الدرس السادس

 10 -4تشرين الثاني (نوفمبر)

آدم والمسيح

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :رومية .5
آيــة الحفــظ« :فَـ ِإ ْذ قَـ ْد تَبَ َّر ْرنَــا بِا ِإلي َمــانِ لَ َنــا َسـاَ ٌم َمـ َع ِ
هللا ِب َربِّ َنــا يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح ،ال َِّذي
ِبـ ِه أَيْضً ــا قَـ ْد َصــا َر لَ َنــا ال ُّد ُخـ ُ
ـول بِا ِإلي َمــانِ  ،إِلَــى هـ ِـذ ِه ال ِّن ْع َمـ ِة الَّ ِتــي نَ ْحـ ُن ِفي َهــا ُم ِقي ُمــونَ،
َونَ ْفتَ ِخـ ُر َعلَــى َر َجــا ِء َم ْجـ ِـد ِ
هللا» (روميــة .)2 ،1 :5
ّأســس الرســول بولــس نقطــة ها ّمــة وهــي أ ّن التبريــر أو القبــول عنــد هللا يأتــي نتيجــة
اإليمــان بيســوع المســيح .أل ّن ب ـ ّره وحــده هــو ٍ
كاف ليؤ ّهلنــا للوقــوف بــا لــوم فــي حضــرة
ـرب إلهنــا .واآلن يتوســع بولــس الرســول فــي هــذا الحـ ّـق العظيــم بشــأن هــذا الموضــوع
الـ ّ
الجوهــريُ ،مظْ ِه ـرا ً أ ّن الخــاص ال ب ـ ّد وأن يعتمــد علــى اإليمــان وليــس علــى األعمــال حتــى
لــو كان اإلنســان «بــارا ً» كإبراهيــم .ورجــع بولــس إلــى الــوراء للنظــر إلــى الصــورة اإلجماليــة
تجســد فــي المســيح ومــا فعلــه
لمــا سـبَّب الخطيّــة والمعانــاة والمــوت ،وكيــف أ ّن الحـ ّـل قــد ّ
للجنــس البشــري.
بســقوط إنســانٍ واحــد ،آدم ،ســادت الدينونــة علــى الجنــس البشــري والعزلــة والمــوت.
كل البشــر متســاوين أمــام هللا ،باإليمــان
وبواســطة نصــرة إنســان واحــد ،يســوع ،وقــف ّ
ســجل خطاياهــم والعقــاب المترتّــب علــى هــذه الخطايــا يمكــن إلغاؤهمــا
ّ
بيســوع ،فــإن
َــح عــن الخاطــئ التائــب.
نهائيــاً ويُ ْصف ُ
ويقــارن بولــس الرســول آدم بيســوع ،مب ّين ـاً كيــف جــاء المســيح ليصلــح مــا أفســده آدم
و ُمظْهـرا ً كيــف أنّــه باإليمــان يســتطيع ضحايــا خط ّيــة آدم أن يُ ْن َقــذوا بواســطة يســوع المســيح
المخلّــص .إ ّن أســاس ذلــك كلّــه هــو الصليــب ومــوت المســيح بديـاً عــن الخاطــئ ،األمــر الــذي
كل إنســان يهوديّـاً كان أَ ْم أمميّ ـاً لينــال الخــاص بيســوع المســيح الــذي
يفتــح الطريــق أمــام ّ
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ـكل الذيــن يقبلونــه.
صنــع التبريــر بدمــه لـ ّ
التوسع في شرحه ألنّه أساس رجائنا كلّه.
إ ّن هذا الموضوع يستحق ّ
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  11تشرين الثاني (نوفمبر).

