الدرس السادس

29متوز (يوليو)  4 -آب أغسطس

أفضل ّية الوعد

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 20-15 :3؛ تكويــن 17-11 :9؛ متــى 20-17 :5؛ خــروج
26-22 :16؛ تكويــن .6-1 :15
آيــة الحفــظ« :ألَنَّ ـ ُه إِ ْن كَانَـ ِ
ـت الْ ِو َراث َـ ُة ِم ـ َن ال َّنا ُمـ ِ
ـوس ،فَلَ ـ ْم تَ ُك ـ ْن أَيْضً ــا ِم ـ ْن َم ْو ِعـ ٍـد.
َول ِك ـ َّن الل ـ َه َو َه َب َهــا ِإلبْ َرا ِهي ـ َم ِب َم ْو ِعـ ٍـد» (غالطيــة .)81 :3
ذات مــرةُ ،ســ ِئ َل واحــد مــن كبــار مستشــاري أحــد الرؤســاء« :هــل أوىف الرئيــس بــكل
الوعــود التــي تعهــد بهــا خــال حملتــه االنتخابيــة؟» فأجــاب املستشــار قائــاً« :لقــد أوىف
الرئيــس بــكل الوعــود التــي كان عازمــاً عــى الوفــاء بهــا».
ُ
َمــن ِم َّنــا ،يف وقــت أو يف آخــر ،مل ينقــض وعــدا ً؟ و َمــن ِم َّنــا مل يَ ِخـ َّـل بوعــد كان قــد قطعــه
لشــخص آخــر؟ ومــن منــا مل يُعــاين ِمـ ْن نَ ْقـ ِ
ـض شَ ـ ْخ ٍص َآ َخــر لِ َو ْعـ ٍـد َو َعـ َد ُه إِيَّــاه؟
يف بعــض األحيــان ،يقطــع النــاس وعــودا ً ولديهــم النيــة الخالصــة يف الوفــاء مبــا وعــدوا،
لكنهــم ال يتمكنــون مــن الوفــاء بالوعــد الحقــاً؛ وهنــاك َمــن يَ ِعــدون بعمــل يشء لكنهــم
يدركــون أن وعدهــم كاذب حتــى وبينــا ال تــزال كلــات الوعــد عــى ألســنتهم.
لكــن مــا يعزينــا هــو أن وعــود ﷲ تختلــف كليــة عــن وعودنــا .فــإن كلمــة ﷲ أكيــدة وال
ـت فَأَفْ َعلُ ـ ُه‘ « (إشــعياء.)11 :46 :
ـت فَأُ ْجرِي ـ ِه .قَضَ ْيـ ُ
تتغــر’ « .قَـ ْد تَ َكلَّ ْمـ ُ
ويف درس هــذا األســبوع ،يو ِّجــه بولــس انتباهنــا إىل العالقــة بــن وعــد ﷲ إلبراهيــم
والرشيعــة امل ُعطــاة إىل مــوىس بعــد  430عــام مــن ذلــك الوعــد .كيــف ينبغــي فهــم العالقــة
بــن هذيــن األمريــن ،ومــا هــو تأثــر ذلــك عــى التبشــر ببشــارة اإلنجيــل؟
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 4آب (أغسطس).
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األحد

 ٣٠نيسان (أبريل)

الناموس واإلميان (غالطية )18-15 :3
بالرغــم مــن تســليم معــاريض بولــس بــأ ّن حيــاة أبينــا إبراهيــم كانــت تتســم باإلميــان يف
املقــام األول ،إال أن بولــس كان يعــرف أنــه ال ت ـزال لديهــم أســئلة حــول الســبب الــذي مــن
أجلــه أعطــى ﷲ النامــوس إلرسائيــل بعــد حــوايل أربعــة قــرون مــن زمــن إبراهيــم .أ َمــا يُبطــل
ـب قديـ ِـم آخــر؟
النامــوس امل ُعطــى إلرسائيــل أي ترتيـ ٍ

