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االفتخار بالصليب

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 81-11 :6؛ روميــة 6-1 :6؛ 8-1 :21؛ 2كورنثــوس 01 :4؛
71 :5؛ .92-32 :11
يــب َربِّ َنــا يَ ُســو َع
آيــة الحفــظَ « :وأَ َّمــا ِمــ ْن جِ َه ِتــيَ ،ف َحاشَ ــا ِل أَنْ أَ ْف َت ِخــ َر إِالَّ ب َِصلِ ِ
َــم» (غالطيــة .)41 :6
َــم ِل َوأَنَــا لِلْ َعال ِ
ــب الْ َعال ُ
الْ َم ِســي ِح ،الَّــ ِذي بِــ ِه َقــدْ ُصلِ َ
لقــد كانــت دراســة ســفر غالطيــة مكثفــ ًة وذلــك ألن الرســالة نفســها مكثفــةٌ .فــإدراك
ـر بــه (كــا قــال م ـرارا ً عديــد ًة بــأ ّن الحــق قــد
بولــس لدعوتــه ،ومعرفتــه للحــق الــذي بَـ ّ
ـرب) ،كل هــذا جعــل بولــس يكتــب بالحامســة امللهمــة التــي كانــت ألنبيــاء
جــاءه مــن عنــد الـ ّ
العهــد القديــم أمثــال إشــعياء وإرميــاء وهوشــع .ومثلــا توســل هــؤالء إىل شــعب ﷲ يف زمانهــم
للتخــي عــن أخطائهــم ،فعــل بولــس الــيء ذاتــه مــع أولئــك الذيــن كانــوا يعيشــون يف عــره.
وبغـض النظـر عـن مدى مـا كانت عليـه الظروف املبـارشة من اختلاف ،فإنه ميكـن لكلامت
إرميـا الختاميـة أن تنطبـق بسـهولة على مؤمنـي غالطية مثلما انطبقت عىل َمن كانوا يعيشـون
يف زمـن إرميـا« :هكَـذَا ق َ
َـال الـ َّر ُّب :الَ يَ ْفتَ ِخ َر َّن الْ َح ِكيـ ُم ب ِِح ْك َم ِتـ ِهَ ،والَ يَ ْفتَ ِخـ ِر الْ َج َّبـا ُر ِب َج َ ُبوتِ ِهَ ،والَ
الصانِـ ُع
ـي ِب ِغ َنـا ُه .بَ ْـل بِهـذَا لِيَ ْفتَ ِخـ َر َّن الْ ُم ْفتَ ِخـ ُرِ :بأَنَّـ ُه يَ ْف َهـ ُم َويَ ْع ِرفُ ِنـي أَ ِّن أَنَـا الـ َّر ُّب َّ
يَ ْفتَ ِخـ ِر الْ َغ ِن ُّ
َر ْح َمـ ًة َوقَضَ ـا ًء َو َعـ ْدالً ِف األَ ْر ِض ،ألَ ِّن ب ِ
س ،يَق ُ
ُـول الـ َّر ُّب» (إرميـا .)24 :23 :9
ِهـذ ِه أُ َ ُّ
ليــس مــن مــكان آخــر غــر أقــدام صليــب املســيح فيــه تظهــر بوضــوح شــديد انعــدام
جــدوى «أمجــاد» حكمتنــا البرشيــة وثرواتنــا وجربوتنــا .نعــم ،إنّــه صليــب املســيح الــذي هــو
بــؤرة تركيــز رســالة بولــس إىل قطيعــه املخطــئ يف غالطيــة.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  30أيلول (سبتمرب).
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األحد

 24أيلول (سبتمرب)

ِب َيد بولس نفسه

قــارن مالحظــات بولــس الختاميــة يف غالطيــة  18-11 :6مبالحظاتــه الختاميــة يف
رســائله األخــرى .بــأي كيفيــة تتشــابه مالحظاتــه الختاميــة يف ســفر غالطيــة مــع باقــي
املالحظــات يف الرســائل األخــرى ،وفيــم تختلــف؟ (انظــر املالحظــات الختاميــة يف روميــة
2 ،1كورنثــوس ،أفســس ،فيلبــي ،كولــويس ،و1و 2تســالونييك).



