الدرس الثالث عرش

 22 -16أيلول (سبتمرب)

بشارة اإلنجيل والكنيسة

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 01-1 :6؛ متــى 71-51 :81؛ 1كورنثــوس 21 :01؛ روميــة
1 :51؛ يوحينــا 43 :31؛ لوقــا .3 :22
ـر لِلْ َج ِمي ـ ِعَ ،والَ ِس ـ َّي َم ألَ ْهــلِ
آيــة الحفــظَ « :ف ـإِ ًذا َح ْس ـ َب َم لَ َنــا ُف ْر َص ـ ٌة َفلْ َن ْع َمــلِ الْ َخـ ْ َ
ا ِإلميَــانِ » (غالطيــة .)01 :6
قــرر بعــض مزارعــي البطاطــس االحتفــاظ بأكــر حبــات البطاطــس ألنفســهم وزرع حبــات
البطاطــس الصغــرة كبــذار ملحصــول العــام الجديــد .وبعــد بضعــة محاصيــل ضعيفــة ،اكتشــفوا
بــأ ّن الطبيعــة قــد قلّصــت مــن حجــم محاصيلهــم فجعلــت الحبــة يف حجــم ال ِبلْ َيــة الصغــرة:
[ال ِبلْيَــة أو ال ِكلَّــة ،وهــي كــرة رخاميــة أو زجاجيــة صغــرة يلعــب بهــا األطفــال :قامــوس املــورد].
فلقــد تعلّــم أولئــك الفالحــون قانونـاً ها ّمـاً يف الحيــاة« :إنهــم ال يســتطيعون االحتفــاظ بأفضــل
األشــياء يف الحيــاة ألنفســهم واســتخدام مــا تبقــى ليكــون بــذورا ً للمحصــول التــايل .فقانــون
الحيــاة ينــص عــى أن الحصــاد مــن شــأنه أن يعكــس البــذار الــذي ُزرِع.
«ومبعنــى آخــر ،ال تـزال زراعــة الحبــات الصغــرة [مثــل حبــات البطاطــس] مامرســة شــائعة.
فنحــن نأخــذ األشــياء الكبــرة يف الحيــاة ألنفســنا ونــزرع البقايــا .ونتوقــع أنــه مــن خــال بعــض
التطــورات املجنونــة للقوانــن الروحيــة ميكــن ألنانيتنــا أن تكافــأ بســخاء وكــرم» (نــرة زمالــة
الطالــب الــدويل ،آذار/مــارس .)2007
يطبِّــق بولــس هــذا املبــدأ يف غالطيــة  .10-1 :6فبــدالً مــن أن يقــوم األعضــاء بـــ « نْ َهــش ...
َوأْكُلِ » بَ ْعضهــم بَ ْعضً ــا (غالطيــة  ،)15 :5فيجــب أن تكــون الكنيســة املــكان الــذي يقودنــا فيــه
ـص بالنعمــة مــا يجعلنــا
روح ﷲ ألن نق ـ ِّدم فيــه اآلخريــن عــى أنفســنا «مدركــن أننــا نَ ْخلُـ ُ
متضعــن وأكــر صـرا ً وحنانـاً ورقّـ ًة يف معاملــة اآلخريــن.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  23أيلول (سبتمرب).
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األحد

 17أيلول (سبتمرب)

اسرتداد الساقطني
بينــا كان لبولــس توقعــات ســامية لطبيعــة الحيــاة املســيحية (غالطيــة  )16 :5إال أنــه كان
يتمتــع بالواقعيــة كذلــك .فالبــر ليســوا كاملــن ،وحتــى املســيحيني األكــر تكريسـاً هــم ليســوا
يف مأمــن مــن األخطــاء .ويف اللغــة اليونانيــة ،تُشــر كلــات بولــس يف غالطيــة  16 :5إىل أنــه
يتصــور حالــة مــن املحتمــل حدوثهــا يف الكنيســة يف وقــت مــا .ويقــدم بولــس ملؤمنــي غالطيــة
نصيحــة عمليــة حــول كيفيــة التعامــل مــع حالــة مثــل هــذه عنــد حدوثهــا.

