الدرس السابع

 11 - 5آب (أغسطس)

الطريق إىل اإلميان

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 25-21 :3؛ الويــن 5 :18؛ روميــة 19-9 :3؛ 1كورنثــوس
20 :9؛ روميــة 1 :3و 2؛ .4-1 :8
ـت الْخ َِط َّيـ ِة ،لِ ُي ْعطَــى الْ َم ْو ِعــدُ ِمـ ْن
ـاب أَ ْغلَـ َـق َعـ َـى الْـك ُِّل تَ ْحـ َ
آيــة الحفــظ« :ل ِكـ َّن الْ ِك َتـ َ
إِميَــانِ َي ُســو َع الْ َم ِســيحِ لِلَّ ِذيـ َن ُي ْؤ ِم ُنــونَ » (غالطيــة .)22 :3
يُعـرف الحمام الزاجـل منـذ أمد بعيد بقدرتـه عىل الطريان ملئـات األميال يف اليـوم والوصول
إىل املـكان امل ُ ْر َسـل إليـه بدقـة مذهلـة .ومـع ذلـك ،فحتـى أفضـل الحمام الزاجـل قـد ينحـرف
ويضـل عـن اتجاهـه الصحيـح أحيانـاً ،وال يعـود إىل النقطـة التي انطلـق منها .وقد حدثت أسـوأ
حادثـة مـن هـذا النـوع يف إنجلترا عندمـا مل يرجـع حـوايل  25ألـف طري مـن الحمام الزاجل إىل
أبراجـه وإىل ديـاره (ولقـد قُـ ّدر مثنهـا آنـذاك بأكرث من سـتامئة ألـف دوالر).
ومثلما اختبر معظمنـا ،بشـكل أو بآخـر ،فـإن الشـعور بالضيـاع واالنحـراف هـو شـعور غري
ممتـع باملـرة إذ ميألنـا بالخـوف والقلـق والتوتـر؛ وقـد يقودنـا إىل لحظـات مـن الرعـب ،كذلـك.
وينطبــق الــيء نفســه عــى املجــال الروحــي .فحتــى بعــد قبولنــا للمســيح ،نحــن ميكــن أن
نضيــع ،أو ننحــرف ،بــل وحتــى لدرجــة أننــا قــد ال نعــود إىل الــرب أبــدا ً.
واألخبار السارة ،مع ذلك ،هي أن الرب ال يرتكنا إىل أنفسنا .فهو قد رسم لنا الطريق إىل اإلميان
كام هو معلن يف اإلنجيل ،ويشمل هذا الطريق الناموس .ويحاول كثري من الناس فصل الناموس
عن اإلنجيل (البشارة)؛ بل البعض يراهام حتى متناقضني .وهذا ليس رأياً خاطئاً فحسب ،وإمنا
ميكن أن تكون له عواقب وخيمة ومأساوية .فبدون الناموس لن يكون لدينا بشارة .فمن الصعب،
حقيقة ،فَهم بشارة اإلنجيل بدون الناموس.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  12آب (أغسطس).
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األحد

 6آب (أغسطس)

الناموس والوعد
وس ِضدُّ َم َوا ِعي ِد الل ِه؟» (غالطية .)21 :3
« َف َهلِ ال َّنا ُم ُ
إلحساس بولس بأن تعليقاته قد تقود معارضيه إىل استنتاج أنه يَ ْنظُر إىل الناموس بعني
االستخفاف ،أو إىل استنتاج أن تعليقاته حول أولوية وعود ﷲ كانت مجرد طريقة مسترتة للتقليل
من شأن موىس والتوراة ،فقد طرح بولس عىل معارضيه نفس السؤال الذي كان يجول بخاطرهم:
وس ِض ُّد َم َوا ِع ِيد الل ِه» .ويرد بولس عىل هذا السؤال بكلمة «ال» مؤكدة .فاستنتاج مثل
«فَ َهلِ ال َّنا ُم ُ
هذا هو أمر مستحيل ،ألن ﷲ ال يناقض نفسه .فاهلل هو الذي أعطي كالً من الوعد والناموس.
والناموس ليس عىل خالف مع الوعد .فكل واحد من االثنني له مهام ووظائف مختلفة يف خطة
ﷲ الشاملة للخالص.