مــا هــو قصــد بولــس مــن املشــابهة بــن وصيــة اإلنســان األخــرة املتعلقــة بامل ـراث يف
أواخــر أيامــه وبــن عهــد ﷲ مــع إبراهيــم؟ غالطيــة .18-15: 3



إن العهــد والوصيــة مختلفــان عمومـاً .فالعهــد منوذجيـاً هــو اتفاقيــة متبادلــة بــن شــخصني
أو أكــر ،وهــي تســمى يف أغلــب األحيــان «عقــد» أو «معاهــدة»؛ وعــى النقيــض مــن ذلــك،
فالوصيــة هــي إعــان ِمــن ِقبــل شــخص واحــد .والرتجمــة اليونانيــة للعهــد القديــم[ ،املعروفــة
بـــ] الســبعينية ،مل ترتجــم الكلمــة التــي تشــر إىل عهــد ﷲ مــع إبراهيــم مســتخدمة نفــس
الكلمــة املســتخدمة لإلشــارة إىل االتفاقــات املشــركة أو العقــود بــن األشــخاص (.)syntheke
بــدالً مــن ذلــك ،تســتخدم الرتجمــة الكلمــة ( )diathekeالتــي تــدل عــى الوصيــة .ملــاذا؟ رمبــا
ألن املرتجمــن أدركــوا أن عهــد ﷲ مــع إبراهيــم مل يكــن اتفاقيــة بــن فرديــن ،حيــث يتــم فيهــا
االتفــاق عــى عهــود متبادلــة ملزِمــة بــن الطرفــن .فــإن عهــد ﷲ ،عــى النقيــض مــن ذلــك ،مل
يكــن مؤسسـاً ســوى عــى إرادتــه هــو .وال وجــود يف هــذه اإلرادة لكلــات مثــل «إذا»« ،و» ،و
«لكــن» كملحقــات لهــذا العهــد [تضمــن التـزام الطرفــن بــه] .وكان عــى إبراهيــم ببســاطة أن
يثــق يف كلمــة ﷲ.
ويشــدد بولــس عــى هــذا املعنــى املــزدوج لـــ «الوصيــة» و «العهــد» لــي يــرز الســات
املميــزة لعهــد ﷲ مــع إبراهيــم .وكــا هــو الحــال مــع وصيــة البــر ،فــإن وعــد ﷲ يَ ُخــص
منتفعـاً معينـاً ،إبراهيــم ونســله (تكويــن 15 :13؛ 8 :17؛ روميــة 13 :4؛ غالطيــة  .)29 :3والــيء
األكــر أهميــة بالنســبة لبولــس هــو الطبيعــة الثابتــة لوعــد ﷲ .وبنفــس الكيف ّيــة ال ميكــن
تغيــر وص ّيــة إنســان طاملــا كانــت ســارية املفعــول ،لــذا فإعطــاء النامــوس إلرسائيــل بواســطة
مــوىس ال يقــدر ببســاط ٍة أن يبطــل عهــد ﷲ الســابق مــع إبراهيــم .إ ّن عهــد ﷲ هــو وعــد
(غالطيــة  ،)16 :3وﷲ مــا كان يوم ـاً ناقض ـاً للعهــد .وﷲ ،بــأي حــال مــن األحــوال ،ال يخلــف
وعــده (إشــعياء 11 :46؛ عربانيــن .)18 :6
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استبدل كلمة عهد بكلمة وعد يف الفقرات التالية .ما هي طبيعة «العهد» يف كل فقرة من
هذه الفقرات؟ كيف ميكن إلدراكنا لعهد ﷲ عىل أنه وعد أن يجعل معنى الفقرة أوضح،
وكيف يساعدنا عىل أن نفهم بشكل أفضل ما هو العهد؟ (تكوين 71-11 :9؛ 81 :51؛ :71
 .)12-1ماذا يعلمنا ذلك ،أيضاً ،حول طبيعة وصفات ﷲ ،وعن كيف ميكننا أن نثق به؟

االثنني

 31متوز (يوليو)