كيــف ميكــن للمســيحيني أن يترصفــوا إِنْ حــدث وســقط واحــد مــن رفقائهــم املؤمنــن
وأُ ِخ ـ َذ ِف َزلَّ ـ ٍة؟ غالطيــة 1 :6؛ متــى .17-15 :18



لالستفادة من مشورة بولس يف غالطية  ،1 :6نحن بحاجة إىل أن نفهم تحديدا ً نوع الحالة
التي كان يفكر فيها بولس .وتدور هذه الحالة حول كلمتني اثنتني ا ُستخدمتا يف النصف األول من
اآلية .الكلمة األوىل هي «ان َْسبَ َق» أو «أُل ِْح َق» أو «أُ ْدر َِك» ،وفقاً للرتجامت املختلفة .وهي تعني
بشكل حريف «أن ت َضبط» أو «أن تُباغت» أو «تَلحق» أو «ت ُفاجئ» .ويوحي سياق هذه الكلمة،
باإلضافة إىل مختلف الفروق الدقيقة املرتبطة بها ،إىل أن بولس كان يفكر يف شأنني .فهي ال تشري
فقط إىل املؤمن الذي « أَ ْد َرك» مؤمناً آخرا ً يف فعل خاطئ ولكنها تشري أيضاً إىل الطريقة التي يجد
الشخص فيها نفسه « ُمباغَتاً» بسلوك معني (انظر أمثال  ،)22 :5ويف أفضل الظروف ،كان ميكن
للشخص اختيار تج ّنب اإلقدام عىل هذا السلوك.
ومــن املحتمــل أن يكــون الخطــأ امل ُرتكــب والــذي يناقشــه بولــس مل يكــن مقصــودا ً ِمــن ِقبل
مرت ِكبــه ،ويتضــح ذلــك مــن خــال املصطلحــات التــي يســتخدمها بولــس .فالكلمــة املرتجمــة
« َزلَّـ ٍة» أو «خطيــة» ،والتــي تشــتق مــن الكلمــة اليونانيــة « ،»paraptomaال تشــر إىل خطيــة
متعمــدة ولكــن باألحــرى إىل خطــأ ،عــرة ،أو خطــوة خاطئــة غــر مقصــودة .والتوضيــح األخــر
يبــدو منطقيـاً أكــر يف ضــوء تعليقــات بولــس الســابقة حــول «الســلوك» بالــروح .وبالرغــم مــن
أن ذلــك ليــس بــأي حــال مــن األحــوال عــذرا ً لخطــأ الشــخص ،إال أنــه يوضــح بــأ ّن بولــس ال
يتعامــل مــع عصيــان مب ّيــت أو معصيــة مقصــودة (1كورنثــوس .)5-1 :5
وال ينبغــي أن يكــون العقــاب أو اإلدانــة أو حرمــان الشــخص مــن عضويــة الكنيســة هــو الرد
املناســب يف مثــل هــذه الظــروف ،وإمنــا اإلصــاح .والكلمــة اليونانيــة املرتجمــة «إصــاح» هــي
«»katartizoوتعنــي أن «تصلّــح أو تعـ ّدل» أو أن «تعيــد للنصــاب» .وتســتخدم هــذه الكلمــة
يف العهــد الجديــد لإلشــارة إىل «إصــاح» شــباك صيــد الســمك (متــى  .)21 :4ويف األدب اليونــاين،
كانــت ت ُســتخدم هــذه الكلمــة كمصطلــح طبــي يصــف معالجــة العظــام املكســورة بالجســم.
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ومثلــا ال نقــوم بالتخـ ِّـي عــن أحــد رفقائنــا مــن املؤمنــن ملجــرد ســقوطه عــى األرض وانكســار
ســاقه ،يجــب علينــا كأعضــاء يف جســد املســيح أن نهتــم برقــة وبلطــف بإخواننــا وأخواتنــا يف
املســيح ممــن قــد يعــرون ويســقطون أثنــاء ســرهم معنــا يف طريــق ﷲ نحــو امللكــوت.

