الدرس الثامن

 18 -12آب (أغسطس)

من عبيد إىل ورثة

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 20 :4-26 :3؛ روميــة 11-1 :6؛ عربانيــن 18-14 :2؛ :4
14و 15؛ روميــة 4 :9و .5
ـت ابْ ًنــا َفـ َوار ٌِث للـ ِه بِالْ َم ِســيحِ»
ـت بَ ْعــدُ َع ْبــدً ا بَــلِ ابْ ًنــاَ ،وإِنْ كُ ْنـ َ
آيــة الحفــظ« :إِ ًذا ل َْسـ َ
(غالطيــة .)7 :4

يقـول بولـس ألهـل غالطيـة أن عليهـم أن يعيشـوا ويترصفـوا ليـس كعبيـد بل كأبنـاء وبنات
الحق الـذي كان يتوق مارتن
للـه ،مـع التمتـع بـكل الحقـوق واالمتيازات املتضمنـة يف ذلك .إنـه ّ
لوثـر أن يسـمعه .فإنـه إذ قـد ت ّعمقـت قناعاته مبـدى إمثه ،حـاول أن يحصل عىل العفو والسلام
بأعاملـه .عـاش حيـاة التقـوى الكاملـة ،مجاهـدا ً بالصوم والسـهر ورضب جسـده بالسـياط لكبح
جماح شـهوته التـي مل تخلّصـه منهـا حياتـه يف األديرة .ولقـد انزعج لعـدم وجـود ذبيحة يحصل
مـن خاللهـا على نقـاء القلـب الـذي ميكّنه من الوقـوف مقبوالً أمـام ﷲ .لقد كان ،كما أدىل بعد
ذلـك ،راهبـاً تق ّيـاً ات ّبـع بتدقيـق قواعـد نظامـه يف الرهبنـة بتقشّ ـف ،ومـع ذلـك مل يحصـل على
سلام داخلي .قـال لوثـر« :فلو كانت السماء يف متنـاول أي راهب ،لكنت أ ّول املسـتحقني ».ومع
ذلـك ،فـإن كل مسـاعيه مل تفلـح يف منحـه ما كان يتـوق إليه.
نحــن ،أيضـاً ،ورثــة ﷲ ،ليــس بســبب اســتحقاقنا ولكــن بســبب نعمتــه .ويف املســيح نحــن
لدينــا أكــر بكثــر حتــى مــا كان لدينــا قبــل خطيــة آدم؛ وكان هــذا مــن بــن األمــور التــي كان
يحــاول بولــس بشــدة تعليمهــا ملؤمنــي غالطيــة ،الذيــن كانــوا يضلــون طريقهــم.
فقــط عندمــا بــدأ مارتــن لوثــر مؤ ّخ ـرا ً يفهــم حقيقــة الخــاص باملســيح كــا هــي معلن ـ ٌة
يف الرســالة إىل أهــل غالطيــة ،حتّــى بــدأ يتن ّفــس الحريّــة الدين ّيــة الروح ّيــة والرجــاء لنفســه.
وكنتيج ـ ٍة لذلــك ،مل يع ـ ُد عاملنــا كــا كان.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  19آب (أغسطس).
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األحد

 13آب (أغسطس)

حالتنا يف املسيح (غالطية )29-26 :3
مــع االحتفــاظ بغالطيــة  25 :3يف الذهــن ،اقــرأ غالطيــة  .26 :3كيــف تســاعدنا هــذه
الفقــرة عــى أن نفهــم مــا هــي عالقتنــا بالنامــوس اآلن بعــد أن اُفتدينــا بواســطة يســوع؟