اإلميان والناموس (رومية )31 :3
لقد تجادل بولس وحاجج بشدة من أجل سيادة اإلميان يف عالقة الشخص باهلل .ولقد َذكَ َر
بولس مرارا ً وتكرارا ً أنه ال الختان وال أي من «أَ ْع َمل ال َّنا ُم ِ
وس» األخرى هي رشط للخالص« ،إِ ْذ
نَ ْعلَ ُم أَ َّن ا ِإلن َْسا َن الَ يَتَ َ َّب ُر ِبأَ ْع َم ِل ال َّنا ُم ِ
وس» (غالطية  .)16 :2عالوة عىل ذلك ،فإن العالمة املميزة
للمؤمن ليست هي أعامل الناموس وإمنا اإلميان (غالطية  .)7 :3وهذا الرفض املتكرر ألعامل
الناموس؟»
الناموس يثري السؤال« ،إذن ،هل يخلو الناموس من أية قيمة؟ هل أَبْطَل ﷲ
َ

وألن الخــاص هــو باإلميــان وليــس بأعــال النامــوس ،فهــل يقصــد بولــس القــول بــأن
اإلميــان يُ ْب ِطــل النامــوس؟ مــا الــذي تخربنــا هــذه الفق ـرات إيــاه؟ قــارن روميــة 31 :3
بروميــة 7 :7و 12؛  3 :8ومتــى .20-17 :5



يتــوازى تحاجــج بولــس يف روميــة  3مــع نقاشــه حــول اإلميــان يف ســفر غالطيــة .فعندمــا
أحــس بــأن تعليقاتــه قــد تــؤدي بالبعــض إىل اســتنتاج أنــه يرفــع مــن شــأن اإلميــان عىل حســاب
ـوس بِا ِإلميَــانِ ؟» (روميــة :3
النامــوس ،ســأل بولــس الســؤال التهكمــي التــايل« ،أَفَ ُنبْ ِطـ ُـل ال َّنا ُمـ َ
 .)31والكلمــة املرتجمــة «نبطــل» هنــا هــي « .»katargeoويســتخدم بولــس هــذه الكلمــة
كثـرا ً ،وميكــن لهــا أن ترتجــم «أن تلغــي» (روميــة  .)3 :3وميكــن كذلــك للكلمــة أن ت َُتجــم «أن
متحــو» (أفســس  ،)15 :2أو أن «تزيــل الــيء عــن آخــره» (روميــة  ،)6 :6أو حتــى أن «تبِيــد»
(1كورنثــوس  .)13 :6والواضــح هــو أنــه لــو كان بولــس يدعــم فكــرة أن النامــوس ،بطريقــة مــا،
قــد أُبطــل عــى الصليــب ،مثلــا يزعــم البعــض اليــوم أ َّن بولــس قــد َعلّـ َم بذلــك ،لكانــت هــذه
مناســبة مواتيــة ألن يعلــن بولــس ذلــك رصاحــة .لكنــه ينفــي هــذا ال َزعــم واالدعــاء نفيـاً متامـاً،
ـوس!
رح بــأن بشــارته «ت ُثبِّــت» النامـ َ
بــل ويـ ِّ
«إ ّن خطّــة التربيــر باإلميــان تعلــن اهتــام ﷲ وتكرميــه لناموســه بطلبــه تقديــم ذبيحــة
الكفّــارة .فلــو أ ّن التربيــر باإلميــان يلغــي النامــوس ،فحينئــذ مل تكــن هنــاك حاجــة لتقديــم
املســيح نفســه ذبيحــة كفاريّــة .لــي يحــر ّر الخاطــئ مــن آثامــه ،ويضعــه يف ســام مــع ﷲ.
48

«وعالوة عىل ذلك ،فإن اإلميان الحقيقي يعني ،يف ح ّد ذاته ،الرغبة القصوى يف عمل مشيئة
كل القلب للمخلّص
ﷲ يف حياة طاعة لناموس ﷲ ...اإلميان الحقيقي املبني عىل مح ّبة صادقة من ّ
ال ب ّد أن يقود إىل الطاعة» (موسوعة األدفنتست التفسريية ،مجلد  ،6صفحة .)510

