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الحالة اإلنسانية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :روميــة 32 -22 ،17 ،16 :1؛ 24 -17 ،10 -1 :2؛ ،2 ،1 :3
.23 ،18 -10
يع أَ ْخطَأُوا َوأَ ْع َو َز ُه ْم َم ْجدُ ِ
هللا» (رومية .)23 :3
آية الحفظ« :إِ ِذ الْ َج ِم ُ
فــي بدايــة الرســالة إلــى روميــة يســعى الرســول بولــس إلــى تثبيــت الحــق المركــزي
لإلنجيــل -حالــة اإلنســان التعيســة .هــذه الحقيقــة تُظهــر أنــه منــذ الســقوط فــي الخطيّــة
متأصلــة فــي الجينــات مثــل لــون عيوننــا.
وصاعــدا ً ،قــد تلوثنــا جميعنــا بالخطيّــة .إنّهــا ّ
لقــد كتــب المصلــح مارتــن لوثــر اآلتــي معلّق ـاً علــى رســالة روميــة« :التعبيــر القائــل
ـس روحــي؛ كأن نقــول ،ليــس كمــا يظهــر الناس
‘الجميــع تحــت الخطيــة’ يجــب أن نأخــذه بحـ ّ
فــي أعيــن أنفســهم وال فــي أعيــن اآلخريــن ولكــن كمــا يَظهــرون أمــام هللا .هــم بجملتهــم
تحــت الخط ّيــة ،أولئــك الذيــن يظهــرون متعديــن فــي عيــون النــاس ،وكذلــك أولئــك الذيــن
يظهــرون أبــرارا ً فــي أعيــن أنفســهم وأمــام اآلخريــن .إ ّن أولئــك الذيــن يقومــون بأعمــال
صالحــة ظاه ّري ـاً ،إنّمــا يفعلــون ذلــك خوف ـاً مــن العقــاب أو ح ّب ـاً فــي الربــح والمجــد ،أو
طلب ـاً لغــرض معيّــن ،وليــس بذهــنٍ ٍ
ـب فــي عمــل الصــاح .بهــذه الكيفيّــة فــإ ّن
راض وراغـ ٍ
اإلنســان يمــ ّرن نفســه باســتمرار فــي أعمــال صالحــة مرئيّــة ،ولكــن داخليّــاً فهــو غــارق
فــي رغبــات خاطئــة ومل ـذ ٍ
ّات شــهواني ٍة ش ـ ّريرة ،هــي مضــادة لألعمــال الصالح ـ ِة الســويّة»
(مارتــن لوثــر ،تعليــق علــى رســالة روميــة ،صفحــة .)69
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  21تشرين األول
(أكتوبر).
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ق ّوة هللا

ــت أَ ْســ َت ِحي ِبإِنْجِ يــلِ ا ْل َم ِســيحِ ،ألَنَّــهُ ُقــ َّو ُة ِ
هللا لِلْخَــا َِص لِــك ُِّل َمــ ْن يُ ْؤ ِمــ ُن:
«ألَنِّــي ل َْس ُ
ـي .ألَنْ ِفيـ ِه ُم ْعلَـ ٌن ِبـ ُّر ِ
ـوب:
لِلْ َي ُهــو ِد ِّي أَ َّو ًال ثُـ َّ
هللا ِبإِي َمــانٍ  ،إلِي َمــانٍ  ،كَ َمــا ُهـ َو َمكْ ُتـ ٌ
ـم لِلْ ُيونَانِـ ِّ
أَ َّمــا الْ َبــا ُّر َفبِاإلِي َمــانِ يَ ْح َيــا» (روميــة  .)17 -16 :1مــاذا تقــول الفقــرة الكتابيــة فــي
روميــة 17 ،16 :1؟ كيــف اختبــرت المواعيــد والرجــاء المتض ّمــن فيهــا؟




