الدرس األول

 30أيلول (سبتمبر) 6 -تشرين األول (أكتوبر)

الرسول بولس في رومية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :روميــة 27 -20 :15؛ أعمــال 31 -17 :28؛ فيلبــي 12 :1؛ روميــة
7 :1؛ أفســس 1؛ روميــة .14 :15
ـم
ـمَ ،أنَّ إِي َمانَكُـ ْ
آيــة الحفــظَ « :أ َّوالًَ ،أشْ ـكُ ُر إِل ِهــي ِب َي ُســو َع الْ َم ِســيحِ ِمـ ْن جِ َهـ ِة َج ِمي ِعكُـ ْ
يُ َنــا َدى ِبـ ِه ِفــي ك ُِّل الْ َعالَـ ِـم» (روميــة .)8 :1
مــن المهــم لــدارس الرســالة إلــى روميــة أن يســتوعب الخلف ّيــة التاريخ ّيــة لهــذه الرســالة.
خاصــة مــن
فالمحتــوى ضــروري جــ ّدا ً لفهــم التعليــم المقــ ّدم .كان بولــس يكتــب لفئــة ّ
المســيحي ّين فــي وقــت مع ّيــن وأيضـاً لقصـ ٍـد مع ّيــن ،مــدركاً أن كتاباتــه هــذه ســتفيدنا اليــوم
فــي فهــم دراســتنا.
لــذا فلنرجــع بأدراجنــا زمن ـاً إلــى القــرن األول فــي رومــا حيــث أصبحــت الجماهيــر آنئـ ٍـذ
هــي مجمــل أعضــاء الكنيســة المســيحيّة األولــى ،ولنصغــي إلــى بولــس وإلــى الــكالم الــذي
أعطــاه لــه الــروح القــدس كــي يق ّدمــه إلــى المؤمنيــن فــي روميــة.
ومهمـا يكـن مـن محدوديّة المواضيـع المطروحة فـإ ّن المبادئ المتض ّمنة عـن كيفيّة خالص
اإلنسـان هـي مألوفـة للجميـع .نعـم ،إ ّن بولـس كان يت ّحدث لمجموعـة معينة من النـاس؛ وكان
لديـه أيضـاً موضـوع آخـر مع ّيـن عنـد كتابـة هـذه الرسـالة .وكما نعلـم بعد ذلـك بقـرون ع ّدة،
فـي عصـر يختلـف تماماً ،بـأن الكلمات التـي كتبها كانت ها ّمة بالنسـبة لمارتن لوثـر كما كانت
ها ّمـة لبولـس الرسـول عندما كتبهـا أوالً ،وهي ها ّمة بالنسـبة لنـا اليوم.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  7تشرين األول (أكتوبر).
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األحد

 1تشرين األول (أكتوبر)

رسالة بولس الرسول
تشــير روميــة  2 ،1 :16إلــى أ ّن الرســول بولــس لربّمــا كتــب رســالته فــي المدينــة اليونانيّــة
كَ ْن َخ ِريَــا القريبــة مــن مدينــة كورنثــوس .و ِذكْــر بولــس الســم فيبــي ،وهــي مواطنــة يهوديــة
مقيمــة فــي مدينــة كورنثــوس الواســعة ،ير ّجــح أن يكــون المــكان الــذي كتــب بولــس منــه
رســالته إلــى أهــل روميــة هــو كَ ْن َخ ِريَــا.
إ ّن أحــد أســباب الرغبــة فــي معرفــة المــدن التــي كُ ِت َبــت منهــا رســائل العهــد الجديــد هــو
التأكّــد مــن تاريــخ كتابــة الرســالة .وأل ّن الرســول بولــس قــد ارتحــل كثيـرا ً ،فمعرفــة موقعــه فــي
زمــن مع ّيــن يمكــن أن يعطينــا مفتاحـاً لمعرفــة تواريــخ كتابــة رســائله.
أسـس بولـس كنيسـ ًة فـي مدينـة كورنثـوس في رحلتـه التبشـيريّة الثانيـة ما بيـن 52 -49م.
ّ
(انظـر أعمـال  .)18 -1 :18ولقـد زار اليونـان فـي رحلتـه الثالثـة 58 -53م ،وزار اليونـان ثانيـة
(أعمـال  )3 ،2 :20وتسـلّم تق ُدمـة لألخوة في أورشـليم قرب نهاية كرازتـه( .رومية .)26 ،25 :15
لذلـك ،فرسـالته إلـى روميـة لربّمـا تكـون قـد كُتبت فـي األشـهر األولى من سـنة 58م.