فكر برتكيز فيام كان سيرتتب من نتائج لو كان بولس ،يف الحقيقة ،يعني أن اإلميان
يُ ْب ِطل الحاجة إىل حفظ الناموس .فهل كان الزنا ،عىل سبيل املثال ،أو الرسقة أو حتى
القتل ،ال ُيعد خطية فيام بعد؟ فكِّر يف أمور مثل الحزن واألمل واملعاناة التي ميكنك
تفاديها إن أنت ببساطة أطعت ناموس ﷲ .ما هي دروب املعاناة التي مررت بها أنت
أو غريك نتيجة عصيان ناموس ﷲ؟

الثالثاء

 1آب (أغسطس)

الغرض من الناموس


يف غالطيــة  29 :19 :3يشــر بولــس مـرات عــدة إىل «النامــوس» .أي نامــوس يشــر إليــه
بولــس يف املقــام األول يف هــذا الجــزء مــن ســفر غالطيــة؟

يعتقـد البعـض أن كلمتَـي «إِ َل أَنْ» يف عـد  19تشيران إىل أن هـذا النامـوس كان مؤقتاً ،وقد
اعتقـدوا بـأن هـذه الفقـرة الَبُـ َّد وأنها تشير إىل الناموس الطقسي ،ألن الهدف من هـذا الناموس
(الطقسي) قـد تـ ّم على الصليـب ،وبالتـايل انتهـى وأُ ِ
بط ْل .وعلى الرغم مـن أن هـذا األمر يبدو
معقـوالً يف حـد ذاتـه ،إال أنـه ال يبـدو أ ّن هـذا هو مـا كان يرمي إليه بولـس يف غالطية .ففي حني
أن كال الناموسين قد «زِي َدا» يف سـيناء بسـبب التعدي ،إال أنه سـوف يتضح لنا ،من خالل النظر
إىل السـؤال التـايل ،أن بولـس كان يقصد النامـوس األديب يف املقام األول.

ملــاذا يقــول بولــس أن النامــوس قــد زِيــدَ ؟ وإىل أي يشء زِيــدَ هــذا النامــوس؟ قــارن
غالطية  19 :3ورومية 13 :5و .20



ال يقـول بولـس أن النامـوس قـد زِي َد على عهد ﷲ مع إبراهيم ،كام لـو كان نوعاً من اإلضافة
تغير األحـكام األصليـة .إن النامـوس كان حيـز الوجـود قبل سـيناء بزمن بعيـد (انظر درس
التـي ِّ
ُ
الغـد) .إن مـا يعنيـه بولـس ،بـدالً مـن ذلك ،هـو أن الناموس قـد أعطي إلرسائيل مـن أجل غرض
مختلـف متامـاً .لقـد أُعطـي مـن أجـل توجيه النـاس مـرة أخـرى إىل ﷲ ،إىل النعمة التـي يقدمها
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لـكل َمـن يأتـون إليـه باإلميـان .إن النامـوس يعكس لنـا حالتنا اآلمثـة وحاجتنا إىل نعمـة ﷲ .ومل
قصـد للنامـوس أن يكـون نوعـاً مـن أنواع املناهـج لـ «كسـب» الخالص .عىل العكـس من ذلك،
يُ َ
ْثر الْ َخ ِط َّيـةُ» (روميـة )20 :5؛ مبعنـى أن الناموس
يقـول بولـس أن النامـوس قـد أُعطـي «لِ َ ْ
كي تَك ُ َ
يُظهـر لنـا بوضوح أكثر الخطية املوجـودة يف حياتنا (روميـة .)13 :7
وبينــا أشــارت النواميــس الطقســية إىل املســيا وأكــدت عــى القداســة والحاجــة إىل مخلّص،
فــإن النامــوس األديب ،مبــا فيــه مــن عبــارات «ال» الناهيــة ،هــو الــذي يكشــف الخطيــة ،وهــو
الــذي يُظهــر لنــا أن الخطيــة هــي ليســت مجــرد جــزء مــن حالتنــا الطبيعيــة وإمنــا ،يف الحقيقــة،
هــي انتهــاك لنامــوس ﷲ (روميــة 20 :3؛ 13 :5و 20؛ 7 :7و 8و  .)13ولهــذا الســبب يقــول
ـس أَيْضً ــا تَ َعـ ٍّد» (روميــة « .)15 :4إن النامــوس هــو مبثابــة
ـوس لَ ْيـ َ
ـس نَا ُمـ ٌ
بولــس« ،إِ ْذ َح ْيــثُ لَ ْيـ َ
عدســة مكـ ِّـرة .وهــذه األداة ال تزيــد يف الواقــع مــن عــدد البقــع القــذرة التــي تلــوث الــرداء،
لكنهــا تجعــل هــذه البقــع تــرز بوضــوح أكــر وتكشــف عــن املزيــد مــن البقــع التــي مل يكــن
الشــخص قــادرا ً عــى رؤيتهــا بعينــه املجــردة» [ويليــام هندريكســن ،تفســر العهــد الجديــد،
رشح ســفر غالطيــة( ،جرانــد رابيــدز ،مشــيغان :دار بيكــر للنــر ،)1968 ،صفحــة .]141