األحد

 5تشرين الثاني (نوفمبر)

متب ّررون باإليمان

اقــرأ روميــة  .5 -1 :5اكتــب ملخّص ـاً لرســالة بولــس الرســول علــى األســطر اآلتيــة .مــا
الــذي تأخــذه مــن ذلــك لنفســك اآلن؟



«فَـ ِإ ْذ قَـ ْد ت َ َب َّر ْرنَــا» هــو فعــل مــاض مؤكّــد تمامـاً كمــا ورد ن ََّصـ ُه فــي اللغــة اليونانيــة أيضـاً.
لقــد أُعلــن أن ّنــا أب ـرا ٌر ،ليــس مــن خــال أعمــال النامــوس وإنّمــا بقبولنــا ليســوع المســيح.
فالحيــاة الكاملــة التــي عاشــها يســوع علــى األرض وحفظــه التــام للنامــوس قــد ُحســبت
لصالحنــا.
كل خطايانــا علــى كاهــل يســوع وأَعتبــر اآلب أ ّن يســوع
وفــي نفــس الوقــت ،قــد أُلقيــت ّ
هــو الــذي ارتكــب تلــك الخطايــا جميعهــا وليــس نحــن .وبهــذا اإلجـراء ننجــو نحــن المجرمــون
مــن العقــاب الــذي نســتحقّه .ذلــك العقــاب الصــارم قــد وقــع علــى المســيح ،بــدالً م ّنــا ،حتّــى
ال نضطـ ّر لمواجهتــه بأنفســنا .فهــل هنــاك أخبــار ســا ّرة أكثــر مــن ذلــك للخاطــئ؟
يســتطيع الخطــاة المبــر ّرون أن يتهللــوا ويبتهجــوا فــي الضيقــات ألنّهــم وطّــدوا ثقتهــم فــي
كل مــا هــو صالــح .ولســوف يعتبرونــه
يســوع المســيح .إ ّن لهــم مــلء الثقــة أ ّن هللا ســيفعل ّ
شــرفاً عظيمـاً أن يتألمــوا ألجــل خاطــر المســيح( .انظــر 1بطــرس .)13 :4
الحظ ،أيضاً ،التسلسل المطّرد في رومية .5 -3 :5
 .1الصبــر .الكلمــة اليونانيــة المترجمــة  hupomoneوتعنــي «التح ّمــل الصامــد» .هــذا
هــو التح ّمــل الــذي ينشــأ مــن الضيقــات للــذي عنــده اإليمــان والــذي ال يســقط رجــاؤه فــي
المســيح حتّــى فــي أش ـ ّد التجــارب المفشّ ــلة أحيان ـاً.
ِ
 .2التزكيــة .الكلمــة اليونانيــة  Dokimeتعنــي حرفيــاً «ســمة أن تكــون ُمستحســ َناً».
وذلــك ألن الشــخص الــذي ينــال االستحســان هــو َمــن يحصــل علــى التزكيــة مــن جـ ّراء تح ّمــل
التجــارب المم ّحصــة.
 .3ال َّر َجــا ُء .إ ّن التح ّمــل والتزكيــة يعطيــان الرجــاء الكائــن فــي يســوع ووعــد الخــاص الــذي
لنــا فيــه .فكلّمــا تمســكنا بيســوع فــي إيمــانٍ  ،وتوب ـ ٍة حقيقيــة ،بطاع ـ ٍة كامل ـ ٍة ،نحصــل علــى
كل مــا نرجــوه.
ّ
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ما هو األمر الذي ترجوه في حياتك أكثر من أي شيء آخر؟ كيف يمكن أن يتحقّق ذلك
وتتمسك به؟
الرجاء بيسوع؟ إن استعصى األمر ،فهل تصب ّر
ّ

االثنين

 6تشرين الثاني (نوفمبر)

َونَ ْح ُن بَ ْع ُد ُخطَا ٌة


اقــرأ روميــة  .8 -6 :5مــاذا تخبرنــا هــذه الفقــرة عــن طبيعــة وصفــات هللا ،ولمــاذا هــي
فقــرة مفعمــة بالرجــاء بالنســبة لنــا؟

عندمــا تعـ ّدى آدم وحـ ّواء األمــر اإللهــي بطريقــة مخجلــة وغيــر مبـ ّررة ،أخــذ اآلب الخطــوة
األولــى نحــو المصالحــة .ومنــذ ذلــك الحيــن يأخــذ هللا دائم ـاً زمــام المبــادرة إليجــاد طريــق
هللا
للخــاص ودعــوة النــاس رجــاالً ونســا ًء للقبــول بــهَ « .ول ِكـ ْن لَ َّمــا َجــا َء ِمـ ْـل ُء ال َّز َمــانِ  ،أَ ْر َسـ َـل ُ
ابْ َنـ ُه» (غالطيــة .)4 :4



