الدرس الحادي عرش

 8 -2أيلول (سبتمرب)

ال ُح ِّر َية يف املسيح

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 15-1 :5؛ 1كورنثــوس 20 :6؛ روميــة 1 :8؛ عربانيــن :2
14و 15؛ روميــة 4 :8؛ .8 :13
ـروا الْ ُح ِّريَّـ َة
ـم إِنَّ َــا ُد ِعي ُتـ ْ
آيــة الحفــظَ « :فإِنَّكُـ ْ
ـر أَنَّــهُ الَ ت َُصـ ِّ ُ
ـم لِلْ ُح ِّريَّـ ِة أَيُّ َهــا ا ِإل ْخـ َو ُةَ .غـ ْ َ
ـم بَ ْعضً ــا» (غالطيــة .)31 :5
ُف ْر َصـ ًة لِلْ َج َسـ ِد ،بَـ ْـل بِالْ َم َح َّبـ ِة ا ْخ ِد ُمــوا بَ ْعضُ كُـ ْ
يف غالطيــة  ،4 :2يشــر بولــس بإيجــاز إىل أهميــة حاميــة الـــ «حريــة» التــي لنــا يف املســيح.
لكــن مــا الــذي يعنيــه بولــس عندمــا يتحــدث عــن «الحريــة» ،والتــي كثـرا ً مــا يتحــدث عنهــا؟
مــا الــذي تشــمله هــذه الحريــة؟ ومــا هــو مــدى هــذه الحريــة؟ وهــل لهــذه الحريــة أي
حــدود؟ ومــا هــي العالقــة التــي بــن الحريــة يف املســيح وبــن النامــوس؟
يتعامــل بولــس مــع هــذه األســئلة مــن خــال تحذيــره ألهــل غالطيــة مــن خطريــن .الخطــر
األول هــو التزمــت يف حفــظ النامــوس .فلقــد كان معارضــو بولــس يف غالطيــة منرصفــن كثـرا ً
إىل محاولــة كســب رضــا ﷲ مــن خــال ســلوكهم لدرجــة أنهــم فقــدوا القــدرة عــى إدراك
الطبيعــة املح ـ ِّررة لعمــل املســيح وللخــاص الــذي صــار مــن نصيبهــم يف املســيح مــن خــال
اإلميــان .والخطــر الثــاين هــو امليــل إىل إســاءة اســتخدام الحريــة ،التــي اشـراها املســيح ألجلنــا.
وميكننــا إســاءة اســتخدام الحريــة باالنغــاس يف الفســق والفجــور .إن الذيــن يــروق لهــم هــذا
الــرأي ،يفرتضــون ُمخطئــن ،بــأ ّن الحريّــة هــي متناقضــة مــع النامــوس.
إن كالً مــن التزمــت (التقيُّــد الحــريف بحفــظ النامــوس) والفجــور ُم َعاديــان للحريــة ،ألن
َوســل بولــس
كالهــا ،عــى قــدم املســاواة ،يُبقيــان أتباعهــا يف شــكل مــن أشــكال العبوديــة .وت ُّ
ألهــل غالطيــة ،مــع ذلــك ،هــو أن يقفــوا ثابتــن وراســخني يف الحريــة الحقيقيــة التــي هــي مــن
حقّهــم الرشعــي يف املســيح.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  9أيلول (سبتمرب).
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األحد

 3أيلول (سبتمرب)

يح
َق ْد َح َّر َرنَا الْ َم ِس ُ

ـيح ِب َهــاَ ،والَ تَ ْرتَ ِبكُــوا أَيْضً ــا ِب ِنـرِ ُع ُبو ِديَّـ ٍة»
«فَاثْ ُب ُتــوا إِ ًذا ِف الْ ُح ِّريَّـ ِة الَّ ِتــي َقــدْ َح َّر َرنَــا الْ َم ِسـ ُ
(غالطيــة .)1 :5