بــدالً مــن تطبيقنــا لآليــات يف متــى  ،71-51 :81ملــاذا ،يف كثــر مــن األحيــان ،نتحــدث
بالســوء عــن شــخص نحــن غاضبــون منــه ونســمح لغضبنــا أن يجيــش ويغــي ضــده،
بــل ونخطــط حتــى لالنتقــام منــه؟

االثنني

 18أيلول (سبتمرب)

احذروا من التجربة
« َفق ََال نَاثَانُ لِدَ ا ُو َد‹ :أَن َْت ُه َو ال َّر ُج ُل!› » (2صموئيل .)7 :12

ال يجــب إغفــال كلــات بولــس الجــادة يف غالطيــة  ،1 :6والتــي تدعونــا إىل أن نحــرس
لحياتنــا لئــا نُ َجـ َّرب نحــن أيضـاً .وميكننــا مالحظــة أهميــة هــذا األمــر ،ومــدى اهتــام بولــس
الشــخيص بــه ومــا دفعــه إىل إعطــاء هــذه املشــورة ،مــن خــال الطريقــة التــي بهــا يق ـ ّدم
توســله إليهــم .فالكلمــة املرتجمــة «ن َِاظـ ًرا» أو «مالحظـاً» تعنــي حرفيـاً «تنظــر بعنايــة وحــرص»
ّ
أو «أن تنتبــه جيــدا ً» (قــارن روميــة  ،17 :16فيلبــي  .)4 :2إذن ،فــا يقولــه بولــس حرفيــاً
هــو أن «تنتبــه إىل نفســك جيــدا ً» لئــا تباغتــك الخطيــة أنــت أيض ـاً .وإلب ـراز هــذا التحذيــر،
ينتقــل بولــس مــن الحديــث بصيغــة ضمــر املخاطــب الجمعــي («أَنْتُـ ُم») يف نصــف اآليــة األول
ـت») يف النصــف األخــر مــن
بغالطيــة  1 :6إىل الحديــث بصيغــة ضمــر املخاطــب املفــرد («أَنْـ َ
كل شــخص داخــل الكنيســة.
نفــس اآليــة .إنــه تحذيــر شــخيص ُمق ـ ّدم إىل ّ
وال يحــدد بولــس بوضــوح طبيعــة التجربــة التــي يحــذّر مؤمنــي غالطيــة منهــا بشــدة.
رمبــا ألنــه مل تكــن لديــه خطيــة معينــة بالذهــن يشــر إليهــا ،ولكنــه كان ببســاطة يشــر إىل
خطــر اق ـراف نفــس الزلــة التــي يحاولــون إنقــاذ (إصــاح) شــخص آخــر منهــا .ويف الوقــت
نفســه ،فــإن كلــات بولــس املعارضــة لفكــرة أن يكــون األشــخاص « ُم ْع ِج ِبـ َن» يف غالطيــة 26 :5
تشــر إىل أنــه يحذّرهــم مــن الشــعور بأنهــم بطريقــة مــا متفوقــون روحيـاً عــى أولئــك الذيــن
يحاولــون إصالحهــم.

ملــاذا اضط ـ ّر بولــس أن يح ـ ّذر الغالطيــن مــن الكربيــاء الروحــي؟ فكــر ملي ـاً يف اآليــات
التاليــة1 :كورنثــوس 12 :10؛ متــى 34 :26؛ 2صموئيــل .7-1 :12
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ِمـن أعظـم املخاطـر التـي تعوق السـلوك املسـيحي هـو أن تستشـعر كربياء روح ّيـة تجعلك
تعتقـد بأنّـك أرفـع مـن أن تقترف نوعـاً مع ّينـاً مـن الخطايـا .ولكـن الحقيقـة الواقعـة هـي أننا
جميعـاً لدينـا نفـس الطبيعـة الرشيـرة — طبيعـة معارضـة للـه .ولهذا فإنّـه بدون قـ ّوة روح ﷲ
الحافظـة ،فإن ّنـا قابلـون لالنـزالق يف أي خط ّيـة لـو أُتيحـت لنـا الفرصة .وميكـن إلدراكنـا لحقيقة
طبيعتنـا البرشيـة مبعـزل عـن املسـيح أن يحفظنا من السـقوط يف خطية ال ِّرب الـذايت ،وميكن لهذا
اإلدراك أيضـاً أن يسـاعدنا على إظهـار الشـفقة والعطـف نحـو َمن يرتكبـون األخطاء.

