الدرس الثاين عرش

 15 -9أيلول (سبتمرب)

الحياة بالروح

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 25-16 :5؛ تثنيــة 4 :13و 5؛ روميــة 24-14 :7؛ إرميــا :7
9؛ هوشــع 2 :4؛ متــى .40-35 :22
آية الحفظَ « :وإِنَّ َا أَ ُق ُولْ :اسلُكُوا بِال ُّروحِ َفالَ تُكَ ِّملُوا شَ ْه َو َة الْ َج َس ِد» (غالطية .)61 :5
أكــر الرتانيــم املســيحية املحببــة هــي ترنيمــة روبــرت روبنســون «تعــال ،أنــت يــا ينبــوع
كل الــركات» .مــع ذلــك ،مل يكــن روبنســون رجــل إميــان دامئـاً .فلقــد تســبب مــوت والــده يف
والس ـ ْكرِ .وبعــد ســاعه للواعــظ الشــهري
جعلــه ســاخطاً ومــن ثــم ســقط يف براثــن الفســق ُّ
جــورج وايتفيلــد ،سـلَّم روبنســون حياتــه للــرب وأصبــح قسـاً يف كنيســة «امليثوديســت» .وكتــب
هــذه الرتنيمــة التــي تضمنــت يف األصــل البيــت الشــعري اآليت« :أشــعر بــأين م َّيـ ٌ
ـال للــرود
والتخـ ّـي عــن إلهــي الــذي إيَّــاه أهــوى وإليــه أُصــي».
وعندمــا شــعر أحــد األشــخاص بعــدم االرتيــاح لبيــت الرتنيمــة املتعلــق بقلــب املســيحي
الضــال ،قــام بتغيــر الكلــات فصــارت تُقــرأ هكــذا« :أنــا ميَّــال لعبادتــك يــا ريب ،أنــا ميَّــال
لخدمتــك بالحــب ،أنــا بذلــك أســتكني».
وعــى الرغــم مــن النوايــا الحســنة لهــذا الشــخص الــذي قــام بتغيــر كلــات الرتنيمــة ،إالَّ
أن الكلــات األصليــة للرتنيمــة تصــف رصاع املســيحي بدقــة بالغــة .فنحــن كمؤمنــن منتلــك
طبيعتــن ،الجســدية والروحيــة ،وهــا يف رصاع مــع واحدتهــا األخــرى .وعــى الرغــم مــن
أن طبيعتنــا اآلمثــة ســتكون «م ّيالــة» دامئ ـاً إىل الضــال والــرود بعيــدا ً عــن ﷲ ،إالَّ أنــه إذا
كنــا مســتعدين للتســليم لــروح ﷲ ،فإننــا لــن نكــون مســتعبدين لرغبــات الجســد .هــذا هــو
مضمــون رســالة بولــس يف آيــات هــذا األســبوع.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  16أيلول (سبتمرب).
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األحد

 10أيلول (سبتمرب)

السلوك بالروح


اقــرأ غالطيــة  .16 :5مــا عالقــة مفهــوم «الســلوك» بحيــاة اإلميــان؟ تثنيــة 4 :13و 5؛
روميــة 13 :13؛ أفســس 1 :4و 17؛ كولــويس .10 :1

إن الســلوك أو «الســر» هــو اســتعارة مأخــوذة مــن العهــد القديــم وهــي تشــر إىل الطريقة
التــي يجــب للشــخص أن يتــرف بهــا .وبولــس ،الــذي كان هــو نفســه يهوديــاً ،يســتعمل
هــذه االســتعارة كث ـرا ً يف رســائله ليصــف الســلوك الــذي يجــب أن مييــز الحيــاة املســيحية.
ومــن املحتمــل أيض ـاً أن يكــون اســتعامله لهــذه االســتعارة لــه صلــة باالســم األول الــذي كان
مرتبطـاً بالكنيســة األوىل .فقبــل أن يُدعــى أتبــاع املســيح « َم ِسـ ِ
ـيح ِّي َني» (أعــال  ،)26 :11كانــوا
ببســاطة يُعرفــون كأتبــاع «الطَّرِيــق» (يوحنــا 6 :14؛ أعــال  4 :22و .)14 :24ويوحــي ذلــك بــأن
املســيحية ،ويف تاريــخ مبكــر جــدا ً ،مل تكــن مجــرد مجموعــة مــن املعتقــدات الالهوتيــة التــي
تركــز عــى املســيح ولكنهــا كانــت أيض ـاً « َم ْس ـلَك» حيــا ٍة ينبغــي أن «يُ ْس ـل َْك».