إن كلمــة «ألَنَّ» املوجــودة يف بدايــة عــدد  26تشــر إىل أن بولــس كان يــرى أن هنــاك صلــة
الســيد
مبــارشة بــن هــذه اآليــة واآليــة التــي تســبقها .فبنفــس الطريقــة التــي كان فيهــا ابــن ّ
ـرب لهــذا الولــد ،فقــط طاملــا كان الولــد قــارصا ً ،يقــول بولــس أن
تحــت وصايــة َع ْبــد يعمــل كمـ ٍ
ـرا ً بعــد؛ فــإن عالقتهــم بالنامــوس قــد تغــرت ألنهــم
أولئــك الذيــن يؤمنــون باملســيح ليســوا قُـ َّ
بلغــوا ســن ال ّرشــد إذ صــاروا «أبنــا ًء» للــه.
وبطبيعـة الحـال ،فـإن كلمـة أبنـاء ال تختـص فقط بالذكـور وتقتصر عليهم حيـث أن بولس
يشـمل اإلنـاث بوضـوح يف هـذه الفئـة (غالطيـة  .)28 :3أمـا السـبب الـذي مـن أجله يسـتعمل
كلمـة أبنـاء بـدالً من أطفـال ،فهو أن بولس كان يضـع يف االعتبار اإلرث العائلي الذي كان ينتقل
إىل ذريـة األرسة مـن الذكـور ،جنبـاً إىل جنـب مـع حقيقـة أن عبـارة «أبنـاء ﷲ» كانـت تسـمية
خاصـة بشـعب إرسائيـل يف العهـد القديـم (تثنيـة 1 :14؛ هوشـع  .)1 :11ويف املسـيح ،يتمتـع
األمميـون اآلن بالعالقـة الخاصـة مـع ﷲ والتـي كانـت مقتصرة على اإلرسائيليني.

مــا هــو األمــر املتعلــق باملعموديــة ويجعلهــا حدثـاً ذات أهميــة بالغــة؟ غالطيــة 27 :3و
28؛ روميــة 11-1 :6؛ 1بطــرس .21 :3



إن اســتخدام بولــس لكلمــة «ألن» يف عــد  27يشــر مــرة أخــرى إىل التوســع املنطقــي
لتفكــره .إذ يــرى بولــس املعموديــة عــى أنهــا ق ـرار جوهــري وحتمــي لتوحيــد حياتنــا مــع
املســيح .ويف روميــة  ،6يصــف بولــس املعموديــة بشــكل رمــزي كاتحــاد لنــا مــع املســيح يف
كل مــن موتــه وقيامتــه .ويســتخدم بولــس يف غالطيــة اســتعارة مختلفــة :فاملعموديــة هــي أن
ـيح .واملصطلــح الــذي اســتخدمه بولــس يذكِّرنــا بفقـرات رائعــة يف العهــد
يلبــس الشـ ُ
ـخص املسـ َ
ـر والخــاص (انظــر إشــعياء 10 :61؛ أيــوب
القديــم والتــي تتحــدث عــن كــون اإلنســان البسـاً للـ ِ ّ
« .)14 :29وبولــس يش ـ ّبه املعموديّــة باللحظــة التــي فيهــا يضــم املســيح املؤمــن ويحتضنــه
مثــل َملْ َبـ ٍ
ـس .ومــع أ ّن بولــس ال يذكــر ال ـ ّر رصاح ـةً ،إنّ ــا هــو يتحــدث عنــه عندمــا يصــف
لِ ْبــس املعتمــد لثــوب بـ ّر املســيح» [فرانــك ج .ماتـرا ،ســفر غالطيــة (كوليــدج فايــل ،مينيســوتا:
مطبعــة لوتورجيــال ،)1992 ،صفحــة .]145
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إن اتحادنـا مـع املسـيح ،والـذي يُرمـز إليه من خلال املعموديـة ،يعني أن ما يحق للمسـيح
يحـق لنـا نحـن أيضـاً .وألن املسـيح هو «نسـل» إبراهيـم ،لذا فاملؤمنـون بصفتهـم « َوا ِرث ُـو َن َم َع
الْ َم ِسـي ِح» (روميـة  ،)17 :8هـم أيضـاً َوا ِرث ُـو َن لـكل وعـود العهد التـي ق ُِطعت إلبراهيم ولنسـله.