األربعاء

 2آب (أغسطس)

دوام ناموس ﷲ
هل تعني عبارة بولس بأن الناموس قد زِيدَ عىل جبل سيناء أن الناموس مل يكن موجوداً
من قبل؟ وإذا مل يكن األمر كذلك ،فام هو الفرق بني الناموس قبل وبعد أن أ ُعطي عىل
جبل سيناء؟ اقرأ تكوين 5 :9و 6؛ 19 :18؛ 5 :26؛ 10-7 :39؛ خروج .26-22 :16




مل يكــن ﷲ بحاجــة إىل أن يعلــن ناموســه إلبراهيــم بالرعــد والــرق وعقوبــة املــوت (خــروج
 .)23-10 :19فلــاذا ،إذن ،أعطــى ﷲ النامــوس إىل اإلرسائيليــن بهــذه الطريقــة؟ كان ذلــك أل ّن
اإلرسائيليــن ،أثنــاء العبوديــة يف مــر ،قــد تــوارت عــن أنظارهــم عظمــة ﷲ ومبادئــه القوميــة
الرفيعــة .وكنتيجــة لذلــك ،وجــب إيقافهــم وتعريــة حالتهــم الخاطئــة وتزكيــة نامــوس ﷲ
املقـ ّدس ،واإلعــان املبهــر عــى جبــل ســيناء قــد أ ّدى ذلــك الغــرض بالفعــل.

