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 13 -7تشرين األول (أكتوبر)

الصرا ُع
ّ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :عبرانييــن 6 :8؛ متــى 17 :19؛ رؤيــا 17 :12؛ الوييــن 23؛ أعمــال
29 -1 :15؛ غالطيــة .12 -1 :1
ـي ،أَ َّمــا ال ِّن ْع َمـ ُة َوالْ َحـ ُّـق َف ِب َي ُســو َع الْ َم ِســيحِ
آيــة الحفــظ« :ألَنَّ ال َّنا ُمـ َ
ـوس ِب ُم َ
وســى أُ ْع ِطـ َ
َصا َرا» (يوحنــا .)17 :1

كانــت الكنيســة األولــى تتكـ ّون فــي معظمهــا ِمــن يهــود لــم يخطــر ببالهــم ،ولــو للحظـ ٍة،
أنّهــم بقبولهــم للمسـيّا اليهــودي ،يســوع ،إنّمــا كانــوا بطريقــة مــا يتحولــون عــن مواعيــد العهــد
اإللهــي التــي قطعهــا هللا لبنــي إس ـرائيل قديم ـاً .وقــد كانــوا علــى صــواب« ،فعندمــا رفــض
اليهــو ُد االعت ـر َاف بــأ َّن يســو َع هــو المســيح ف ََص ُمــوا عالق ـ َة العهــد مــع هللاُ ،م ْن ِه ِي ـ َن وضعهــم
الخــاص كشــعبه المختــار (دانيــال  .)27 - 24 :9ومــع أن عهــد هللا ووعــوده ظلّــت هــي ذاتهــا إال
أنــه اختــار شــعباً [روحيـاً] جديــدا ً  ...حـ َّـل مــكان األمــة اليهوديــة (غالطيــة 29 - 27 :3؛ ،15 :6
[ »)16كتــاب إيمــان األدڨنتســت الســبتيين ،صفحــة  .]320وكانــت المســألة بالنســبة لليهــود
الذيــن آمنــوا بالمســيح تتعلــق بمــا إذا كان لِزام ـاً علــى اليهــود أن يصيــروا مســيحيين لكــي
يقبلــوا المســيح .كمــا كانــت المســألة األخــرى بالنســبة للكثيريــن منهــم تتعلــق بمــا إذا كان
لِزامـاً علــى األممييــن أن يصيــروا يهــودا ً قبــل أن يتمكنــوا مــن قبــول المســيح.
وفــي وقــت الحــق ،جاءتهــم اإلجابــة القاطعــة مــن مجمــع أورشــليم .فقــد ات ّخــذ مجمــع
أورشــليم قــرارا ً بــأالّ يثقّلــوا علــى األممي ّيــن بمجموعــة مراســيم وقوانيــن .وهــذا معنــاه أ ّن
أوال حتــى يقبلــوا يســوع ويؤمنــوا بــه.
األممي ّيــن لــم يكونــوا بحاجــة إلــى أن يصيــروا يهــودا ً ً
وبالرغــم مــن هــذا القـرار ،فقــد أصـ ّر بعــض المعلّميــن المتز ّمتيــن علــى أ ّن المتجددين من
األمــم كان عليهــم أن يحفظــوا هــذه القوانيــن والفــروض والنواميــس ،بمــا فــي ذلــك الختــان،
(األمــر الــذي لــم يجعــل المســيح ّية أمـرا ً جذّابـاً خاصــة بالنســبة للرجــل البالــغ) .هــذا يعنــي أ َّن
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اليهــود اعتقــدوا أنــه لكــي يصبــح هــؤالء األممييــن مشــاركين فــي وعــود العهــد ،فــإن عليهــم
االلت ـزام بالكثيــر مــن القوانيــن والتعليمــات التــي كانــت تُعتبــر شــرطاً ضروري ـاً للقبــول فــي
الحظيــرة اليهوديــة.
ماذا كانت القضايا محور الخالف وكيف ت َّم التعامل معها؟
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  14تشرين األول
(أكتوبر).