مــا هــي الكنائــس الهامــة األخــرى التــي زارهــا بولــس الرســول فــي رحلتــه التبشــير ّية
الثالثــة؟ أعمــال .23 :18



عنــد زيــارة بولــس الرســول لكنائــس غالطيــة ،اكتشــف أ ّن معلميــن مزيّفيــن قــد نجحــوا
فــي إقنــاع األعضــاء ،أثنــاء غيابــه ،بالرضــوخ لعمل ّيــة الختــان وحفــظ تعاليــم نامــوس موســى.
ولجزعــه مــن تجاســر معارضيــه واحتمــال وصولهــم قَبلــه إلــى روميــة ،كتــب رســالته هــذه
إلــى أهــل روميــة إليقــاف تلــك المهزلــة ومنــع حدوثهــا فــي روميــة ذاتهــا .ويُعتقــد كذلــك أ ّن
الرســالة إلــى أهــل غالطيــة كانــت قــد كُتبــت أيضــا مــن مدينــة كورنثــوس أثنــاء تواجــد بولــس
هنــاك فــي رحلتــه التبشــيريّة الثالثــة ،وقــد يكــون ذلــك بعــد وصولــه إليهــا بفتــرة وجيــزة.
«وفــي رســالته إلــى أهــل روميــة بســط بولــس حقائــق اإلنجيــل العظيمــة .وقــد حــدد
موقفــه بالنســبة إلــى المشــاكل التــي كانــت مثيــرة لكنائــس اليهــود وكنائــس األمــم ،وأراهــم
أن اآلمــال والمواعيــد التــي كانــت قب ـاً وقف ـاً علــى اليهــود وحدهــم قُدمــت اآلن إلــى األمــم
أيض ـاً» روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)319
وكمـا سـبق وذكرنـا ،فـإن مـن الضـروري عنـد دراسـة أيّـاً مـن أسـفار الكتـاب المقـ ّدس أن
السـفر ،أي أن نعـرف القضيـة التـي كان يتعامـل معهـا .وبالتالـي ،فإنه
نعـرف لمـاذا كُتـب هـذا ِّ
مـن المهـم لفهمنـا لرسـالة بولـس إلـى أهل روميـة أن نعرف مـا هي المسـائل التي كانـت ت ُثير
وت ُ ْربِـك كنائـس اليهـود وكنائـس األمـم .إ ّن درس األسـبوع القـادم سـيتناول هـذه المسـائل.
7

مـا هـي األمـور التـي تُثيـر وتُ ْربِـك كنيسـتك في الوقـت الحاضر؟ هـل التهديـدات تأتي
باألكثـر مـن الخـارج أَ ْم مـن الداخـل؟ ومـا هـو دورك الذي تقـوم به في هـذه الحوارات
أي
والمشـا ّدات؟ كـم مـ ّر ًة توقفـت لتراجـع دورك وموقفـك وميولـك الشـخصية فـي ّ
مجابهـات تواجهـك؟ لمـاذا كان االسـتجواب الشـخصي لفحـص دواخـل النفـس مه ّماً؟

االثنين

 2تشرين األول (أكتوبر)

