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 28تشرين األول (أكتوبر) 3 -تشرين الثاني (نوفمبر)

إيمان إبراهيم

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :تكويــن 6 :15؛ 2صموئيــل 12 ،11؛ روميــة 31 ،20 :3؛ 17 -1 :4؛
غالطيــة 23-21 :3؛ 1يوحنــا .4 :3
وس» (رومية .)31 :3
وس بِاإلِي َمانِ ؟ َحاشَ ا! َب ْل نُ َث ِّب ُت ال َّنا ُم َ
آية الحفظ« :أَ َف ُن ْب ِط ُل ال َّنا ُم َ
إ ّن روميــة  4يأخذنــا إلــى أســاس المبــدأ الكتابــي القائــل بــأ ّن الخــاص هــو باإليمــان وحده،
وإلــى صميــم مــا بــدأت بــه نهضــة اإلصــاح البروتســتانتي .فــي الحقيقــة ،إنّــه فــي مثــل هــذا
األســبوع منــذ خمســمائة ســنة مضــت بــدأت نهضــة اإلصــاح البروتســتانتي بمارتــن لوثــر.
ومنــذ ذلــك الحيــن لــم ينظــر األمنــاء مــن البروتســتانت إلــى الــوراء.
مــن خــال اإلشــارة إلــى إبراهيــم ،باعتبــاره نموذج ـاً للقداســة والتقــوى ،وكمثــال إلنســان
احتــاج أن يخلــص بالنعمــة بــدون أعمــال النامــوس ،نجــد أن بولــس لــم يتــرك للقــارئ مجــاالً
لســوء الفهــم .فــإذا كانــت أفضــل أعمــال اإلنســان [أي إبراهيــم] وطاعتــه للنامــوس لــم تكــن
كافيـ ًة ألن تبـ ّرره أمــام هللا ،فمــا هــو الرجــاء ألي إنســان غيــره؟ إذا كان األمــر قــد تطلّــب مــن
إبراهيــم أن يعتمــد علــى نعمــة هللا ،فــإ ّن ذلــك ينبغــي أن ينطبــق علــى غيــره مــن النــاس،
يهــودا ً كانــوا أم أممي ّيــن.
يعلــن بولــس الرســول فــي روميــة  4ثــاث مراحــل رئيسـ ّية فــي خطّــة الخــاص )1( :وعــد
البــركات اإللهيــة (وعــد النعمــة) )2( ،االســتجابة اإلنســانية لذلــك الوعــد (اســتجابة اإليمــان)،
( )3اإلعــان اإللهــي للبــ ّر المحســوب للذيــن يؤمنــون (التبريــر) .كان ذلــك مــا حــدث مــع
إبراهيــم ،وهــو مــا يحــدث معنــا.
مــن المهــ ّم أن نتذكّــر أ ّن الخــاص بالنســبة لبولــس الرســول هــو بالنعمــة؛ إنّــه منحــ ٌة
ت ُعطــى لنــا مهمــا كانــت درجــة عــدم أهليّتنــا أو اســتحقاقنا .فلــو نلناهــا عــن اســتحقاق نكــون
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مديونيــن لهــا ولــو ك ّنــا مدينيــن فهــي ديـ ُن علينــا وليــس هبــة مجان ّيــة .ولمخلوقــات ســاقطة
فاســدة مثلنــا فالخــاص يتحتّــم أن يكــون هب ـ ًة مــن هللا.
كان علــى بولــس أن يرجــع بذاكرتــه إلــى ســفر التكويــن ليثبــت نظرتــه للخــاص باإليمــان
وحــده ،مقتبسـاً مــن تكويــن َ« 6 :15فَآ َمـ َن بِالـ َّر ِّب فَ َح ِسـ َب ُه لَـ ُه ِبـ ًّرا ».هــا هــو التبريــر باإليمــان
ـدس.
فــي الصفحــات األولــى للكتــاب المقـ ّ
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  4تشرين الثاني (نوفمبر).