ال يوجــد منــط معــن يف مالحظــات بولــس الختاميــة ،وإنّ ــا هــي عبــارة عــن ع ـ ّدة عنــارص
مألوفــة عاديّــة يظهــر مــن خاللهــا )1( :تحيــة إىل أفــراد معينــن )2( ،نصيحــة ختاميــة)3( ،
توقيــع شــخيص ،و ( )4بركــة أو تطويبــة ختاميــة .وعنــد مقارنــة هــذه الســات النموذجيــة
مبالحظــات بولــس الختاميــة يف غالطيــة ،يظهــر هنــاك اختالفــان هامــان.
أوالً ،عــى خــاف العديــد مــن رســائل بولــس ،ال تحتــوي رســالة غالطيــة عــى أي تحيــات
شــخصية .ملــاذا؟ مــن املحتمــل أن ذلــك إشــارة أخــرى إىل العالقــة املتوتــرة بــن بولــس ومؤمنــي
غالطيــة .هــذا باإلضافــة إىل غيــاب عبــارات الشــكر التقليديــة يف بدايــة الرســالة .لقــد كان
بولــس مهذب ـاً ولكــن رســمياً جــا ّدا ً.
ثاني ـاً ،علينــا أن نتذكــر أن عــادة بولــس كانــت إمــاء رســائله إىل كاتــب (روميــة .)22 :16
ثــم بعــد االنتهــاء ،كان بولــس يأخــذ القلــم بنفســه ويكتــب بضــع كلــات بخــط يــده لينهــي
الرســالة (1كورنثــوس  .)21 :16أمــا يف رســالة غالطيــة ،مــع ذلــك ،نجــد أن بولــس يَ ِحيــد عــن
عادتــه هــذه .فهــو بعــد أن أخــذ القلــم مــن الكاتــب كان ال ي ـزال قلق ـاً بشــأن الظــروف يف
غالطيــة لدرجــة أنــه يختــم الرســالة بكتابــة املزيــد .فهــو ببســاطة مل يتمكــن مــن تــرك القلــم
دون مناشــدة أهــل غالطيــة مــرة أخــرى بالرجــوع عــن طرقهــم الحمقــاء.
يف غالطيــة  11 :6يؤكــد بولــس عــى أنــه كتــب الرســالة بحــروف كبــرة .نحــن حقــاً ال
نعــرف ملــاذا؟ فلقــد تصــور البعــض أن بولــس مل يكــن يشــر إىل حجــم الحــروف ولكــن إىل
ربــا كانــت يــدا بولــس عاجزتــن مــن ج ـ ّراء االضطهــاد أو
شــكلها املش ـ َّوه .وقــد اقرتحــوا أنــه ّ
أنّهــا كانتــا مع ّوقتــن مــن صناعــة الخيــام الشــاقّة ولذلــك مل يســتطع أن يخـ ّط الحــروف بدقّــة.
واعتقــد آخــرون بــأ ّن تعليقاتــه كانــت دلي ـاً إضافي ـاً عــى ضعــف نظــره.
ورغــم أن وجهتــي النظــر كلتيهــا ممكنتــان ،يبــدو مــن املحتمــل جــدا ً أن يكــون بولــس
قــد كتــب بحــروف كبــرة لــي يؤكــد ويشــدد عــى نقطتــه .وهــذا يشء شــبيه مبــا نفعلــه نحــن
إلب ـراز أهميــة كلمــة أو عبــارة وذلــك بوضــع خــط تحــت هــذه الكلمــة أو العبــارة أو كتابــة
الكلمــة بحــروف مائلــة أو كتابتهــا بحــروف كبــرة محـ ّـرة.
مهام كان السبب ،فمن املؤكد أن بولس أراد لقرائه أن ينتبهوا إىل تحذيراته وإنذاراته.
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االثنني

 25أيلول (سبتمرب)