كــم مــرة وجــدت نفســك تديــن اآلخريــن (رمبــا حتــى يف قلبــك فقــط) الرتكابهــم
معـ ٍ
ـاص كنــت أنــت نفســك ،يوم ـاً مــا ،مذنب ـاً باقرتافهــا؟

الثالثاء

 19أيلول (سبتمرب)

َحمل األعباء واألثقال (غالطية )5-2 :6


باإلضافــة إىل إصــاح َمــن ســقط ،مــا هــي التعليــات األخــرى التــي يعطيهــا بولــس
للمؤمنــن يف غالطيــة؟ (غالطيــة 5-2 :6؛ أنظــر أيضــاً روميــة 1 :15؛ متــى .)12 :7

إن الكلمــة اليونانيــة املرتجمــة ِ
«ح ْمــل» يف غالطيــة  2 :6هــي « .»barosوهــي ت ُشــر حرفيـاً
إىل يشء ثقيــل أو حمولــة كان عــى الشــخص حملهــا ملســافة طويلــة .ومبــرور الوقــت ،مــع
ذلــك ،صــارت الكلمــة اســتعارة ألي نــوع مــن املشــكالت أو املصاعــب ،مثــل ثِ َقــل ِ
(ح ْمـ َـل) يــوم
ـال بَ ْعـ ٍ
عمــل طويــل يف جــو حــار (متــى  .)12 :20مــع ذلــك فـــعبارة «اِ ْح ِملُــوا بَ ْعضُ ُكـ ْم أَث ْ َقـ َ
ـض»
يف الســياق املبــارش لحديــث بولــس ،تتضمــن بالتأكيــد َح ْمـ َـل هفــوات رفقائنــا املؤمنــن املشــار
إليهــا يف اآليــات الســابقة ،ولقــد كان مفهــوم َح ْمــل األحــال الــذي يضعــه بولــس يف االعتبــار
أوســع مجــاالً بكثــر مــن مجــرد األحــال الجســدية .وتُظهــر تعليــات بولــس عــدة مفاهيــم
روحيــة حــول الحيــاة املســيحية ال يجــب تجاهلهــا.
أوالً ،وكــا يشــر تيمــويث جــورج« ،لــدى كل املســيحيني أحــاالً وأعبــاء .وقــد تختلــف
أحاملنــا يف الحجــم والشــكل ،وســتختلف كذلــك يف النــوع .ويعتمــد ذلــك عــى الحالــة التــي
نعــاين منهــا يف الحيــاة .فبالنســبة للبعــض يكــون ِ
الح ْمــل هــو التجربــة وعواقــب الزلــة األخالقيــة
التــي ســقطوا فيهــا ،كــا يف عــد  1هنــا .وبالنســبة للبعــض اآلخــر قــد يكــون ِ
الحمــل هــو مــرض
جســاين ،أو اضطـراب عقــي ،أو كارثــة أُرسيــة ،أو انعــدام فــرص العمــل ،أو ســلطان شــيطاين،
أو مجموعــة مــن األمــور األخــرى؛ لكــن مــا ِمــن مســيحي مســتثنى مــن األثقــال واألعبــاء»
(تعليقــات عــى ســفر غالطيــة ،صفحــة .)413
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ثانياً ،ال يريد ﷲ لنا أن نحمل كل أحاملنا مبفردنا .لسـوء الحظ ،نحن يف أغلب األحيان نكون
مسـتعدين ملسـاعدة اآلخريـن على حمـل أعبائهـم أكثر بكثري مـن اسـتعدادنا السماح لآلخرين
ملسـاعدتنا يف حمـل أعبائنـا .ويديـن بولـس هذا املوقف املتسـم باالكتفـاء الـذايت (غالطية )3 :6
بوصفـه كربيـاء برشيـة ،وذلـك عندما نرفض االعتراف بأن لدينـا احتياجات ونعاين مـن ضعفات.
وهـذه الكربيـاء ال تسـلب منـا الراحة التي يرغب اآلخريـن يف منحنا إياها فحسـب ،ولكنها تحرم
اآلخريـن أيضـاً مـن إكامل الخدمـة التي دعاهـم ﷲ للقيام بها.
وأخـرا ً ،يدعونــا ﷲ إىل حمــل أعبــاء اآلخريــن ألنــه ميكــن لتعزيــة ﷲ أن تتجــى وتظهــر مــن
خــال أعاملنــا وترصفاتنــا مــع اآلخريــن .وهــذا املفهــوم مبنــي عــى حقيقــة أن الكنيســة هــي
جســد املســيح .ونجــد توضيح ـاً لهــذا يف كلــات بولــس« ،ل ِك ـ َّن الل ـ َه الَّـ ِـذي يُ َع ـ ِّزي الْ ُمتَّ ِض ِع ـ َن
ـس» (2كورنثــوس  .)6 :7الحــظ أن تعزيــة ﷲ مل تُعــط لبولــس مــن خــال
َع َّزانَــا بِ َ ِجــي ِء تِيطُـ َ
صالتــه الخاصــة وانتظــار الــرب ،لكنهــا قــد جاءتــه مــن خــال صداقتــه لتيطــس ومــن خــال
األخبــار الســارة التــي جــاءه بهــا.
«إن الصداقــة اإلنســانية ،التــي نحمــل فيهــا بعضنــا أثقــال بعــض ،هــي جــزء مــن مشــيئة ﷲ
لشــعبه» (جــون أر .و .ســتوتّ  ،رســالة غالطيــة ،صفحــة .)158

