

االثنني

 24متوز (يوليو)

راسخ يف الكتاب املقدس
إىل هــذا الح ـ ّد دافــع بولــس عــن إنجيلــه ورســالة «التربيــر باإلميــان» للغالطيـ ّـن باإلشــارة
إىل الوفــاق الــذي وصــل إليــه مــع الرســل يف أورشــليم (غالطيــة  )10-1 :2وباإلشــارة كذلــك إىل
االختبــار الخــاص بأهــل غالطيــة أنفســهم (غالطيــة  .)5-1 :3وبدايــة بغالطيــة  ،6 :3يتوجــه
بولــس إىل شــهادة الكتــاب املقــدس لتأكيــد وتعضيــد رســالته اإلنجيل ّيــة .وإننــا يف الحقيقــة نجــد
أن غالطيــة  31 :4-6 :3تتكــون مــن مجــادالت متدرجــة مؤسســة يف كلمــة ﷲ.

مــا الــذي يعنيــه بولــس عندمــا يكتــب حــول «الْ ِك َتــاب» يف غالطيــة 8-6 :3؟ انظــر
روميــة 2 :1؛ 3 :4؛ .17 :9




مــن املهــم أن نتذكــر أنــه يف الوقــت الــذي كتــب فيــه بولــس رســالته إىل أهــل غالطيــة
مل تكــن هنــاك كتابــات «العهــد الجديــد» يف الكتــاب املقــدس .لــذا فإنّــه عندمــا يقتبــس مــن
ـب الْ ُم َق َّد َس ـ ِة ،فإمنــا هــو يقتبــس مــن أســفار العهــد القديــم.
الْ ُكتُـ ِ
إن أســفار العهــد القديــم تلعــب دورا ً مم ّيــزا ً يف تعاليــم بولــس .وهــو ال ينظــر إليهــا
كنصــوص جا ِمــدة ال حيــاة فيهــا ولكــن بوصفهــا كلمــة ﷲ املوثوقــة والح َّيــة .ويكتــب بولــس
ــاب ُهــ َو ُمو ًحــى بِــ ِه ِمــ َن اللــ ِه» .والكلمــة املرتجمــة
يف 2تيموثــاوس  16 :3قائــاً« :ك ُُّل الْ ِكتَ ِ
« ُموحــى» هــي « .»theopneustosوالجــزء األول مــن هــذه الكلمــة هــو « »theoويعني «ﷲ»،
بينــا الجــزء الثــاين مــن الكلمــة الــذي هــو « »pneustosفيعنــي «تنفــس أو نفــخ نســمة» أو
ـب الْ ُم َق َّد َس ـ ِة
« .»breathedفاْل ُكتُــب املقدســة إذن هــي «نســمة ﷲ» .ويســتخدم بولــس الْ ُكتُـ ِ
ليربهــن أن املســيح هــو املســيا املوعــود (روميــة  ،)2 :1وليربهــن رشعيــة وصحــة تعاليمــه هــو
(غالطيــة 8 :3و .)9
ويصعب تحديد كم هي مئات املرات التي يقتبس فيها بولس العهد القديم ،لكننا نجد أن
هذه االقتباسات منترشة يف رسائله ،باستثناء الرسالتني القصريتني منها ،وهام تيطس وفيلمون.
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اقرأ غالطية  14-6 :3بعناية ومتعن .حدد الفقرات املقتبسة من العهد القديم يف هذه
اآليات .ماذا يخربنا ذلك حول ما كان عليه العهد القديم من موثوقية وسلطة ورشعية؟
هــل تجــد نفســك ،أحيان ـاً ،تعتقــد بــأنّ بعــض األج ـزاء مــن الكتــاب املقــدس هــي
موحــى بهــا أكــر مــن أجـزاء أخــرى؟ ويف ضــوء عبــارة بولــس يف 2تيموثــاس  ،16 :3مــا
هــو الخطــر يف مثــل هــذا التفكــر؟