أيــة مفاهيــم خاطئــة كانــت لــدى معــاريض بولــس بشــأن دور النامــوس؟ قــارن غالطيــة
21 :3؛ الويــن  5 :18وتثنيــة .24 :6



لقد اعتقد هؤالء الناس أن الناموس كان قادرا ً عىل منحهم حياة روحية .ورمبا نشأت وجهات
نظرهم هذه عن التفسري الخاطئ لفقرات ومقاطع من الكتاب املقدس مثل الويني  5 :18وتثنية
 ،24 :6حيث يعطي الناموس توجيهاته بشأن الكيفية التي ينبغي أن يعيش بها أولئك الذين
يثبتون يف عهد ﷲ وميثاقه .لقد نظّم الناموس بالفعل حياة َمن هم داخل العهد ،لكن خصوم
بولس استنتجوا أن الناموس كان مصدر عالقة الشخص مع ﷲ .مع ذلك ،فالكتاب املقدس واضح
يف تأكيده عىل أن القدرة عىل منح الحياة هي نشاط ميارسه ﷲ وروحه فقط (2ملوك 7 :5؛ نحميا
6 :9؛ يوحنا 21 :5؛ رومية  .)17 :4وال يستطيع الناموس أن يجعل الجميع أحياء روحياً .وهذا ال
يعني ،مع ذلك ،أن الناموس ُمعارض و ُمناقض لوعد ﷲ.
ويف مسعى من بولس إلثبات عدم قدرة الناموس عىل منح الحياة ،نجده يكتب اآليت يف
اب أَ ْغل ََق َع َل الْك ُِّل تَ ْح َت الْ َخ ِط َّي ِة» .ويشري بولس يف رومية  ،19-9 :3إىل
غالطية « :22 :3ل ِك َّن الْ ِكتَ َ
مجموعة من اآليات املأخوذة من العهد القديم ليظهر مدى فسادنا .ومل يربط بولس بني هذه
اآليات وبعضها البعض بطريقة عشوائية ،لكنه بدأ بجوهر معضلة الخطية — املوقف األناين الذي
ابتليت به قلوب البرش — ومن هناك ينتقل إىل اآليات التي تصف توغل الخطية وتدمريها للعامل.
ومــا هــي نقطــة بولــس هنــا؟ إنــه نظـرا ً ملــدى انتشــار الخطيــة ومحدوديــة النامــوس ،فــإن
الوعــد بالحيــاة األبديــة ميكــن أن يأتينــا فقــط مــن خــال أمانــة املســيح وإخالصــه نيابــة عنــا.
هنــا ،ثانيـةً ،توجــد الحقيقــة العظمــى التّــي حركــت نهضــة اإلصــاح الربوتســتانتي.
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عىل الرغم من أن الناموس ال ميكنه أن يخلّصنا ،ما هي الفوائد العظيمة التي ميكننا
الحصول عليها من خالل التزامنا به؟ وهذا يحدو بنا إىل السؤال ،ما هي بعض األمور
العملية الجيدة التي اختربتها يف حياتك أنت من خالل طاعتك لناموس ﷲ؟

االثنني

 7آب (أغسطس)