مــا الــذي يعنيــه بولــس عندمــا يقــول أن النامــوس قــد زِيــد « َح َّتــى ُي َبطِّـ َـل الْ َم ْو ِعــدَ »
(غالطيــة .)19-16 :3
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قــد اعتقــد الكثــرون أ ّن هــذه اآليــة تعنــي أ ّن النامــوس الــذي نــزل يف ســيناء كان مؤقت ـاً.
فهــذا النامــوس [وفــق مفهومهــم] بــدأ بعــد زمــن إبراهيــم بـــ  430ســنة وانتهــى مبجــيء
املســيح .إال أن هــذا التفســر ،مــع ذلــك ،يتعــارض مــع مــا يقولــه بولــس عــن النامــوس يف ســفر
روميــة ،وكذلــك يف مراجــع أخــرى مــن الكتــاب املقــدس مثــل متــى .19-17 :5
والخطـأ الـذي غالبـاً مـا يقـع فيـه القـ َّراء عنـد تعاملهـم مع هـذا املقطع هـو افرتاضهـم بأن
كلمتـي «إِ َل أَنْ» تعنيـان دامئـاً فترة محـدودة مـن الوقـت .لكـن األمـر ليـس هكـذا .ويف ٍ
وصف
لإلنسـان الـذي يخـاف ﷲ ،نجـد اآلية يف مزمور  8 :112تقـول« ،قَلْبُ ُه ُم َم َّك ٌن فَلاَ يَ َخ ُ
اف َحتَّى [إِىل
أَنْ] يَـ َرى بِ ُضَ ا ِي ِقيـ ِه» .فهـل معنـى هذا أن الشـخص سـيصبح خائفاً عندما ينترص على مضايقيه؟
ويقـول املسـيح يف رؤيـا « ،25 :2ال َِّـذي ِع ْن َدكُـ ْم تَ ََّسـكُوا بِـ ِه إِ َل أَ ْن أَجِـي َء ».فهـل قصـد املسـيح
بذلـك أننـا لـن نعـود بحاجـة إىل أن نكـون أمنـاء وم ْخلِصني عندمـا يأيت؟
إن دور النامــوس مل ينتــه مبجــيء املســيح .فالنامــوس ســيواصل إظهــار الخطيــة واإلشــارة
إليهــا مــا دام موجــودا ً [أي النامــوس] .إن مــا يقولــه بولــس هــو أن مجــيء املســيح ميثِّــل نقطــة
حاســمة يف تاريــخ البرشيــة .فبإمــكان املســيح عمــل مــا ال ميكــن للنامــوس أبــدا ً عملــه ،أال وهــو
تقديــم عــاج حقيقــي ملعضلــة الخطيــة ،أي أن يـ ّرر الخطــاة وبواســطة روحــه القـ ّدوس يت ّمــم
ناموســه يف حياتهــم (روميــة 3 :8و .)4

هل فكرت بينك وبني نفسك يف أنه إذا كان الرب قد فعل هذا اليشء أو ذاك أو غريه
من أجلك ،فإنك لن ترتاب يف الرب أو تساءله؟ فكِّر ،مع ذلك ،فيام قد حدث عىل
جبل سيناء ،ويف مدى قوة وعظمة ما رآه اإلرسائيليون من إعالن لقدرة ﷲ .ومع ذلك،
فام الذي فعلوه؟ ماذا يجب أن يخربنا ذلك حول ما هو اإلميان الحقيقي وحول كيفية
الحصول عليه واالحتفاظ به واإلبقاء عليه؟ (انظر كولويس .)6 :2

الخميس

 3آب (أغسطس)

مت ّيز الوعد وجالله

يس ـ ِة ِف ال َ ِّْب َّي ـ ِةَ ،مـ َـع الْ َم ـا َِك الَّ ـ ِذي كَانَ ُيكَلِّ ُمــهُ ِف َج َبــلِ
«ه ـ َذا ُه ـ َو الَّ ـ ِذي كَانَ ِف الْكَ ِن َ
ِســي َنا َءَ ،و َمـ َـع آبَائِ َنــا .الَّ ـ ِذي َق ِبـ َـل أَ ْق ـ َواالً َح َّي ـ ًة لِ ُي ْع ِط َي َنــا إِيَّا َهــا» (أعــال .)38 :7