تقــول اآليــة فــي روميــة  9 :5بأنّنــا يمكــن أن نخلــص مــن غضــب هللا عــن طريــق
يســوع .كيــف نفهــم نحــن مــا يعنيــه ذلــك القــول؟

فــي آخــر ليلــة قبيــل رحيــل اإلس ـرائيليين مــن أرض مصــر ،حمــى الــدم المرشــوش علــى
قوائــم األبــواب أبكارهــم مــن الغضــب الــذي أودى بحيــاة أبــكار المصري ّيــن .بنفــس الكيف ّيــة،
والمتمســك ببـ ّره عندمــا يقضــي هللا علــى
يضمــن دم يســوع المســيح حمايــة اإلنســان المتبـ ّرر
ّ
الخط ّيــة فــي آخــر الزمــان.
ـب وغضــوب .ولكــن بســبب محبّــة هللا يتواجــد
يتحيــر البعــض مــن فكــرة وجــود إلـ ٍه محـ ّ
ذلــك الغضــب .كيــف هلل ،الــذي يحــب العالــم ،أن ال يغضــب علــى الخطيــة؟ فلــو كان أمرنــا ال
يه ّمــه ،فلــن يحـ ّرك لــه ســاكناً مــا يحــدث لنــا .انظــر إلــى العالــم مــن حولــك وشــاهد مــا فعلتــه
الخط ّيــة لخليقتــه .فكيــف ال يشــتعل هللا غضبـاً ضـ ّد ذلــك الشـ ّر والدمــار؟


ما األسباب األخرى التي من أجلها ينبغي أن نفرح؟ (رومية .)11 ،10 :5
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يــرى بعــض المعلقيــن فــي روميــة  10 :5مرجعـاً للحيــاة التــي عاشــها المســيح علــى هــذه
األرض ،والتــي صــاغ أثناءهــا أخالقـاً فــي غايــة الكمــال وهــو يريــد أن يســجلها لحســابنا .ومــع
كل ذلــك بالتأكيــد ،إال أنــه يبــدو أ ّن بولــس يشـ ّدد علــى
أ ّن حيــاة المســيح الكاملــة قــد فعلــت ّ
ـي
الحقيقــة التــي تقــول :بالرغــم مــن أن المســيح قــد مــات ،إال أنــه قــد قــام ثاني ـ ًة وهــو حـ ٌّ
ـي ،فنحــن نخلــص .فلــو بقــي فــي القبــر
إلــى األبــد( .انظــر عبرانييــن  .)25 :7وأل َّن المسـ َ
ـيح حـ ٌ
ـرب وذلــك
لهلكــت آمالنــا معــه .ويواصــل روميــة  11 :5فــي ســرد األســباب لفرحنــا فــي الـ ّ
ـب ألجلنــا.
بســبب مــا أنجــزه المســيح المحـ ّ

الثالثاء

 7تشرين الثاني (نوفمبر)

الموت بالخطية
المــوت هــو العــد ّو اللــدود لنــا .عندمــا خلــق هللا العائلــة البشــرية ،فقــد ق ََصـ َد أن أفرادهــا
يحيــون إلــى األبــد .البشــر ،باســتثناء القليــل منهــم ،ال يــو ّدون أن يموتــوا؛ والذيــن يريــدون
المــوت ،إنّمــا يفعلــون ذلــك بعــد طــول معانــاة وألــم .المــوت يتعــارض مــع طبيعتنــا األساسـ ّية.
وذلــك ألن ّنــا مــن البــدء ُخلقنــا لنحيــا إلــى األبــد .وكان المــوت مجهــوالً بالنســبة لنــا.