« َم ْح ُر ِ
وس»
وس َني تَ ْح َت ال َّنا ُم ِ

يكتــب بولــس يف غالطيــة  23 :3أنــه «قَ ْبلَـ َـا َجــا َء ا ِإلميَــا ُن كُ َّنــا َم ْح ُر ِ
ـت ال َّنا ُمـ ِ
ـوس».
وسـ َن ت َ ْحـ َ
ويشــر بولــس بكلمــة «كنــا» إىل املؤمنــن باملســيح مــن اليهــود يف الكنائــس بغالطيــة .وهــم
الذيــن كانــوا عــى ب ِّينــة مــن النامــوس ،ولقــد كان بولــس يتحــدث إليهــم هــم عــى وجــه
الخصــوص بــدءا ً مــن غالطيــة  .15 :2وميكــن مالحظــة ذلــك مــن خــال املقارنــة بــن «كنــا [أي
نحــن]» يف غالطيــة  23 :3و«أَنَّ ُك ـ ْم [أي أنتــم]» يف غالطيــة .26 :3
ت ُقــرأ غالطيــة  23 :3كــا يــي« ،قَبْلَـ َـا َجــا َء ا ِإلميَــانُ»؛ لكنهــا تُقــرأ حرفيـاً يف اللغــة اليونانيــة
هكــذا «قبــل اإلميــان» جــاء .وألن بولــس يقــارن بــن مكانــة النامــوس قبــل وبعــد املســيح
(غالطيــة  ،)24 :3فاألمــر األكــر احتــاالً هــو أن يكــون «اإلميــان» إشــارة إىل إمياننــا وليــس إشــارة
إىل اإلميــان املســيحي بصفــة عامــة.



يقــول بولــس أن اليهــود قبــل مجــيء املســيح كانــوا محروســن «تحــت النامــوس» .مــا
ـوس»؟ قــارن غالطيــة 22 :3و  23بروميــة 14 :6و
ـت ال َّنا ُمـ ِ
الــذي يعنيــه بولــس بـــ «تَ ْحـ َ
15؛ 1كورنثــوس 20 :9؛ غالطيــة  4 :4و  5و 21؛ .18 :5

 .1يستخدم بولس عبارة «تحت الناموس»  12مرة يف رسائله.
«تحـت النامـوس» مبعنى أن تكون تحت سـيطرة ،أو عقوبة ،النامـوس (غالطية  .)21 :4وكان
معارضـو بولـس يف غالطيـة يحاولـون مجـددا ً الحصـول على بـ ِّر مانح للحيـاة من خلال الطاعة.
مـع ذلـك ،وكما سـبق لبولـس وأن أوضـح ،فهـذا أمـر مسـتحيل (غالطيـة 21 :3و  )22ألنه بدون
املسـيح نحـن ال نسـتطيع إطاعـة الناموس .وسـوف يوضّ ح بولـس فيام بعد بأنّهـم برغبتهم يف أن
يظلّـوا تحـت النامـوس فإنهـم بذلك يرفضون املسـيح حقيق ًة (غالطيـة .)4-2 :5
« .2تحـت النامـوس» تتضمـن أن تكون تحت دينونته (روميـة 14 :6و  .)15وألن الناموس
ال ميكنـه التكفير عـن الخطيـة ،فـإن انتهـاك مطالبـه ينتـج عنـه اإلدانـة يف نهايـة املطـاف .وهذا
هـو الحـال الـذي يجـد جميع البرش أنفسـهم فيـه .فـإن الناموس هـو مبثابة مدير سـجن يحبس
جميـع َمـن انتهكـوا هـذا النامـوس وجلبـوا على أنفسـهم عقوبـة املـوت .وكما سنرى يف درس
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الغـد ،فـإن اسـتعامل بولس لكلمـة َم ْح ُروس (غالطية  )23 :3تشير إىل أن ما يعنيـه بولس بعبارة
«تحـت النامـوس» يف هـذا املقطـع هـو أننـا محبوسـون أو « ُم ْغل ٌَـق َعلَ ْي َنا».
وهناك كلمة يونانية ذات صلة وهي « »ennomosوترتجم هذه الكلمة عادة «تحت
الناموس» ،وهي تعني حرفياً «يف حدود الناموس» وتشري إىل العيش يف حدود متطلبات الناموس
من خالل اتحادنا مع املسيح (1كورنثوس  .)21 :9وتعني عبارة بـ «أعامل الناموس» أنه من
املستحيل أن تكون مربرا ً من خالل محاولة حفظ الناموس مبعزل عن املسيح ،ألن فقط املربرين
باإلميان هم َمن سيَ ْحيَون (غالطية  .)11 :3وهذا الحق ال يبطل الناموس؛ إمنا يظهر فقط أن
كل البعد عن القيام بذلك.
الناموس ال ميكنه منحنا الحياة األبدية .فإ َّن الناموس بعيد ّ