مــا الــذي مينعــك مــن الســعي يف طلــب املســاعدة — أهــي الكربيــاء ،االفتقــار إىل
الثقــة ،أَ ْم الشــعور باالكتفــاء الــذايت؟ إذا كنــت يف حاجــة إىل املســاعدة ،فلــاذا ال
تســعى يف طلــب مســاعدة شــخص مــا تثــق بــه وتشــارك أحاملــك معــه؟

األربعاء

 20أيلول (سبتمرب)

ناموس املسيح (غالطية )5-2 :6


يربــط بولــس بــن حمــل األعبــاء وبــن إمتــام نامــوس املســيح .مــا الــذي يعنيــه بولــس بـــ
«نَا ُمــوس الْ َم ِســيحِ»؟ غالطيــة 14 :5؛ 2 :6؛ يوحنــا 34 :13؛ متــى .40-34 :22

إن عبـارة «نامـوس املسـيح» ( ،)ton nomon tou Christouالتـي اسـتخدمها بولس ،ال تَرِد
يف أي مـكان آخـر بالكتـاب املقـدس ،على الرغـم من أنه يُسـتخدم تعبيرا ً مشـابهاً يف 1كورنثوس
 .)ennomos Christou( 21 :9ولقـد نتـج عـن تَفـ ُّرد هـذه العبارة عدد من التفسيرات .ويقول
البعـض بشـكل خاطـئ أن هـذا دليـل على أن النامـوس الـذي أعطـاه ﷲ يف سـيناء قـد ا ُْسـتُبدل
بنامـوس مختلـف ،نامـوس املسـيح .ويزعم آخرون أن الكلمة تعني ببسـاطة «مبـدأً» عاماً (انظر
روميـة  ،)21 :7معنـاه أننـا بحملنـا أَثْق َ
َـال اآلخريـن نحن نتبع مثال املسـيح .ويف حني أن التفسير
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األخير بـه بعـض املنطـق ،إال أن السـياق واملصطلحـات املسـتخدمة ،والتـي تشـبه تلـك التـي يف
غالطيـة  ،14 :5توحـي بـأن «إمتـام نامـوس املسـيح» هـو صـورة إلمتـام النامـوس األديب (الوصايـا
بين بولـس قبـل ذلـك يف رسـالته بـأ ّن النامـوس األديب مل ينتـ ِه أو يَ ْبطُـل
العشر) باملح ّبـة .وقـد ّ
مبجـيء املسـيح .وبـدالً مـن ذلـك ،فـإن النامـوس األديب ُم َ ْت َج َماً باملح ّبة عمليـاً له دور هـام ج ّدا ً
يف الحيـاة املسـيحيّة .هـذه هـي خالصـة مـا َعلَّ َمه املسـيح أثنـاء خدمتـه األرضية وهو ما مارسـه
أيضـاً خلال حياتـه ،بـل وحتى يف موتـه .فنحن ،بحملنا أَثْق ََال اآلخرين ،ال نسير يف خطى املسـيح
فحسـب ولكننـا نتمم النامـوس أيضاً.
وتظهــر مســألة أخــرى يف هــذه اآليــات وهــي التناقــض الظاهــر بــن غالطيــة  2 :6وغالطيــة
 .5 :6ومــع ذلــك ،فــإن هــذه املشــكلة تُ َحــل برسعــة عندمــا يــدرك املــرء أن بولــس كان يســتخدم