االفتخار يف الجسد


اقرأ غالطية 12 :6و  .13ما الذي يقوله بولس يف هذه اآليات؟

عــى الرغــم مــن أن بولــس قــد ملّــح ســابقاً عــن نوايــا ودوافــع معارضيــه (انظــر غالطيــة
7 :1؛  ،)17 :4إال أن تعليقاتــه يف غالطيــة 12 :6و  13هــي أول تعليقــات واضحــة يثريهــا
حــول معارضيــه .فهــو يصفهــم َمبــن يريــدون أن «يَ ْع َملُــوا َم ْنظَ ـ ًرا َح َس ـ ًنا ِف الْ َج َسـ ِـد» .وعبــارة
« َم ْنظَ ـ ًرا َح َس ـ ًنا» يف اللغــة اليونانيــة تعنــي حرفي ـاً أن تلبــس «وجه ـاً حســناً» .يف الحقيقــة ،إن
الكلمــة التــي تعنــي «وجــه» هــي يف اللغــة اليونانيــة نفــس الكلمــة التــي تعنــي قنــاع املمثــل،
بــل وتســتخدم هــذه الكلمــة مجازيـاً حتــى لتشــر إىل الــدور الــذي يلعبــه املمثــل .وبكلــات
أخــرى ،فــإن بولــس يقــول أن أولئــك النــاس كانــوا يســعون إىل نيــل موافقــة وتأييــد الجمهــور.
ويف ثقافــة مؤسســة عــى الــرف والعــار ،يكــون االلتـزام رضوريـاً ،وقــد بــدا أن أولئــك املعلمــن
الكذبــة كانــوا يســعون إىل تحســن مقامهــم وإكبــار شــأنهم أمــام رفقائهــم مــن اليهــود يف
غالطيــة وكذلــك أمــام املســيحيني اآلخريــن مــن اليهــود يف أورشــليم.
ويشــر بولــس إىل نقطــة هامــة حــول دوافــع هــؤالء املعلمــن الكذبــة — وهــي رغبتهــم يف
تجنــب مالقــاة االضطهــاد .وعــى الرغــم مــن أن االضطهــاد ميكــن أن يُفهــم حت ـاً مــن خــال
أشــكاله املثــرة مبــا يف ذلــك اإلســاءة الجســدية ،إال أن االضطهــاد ميكنــه أن يكــون أكــر تدمـرا ً
حتــى يف أشــكاله األكــر «اعتــداالً» مثــل املضايقــة واملعاكســة والتحــرش واالســتبعاد واإلقصــاء.
وقــد كان بولــس ،قبــل اهتدائــه ومتعصبــون آخــرون يف مملكــة يهــوذا ،قــد مارســوا النــوع األول
مــن االضطهــاد (غالطيــة  ،)13 :1لكــن النــوع األخــر كان لــه تأثــره أيضـاً عــى املســيحيني.
عــى ســبيل املثــال ،كان قــادة الديــن اليهــود ال يزالــون يتمتعــون بنفــوذ ســيايس هــام يف
مناطــق عــدة .وكانــوا يحظــون بالتأييــد الرســمي لرومــا .لذلــك ،كان الكثــرون مــن املؤمنــن
اليهــود حريصــن عــى أن تكونــوا عالقتهــم جيــدة مــع أولئــك القــادة الدينيــن اليهــود .ومــن
خــال قيامهــم بختــان املؤمنــن باملســيح مــن األمــم وتعليمهــم حفــظ التــوراة ،أســتطاع مثــرو
االضطرابــات يف غالطيــة أن يجــدوا أرضيــة مشــركة لهــم مــع اليهــود املحليــن .ومل يكــن ذلــك
مــن شــأنه أن يحافــظ عــى اتصالهــم الــو ّدي مــع املجالــس اليهوديــة فحســب ،بــل كان ميكنــه
أيض ـاً تعزيــز الروابــط التــي لهــم مــع املؤمنــن اليهــود يف أورشــليم ،وهــم الذيــن كان لديهــم
شــكوكاً متزايــدة بشــأن العمــل الــذي يتــم مــع األمــم (أعــال 20 :21و  .)21ومــا مــن شــك،
أيض ـاً ،يف أن ترصفاتهــم هــذه كانــت ،إىل حــد مــا ،ســتجعل شــهادتهم لليهــود أكــر فعاليــة.
ومهــا كان الوضــع الــذي يــدور بذهــن بولــس ،إال أن مــا يعنيــه واضــحَ « :ج ِمي ـ ُع ال َِّذي ـ َن
يُرِي ـ ُدو َن أَ ْن يَ ِعيشُ ــوا بِالتَّ ْق ـ َوى ِف الْ َم ِســي ِح يَ ُســو َع يُضْ طَ َه ـ ُدونَ» (2تيموثــاوس .)12 :3
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فكــر يف األســباب التــي كانــت لــدى هــؤالء النــاس لتعليــم هــذه األخطــاء .فبالنســبة
لهــم ،كان مــا يُنــادون بــه معقــوالً جــداً ،وكان كل يشء مأخــوذ بعــن االعتبــار .مــا
الــذي يجــب أن نتعلمــه مــن هــذا األمــر حــول كيــف أنــه ميكــن حتــى لـــ «أفضــل»
الدوافــع لدينــا أن تقودنــا إىل الضــال ،مــا مل نكــن حذريــن؟ متــى كانــت آخــر مــرة
قمــت فيهــا بعمــل أمــور خاطئــة بدوافــع حســنة؟