الثالثاء

 8آب (أغسطس)

الناموس كـ «حارس» لنا
يقــدم لنــا بولــس اســتنتاجني أساســن بشــأن النامــوس )1( :إن النامــوس ال يلغــي وعــد ﷲ
الــذي قطعــه مــع إبراهيــم أو يبطلــه (غالطيــة )20-15 :3؛ ( )2إن النامــوس ال يتعــارض مــع
الوعــد أو يناقضــه (غالطيــة 21 :3و .)22
فــا الــدور ،إذن ،الــذي يلعبــه النامــوس؟ يكتــب بولــس قائــاً أن النامــوس قــد زِيــد
«ب َِسـ َب ِب التَّ َع ِّديَـ ِ
ـات» (غالطيــة  ،)19 :3وهــو يتوســع يف هــذه الفكــرة مســتخدماً ثــاث كلــات
أو عبــارات فيــا يتعلــق بالنامــوسَ :م ْح ُر ِ
وسـ َن (عــد ُ ،)23م ْغلَ ًقــا (عــد  ،)23و ُم َؤ ِّدبَنــا (عــد .)24

اقرأ ٍ
بحرص وبروح الصالة غالطية  .24 -19 :3ما الذي يقوله بولس بشأن الناموس؟



تســتخدم معظــم الرتجــات الحديثــة للكتــاب املقــدس مصطلحــات ســلبية متام ـاً للتعبــر
عــن تعليقــات بولــس حــول النامــوس يف غالطيــة  .19 :3لكــن األصــل يف اللغــة اليونانيــة ليــس
بهــذه الســلبية تقريب ـاً .فالكلمــة اليونانيــة املرتجمــة « َم ْح ـ ُر ِ
وس» (عــد  )23تعنــي حرفي ـاً «أن
تحــرس» .ورغــم أنــه مــن املمكــن اســتعاملها بشــكل ســلبي مثــل أن «تحتجــز بقمــع وبإخضاع»
أو أن «تراقــب» أو أن «مت ِْسـ َـك» (2كورنثــوس  ،)32 :11إالَّ أن هنــاك َم َعــانٍ أكــر إيجابيــة لهــذه
الكلمــة يف العهــد الجديــد مثــل «أن يَ ْح َفــظ» أو «أن يحمــي» (فيلبــي 7 :4؛ 1بطــرس [ )5 :1وإن
كانــت الكلمــة املســتخدمة يف اللغــة العربيــة بهذيــن املرجعــن مشــتقة مــن « َحـ َر َس» ،أيضـاً].
«اس ـتَ ْغل ََق؛ ُم َغلَّ َق ـةً؛
والــيء ذاتــه ينطبــق عــى الكلمــة املرتجمــة «أَ ْغلَـ َـق» (تكويــن ْ ،)18 :20
ُم َق َّفلَـةً؛ أُ ْغلِـ َـق» (خــروج 3 :14؛ يشــوع 1 :6؛ إرميــا « ،)19 :13أَ ْم َسـكُوا» (لوقــا  ،)6 :5أو «أَ ْغلَـ َـق»
(روميــة  .)32 :11وكــا تشــر هــذه األمثلــة ،فإنــه ميكــن أن يكــون للكلمــة معــانٍ متضمنــة ،إمــا
ســلبية أو إيجابيــة ،وذلــك وفقـاً للمضمــون الــذي تَـرِد فيــه.
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مــا هــي الفوائــد واملنافــع التــي وفّرهــا النامــوس (ســواء النامــوس األديب أو الطقــي)
لشــعب إرسائيــل قدمي ـاً؟ روميــة 1 :3و 2؛ تثنيــة 24-12 :7؛ الويــن .30-20 :18