أمعــن التأمــل يف فكــرة أن مــا يحــق للمســيح يحــق لنــا نحــن أيضـاً .كيــف ينبغــي
لهــذا الحــق املدهــش أن يؤثــر يف كل جانــب مــن جوانــب وجودنــا؟

االثنني

 14آب (أغسطس)

مستعبدون لألركان الضعيفة
بعد أن قارن بولس عالقتنا باهلل كتلك التي لألبناء والورثة ،يبدأ بالتوسع يف هذا التشبيه مبا يف ذلك
موضوع الوراثة يف غالطية  .3-1 :4وتصف مصطلحات بولس حالة فيها ميوت أحد ماليك العقارات
الكبرية تاركاً كل ممتلكاته إىل ابنه األكرب .إالَ أن االبن األكرب لهذا الرجل ،مع ذلك ،كان ال يزال قارصا ً.
وكام هو الحال يف أغلب األحيان الحال ،فيام يتعلق بالوصية والوصاية حتى يف عرصنا الحايل ،فإن
وصية األب تشرتط أن يكون ابنه تحت رقابة (وصاية) أَ ْو ِص َيا َء َو ُوكَالَ َء إىل أن يبلغ االبن سن الرشد.
وبالرغم من أن هذا االبن هو سي ٌد عىل ممتلكات أبيه ،إالَّ أنه ،كابن قارص ،ال يزيد كثريا ً عن العبد
رصف يف األمالك التي ورثها عن أبيه].
من الناحية العملية [أي فيام يتعلق مبقدرته عىل الت ُّ
وتشبيه بولس مامثل لذلك الذي للمريب أو املؤدب يف غالطية  ،24 :3لكن سلطة الوكالء واملدراء
يف هذه الحالة تفوق بكثري تلك السلطة التي للمؤدب وتتخطاها يف األهمية .فهؤالء الوكالء ليسوا
مسئولني عن تربية ابن السيد فحسب وإمنا هم أيضاً مسئولون عن كل الشؤون املالية واإلدارية
الخاصة بهذا االبن ،حتّى بلوغ االبن الس ّن القانوين ،عندها يبارش هذه املها ّم بنفسه.



اقـرأ غالطيـة  .3-1 :4مـا الـذي يقولـه بولـس هنـا وينبغـي ،مـرة أخـرى ،أن يسـاعد يف
توضيـح الـدور الـذي يجـب أن يقـوم بـه النامـوس يف حياتنا ،حيـث أننا اآلن يف املسـيح؟
إ َّن مــا يعنيــه بولــس بعبــارة «أَ ْركَانِ الْ َعالَـ ِـم» (غالطيــة 3 :4و ،)9ال يـزال أمـرا ً متنازعـاً عليــه.
والكلمــة اليونانيــة «  »stoicheiaتعنــي حرفيـاً «عنــارص أو عوامــل» .ولقــد نظــر إليهــا البعــض
عــى أنهــا وصــف للعنــارص األساســية التــي تشـكّل الكــون (2بطــرس 10 :3و )12؛ أو عــى أنهــا
القــوى والســلطات الشــيطانية التــي تســيطر عــى هــذا العــر الرشيــر (كولــويس )15 :2؛ أو
عــى أنهــا املبــادئ األوليــة للحيــاة الدينيــة أو أساســيات الديــن «أَ ْركَا ُن بَ ـ َدا َء ِة» (عربانيــن :5
 .)12ويوحــي تركيــز بولــس عــى حالــة البــر ووصفهــم بأنهــم كانــوا قبــل مجــيء املســيح
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كالـ «قارصيــن» (غالطيــة ّ )3-1 :4إل أن بولــس كان يشــر هنــا إىل املبــادئ األوليــة للحيــاة
الدينيــة .وإذا كان األمــر كذلــك ،فــإن مــا يقولــه بولــس هنــا هــو أن فــرة العهــد القديــم،
بقوانينهــا ونظــام ذبائحهــا ،كانــت مجــرد متهيــد للبشــارة التــي أجملــت وحــددت أساســيات
الخــاص .وهكــذا ،فإنــه رغــم أهميــة النواميــس الطقســية ورغــم مــا كانــت تشــتمل عليــه مــن
تعليــات لشــعب إرسائيــل قدمي ـاً ،إالَّ أنهــا مل تكــن ســوى ظــال ملــا كان عتيــدا ً بــأن يــأيت .ومل
يكــن املقصــود لهــذه النواميــس أبــدا ً أن تأخــذ مــكان املســيح.
لــذا فــإن قيــام الشــخص بتنظيــم حياتــه لتتمحــور حــول هــذه النواميــس بــدالً مــن أن
تتمحــور حــول املســيح هــو مبثابــة الرجــوع بالزمــن .وبالنســبة ملؤمنــي غالطيــة ،فقــد كان
رجوعهــم إىل أركان البــداءة هــذه ،بعــد أن جــاء املســيح بالفعــل ،هــو مبثابــة رغبــة االبــن
الراشــد ،يف التشــبيه الــذي أعطــاه بولــس ،إىل أن يكــون قــارصا ً مــرة أخــرى!