رغبة بولس في زيارة مدينة رومية
ال بديــل لالتصــال الشــخصي ،حيــث أنــه الطريقــة المثلــى للتواصــل فــي معظــم الحــاالت.
يمكننــا االتصــال هاتفيـاً أو إرســال رســالة بريــد إلكترونــي أو رســالة نصيــة ،بــل وحتــى التواصل
عــن طريــق «ســكايب» ،ولكــن االلتقــاء المباشــر أو وجهـاً لوجــه هــو أفضــل وســيلة للتواصــل
مــع اآلخريــن .وهــذا هــو الســبب الــذي حــدا ببولــس أن يقــول فــي رســالته إلــى روميــة بأنّــه
إنّمــا قصــد أن يراهــم شــخصيّاً ،أرادهــم أن يعلمــوا بقدومــه وســبب ذلــك.

اقرأ رومية  .27 -20 :15ما األسباب التي أعطاها الرسول بولس لعدم تمكّنه من زيارة
رومية قبالً؟ وما الذي دفعه للحضور إليها اآلن؟ وما مدى أهم ّية المرسلية في تفكيره؟
وما الذي يمكن أن نت ّعلمه من كلماته عن المرسلية والشهادة بالكلمة؟ ما هي النقطة
الها ّمة والالزمة التي شدّ د عليها بولس في رومية  27 :15عن اليهود واألمم؟



إ ّن هذا ال ُمرسل العظيم إلى األمم قد شعر دائماً بأنه لِزاماً عليه أن يحمل اإلنجيل إلى أماكن
تأسس فيها اإلنجيل بالفعل.
جديدة ،تاركاً المجال للمرسلين اآلخرين كي يعملوا في األماكن التي قد ّ
وفي األيام التي كانت فيها المسيح ّية حديثة والع َّمال قليلين ،كان تبشير بولس في األماكن التي تم
تبشيرها مسبقاً سيكون إهدارا ً لجهود بولس الكرازية .وقد قال بولس« ،ل ِك ْن كُ ْن ُت ُم ْحتَر ًِصا أَ ْن أُبَشِّ َر
يح ،لِئَ َّال أَبْ ِن َي َعلَى أَ َس ٍ
وب :ال َِّذي َن لَ ْم يُ ْخبَ ُروا
ه َكذَا :لَيْ َس َحيْثُ ُس ِّم َي الْ َم ِس ُ
اس آل َخ َر  .بَ ْل كَ َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
ِب ِه َسيُبْ ِص ُرونََ ،وال َِّذي َن لَ ْم يَ ْس َم ُعوا َسيَ ْف َه ُمونَ» (رومية .)21 ،20 :15
لــم يكــن قصــد بولــس الرســول أن يســتقر فــي مدينــة روميــة .كان هدفــه أن يكــرز فــي
إســبانيا وكان يأمــل فــي أن يحظــى بدعــم المســيحيين فــي روميــة لهــذه المخاطــرة.

مـا المبـدأ الهـام الـذي نأخـذه بخصـوص مرسـلية الكـرازة مـن حقيقـة أن بولس قـد لجأ
مؤسسـة لتسـاعده فـي الوصـول إلـى منطقـة جديدة كـي يقوم بتبشـيرها؟
إلـى كنيسـة ّ
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اقــرأ روميــة  27 -20 :15مـ ّر ًة ثانيــة .الحــظ رغبــة بولــس الرســول العارمــة للشــهادة
والخدمــة .مــا الــذي يدفعــك للخدمــة ويشــعل فيــك الرغبــة القلبيــة للعمــل؟

الثالثاء

 3تشرين األول (أكتوبر)