بأية طريقة تختلف استعارة بولس حول السري أو السلوك عن تلك املوجودة يف العهد
القديم؟ قارن خروج 4 :16؛ الويني 4 :18؛ إرميا  23 :44بغالطية 16 :5و 25؛ رومية .4 :8

مل يكــن الســلوك يف العهــد القديــم يُعــرف كمجــرد «ســر» وإمنــا كان يُعــرف بشــكل خــاص
عــى أنــه «الســلوك يف النامــوس» .واملصطلــح « »Halakhahهــو املصطلــح القانــوين الــذي
يســتعمله اليهــود لإلشــارة إىل القواعــد والتعليــات املوجــودة يف كل مــن الرشيعــة والتقاليــد
الخاصــة بأســافهم مــن األحبــار .ويف حــن يُرتجــم املصطلــح «»Halakhahعــادة عــى أنــه
«الرشيعــة اليهوديــة» ،إالَّ أن الكلمــة يف الحقيقــة مســتندة عــى الكلمــة العربيــة التــي تعنــي
«أن تســر» ومعنــى هــذا املصطلــح بشــكل حــريف هــو «طريــق املســر ،أو طريــق الســلوك».
وتعليقــات بولــس بشــأن «الســلوك بالــروح» ليســت مناقضــة لطاعــة النامــوس .وهــو ال
يقــرح أنــه ينبغــي للمســيحيني أن يعيشــوا بطريقــة فيهــا انتهــاك للنامــوس .ومــرة أخــرى ،نجــد
أن بولــس ال يعــارض النامــوس أو إطاعــة النامــوس .إن مــا يعــرض عليــه بولــس هــو الطريقــة
املتزمتــة التــي كان يُســاء اســتعامل النامــوس مــن خاللهــا .لكــن الطاعــة األصليــة التــي يرغــب
فيهــا ﷲ ال ميكــن بلوغهــا مــن خــال اإللْـزام الخارجــي ولكــن فقــط بواســطة التحفيــز الداخــي
امل ُنقــا ِد بِالـ ُّرو ِح (غالطيــة .)18 :5
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مــاذا كان اختبــارك الخــاص مــع «الســلوك بالــروح»؟ كيــف تفعــل ذلــك؟ أيــة
مامرســات يف حياتــك تجعــل هــذا الســلوك أكــر صعوبــة؟

االثنني

 11أيلول (سبتمرب)

رصاعات املسيحي
وح ِضــدَّ الْ َج َسـ ِدَ ،وهـ َذانِ يُ َقــا ِو ُم أَ َحدُ ُهـ َـا اآل َخـ َر،
«ألَنَّ الْ َج َســدَ يَشْ ـ َتهِي ِضــدَّ الـ ُّروحِ َوالـ ُّر ُ
َح َّتــى تَ ْف َعلُــونَ َمــا الَ تُرِيــدُ ون» (غالطيــة  17 :5؛ انظــر كذلــك روميــة  .)24-14 :7كيــف
اختــرت أنــت ،يف حياتــك الخاصــة كمؤمــن ،الحقيقــة القاســية واملؤملــة لهــذه الكلــات؟