الثالثاء

 25متوز (يوليو)

املحسوب باراً « ُح ِس َب ل َُه ِب ًّراً»

ملــاذا يف اعتقــادك يحتكــم بولــس إىل إبراهيــم حــن يلجــأ إىل الكتــب املقدســة لتأييــد
رســالة إنجيلــه؟ (غالطيــة .)6 :3

لقـد كان إبراهيـم شـخصية محوريـة يف الديانـة اليهوديـة .فهـو مل يقتصر على كونـه أبـاً
للجنـس اليهـودي ،لكـن اليهـود يف زمـن بولـس كانـوا ينظـرون إليـه باعتبـاره منوذجـاً ملـا ينبغي
لليهـودي الحقيقـي أن يكـون عليـه .والعديـد ال يعتقـدون بـأن سـمته املميـزة كانـت الطاعـة
فحسـب ولكنهـم كانـوا يعتقـدون كذلـك أن ﷲ قـد أعلـن أن إبراهيـم با ٌر بسـبب تلـك الطاعة.
فإبراهيـم ،على كل حـال ،قـد تخلى عـن وطنـه وعائلتـه وقَبِل الخضـوع لعمليـة الختـان ،ولقد
كان على اسـتعداد للتضحيـة حتـى بابنـه امتثـاالً ألمـر الرب .هـذه هـي الطاعـة! وبالتأكيد كان
هـذا هـو األسـاس الـذي بنـى عليـه معارضو بولـس حجتهم عنـد إرصارهـم على رضورة الختان.
إال أن بولس ،مع ذلك ،قد استطاع إثبات نقطته ودعم حجته وذلك من خالل اإلشارة واالحتكام
إىل إبراهيم — تسع مرات يف غالطية — كنموذج لإلميان بدالً من حفظ الناموس.

متعن يف اقتباس بولس من تكوين  .6 :15ما الذي تعنيه اآلية بقول أن الرب قد « َح ِس َبهُ لَهُ
ِب ًّرا» ،وذلك إشارة إىل إميان إبراهيم؟ (انظر أيضاً رومية 6-3 :4و 11-8و .)24-22



يف حــن كان التربيــر اســتعارة مأخــوذة مــن عــامل القوانــن واألحــكام ،إال أ ّن كلمــة « ُح ِّســب
مــن (حســاب)»أو ُعـ َّد (مــن عــدد)» هــي اســتعارة مأخــوذة مــن مجــال إدارة األعــال .وهــي
تعنــي أن «تضــع يف حســاب» أو أن تضــع شــيئاً مــا يف حســاب شــخص مــا» .وهــذه الكلمــة مل
تســتخدم فقــط لإلشــارة إىل إبراهيــم يف غالطيــة  ،6 :3لكنهــا تُذكــر  11مــرة مرتبطــة بإبراهيــم.
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ـب» كمرادفــات
ـبُ ،عـ َّد أو ن ُِسـ َ
وتســتخدم بعــض ترجــات الكتــاب املقــدس كلــات مثــل « ُح ِسـ َ
لهــذه الكلمــة.
ـر .والســؤال مــع ذلــك هــو،
ووفق ـاً الســتعارة بولــس فــإن مــا يوضــع يف حســابنا هــو الـ ِ ّ
عــى أي أســاس يحســبنا ﷲ أبـرارا ً؟ بالتأكيــد أن ذلــك لــن يكــون عــى أســاس الطاعــة — بغــض
النظــر عــا زعمــه معارضــو بولــس .وبغــض النظــر عــا قالــوه عــن طاعــة إبراهيــم ،فــإن
ـب لــه ب ـ ّرا ً.
الكتــاب املقــدس يقــول بــأن إميــان إبراهيــم ُح ِسـ َ
الكتــاب املقــدس واضــح :إن طاعــة إبراهيــم مل تكــن هــي ســبب تربيــره؛ لكنهــا بــدالً مــن
ذلــك كانــت نتيجــة هــذا التربيــر .فهــو مل يقــم باألمــور التــي قــام بهــا مــن أجــل أن يكــون بــارا ً؛
لكنــه قــام بهــا ألنــه كان ،بالفعــل ،مــررا ً .إن التربيــر يــؤدي إىل الطاعــة ،وليــس العكــس.