ويف حني كان بإمكان بولس أن يتحدث عن الناموس بتعابري سلبية (رومية 6 :7؛ غالطية :2
 ،)19غري أنه كان لديه الكثري من األمور اإليجابية أيضاً ليقولها عن الناموس (انظر رومية 12 :7و
14؛ 3 :8و 4؛ 8 :13؛  .)8 :13ومل يكن الناموس لعنة وضعها ﷲ عىل إرسائيل؛ بالعكس ،لقد قُصد
له أن يكون بركة .ورغم أن نظام الذبائح التكفريية فيه (أي يف الناموس الطقيس) مل ميكنه محو
الخطية نهائياً ،إال أنه أشار إىل املس ّيا املوعود وهو الذي بإمكانه محو الخطية نهائياً .كام كانت
أحكام الناموس التي تو ّجه السلوك البرشي مصدر حامية لشعب إرسائيل من العديد من الرذائل
واملفسدات التي ا ُبتليت بها الحضارات القدمية األخرى .ويف ضوء تعليقات بولس اإليجابية حول
الناموس يف أماكن أخرى ،يكون من الخطأ فهم تعليقاته هنا بطريقة سلبية متاماً.

فكر يف يشء جيد أيسء استعامله .عىل سبيل املثال ،ميكن لعقار (دواء) ُصنع لعالج
مرض ما أن ُيستعمل ِمن ِقبل بعض الناس كوسيلة مخدرة لرفع املزاج ،واإلدمان .أية
أمثلة ومناذج رأيتها يف حياتك الخاصة بشأن هذا املبدأ؟ كيف تساعدنا معرفتنا بأنه
ميكن إساءة استعامل يشء جيد عىل أن نفهم ما يتعامل معه بولس هنا؟

األربعاء

 9آب (أغسطس)

وس ُم َؤ ِّدبَ َنا
ال َّنا ُم ُ


يف غالطيــة  ،23 :3يصــف بولــس النامــوس عــى أنــه قــوة حارســة وواقيــة .مبــا يشــبه
بولــس النامــوس يف عــد  ،24ومــاذا يعنــي ذلــك؟

إن الكلمــة املرتجمــة «مــؤ ِّدب» تــأيت مــن الكلمــة اليونانيــة « .»paidagogosوتســتخدم
بعــض الرتجــات ،كلمــة « ُمضْ ِبــط» أو «معلِّــم» أو حتــى « َو ِص» أو « ُمــريب» ،ولكــن ال توجــد
كلمــة واحــدة تشــمل املعنــى الكامــل لهــذه الكلمــة .ولقــد كان الـــ « »paidagogosهــو العبــد
الســيد الــذي يخدمــه يف املجتمــع الرومــاين بــدءا ً
الــذي يُوضــع يف موضــع الســلطة عــى أبنــاء ّ
الســيد السادســة أو حتــى الســابعة مــن العمــر إىل أن يبلــغ
مــن الوقــت الــذي يبلــغ فيــه ابــن ّ
ـرب بتوفــر االحتياجــات الجســدية للشــخص
ســن ال ّرشــد والنضــوج .وباإلضافــة إىل قيــام هــذا املُـ ّ
املكلــف برعايتــه ،مثــل تعليمــه كيفيــة اســتخدام الحــام وتزويــده بالطعــام والثيــاب وحاميتــه
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مــن أي خطــر ،فقــد كان مثــل هــذا املــريب مســئوالً أيضـاً عــن التأكــد مــن ذهــاب أوالد ســيده
إىل املدرســة وتأديتهــم للفــروض املدرســية .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فإنــه مل يكــن متوقــع لهــذا
املــريب تعليــم الفضائــل لــأوالد (ومامرســته هــو نفســه لهــذه الفضائــل) فحســب ،وإمنــا كان
عليــه التأكُّــد أيضـاً مــن أن األوالد قــد تعلمــوا هــذه الفضائــل بالفعــل وزاولوهــا أنفســهم.
وعىل الرغم من أنه البد وأن بعضاً من هؤالء امل ُربيني « »pedagoguesكانوا عطوفني عىل
األوالد الذين يقومون برتبيتهم ،وكانوا كذلك محبوبني من ِقبل األوالد الق َُّص الذين كانوا تحت
مسئوليتهم ،إالَّ أن الوصف املهيمن الذي كان يتسم به أمثال أولئك املربيني يف األدب القديم
هو «املؤدب الصارم» .ولقد كان أولئك املؤدبني يَكْفلون إطاعة األوالد الق َُّص لهم ليس فقط من
خالل التهديدات القاسية والتوبيخ ولكن أيضاً بواسطة الرضب بعصا الخيزران والجلد بالسياط.
ووصف بولس للناموس بأنه ُمؤ ِدب أو ُم َريب يزيد من توضيح مفهوم بولس للدور الذي
يقوم به الناموس .لقد زِي َد الناموس ليك يشري إىل الخطية وليوفر التعليامت الالزمة .والطبيعة
األساسية لهذه املهمة تعني أن الناموس كانت له جوانب سلبية أيضاً ،وذلك ألن الناموس يؤنبنا
ويديننا كخطاة .ومع ذلك ،فإن ﷲ يستخدم حتى الجوانب «السلبية» هذه ملنفعتنا وفائدتنا ،ألن
الدينونة التي يجلبها الناموس هي ما يقودنا إىل املسيح .وهكذا ،فإن الناموس وبشارة اإلنجيل
ليسا متناقضني .فلقد صاغهام ﷲ كليهام ليعمال معاً من أجل خالصنا.
«ويف هـذه الفقـرة الكتابيـة [غالطيـة  ،]24 :3يتحـدث الـروح القـدس مـن خلال بولس عن
النامـوس األديب .حيـث يكشـف النامـوس لنـا الخطيـة ،ويدفعنا إىل الشـعور بحاجتنا إىل املسـيح
وإىل الهـرب إليـه طلبـاً يف العفـو والصفـح والسلام مـن خلال مزاولـة التوبـة إىل ﷲ واإلميـان يف
ربنـا يسـوع املسـيح» (روح النبـوة ،رسـائل مختـارة ،مجلد  ،1صفحـة .)234