إن ال ـراع الــذي يصفــه بولــس هــو ليــس رصاع كل إنســان؛ إمنــا هــو يشــر إىل الحــرب
الداخليــة املوجــودة يف أعــاق املســيحي .أل ّن البــر مولوديــن يف تآلــف مــع رغبــات الجســد
(روميــة  ،)7 :8فإنــه فقــط عندمــا نولــد مــن جديــد بالــروح حتــى تبــدأ الحــرب الروحيــة
الحقيقيــة يف الظهــور (يوحنــا  .)6 :3هــذا ال يعنــي أن غــر املســيحيني ال يختــرون أبــدا ً رصاعـاً
أخالقيـاً؛ هــم بالتأكيــد يختــرون ذلــك .لكــن حتــى هــذا الـراع هــو يف النهايــة نتيجــة عمــل
الــروح .إال أن رصاع املســيحي مــع ذلــك يتخــذ بُعــدا ً جديــدا ً ،ألن املؤمــن ميتلــك طبيعتــن،
الطبيعــة الجســدية والطبيعــة الروحيــة ،وهــا يف حــرب مــع واحدتهــا األخــرى.
عــى مــر التاريــخ ،تــاق املســيحيون إىل الراحــة واإلنقــاذ مــن هــذا ال ـراع .ولقــد اختــار
البعــض منهــم إنهــاء هــذا الـراع مــن خــال االنســحاب مــن املجتمــع ،يف حــن زعــم آخــرون
أن الطبيعــة اآلمثــة ميكــن اســتئصالها مــن خــال بعــض أعــال النعمــة اإللهيــة .واملحاولتــان
كلتاهــا مضللتــان .فعــى الرغــم مــن أننــا حتـاً نســتطيع مــن خــال قــوة الــروح أن نُخضــع
رغبــات الجســد ،إالَّ أن ال ـراع سيســتمر بطــرق مختلفــة إىل أن نتســلم جســدا ً جديــدا ً عنــد
املجــيء الثــاين للمســيح .إن الهــرب مــن املجتمــع ال يفيــد .ألن ّنــا أينــا ذهبنــا فإننــا نحمــل معنــا
ذلــك النـزاع حتــى املــوت أو إىل مجــيء الــرب ثانيـةً.
وألننــا منتلــك طبيعتــن ،فإننــا بشــكل حــريف نقــف عــى جانبــي املعركــة كليهــا يف ذات
الوقــت .ويرغــب الجــزء الروحــي فينــا يف مــا هــو روحــي ويبغــض مــا هــو للجســد .أمــا الجــزء
الجســدي فينــا ،مــع ذلــك ،فيتــوق إىل أمــور الجســد ويعــارض مــا هــو روحــي .وألن العقــل
املهتــدي ضعيــف جــدا ً ليقــاوم الجســد بنفســه ،فــإن الرجــاء الوحيــد الــذي لنــا هــو إخضــاع
الجســد مــن خــال اتخــاذ قـرار يومــي بالوقــوف يف صــف الــروح ضــد ميولنــا الجســدية .وهــذا
هــو الســبب الــذي مــن أجلــه يلــح بولــس علينــا يك نختــار الســلوك بالــروح.
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مـن تجربتـك الشـخصية يف املعركـة الدائـرة بين هاتين الطبيعتين ،مـا هـي النصيحـة
التوصـل إىل حل لهذا الرصاع الـذي ال ينتهي مع الذات؟
التـي تعطيهـا ملسـيحي يحاول ُّ

الثالثاء

 12أيلول (سبتمرب)

أعامل الجسد
والصراع القائـم بين الجسـد والـروح ،نجـده يف غالطيـة :5
بعـد أن عـرض بولـس الخصـام ِ َ
 26-18يشرح بالتفصيـل طبيعـة هـذا التضـارب والنـزاع ،وقد فعـل بولس ذلك مـن خالل عرض
قامئـة مـن الفضائـل والرذائـل .وقـد كان تصنيـف الفضائـل والرذائل سـمة أدبية مميزة وراسـخة
يف كل مـن األدب اليهـودي وكذلـك األدب اليونـاين -الرومـاين .وتعمـل هـذه القوائـم عىل تحديد
السـلوك الـذي يجـب تجنبـه ،وكذلـك الفضائـل التـي يجب االحتـذاء بهـا ومحاكاتها.




ادرس بعنايــة قامئتــي الفضائــل والرذائــل الواردتــن يف الفق ـرات أدنــاه .مــا هــي أوجــه
الشــبه وكذلــك أوجــه االختــاف بــن قامئتــي بولــس يف غالطيــة  24-19 :5والقوائــم
املوجــودة يف املراجــع الكتابيــة التاليــة؟ إرميــا 9 :7؛ هوشــع 2 :4؛ مرقــس 21 :7و 22؛
1تيموثــاوس 2 :3و 3؛ 1بطــرس 3 :4؛ رؤيــا .8 :21