يواصــل الرســول بولــس يف غالطيــة 19 :3و  20أفــكاره املتسلســلة عــن النامــوس الــذي مل
يكــن ُم ِ
بطـاً لعهــد النعمــة .وهــذا أمــر مهــم ألنــه ،إذا كان الجــدل الالهــويت ملعارضيــه صحيحـاً
لــكان النامــوس ســيقوم بعمــل ذلــك عينــه [أي إبطــال عهــد النعمــة] .ف ِّكــر فيــا كان ســيكون
عليــه موقفنــا كخطــاة عندهــا .فــإذا كان علينــا االعتــاد عــى حفــظ النامــوس ،بــدالً مــن
االعتــاد عــى نعمــة ﷲ للخــاص ،لَ ُك ّنــا يف النهايــة بــا رجــاء.
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وعلى الرغـم مـن صعوبـة التفاصيل التي أعطاهـا بولس يف غالطيـة 19 :3و  ،20إال أن وجهة
يب] من
نظـره األساسـية واضحـة :النامـوس تابـع للوعـد ،ألن الناموس قـد أُعطـي بوسـاطة [ب َ ِْتتِ ِ
املالئكـة ومـوىس .والصلـة بين املالئكـة وإعطـاء النامـوس غير مذكـورة يف ِسـفْر الخـروج ،لكنهـا
موجـودة يف عـدة أجـزاء أخـرى بالكتـاب املقـدس (تثنيـة 2 :33؛ أعمال 53 :7؛ عربانيين .)2 :2
ويسـتخدم بولس كلمة « َو ِسـيطٌ» يف 1تيموثاوس  5 :2لإلشـارة إىل املسـيح ،لكن تعليقات بولس
هنـا تشير بقـوة إىل أنـه كان يفكـر يف تثنيـة  5 :5أثنـاء حديثـه ،حيـث يقـول مـوىس« ،أَنَـا كُ ْن ُت
ين الـ َّر ِّب َوبَيْ َنكُـ ْم ِف ذلِ َـك الْ َوق ِ
كي أُ ْخ ِ َبكُ ْم بِـ َكال َِم ال َّر ِّب».
ْـت لِ َ ْ
َوا ِقفًـا بَ ْ َ
ورغــم أن َحــ َدثَ إعطــاء النامــوس يف ســيناء كان حدثــاً مهيبــاً وجليــاً ،ورغــم حضــور
املالئكــة التــي ال ت ُعــد وال تحــى أثنــاء ذلــك الحــدث ،ورغــم أهميــة وعلــو شــأن مــوىس عنــد
إعطــاء النامــوس يف ذلــك الوقــت ،إالَّ أن إعطــاء النامــوس كان حدث ـاً غــر مبــارش .ويف تناقــض
صــارخ وشــديد ،نجــد أن ﷲ قــد قطــع عهــده مــع إبراهيــم بصــورة مبــارشة (وبالتــايل ،مــع
جميــع املؤمنــن) ،ألنــه مل تكــن هنــاك حاجــة إىل وســيط .ففــي نهايــة املطــاف ،وبغــض النظــر
عــا للنامــوس مــن أهميــة ،فهــو ال ميكنــه أن يكــون بدي ـاً لوعــد الخــاص بواســطة النعمــة
باإلميــان .وعــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن النامــوس يســاعدنا عــى أن نفهــم بشــكل أفضــل مــدى
روعــة وعظمــة ذلــك الوعــد حق ـاً.



قـم بوصـف طبيعـة لقـاءات إبراهيـم املبـارشة مـع ﷲ .أيـة فوائـد كانـت هنـاك يف مثل
هـذه اللقـاءات املبـارشة لـه مـع ﷲ؟ انظـر تكويـن 6-1 :15؛ 33-1 :18؛ .18-1 :22
فكِّـر يف بعـض اللقـاءات التـي كانـت ألشـخاص آخريـن مـع ﷲ يف الكتـاب املقدس —
آدم وحـواء يف عـدن (تكويـن )3؛ ُسـلم يعقـوب (تكويـن )82؛ بولـس يف الطريـق إىل
دمشـق (أعمال  .)9رمبـا أنـت مل تختبر شـيئاً اسـتثنائياً وخارقـاً مـن هذا القبيـل ،لكن
بأيـة طـرق أَعلـن ﷲ عـن ذاتـه لـك؟ اسـأل نفسـك ،أيضـاً ،إذا كان هنـاك أي يشء يف
حياتـك قـد يعوقـك أو مينعـك من أن يكـون لك مثل هـذه العالقة الحميمـة واملبارشة
مـع ﷲ ،مثـل تلـك العالقـة التي اختربها إبراهيـم .وإذا كان هناك مـا يعيق ومينع ،فام
هـي الخطـوات التـي ميكنك اتخاذهـا إلحـداث التغيري؟

الجمعة

 4آب (أغسطس)