مثلما يأمـر قائـد الجيـوش الصـارم قواتـه املتأرجحـة بالصمـود ،هكـذا يطلـب بولـس مـن
مؤمنـي غالطيـة عـدم التخلي عـن حريتهـم يف املسـيح .إ ّن قـ ّوة تركيـز بولـس يف نربتـه القياديّة،
تجعـل كلامتـه تـكاد تقفـز من الرسـالة املكتوبـة إىل العمل الفعلي .ويف الحقيقة ،يظهـر أ ّن ذلك
هـو مـا كان بولـس يقصـده بالفعـل .ومـع أ ّن هذه اآليـة ترتبط من حيث السـياق باآليـات التي
تسـبقها واآليـات التـي تليهـا ،إال أن إعوازهـا وافتقارهـا إىل الرتابـط النحـوي يف اللغـة اليونانيـة
يقترح أن بولـس أرادهـا أن تكـون شـعارا ً بـارزا ً يُحتـذى .إن الحريـة يف املسـيح تل ِّخـص محا ّجـة
بولـس بأكملهـا ،ولقـد كان مؤمنـو غالطيـة على وشـك التخلي عـن هـذه الحريـة وإضاعتها.



اقــرأ غالطيــة 3 :1و 4؛ 16 :2؛  .13 :3مــا هــي بعــض االســتعارات والكنايــات املســتخدمة
يف هــذه اآليــات ،وكيــف تســاعدنا عــى أن نفهــم مــا قــام بــه املســيح مــن أجلنــا؟

ـيح ِب َهـا» (غالطيـة  )1 :5بأنه رمبا
توحـي كلمات بولـس عـن «الْ ُح ِّريَّـ ِة الَّ ِتي قَـ ْد َح َّر َرنَـا الْ َم ِس ُ
كان يفكـر يف اسـتعارة أخـرى أثنـاء حديثـه .إ ّن صيغـة هـذه العبارة لتشـبه الديباجة املسـتعملة
لوصـف العتـق املقـ ّدس لتحريـر العبيـد .وألن العبيـد مل يكـن لديهـم أيـة حقوق قانونيـة ،لذلك
كان مـن املفترض أن قـوة إلهيـة هـي التي بإمكانهـا رشاء حريتهـم .ويف املقابل ،فـإن العبد ،عىل
الرغـم مـن كونـه قـد صـار حرا ً حقـاً ،يظـل بصفة قانونيـة منتميـاً ‹لإلله› الـذي حـرره .وبطبيعة
الحـال ،مل تكـن هـذه العمليـة على أرض الواقـع سـوى خيـال؛ ذلـك ألن العبـد هـو الـذي كان
يدفـع املـال إىل خزينـة املعبـد مـن أجل الحصـول عىل حريتـه .انظر ،عىل سـبيل املثـال ،الصيغة
املسـتخدمة يف واحـد مـن بين مـا يقـرب من ألف نقـش ُعثر عليها يف معبـد « َدلْفـي» املخصص
لـلإله اإلغريقـي أبولـو بيثيـادي ويعود تاريخها إىل ما بين  201قبل امليلاد و 100ميالدية« .من
أجـل الحريـة ،اشترى أبولـو [اإللـه اإلغريقـي] جارية اسـمها نيقية ِمن شـخص يُدعى ُسوسـي َبس
األمفيسي [ ...]Sosibus of Amphissaولقـد كُ ِّر َسـت هـذه الجاريـة «نيقية» ألبولـو [اإلله] ألنه
هـو الـذي منحهـا الحريـة» [بـن ويرثينجتـون الثالـث ،النعمـة يف سـفر غالطيـة (جرانـد رابيدز،
ميشـيغان :رشكـة ويليـام ب.ردمنـس للنشر ،)1998 ،صفحة .]340
تتشــابه هــذه الصيغــة مــع مصطلحــات بولــس األساســية لكــن مــع وجــود اختــاف
جوهــري .إذ ليــس هنــاك خيــال يف االســتعارة أو الكنايــة التــي اســتخدمها بولــس (1كورنثــوس
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20 :6و  .)23 :7فلقــد كان الثمــن املدفــوع لتحريرنــا باهظـاً .ولقــد كنــا عاجزيــن عــن تخليــص
أنفســنا ،لكــن املســيح تقــدم وفعــل مــن أجلنــا مــا ال ميكننــا نحــن عملــه ألجــل أنفســنا .ولقــد
دفــع املســيح عقوبــة خطايانــا ،وهكــذا حررنــا مــن اإلدانــة.