عــى الرغــم مــن أن بولــس كان مــدركاً بشــكل جيــد ألســلوب القوائــم املشــتملة عــى
الفضائــل والرذائــل ،إال أن هنــاك اختالفــات كبــرة يف الطريقــة التــي اســتخدم بهــا بولــس هاتــن
ـن القامئتــن ،إال أنــه
القامئتــن يف غالطيــة .أوالً ،عــى الرغــم مــن أن بولــس كان يبايــن ويقــا َرن بَـ ْ َ
ال يشــر إليهــا بنفــس الطريقــة .فهــو يُطلــق عــى قامئــة الرذائــل اســم «أعــال الجســد» ،يف
حــن يُطلــق عــى قامئــة الفضائــل اســم «مثــر الــروح» .وهــذا متييــز هــام .وكــا كتــب جيمــس
د .ج .دن« ،الجســد يطلــب» ولكـ ّن «الــروح ينتــج» .فبينــا القامئــة األوىل تبـ ّـن روح الغطرســة،
واالنغــاس يف امللــذات الشــخصية ،تتحـ ّدث القامئــة الثانيــة عــن االهتــام باآلخريــن والثبــات
والرزانــة والرصانــة وتح ّمــل املســئول ّية .األوىل يه ّمهــا الهيمنــة البرشيّــة والثانيــة تهت ـ ّم بالق ـ ّوة
العلويــة املعينــة ،النعمــة املؤكّــدة عــى أ ّن التغيــر الداخــي هــو مصــدر الســلوك املســؤول
الــذي ميكــن االعتــاد عليــه» (كتــاب الرســالة إىل أهــل غالطيــة ،صفحــة .)308
والفــرق الثــاين امل ُلفــت للنظــر بــن قامئتــي بولــس هــو أ ّن قامئــة الرذائــل موضوعــة يف صيغــة
الجمــع «أعــال الجســد» وأ ّمــا «مثــر الــروح» فقــد ورد ذكــره يف صيغــة املفــرد .وقــد يوحــي
هــذا االختــاف بــأن الحيــا َة التــي نعيشــها يف الجسـ ِـد ال تســتطيع أن تنتــج شــيئاً غــر الفرقــة
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والفــوىض واالنقســام .وعــى النقيــض مــن ذلــك فالحيــاة املنقــادة بالــروح تنتــج نوع ـاً فريــدا ً
مــن مثــر الــروح الــذي يتجــى يف تســع صفــات تعــزز االتحــاد.
ويف هــذا الســياق ،ي َّدعــي البعــض بــأ ّن مــا يعتقــده اإلنســان عــن ﷲ ال يهــم حق ـاً مــادام
هــذا الشــخص مخلِص ـاً وصادق ـاً .وهــذا أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة .فــإن قامئــة بولــس
املشــتملة عــى الرذائــل توحــي بعكــس ذلــك :فوجهــات النظــر املغلوطــة حــول ﷲ تــؤدي إىل
أفــكار مشــوهة حــول الســلوك الجنــي والدينــي واألخالقــي ،الــيء الــذي ينتــج عنــه انهيــار
العالقــات البرشيــة .عــاوة عــى ذلــك ،ميكــن لوجهــات النظــر الفاســدة هــذه أن تــؤدي إىل
خســارة الحيــاة األبديــة كذلــك (غالطيــة .)21 :5

متعـن يف قامئـة «أعمال الجسـد» .بأيـة طـرق تـرى كل واحـدة منهـا على أنهـا انتهاك
لوصيـة أو أكثر مـن الوصايـا العرش؟

األربعاء

 13أيلول (سبتمرب)

مثر الروح (غالطية )24-22 :5




« َوأَ َّمــا َث َ ـ ُر ال ـ ُّروحِ َف ُه ـ َوَ :م َح َّب ـ ٌة َف ـ َر ٌح َس ـاَ ٌم ،طُـ ُ
ـف َص ـا ٌَح ،إِميَــانٌ َو َدا َع ـ ٌة
ـول أَنَــا ٍة لُطْـ ٌ
ـوس» (غالطيــة 22 :5و  .)23كيــف تعكــس طاعتنــا
تَ َع ُّفـ ٌ
ـس نَا ُمـ ٌ
ـفِ .ضــدَّ أَ ْم َثــالِ هـ ِذ ِه لَ ْيـ َ
ـر عنــه يف هــذه اآليــات؟ (انظــر كذلــك متــى
للوصايــا العــر مثــر الــروح كــا هــو ُم َعـ َّ ٌ
21 :5و 27و 28؛ .)40-35 :22