األحد

 29تشرين األول (أكتوبر)

الناموس

اقــرأ روميــة 31 :3؛ مــا هــي النقطــة التــي يؤكــد عليهــا بولــس هنــا؟ مــا أهميــة هــذه
النقطــة بالنســبة لنــا كأدﭬنتست ســبتيين؟



يش ـ ّدد بولــس الرســول فــي هــذه الفقــرة علــى أ ّن اإليمــان ال يبطــل نامــوس هللا .ولكــن
كل َم ْج ُمو َعــة قَ َوانِيــن العهــد القديــم ،لــم
حتّــى أولئــك الذيــن حفظــوا الشــريعة ،أو حتــى ّ
يخلصــوا البتّــة بواســطتها .فديانــة العهــد القديــم مثــل ديانــة العهــد الجديــد كانــت دائم ـاً
وأبــدا ً تعلــن أ ّن نعمــة هللا الممنوحــة م ّجان ـاً للخطــاة كانــت باإليمــان.

اقــرأ روميــة  8 -1 :4كيــف يب ّيــن هــذا االقتبــاس أنّــه ح ّتــى فــي العهــد القديــم كان
الخــاص باإليمــان وليــس بأعمــال النامــوس؟



بنــا ًء علــى قصــص وس ـ ّجالت العهــد القديــم ،فــإ ّن إبراهيــم ُحســب بــا ّرا ً ألنّــه آمــن بــاهلل.
أي فكــرة بــأن اإليمــان
لذلــك فالعهــد القديــم يعلّــم بــأن البــ ّر باإليمــان .ومــن هنــا ،فــإن ّ
«يبطــل النامــوس» هــي خطــأ جســيم .الخــاص باإليمــان هــو تعليــم أساســي هــام فــي العهــد
القديــم ،والنعمــة متواجــدة ومتوفّــرة فيــه .وكانــت فــروض ال َم ْقـ ِـدس والهيــكل كلّهــا ال تــؤدي
إلــى الخــاص عــن طريــق األعمــال وإنّمــا بمــوت البديــل نيابــة عنهــم.
وأيض ـاً ،مــا الــذي يوضــح كيــف ُغ ِف ـ َر لــداود بعــد هــذه الفعلــة الشــنعاء مــع بثشــبع؟
بالتأكيــد لــم يكــن حفــظ النامــوس هــو مــا خلَّصــه ،ألنّــه قــد تع ـ ّدى النامــوس فــي مبــادئ
ع ـ ّدة ،و ُوجــد مدين ـاً بطــرقٍ ش ـتَى .فلــو أ ّن داود كان ال ب ـ ّد أن يَ ْخلُــص بالنامــوس ،لمــا حصــل
علــى ذلــك الخــاص أبــدا ً.
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وينظــر بولــس إلــى رجــوع داود إلــى حظيــرة اآلب علــى أنــه مثــال للتبريــر باإليمــان.
كان الغفـران عمـاً مــن أعمــال هللا بالنعمــة .هنــا ،إذن ،مثــال آخــر مــن العهــد القديــم يؤيّــد
الخــاص باإليمــان .وفــي الحقيقــة ،مهمــا كان بعــض اإلس ـرائيليين متز ّمتيــن ومتعصبيــن ،فــإن
الديانــة اليهوديــة كانــت دائم ـاً عقيــدة نعمــة ،والشــرع ّية المتز ّمتــة لليهــود كانــت تحريف ـاً
لهــذه العقيــدة وليســت أساس ـاً.

فكـر مل ّيـاً فـي خط ّيـة داود ورجوعـه (2صموئيـل 12 ،11؛ مزمور  .)51مـا الرجاء الذي
القصة المؤسـفة؟ هل يوجـد درس لنا فـي كيف ّية معاملة
تسـتخلصه لنفسـك مـن تلـك ّ
أولئـك الذين انزلقوا فـي الخط ّية؟

االثنين

 30تشرين األول (أكتوبر)