اقرأ رومية  .12 :5ما الذي يصفه الرسول بولس هنا؟ وما الذي يشرحه؟

لقــد جــادل المعلّقــون بشــأن هــذه الفقــرة أكثــر مــن غيرهــا .فلربّمــا كان الســبب ،كمــا
هــو مــد ّون فــي موســوعة الكتــاب المقــدس لألدڨنتســت الســبتيين ،مجلــد  ،6صفحــة ،529
هــو أن هــؤالء المعلقيــن « يحاولــون اســتخدام الفقــرة ألغـراض أخــرى غيــر التــي كان يقصدهــا
بولــس».
وإحــدى النقــاط التــي يجادلــون بشــأنها هــي :بــأي طريقــة تــم انتقــال خطيــة آدم إلــى
نســله؟ وهــل يُشــارك نســل آدم فــي َحمــل ذنــب خطيــة آدم ،أَ ْم أنهــم مذنبــون أمــام هللا
بســبب خطاياهــم الخاصــة؟ لقــد حــاول النــاس الحصــول علــى إجابــة علــى هــذا الســؤال مــن
هــذه الفقــرة .لكــن هــذه لــم تكــن القضيــة التــي يتعامــل معهــا بولــس هنــا .فإنَّــه كان يضــع
فــي االعتبــار مســألة أخــرى مختلفــة تمام ـاً .فقــد كان يعيــد التأكيــد علــى مــا ســبق و َذكَــره:
«الْ َج ِمي ـ ُع أَ ْخطَ ـأُوا» (روميــة  .)23 :3علينــا أن نعتــرف بأننــا خطــاة أل َّن هــذه هــي الطريقــة
الوحيــدة التــي ســندرك مــن خاللهــا حاجتنــا إلــى مخلِّــص .وقــد كان بولــس يحــاول هنــا جعــل
ق ّرائــه يدركــون مــدى ســوء وبشــاعة الخطيــة ،ويدركــون كذلــك مــا جلبتــه الخطيــة إلــى هــذه
العالــم مــن خــال آدم .ثــم يُعلــن بولــس َع َّمــا يقدمــه هللا لنــا فــي المســيح باعتبــاره العــاج
الوحيــد للمأســاة التــي أتــت إلــى عالمنــا مــن خــال خطيــة آدم.
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ومــع ذلــك ،فــإ َّن هــذه الفقــرة الكتابيــة ال تُ َق ـ ِّد ُم لنــا ســوى المشــكلة ،أال وهــي المــوت
فــي آدم .لكنهــا ال ت ُ َقـ ِّد ُم لنــا الحــل ،الــذي هــو الحيــاة فــي المســيح .إ َّن أكثــر جوانــب بشــارة
ـيح بوابــات
اإلنجيــل روعــة وعظمــة هــو أن المــوت قــد اُبْتُلِـ َع فــي الحيــاة .لقــد اجتــاز المسـ ُ
ـي إِلَــى أَبَـ ِـد اآلب ِِدي ـ َن!
ـيَ .وكُ ْنـ ُ
ـت َم ْيتًــاَ ،و َهــا أَنَــا َحـ ٌّ
القبــر وحطَّــم قيــوده .وهــو يقــولَ « :والْ َحـ ُّ
ـح الْ َها ِويَـ ِة َوالْ َم ـ ْو ِت» (رؤيــا  .)18 :1وألن المفاتيــح مــع يســوع ،فالعــدو ال
آ ِمي ـ َنَ .ولِــي َمفَاتِيـ ُ
يقــدر بعــد اآلن أن يحبــس ضحايــاه فــي القبــور.

مــاذا كان اختبــارك الشــخصي مــع حقيقــة مأســاة المــوت؟ لمــاذا يجــب علينــا أن
نضــع رجاءنــا ،ونحــن نقــاوم خصم ـاً ال يليــن ،فــي شــيء أعظــم مــن أنفســنا بــل
وأعظــم مــن أي شــيء يقدّ مــه هــذا العالــم؟

األربعاء

 8تشرين الثاني (نوفمبر)