األحد

 8تشرين األول (أكتوبر)

عهد أفضل
ٌ

اقرأ عبرانيين  .6 :8ما هي الرسالة هنا؟ وكيف لنا أن نفهم ما هي هذه «ال َم َوا ِعيد
األَفْضَ ل»؟



لربّما كان أعظم فرق بين ديانة العهد القديم وديانة العهد الجديد هو حقيقة أ ّن حقبة
تأسست بقدوم المسيّا ،يسوع الذي من الناصرة .لقد أُرسل يسوع ِمن ِقبل هللا
العهد الجديد قد ّ
ليكون المخلّص .ال يمكن أن يتجاهله الناس وينالون الخالص .فقط من خالل الكفارة التي ق ّدمها
يمكن أن تُغفر خطاياهم .فقط من خالل االنتساب واالستناد إلى حياته الكاملة يمكنهم أن يقفوا
أمام هللا بال إدانة .بكالم آخر ،إ ّن الخالص كان من خالل ب ّر المسيح وليس بأم ٍر آخر.
إ ّن ق ّديســي العهــد القديــم تطلّعــوا إلــى بــركات عصــر المس ـ ّيا والوعــد بالخــاص .وقــف
النــاس فــي العهــد الجديــد أمــام ســؤال مح ّيــر ،هــل يقبلــون يســوع الناصــري الــذي أرســله
هللا كالمس ـ ّيا مخلّصهــم؟ لــو أنّهــم آمنــوا بــه ،أي أنّهــم قبلــوه كمــا هــو وس ـلّموا أنفســهم لــه،
فلســوف يَ ْخلَصــون بواســطة الب ـ ّر الــذي يُ َق ـ َّد ُم لهــم م ّجان ـاً.
وعلــى أي حــا ٍل ،فــإ ّن المطاليــب الروحيّــة تبقــى كمــا هــي فــي العهــد الجديــد دون تغييــر،
مؤسســة علــى صفــات هللا ويســوع المســيح .والطاعــة للنامــوس األدبــي ،نامــوس الوصايــا
ألنّهــا
ّ
العشــر ،هــو جــز ٌء هــام ٌ فــي عهــد هللا بأســفار العهــد الجديــد كمــا كان فــي القديــم تمامـاً.



اقــرأ متــى 17 :19؛ رؤيــا 17 :12؛ 12 :14؛ يعقــوب  .11 ،10 :2مــاذا تخبرنــا هــذه
الفقــرات الكتابيــة عــن النامــوس األدبــي فــي العهــد الجديــد؟

في نفس الوقت ،فإ َّن مجمل التعليمات والنواميس الطقس ّية – التي كانت بالضرورة يهوديّة
وكانت مرتبط ًة تماماً بعهد هللا قديماً ،وكانت جميعها تشير إلى يسوع وموته وخدمته كرئيس
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مبني على «مواعيد أفضل».
كهنة – قد انتهى عملها ،وأُ ّسس نظا ٌم جدي ٌد ،نظام ّ
لقــد كان مــن أعظــم مهــام بولــس فــي رســالة روميــة هــو مســاعدة كال اليهــود واألممي ّيــن
أن يفهمــوا مــا يعنيــه التح ـ ّول مــن اليهوديــة إلــى المســيح ّية .وقــد كان األمــر يحتــاج لوقــت
ليــس بقصيــر حتــى يحــدث ذلــك التح ـ ّول .إ ّن كثي ـرا ً مــن اليهــود الذيــن قبلــوا يســوع لــم
يكونــوا جاهزيــن لتلــك التغيي ـرات التــي كانــت ســتأتي.

مــا هــي بعــض وعــود الكتــاب المقــدس المفضّ لــة بالنســبة لــك؟ كــم م ـ ّرة تطالــب
بهــا؟ مــا هــي االختيــارات التــي تتخذهــا ويمكــن أن تعــوق إتمــام هــذه الوعــود فــي
حياتــك؟

االثنين

 9تشرين األول (أكتوبر)

القوانين والمراسيم اليهوديّة
بقــدر مــا يســمح الوقــت ،تصفّح ســفر الالوييــن ،انظر على ســبيل المثــال األصحاحــات ،12
 .23 ،16مــا هــي األفــكار التــي تـراودك وأنــت تقرأ هــذه القوانيــن والتعليمــات والطقوس؟
لمــاذا يتعـ ّذر الســلوك بموجــب الكثيــر مــن هــذه األمــور في أزمنــة العهــد الجديد؟