الثالثاء
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االفتخار بالصليب (غالطية )14 :6
ـب َربِّ َنــا يَ ُســو َع الْ َم ِســيحِ ،الَّـ ِذي ِبـ ِه َقــدْ
« َوأَ َّمــا ِمـ ْن جِ َه ِتــيَ ،ف َحاشَ ــا ِل أَنْ أَ ْف َت ِخـ َر إِالَّ ب َِصلِيـ ِ
ـم ِل َوأَنَــا لِلْ َعالَـ ِـم» (غالطيــة .)14 :6
ـب الْ َعالَـ ُ
ُصلِـ َ

بعد أن عرض بولس الدوافع التي حفزت البعض عىل اإلرصار عىل الختان ،قام بتقديم رسالته
الخاصة ببشارة اإلنجيل إىل أهل غالطية للمرة األخرية ،وإن كان بشكل مخترص يف هذه املرة.
والبشارة ،بالنسبة لبولس ،تستند إىل عقيدتني أساسيتني )1( :مركزية الصليب (عد  )14و ()2
عقيدة التربير (عد  .)15وتركيز درس اليوم سيكون عىل العقيدة األوىل ،أال وهي مركزية الصليب.
ويصعــب علينــا نحــن الذيــن نعيــش يف القــرن الحــادي والعرشيــن أن نفهــم الصدمــة التــي
حملتهــا تعليقــات بولــس أص ـاً حــول الصليــب (غالطيــة  .)14 :6فصليــب املســيح اليــوم هــو
رمــز رائــج وعزيــز يثــر مشــاعر إيجابيــة بــن معظــم النــاس .أمــا يف أيــام بولــس ،مــع ذلــك ،فلــم
يكــن الصليــب شــيئاً يُفتخــر بــه وإمنــا كان رمـزا ً لالحتقــار واالزدراء.
الصلْب
لقـد كانـت فكـرة املسـ ّيا املصلـوب ُمنفّـرة جـ ّدا ً لليهود وقـد اعتبر الرومانيون فكـرة َّ
ش إليها كشـكل مناسـب من أشـكال العقاب بالنسـبة ملواطن روماين.
بغيضـة جـدا ً حتـى أنه مل يُ َ ْ
إ ّن االزدراء الــذي كان العــامل القديــم ينظــر بــه إىل الصليــب ميكــن رؤيتــه يف إحــدى الرســوم
األول ّيــة املد ّونــة عــن الصلــب .فهنــاك لوحــة فنيــة قدميــة يعــود تاريخهــا إىل القــرن الثــاين
امليــادي تص ـ ّور صلــب إنســان لــه رأس حــار .وتحــت الصليــب توجــد صــورة رجــل رافع ـاً
يديــه ،متعبّــدا ً ومكتــوب بجــواره« ،اإلســكندر يعبــد إلهــه ».النقطــة واضحــة :إن صليب املســيح
كان يعتــر مثــارا ً للمســخرة والســخف .ويف هــذا الســياق يعلــن بولــس جهــارا ً بأنــه ال يفتخــر
إال بصليــب ربنــا يســوع املســيح.