الوصايــا العــر ليســت بديــاً عــن املحبــة؛ هــي تســاعد يف إرشــادنا إىل كيفيــة إظهــار
املحبــة نحــو كل مــن ﷲ واإلنســانية .ومهــا كان مقــدار مــا تظهــره املحبــة مــن تف ـ ُّوق عــى
املعنــى الحــريف للنامــوس ،إال أن املحبــة ليســت يف تضــارب مــع النامــوس .وفكــرة أن محبتنــا
للــه ومحبتنــا ألخينــا اإلنســان تبطــل الوصايــا العــر هــي مثــل قولنــا بــأن محبتنــا للطبيعــة
تبطــل قانــون الجاذبيــة األرضيــة.
ونجــد أيضــاً تناقضــاً بــن األوصــاف الخمــس عــر ألعــال الجســد وبــن مثــر الــروح
املســتعلن يف تســع فضائــل ســامية .فيعتقــد بعــض العلــاء واملفكّريــن بــأ ّن هــذه الفضائــل
متســقة يف ثــاث عناقيــد ثالث ّيــة .وقــد يبقــى اختــاف مــن ناحيــة ترتيبهــا .ويــرى
التســعة هــي ّ
البعــض فيهــا إشــارة إىل الثالــوث األقــدس يف العــدد ثالثــة .ويــرى آخــرون بــأ ّن الثالثــة فــروع
تشــر إىل الطــرق التــي بهــا نرتبــط بالــذات اإللهيّــة وبالنــاس وأخـرا ً بأنفســنا .كــا يــرى آخــرون
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أ ّن هــذه القامئــة تشــر إىل وصــف يســوع ذاتــه .ورغــم أن كل مــن وجهــات النظــر هــذه
تشــتمل عــى بعــض األمــور الجديــرة بالتمعــن ،إال أن النقطــة األهــم والتــي ال ينبغــي تجاهلهــا
هــي األهميــة الكــرى التــي يوليهــا بولــس للمحبــة يف الحيــاة املســيحية.
وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يضــع بولــس املحبــة كأوىل الفضائــل التســع يف قامئتــه .فهــو
قــد ســبق وأبــرز بالفعــل دور املحبــة املركــزي يف الحيــاة املســيحية وذلــك يف غالطيــة 6 :5و ،13
كــا أدرج بولــس املحبــة يف قامئــة الفضائــل املذكــورة بأماكــن أخــرى مــن رســائله (2كورنثــوس:6
6؛ 1تيموثــاوس 12 :4و 11 :6؛ 2تيموثــاوس  .)22 :2ويف حــن تظهــر بقيــة الفضائــل مبصــادر
أدبيــة غــر مســيحية أيض ـاً ،فمــن الواضــح أن املحبــة هــي [فضيلــة] مســيحية مــن الدرجــة
األوىل .كل هــذا يشــر إىل أنــه ال ينبغــي أن يُنظــر إىل املحبــة عــى أنهــا مجــرد واحــدة مــن بــن
العديــد مــن الفضائــل وإمنــا عــى أنهــا الفضيلــة املســيحية األساســية ،وعــى أنهــا مفتــاح كل
الفضائــل األخــرى .إن املحبــة هــي الثمــر البــارز للــروح (1كورنثــوس 13 :13؛ روميــة ،)5 :5
وينبغــي للمحبــة أن تُحـ ّدد وتُ يــز حيــاة وســلوك كل مســيحي (يوحنــا 34 :13و  ،)35مهــا كان
مــن الصعــب إظهــار املحبــة يف بعــض األحيــان.

مــا مقــدار مــا تتطلبــه املحبــة مــن إنــكار للــذات؟ هــل ميكنــك أن تحــب دون أن
تنكــر ذاتــك؟ مــا الــذي يعلّمنــا املســيح إيــاه حــول املحبــة ونك ـران الــذات؟

الخميس

 14أيلول (سبتمرب)

الطريق إىل النرصة
عــى الرغــم مــن أن ال ـراع الداخــي بــن الجســد والــروح ســيواصل االحتــدام دامئ ـاً يف
قلــب كل مؤمــن ،إال أن الحيــاة املســيحية ال ينبغــي أن يســودها الفشــل والهزميــة والخطيــة.