متــى كانــت آخــر مــرة قمــت فيهــا مبقارنــة أفعالــك وكلامتــك وأفــكارك بالنامــوس؟
قــم بعمــل ذلــك اآلن ،قــارن هــذه األمــور ليــس فقــط بحرفيــة النامــوس ولكــن بــروح
النامــوس كذلــك (متــى 82 :5؛ روميــة  .)6 :7مــا مــدى نجاحــك؟ مــاذا تخــرك إجابتــك
عــن النقطــة التــي أراد بولــس توضيحهــا يف هــذه الرســالة؟

الخميس

 10آب (أغسطس)

الناموس واملؤمن (غالطية )25 :3
فس الكثريون تعليق بولس يف غالطية  25 :3عىل أنه رفض كامل للناموس .لكن هذا ،مع ذلك،
َّ
ال يبدو منطقياً يف ضوء تعليقات بولس اإليجابية عن الناموس يف أماكن أخرى بالكتاب املقدس.
فام الذي يعنيه بولس إذن يف هذه اآلية؟
أوالً ،نحــن مل نعــد تحــت دينونــة النامــوس (روميــة  .)3 :8وكمؤمنــن ،نحــن ننتمــي إىل
املســيح .وكوننــا ِملْـ َكاً لــه فإننــا نتمتــع بامتيــاز كوننــا تحــت ســلطان النعمــة (روميــة 14 :6و
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ـيح ِمــن أن يعمــل فينــا .وهــذا يعطينــا
 .)15وكوننــا تحــت ســلطان النعمــة يُح ِّررنَــا ُ َ
وي ّكــن املسـ َ
الحريــة لخدمــة املســيح بــكل إخــاص ،وبــدون خــوف مــن أن نــدان بســبب األخطــاء التــي قــد
نرتكبهــا أثنــاء عمــل ذلــك .هــذا هــو املعنــى الحقيقــي للحريــة يف بشــارة اإلنجيــل ،وهــذا يشء
يختلــف اختالفـاً جذريـاً عــن فكــرة أننــا مل نعــد ُملْ َزمــن بحفــظ النامــوس — ويزعــم البعــض أن
عــدم االلتـزام بحفــظ النامــوس هــو «الحريــة» يف املســيح .لكــن عصيــان النامــوس ،مــع ذلــك،
هــو خطيــة — والخطيّــة هــي غيــاب الحريّــة (يوحنــا .)34 :8