َديْ ٌن أَم نعمة؟

األمــر الــذي يتناولــه الرســول بولــس هنــا هــو أكثــر مــن مج ـ ّرد ِعلــم الهوتــي ،إنّــه فــي
صلــب موضــوع الخــاص وعالقتنــا مــع هللا .فلــو اعتقــد المــرء بأنّــه يجــب أن يكســب القبــول-
بــأن يصــل إلــى مســتوى معيّــن مــن القداســة قبــل أن ينــال التبريــر والغف ـران -إذن يكــون
األمــر طبيعي ـاً أن يســتدير اإلنســان لينظــر إلــى نفســه داخلي ـاً وألعمالــه .يمكــن للديانــة أن
تكــون مركّــزة علــى النفــس تركي ـزا ً كبي ـرا ً ،وهــو مــا ال يمكنــه أن يمنحنــا الخــاص مطلق ـاً.
علــى النقيــض ،إذا تب ّنــى إنســان األخبــار العظيمــة الســا َرة القائلــة بــأ ّن التبريــر هــو عط ّيــة
مــن هللا وهــو غيــر مكتســب وغيــر مســتحق ،فكــم يكــون مــن الســهل ومــن الطبيعــي لذلــك
الشــخص أن يحـ ّول نظــره إلــى مح ّبــة هللا ونعمتــه ،بــدالً مــن النظــر إلــى ذاتــه.
وفــي النهايــةَ ،مــن الــذي يُحتمــل أن يعكــس محبّــة هللا وصفاتــه ،أهــو اإلنســان المنغلــق
علــى نفســه أَ ْم ذلــك الــذي يهيمــن عليــه روح هللا القــدوس؟


يتوسع بولس الرسول هنا في موضوع التبرير باإليمان؟
اقرأ رومية  .8 -6 :4إلى أي مدى ّ
ويتمســك باســتحقاقاته ،ويلقــي خطايــاه
«يجــب علــى الخاطــئ أن يأتــي إلــى المســيح
ّ
علــى حامــل آثامنــا وينــال منــه العفــو .إنــه لهــذا الغــرض جــاء المســيح إلــى العالــم .وهكــذا
فب ـ ّر المســيح يمنــح للخاطــئ المؤمــن التائــب ،فيصبــح عضــوا ً فــي العائلــة الملكيــة» (روح
النبــوة ،رســائل مختــارة ،مجلــد  ،1صفحــة .)215
ويواصــل بولــس الرســول شــرحه بــأن «الخــاص باإليمــان» ليــس فقــط لليهــود ولكــن
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لألممي ّيــن بالمثــل (روميــة  .)12 -9 :4وفــي حقيقــة األمــر ،إذا فكــرت مليـاً فســتجد أ ّن إبراهيــم
لــم يكــن يهودي ـاً ،فقــد جــاء مــن أسـ ٍ
ـاف وثني ّيــن (يشــوع  .)2 :24إ ّن التمييــز بيــن اليهــود
واألممي ّيــن لــم يكــن لــه وجــود فــي زمــن إبراهيــم عندمــا نــال التبريــر (تكويــن  ،)6 :15بــل
ولــم يكــن قــد أُختتــن بعــد .وهكــذا أصبــح إبراهيــم أبـاً لكليهمــا :ذو الغرلــة والمختَتــن ،كمــا
ـاح لــكل العالــم.
أصبــح مثــاالً عظيمـاً لبولــس ليســتخدمه كــي يوضــح فكرتــه بــأن الخــاص متـ ٌ
ـكل إنســان بغــض النظــر عــن ال ِع ـ ْرق أو الجنســية( .عبرانييــن .)9 :2
إن مــوت المســيح كان لـ ّ

إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار شــمولية الصليــب ،واعتبــاراً لمــا يخبرنــا إيّــاه الصليــب
التعصــب العنصــري وال َق َبلــي أمـراً شــائناً ممقوتـاً؟
عــن قيمــة ّ
كل إنســان ،لمــاذا كان ّ
التعصــب فــي أنفســنا وأن نجت ّثــه مــن جــذوره ،بنعمــة هللا،
كيــف نتعلــم اكتشــاف ّ
مــن حياتنــا؟

الوعد

الثالثاء

 31تشرين األول (أكتوبر)