يوجد العديد من الكلمات الها ّمة الرئيسيّة في هذه الفقرة:
 .1اإلنجيــل .هــذه هــي الترجمــة اليونانيــة لكلمــة تعنــي حرفيـاً «رســالة ســا ّرة» أو «أخبــار
ســا ّرة» .ولــو أخــذت الكلمــة بمفردهــا فقــد تشــير إلــى أيّــة رســالة ُمفرِحــة ،ولكــن ألنّهــا
مرتبطــة بكلمــة «الْ َم ِســي ِح» فهــي تعنــي «األخبــار الســا ّرة عــن المسـ ّيا» (كلمــة "المســيح" هــي
الترجمــة للكلمــة اليونانيــة التــي تعنــي المس ـ ّيا) .األخبــار الســارة هــي أ ّن المس ـ ّيا قــد جــاء
ويمكــن للنــاس أن يحصلــوا علــى الخــاص عــن طريــق اإليمــان بــه .إنّنــا نجــد الخــاص فــي
يســوع وفــي ب ـ ّره الكامــل -وليــس فــي أنفســنا أو حتّــى فــي نامــوس هللا.
 .2ال ِب ـ ّر .هــذه الكلمــة تشــير إلــى صفــة «التوافــق والرضــى» مــع هللا .ولقــد ظهــر معنــى
خــاص لهــذه الكلمــة فــي رســالة روميــة والتــي ســوف نتناولهــا فــي دراســتنا لمحتويــات
الرســالة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أ ّن اآليــة فــي روميــة  17 :1تربــط هــذه الكلمــة ب ِْاسـ ِـم الجاللــة.
إ ّن هــذا الب ـ ّر يأتــي مــن هللا ،وهللا هــو مو ِجــده وواهبــه .وكمــا ســنرى ،فــإ ّن هــذا هــو الب ـ ّر
الوحيــد الفريــد الــذي لــه الصالحيــة أن يمنحنــا الوعــد بالحيــاة األبديّــة.
 .3اإليمــان .فــي اللغــة اليونان ّيــة ،الكلمتــان المترجمتــان «يؤمــن» و «إيمــان» فــي هــذه
الفقــرة همــا الفعــل واالســم مــن مصــد ٍر واحــد .إ َّن معنــى اإليمــان وارتباطــه بالخــاص ســيظهر
جل ّيـاً إذ نتابــع دراســة رســالة روميــة.

هــل تســأل نفســك إذا كنــت ُم َخل َّصـاً أَ ْم ال ،أو حتــى فــي إمكان ّيــة خالصــك؟ مــا الــذي
يجلــب هــذه المخــاوف؟ مــا هــو أســاس هــذه المخــاوف؟ هــل هــذه المخــاوف
حقيقــة واقعــة؟ بمعنــى ،هــل هــذه المخــاوف هــي نتيجــة عيشــك ألســلوب حيــاة
يمنــع مجاهرتــك بإيمانــك والعيــش وفقـاً لــه؟ مــا االختيــار الــذي يجــب أن ت ّتخــذه
ح ّتــى يكــون لــك الثقــة فــي مواعيــد هللا ال ّتــي لــك فــي يســوع؟
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يع أَ ْخطَأُوا
الْ َج ِم ُ


اقـرأ روميـة  .23 :3لمـاذا من السـهل علينـا أن نؤمن بهذا الكالم اليوم كمسـيحي ّين؟ وفي
نفـس الوقـت ،مـا الذي قـد يجعل بعض الناس يشـككون في صـدق هذه اآلية؟

مــن المدهــش ح ّق ـاً ،أ ّن بعــض النــاس يتَح ـ ّدون فكــرة الخطيّــة البشــريّة ،مجادليــن بــأ ّن
النــاس صالحــون بالفطــرة .والمشــكلة ،علــى أي حــال ،تنبــع مــن عــدم فهــم الصــاح الحقيقــي.
فيمكــن أن يقــارن النــاس أنفســهم بآخريــن فيشــعرون بارتيــاح ورضــى عــن حالتهــم .أليــس من
الســهل أن نجــد أناسـاً أســوأ م ّنــا فنقــارن أنفســنا بهــم .ول ّكــن ذلــك ليــس ضمانـاً للرضــى عــن
أنفســنا .إنّمــا عندمــا نقابــل حالتنــا مــع هللا ومــع القداســة والبـ ّر اإللهــي فــا يخــرج أحدنــا مــن
هــذه المقارنــة إالّ بشــعور الخــزي والنقــص الذريــع.
وتتحـ ّدث اآليــة فــي روميــة  23 :3أيضـاً عــن مجــد هللا ،ولقــد ف ُّســرت هــذه العبــارة بطــرق
متنوعــة ،ولربّمــا أبســط تفســير لمحتــوى هــذه العبــارة هــو مــا ورد فــي 1كورنثــوس .7 :11
«فَ ـ ِإ َّن ال َّر ُجـ َـل ُ ...صــو َر َة ِ
«صــو َرة» بــدل كلمــة
هللا َو َم ْج ـ َد ُه ».وفــي اليونانيــة تُســتخدم كلمــة ُ
كل البعــد
«مجــد» .لقــد ش ـ ّوهت الخط ّيــة صــورة هللا فــي البشــر .والبشــر الخطــاة بعيــدون ّ
عــن أن يعكســوا صــورة هللا أو مجــده.