تأمــل فيــا يعنيــه اآليت :أنــت مــرر ليــس بواســطة أي يشء تفعلــه ولكــن بواســطة مــا
فعلــه املســيح ألجلــك .ملــاذا يعــد هــذا األمــر أخبــاراً ســارة؟ كيــف ميكنــك أن تجعــل
مــن هــذا الحــق شــيئاً خاصــاً بــك؛ أي أن تؤمــن بــأن ذلــك ينطبــق عليــك أنــت،
شــخصياً ،بغــض النظــر عــن رصاعاتــك الخاصــة يف املــايض بــل وحتــى يف الحــارض؟

األربعاء

 26متوز (يوليو)

البشارة يف العهد القديم

ـر إِبْ َرا ِهي ـ َم أَ ْن ‹ ِفيـ َـك
« َوالْ ِكتَـ ُ
ـاب إِ ْذ َس ـبَ َق فَ ـ َرأَى أَ َّن الل ـ َه بِا ِإلميَــانِ يُـ َ ِّ
ـر ُر األُ َم ـ َمَ ،س ـبَ َق فَبَـ َّ َ
ــر إىل
ــم› » (غالطيــة  .)8 :3ويقــول بولــس يف رســالته أن البشــارة مل تُبَ َّ
تَتَبَــا َر ُك َج ِميــ ُع األُ َم ِ
ـره بهــا؛ لــذا فيجــب أن تكــون هــذه البشــارة بشــارة
إبراهيــم فحســب ،بــل إن ﷲ هــو َمــن بَـ َّ
ـر ﷲ إبراهيــم بهــذه البشــارة؟ يشــر اقتبــاس بولــس لآليــة يف تكويــن
حقيقيــة .لكــن متــى بـ َّ
 3 :12إىل أن مــا كان يــدور بذهــن بولــس حــن قــال ذلــك هــو العهــد الــذي قطعــه ﷲ مــع
إبراهيــم عندمــا قــدم لــه الدعــوة إلتباعــه يف تكويــن .3-1 :12



اقرأ تكوين  .3-1 :12ماذا يخربنا هذا حول طبيعة العهد الذي قطعه ﷲ مع إبراهيم؟

لقد ارتكز عهد ﷲ مع إبراهيم عىل وعود ﷲ له .لقد قال ﷲ إلبراهيم أربع مرات« :فَـ [أي
َس ُو َف]» .ووعود ﷲ إلبراهيم مدهشة ألنها وعود أحادية الجانب متاماً .فاهلل هو َمن يُق ّدم كل
الوعود؛ يف حني ال يَ ِعد إبراهيم بيشء .وهذا هو عكس ما يحاول معظم الناس عمله عند تعاملهم
مع ﷲ .فنحن عادة َم ْن نَ ِعد ﷲ بأننا سنخدمه فقط إذا كان سيقوم بعمل يشء ما من أجلنا يف
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املقابل .لكن هذا تزمت [تقيد حريف بالناموس] .ومل يطلب ﷲ من إبراهيم أن يَ ِعد بأي يشء
سوى أن يقبل وعود ﷲ باإلميان .وبطبيعة الحال ،مل تكن هذه مهمة سهلة ألنه كان عىل إبراهيم
أن يتعلم الثقة التامة باهلل وليس يف نفسه (انظر تكوين  .)22وبالتايل فإن دعوة إبراهيم توضح
جوهر البشارة ،الذي هو الخالص باإلميان.
ولقــد أخطــأ البعــض يف اســتنتاج أن الكتــاب املقــدس يقــدم طريقتــن للخــاص .فإنهــم
يزعمــون أن الخــاص يف زمــن العهــد القديــم كان مؤسسـاً عــى حفــظ الوصايــا؛ ثــم ،وألن هــذا
األمــر مل يعمــل بشــكل جيــد ،قــام ﷲ بإلغــاء الرشيعــة وجعــل الخــاص ممكن ـاً مــن خــال
اإلميــان .لكــن هــذا الزعــم هــو أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة .فكــا يكتــب بولــس يف غالطيــة
 ،7 :1يوجــد إنجيــل واحــد فقــط.