قد مضى خمسة قرون كاملة على قيام مارتن لوثر بتعليق  95احتجاجاً على باب كنيسة
وتنبرغ .كم هو مدهش أ ّن موضوع اليوم يصل إلى جوهر حقيقة الخالص باإليمان.
فــي روميــة  ،13 :4يتــم المقارنــة والتبايــن بيــن «الوعــد» و «النامــوس» .فيحــاول
يؤســس خلفي ـ ًة مــن العهــد القديــم لتعليمــه المتعلــق بعقيــدة «الب ـ ّر
الرســول بولــس أن ّ
باإليمــان» .يجــد بولــس مثــاالً فــي إبراهيــم خليــل هللا ،الــذي يقبلــه العبرانيــون جميعــاً
علــى أنّــه ج ّدهــم األكبــر .إ ّن القبــول والتبريــر قــد جــاءا إلبراهيــم بــدون النامــوس .فــاهلل
أعطــى وعــدا ً إلبراهيــم بأنّــه ســيكون وارثــاً للعالــم .آمــن إبراهيــم بهــذا الوعــد أي أنّــه
قَ ِبـ َـل الــدور الــذي ينطــوي عليــه الوعــد .ونتيجــة لذلــك ،قبِلــه هللا وعمــل بواســطته ليخلّــص
العالــم .يبقــى هــذا مثــاالً عظيم ـاً لعمــل النعمــة فــي العهــد القديــم .وهــذا هــو بــا شــك
مــا ش ـ ّجع بولــس لإلشــارة إليــه.



اقــرأ روميــة  .17 -14 :4كيــف يواصــل بولــس الرســول إظهــار أنّ الخــاص فــي العهــد
القديــم كان باإليمــان؟ انظــر أيض ـاً غالطيــة .9-7 :3
كمــا ذكرنــا فــي بدايــة الربــع ،إنّــه مــن المهـ ّم أن نتذكّــر ل َمــن كان الرســول بولــس يــد ّون
رســائله .هــؤالء المؤمنــون مــن اليهــود كانــوا منغمســين فــي نامــوس العهــد القديــم .ولقــد
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آمــن الكثيــرون منهــم بــأ ّن خالصهــم يتوقــف علــى كيف ّيــة حفظهــم للنامــوس ،حتّــى لــو كان
العهــد القديــم ال يُعلّــم بذلــك.
وفــي محاولــة لتصحيــح هــذا التص ـ ّور الخاطــئ لــدى اليهــود ،جــادل بولــس بــأ ّن إبراهيــم
قــد تســلّم الوعــود ،حتــى قبــل إعطــاء النامــوس فــي ســيناء ،ليــس بأعمــال النامــوس بــل
باإليمــان.
فلــو أ ّن بولــس يشــير هنــا إلــى النامــوس األدبــي فقــط ،والــذي كان موجــودا حتّــى قبــل أن
ـح ال شــك فيــه .يقــول بولــس أن الســعي الســتالم وعــود
يُعطــى فــي ســيناء ،فــإ ّن المبــدأ واضـ ٌ
هللا عــن طريــق النامــوس يجعــل اإليمــان باط ـاً ،عديــم الفائــدة .هــذه كلمــات صعبــة ،لك ـ ّن
النقطــة التــي يؤكّــد عليهــا بولــس هنــا هــي أ ّن اإليمــان يخلّــص والنامــوس يديــن .وهــو يحــاول
أن يعلّــم النــاس بأنّــه مــن الخطــأ أن تطلــب الخــاص مــن خــال النامــوس الــذي يقــود إلــى
الدينونــة .ونحــن جميعـاً ،يهــودا ً ك ّنــا أو أممييــن قــد تع ّدينــا النامــوس ،ومــن هنــا فنحــن جميعاً
نحتــاج نفــس الشــيء الــذي احتاجــه إبراهيــم :بـ ّر المســيح ال ُمخلّــص ال ُمعطــى لنــا باإليمــان –
هــذه هــي الحقيقــة التــي أ ّدت إلــى قيــام اإلصــاح البروتســتانتي.