أي اختــاف أحدثــه صليــب املســيح يف عالقــة بولــس بالعــامل؟ غالطيــة 14 :6؛ روميــة :6
6-1و 8-1 :12؛ فيلبــي .8 :3
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إن صليــب املســيح يغـ ّـر كل يشء بالنســبة للمؤمــن .وهــو يقــدم لنــا التحــدي ليــس فقــط
إلعــادة تقييــم نظرتنــا ألنفســنا ،ولكــن للطريقــة التــي نتواصــل بهــا مــع العــامل أيضـاً .إن العــامل
— هــذا العــر الرشيــر الحــايل وكل مــا يســتلزمه ومــا يتبعــه (1يوحنــا  — )16 :2يقــف يف
معارضــة للــه .وألننــا ُمتنــا مــع املســيح ،فــإن العــامل مل تعــد لــه القــدرة الســتعبادنا مثلــا
كان يفعــل قب ـاً ،كــا أن الحيــاة القدميــة التــي كنــا نعيشــها مــن قبــل قــد انتهــت .وبإتباعنــا
للتشــبيه الــذي أعطــاه بولــس ،يبــدو أن االنفصــام الــذي حــدث بــن املؤمــن وبــن العــامل ال بــد
وأن يكــون كــا لــو أن االثنــن كليهــا قــد ماتــا واحدهــا لآلخــر.

مــا الــذي فعلــه الصليــب حتــى يؤثــر يف عالقتــك بالعــامل؟ مــا الــذي أحدثــه يف حياتــك
مــن تغيــر؟ مــا مــدى االختــاف الــذي تعيــش بــه حياتــك اآلن عــا كنــت تفعــل قبــل
ـرب الــذي مــات ألجلــك؟
أن تُسـلّم حياتــك بجملتهــا للـ ّ

األربعاء
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خليقة جديدة
بعــد تأكيــده عــى مركزيــة صليــب املســيح بالنســبة للحيــاة املســيحية ،يركــز بولــس اآلن
عــى العقيــدة األساســية الثانيــة لرســالة اإلنجيــل :التربيــر باإلميــان.
وكام رأينا يف كل هذا الربع ،فإن بولس قد علّم بأن الختان مناقض لإلنجيل.
ومــع ذلــك فهــو ليــس ضــد مامرســة عمليــة الختــان يف حــد ذاتهــا .صحيــح أن بولــس قــد
أثــار عــدة ترصيحــات قويــة ضــد الختــان (انظــر غالطيــة  ،)4-2 :5لكنــه ال يريــد أن يســتنتج
رة إىل ﷲ مــن الختــان .هــذه مل تكــن النقطــة ،ألن
الغالطيــون أن عــدم الختــان هــو أكــر م ـ ّ
بإمــكان املــرء أن يكــون متزمتـاً بشــأن مــا يجــب عــى املــرء عملــه بنفــس قــدر تزمتــه بشــأن مــا
ال يجــب عــى املــرء عملــه .ومــن املنظــور الروحــي ،ال عالقــة ملســألة الختــان بالديــن .فالديانــة
الحقيقيــة هــي الديانــة التــي تهتــم وتُ ْع َنــى بنقــاوة وطهــارة القلــب أكــر مــن اهتاممهــا
بالســلوك الخارجــي لإلنســان .وكــا قــال املســيح نفســه ،ميكــن لإلنســان أن يظهــر حســناً مــن
الخــارج لكنــه قــد يكــون فاســدا ً (نتن ـاً) مــن الداخــل (متــى .)27: 23