وفقاً لغالطية  ،26-16 :5ما هو السبيل إىل عيش حياة يسود فيها الروح عىل الجسد؟

تحتــوي غالطيــة  26-16 :5عــى خمســة أفعــال رئيســية تصــف نــوع الحيــاة التــي يســود
فيهــا الــروح .أوالً ،يحتــاج املؤمــن إىل «الســلوك» بالــروح (عــد  .)16والفعــل اليونــاين هــو «
 ،»peripateoالــذي يعنــي حرفيــاً «أن تســر بالقــرب مــن أو أن تتبــع» .ولقــد ُعــرف أتبــاع
الفيلســوف اليونــاين الشــهري أرســطو بالـــ « »Peripateticsألنهــم كانــوا يتبعــون أرســطو حيثــا
ذهــب .وحقيقــة أن الفعــل يــأيت يف صيغــة املضــارع تعنــي أن بولــس ال يتحــدث عــن مســرة
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مؤقتــة ،لكنــه باألحــرى يشــر إىل اختبــار يومــي متواصــل .باإلضافــة إىل ذلــك ،ومبــا أن العبــارة
تــأيت يف صيغــة األمــر أيضــاً« ،اســلكوا» بالــروح ،فــإن ذلــك يعنــي أن الســلوك بالــروح هــو
اختيــار علينــا القيــام بــه بصفــة يوميــة.
الفعــل الثــاين هــو أن تكــون «منقــادا ً» (عــد  .)18وهــذا يشــر إىل أننــا بحاجــة أيضــاً
إىل الســاح للــروح القــدس بــأن يقودنــا إىل حيــث ينبغــي أن نذهــب (قــارن روميــة 14 :8؛
1كورنثــوس  .)2 :12إن عملنــا هــو ليــس القيــادة وإمنــا االنصيــاع واإلتبــاع.
يظهــر الفعــان التاليــان يف غالطيــة  .25 :5الفعــل األول هــو أن «نعيــش» ( zaoباللغــة
اليونانيــة) .ويقصــد بولــس «بالعيــش» اختبــار الــوالدة الجديــدة الــذي ينبغــي أن مييــز حيــاة
كل مؤمــن .واســتخدام بولــس لصيغــة املضــارع يشــر إىل اختبــار الــوالدة الجديــدة الــذي ينبغي
تجديــده بصفــة يوميــة .وألننــا نعيــش بالــروح ،لذلــك يســتطرد بولــس يف الكتابــة قائ ـاً أننــا
بحاجــة إىل «الســلوك» بالــروح .والكلمــة املرتجمــة «ســلوك أو اســلكوا» هــي « »stoicheoوهــي
مصطلــح عســكري يعنــي حرفيـاً «أن تقــف يف صــف أو طابــور»« ،أن تــوازي» ،أو «أن توافــق أو
تطابــق» .والفكــرة هنــا هــي أن الــروح القــدس ال يعطينــا الحيــاة فحســب ،ولكنــه ينبغــي أن
يقــود ويو ِّجــه حياتنــا بصفــة يوميــة أيضـاً.
«صلْــب» .وهــذا فعــل صــادم قليـاً .فــإذا
والفعــل الــذي يســتخدمه بولــس يف عــد  24هــو َ
كنــا ســنتبع الــروح ،فعلينــا أن نتخــذ ق ـرارا ً حازم ـاً بإماتــة رغبــات الجســد .وبطبيعــة الحــال،
يتحــدث بولــس هنــا مجازيــاً .فنحــن ن َْصلُــب الجســد مــن خــال إطعــام حياتنــا الروحيــة
وتجويــع رغبــات الجســد.

مــا هــي التغيــرات واالختيــارات التــي أنــت بحاجــة إىل القيــام بهــا حتــى تحــرز
االنتصــارات التــي ُوعــدت بهــا يف املســيح؟

الجمعة

 15أيلول (سبتمرب)