انظــر إىل حياتــك الخاصــة .هــل ســبق وأن فكــرت فيــا إذا كان ميكنــك تخليــص
نفســك بنفســك؟ مــا الــذي يجــب أن تخــرك بــه إجابتــك حــول مــدى مــا ينبغــي أن
نكــون عليــه مــن امتنــان مــن أجــل مــا أُتيــح لنــا يف املســيح يســوع؟

االثنني
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طبيعة الحرية املسيحية
إن وصيــة بولــس لنــا بالوقــوف ثابتيــن يف الحريــة مل ِ
تــأت مــن فــراغ .فهــي مســبوقة
ـيح» .ملــاذا ينبغــي للمســيحيني الثبــات
بترصيــح عــن حقيقــة هامــة ،أال وهــي «قَـ ْد َح َّر َرنَــا الْ َم ِسـ ُ
يف حريتهــم؟ ألن املســيح قــد حررهــم بالفعــل .مبعنــى آخــر ،إن حريتنــا هــي نتيجــة مــا قــد
فعلــه املســيح مــن أجلنــا بالفعــل.
إ ّن هــذا النمــوذج املكـ ّون مــن عبــارة تتبعهــا عبــارة أخــرى تحــث عــى الصمــود هــي أمــر
شــائع يف رســائل بولــس1( .كورنثــوس 20 :6؛ 13 :10و 14؛ كولــويس  .)6 :2عــى ســبيل املثــال،
يقــدم بولــس عــدة ترصيحــات دالليــة وإرشــادية يف روميــة  6حــول الحقائــق املتعلقــة بحالتنــا
ـب َم َع ـ ُه» (روميــة  .)6 :6وعــى
يف املســيح ،مثــل « َعالِ ِم ـ َن ه ـذَا :أَ َّن إِن َْســانَ َنا الْ َع ِتيـ َـق قَ ـ ْد ُصلِـ َ
أســاس هــذه الحقيقــة ،أمكــن لبولــس حينهــا أن يعطــي هــذه النصيحــة الهامــة« ،إِذًا الَ تَ ْلِ َكـ َّن
الْ َخ ِط َّيـ ُة ِف َج َسـ ِـدكُ ُم ال َْمئِـ ِ
ـي ت ُِطي ُعو َهــا ِف شَ ـ َه َواتِ ِه» (روميــة  .)12 :6هــذه هــي طريقــة
ـت لِـ َ ْ
بولــس يف قــول« ،كونــوا مــا أنتــم عليــه بالفعــل يف املســيح» .فالحيــاة املثاليــة لإلنجيــل ال
تفــرض محاولــة فعــل يشء مــا يك نربهــن بأننــا أوالد ﷲ بــل العكــس هــو الصحيــح ،فإنــه لكوننــا
أوالد ﷲ فنحــن نفعــل مــا ينبغــي أن نفعــل.

مــا هــي األمــور التــي حررنــا املســيح منهــا؟ روميــة 14 :6و 18؛ 1 :8؛ غالطيــة 3 :4و 8؛
1 :5؛ عربانيــن 14 :2و .15



إن اسـتخدام بولـس لكلمـة حريـة لوصـف الحيـاة املسـيحية هـو أمـر أكثر بـروزا ً يف رسـائل
بولـس مـن باقـي كالم الوحـي املق ّدس يف العهـد الجديد .فكلمـة حرية ومشـتقاتها تذكر  28مرة
يف رسـائل بولـس ،يف حين تذكـر  13مـرة فقط يف أسـفار أخـرى بالعهـد الجديد.
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مــا الــذي يعنيــه بولــس بالحريــة؟ أوالً ،كلمــة حريــة هــي ليســت مفهوم ـاً مجــردا ً .وهــي
ال تشــر إىل الحريــة السياســية ،االقتصاديــة ،أو حريــة العيــش بالطريقــة التــي تــروق لنــا.
بالعكــس ،إنهــا حريــة متجــذرة يف عالقتنــا بيســوع املســيح .ويبـ ّـن املضمــون بــأ ّن بولــس يقــرح
بأنّهــا حريّــة مــن عبوديّــة الخط ّيــة واملــوت األبــدي ومــن الشــيطان.
«مبعزل عن يسوع املسيح ،يتسم الوجود البرشي بأنه عبودية — عبودية للناموس ،عبودية
للعوامل الرشيرة التي تسيطر عىل العامل ،عبودية للخطية ،للجسد ،وللشيطان .ولقد أرسل ﷲ
ابنه للعامل ليقطع أوصال هذه العبوديّة» (تيمويث جورج ،سفر غالطية ،صفحة .)354