بولس في ُرو ِم َية

يس الْ ُم َع ْسـكَرَِ ،وأَ َّمـا بُول ُُس َفأُ ِذنَ
« َولَ َّمـا أَتَ ْي َنـا إِلَـى ُرو ِم َيـ َة َسـل ََّم َقائِدُ الْ ِم َئ ِة األَ ْسـ َرى إِلَى َرئِ ِ
يـم َو ْحـدَ ُه َم َـع الْ َع ْسـكَر ِِّي الَّـ ِذي كَانَ يَ ْح ُر ُسـهُ » (أعمال  .)16 :28مـا الذي يخبرنا
لَـهُ أَنْ يُ ِق َ
النـص عـن كيف ّيـة وصول بولـس أخيراً إلـى رومية؟ ما الـدرس الـذي نتعلّمه هنا
بـه هـذا ّ
عـن المفاجـآت غيـر المتو ّقعة والتـي تعتـري طريقنا في كثير مـن األحيان؟



نعــم ،لقــد وصــل بولــس أخيـرا ً إلــى روميــة ،وإن وصــل إليهــا كأســير .فكــم مــن المـ ّرات ال
تأتــي خططنــا كمــا نتوقّــع ونرجــو ،حتّــى تلــك التــي وضعناهــا بأحســن النوايــا.
وصــل بولــس إلــى أورشــليم فــي نهايــة ُمهمتــه التبشــيريّة الثالثــة ،ومعــه التقدمــة إلــى
الفقـراء التــي جمعهــا مــن الجماهيــر فــي أوروبــا وآســيا الصغــرى .ولكـ ّن أحداثـاً غيــر محب ّبــة
وغيــر متوقّعــة كانــت بانتظــاره .فقــد قُبــض عليــه و ُوضــع فــي سالســل ،وبعــد أن ُحجــز ســجيناً
لمـ ّدة عاميــن فــي قيصريّــة ،قـ ّدم شــكاي ًة إلــى القيصــر .وبعــد حوالــي ثالثــة أعــوام مــن األســر،
وصــل إلــى روميــة ،وربّمــا ليــس بالطريقــة التــي كان يعتــزم أن يزورهــا بهــا حيــن كتــب إلــى
كنيســة روميــة قبــل ذلــك بســنوات ُم ْعرِبـاً عــن رغبتــه فــي زيــارة الكنيســة هنــاك.

مــاذا تخبرنــا أعمــال  31 -17 :28عــن المــدّ ة التــي قضاهــا بولــس فــي روميــة؟ واألهــم،
مــا الــدرس الــذي نتعلّمــه مــن ذلــك؟



«إن ما كان مزمعاً أن يسترعي انتباه البالط إلى المسيحية لم يكن هو عظات بولس بل وثقه
وقيوده .فكأسير أمكنه أن يحطم قيود نفوس كثيرة قيدتها عبودية الخطية .ولم يكن هذا كل
شيء .فلقد أعلن قائالًَ ‹ :وأَكْثَ ُر ا ِإل ْخ َو ِةَ ،و ُه ْم َواثِقُو َن ِفي ال َّر ِّب ِب ُوث ُ ِقي ،يَ ْجتَ ِرئُو َن أَكْثَ َر َعلَى التَّ َكل ُِّم
بِالْ َكلِ َم ِة ِبالَ َخ ْو ٍف( ›.فيلبي ( »)14 :1روح النبوة ،أعمال الرسل ،صفحة .)402

كم ّمر ًة اختبرت في حياتك التواءات وانعطافات غير متوقعة ،آلت جميعها في النهاية
لصالحك؟ (انظر فيلبي  .)12 :1كيف يتس ّنى لك الحصول على اإليمان من هذه االختبارات
بالرب ثق ًة كاملة من جهة االختبارات الصعبة التي قلّما نتج عنها أيّة فائد ٍة تُذكر؟
والثقة ّ
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األربعاء

 4تشرين األول (أكتوبر)