أي مــن تلــك الصــور هــي األفضــل فــي
اقــرأ روميــة  .18 -10 :3هــل تغ ّيــر شــيء اليــوم؟ ّ
وصفــك؟ مــا الــذي كنــت ســتكون عليــه لــو لــم يكــن المســيح فــي حياتــك؟
ومهمـا كانـت حالتنـا سـيئة ،فحالتنـا ليـس ميـؤوس منهـا .فالخطـوة األولـى هـي االعتـراف
بالخط ّيـة المهيمنـة علـى حياتنـا وعجزنـا عـن فعـل أي شـيء حيالهـا بق ّوتنـا الذات ّيـة :إنّـه عمل
الـروح القـدس إلظهـار هـذه القناعـة .فـإذا لم يقـاوم الخاطـئ الروح القـدس فهو سـوف يقوده
ألن يمـ ّزق القنـاع ،قنـاع المقاومـة المظهري والتبرير الذاتي ويلقي بنفسـه في أحضان المسـيح
متوسلاً وطالبـاً رحمتـه صارخـاً «اللّ ُهـ َّم ا ْر َح ْم ِنـي ،أَنَـا الْ َخ ِاط َئ» (لوقـا .)13 :18
ّ

متــى كانــت آخــر مــ ّرة ألقيــت فيهــا نظــرة فاحصــ ًة وجــادة علــى نفســك وعلــى
دوافعــك وأفعالــك ومشــاعرك؟ مثــل هــذا اإلجـراء يمكــن أن يصيــر "اختبــاراً" مؤلمـاً
جــدّ اً ،أليــس كذلــك؟ فمــا هــو رجــاؤك الوحيــد؟
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تقدم؟
هل ِمن ّ
عنــد نهايــة القــرن العشــرين ،عــاش النــاس بفكــرة أ ّن اإلنســانيّة آخــذة فــي التقــ ّدم
المطّــرد ،وأ ّن المبــادئ األخالقيّــة متزايــدة وأ ّن العلــم والتكنولوجيــا سيســاعدان علــى تأســيس
المدينــة الفاضلــة .وكان يُعتقــد بــأ ّن البشــر كانــوا يســلكون الطريــق صــوب الكمــال .مــن
خــال التعليــم القويــم والتدريــب األدبــي الروحــي ،كان يُتَو ّهــم أ ّن البشــر ســوف يتقّدمــون
كل ذلــك يُفتــرض حدوثــه بالجملــة بمجـ ّرد دخولنــا فــي القــرن الرائــع
هــم ومجتمعهــم .كان ّ
الجديــد ،القــرن الحــادي والعشــرين.
ولألســف ،لــم تتغ ّيــر األمــور تمام ـاً بهــذه الكيف ّيــة ،أليــس كذلــك؟ فــإن القــرن الحــادي
والعشــرين كان مــن أش ـ ّد القــرون عنف ـاً وبربريّــة فــي التاريــخ .ومــن المفارقــات أن التقــدم
العلمــي هــو الــذي َم ّكــن البشــر مــن قتــل اآلخريــن علــى نطــاق أوســع ممــا كان يحلــم بــه
أعتــى المجرميــن عديمــي األخــاق فــي الماضــي! فمــاذا كانــت المشــكلة؟






اقــرأ روميــة  .32 -22 :1بــأي طــرق نــرى األمــور التــي كُ ِت َبــت فــي القــرن األول الميــادي
تأخــذ مجراهــا اآلن فــي القــرن الحادي والعشــرين؟

قــد نحتــاج إيمانـاً لنصـ ّدق أمــورا ً كثيــر ًة في المســيح ّية :مــن بينهــا ،قيامة األمــوات ،المجيء
الثانــي ،الســماء الجديــدة واألرض الجديــدة .ولكــن َمــن ذا الــذي يحتــاج إيمانـاً ليصـ ّدق الحالــة
المترديّــة للبشــرية؟ فاليــوم كل واحــد م ّنــا يعيــش في نتائــج الحالــة المتدهورة.