مـا هـي األمـور التـي تشـعر أنك عبدٌ لهـا؟ احفظ غالطيـة  1 :5عن ظهـر قلب واطلب
مـن ﷲ أن يجعـل مـن الحريـة التي لك يف املسـيح حقيقة واقعـة يف حياتك.

الثالثاء
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العواقب الوخيمة للتقيد الحريف بالناموس
(غالطية )12-2 :5
الطريقــة التــي يتنــاول بهــا الرســول بولــس غالطيــة  12-2 :5تشــر إىل أهميــة مــا هــو مزمــع
أن يقولــه ،فهــي تظهــر يف بعــض الرتجــات هكــذا« .انظــروا»« ،اســمعوا»« ،تذكــروا كلــايت»،
ـس أَقُـ ُ
ـول لَ ُكــم» .إن بولــس ال يعبــث وال يضيّــع
ويف اللغــة العربيــة ت ُقــرأ هكــذا « َهــا أَنَــا بُولُـ ُ
الوقــت ُســدى .فهــو باســتخدامه القــوي لكلمــة «هــا» أو «انظــروا» ،يف بعــض الرتجــات ،فهــو
ال يســرعي انتبــاه قارئيــه فحســب بــل يســتعمل ســلطته الرســولية .كان بولــس يريــد لهــم
األمميــن أن يختتنــوا ليخلصــوا ،فحينئــذ يكــون لِزامــاً عــى
إدراك أنــه إذا كان حتم ّيــاً عــى
ّ
مؤمنــي غالطيــة ،حســب قــول بولــس ،أن يتحقّقــوا مــن النتائــج الخطــرة املرتتبــة عــى قرارهــم.


اقرأ غالطية  .12-2 :5ما الذي يح ّذر منه بولس فيام يتعلق مبجمل مسألة الختان؟

إ ّن أوىل النتائــج امل ّرتتبــة عــى الختــان أنّهــا تلــزم الشــخص أن يحفــظ النامــوس كلّــه .ولغــة
بولــس يف اآليتــن 2و  3تعتمــد عــى التالعــب باأللفــاظ ،فيقــول «إِنِ ا ْختَتَ ْنتُــ ْم الَ يَ ْن َف ُعكُــ ُم
ـيح شَ ـ ْيئًا!» فإنهــم ،باألحــرى ،ســوف يكونــون ُملْ َز ِمــن بــأن يعملــوا بــكل النامــوس .فــإذا
الْ َم ِسـ ُ
كان الشــخص يريــد العيــش وفقـاً للنامــوس ،فإنــه لــن يســتطيع انتقــاء أو اختيــار فقــط البنــود
التــي يرغــب يف حفظهــا .فإنــه إمــا الــكل أو ال يشء.