األربعاء

 1تشرين الثاني (نوفمبر)

الناموس واإليمان
كمــا رأينــا باألمــس ،فــإ َّن الرســول بولــس أوضــح بــأ ّن تعامــات هللا مــع إبراهيــم أثبتــت
أ ّن الخــاص يأتــي بوعــد النعمــة وليــس مــن خــال النامــوس .لذلــك ،فلــو رغــب اليهــود فــي
الخــاص ،وجــب عليهــم أن يتركــوا ثقتهــم فــي أعمالهــم لنيــل الخــاص ،وأن يقبلــوا الوعــد
إلبراهيــم الــذي تـ ّم بقــدوم المسـ ّيا .وحقيقــة األمــر ،بالنســبة للجميــع ،يهــودا ً أو أممييــن ،هــي
كل مــا يلــزم للتصالــح مــع هللا ،هــم مخطئــون.
أن الذيــن يظ ّنــون أ ّن أعمالهــم «الصالحــة» هــي ّ

«إن النظريــة القائلــة بــأن اإلنســان يســتطيع أن يخلــص نفســه بأعمالــه كانــت هــي
أســاس كل الديانــات الوثنيــة» (روح النبــوة مشــتهى األجيــال صفحــة  .)32مــا المعنــى
الــذي ينطــوي عليــه هــذا الــكالم؟ لمــاذا تجعلنــا فكــرة أننــا قــادرون علــى تلخيــص
أنفســنا بأعمالنــا ُعرضــة للخطيــة؟




كيف وضّ ح بولس الرسول العالقة بين الناموس واإليمان في غالطية 23 -21 :3؟
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لــو ُوجــد نامــوس قــادر علــى إعطــاء الحيــاة ،لــكان ذلــك نامــوس هللا .ومــع هــذا ،يقــول
الرســول أنــه ال يوجــد نامــوس قــادر علــى إعطــاء الحيــاة ،وحتّــى نامــوس هللا ال يســتطيع عمــل
ذلــك ،أل ّن الجميــع قــد تعـ ّدوا الوص ّيــة ،ولــذا فالجميــع مدانــون بالنامــوس.
كل َمــن يؤمــن ِمــن الوقوع
ولكـ ّن وعــد اإليمــان ،الــذي اسـتُعلن كامـاً فــي المســيح ،يحـ ّرر ّ
«تحــت النامــوس» أي تحــت دينونــة النامــوس .يصبــح النامــوس ِحم ـاً عندمــا يُق ـ ّدم بــدون
إيمــان ،بــدون نعمــة .ألنّــه مــن غيــر اإليمــان ومــن غيــر النعمــة ومــن غيــر البـ ّر النابــع عــن
اإليمــان ،يكــون الوقــوع تحــت النامــوس هــو الوقــع تحــت عــبء وإدانــة الخطيّــة.

ما مدى أهمية الب ّر باإليمان بالنسبة لمسيرتك مع هللا؟ بمعنى ،كيف يمكنك أن تتأكد
من أن مفهومك لل ِب ِّر باإليمان ال يفقد رونقه بواسطة جوانب الحق األخرى لدرجة
أنك تغفل عن هذا التعليم الحاسم المتعلق بالبر باإليمان؟ فعلى كل حال ،ما قيمة
التعاليم األخرى بدون عقيدة التبرير باإليمان؟

الخميس

 2تشرين الثاني (نوفمبر)

الناموس والخط ّية

كثي ـرا ً مــا يــر ُد ألســماعنا بــأ ّن العهــد الجديــد مــع هللا قــد أبطــل وألغــى النامــوس .وهــم
يدللّــون علــى ذلــك باقتبــاس بعــض اآليــات التــي يتو ّهمــون أنهــا تثبــت صحــة زعمهــم .إ ّن
المنطــق فــي ذلــك االعتقــاد ليــس معقــوالً وال النظريــة كذلــك.