من آدم إلى موسى


اقرأ رومية  .14 ،13 :5ماذا يعلّمنا الرسول بولس هنا عن الناموس؟

ما الذي يتح ّدث عنه الرسول بولس هنا؟ إ َّن التعبير « َحتَّى ال َّنا ُم ِ
وس» يوزاي التعبير «من آدم
إلى موسى» .إنّه يتكلّم عن الم ّدة الزمن ّية في العالم ِمن الخليقة إلى سيناء ،قبل التقديم الرسمي
ألحكام وقوانين النظام اإلسرائيلي والذي تض ّمن بالطبع ،الوصايا العشر.
وعبــارة « َحتَّــى ال َّنا ُمـ ِ
ـوس» تعنــي حتّــى تُعطــى تفاصيــل مطاليــب هللا المسـلّمة إلسـرائيل،
عــن طريــق موســى ،فــي ســيناء .كيــف ال؟ ألــم يكــن الكــذب والقتــل والزنــى وعبــادة األوثــان
أفعــاالً خاطئــة قبــل ذلــك؟ كانــت جميعهــا ،بالطبــع ،خطايــا وآثــام.
إن الجنـس البشـري كان لـه إعالنـات محـدودة مـن هللا قبـل إعطـاء الشـريعة فـي سـيناء.
ولكـ ّن مـن الواضـح ،أن البشـر قـد عرفـوا مـا فيـه الكفايـة للمسـاءلة وتح ّمـل المسـؤولية .إ ّن
هللا عـادل ولـن يعاقـب أحـدا ً بـدون حـق .لقـد مـات الناس فـي عالم مـا قبل سـيناء ،كمـا يب ّين
الرسـول بولـس هنـا ،جـاز الموت علـى الجميع .ومع أنّهـم لم يتع ّدوا علـى وص ّية معلنـ ٍة لفظياً،
فقـد أخطـأوا بالرغـم مـن ذلـك .كانـت لديهم إعالنـات هللا فـي الطبيعة التـي لم يسـتجيبوا لها،
ُـرى ُم ْن ُذ َخلْـقِ الْ َعال َِم» (روميـة .)20 :1
وهكـذا ،ا ُعتُبِـروا مجرميـن« .ألَ َّن أُ ُمـو َر ُه َغيْـ َر الْ َم ْنظُـو َر ِة ت َ


ما الغرض الذي حدا باهلل أن يعلن عن ذاته باستفاض ٍة في الناموس؟ رومية .21 ،20 :5
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إ ّن التعليــم ال ُمعطــى فــي ســيناء تض ّمــن النامــوس األدبــي (الوصايــا العشــر) مــع أنّــه كان
موجــودا ً قبــل ذلــك .كانــت هــذه المــرة األولــى ،حســب س ـ ّجالت الكتــاب المقــدس ،التــي
كُتــب فيهــا النامــوس وأُعلــن بطريقــة واســعة.
وعندمــا قــارن اإلس ـرائيليون أنفســهم بالمطاليــب اإلله ّيــة ،اكتشــفوا نقصهــم الكبيــر عــن
المســتوى المطلــوب .وبعبــارة أخــرى ،لقــد كَثُـ َرت «الْ َخ ِطيَّــة» .وفجــأة أدركــوا إلــى أي درجــة
بلغــت تع ّدياتهــم .وكان القصــد مــن ذلــك اإلعــان أن يســاعدهم فــي إدراك حاجتهــم إلــى
مخلّــص ،ولدفعهــم لقبــول النعمــة المق ّدمــة م ّجان ـاً مــن هللا .وكمــا قــد تأكّــد مــن قبــل ،فــإ َّن
ِص ْي َغــة اإليمــان فــي زمــن العهــد القديــم لــم تكــن متز ّمت ـةً.

كيف تعلن لك القوانين في بلدك المفهوم اإلنساني للصواب والخطأ؟ إذا كانت
القوانين واألحكام البشرية تستطيع ذلك ،فماذا عن ناموس هللا األدبي األزلي؟

الخميس

 9تشرين الثاني (نوفمبر)

يسوع ،آدم الثاني
ـاس لِلدَّ يْ ُنونَـ ِة ،هكَـ َذا ِب ِبـ ّر َوا ِحـ ٍد
ـم إِلَــى َج ِميـعِ ال َّنـ ِ
« َفـإِ ًذا كَ َمــا ِبخ َِط َّيـ ٍة َوا ِحــدَ ٍة َصــا َر الْ ُحكْـ ُ
ـاس ،لِ َت ْبرِيـ ِر الْ َح َيا ِة  .ألَنَّــهُ كَ َمــا ِب َم ْع ِص َيـ ِة ا ِإلن َْســانِ الْ َوا ِحـ ِد
َصــا َر ِت الْ ِه َبـ ُة إِلَــى َج ِميـ ِع ال َّنـ ِ
ُج ِعـ َـل الْكَ ِثيـ ُرونَ ُخطَــا ًة ،هكَـ َذا أَيْضً ــا ِبإِطَا َعـ ِة الْ َوا ِحـ ِد َسـ ُي ْج َع ُل الْكَ ِثيـ ُرونَ أَبْـ َرا ًرا» (رومية
 .)19 ،18 :5مــا هــو التبايــن ال ُم َقــدّ م هنــا؟ ومــا هــو الرجــاء المقــدَّ م لنــا فــي المســيح؟