كلمتــن مختلفتــن لوصــف حالتــن مختلفتــن .وكــا رأينــا ،فــإن الكلمــة « »barosاملســتخدمة
يف عــد  2مبعنــى «أَث ْ َقـ َ
ـال» تشــر إىل كتلــة ثقيلــة يجــب عــى املــرء حملهــا ملســافة طويلــة .أمــا
كلمــة « »phortionأو ِ
«ح ْمــل» يف عــد  ،5فهــي تشــر ،مــع ذلــك ،إىل حمولــة ســفينة ،أو إىل
حقيبــة مهـ ّـات عــى ظهــر جنــدي ،أو حتــى إىل الجنــن يف بطــن أ ّمــه.
ويف حين أنـه ميكـن إزاحـة ِ
الح ْمـل (ال ِثقْـل) األول امل ُشـار إليـه يف عـد  ،2فإنـه ال ميكـن عمل
ذلـك مـع ِ
الحمـل الثـاين املشـار إليـه يف عـد  ،5إذ على األم ال ُحبلى أن تحمل جنينها .وكام يشير
هـذا املثـال ،هنـاك بعـض األحمال التي ميكن لآلخرين مسـاعدتنا على حملها ،يف حين أن هناك
أحماالً أخـرى ال يسـتطيع أي إنسـان حملهـا مـن أجلنا مثـل ِح ْمل الضمير الذي يشـعر بالذنب،
واآلالم واملـوت .وعلينـا يف هـذه األمـور أن نعتمـد عىل معونـة ﷲ وحدها (متـى .)30-28 :11

بينام هناك بعض األحامل التي ميكنك فيها الحصول عىل املساعدة من ِقبل اآلخرين،
هناك بعض األحامل التي يجب أن تتسلم املعونة يف حملها من ﷲ وحده .كيف ميكنك
أن تتعلم أن تأخذ أعباءك التي ال تستطيع حملها بنفسك إىل الرب؟

الخميس

 21أيلول (سبتمرب)

الزرع والحصاد (غالطية )10-6 :6
الكلمــة املرتجمــة «يُشْ ـ َمخُ» ( )mukterizoيف غالطيــة  7 :6تظهــر يف العهــد الجديــد بهــذه
اآليــات فقــط ،رغــم أنهــا كث ـرا ً مــا تظهــر يف الرتجمــة اليونانيــة للعهــد القديــم .وهــي تعنــي
حرفيـاً «أن يرفــع املــرء منخــاره يف احتقــار» .ويف العهــد القديــم ،تشــر هــذه الكلمــة منوذجيـاً
رف
إىل االســتهزاء بأنبيــاء ﷲ (2أخبــار 16 :36؛ إرميــا  ،)7 :20وا ُســتعملت مــرة لتعـ ّـر عــن ت ـ ّ
عــدايئ متم ـ ّرد ضــد ﷲ (حزقيــال .)17 :8
والنقطــة التــي أراد بولــس توضيحهــا هــي أن النــاس قــد يتجاهلــون ﷲ أو حتــى قــد
ينتهكــون وصايــاه ويــزدرون بهــا ويهــزأون منهــا ،لكنهــم ال يســتطيعون أن يغلبــوا ﷲ .فهــو
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القــايض النهــايئ األســمى ،وســيكون عليهــم يف النهايــة أن يدفعــوا مثــن ترصفاتهــم وأعاملهــم.