ثانيـاً ،هــم ســوف «يَ ْقطَ ُعــونَ» مــن املســيح .فالقـرار بالتربيــر باألعــال يتضمــن يف الوقــت
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ذاتــه رفضـاً لطريقــة ﷲ للتربيــر باملســيح« .ال ميكنــك الحصــول عــى الخــاص بــكال الطريقتــن.
فمــن املســتحيل بالنســبة لــك قبــول املســيح معرتفـاً بذلــك أنــك ال تســتطيع تخليــص نفســك،
ثــم تقبــل بالختــان زاعـاً بذلــك أنــك تســتطيع تخليــص نفســك» [جــون أر .و .ســتوت ،رســالة
غالطيــة (ليسســر ،انكلـرا :إينــر فرســتي للنــر ،)1968 ،صفحــة .]133
أمــا الســبب الثالــث الع ـراض بولــس عــى الختــان فهــو إعاقــة الختــان للنمــو الروحــي.
وقــد شــبَّه ذلــك بعــ َّداء قــد ُصــ َّد َعمــدا ً عــن التقــ ُّدم نحــو خــط النهايــة .يف الحقيقــة ،إن
«ص ـ َّد» (عــد  ،)7كانــت تُســتخدم يف الدوائــر العســكرية لتشــر إىل قطــع
الكلمــة املرتجمــة َ
طريــق أو تدمــر جــر أو وضــع معرقــات وعقبــات يف طريــق العــدو وذلــك إليقــاف تقدمــه»
(املوســوعة التفســرية لألدفنتســت ،مجلــد  ،6صفحــة .)978
وأخـرا ً ،الختــان ينهــي مــا قــام بــه املســيح عــى الصليــب ألجلنــا .كيــف؟ إن رســالة الختــان
تعنــي أنــك تســتطيع تخليــص نفســك؛ وهــذا يف حــد ذاتــه هــو إطــراء للكربيــاء البرشيــة.
أمــا رســالة الصليــب ،مــع ذلــك ،فهــي إذالل للكربيــاء البرشيــة ،ألنــه علينــا مــن خــال رســالة
الصليــب أن نعــرف بأننــا معتمــدون متام ـاً عــى يســوع.
ولقــد كان بولــس غاضب ـاً جــدا ً مــن هــؤالء النــاس بســبب إرصارهــم عــى الختــان لدرجــة
قولــه إنــه يتمنــى لــو تنزلــق الســكني مــن أيديهــم في ْخصــون بذلــك أنفســهم! إنهــا كلــات
صارمــة يف غايــة القســوة والفظاعــة ،ولكـ ّن نغمــة بولــس تعـ ّـر ببســاطة عــن مــدى تأثّــره بهــذا
األمــر الخطــر.