إنّه من المناسب لنا ترتيب قوانين العهد القديم في مص ّنفات متنوعة:
الناموس األدبي ( )2الناموس الطقسي ( )3النواميس المدنية ( )4اللوائح والقوانين ()5
النواميس الصح ّية .هذا التصنيف هو اصطناعي بعض الشيء .وفي الحقيقة ،إ ّن بعض هذه
النواميس والقوانين متداخلة ومتشابكة .واألقدمون لم ينظروا إليها على أنها منفصلة عن بعضها.
أ َّمــا النامــوس األدبــي فمل ّخــص فــي الوصايــا العشــر (خــروج  .)17 -1 :20هــذا النامــوس
يُلَ ِّخــص المطاليــب األدبيّــة للبشــر .هــذه الوصايــا العشــر موضحــة أكثــر فــي عــ ّدة لوائــح
وأحــكام فــي الخمســة األســفار األولــى بالكتــاب المقـ ّدس .هــذه التفاصيــل تب ّيــن كيف ّيــة حفــظ
نامــوس هللا فــي حــاالت متن ّوعــة .وال ت ُســتثنى مــن ذلــك النواميــس المدنيــة ألنّهــا مبنيــة علــى
النامــوس األدبــي .وهــي تع ـ ّرف عالقــة المواطــن بالســلطات المدن ّيــة وبالمواطنيــن أمثالــه،
وهــي تحتــوي علــى العقوبــات للتعديــات والتجــاوزات.
والنامــوس الطقســي يُنظّــم خدمــات الهيــكل شــارحاً التقدمــات المختلفــة والمســؤوليات
الشــخصيّة للمواطــن .وهــو يعيّــن أيّــام األعيــاد ويشــرح طريقــة االحتفــال بهــا.
والقوانيــن الصحيّــة تتشــابك مــع القوانيــن األخــرى .فالقوانيــن المتعلّقــة بعــدم االهتمــام
بالنظافــة تقــوم بتعريــف التقصيــر فــي النظافــة الطقســية فــي الهيــكل وتذهــب إلــى أبعــد
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مــن ذلــك لتشــمل النظافــة الشــخص ّية .والقوانيــن الصح ّيــة والقوانيــن المتعلّقــة باللحــوم
الطاهــرة والنجســة هــي مبن ّيــة علــى اعتبــارات جســدية.
مــن المحتمــل أ ّن اليهــودي قــد فكّــر فــي هــذه النواميــس علــى أنّهــا حزمــة واحــدة
مصدرهــا هللا ،لكــن ال ب ـ ّد أنّــه كان يُم ِّيــز بينهــا ذهني ـاً .فالوصايــا العشــر قــد نطــق بهــا هللا
مباشــر ًة للشــعب ،األمــر الــذي يميِّزهــا ويجعلهــا ذات أهميــة خاصــة .والنواميــس األخــرى قــد
أُعطيــت بواســطة موســى .والطقــوس الدينيــة كان يتــم مراعاتهــا أثنــاء مزاولــة خدمــات الهيكل.
والنواميــس والقوانيــن المدنيّــة ،علــى األقــل جــزء كبيــر منهــا ،لــم يكــن مــن الممكــن
فرضهــا بعــد فقــدان اليهــود اســتقاللهم ،ووقوعهــم تحــت ســلطان أ ّمــة أخــرى .إ ّن كثي ـرا ً مــن
الطقــوس لــم يعــد فــي اإلمــكان حفظهــا بعــد تدميــر الهيــكل .أيض ـاً ،وبعــد قــدوم المس ـ ّيا،
فقــد التقــى الرمــز بالمرمــوز إليــه ولَ ـ ْم تَ ْبـ َـق هنــاك حاج ـ ٌة إلــى ممارســة تلــك الطقــوس.

الثالثاء

 10تشرين األول (أكتوبر)

حسب عادة موسى


اقرأ أعمال  .1 :15ما القضية التي س ّببت الخالف والشقاق؟ لماذا يعتقد بعض الناس أنّ
هذا اإلجراء لم يكن يقتصر على األمة اليهوديّة فقط؟ انظر سفر التكوين .10 :17