اقــرأ غالطيــة  .8 :6مــا الــذي يعنيــه بولــس هنــا؟ أيــة أمثلــة ميكنــك إيجادهــا يف الكتــاب
املقــدس حــول شــخصيات كانــت تــزرع للجســد وشــخصيات كانــت تــزرع للــروح؟
(انظــر عــى ســبيل املثــال ،أعــال 5-1 :5؛ لوقــا 3 :22؛ دانيــال 8 :1؛ متــى .)1 :4

إن اســتعارة بولــس حــول الــزرع والحصــاد ليســت فريــدة مــن نوعهــا . .إنّهــا حقيقــة
يف الحيــاة تظهــر يف كثــر مــن األمثــال ِ
والحكــم املأثــورة .أمــا الــيء الهــام ،مــع ذلــك ،فهــو
الكيفيــة التــي اســتخدم بهــا بولــس هــذه االســتعارة إلب ـراز تعليقاتــه الســابقة حــول الجســد
والــروح .ويكتــب جيمــس د .ج .دن فيقــول« ،امل ـرادف الحديــث الســتعارة بولــس هــو أنّنــا
أح ـرار يف االختيــار ،لكننــا لســنا أح ـرارا ً يف اختيــار عواقــب اختيارنــا» (غالطيــة ،صفحــة .)330
مــع أ ّن ﷲ ال يخلّصنــا دامئـاً مــن نتائــج خطايانــا عــى األرض ،فــا يجــب أن يغلبنــا اليــأس
املرتتّــب عــى اختياراتنــا الرديّــة التــي عملناهــا .ومبقدورنــا أن نتهلّــل أل ّن ﷲ قــد غفــر لنــا
خطايانــا وتب ّنانــا كأوالد أعـ ّزاء .علينــا أن نســتفيد مــن الفــرص املتاحــة لنــا اآلن لنســتثمر يف هــذه
األشــياء التــي ســتنتج حصــادا ً ســاوياً.
يف الوقــت ذاتــه ،توضــح اآليــة يف غالطيــة  10 :6أن «األخــاق املســيحية لهــا اهتــام مزدوج:
ـر لِلْ َج ِمي ـعَِ ،والَ ِس ـ َّي َم ألَ ْهــلِ ا ِإل َميــانِ › .ولقــد كان
االهتــام األول كــوين وشــامل‹ ،فَلْ َن ْع َمــلِ الْ َخـ ْ َ
نــداء بولــس املختــص بــكل العــامل مؤسسـاً عــى حقيقــة أن كل النــاس يف كل مــكان مخلوقــون
عــى صــورة ﷲ وبالتــايل هــم ذات قيمــة ال تقـ ّدر بثمــن يف نظــر ﷲ .وكلــا نــي املســيحيون
هــذه الحقيقــة األساســية املوجــودة يف الكتــاب املقــدس ،كلــا ســقطوا حتـاً فريســة للخطايــا
املشــينة مثــل التمييــز العنــري والتفرقــة عــى أســاس الذكــورة واألنوثــة ،والقبليــة ،والطبقيــة
وآالف غريهــا مــن اآلراء واملامرســات املتعصبــة التــي دمــرت املجتمــع البــري ابتــداء مــن آدم
وحــواء إىل يومنــا هــذا» (تيمــويث جــورج ،غالطيــة ،صفحــة 427و .)428