كبشــر ،لــم نســتلم مــن آدم شــيئاً غيــر حكــم المــوت .مــع ذلــك ،فالمســيح تد ّخــل وعبــر
كل امتحــانٍ لصالــح اإلنســان .إنّــه قــد افتــدى ســقوط آدم
األرض التــي ســقط فيهــا آدم ،متح ّمـاً ّ
الشــنيع وفشــله ،وقُـ ّدم كبديــل ع ّنــا أمــام اآلب وصالحنــا معــه ،ومــن هنــا صــار يســوع آدم الثاني.
«كان آدم الثانــي وســيطاً روحيـاً حـ ّرا ً ،مســئوالً عــن ســلوكه .وكان محاطـاً بمؤثـرات مخادع ٍة
ومضلِّلــة بشــكلٍ مكثَّـ ٍ
ـف .لــم تكــن الظــروف فــي صالحــه ،بنفــس القــدر الــذي كانــت فيــه فــي
كل تجربــة للخط ّيــة واحتفظ
صالــح آدم األول ،لعيــش حيــاة بــا خطيــة .ومــع ذلــك ،فقــد قــاوم ّ
بطهارتــه .وكان دائمــاً بــا خطيــة» (روح النبــوة ،موســوعة الكتــاب المقــدس لألدڨنتســت
الســبتيين ،مجلــد  6صفحــة .)1074

كيف يتم إظهار التباين واالختالف بين أعمال آدم والمسيح في رومية 19-15 :5؟
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تطلّــع هنــا إلــى المتناقضــات اآلتيــة :المــوت والحيــاة؛ العصيــان والطاعــة؛ اإلدانــة والتبرير،
الخط ّيــة والبـ ّر .لقــد جــاء المســيح وأبطــل كل مــا فعلــه آدم!
إنــه لمــن المدهــش ،أيضـاً ،أن كلمــة هبــة أو عط ّيــة تتكـ ّرر خمــس مـ ّرات فــي روميــة :5
 .17 -15خمــس مـ ّرات! األمــر مفهــوم .إ ّن بولــس يؤكّــد بــأن عمل ّيــة التبريــر ال ت ُ ْكتَ َســب ،إنهــا
تُمنــح لنــا كهبــة ال نســتحقّها ،وذلــك ألن ّنــا لــم نربــح هــذه الهبــة (هبــة التبريــر) .فمثــل باقــي
الهبــات ،علينــا أن نم ـ ّد أيدينــا لنأخذهــا ونَ ْقبَلهــا ،وفــي هــذه الحالــة فنحــن نطالــب بهــذه
الهبــة الم ّجانيــة باإليمــان.

مــا هــي أعظــم هبــة تس ـلّمتها؟ مــا الــذي جعلهــا عزيــزة عنــدك؟ إلــى أي درجــة
تقدّ رهــا ألنّهــا هــي هبــة أو عط ّيـ ًة وليســت شــيئاً قــد ربحتــه؟ ومــع هــذا فمــا وجــه
المقارنــة بيــن هــذه العط ّيــة وهبــة يســوع لنــا؟

الجمعة

 10تشرين الثاني (نوفمبر)