ملزيد من الدرس« :إن الشعب وهم يف العبودية كانوا إىل حد كبري قد أضاعوا معرفة
ﷲ ومبادئ العهد مع إبراهيم ،ففي تحريرهم من مرص أراد ﷲ أن يعلن لهم قدرته ورحمته ليك
يقودهم ذلك إىل إن يحبوه ويثقوا به ،ولقد أنزلهم إىل بحر سوف (البحر األحمر) حيث بدا أن
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النجاة مستحيلة — إذ كان املرصيون يجدون يف أثرهم — ليتحققوا من عجزهم التام وحاجتهم
إىل معونة ﷲ ،وحينئذ صنع لهم الخالص .وهكذا امتألت قلوبهم حباً وشكرا ً لله وثقة بقدرته عىل
إعانتهم .لقد جعلهم يرتبطون به كمحررهم من العبودية الزمنية.
«غــر أنــه كان هنالــك حــق أعظــم وجــب أن ينطبــع عــى عقولهــم .فــإذ كانــوا عائشــن يف
وســط الوثنيــة والفســاد مل تكــن لديهــم فكــرة صحيحــة عــن قداســة ﷲ أو عــن رش قلوبهــم
العظيــم وعجزهــم التــام يف أنفســهم عــن تقديــم الطاعــة لرشيعــة ﷲ وحاجتهــم إىل مخلــص.
كان عليهــم أن يتعلمــوا كل هــذا» (روح النبــوة ،اآلبــاء واألنبيــاء ،صفحــة .)325
«إن رشيعــة ﷲ املنطــوق بهــا بعظمــة مهيبــة يف ســيناء هــي دينونــة للخاطــئ األثيــم.
واختصــاص الرشيعــة هــو اإلدانــة ،لكــن ليــس للرشيعة قــدرة عــى العفــو أو الفــداء» (تعليقات
روح النبــوة ،موســوعة األدفنتســت التفســرية ،مجلــد  ،6صفحــة .)1094

أسئلة للنقاش
 .1فكـر يف مجمـل فكـرة الوعـود ،خصوصـاً الوعـود التـي مل تُ ْحفَظ .كيف شـعرت نحو

َمـن خلفـوا وعودهـم معك؟ هـل تختلف نظرتك نحو شـخص وعدك ثـم خلف وعده،
إِمـا لعـدم متكنـه مـن الوفاء مبا وعـد أو لتغيري رأيه ،عـن نظرتك نحو هذا الشـخص لو
علمـت أنـه مل يكـن عازمـاً منـذ البدايـة على الوفـاء مبا وعد؟ مـا الذي حدث ملسـتوى
ثقتـك بهـذا الشـخص بعـد أن خلـف وعـده معـك ،أيـاً كان السـبب؟ مـا الـذي يعنيـه
لـك معرفـة أنـه بإمكانـك الثقة يف وعـود ﷲ؟ أو لرمبا ينبغـي أن يكون السـؤال هكذا:
كيـف ميكنـك أن تتعلـم الوثوق يف وعـود ﷲ ،أوالً؟
 .2بأيــة طــرق نحــن يف خطــر التع ـ ُّرض لإلفســاد مــن ِقبــل بيئتنــا لدرجــة أننــا قــد
نتــوه ونضــل عــن الحقائــق الهامــة التــي أعطانــا ﷲ إياهــا؟ كيــف ميكننــا إدراك مــا
هــي هــذه املفســدات بالتحديــد ،ومــن ثــم كيفيــة التصــدي لهــا؟
ملخــص الــدرس :إن إعطــاء النامــوس يف ســيناء مل يُبطــل العهــد الــذي قطعــه ﷲ
مــع إبراهيــم ،ومل يغـ ِّـر النامــوس كذلــك أحــكام الوعــد وتدابــره .لقــد أُعطــي النامــوس ليــدرك
النــاس مــدى إمثهــم ومــدى حاجتهــم إىل وعــد ﷲ إلبراهيــم ولنســله.
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