فــي حيــن اندمــج الرســل والكهنــة واألعضــاء العلمانيــون بأنطاكيــة فــي محاولــة ُمخلِصــة
ـب الْ َف ِّر ِ
يس ـ ِّيي َن»
لربــح أنفــس عديــد ٍة للمســيح ،نجــح بعــض المؤمنيــن اليهــود « ِم ـ ْن َم ْذ َهـ ِ
ـبب فــي ذعــر
فــي إلقــاء ســؤال ســرعان مــا أ ّدى إلــى صـراع واســع النطــاق فــي الكنيســة وتسـ ّ
كل
المؤمنيــن مــن األمــم .وبثقــة كبيــرة ،أصـ َّر هــؤالء المعلّمــون علــى حتميّــة الختــان وحفــظ ّ
بنــود النامــوس الطقســي للحصــول علــى الخــاص .لقــد افتخــر اليهــود دائمـاً بخدمــات الهيــكل
المع ّينــة لهــم مــن هللا .وكثيــر مــن أولئــك الذيــن تج ـ ّددوا وآمنــوا بالمســيح كانــوا ال يزالــون
يعتقــدون :بمــا أ ّن هللا كان قــد ع ّيــن لأل ّمــة اليهوديّــة طريقــة العبــادة منــذ القــدم ،فليــس
مــن المعقــول أن يغ ّيــر هــذه المراســيم والطقــوس اآلن ،واصـ ّروا بــأ ّن الطقــوس والممارســات
كل
اليهوديّــة ينبغــي أن تندمــج بفرائــض الديانــة المســيح ّية .كانــوا بطيئيــن فــي اســتيعاب أ ّن ّ
التقدمــات والذبائــح كانــت فقــط لتشــير إلــى مــوت ابــن هللا ،وحيــث التقــى الرمــز بالمرمــوز
إليــه فــإن الطقــوس والمراســيم الموســويّة لــم تعــد ُمل ِز َمــة وبطــل مفعولهــا.


اقرأ أعمال  12 -2 :15كيف تم تسوية هذا النزاع؟
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«ففيما كان [بولس] ينظر إلى هللا في انتظار إرشاد مباشر ،كان أبدا ً مستعدا ً ألن يعترف
بالسلطة المعطاة لهيئة المؤمنين المتحدين معاً في شركة الكنيسة .لقد أحس بالحاجة إلى
المشورة وعندما طرأت شؤون هامة َس َّر ُه أن يبسطها أمام الكنيسة ويتحد مع إخوته في طلب
الحكمة من هللا التخاذ القرارات الصائبة حيالها» (روح النبوة ،أعمال الرسل ،صفحة .)167
مــن المثيــر لالهتمــام أن نعــرف بــأ ّن الرســول بولــس الــذي كثيـرا ً مــا تحـ ّدث عــن دعوتــه
النبويّــة وكيــف كلّفــه يســوع بالمه ّمــة الكرازيّــة ،أصبــح اآلن علــى اســتعداد ألن يعمــل مــع
جســد المســيح الــذي هــو الكنيســة .بمعنــى أنّــه مهمــا كانــت الدعــوة التــي تسـلّمها مــن هللا،
ـكل ،الكنيســة ،ويجــب عليــه أن يعمــل معهــا بقــدر اإلمــكان.
فقــد تي ّقــن بأنّــه جــز ٌء مــن الـ ّ

مــا هــو موقفــك نحــو قيــادة الكنيســة؟ إلــى أي درجــة أنــت متعــاون؟ لمــاذا كان
كل عضــو يعمــل فقــط مــا يحلــو
التعــاون مه ّمــا والزمـاً؟ كيــف يكــون أداؤنــا لــو أنّ ّ
لــه أو لهــا ،بانع ـزالٍ عــن بق ّيــة الجســد الــذي هــو كنيســة هللا؟

األربعاء

 11تشرين األول (أكتوبر)

المؤمنون األمم ّيون


اقــرأ أعمــال  .29 -5 :15مــا القـرار الــذي اتّخــذه مجمــع أورشــليم ،ومــاذا كانــت أســباب
اتخــاذ ذلــك القرار؟