«القديسون في رومية»
هنــا تح ّيــة بولــس الرســول إلــى كنيســة روميــة« :إِلَــى َج ِميـعِ الْ َم ْو ُجو ِديـ َن ِفــي ُرو ِم َيـ َة،
ـم َو َسـاَ ٌم ِمـ َن ِ
هللاَ ،مدْ ُع ِّويـ َن ِقدِّ ِ
أَ ِح َّبــا َء ِ
هللا أَبِي َنا َوال َّر ِّب َي ُســو َع الْ َم ِســي ِح»
يســي َن :نِ ْع َمـ ٌة لَكُـ ْ
أي مبــادئ للحـ ّـق والالهــوت واإليمــان نســتخلصها مــن هــذه اآليــات؟
(روميــة ّ .)7 :1



أَ ِح َّبــا ُء ِ
ـب أولئــك
ـب العالــم ،إال أنّــه بمعنــى خــاص يحـ ّ
هللا .بمــا أنــه صحيــح أ ّن هللا يحـ ّ
الذيــن اختــاروه ،أولئــك الذيــن اســتجابوا لمح ّبتــه.
خاصــة أولئــك الذيــن يح ّبوننــا؛
ـب بصفــة ّ
إننــا نــرى ذلــك فــي المحيــط البشــري .فنحــن نحـ ّ
فإننــا نتبــادل معهــم الشــعور العاطفــي .إ َّن المحبــة تتطلــب اســتجابة .وعندمــا ال تأتــي
االســتجابة قريب ـاً ،ال يتــم التعبيــر عــن المحبــة تعبي ـرا ً كام ـاً.
التعبير « َم ْد ُع ِّوي َن ِق ِّد ِ
يسي َن» يعني مص ّنفين في مرتبة ق ّديسين .إ ّن كلمة «قديسين» هي ترجمة
«األشخاص القديسون» .والمق َّدس هو المك ّرس .فالقديس هو
للكلمة اليونانية  hagioiوالتي تعني
ُ
طويل في التكريس ،ولكن لكون
المرء الذي قد أُفرِز ِمن ِقبل هللا .ولربّما أمام هذا الشخص شو ٌط ٌ
هذا الشخص قد اختار المسيح ربّاً فهذا يضعه في مرتبة قديّس بحسب التعبير الكتابي.

قــال الرســول بولــس بأنهــم « َمدْ ُع ِّوي ـ َن ِقدِّ ِ
يســي َن» .هــل يعنــي هــذا أن بعــض النــاس
غيــر مدعويــن؟ كيــف تســاعدنا هــذه اآليــات علــى فهــم مــا يعنيــه بولــس؟ أفســس :1
4؛ عبرانييــن 9 :2؛ 2بطــرس .9 :3



إ ّن أعظم خبر َسا ٍّر في اإلنجيل هو أ ّن موت المسيح كان شامالً لجميع الناس ،إنّه كان ألجل
جميع البشر .والجميع مدع ّوون للخالص بواسطته« ،مدع ُوين ق ّديسين» ِمن قَبل تأسيس العالم.
الناس جميعاً الخالص في يسوع .إن نار الجحيم األخيرة كان
كان قصد هللا األساسي أن يجد ُ
المقصود لها أن تكون فقط إلبليس ومالئكته( .متى  .)41 :25أما عدم استفادة البعض من عط ّية
اب ٍ
شخص ما عن
هللا للخالص فال يقلّل من مدى عظمة وقيمة هذه العطية ،مثلما ال يقلل إضر َ
تناول الطعام في ساحة السوق من لذة األطعمة الموجودة في ذلك السوق.

إن هللا ،حتــى قبــل تأســيس العالــم ،قــد دعــاك ليكــون لــك الخــاص فيــه .لمــاذا ال
ينبغــي أن تســمح ألي شــيء علــى اإلطــاق أن يحــول دون االســتجابة لهــذه الدعــوة؟
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الخميس

 5تشرين األول (أكتوبر)

المؤمنون في رومية

ـم يُ َنــا َدى ِبـ ِه ِفــي ك ُِّل
ـم ،أَنَّ إِي َمانَكُـ ْ
«أَ َّوالً ،أَشْ ـكُ ُر إِل ِهــي ِب َي ُســو َع الْ َم ِســيحِ ِمـ ْن جِ َهـ ِة َج ِمي ِعكُـ ْ
الْ َعالَـ ِـم» (روميــة .)8 :1