ركّــز اهتمامــك علــى روميــة  .23 ،22 :1كيــف نــرى هــذا المبــدأ يتجلــى اليــوم؟
برفضهــم هللا ،مــا هــي األمــور التــي أخــذ البشــر فــي عبادتهــا وتأليههــا فــي عصرنــا
الحالــي بــدالً مــن عبــادة هللا؟ وكيــف صــاروا أغبيــاء بفعلهــم هــذا؟ أحضــر إجابتــك
للصــف فــي يــوم الســبت.
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األمر الذي يشترك فيه اليهود واألمم ّيون

خاصة ،خطايا األمم
تناول الرسول بولس في األصحاح األول من رسالته إلى رومية ،بصورة ّ
الوثنيين ،الذين ذهبوا بعيدا ً عن هللا منذ زمن سحيق ،وهكذا سقطوا في أح ّط الممارسات الرديّة.
لكـ ّن بولـس لـم يغفـل أو يتغاضـى عـن ممارسـات شـعبه وبنـي جنسـه أيضـاً ،فبالرغـم من
االمتيـازات التـي أُعطيـت لهـم (روميـة  ،)2 ،1 :3كانـوا هـم أيضاً خطـاة ،مدانين حسـب ناموس
هللا األدبـي وبحاجـة إلـى نعمـة المسـيح المخلّصـة .وبهـذا المعنى ،يتسـاوى اليهـود واألمميون
مـن حيـث أنهـم جميعـاً خطـاة قـد تعـ ّدوا وصايـا هللا ويحتاجون لنعمـة هللا لكـي يخلصوا.

اقــرأ روميــة  .24 -17 ،3 -1 :2مــا الــذي يحـ ّذر منــه بولــس الرســول هنــا؟ مــا الرســالة
التــي ينبغــي علينــا جميعـاً ،يهــوداً كنــا أم أممي ّيــن ،أن ن ّتعــظ بهــا مــن هــذا اإلنــذار؟



«بعد أن بيّن الرسول بولس أ ّن كل الوثنيين هم خطاة ،فهو اآلن ،بصورة خاصة وبق ّوة كبيرة
مؤثرة ،يُظهر بأ ّن اليهود أيضاً يعيشون في الخطيّة ،ألنّهم يطيعون الناموس ظاهريّاً فقط ،أي بنا ًء
على الحرف وليس بحسب الروح» (مارتن لوثر ،تعليق على رسالة رومية ،صفحة .)61
فــي كثيــر مــن األحيــان ،يكــون مــن الســهل أن نــرى ونشــير إلــى خطايــا اآلخريــن .كــم
مــ ّرةً ،مــع ذلــك ،نكــون أنفســنا مجرميــن نرتكــب نفــس اآلثــام أو أفظــع منهــا؟ المشــكلة
هــي أن ّنــا غالبـاً مــا نتعامــى عــن أخطائنــا وننظــر بالرضــى عــن أنفســنا بســبب مقارنــة حالتنــا
بحــاالت َمــن هــم أســوأ م ّنــا.
لكــن بولــس ال يرضــى عــن هــذا ،وهــو يحــذّر بنــي جنســه أالّ يتســ ّرعوا فــي الحكــم
خاصــة هللا المختــارة – فهــم خطــاة .وقــد
علــى األممييّــن ،ألنّهــم ،أي اليهــود ،حتــى لــو كانــوا ّ
كانــوا فــي بعــض الحــاالت أكثــر جرمـاً مــن الوثنييــن الذيــن كان اليهــود يكيلــون لهــم اإلدانــة
واالت ّهامــات ،أل ّن اليهــود قــد حصلــوا علــى نــور أكثــر مــن األمميــن.
والنقطــة التــي يؤكــد عليهــا بولــس هنــا هــي أنّــه ال يوجــد فيمــا بيننــا إنســان بــار .ال أحــد
ـح بِال ِفطْـ َرة أو تقــي بالوراثــة .فســواء
فينــا يصــل إلــى المســتوى اإللهــي المطلــوب .ال أحــد صالـ ٌ
ـي أم فقيــر ،يخــاف هللا أو يرفضــه ،فجميعنــا مدانــون ،ولــوال
يهــودي أم أممــي ،ذكــر أم أنثــى ،غنـ ّ
نعمــة هللا كمــا هــي معلنــة فــي إنجيلــه ،لك ّنــا جميعنــا تحــت دينونــة وبــا رجــاء.