األربعاء

 6أيلول (سبتمرب)

حرية وليس إباحية (غالطية )13 :5
متثِّــل غالطيــة  13 :5نقطــة تحــول هامــة يف ســفر غالطيــة .حيــث أن بولــس كان إىل هــذه
النقطــة قــد ركّــز متام ـاً عــى املضمــون الالهــويت لرســالته ،وهــا هــو اآلن يتحــول إىل مســألة
الســلوك املســيحي .كيــف ينبغــي للشــخص الــذي ال يخلــص بأعــال النامــوس أن يعيــش حياته؟



مــا هــو العمــل الــذي فيــه ســوء اســتخدام محتمــل للحريــة وأراد بولــس مــن مؤمنــي
غالطيــة عــدم ارتكابــه؟ غالطيــة .13 :5
لقــد كان بولــس مــدركاً متام ـاً الحتامليــة إســاءة الفهــم التــي ترافــق تأكيــده عــى النعمــة
والحريــة التــي للمؤمنــن يف املســيح (روميــة 8 :3؛ 1 :6و  .)2ومــع ذلــك ،فلــم تكــن املشــكلة يف
بشــارة بولــس وإمنــا يف النزعــة البرشيــة لالنغــاس يف أمــور الــذات .وصفحــات التاريــخ مليئــة
بقصــص أشــخاص ومــدن وأمــم ممــن كان فســادهم وانحطاطهــم األخالقــي مرتبط ـاً ارتباط ـاً
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مبــارشا ً بعوزهــم وافتقارهــم إىل ضبــط النفــس .و َمــن منــا مل يشــعر بهــذا امليــل يف حياتــه
الخاصــة ،أيضـاً .لهــذا يدعــو بولــس بوضــوح أتباعــه يف املســيح إىل تجنــب االنغــاس يف الجســد.
يف الحقيقــة ،هــو يريــد لهــم عمــل العكــس فيقــول« ،ا ْخ ِد ُمــوا بَ ْعضُ ُكـ ْم بَ ْعضً ــا» .ومثلــا يعــرف
كل شــخص ممــن يقومــون بخدمــة اآلخريــن بدافــع املحبــة ،فــإن هــذا يشء ميكــن عملــه فقــط
مــن خــال املــوت عــن الــذات ،املــوت عــن الجســد .وأولئــك الذيــن ينغمســون يف خدمــة
أجســادهم ليســوا هــم َمــن مييلــون إىل خدمــة اآلخريــن .بــل عــى العكــس مــن ذلــك.
وهكــذا فــإن حريتنــا يف املســيح هــي ليســت مجــرد حريــة مــن االســتعباد للعــامل ،لكنهــا
دعــوة إىل نــوع جديــد مــن الخدمــة ،أي مســؤولية خدمــة اآلخريــن بدافــع املحبــة .إنهــا
«الفرصــة ملحبــة القريــب دون عائــق ،وهــي إمكانيــة تأليــف مجتمــع بــري مؤســس عــى
العطــاء املتبــادل للــذات بــدالً مــن الســعي إىل الســلطة واملكانــة والنفــوذ» [ســام ك .ويليامــز،
غالطيــة (ناشــفيل ،تنيــي :دار أبينجــدون للنــر ،)1997 ،صفحــة .]145
وبسـبب إملامنـا باملسـيح ّية وبالتعبيرات املسـتخدمة يف الرتجمات الحديثـة لغالطيـة ،13 :5
فإنـه يسـهل إغفـال القـوة املذهلـة التـي تحملهـا هـذه الكلمات ملؤمنـي غالطيـة .أوالً ،تشير
اللغـة اليونانيـة إىل أن املحبـة التـي تحفـز هـذا النـوع مـن الخدمة ليسـت محبة برشيـة عادية
— هـذا سـيكون مسـتحيالً؛ فـإن املحبـة البرشيـة رشطيـة إىل حـد كبير .ويظهر اسـتخدام بولس
ألداة التعريـف (الــ) قبـل كلمـة محبـة يف اللغـة اليونانيـة إىل أنـه كان يشير إىل «الــ» محبـة
اإللهيـة التـي نتسـلمها فقـط مـن خالل الروح القـدس (روميـة  .)5 :5وتكمن املفاجـأة الحقيقية
يف الكلمـة املرتجمـة «ا ْخ ِد ُمـوا» إذ أن الكلمـة اليونانيـة [أو العبـارة] املسـتخدمة هـي «أن تكو َن
ُم ْسـتَ ْع َبدا ً» .فـإن حريتنـا ليسـت مـن أجـل الحصـول على حكـم ذايت ألنفسـنا وإمنـا مـن أجـل
االسـتعباد لواحدنـا اآلخـر ،االسـتعباد املؤسـس على محبة ﷲ.

كــن صادق ـاً مــع نفســك :هــل ســبق أن فكــرت يف أنــه بإمكانــك اســتخدام الحريــة
التــي لــك يف املســيح لالنغــاس يف القليــل مــن الخطيــة هنــا والقليــل منهــا هنــاك؟ ما
هــو األمــر الــيء يف هــذا التفكــر؟

الخميس

 7أيلول (سبتمبر)