يف حني أنه ميكن لإلميان الطفويل أن يكون إيجابياً (متى  ،)3 :18فهل ينطبق اليشء
ذاته عىل النضج الروحي؟ أو هل ميكنك القول بأنه كلام ازداد منوك الروحي كلام كان
إميانك شبيه بإميان األطفال أكرث؟ ما مدى طفولية وبراءة وثقة إميانك؟

الثالثاء

 15آب (أغسطس)

الله ابْ َن ُه» (غالطية )4 :4
«أَ ْر َس َل ُ

ــت
ــن ا ْمــ َرأَ ٍةَ ،م ْولُــو ًدا تَ ْح َ
ــل ُء ال َّز َمــانِ  ،أَ ْر َس َ
َــا َجــا َء ِم ْ
ــل اللــهُ ا ْب َنــهُ َم ْولُــو ًدا ِم ِ
« َول ِكــ ْن ل َّ
ــوس» (غالطيــة .)4 :4
ال َّنا ُم ِ
إن اختيـار بولـس لكلمـة « ِم ْلء» تشير إىل دور ﷲ النشـط يف إمتام قصـده يف تاريخ البرشية.
مل ِ
يـأت املسـيح يف مجـرد أي وقـت؛ بـل لقـد جـاء يف الوقـت الدقيـق الـذي أعـده ﷲ .ومـن
منظـور تاريخـي ،يُعـرف هـذا الزمـان باسـم « »the Pax Romanaأو (السلام الرومـاين) ،وهـي
فترة  200عـام من االسـتقرار والسلام النسـبيني اللذين سـادا كل أرجـاء اإلمرباطوريـة الرومانية.
فلقـد عملـت االنتصـارات التـي حققتها روما يف بلدان البحر األبيض املتوسـط عىل ترسـيخ سلام
منشـود ولغـة مشتركة ووسـائل سـفر مالمئـة ،ووجـود ثقافـة مشتركة كذلـك .كل هـذه األمـور
سـ َّهلت مـن رسعة انتشـار بشـارة اإلنجيـل .ومن منظور الكتـاب املقدس ،فقد كانـت هذه الفرتة
هـي الوقـت الـذي عيَّنـه ﷲ ملجـيء املسـيَّا املوعود (انظـر دانيـال .)27-24 :9