رش .انظر إىل نفسك ،ما هو نوع الحصاد الذي ستجمعه؟
إنّك تبذر إ ّما للخري أو لل ّ

الجمعة
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ملزيـد مـن الـدرس« :إن روح ﷲ يضـع الشر تحـت سـيطرة الضمير .وعندمـا يرفـع
[يعظِّـم] اإلنسـان نفسـه فـوق تأثري الروح القدس فهو سـيجني حصـاد الظلم والجـور .ويتضاءل
سـلطان الـروح يف ردع مثـل هـذا اإلنسـان عـن زرع بـذار العصيـان .وتفقـد التحذيـرات ق ّوتهـا
عليـه تدريج ّيـاً ،ويفقـد شـيئاً فشـيئاً مخافـة ﷲ .إ َّن مثـل هـذا اإلنسـان يـزرع للجسـد ولسـوف
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يحصـد الفسـاد .فـإ ّن محصـول مـا زرعـه ينضـج .وسـيكون لـه موقف العصيـان حيـال وصايا ﷲ
املقدسـة ،فيصبـح قلبـه اللحمـي قلبـاً حجريـاً .وسـتعمل مقاومـة اإلنسـان للحـق على تثبيـت
هـذا اإلنسـان يف اإلثـم .وألن النـاس قـد زرعـوا بـذار الشر ،فقـد اسـترشى الخـروج عـن القانون
والجرميـة والرعـب فيما بعـد الطوفان.
«يجب أن يستيقظ الجميع بخصوص تلك الق ّوة التي تد ّمر النفس .فهالكهم ليس بسبب أي
مرسوم قد أصدره ﷲ ضد اإلنسانية .فاهلل ال يجعل اإلنسان أعمى روحياً .إمنا هو يعطي ما يكفي
من نور ومن دليل وبرهان لتمكني اإلنسان من التمييز بني الحق والباطل .لكنه ال يُكرِه اإلنسان
عىل قبول الحق .إمنا يرتكه حرا ً الختيار إما الخري أو الرش .فإذا قاوم اإلنسان ورفض الدليل الكايف
الذي يرشده إىل االتجاه الصحيح واختار االتجاه الخطأ ،فإنه يف املرة الثانية سيفعل ذلك بسهولة
أكرث .ويف املرة الثالثة ،سيظل مثل هذا اإلنسان متعطشا إىل أن يسحب نفسه من حرضة ﷲ
ويختار الوقوف يف جانب الشيطان .وسيستمر هكذا يف مسريه إىل أن يتث َّبت يف الرش ،وسيص ِّدق
الكذب الذي كان قد ع ّززه ،ويراه كام لو كان هو الحق .وهكذا تكون مقاومته قد أنتجت
حصادها (مخطوطة [ »)1901 ،126تعليقات روح النبوة ،موسوعة األدفنتست التفسريية ،مجلد
 ،6صفحة .]1112

أسئلة للنقاش
 .1مبعنـى روحـي ،مـا الـذي يعنيـه حقـاً أن «ت ُْصلِـح» أخـاً أو أختـاً يف اإلميان سـقط يف

الخطيـة؟ بأيـة طريقـة تؤثـر طبيعـة الخطيـة املقرتفـة يف عمليـة اإلصلاح؟ هـل يعنـي
اإلصلاح أن كل يشء سـيكون مثلما كان مـن قبـل ،متامـاً؟ ناقشـوا هـذه املسـألة.
 .2بســبب أن هنــاك بعــض األحــال التــي يجــب عــى النــاس أن يحملوهــا بأنفســهم
(غالطيــة ِ ،)5 :6كيــف ينبغــي للمؤمــن أن يحــدد مــا إذا كان يجــب عليــه محاولــة
مســاعدة شــخص مــا؟
 .2إىل أي درجــة نجحــت كنيســتك يف تطبيــق تعاليــم بولــس يف غالطيــة 6؟ مــا الــذي
ميكنــك عملــه بصفــة شــخصية إلحــداث فــرق وتأثــر؟
ملخــص الــدرس :إ ّن الدليــل عــى حضــور ﷲ وســط شــعبه هــو الــروح املســيح ّية
املســتعلنة داخــل الكنيســة .وميكــن رؤيتهــا يف غفــران اإلخــوة واألخــوات لبعضهــم البعــض
وإصالحهــم مــن شــئون واحدهــم لآلخــر وقبــول املخطــئ بصــدر رحــب ،ويف كيف ّيــة معونــة
واحدهــم لآلخــر وقــت التجــارب .وتســتعلن هــذه الــروح املســيحية أيض ـاً يف أعــال الرأفــة
والرحمــة التــي ال تقتــر عــى األعضــاء بــل تتعداهــم إىل غــر املؤمنــن أيضــا.
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