مــا هــي بعــض األمثلــة األخــرى التــي ميكنــك إيجادهــا يف العهــد القديــم حــول
الخــاص باإلميــان وحــده؟ انظــر ،عــى ســبيل املثــال ،الويــن 11 :17و مزمــور 5-1 :32؛
2صموئيل13-1 :12؛ زكريا .4-1 :3
نسمع يف كثري من األحيان عبارة «النعمة الرخيصة» .مع ذلك ،فهذه تسمية خاطئة.
فالنعمة ليست رخيصة — إمنا هي مجانية (عىل األقل بالنسبة لنا) .لكننا نفسد هذه
النعمة عندما نعتقد أنه ميكننا أن نضيف إليها من خالل أعاملنا ،أو عندما نفكر يف أنه
ميكن استخدامها كذريعة للخطيئة .يف اختبارك الشخيص ،إىل أي من هذين املعتقدين
أنت م َّيال أكرث ،وكيف ميكنك التو ُّقف عن التفكري بهذه الطريقة الخاطئة؟

الخميس

 27متوز (يوليو)

وس (غالطية )14-9 :3
ُم ْف َت ُد ُّونَ ِم ْن لَ ْع َن ِة ال َّنا ُم ِ

ال شــك يف أن معــاريض بولــس كانــوا مذهولــن حيــال كلامتــه الجريئــة يف غالطيــة .10 :3
فمــن املؤكــد أنهــم مل يفكــروا يف أنهــم أنفســهم كانــوا تحــت لعنــة؛ وإذا كان هنالــك مــن يشء
يفكــرون فيــه ،فهــو توقعهــم أن ينالــوا الربكــة مــن أجــل طاعتهــم .مــع ذلــك ،فــا قالــه بولــس
ال لبــس فيــه« :ألَ َّن َج ِميـ َع ال َِّذيـ َن ُهـ ْم ِمـ ْن أَ ْعـ َـا ِل ال َّنا ُمـ ِ
ـوب:
ـوس ُهـ ْم تَ ْحـ َ
ـت لَ ْع َنـ ٍة ،ألَنَّـ ُه َم ْكتُـ ٌ
ـاب ال َّنا ُمـ ِ
ـوس لِ َي ْع َمـ َـل ِبـ ِه‘«.
ـوب ِف كِتَـ ِ
’ َملْ ُعــو ٌن ك ُُّل َمـ ْن الَ يَثْ ُبـ ُ
ـت ِف َج ِميـعِ َمــا ُهـ َو َم ْكتُـ ٌ
ويقــارن بولــس بــن بديلــن متباينــن متام ـاً :الخــاص باإلميــان والخــاص باألعــال .ولقــد
كانــت بــركات العهــد واللعنــات مد ّونــة باختصــار يف تثنيــة  27و ،28وكانــت رصيحــة ومبــارشة.
فــإن أولئــك الذيــن أطاعــوا نالــوا الربكــة ،و َمــن عصــوا لُ ِعنــوا .ويعنــي هــذا أنــه إذا أراد اإلنســان
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االعتــاد عــى طاعــة النامــوس لنيــل قبــول ﷲ إذا ً فــا بــد لهــذا اإلنســان مــن أن يحفــظ
النامــوس بأكملــه .ونحــن ليــس لدينــا الحريــة يف انتقــاء مــا نريــد إتباعــه مــن النامــوس؛ كــا ال
ينبغــي أن نفــرض أيضـاً أن ﷲ عــى اســتعداد للتغــايض عــن قليــل مــن األخطــاء التــي نرتكبهــا
هنــا وهنــاك .إن املطلــوب هــو ليــس أقــل مــن حفــظ النامــوس بأكملــه.
هــذه بالطبــع هــي أخبــار ســيئة ليــس فقــط بالنســبة لألمــم ولكــن بالنســبة ملعــاريض
بولــس املتزمتــن مــن حفظــة الرشيعــة ،أيض ـاً« ،إِ ِذ الْ َج ِمي ـ ُع أَ ْخطَ ـأُوا َوأَ ْع َو َز ُه ـ ْم َم ْج ـ ُد الل ـ ِه»
(روميــة  .)23 :3فمهــا كانــت جديــة محاولتنــا يف أن نكــون صالحــن ،فــإن النامــوس ال ميكنــه
ســوى أن يديننــا كمنتهكــن للرشيعــة.