اقــرأ يوحنــا األولــى 6 -3 :2؛ 4 :3؛ روميــة  .20 :3مــاذا تخبرنــا هــذه الفقـرات الكتابيــة
عــن العالقــة بيــن النامــوس والخطيــة؟




كتــب جوناثــان ســويفت منــذ بضــع مئــات مــن الســنين« :لكــن هــل يمكــن ألي إنســان أن
ـش والكــذب والســرقّة قــد أُبْ ِعــدت بأمــر البرلمــان
السـكْر والغـ ّ
يقــول أنــه لــو أن كلمــات مثــل ُّ
مــن اللغــة اإلنجليزيــة والقواميــس ،فإننــا سنســتيقظ فــي صبيحــة اليــوم التالــي صادقيــن
ومعتدليــن ومحب ّيــن للحـ ّـق؟» [جوزيــف ســويفت ،عــروض متواضعــة ومقطوعــات هجائيــة
أخــرى (نيويــورك :بروميثيــوس للنشــر ،)1995 ،صفحــة .]205
وبنفــس الكيفيّــة ،فإنَّــه لــو أُبْ ِطــل نامــوس هللا ،فلمــاذا إذا ً تُعتبــر الســرقة والكــذب والقتــل
أفعــاالً خاطئــة؟ فلــو كان نامــوس هللا قــد تغيّــر ،لــكان تعريــف الخطيــة قــد تغيَّــر أيضـاً .أو ،إذا
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كان نامــوس هللا قــد أُلغــي ،فيجــب أن تُلغــى الخط ّيــة أيضـاً ،وهــل هــذا شــيء يُعقــل؟ (انظــر
أيضـاً 1يوحنــا 10 -7 :1؛ يعقــوب .)15 ،14 :1
يَظهــر النامــوس واإلنجيــل بجــاء فــي العهــد الجديــد .النامــوس يب ّيــن الخط ّيــة ،واإلنجيــل
يشــير إلــى العــاج مــن تلــك الخط ّيــة الــذي هــو مــوت وقيامــة يســوع المســيح .ولــو لــم يكــن
هنــاك نامــوس لمــا ُوجــدت الخطيــة ،فَ ِمـ ْن أي شــيء نخلــص إذن؟ فــي وجــود النامــوس ودوام
مفعولــه يكــون لإلنجيــل معنــى ومغــزى.
وكثيـرا ً مــا نســمع بــأ ّن الصليــب أ ّدى إلى إلغــاء النامــوس .وهذا اعتقــاد مغلــوط أل ّن الصليب
يب ّيــن بــأ ّن النامــوس ال يمكــن تغييــره أو إلغــاؤه .فلــو أن هللا لــم يغ ّيــر النامــوس أو يحذفــه قبــل
الناموس
هللا
مــوت المســيح علــى الصليــب ،فلمــاذا يفعــل ذلــك بعــد الصليب؟ لمــاذا لــم يبطــل ُ
َ
ـس البشــري وبذلــك كان ســيوفّر علــى النــاس العقــاب الشــرعي الــذي يســب ّبه
بعدمــا أخطــأ الجنـ ُ
كســر النامــوس؟ بهــذه الكيف ّيــة لــم يكــن لِزامـاً أو ضروريـاً أن يُصلــب المســيح .فمــوت يســوع
يب ّيــن أنــه لــو تحتّــم تغييــر النامــوس لــكان مــن األفضــل فعــل ذلــك قبــل الصليــب وليــس
بعــده .فــا شــيء يحتّــم دوام النامــوس أكثــر مــن مــوت المســيح علــى الصليــب ،وهــو المــوت
الــذي حــدث أل ّن النامــوس ال يمكــن تغييــره .فلــو كان ممكنـاً تغييــر النامــوس ليناســب حالتنــا
الخاطئــة ،ألــم يكــن ذلــك أفضــل حـاً بــدل اضطـرار المســيح أن يمــوت؟

لو لم يكن هناك قانون سماوي ضدّ الزنى ،هل كان فعل ذلك يس ّبب ألماً أقل ّمما
يس ّببه اليوم؟ كيف تساعدك إجابتك على فهم السبب الذي يجعل ناموس هللا ال يزال
ساري المفعول إلى اآلن؟ ماذا كان اختبارك الشخصي مع نتائج عصيان وصايا هللا؟