ملــاذا كان عــى املســيح أن يلبــس برشيتنــا لــي يفدينــا؟ يوحنــا 14 :1؛ غالطيــة 4 :4و
5؛ روميــة 3 :8و 4؛ 2كورنثــوس 21 :5؛ فيلبــي 8-5 :2؛ عربانيــن 18-14 :2؛ 14 :4و .15
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تحتــوي غالطيــة 4 :4و  5عــى أكــر فق ـرات اإلنجيــل رشح ـاً وإيجــازا ً للبشــارة يف الكتــاب
املقــدس .فلــم يكــن قــدوم املســيح إىل تاريــخ البرشيــة محــض صدفــة أو حــدث عــريض« .لقــد
أرســل ﷲ ابنــه» .بكلــات أخــرى ،ﷲ هــو الــذي أخــذ املبــادرة لخالصنــا.
أيضاً يُضَ َّمن يف كلامت اإلنجيل اإلميان املسيحي الراسخ بألوه ّية املسيح (يوحنا 3-1 :1و 18؛
فيلبي 9-5 :2؛ كولويس  .)17-15 :1فاهلل مل يرسل رسوالً ساموياً إمنا جاء ،هو ،بذاته ،ألن ﷲ وحده
هو الذي يستطيع أن يُخلِّصنا.
وبالرغم من أن املسيح كان االبن األزيل لله ،إال أنه « ُولد من امرأة» .ورغم أن والدة املسيح
تجسده.
من العذراء متضمنة يف هذه العبارة ،إالَّ أنها تؤكد بشكل أكرث تحديدا ً حقيقة ّ
وال تشــر عبــارة «تحــت النامــوس» إىل أصــل املســيح اليهــودي فحســب ولكنهــا تتضمــن
أيض ـاً حقيقــة أنــه َحمــل دينونتنــا ،وأنــه ُولِـ َد يك ميــوت ِم ـ ْن أَ ْجــلِ َخطَايَانَــا.
لقد كان رضورياً بالنسـبة للمسـيح أن يأخذ برشيتنا وذلك ألننا ال نسـتطيع تخليص أنفسـنا.
ومـن خلال توحيـد طبيعتـه اإللهيـة بطبيعتنـا البرشيـة السـاقطة ،تأهل املسـيح بصفـة قانونية
ألن يكـون بديلنـا ومخلصنـا ورئيـس كهنتنـا .وكآدم الثـاين ،فقد جاء املسـيح السترداد كل ما كان
آدم األول قـد ضيَّعـه مـن خلال عصيانـه (روميـة  .)21-12 :5ولقد أتم املسـيح بطاعته مطاليب
املسـيح الفشـل املأسـاوي آلدم .ومبوته على الصليب،
النامـوس بالتمام ،وهكـذا افتـدى ( َع َّو َض)
ُ
متـم املسـيح عدالـة الناموس الـذي كان يتطلَّب مـوت الخاطئ ،وهكذا حصل املسـيح عىل الحق
يف افتـداء كل َمـن يأتـون إليـه بإميان حقيقـي صادق ،وبخضوع وبتسـليم.

األربعاء

 16آب (أغسطس)

امتيازات التب ّني (غالطية )7-5 :4

يف غالطية  ،7-5 :4يتوسع بولس يف موضوعه مؤكدا ً عىل أن املسيح جاء «لِ َي ْفتَ ِد َي ال َِّذي َن ت َ ْح َت
ال َّنا ُم ِ
وس» (عد 4و .)5وتعني كلمة «يَ ْفتَ ِد َي» أن «تشرتى شيئاً ما (اليشء ذاته) مجددا ً» .وهي
تشري إىل الثمن الذي يُدفع لرشاء حرية إما رهينة أو عبد .وكام يشري هذا السياق ،فإن الفداء يشري
ضمناً إىل خلفية سلبية :فهو يشري إىل شخص بحاجة إىل أن يكون محررا ً.
ما هو ،مع ذلك ،اليشء الذي نحن بحاجة إىل التحرر منه؟ يشري العهد الجديد إىل أربعة أمور
من بني أمور أخرى )1( :التحرر من الرشير ومن ِحيَلِ ِه (عربانيني 14 :2و  )2( ،)15التحرر من
املوت (1كورنثوس 56 :15و  )3( ،)57التحرر من قوة الخطية التي بالطبيعة تأرسنا (رومية :6
 ،)22و ( )4التحرر من دينونة الناموس (رومية 24-19 :3؛ غالطية 13: 3و .)5 :4