كان القــرار مضــادا ً الدعــاءات المته ّوديــن المتعصبيــن .هــؤالء القــوم أصــروا علــى أ ّن
المتجد ّديــن مــن األمــم ال بّــد أن يُختتنــوا ويَحفظــوا جميــع متطلبــات النامــوس الطقســي،
«وقــد أصــروا علــى أن الش ـرائع والطقــوس اليهوديــة ينبغــي أن تندمــج فــي فرائــض الديانــة
المســيحية» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل صفحــة .)157
من المثير لالهتمام ،في أعمال  ،10 :15مالحظة الطريقة التي بها ص ّور الرسول بطرس هذه
النواميس القديمة باعتبارها «نِيرٍ» لم يستطيعوا حمله .فهل هللا الذي أنشأ هذه النواميس والقوانين،
يعمل منها نِيرا ً على رقاب شعبه؟ ال يمكن تخيّل ذلك .فبدالً من ذلك ،وعلى مر السنين ،قام بعض
القادة ،من خالل طقوسهم الشفوية ،بتحويل كثير من هذه النواميس التي كان من المفترض لها
أن تكون بَ َركَة ،إلى أحمال ثقيلة .لقد سعى مجمع أورشليم إلى إراحة األممي ّين من هذه األحمال.
الحــظ أيض ـاً انّــه لــم يُ ْذكَ ـ ْر بــأ ّن األممييــن ال يحتاجــون إلــى أن يطيعــوا الوصايــا العشــر،
فهــل تتخ ّيــل أ ّن المجلــس الــذي أخبرهــم بــأال يأكلــوا الــدم يعــود فيخبرهــم أنــه مــن المقبــول
الخاصــة بالزنــى والقتــل ومــا شــابه؟ بالطبــع ال.
أن يتجاهلــوا الوصايــا العشــر
ّ
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مــا هــي القوانيــن التــي ُو ِضعــت للمؤمنيــن مــن األمــم (أعمــال  )29 ،20 :15ولمــاذا
هــذه القوانيــن بالــذات؟

وعلــى الرغــم مــن أنــه مــا كان ينبغي أن يفــرض المؤمنــون من اليهــود قوانينهم وطقوســهم
علــى األممي ّيــن ،إال أ ّن مجمــع أورشــليم أراد أن يتأكّــد مــن أن األممي ّيــن لــم يفعلــوا شــيئاً
يمكــن اعتبــاره مســيئاً لليهــود الذيــن اتّحــدوا معهــم فــي المســيح .فالرســل والشــيوخ اتفقــوا
عندئــذ أن يُ ْعلِمــوا األممي ّيــن ،مــن خــال رســالة ،بـأَ ْن يَ ْمتَ ِن ُعــوا َعـ ْن نَ َج َاسـ ِ
ـامَ ،وال ِّزنَــا،
ـات األَ ْص َنـ ِ
َوالْ َم ْخ ُنــوقِ َ ،والـ َّد ِم .يقــول البعــض بــأ ّن تقديــس الســبت لــم يُ ْذكَــر علــى وجــه الخصــوص فــي
الرســالة ،فــا بـ ّد أنّــه لــم يكــن ُملزِمـاً لألممييّــن (وبالطبــع فالوصايــا بخصــوص شــهادة الــزور
والقتــل لــم تُذكــر كذلــك ،لــذا فهــذا الجــدال هــو غيــر معقــول).

هــل يجــوز أن ّنــا بطــرق ُم َع َّي َن ـ ٍة ،نضــع أحمــاالً علــى أكتــاف النــاس وهــي ليســت
ضروريّــة ألنّهــا طقســ ّية وليســت مــن وصايــا هللا؟ إن كان كذلــك فكيــف؟ أحضــر
إجابتــك للصــف يــوم الســبت.

الخميس

 12تشرين األول (أكتوبر)

بولس والغالطيون
ـض النظــر عــن وضــوح القـرار الــذي اتّخــذه مجمــع أورشــليم ،فقــد كان ال يـزال هنــاك
بغـ ّ
أولئــك الذيــن قصــدوا بــأن يذهبــوا فــي ط ّريقهــم وكانــوا يواصلــون التشــديد علــى وجــوب أن
يحفــظ األمميــون الطقــوس اليهوديــة والنواميــس التقليديّــة .وقــد رأى بولــس أ ّن ذلــك الوضــع
خطيــر ج ـ ّدا ً أل ّن األمــر لــم يكــن بخصــوص توافــه بســيطة فــي مفهــوم اإليمــان ،بــل أصبــح
رفض ـاً إلنجيــل المســيح ذاتــه.