مــا الــذي يعنيــه أن تكــون خليقــة جديــدة؟ غالطيــة 15 :6؛ 2كورنثــوس  .17 :5كيــف
اختــرت أنــت نفســك مــا يعنيــه هــذا؟
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الكلمــة اليونانيــة املرتجمــة «خليقــة» هــي « .»Ktisisوهــي تشــر إىل «مخلــوق» فــردي
(عربانيــن  )13 :4أو إىل النظــام «املخلــوق» نفســه (روميــة  .)22 :8وتلــك هــي نقطــة بولــس:
فــأن يصبــح املــرء «خليقــة جديــدة» هــو أمــر ال ميكــن إحداثــه بواســطة أي جهــد بــري —
ســواء كان الختــان أو أي يشء آخــر .ويشــر املســيح إىل هــذه العمليــة عــى أنهــا «الــوالدة
الجديــدة» (يوحنــا  .)8-5 :3إنهــا عمــل إلهــي فيــه يقــوم ﷲ بأخــذ الشــخص امليــت روحي ـاً
وينفــخ فيــه حيــاة روحيــة .وهــذه أيضـاً اســتعارة لوصــف عمــل الخــاص الــذي يصفــه بولــس
بشــكل منوذجــي عــى أنــه التربيــر باإلميــان.
يشــر بولــس إىل هــذه الخليقــة الجديــدة بتفصيــل أكــر يف 2كورنثــوس  .17 :5ويف هــذه
اآليــة يوضــح بولــس أن كــون اإلنســان قــد أصبــح خليقــة جديــدة يعنــي أكــر مــن مجــرد تغيــر
ـجلت الســاء ،إنّهــا تُ ْحـ ِـدث تغي ـرا ً جذري ـاً يف حياتنــا اليوم ّيــة .وكــا
يف وضعنــا وحالتنــا يف سـ ّ
يشــر تيمــويث جــورج ،فــإن الخليقــة الجديــدة «تتضمــن كل عمليــة التجديــد :عمــل التجديــد
الــذي يقــوم بــه الــروح القــدس ويقودنــا إىل التوبــة واإلميــان ،العمليــة اليوم ّيــة للمــوت [عــن
الــذات] والحيــاة [للــرب] ،منــ ٌو مطّــر ٌد يف القداســة التــي تنتهــي بنــا إىل أن نصــر مشــابهني
صــورة يســوع املســيح» (غالطيــة ،صفحــة .)438
مــع ذلــك ،فكوننــا أصبحنــا خليقــة جديــدة هــو ليــس مــا يربرنــا .بــل إن هــذا التغيــر
الجــذري الــذي يطــرأ علينــا ،بــدالً مــن ذلــك ،هــو اإلعــان الواضــح ملــا يعنيــه أن نكــون مربريــن.

الخميس
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يطلب بولس َب َركة ﷲ عىل أولئك الذينَ « ،ي ْسلُكُونَ ِب َح َس ِب ه َذا الْقَانُونِ » (غالطية .)16 :6
يف سياق ما يتحدث عنه بولس ،أي قانون يف اعتقادك هو محور الحديث؟

الكلمــة املرتجمــة «قانــون» تشــر بشــكل حــريف إىل عصــا أو قضيــب يُســتخدم مــن قبــل
الب ّنائــن أو الن ّجاريــن للقيــاس .ومــع الوقــت أخــذت الكلمــة معنــى رمــزي لتشــر إىل القواعــد
واملعايــر التــي يُ َق ِّيــم الشــخص شــيئاً بواســطتها ويُ َق ـ ِّدره .عــى ســبيل املثــال ،عندمــا يتحــدث
النــاس عــن رشيعــة العهــد الجديــد ،فإنهــم بذلــك يشــرون إىل الـــ  27ســفرا ً التــي يتكــون منهــا
العهــد الجديــد ،والتــي يُنظــر إليهــا عــى أنهــا ذات ســلطة رســمية لتحديــد كل ِمــن معتقــدات
الكنيســة ومامرســاتها .لــذا ،فــإن أي تعليــم ال «يتناســب ويتــاىش» مــع مــا هــو موجــود يف
هــذه األســفار ال يُ ْقبَــل.
115

ما هي ِ
«س َم ِت ال َّر ِّب َي ُسو َع» التي يحملها بولس يف جسده؟ وما الذي كان يعنيه عندما
كتب يقول إنه ال يجب عىل أي شخص أن يجلب عليه «أَتْ َعابًا «بسببها»؟ أرمبا تساعدك
غالطية  14 :6عىل إجابة هذا السؤال؟ غالطية 17 :6؛ 2كورنثوس 10 :4؛ .29-23 :11