لمزيد من الدرس :اقرأ لروح النبوة ،الفصل الذي بعنوان «التجربة والسقوط» ،صفحة
 ،43-33في كتاب اآلباء واألنبياء.
«كثيــرون ينخدعــون بخصــوص حالتهــم القلب ّيــة .وهــم ال يوقنــون بــأ ّن القلــب ،بحســب
الطبيعــة ،مخــاد ٌع ش ـ ّرير .فيل ّفــون أنفســهم بب ّرهــم الذاتــي مقتنعيــن بمــا وصلــوا إليــه مــن
مســتوى بشــري أخالقــي» (روح النبــوة .رســائل مختــارة ،المجلــد األول ،صفحــة .)320
ماســة للتبشــير بالمســيح كرجــا ٍء وحيـ ٍـد للخــاص .عندمــا قُـ ِّد َم موضــوع
«إ ّن هنــاك حاجــة ّ
ـذب للمســافر الظمــآن .إ ّن فكــرة وضــع بـ ّر
التبريــر باإليمــان ... ،نــزل علــى الكثيريــن كمــاء عـ ٍ
المســيح فــي حســابنا ،وليــس شــيئاً ربحنــاه وإنّمــا كهبــة م ّجانيــة مــن هللا ،بــدت فكــرة جوهريّة
ثمينــة» (روح النبــوة ،رســائل مختــارة ،المجلــد األول ،صفحــة .)360
« ‹الَّـ ِـذي ُه ـ َو ِمثَـ ُ
ـال اآلتِــي› » (روميــة )14 :5؟ كيــف يكــون آدم علــى شــاكلة المســيح؟
مثلمــا أصبــح آدم ســبباً للمــوت ألحفــاده ،مــع أنّهــم لــم يأكلــوا ثمــر الشــجرة المح ّرمــة ،هكــذا
قــد صــار المســيح مــوزّع الب ـ ّر علــى أولئــك الذيــن يتبعونــه ...مــع أنّهــم لــم يربحــوا أي ب ـ ّر؛
ـكل النــاس .إ ّن ِمثــال تعـ ّدي آدم هــو فينــا،
ـيح البـ ّر لـ ّ
ألنّــه مــن خــال الصليــب قــد ضمــن المسـ ُ
ألنّنــا نمــوت كأنّنــا قــد أخطأنــا كمــا فعــل هــو .كمــا أن ِمثَــال المســيح فينــا أيضـاً ،ألننــا نعيــش
كمــا لــو كنــا قــد أوفينــا بــكل مطاليــب البـ ّر كمــا فعــل هــو» (مارتــن لوثــر ،تعليــق علــى رســالة
روميــة ،صفحــة .)97 -96
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أسئلة للنقاش
ماسـة لدراسـة كلمة
 .1كيـف نفهـم االقتبـاس اآلتـي مـن روح النبـوة «هنـاك حاجـة ّ

هللا عـن كثـب وخصوصـاً نبـوءات دانيـال والرؤيـا .يجـب أن ننتبـه إليهـا بدرجـة أكبر
مـن ذي قبـل فـي تاريـخ عملنـا الكـرازي .قـد ال يكـون لدينا الكثيـر لنقولـه في بعض
األمـور المتعلقـة بالسـلطة الرومانيـة والبابويـة ،ولك ّننـا يجـب أن نلفت أنظـار الناس
إلـى مـا كتبـه األنبياء والرسـل تحت إرشـاد الروح القـدس» (روح النبوة مجلـد الكرازة
صفحة .)577
 .2فكّـر فـي حقيقـة المـوت وما يفعلـه ليس فقط للحيـاة ،وإنّما لمعنـى الحياة .لكم
ـف كثيـر مـن الك ّتـاب والفالسـفة علـى أن الحيـاة ال معنـى لهـا في نهايـة المطاف
أَ ِس َ
ألنهـا تنتهـي بالمـوت األبـدي .فكيف نرد نحـن المسـيح ّيون على أمثال هـؤالء؟ لماذا
يعـد الرجـاء الـذي لنـا في يسـوع المسـيح هـو جوابنـا الوحيد علـى كل َمـن يزعم أن
حياتنـا علـى األرض ال معنـى لها ألنهـا تنتهي بموتنـا األبدي؟
 .2كما فرض سقوط آدم طبيعة منحطّة على حياتنا جميعاً ،يقدّ م انتصار يسوع الوعد
كل الذين يقبلونه باإليمان بدون استثناء .وفي ضوء فرص ٍة عظيم ٍة
بالحياة األبديّة إلى ّ
مقدّ م ٍة لنا هنا ،ما الذي يمنع الناس من أن يمدّ وا أيديهم وبكل توقٍ يطالبون بالوعد
لكل واح ٍد م ّنا أن يساعد أولئك الذين يطلبون
بالحياة األبدية ألنفسهم؟ كيف يمكن ّ
استنار ًة بخصوص ما يقدّ مه المسيح لنا وما فعله ألجلنا؟
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