اقــرأ غالطيــة  .12 -1 :1مــا مــدى خطــورة المســألة التــي واجههــا بولــس فــي غالطيــة؟
مــاذا يخبرنــا ذلــك عــن أهم ّيــة هــذه المســألة؟



كمــا ذكرنــا ســابقاً ،فقــد كان الوضــع فــي غالطيــة هــو الــذي حــدا ،لدرجــة كبيــرة ،إلــى
اإلس ـراع فــي حمــل الرســالة إلــى روميــة .فــي رســالته إلــى روميــة ،يش ـ ّدد الرســول بولــس
ـض مــن المؤمنيــن اليهــود بــأ ّن
علــى موضــوع الرســالة إلــى أهــل غالطيــة .فلقــد جــادل البعـ ُ
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النامــوس الــذي أعطــاه لهــم هللا عــن طريــق موســى هــو هــا ّم للغايــة ويجــب حفظــه بواســطة
األممي ّيــن المتج ّدديــن .وكان بولــس يحــاول أن يوضّ ــح مكانــة النامــوس ومه ّمتــه .فلــم يكــن
يرغــب فــي أ ّن هــؤالء اليهــود يَكــون لهــم موطــئ قــدم فــي روميــة كمــا فعلــوا فــي غالطيــة.
إنّــه ألمـ ٌر فــي غايــة البســاطة أن تســأل مــا إذا كان بولــس يتحـ ّدث عــن النامــوس الطقســي
أو النامــوس األدبــي فــي غالطيــة وروميــة .فالقضيــة كانــت تتعلــق بمــا إذا كان ينبغــي أن
ـب مــن المهتديــن مــن األمــم الخضــوع لعمليــة الختــان وحفــظ نامــوس موســى .وقــد كان
يُطْلَـ َ
مجمــع أورشــليم قــد حســم هــذه المســألة بالفعــل ،لكــن بعضـاً مــن اليهــود المتزمتيــن ،م ّمــن
أصبحــوا مســيحيين ،رفضــوا إتِّبــاع قـرار مجمــع أورشــليم.
ويــرى البعــض فــي رســالتي بولــس إلــى أهــل غالطيــة وأهــل روميــة إشــارة إلــى أ ّن
النامــوس األدبــي ،الوصايــا العشــر ،أو فــي الحقيقــة الوص ّيــة الرابعــة فقــط ،لــم تعــد ُملزِمــة
للمســيحي ّين .ومــع ذلــك ،فإنهــم لــم يســتوعبوا مضمــون الرســالتين إلــى غالطيــة وروميــة،
كمــا أنهــم لــم يضعــوا فــي االعتبــار الســياق التاريخــي للرســالتين والقضايــا التــي كان بولــس
يحــاول معالجتهــا مــن خــال هاتيــن الرســالتين .وكمــا ســنرى ،فــإ ّن بولــس شــد ّد علــى أ ّن
الخــاص كان باإليمــان فقــط وليــس بحفــظ النامــوس ،وال حتّــى النامــوس األدبــي .ومــع هــذا،
فذلــك ليــس نفــس الشــيء كالقــول بــأ ّن النامــوس األدبــي ال يجــب طاعتــه .فوجــوب حفــظ
وإطاعــة الوصايــا لــم يكــن أبــدا ً محـ ّـل جــدال .إ ّن أولئــك الذيــن يقحمــون النامــوس األدبــي فــي
الجــدال إنمــا يتح ّدثــون عــن أمــر آخــر لــم يتح ـ ّدث عنــه بولــس الرســول بتات ـاً فــي رســالتيه
إلــى غالطيــة وروميــة.

كيف تر ّد على أولئك الذين يزعمون بأنّ السبت ليس ُمل َزماً على المسيحي ّين أن
يحفظوه؟ كيف توضح الحق المتعلق بالسبت بطريقة الئقة ولكن من دون مساومة؟

الجمعة

 13تشرين األول (أكتوبر)