كــم م ـ ّرة ،ولــو بالفكــر ،تدي ـ ُن اآلخريــن فــي أمــور قــد تكــون أنــت نفســك مجرم ـاً
فيهــا؟ بالتفكيــر فيمــا كتبــه الرســول بولــس هنــا ،كيــف يمكنــك أن تتغ ّيــر؟
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اإلنجيل والتوبة
ـف ِ
هللا إِنَّ َمــا يَ ْق َتــادُكَ
«أَ ْم ت َْسـ َتهِي ُن ِب ِغ َنــى لُطْ ِفـ ِه َوإِ ْم َهالِـ ِه َوطُــولِ أَنَاتِـ ِهَ ،غ ْيـ َر َعالِـ ٍـم أَنَّ لُطْـ َ
إِلَــى ال َّت ْو َب ـ ِة؟» (روميــة  )4 :2مــا هــي الرســالة المتض ّمنــة لنــا هنــا بخصــوص مســألة
التوبــة؟



ْــف هللا يقودنــا ،وال يجبرنــا كخطــا ًة للتوبــة .فــاهلل ال يمــارس
يجــب أن نالحــظ بــأ ّن لُط َ
اإلكـراه .فهــو َص ُبــور طويــل األنــاة ويســعى لجــذب جميــع النــاس بمحبتــه .فالتوبــة باإلرغــام
تقضــي علــى الغــرض منهــا ،أليــس كذلــك؟ إ ّن فــرض هللا التوبــة بالقـ ّوة ،أال يَ ْخلَــص كل إنســان
إذن؟ ألنّــه لمــاذا يجبــر البعــض علــى التوبــة دون غيرهــم؟ ينبغــي أن تكــون التوبــة عم ـاً
ناتج ـاً عــن اإلرادة الح ـ ّرة واســتجابة لعمــل الــروح القــدس فــي حياتنــا .نعــم ،التوبــة هــي
هبــة مــن هللا ،ولكــن يجــب علينــا أن نكــون مســتعديّن ومنفتحيــن لقبولهــا .إنّهــا اختيــار حـ ّر،
نســتطيع بمحــض إرادتنــا أن نتخــذه ألنفســنا.

مــا الــذي يحــدث ألولئــك الذيــن يرفضــون التوبــة ،ويســتمر ّون فــي العصيــان؟ (روميــة
.)10 -5 :2



يشـ ّدد الرســول بولــس علــى األعمــال الصالحــة فــي روميــة  ،10 -5 :2ويكــرر التشــديد علــى
كل رســالة روميــة .إن عبــارة التبريــر باإليمــان وبــدون أعمــال النامــوس ،ال ينبغــي
ذلــك فــي ّ
تفســيرها بــأ ّن األعمــال الصالحــة ال مــكان لهــا فــي الحيــاة المســيحيّة .فمثـاً فــي روميــة 7 :2
الصالِـ ِح .ومــع أ ّن المجهــود البشــري ال يجلب
يأتــي الخــاص للذيــن يطلبونــه ب َِصبْـ ٍر ِفــي الْ َع َمــلِ َّ
الخــاص ،فهــو جــزء مــن اختبــار العمــل الخالصــي .مــن الصعوبــة بمــكان أن يتخ ّيــل المــرء
إنســاناً بعــد قـراءة الكتــاب المقــدس ،يخــرج مقتنعـاً بعــدم أهم ّيــة األعمــال الصالحــة .التوبــة
الخالصــة الصادقــة مــن صميــم القلــب ســيتبعها تصميــم علــى االنتصــار والتخلّــص مــن األمــور
التــي نحــن بحاجــة إلــى أن نتــوب عنهــا ،ومــن ثـ ّم االنخـراط فــي العمــل الصالــح.