الجمعة

 3تشرين الثاني (نوفمبر)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة ،الفصــل الــذي بعنــوان «دعــوة إبراهيــم»،
صفحــة  ،108-102والفصــل الــذي بعنــوان «الشــريعة والعهــدان» ،صفحــة  ،327 -317فــي
كتــاب اآلبــاء واألنبيــاء؛ واقــرأ الفصــل الــذي بعنــوان «الموعظــة علــى الجبــل» ،صفحــة -275
 ،291وصفحــة  574 ،573مــن الفصــل الــذي بعنــوان «يــوم ن ـزاع» ،وصفحــة  726 -724مــن
الفصــل الــذي بعنــوان « ‹قــد أُكْ ِمـ ْـل› » ،فــي كتــاب مشــتهى األجيــال.
«أَ َّمــا ال ِ
ــل َعلَــى َســبِيلِ
ــب لَــ ُه األُ ْجــ َر ُة َعلَــى َســبِيلِ نِ ْع َمــ ٍة ،بَ ْ
َّــذي يَ ْع َم ُ
ــل فَــاَ تُ ْح َس ُ
َديْنٍ » (روميــة  .)4 :4يشــرح الرســول بولــس هنــا الفقــرة المقتبســة ليخــرج منهــا بإثبــات أ ّن
التبريــر هــو باإليمــان وليــس باألعمــال .إنّــه يفعــل ذلــك أوالً بشــرح معانــي العبــارة ‹ف ِ
ُحســب
لــه ب ـ ّرا ً› .هــذه الكلمــات تب ّيــن أن هللا يســتقبل الخطــاة بالنعمــة وليــس بســبب أعمالهــم»
(مارتــن لوثــر ،تعليــق علــى رســالة روميــة ،صفحــة .)82
«لــو نجــح الشــيطان فــي قيــادة اإلنســان ألن يضــع قيمـ ًة كبــرى ألعمالــه باعتبارهــا أعمــال
اســتحقاق وب ـ ّر ،فهــو يعــرف كيــف يهزمــه ويتغلّــب عليــه بالتجربــة ،ويجعــل منــه فريس ـ ًة
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أسئلة للنقاش
 .1لمــاذا هــو هــام وضــروري أن تفهــم بــأنّ الخــاص هــو باإليمــان وليــس بأعمــال

النامــوس؟ مــا األخطــاء التــي يحميــك هــذا االعتقــاد مــن الوقــوع فيهــا؟ مــا المخاطــر
التــي تنتظــر أولئــك الذيــن ال ينتبهــون إلــى هــذا المبــدأ الكتابــي الهــام؟
 .2مــا هــي األدلّــة األخــرى التــي يمكنــك تقديمهــا إلثبــات دوام نامــوس هللا ،ح ّتــى
بعــد اقتناعنــا وإدراكنــا بــأنّ حفــظ النامــوس ال يخّلصنــا؟
 .3الموضــوع الهــام لنهضــة اإلصــاح البروتســتانتي هــو كيــف نخلــص .مــا هــي
الطــرق التــي يمكــن بواســطتها أن نتحــدّ ث عــن االختالفــات بيــن البروتســتانت
والكاثوليــك بشــأن هــذا الموضــوع الهــام ،بينمــا ال نهاجــم أحــداً بصفــة شــخصية؟
ـتحق
 .4كخطــاة مب ّرريــن قــد صرنــا أوانــي تتسـلّم النعمــة والفضــل اإللهــي غير المسـ ّ
مــن هللا الــذي أخطأنــا إليــه .كيــف تؤثــر فينــا هــذه الحقيقــة فــي معامالتنــا مــع
نتصــرف
اآلخريــن؟ كــم نتحلّــى بالنعمــة تجــاه أولئــك الذيــن يخطئــون إلينــا؟ كيــف ّ
حيالهــم ح ّتــى لــو كانــوا ال يســتحقّون نعمتنــا وأفضالنــا؟
















43