مــا هــو الهــدف اإليجــايب الــذي أحــرزه املســيح ألجلنــا مــن خــال الفــداء الــذي لنــا
فيــه؟ غالطيــة 7-5 :4؛ أفســس 5 :1؛ روميــة 15 :8و 16و 23؛ 4 :9و .5
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نحــن يف أغلــب األحيــان نتحــدث عــا أنجــزه املســيح ألجلنــا عــى أنــه «الخــاص» .وبالرغــم
مــن صحــة هــذا املس ـ َّمى ،إال أن هــذه الكلمــة ليســت بنفــس الوضــوح والوصــف التصويــري
الفريــد باســتخدام بولــس لكلمــة «التَّب ّنــي» ( .)huiothesiaوعــى الرغــم مــن أن بولــس هــو
الكاتــب الوحيــد مــن كتبــة العهــد الجديــد الــذي يســتخدم هــذه الكلمــة ،إال أن التبنــي كان
إجـرا ًء قانونيـاً معروفـاً يف العــامل اليونــاين الرومــاين .ولقــد اســتخدم الكثــرون مــن أباطــرة رومــا
التبنــي كوســيلة الختيــار خليفــة للعــرش عندمــا مل يكــن هنــاك وريــث رشعــي لهــم .ولقــد
كان التبنــي يضمــن ويكفــل عــددا ً مــن االمتيــازات )1(« :يصبــح االبــن املتبنــى ابنـاً حقيقيـاً ...
للشــخص الــذي قــام بتبنيــه )2( ....يوافــق املتب ِّنــي عــى تنشــئة الطفــل بشــكل ســليم ومناســب
وعــى توفــر رضوريــات الطفــل املتب َّنــى مــن غــذاء وكســاء )3( .ال ميكــن للمتب ِّنــي نبــذ ابنــه
بالتبنــي )4( .ال ميكــن اإلقــال والحــط مــن شــأن هــذا الطفــل وجعلــه عبــدا ً )5( .ال يحــق
ويرســخ حــق
لوالــدي الطفــل األصليــن املطالبــة باســرداده واســتعادته لهــا )6( .يكفــل التبنــي ِّ
امل ُتب َّنــى يف أن يــرث متب ّنيــه» [ديريــك أر .مــور كريســبني« ،غالطيــة  :9-1 :4اســتخدام وإســاءة
اســتخدام املتوازيــات واملقارنــات« ،الربــع اإلنجيــي ،مجلــد  ،61رقــم  ،)1989( ،3صفحــة .]216
فــإذا كانــت هــذه الحقــوق مكفولــة ومضمونــة عــى املســتوى األريض (اإلنســاين) للتبنــي،
فَلَـ َـك فقــط أن تتصــور مــدى مــا لدينــا نحــن ،كأبنــاء ﷲ بالتبنــيِ ،مــن امتيــازات أعظــم!

اقرأ غالطية  ،6 :4مع وجوب مالحظة أن الكلمة العربية «أَبَا» كانت الكلمة الحميمة التي
يستخدمها األطفال عند مخاطبة آبائهم ،مثل استخدام كلمة «بابا» اليوم .ولقد استخدم
املسيح هذه الكلمة يف صالته (مرقس  ،)63 :41ونحن لدينا االمتياز كأبناء لله أن ندعوه
«أَ َبا» ،كذلك .هل تستمتع بهذا التقارب الحميم مع ﷲ يف حياتك الخاصة؟ وإذا مل يكن
األمر كذلك ،فام هي املشكلة؟ ما الذي ميكنك تغيريه لتحقيق هذا التقارب الحميم؟

الخميس

 17آب (أغسطس)

ف تَ ْرجِ ُعونَ ...ت ُْس َت ْع َب ُدواِ ...م ْن َج ِدي ٍد؟
َفكَ ْي َ
(غالطية )20-8 :4
اقرأ غالطية  .20-8 :4لخِّص يف السطور التالية ما يقوله بولس هنا .ما مدى جدِّ ية بولس
يف تعامله مع التعاليم الخاطئة بني مؤمني غالطية؟