اقــرأ روميــة  .3-1 :8مــا معنــى أنــك مل تعــد تحــت دينونــة النامــوس؟ كيــف يؤثــر هــذا
الحــق الرائــع يف الطريقــة التــي نعيــش بهــا حياتنــا؟

ونتيجــة لكوننــا قــد حصلنــا عــى الغف ـران مــن خــال املســيح ،فــإن عالقتنــا بالنامــوس
تختلــف اآلن .نحــن اآلن مدعــوون ألن نعيــش حيــاة ُم ْرضيــة للــه (1تســالونييك  .)1 :4يشــر
بولــس إىل ذلــك عــى أنــه «الســلوك [االنقيــاد] بالــروح» (غالطيــة  .)18 :5هــذا ال يعنــي أن
النامــوس األديب مل يعــد قابــاً للتطبيــق أو ســاري املفعــول — هــذا مل يكــن املقصــود أبــدا ً.
فكيــف يكــون كذلــك وقــد رأينــا بوضــوح كبــر أن النامــوس األديب هــو مــا يعـ ِّرف الخطيــة وأن
النامــوس األديب هــو النامــوس املكتــوب عــى قلوبنــا؟
بــدالً مــن ذلــك ،وألن النامــوس هــو نســخة مــن ســجايا ﷲ ،فإننــا نعكــس ســجايا ﷲ مــن
خــال إطاعتنــا للنامــوس .ولكــن األكــر مــن ذلــك هــو أننــا ال نتبــع فقــط مجموعــة مــن
القوانــن ولكننــا نتبــع مثــال املســيح ،الــذي يفعــل مــن أجلنــا مــا ال يســتطيع النامــوس يف حــد
ذاتــه عملــه :فاملســيح يكتــب النامــوس عــى قلوبنــا (عربانيــن  )10 :8ويجعــل مــن املمكــن أن
«يَ ِتـ َّم ُح ْكـ ُم ال َّنا ُمـ ِ
ـوس ِفي َنــا» (روميــة  .)4 :8معنــى هــذا أنــه مــن خــال عالقتنــا باملســيح تكــون
لدينــا القــدرة عــى إطاعــة النامــوس بصــورة مل تحــدث أبــدا ً مــن قبــل.

اقرأ رومية  .4 :8ما الذي يقوله بولس هنا؟ كيف رأيت هذا الوعد متجلياً يف حياتك أنت
الخاصة؟ يف الوقت نفسه ،وبرصف النظر عن التغيريات اإليجابية التي اختربتها ،ملاذا ينبغي
أن يكون الخالص مؤسساً دامئاً عىل ما يفعله املسيح من أجلنا وليس عىل أي يشء آخر؟

الجمعة

 11آب (أغسطس)