تأســس جمهــور المؤمنيــن فــي روميــة .إن التقليــد القائــل بــأ ّن الكنيســة
ال يُعــرف كيــف ّ
تأسســت علــى يّــد بطــرس أو بولــس ليــس لــه ســند تاريخــي .فإنــه ل ّربمــا يكــون قــد
قــد ّ
ّأسســها األعضــاء العلمان ّيــون ،المتجـ ّددون فــي يــوم الخمســين فــي أورشــليم (أعمــال  )2الذيــن
قامــوا بعــد ذلــك بزيــارة روميــة أو النــزوح إليهــا .أو لربّمــا تكــون الكنيســة فــي روميــة قــد
تأسســت بواســطة متجدديــن مــن فتــرة الحقــة انتقلــوا إلــى هنــاك فشــهدوا بإيمانهــم فــي
عاصمــة العالــم آنــذاك.
إنّــه مــن المدهــش أنّــه فــي غضــون بضــع عشـرات مــن الســنين بعــد يــوم الخمســين أ ّن
جمهــورا ً قــد ت َ َك ـ َّو َن دون زيــارات أو حمــات تبشــيريّة تُذكــر« .ورغــم المعارضــة المضــا ّدة
ـرب حولهــا» (تعليقــات روح النبــوة،
فقــد نشــأت كنيســة فت ّيــة غ ّيــورة مت ّحمســة ،ولقــد سـ ّيج الـ ّ
موســوعة الكتــاب المقــدس لألدﭬنتســت ،مجلــد  ،6صفحــة .)1067


اقرأ رومية  .14 :15كيف يصف بولس الكنيسة في رومية؟

هــا هــي ثــاث صفّــات يشــير إليهــا بولــس الرســول فــي اختبــار المســيحي ّين بكنيســة
روميــة:
َ « .1مشْ ـ ُحونُو َن َصالَحـاً ».هــل يقــول النــاس هــذا عــن اختبارنــا نحــن؟ وإذا عاشــرونا ،فهــل
يجذبهــم صالحنــا ويســترعي انتباههــم؟
َ « .2م ْملُــو ُؤو َن ك َُّل ِعلْـ ٍـم ».يشـ ّدد الكتــاب المقـ ّدس علــى أهم ّيــة التنـ ّور والمعرفــة والفهــم.
يهيــب هللا بالمســيحيين أن يدرســوا الكتــاب المق ـ ّدس ليصبحــوا مثقفيــن عارفيــن تعاليمــه.
أيض ـاً ،عبــارة « ‘أُ ْع ِطي ُك ـ ْم قَلْبًــا َج ِدي ـ ًدا’ تعنــي ‘أعطيكــم عق ـاً جديــدا ً ’.فالتغييــر فــي القلــب
يأتــي عــن اقتنــاع تــام بالواجــب المســيحي بفهــم الحـ ّـق» (روح النبــوة ،حياتــي اليــوم ،صفحــة
.)24
َ
« .3قَــا ِد ُرو َن أ ْن يُ ْنـ ِـذ َر بَ ْعضُ ُكـ ْم بَ ْعضً ــا ».ال أحــد يســتطيع أن يتقـ ّدم روح ّيـاَ إذا انعــزل عــن
اإلخــوة المؤمنيــن .نحتــاج إلــى القــدرة علــى تشــجيع اآلخريــن .وفــي الوقــت ذاتــه ،نحتــاج
إلــى أن نلقــى تشــجيعاً مــن اآلخريــن أيضـاً.
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وماذا عن كنيستك المحل ّية؟ ماذا عن صيتها؟ أو باألولى ،هل لها صيت حسن؟ ماذا
واألهم ،إذا لزم األمر ،كيف
تخبرك إجابتك عن مكانة كنيستك المحل ّية في المجتمع؟
ّ
يمكنك تحسين هذا الوضع؟