إن بولــس ال يصــف الطبيعــة الدقيقــة واملحــددة ملامرســات أهــل غالطيــة الدينيــة ،لكــن
مــن الواضــح أنــه كان يقصــد نظامــاً خاطئــاً للعبــادة أدى بهــم إىل العبوديــة الروحيــة .يف
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الحقيقــة ،لقــد اعتــر بولــس هــذا النظــام الدينــي الخاطــئ نظام ـاً شــديد الخطــورة والهــدم
لدرجــة أنــه قــام بكتابــة مثــل هــذه الرســالة املتقــدة محــذرا ً أهــل غالطيــة مــن أن مــا كانــوا
يفعلونــه كان أقــرب إىل االبتعــاد عــن ال ُب ُن ـ ّوة والرجــوع إىل العبوديــة.



رغــم عــدم خوضــه يف التفاصيــل ،مــا الــذي يقــول بولــس أن أهــل غالطيــة كانــوا يفعلونه
ووجــده بغيضـاً جداً؟ غالطيــة .11-9 :4

لقــد فــر الكثــرون إشــارة بولــس إىل «أَيَّا ًمــا َوشُ ـ ُهو ًرا َوأَ ْوقَاتًــا َو ِس ـ ِن َني» (غالطيــة )10 :4
عــى أنهــا ليســت مجــرد اعـراض عــى النواميــس الطقســية وإمنــا اعـراض عــى الســبت ،أيضـاً.
إال أن تفس ـرات مثــل هــذه ،مــع ذلــك ،ال متتلــك دلي ـاً عــى مــا تزعمــه .أوالً ،إذا كان بولــس
يريــد حق ـاً اإلشــارة إىل الســبت أو إىل بعــض املامرســات اليهوديــة األخــرى ،فإنــه يتضــح أن
بولــس كان بإمكانــه بســهولة تحديــد هــذه األمــور باالســم .ثانيـاً ،يوضــح بولــس أن كل مــا كان
أهــل غالطيــة يفعلونــه قــد أبعدهــم عــن الحريــة يف املســيح ودفــع بهــم إىل العبوديــة« .إذا
كان حفــظ اليــوم الســابع ســبتاً يُ ْخضــع اإلنســان للعبوديــة ،إذن فــا بــد وأن الخالــق نفســه
قــد دخــل إىل العبوديــة عندمــا حفــظ الســبت األول يف تاريــخ العــامل» (روح النبــوة ،موســوعة
األدفنتســت الســبتيني التفســرية ،مجلــد  ،6صفحــة  .)967وأيضــاً ،إذا كان حفــظ الســبت
بالطريقــة املناســبة يحــرم النــاس مــن الحريــة التــي كانــت لهــم فيــه [أي املســيح] ،فلــاذا إذن
مل يكتـ ِ
ـف املســيح بحفــظ الســبت وإمنــا علَّــم اآلخريــن كيفيــة حفظــه؟ (انظــر مرقــس 27 :2و
28؛ لوقــا .)16-10 :13

هل من املمكن أن تكون هناك مامرسات يف كنيسة األدفنتست السبتيني قد عملت عىل
إنقاص الحرية التي لنا يف املسيح؟ أو إن مل تكن املامرسات يف حد ذاتها مصدر إشكالية،
فامذا عن مواقفنا نحن من هذه املامرسات؟ كيف ميكن ملوقف خطأ أو مسلك خطأ من
جانبنا أن يقودنا إىل العبودية التي ح َّذر بولس أهل غالطية بشدة منها؟

الجمعة

 18آب (أغسطس)