تـأيت كلمـة ِ
«سـمة» من الكلمة اليونانية « ،»stigmataالتي تـأيت منها أيضاً الكلمة اإلنجليزية
« .»stigmaورمبـا يشير بولـس هنـا إىل التقليـد املعـروف الخـاص بعلميـة َوسـم العبيـد ِ
بسـمة
سـيدهم كشـكل مـن أشـكال تعريفـه والتحقّـق ِمـن ُهويتـه كعبـد مملوك لهـذا السـيد ،أو رمبا
كانـت تُشير إىل طريقـة العبـادة يف بعـض الديانـات الغامضـة حيـث كان يقوم الشـخص املؤمن
بهـذه الديانـة ب َو ّسـم نفسـه كعالمـة للتكريـس .ويف أي حـال مـن األحـوال ،فإ َّن «بولـس بحديثه
عن ِ’س َما ِت ال َّر ِّب يَ ُسـوعَ‘ يشير بال شـك إىل ال ُن َد َب (أثر الجروح) التي تُركت يف جسـده بسـبب
االضطهـاد واملشـقة (انظر 2كورنثـوس 10 :4؛ .)27-24 :11
ر معارضــوه اآلن عــى إجبــار املهتديــن مــن األمــم ألن يقبلــوا ِســمة الختــان كرمــز
ويُ ـ ُّ
لرضوخهــم للديانــة اليهوديــة .لكــن بولــس كانــت لديــه ِســات وعالمــات تشــر إىل ُهويــة
َمــن أصبــح بولــس لــه عبــدا ً .وبالنســبة لبولــس ،فإنــه لــن يخضــع ألحــد غــر املســيح ... .ولقــد
الســات التــي اســتلمها بولــس مــن خصومــه أثنــاء خدمتــه لســيده تتحــدث ببالغــة
كانــت ِّ
فائقــة عــن تكريســه ليســوع» (موســوعة األدفنتســت التفســرية ،مجلــد  ،6صفحــة .)989
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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
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
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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
 .1مـا هـي األهميـة التـي تجدها يف حقيقة أن بولس قد بدأ رسـالته وختمها باإلشـارة

إىل نعمـة ﷲ؟ قارن غالطية 3 :1و .18 :6
َـم ِل َوأَنَـا لِلْ َعال َِـم» (غالطيـة ،)14 :6
ـب الْ َعال ُ
 .2يف ضـوء إعلان بولـس بأنـه « َقـدْ ُصلِ َ
مـا هـي العالقـة التـي يجـب أن تكـون للمسـيحيني مـع العـامل اليـوم؟ كيـف ينبغـي
للمسـيحيني أن يتعاملـوا مـع املسـائل املتعلقـة بالبيئـة والتمييز العنصري واإلجهاض،
إلـخ ،إذا كانـوا قـد ماتـوا بالفعـل عـن العامل؟
 .3كيـف للشـخص أن يعـرف مـا إذا كان قـد اختبر «الخليقـة الجديـدة» التـي كتـب
عنهـا بولس؟
 .3بنـاء على مـا تعلمتـه هذا الربـع ،كيف تُلخِّـص وجهات نظر بولس بشـأن املواضيع
التاليـة :النامـوس ،أعمال النامـوس ،التربيـر باإلميـان ،العهـد القديـم والعهـد الجديد،
عمـل املسـيح ،التقديـس ،وطبيعة الحياة املسـيحية؟
ملخــص الــدرس :الديانــة الحقيقيــة ال تتل ّخــص يف الســلوك الخارجــي وحــده بــل
بحالــة القلــب .عندمــا يخضــع القلــب للــه ،تعكــس حيــاة ذلــك اإلنســان أخــاق املســيح شــيئاً
ـكل
فشــيئاً بينــا ينمــو اإلميــان .يتحتّــم أن يرضــخ القلــب للمســيح .وعندمــا يحــدث هــذا فـ ّ
األمــور تســتقيم بعــد ذلــك تباع ـاً.

117