إكامل كل الناموس (غالطية )15-13 :5
كيــف ميكنــك التوفيــق بــن تعليقــات بولــس الســلبية حــول الـــ «عمــل بــكل النامــوس»
ـوس» غالطيــة )14 :5؟
(غالطيــة  )3 :5وبــن عبارتــه اإليجابيــة حــول إكــال «ك َُّل ال َّنا ُمـ ِ
قــارن روميــة 5 :10؛ غالطيــة 10 :3و 12؛  3 :5بروميــة 4 :8؛ 8 :13؛ غالطيــة .14 :5
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رأى كثــرون أن املقارنــة بــن تعليقــات بولــس الســلبية حــول «عمــل النامــوس كلــه» وبــن
تأكيداتــه اإليجابيــة حــول «إكــال النامــوس» فيهــا تناقــض .لكــن ليــس هنــاك تناقــض .فــإن
الحــل أو التوضيــح يكمــن يف حقيقــة أن بولــس يســتخدم عمــدا ً كل عبــارة ليجعــل هنــاك متييـزا ً
هامـاً بــن طريقتــن مختلفتــن لتعريــف الســلوك املســيحي فيــا يتعلــق بالنامــوس .عىل ســبيل
املثــال ،مــن املهــم مالحظــة أن بولــس ،عندمــا يشــر إيجابي ـاً إىل حفــظ املســيحي للنامــوس،
فإنــك تجــده ال يصــف ذلــك عــى أنــه «عمــل النامــوس» .وإمنــا هــو يســتخدم هــذه العبــارة
«أعــال النامــوس» لإلشــارة إىل الســلوك الخاطــئ مــن ِقبــل أولئــك الذيــن يعيشــون تحــت
ـوس.
النامــوس ويحاولــون كســب رضــا ﷲ بواســطة «عمــل» مــا يأمــر بــه النامـ ُ
وهذا ال يعني أن أولئك الذين وجدوا الخالص يف املسيح ال يطيعون [الناموس] .هذا أبعد ما
يكون عن الحقيقة .يقول بولس أنهم «أكملوا» الناموس .لكنه يعني أن سلوك املسيحي الحقيقي
هو أكرث بكثري من مجرد الطاعة الخارجية املتمثلة فقط يف «عمل» الناموس؛ إن السلوك املسيحي
الحقيقي «يُك ِّمل» الناموس .ويستخدم بولس كلمة «يُك ِّمل» ألنها تذهب إىل ما هو أبعد من
مجرد «العمل» بالناموس .إن هذا النوع من الطاعة متجذر يف املسيح (انظر متى  .)17 :5إن
الطاعة ليست تخلياً عن الناموس ،أو اختزال الناموس يف أن تحب ،لكن الطاعة هي الطريقة التي
ميكن للمؤمن من خاللها اختبار الهدف واملعنى الحقيقيني للناموس بأكمله!

وفقـاً لبولــس ،أيــن يوجــد املعنــى الكامــل للنامــوس؟ الويــن 18 :19؛ مرقــس 31 :12و
33؛ متــى 19 :19؛ روميــة 9 :13؛ يعقــوب .8 :2



بالرغـم مـن أن عبـارة بولس هي اقتباس من سـفر الالويني ،إالَّ أن اسـتخدامه لها كان أساسـه
اسـتخدام املسـيح لالويين  .18 :19ومل يكـن املسـيح ،مـع ذلـك ،هـو املعلّـم اليهـودي الوحيـد
الـذي أشـار إىل الويين  18 :19كَ ُملَ َّخـص للنامـوس بأكملـه .فـإن الحاخام هليل ،الـذي عاش قبل
املسـيح بحـوايل جيـل ،قـال« ،مـا هـو مكـروه لـك ال تفعلـه إىل قريبـك؛ هـذا هـو كل الناموس».
لكـن منظـور املسـيح كان مختلفـاً بشـكل جـذري (متى  .)12 :7فـإن منظور املسـيح مل يكن أكرث
إيجابيـة فحسـب ،لكنـه أظهـر أن النامـوس واملحبة ليسـا متضاربين أو متنافرين .فبـدون املحبة
يكـون النامـوس جامـدا ً وقاسـياً؛ واملحبـة مـن دون النامـوس ال وجهة لهـا وال اتجاه.

أيهام أسهل ،وملاذا :أن تحب اآلخرين ،أو أن تطيع الوصايا العرش؟ تعال بإجابتك إىل الصف.

الجمعة

 8أيلول (سبتمرب)

ملزيــد مــن الــدرس« :إن اإلميــان الحقيقــي يعمــل باملحبــة دامئـاً .وعندمــا تنظــر إىل
92