لمزيـد مـن الدرس :اقـرأ لروح النبـوة الفصل الـذي بعنـوان «اليهود واألمـم» ،صفحة
167 -156؛ والفصـل الـذي بعنـوان «ارتـداد فـي غالطيـة» ،صفحـة  ،332 -327وذلـك في كتاب
أعمـال الرسـل؛ وفـي كتـاب اآلباء واألنبيـاء ،اقرأ الفصل الـذي بعنوان «إعطاء الشـريعة» ،صفحة
 ،273 -261والفصـل الـذي بعنـوان «الشـريعة والعهـدان» ،صفحـة 327 -318؛ وفـي كتـاب
مشـتهى األجيـال ،اقـرأ الفصـل الـذي بعنوان «الشـعب المرفـوض» ،صفحـة .28 -25
ال شــك أ ّن كنيســتنا تواجــه أوقــات ص ـراع ون ـزاع .وهــذا ليــس جديــدا ً علينــا .فقــد كان
إبليــس دوم ـاً فــي حــرب مــع الكنيســة ،حتّــى فــي أيــام المســيحيّة األولــى ،ظهــر الغضــب
والصــراع بيــن صفــوف المؤمنيــن .وكان هنــاك صــراع ،لــو لــم يُ َحــل لتمكّــن مــن تدميــر
الكنيســة فــي مهدهــا.
19

«فعــن طريــق تأثيــر المعلميــن الكذبــة الذيــن ظهــروا بيــن مؤمنــي أورشــليم ،بــدأت
االنقســامات والهرطقــات والشــهوانية ترســخ أقدامهــا بســرعة بيــن مؤمنــي غالطيــة .هــؤالء
المعلمــون الكذبــة مزجــوا التقاليــد اليهوديــة بحقائــق اإلنجيــل .فــإذ تجاهلــوا حكــم المجمــع
العــام الــذي انعقــد فــي أورشــليم ،ألحــوا علــى المهتديــن مــن األمــم بــأن يحفظــوا النامــوس
الطقســي وقــد صــار الموقــف حرج ـاً ومتأزم ـاً» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)327

أسئلة للنقاش
 .1راجــع مــع الصــف الســؤال األخيــر بــدرس يــوم األربعــاء .بأيــة طــرق يمكــن أن

تكــون كنيســتك المحليــة ،أو أنــت فــي بيتــك ،أو أنــت حتــى مــع نفســك ،تقــوم
بوضــع أحمــال علــى اآلخريــن (أو علــى نفســك) ،وهــي أحمــال ليســت ضروريــة أو
مطلوبــة؟ كيــف نتح ّقــق مــا إذا ك ّنــا فعـاً نقــوم بهــذه األمــور؟ كيــف نتح ّقــق مــا إذا
ك ّنــا قــد ارتخينــا وضعفــت عزيمتنــا وهبطــت مســتوياتنا الروح ّيــة وأســلوب حياتنــا
إلــى حــدّ أن ّنــا لــم نعــد نعكــس الدعــوة الســامية التــي لنــا فــي المســيح يســوع؟
 .2مــا هــي بعــض المجــادالت التــي يســتعملها البعــض مدّ عيــن بــأنّ الوصايــا العشــر
لــم تعــد ملزِمــة للمســيحي ّين اليــوم؟ كيــف نجــاوب علــى هــذه اال ّدعــاءات؟ مــا
الخطــأ فــي مثــل هــذه المجــادالت؟ ولمــاذا ،فــي كثيــر مــن الحــاالت ،نجــد أن أولئــك
الذيــن يثيــرون هــذه المجــادالت ال يعيشــون وكمــا لــو أن الوصايــا العشــر لــم تعــد
ُملزِمــة؟
ـاوم
 .3اقــرأ غالطيــة  12 -1 :1مـ ّرة ثانيــة .الحــظ إلــى أي درجــة كان بولــس غيــر مسـ ٍ
وجازمـاً فــي عقيدتــه ،وكيــف كان غيــوراً متح ّمسـاً فــي فهمــه لإلنجيــل؟ مــاذا ينبغــي
خاصــة فــي
أن يخبرنــا ذلــك عــن كيف ّيــة الثبــات دون تأرجــح فــي المبــادئ القويمــة ّ
عصرنــا ،عصــر التعدديــة والنســب ّية؟ كيــف يب ّيــن هــذا األمــر بــأنّ بعــض التعاليــم ال
يمكــن المســاومة فيهــا أو التخلّــي عنهــا بــأي حــال؟
 .4فــي الصــف ،تحــدّ ث عــن المســائل التــي تســب ّبت فــي اإلصــاح البروتســتانتي .مــا
هــي االختالفــات الرئيسـ ّية التــي لــم تُ َحـ ْـل بعــد أو لــم يحــدث فيهــا اتّفــاق؟
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