كيف خلصنا املسيح من لعنة الناموس؟ انظر غالطية 13 :3؛ 2كورنثوس .21 :5



ويقــدم لنــا بولــس اســتعارة أخــرى لتوضيــح مــا فعلــه ﷲ مــن أجلنــا يف املســيح .فكلمــة
فــداء تعنــي «أن تشــري [الــيء] مــرة أخــرى» .ولقــد كانــت تســتخدم هــذه الكلمــة لإلشــارة
إىل الثمــن الــذي يُدفــع إلطــاق رساح رهينــة أو الثمــن الــذي يدفــع لتحريــر عبــد .وألن أجــرة
الخطيئــة هــي مــوت ،فــإن لعنــة الفشــل يف حفــظ النامــوس كانــت يف أغلــب األحيــان هــي
الحكــم باملــوت .ومل تكــن الفديــة املدفوعــة لخالصنــا تافهــة أو يُســتهان بهــا؛ إن ذلــك قــد
كلّــف ﷲ حيــاة ابنــه (يوحنــا  .)16 :3لقــد افتدانــا املســيح مــن اللعنــة بــأن أصبــح هــو حامــل
خطايانــا (1كورنثــوس 20 :6؛  .)23 :7فإنــه قــد أخــذ طوع ـاً لعنتنــا عــى نفســه وعــاىن بحمــل
عقــاب الخطيــة بالكامــل نيابــة عنــا (2كورنثــوس .)21 :5
ويستشــهد بولــس بتثنيــة  23 :21كربهــان كتــايب .فوفقـاً للتقاليــد اليهوديــة ،فــإن الشــخص
كان ملعونـاً مــن ﷲ إذا ظلــت جثتــه ،بعــد تنفيــذ عقوبــة املــوت ،معلقــة عــى شــجرة .ولقــد
اعتــر مــوت املســيح عــى الصليــب مثــاالً عــى هــذه اللعنــة (أعــال 30 :5؛ 1بطــرس .)24 :2
وال عجــب ،إذن ،يف أن الصليــب كان حجــر عــرة بالنســبة لبعــض اليهــود الذيــن مل يتمكنــوا
مــن فهــم فكــرة أن املســيا قــد لُعــن مــن ِقبــل ﷲ .لكــن هــذه بالضبــط كانــت خطــة ﷲ .نعــم،
لقــد حمــل املســيح لعنــة ،لكنهــا مل تكــن لعنتــه هــو ،إمنــا كانــت لعنتنــا نحــن!