هــل تهيمــن عليــك روح التوبــة؟ هــل تطلبهــا بإخــاص ،أَ ْم أنّــك تتغاضــى عــن
أخطائــك وتقصيراتــك وخطايــاك؟ وإذا كنــت تتغاضــى عــن هــذه األمــور ،فكيــف
تتغ ّيــر؟ ولمــاذا يجــب أن تتغ ّيــر؟
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لمزيد من الدرس« :وهكذا تبيّن االصطالحات الكتابيّة أ ّن الخطيّة ليست مصيب ًة نزلت
على اإلنسان مباغت ًة وإنّما هي نتيجة لنشاط وعمل إرادي واختيار شخصي محض .واألبعد من ذلك،
فالخط ّية ليست غياب الصالح ،إنما هي تقصير البشر في بلوغ توقعات هللا لهم .إنها مسار ش ّرير قد
اختاره اإلنسان بإرادته الح ّرة .إنّها ليست ضعفاً ال يُحاسب عليه اإلنسان ،أل ّن اإلنسان في حالة ارتكاب
الخطية يق ّرر عمدا ً أن يخطئ بعصيانه أوامر هللا وتع ّديه ناموس هللا وفشله في االت ّعاظ بكلمة الرب.
فالخطية تحاول تخطّي الحدود التي وضعها هللا .باالختصار  ...الخط ّية هي تم ّرد على هللا» [دليل
الهوت األدڨنتست السبتيين (هاغرستون :ماريالند :ريفيو آند هيرالد للنشر ،)2000 ،صفحة .]239
كل مكان .الفسق
ناظري حالة العالم .فالألخالقية منتشرة في العالم في ّ
«لقد ُوضعت أمام
ّ
هو خطيّة العالم الكبرى اآلن في هذا العصر ،ولم يكشّ ر الفساد عن أنيابه من قبل بهذه
الكيفيّة .كما أ ّن الناس واقعون تحت سلطان عقار من ّوم ،ومحبو التقوى والصالح قد يئسوا من
تمادي الفساد والش ّر .والفساد ال يستشري فقط بين عديمي اإليمان والمستهزئين .لو كانت
الحال هكذا لهان األمر ،فكثير من الرجال والنساء الذين يدينون بدين المسيح هم مجرمون.
فحتّى الذين ي ّدعون بأنّهم ينتظرون ظهوره على السحاب ،ليسوا أكثر استعدادا ً لذلك الرجاء من
الشيطان نفسه .إنّهم ال يسمحون للروح القدس أن يغسلهم من أدران الخط ّية بالتوبة الحقيقية.
إنّهم قد خدموا شهواتهم طويالً حتى صار طبيع ّياً أن تكون تص ّوراتهم وأفكارهم دنسة وتخيالتهم
فاسدة» (روح النبوة ،شهادات للكنيسة ،الجزء الثاني ،صفحة .)346

أسئلة للنقاش
كل مــا حــدث ،يصـ ّرون علــى أن
.1 .1كيــف تجيــب علــى أولئــك الذيــن ،بالرغــم مــن ّ

البشــرية تتحســن وتتقــدم؟ أي جــدال يقدمــون ومــا الــر ّد علــى ذلــك؟
 .2انظـر إلـى االقتبـاس المأخـوذ مـن كتابات روح النبوة في دراسـة يـوم الجمعة .إذا
النـص ،فما هـي إجابتك؟ لمـاذا من المهـم أالّ تفشـل وتيأس،
رأيـت نفسـك فـي هـذا ّ
بـل تواصـل مطالباً بإتمام وعـود هللا المتعلقة :أوالً ،بالغفران ،وثانيـاً ،بالتطهير؟ َمن ذا
الـذي يريـدك أن تقـول لنفسـك بأنـك غارق فـي الفسـاد وال يمكنك أن تَخلَـص ،وبأنه
مـن األفضـل أن تستسـلم ويتـأس؟ وهـل تسـتمع إليـه أَ ْم إلى يسـوع الذي يقـول لنا:
« َوالَ أَنَـا أَ ِدي ُنـك .ا ْذ َهـبَ ...والَ تُخ ِْطئ ...أَيْضً ـا» يوحنا .11 :8
 .3لمــاذا مــن المهــم لنــا كمســيحي ّين أن نفهــم حالــة اإلنســان الخاطئــة الفاســدة؟
ومــاذا يمكــن أن يحــدث عندمــا نتغاضــى عــن هــذه الحالــة المحزنــة؟ مــا األخطــاء
التــي يقودنــا إليهــا فهمنــا الخاطــئ لحالتنــا الحقيق ّيــة؟
 .4فكّر في عدد البروتستانت الذين اختاروا أن يموتوا عن أن يتنازلوا عن إيمانهم .ما
مدى قوة إيماننا؟ هل إيماننا قوي بما يكفي ليجعلنا نموت ألجله؟
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