ملزيــد مــن الــدرس« :إن حيــاة املســيحي ليســت ســهلة باملــرة .فلــدى املســيحي
رصاعــات شــديدة ليواجههــا .كــا تهاجمــه املغريــات الصارمــة’ .ألَ َّن الْ َج َســ َد يَشْ ــتَهِي ِضــ َّد
وح ِضــ َّد الْ َج َس ِ
ــد‘ .وكلــا اقرتبنــا مــن نهايــة تاريــخ هــذه األرض كلــا كانــت
الــ ُّرو ِح َوالــ ُّر ُ
هجــات العــدو أكــر وأكــر تضليـاً .وســتزداد هجامتــه رضاوة وســتكون أكــر تواتـرا ً .وأولئــك
الذيــن يقاومــون النــور والحــق ســيصبحون أكــر قســاوة وأقــل إحساسـاً ،وســيزداد حنقهــم ضــد
أولئــك الذيــن يحبــون ﷲ ويحفظــون وصايــاه (مخطوطــة [ »)1911 ،33روح النبــوة املوســوعة
التفســرية لألدفنتســت ،مجلــد  ،6صفحــة .]1111
«إن تأثــر الــروح القــدس هــو تجــي حيــاة املســيح يف النفــس البرشيــة .نحــن ال نــرى
املســيح وال نتحــدث إليــه ،لكــن الــروح القــدس قريــب منــا يف كل األماكــن .وهــو يعمــل بداخــل
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ومــن خــال كل َمــن يقبــل املســيح .وأولئــك الذيــن يختــرون ســكنى الــروح القــدس فيهــم
يُظ ِهــرون مثــر الــروح — َم َح َّب ـ ٌة فَ ـ َر ٌح َس ـاَ ٌم ،طُـ ُ
ـول أَنَــا ٍة لُطْـ ٌـف َص ـا ٌَح ،إِ َميــا ٌن (مخطوطــة ،41
[ »)1897روح النبــوة ،املوســوعة التفســرية لألدفنتســت ،مجلــد  ،6صفحــة .]1112

أسئلة للنقاش
ـب رغبــات الجســد .مــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ كيــف نفعــل
 .1متعــن أكــر يف فكــرة َصلْـ ِ
ـب الجســد؟ ملــاذا يســتعمل بولــس مثــل
ذلــك؟ كــم مــرة ينبغــي لنــا فيهــا القيــام ب َِصلْـ ِ
«صلْــب» حــول مــدى رضاوة
هــذا الفعــل القــوي؟ مــاذا يخربنــا اســتعامله لكلمــة َ
ورشاســة املعركــة مــع النفــس؟
 .2مــا هــو الــدور ،إن وجــد ،الــذي يلعبــه الجهــد البــري يف إنتــاج مثــر الــروح؟ مــاذا
يخــرك اختبــارك الشــخيص عــن هــذا الــدور؟
 .3يقــول بولــس أن أولئــك الذيــن « َي ْف َعلُــونَ » أعــال الجســد ال يرثــون ملكــوت ﷲ.
كيــف ميكنــك التوفيــق بــن هــذه العبــارة وبــن حقيقــة قــول بولــس أننــا مخلصــون
باإلميــان وليــس باألعــال؟
 .4يف مســرك أنــت مــع الــرب ،مــا هــو أكــر رصاع تواجهــه؟ أليــس هــو الخطيــة ومــا
تفعلــه الخطيــة يف عالقتــك مــع ﷲ؟ أي مســيحي مل يشــعر بالوحشــة والشــك وخيبــة
األمــل نتيجــة الخطيــة يف حياتــه ،خصوص ـاً ونحــن لدينــا الوعــد بالنــرة عــى تلــك
الخطيــة؟ ويف ضــوء هــذه الحقيقــة ،يف ســياق النــرة عــى الخطيــة ،ملــاذا يجــب
علينــا دامئـاً تذكُّــر أن خالصنــا يعتمــد كليـاً عــى مــا قــد فعلــه املســيح ألجلنــا؟
ملخــص الــدرس :عــى الرغــم مــن وجــود الـراع بــن رغبــات الجســد وأُ ْم ِنيّــات الــروح
يف حيــاة املؤمنــن ،إال أن الحيــاة املســيحية ال ينبغــي أن يكــون محكــوم عليهــا بالفشــل .وألن
املســيح قــد قهــر قــوة الخطيــة واملــوت ،فــإن الحيــاة املســيحية ميكنهــا أن تكــون حيــاة يســود
فيهــا الــروح القــدس الــذي ميدنــا بنعمــة ﷲ بصفــة يوميــة فيمكِّننــا ِمــن الســيطرة عــى رغبــات
الجسد.
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