ملزيد من الدرس« :اتخذت التدابري يف مجمع السامء بعدم هالك البرش يف عصيانهم ،رغم
تع ّديهم .وصار بإمكانهم ،من خالل اإلميان باملسيح كبديل عنهم وضامن لهم ،أن يصبحوا مختاري ﷲ
ملسة مشيئته .وﷲ
املعينني لِ َنيل التَّبَ ِّن َي كأبناء لله بواسطة يسوع املسيح الذي جذبهم إىل نفسه تبعاً َ
كل الناس يخلصون؛ أل ّن فرص ًة عظيم ًة قد ُمنحت بإعطاء ابنه الوحيد ليدفع الفدية عن اإلنسان.
يريد أ ّن ّ
«وإ َّن َمــن ســيهلكون ســيكون ســبب هالكهــم هــو رفضهــم ألن يكونــوا أبنــاء ﷲ بالتبنــي
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مــن خــال يســوع املســيح .إن كربيــاء اإلنســان تعوقــه عــن قبــول تدابــر الخــاص .لكــن
اســتحقاقات البــر لــن تســمح بدخــول نفــس برشيــة إىل محــر ﷲ .واالســتحقاقات البرشيــة
لــن ت ُدخــل إنســاناً يف حــرة ﷲ .إ ّن مــا يجعــل اإلنســان مقبــوالً عنــد ﷲ هــو نعمــة املســيح
املمنوحــة لنــا باإلميــان باســمه .ال ميكــن االعتــاد عــى األعــال الحســنة أو الشــعور الط ّيــب
كربهــانٍ أ ّن اإلنســان قــد اختــاره ﷲ ،أل ّن املختاريــن ينتقيهــم ﷲ اآلب عــن طريــق املســيح»
(مجلــة عالمــات األزمنــة 2 ،كانــون الثاين/ينايــر.)1893 ،

أسئلة للنقاش
 .1أمعــن الرتكيــز يف فكــرة مــا يعنيــه ،ومــا ال يعنيــه ،أن نكــون أطفــاالً يف مســرنا

مــع الــرب .مــا هــي بعــض الجوانــب الطفوليــة والتــي ينبغــي لنــا التمثــل باألطفــال
بهــا فيــا يتعلــق بإمياننــا وعالقتنــا مــع ﷲ؟ يف الوقــت نفســه ،مــا هــي بعــض الطــرق
التــي ميكننــا مــن خاللهــا أن نتــادى كث ـراً يف طفولتنــا لدرجــة تجعــل األمــر غــر
الئــق أو معقــول؟ ناقــش هــذه النقطــة.
 .2مــا هــو الــيء املتعلــق بالبــر والــذي يجعلهــم خائفــن جــداً مــن فكــرة النعمــة،
وكذلــك فكــرة الخــاص باإلميــان وحــده؟ ملــاذا يفضِّ ــل الكثــر مــن الناس شــق طريقهم
إىل الخــاص بأنفســهم ،لــو أن ذلــك كان ممكنـاً؟
 .3كصــف ملدرســة الســبت ،عــودوا إىل الســؤال األخــر بــدرس يــوم الخميــس .مــا
هــي الطــرق التــي ميكــن لنــا كأدفنتســت ســبتيني أن نقــع مــن خاللهــا يف العبوديــة
التــي كنــا قــد تحررنــا منهــا قبـاً؟ كيــف ميكــن وقوعنــا يف العبوديــة ،وكيــف لنــا أن
نعــرف أن هــذا األمــر قــد حــدث لنــا ،وكيــف ميكننــا أن نتحــرر؟
ملخـص الـدرس :قـد نلنـا التب ّنـي كأبنـاء وبنـات يف عائلـة ﷲ باملسـيح .وكأبنـاء للـه،
صـارت لنـا كل الحقـوق واالمتيازات التي تسـتلزمها مثل هـذه العالقة األُرسية .وسـتكون حامقة
مـن جانبنـا إذا نحـن تعاملنـا مع ﷲ عىل أسـاس األحـكام وال َف َرائِـض وحدها .وسـيكون ذلك كام
لـو أن هنـاك ابنـاً يريـد تـرك مكانتـه ومرياثه مـن أجـل أن يصبح عبدا أسيرا ً.
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