الجمعة

 28متوز (يوليو)

ملزيــد مــن الــدرس« :لقــد وضــع عــى املســيح نائبنــا وضامننــا إثــم جميعنــاُ .حســب
مذنبـاً ليفتدينــا مــن دينونــة النامــوس ولعنتــه ،فلقــد كان إثــم كل واحــد مــن نســل آدم يضغــط
عــى قلــب الفــادي .إن غضــب ﷲ عــى الخطيــة وإعالنــه لســخطه العظيــم عــى اإلثــم مــأ
نفــس ابنــه حزنـاً ورعبـاً .واملســيح مــدى ســني حياتــه كلهــا ظــل يعلــن للعــامل الســاقط األخبــار
الســارة عــن رحمــة اآلب ومحبتــه الغافــرة .وكان موضــوع حديثــه هــو الخــاص ألرش الخطــاة.
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أمــا اآلن وهــو يحمــل أثقــال خطايــا البرشيــة الهائلــة فــا ميكنــه أن يــرى وجــه اآلب املصالــح.
إن احتجــاب وجــه ﷲ عــن املخلــص يف هــذه الســاعة ،ســاعة العــذاب الــذي ال يطــاق جعــل
ســهام الحــزن العميــق تخــرق قلبــه ،ذلــك الحــزن الــذي ال ميكــن إلنســان أن يدركــه إدراكاً
كام ـاً .وقــد كان هــذا العــذاب النفــي عظي ـاً جــدا ً بحيــث مل يكــد يحــس بآالمــه البرشيــة»
(روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)714
«بــارش لوثــر عملــه بشــجاعة كمدافــع عــن الحــق .وس ـ ُمع صوتــه مــن املنــر وهــو يوجــه
إىل ســامعيه إنــذارا ً حــارا ً مقدسـاً .وقــد رشح للشــعب أن الخطيئــة كريهــة جــدا ،وعلمهــم أنــه
يســتحيل عــى اإلنســان بأعاملــه أن يقلــل مــن جرمهــا أو يفلــت مــن قصاصهــا .وال يشء يخلــص
الخاطــئ غــر التوبــة إىل ﷲ واإلميــان باملســيح .ونعمــة املســيح ال ميكــن رشاؤهــا ،فهــي هبــة
مجانيــة .ثــم نصــح الشــعب بــأال يشــروا صكــوك الغفـران بــل أن ينظــروا باإلميــان إىل الفــادي
املصلــوب» (روح النبــوة ،الـراع العظيــم ،صفحــة .)143

أسئلة للنقاش
 .1حتــى يف كنيســتنا نحــن اليــوم ،يجــد البعــض صعوبــة يف تق ُّبــل فكــرة الخــاص

باإلميــان وحــده ،وكذلــك تق ُّبــل فكــرة أن نعمــة ﷲ ،مــن خــال املســيح ،تخلصنــا
بــدون األعــال .مــا هــو ســبب تــردد البعــض يف قبــول هــذا الحــق الحاســم؟
 .2لقــد تحــدث بولــس برصامــة عــن التعاليــم الالهوتيــة الخاطئــة للبعــض واملتعلقــة
بالخــاص باألعــال .مــاذا يخربنــا هــذا عــن مــدى أهميــة التعاليــم الالهوتيــة
الصحيحــة؟ ملــاذا يجــب علينــا ،ككنيســة ،التصــدي ،وبقــوة إذا اقتــى األمــر ،للخطــأ
إذا تــم التعليــم بــه فيــا بيننــا؟
ملخــص الــدرس :يف مســرتنا املســيحيّة ،مــن البدايــة للنهايــة ،أســاس خالصنــا هــو
اإلميــان باملســيح وحــده .ولقــد ُحســب إبراهيــم بــارا ً بســبب إميانــه يف وعــود ﷲ ،ونفــس عطيــة
الـ ّر هــذه متاحــة اليــوم لــكل َمــن يشــارك إميــان إبراهيــم .والســبب الوحيــد الــذي مــن أجلــه
نحــن ال نــدان بســبب أخطائنــا هــو أن املســيح قــد دفــع الثمــن عــن ذنوبنــا مبوتــه عوضـاً عنــا.
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