«سـ ِئل ُْت بخصــوص النامــوس يف غالطيــة .أي نامــوس هــو املُـ َؤ ِدب
ملزيــد مــن الــدرسُ :
الــذي يــأيت بنــا إىل املســيح؟ وإجابتــي هــي :الناموســان كالهــا ،النامــوس الطقــي والنامــوس
األديب املتمثــل يف الوصايــا العــر.
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«لقــد كان املســيح هــو أســاس الطقــوس اليهوديــة .وكان مــوت هابيــل نتيجــة لرفــض قايــن
قبــول خطــة ﷲ يف مدرســة الطاعــة ورفضــه ليكــون مخل ََّصـاً بــدم يســوع املســيح املرمــوز إليــه
بذبائــح التقدمــات التــي كانــت تشــر إىل يســوع .لقــد رفــض قايــن ســفك الــدم الــذي كان
يرمــز إىل دم املســيح الــذي كان س ُيســفك مــن أجــل العــامل .ولقــد أُ ِع ـ َد هــذا الطقــس برمتــه
مــن ِقبــل ﷲ ،وأصبــح املســيح أســاس هــذا النظــام بأكملــه [نظــام الطقــوس اليهوديــة] .وكان
التأديــب هــو بدايــة عمــل هــذا الطقــس مــن خــال توجيــه البرشيــة اآلمثــة إىل إمعــان النظــر
يف املســيح باعتبــاره أســاس النظــام اليهــودي بأكملــه.
«وبالنســبة لــكل َمــن كانــوا يقومــون بخدمــات لهــا عالقــة باملســكن ،فقــد كان يتــم
تثقيفهــم بشــكل مســتمر عــن األمــور املتعلقــة بتد ُّخــل املســيح نيابــة عــن الجنــس البــري.
ولقــد ُصممــت هــذه الخدمــة (خدمــة املســكن) لتنشــئ بداخــل كل قلــب محبــة لنامــوس ﷲ،
الــذي هــو نامــوس ملكوتــه» (روح النبــوة ،رســائل مختــارة ،مجلــد  ،1صفحــة .)233
ِـي فقـط وإمنـا ينبغـي
«ال ينبغـي النظـر إىل نامـوس الوصايـا العشر مـن جانبـه التَ ْح ِرمي ّ
التفكير يف جانـب الرحمـة املتضمـن فيـه كذلـك .فـإن مـا مينعنـا النامـوس من عملـه هو ضامن
السـعادة التـي نحصـل عليهـا مـن خلال الطاعـة .وإذ نَ ْقبَـل ونَتَ َسـلَّم هـذا الناموس يف املسـيح،
فإنـه (النامـوس) سـيعمل فينـا عمـل تطهير الصفـات الـذي سـيجلب لنا الفـرح لدهـور األبدية.
فالنامـوس بالنسـبة للمطيـع هـو سـياج حاميـة» (روح النبـوة ،رسـائل مختـارة ،صفحـة .)235

أسئلة للنقاش
 .1نحــن غالبـاً مــا نصــارع مــع مســألة كيــف ميكننــا التغلــب عــى الخطيــة يف حياتنا؟

مــا هــي الوعــود التــي لدينــا يف الكتــاب املقــدس فيــا يتعلــق بالنــرة عــى الخطيــة؟
كيــف ميكننــا التحســن مــن وضــع أنفســنا لجعــل هــذه الوعــود حقيقــة واقعــة؟ يف
الوقــت نفســه ،ملــاذا يجــب أن نكــون حذريــن جــداً مــن عــدم وضــع رجائنــا التــام
فيــا نحــرزه نحــن مــن انتصــارات؟ وملــاذا يجــب علينــا ،بــدالً مــن ذلــك ،أن نضــع
رجاءنــا فيــا أحــرزه املســيح مــن نــرة ألجلنــا؟
ُ
ــل .وبطبيعــة الحــال،
 .2كثــراً مــا نســمع مســحيني يدّ عــون أن النامــوس قــد أبْ ِط َ
يتحــدث نفــس أولئــك املســيحيني ضــد الخطيــة ،األمــر الــذي يعنــي ،بالطبــع ،أنهــم ال
يعنــون أن النامــوس قــد أُبْ ِطـ َـل .مــا هــو ،يف الواقــع ،الــذي يعنيــه هــؤالء بهــذا الزعــم
واالدعــاء؟ (تلميــح :يف ســياق أيــة وصيــة ينشــأ مثــل هــذا االدعــاء؟)
ملخــص الــدرس :لقــد أُعطــي النامــوس لين ِّبــه الخطــاة إىل حاجتهــم إىل املســيح.
وكحــارس ،فهــو يوفــر التعليــم عــن ﷲ والحاميــة مــن الــر .لكــن النامــوس كمــؤدب يشــر
إىل إمثنــا ويجلــب علينــا الدينونــة .واملســيح هــو َمــن يحررنــا ِمــن دينونــة النامــوس ويكتــب
ناموســه عــى ألــواح قلوبنــا.
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