الجمعة

 6تشرين األول (أكتوبر)

لمزيــد مــن الــدرس« :إ ّن خــاص الجنــس البشــري لــم يــأت نتيجــة إعــادة نظــر أو
تعديــل اضطـراري لــزم عملــه بســبب انعطــاف وتغ ّيــر األحــداث بعــد ظهــور الخط ّيــة .باألحرى،
جــاء خــاص الجنــس البشــري حســب خطّــة إله ّيــة لفــداء اإلنســان كانــت قــد ُو ِضعــت قبــل
خلــق هــذا العالــم1( .كورنثــوس 7 :2؛ أفســس 14 ،3 :1؛ 2تســالونيكي  )14 ،13 :2وقــد تجـذّرت
هــذه الخطّــة فــي مح ّبــة هللا األزل ّيــة لإلنســان (ارميــا )3 :31
«هــذه الخطّــة تشــمل األبديّــة فــي الزمــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل .إنّهــا تتض ّمــن
خاصة هللا المقدســة،
حقائــق وبــركات كاالختيــار والتعييــن ال ُم ْسـبَق [أفســس  ]11 :1ألن نكــون ّ
كل شــيء
وألن نكــون ُمشَ ــابِهين ُصــو َرة المســيح ،وتتضمــن كذلــك الفــداء والغف ـران ،وات ّحــاد ّ
بالمســيح ،وختــم الــروح القــدس ،وتسـلّم الميـراث األبــدي ،والتمجيــد فــي الملكــوت (أفســس
 .)14-3 :1واألمــر المركــزي فــي هــذه الخطّــة هــو آالم ومــوت يســوع ،الــذي لــم يكــن حدثـاً
تاريخيـاً بمحــض الصدفــة أو مجـ ّرد نتيجــة قـرار بشــري محــض ولك ّنــه كان متجــذرا ً فــي قصــد
هللا لفدائنــا (أعمــال  .)28 ،27 :4وكان يســوع حقيقـ ًة هــو «الْ َخـ ُر ِ
ـح ُم ْنـ ُذ تَأْ ِسـ ِ
ـيس
وف الَّـ ِـذي ُذ ِبـ َ
الْ َعالَـ ِـم» (رؤيــا [ »)8 :13دليــل الهــوت األدڨنتســت الســبتيين (هاغرســتون :ماريالنــد :ريفيــو
آنــد هيرالــد للنشــر ،)2000 ،صفحــة .]276 ،275

أسئلة للنقاش
ـف عــن اإلصــاح البروتســتانتي .فكّــر مل ّي ـاً فــي هــذا الســؤال:
 .1تحــدّ ث فــي الصـ ّ

كيــف كان ســيكون عالمنــا اليــوم بــدون ذلــك اإلصــاح؟
 .2أمعــن التفكيــر فــي كوننــا قــد ُدعينــا لنحصــل علــى الخــاص قبــل تأســيس العالــم
(انظــر أيضـاً تيطــس 2 ،1 :1؛ 2تيموثــاوس  )9 ،8 :1لمــاذا نجــد هــذا األمــر مشـ ّجعاً؟
مــاذا يخبرنــا ذلــك عــن مح ّبــة هللا لجميــع البشــر؟ لمــاذا هــو مــن المؤســف عندمــا
يديــر النــاس ظهورهــم لِمــا ُقــدّ م لهــم بنعمــة ومح ّبــة ف ّياضــة؟
ـق فــي آخــر ســؤال فــي درس يــوم الخميــس .كيــف ي َتسـ ّنى لص ّفــك أن
 .3فكّــر بعمـ ٍ
يســاعد فــي تحســين صيــت كنيســتك فــي المجتمــع ،إذا لـزِم األمــر؟
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