الجلجثــة فإنــك ال تفعــل ذلــك لطأمنــة بالــك بشــأن عــدم تأديتــك للواجــب ،وال لِتُ ِعــد نفســك
للهجــوع ،وإمنــا لينشــأ بداخلــك إميــان يف املســيح ،إميــان عامــل ،إميــان ُمط ّهــر للنفــس مــن
وحــل األنانيــة .وعندمــا نتشــبث باملســيح باإلميــان ،فــإن عملنــا حينهــا يكــون قــد بــدأ للتــو.
لــكل إنســان عاداتــه الفاســدة واآلمثــة والتــي يجــب التغلــب عليهــا بحــرب رشســة رضوس .وكل
شــخص مطالــب باملحاربــة يف معركــة اإلميــان .وإذا كان الشــخص تابعـاً ليســوع ،فــا ميكنــه أن
يكــون رشس ـاً يف تعاملــه ،وال ميكنــه أن يكــون غليــظ القلــب مجــردا ً مــن الرحمــة .وال ميكنــه
أن يكــون فظـاً يف كالمــه .وال ميكنــه أن يكــون ممتلئـاً بالتباهــي واالفتخــار .وال ميكنــه أن يكــون
متعجرفـاً ،وال ميكنــه اســتعامل كلــات قاســية حــا ّدة ،وال ميكنــه االنتقــاد واالســتهجان واإلدانــة.
«ينبــع عمــل املحبــة مــن اإلميــان .ومــا تعنيــه ديانــة الكتــاب املقــدس هــو العمــل
ـئ نُو ُركُ ـ ْم ه َك ـذَا قُ ـ َّدا َم ال َّنـ ِ
ـي يَ ـ َر ْوا أَ ْع َملَ ُك ـ ُم الْ َح َس ـ َنةََ ،و ُ َي ِّج ـ ُدوا أَبَاكُ ـ ُم
ـاس ،لِـ َ ْ
املتواصل’.فَلْ ُي ِضـ ْ
السـ َـا َو ِ
ات‘ ’تَ ِّ ُمــوا َخال ََص ُكـ ْم ِب َخـ ْو ٍف َو ِر ْعـ َد ٍة ،ألَ َّن اللـ َه ُهـ َو الْ َعا ِمـ ُـل ِفي ُكـ ْم أَ ْن تُرِيـ ُدوا
الَّـ ِـذي ِف َّ
ـر ِة‘ .علينــا أن نكــون متحمســن لألعــال الصالحــة؛ احرصــوا عــى
َوأَ ْن ت َ ْع َملُــوا ِمـ ْن أَ ْجــلِ الْ َمـ َ َّ
القيــام بأعــال صالحــة .ويقــول الشــاهد األمــن‹ ،أَنَــا َعــار ٌِف أَ ْعاملَـ َـك›.
«وبينام هو صحيح أن نشاطاتنا الصالحة هذه ال تكفل الخالص يف ذاتها ،إال أنه من الصحيح
أيضاً أن اإلميان الذي يو ّحدنا باملسيح سيح ّرك فينا روح العمل من أجله (مخطوطة »)1890 ،16
[تعليقات روح النبوة ،املوسوعة التفسريية لألدفنتست ،مجلد  ،6صفحة .]1111

أسئلة للنقاش
 .1كصــف ملدرســة الســبت ،عــودوا إىل أجوبتكــم عــى الســؤال األخــر بــدرس يــوم

الخميــس .أي خيــار يجــد معظــم النــاس أنــه األســهل ،أيــة حقائــق هامــة يوحــي بهــا
جوابــك حــول مــا يعنيــه أن تك ِّمــل النامــوس؟
 .2يقول بولس أن اإلميان «يعمل» من خالل املحبة .ما الذي يعنيه بذلك؟
 .3متعــن يف فكــرة الســعي إىل اســتخدام الحرية يف املســيح لالنغــاس يف الخطية .ملاذا
هــو مــن الســهل جــداً عمــل هــذا؟ متــى ،مــع ذلــك ،يفكــر النــاس بهــذه الطريقــة ،مــا
هــو الفــخ الــذي يســقط فيــه مثل هــؤالء األشــخاص؟ (انظــر 1يوحنــا .)8 :3
ملخــص الــدرس :إن كلمــة الحريــة هــي مــن كلــات بولــس املفضلــة لتعريــف بشــارة
اإلنجيــل .فهــي تشــمل كالً مــن :مــا قــام املســيح بــه ألجلنــا لتحريرنــا مــن عبوديــة العــامل،
وتشــمل كذلــك دعوتنــا إىل عيــش الحيــاة املســيحية .علينــا توخــي الحــذر ،مــع ذلــك ،حتــى ال
تقــع حريتنــا فريســة إمــا للتزمــت والتق ُّيــد الحــريف بالنامــوس ،أو للفســق والفجــور .إن املســيح
مل يحررنــا لــي نخــدم أنفســنا ،بــل لــي نكـ ّرس حياتنــا لخدمــة اآلخريــن.
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