الدرس السابع

 17 -11تشرين الثاني (نوفمبر)

الغلبة على الخط ّية

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :رومية 6؛ 1يوحنا .1 :2 -8 :1
ـت
ـوس َبـ ْـل تَ ْحـ َ
ـت ال َّنا ُمـ ِ
ـم ل َْسـ ُت ْم تَ ْحـ َ
آيــة الحفــظَ « :فـإِنَّ الْخ َِط َّيـ َة لَـ ْن ت َُســو َدك ُْم ،ألَنَّكُـ ْ
ال ِّن ْع َمـ ِة» (روميــة .)14 :6
أي حال؟ لماذا ال نستم ّر في الخط ّية؟
إن لم تكن األعمال تخلّصنا فلماذا ننشغل بها على ّ
إ ّن األصحاح السادس من رسالة بولس إلى رومية هو اإلجابة على هذا السؤال الهام .إ ّن
بولس يتناول هنا ما يُ ْف َهم عاد ًة «بالتبرير» ،اإلجراء الذي نتغلّب فيه على الخط ّية ونعكس فيه
صورة أخالق المسيح شيئاً فشيئاً .كلمة «تبرير» تظهر م ّرتين فقط في رسالة رومية .إنّها تظهر
في رومية  22 ،19 :6كالكلمة اليونانية  hagiasmasالتي تعني «الْ َق َد َاس ِة».
هل يعني هذا أ ّن بولس الرسول ليس عنده ما يقوله ع ّما يُفهم عاد ًة «بالْ َق َد َاس ِة»؟ بالطبع ال.
في الكتاب المق ّدس ،معنى أن «تُ َق ِّدس» هو أن «تُ َك ِّر َس» شيئاً ما ،وعادة ما يكون هذا
التقديس أو التكريس هلل .وهكذا ،أن تتقدس معروضة غالباً في صيغة الماضي التام البعيد .فمثالً
« َج ِميعِ الْ ُم َق َّد ِسي َن» (أعمال  )32 :20تعني أ ّن هؤالء المق ّدسين هم «مك ّرسون هلل».
ولكــن اســتعمال الكتــاب نفســه لكلمــة «يُقـ ّدس» ال ينكــر بــأي حــال عقيــدة التقديــس ،أو
حقيقــة أن التقديــس هــو يــدوم طيلــة حيــاة اإلنســان .فــكالم الوحــي يؤيّــد هــذا المبــدأ ولك ّنــه
قــد يســتعمل صيغـاً أخــرى للتعبيــر عنــه.
هــذا األســبوع ســننظر إلــى جانــب آخــر مــن جوانــب «الخــاص باإليمــان» الــذي يمكــن
ـكل ســهولة وهــي :وعــود النصــرة علــى الخطيّــة فــي حيــاة إنســانٍ خلّصــه
أن يُســاء فهمــه بـ ّ
يســوع المســيح.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  18تشرين الثاني
(نوفمبر).
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األحد

 12تشرين الثاني (نوفمبر)

َح ْي ُث كَ ُث َر ِت الْخ َِط َّي ُة

يُصـ ّرح الرســول بولــس فــي روميــة  20 :5عــن عبــار ًة قويـ ًة تقــولَ « :حيْــثُ كَثُـ َر ِت الْ َخ ِطيَّـ ُة
ا ْز َدا َد ِت ال ِّن ْع َم ـ ُة ِج ـ ًّدا ».إن نظرتــه هنــا هــي أنّــه مهمــا اســتفحلت الخطيّــة ومهمــا طمــت
نتائــج التعــدي ،فــإن نعمــة هللا كافيــة للتعامــل مــع هــذا الوضــع .يــا ل ِعظَــم الرجــاء الــذي
ـكل واحــد م ّنــا وخصوصـاً عندمــا نجـ ّرب بشــعور تعاظــم خطايانــا علــى
يجلبــه هــذا المفهــوم لـ ّ
الغفـران .فــي روميــة  21 :5يب ّيــن بولــس الرســول أنّــه مــع أ ّن الخط ّيــة قــد أ ّدت إلــى المــوت،
فقــد غلبــت نعمــة هللا المــوت بواســطة يســوع الــذي يســتطيع أن يهبنــا الحيــاة األبديــة.



اقــرأ رميــة  .1 :6مــا المنطــق الــذي يتعامــل معــه بولــس هنــا ،وكيــف يــر ّد علــى مثــل
هــذا الفكــر ،فــي روميــة 11 -2 :6؟

يتّبــع الرســول بولــس أســلوباً مش ـ ِّوقَاً مــن النقــاش ،فــي روميــة  ،6عندمــا يتحــدث عــن
الســبب فــي أن اإلنســان المبـ ّرر ال ينبغــي أن يخطــئ .أوالً يقــول أننــا ال يجــب أن نخطــئ ألنّنــا
قــد متنــا عــن الخطيــة .وعندئــذ يشــرح مــا يقصــده بهــذا الــكالم.
إ ّن التغطيــس فــي فريضــة المعموديــة يمثّــل عمليــة الدفــن .مــاذا يُدفــن؟ «إِن َْســانَ َنا
يــق» الــذي للخطيــة ،أي الجســد الــذي يرتكــب الخط ّيــة ،الجســد الــذي تســود عليــه
الْ َع ِت َ
الخط ّيــة .وكنتيجــة لذلــك ،فــإ ّن « َج َســد الْ َخ ِط َّي ـ ِة» هــذا يهلــك حتــى ال يخــدم الخطيــة بعــد
ذلــك .فــي روميــة  6تشـ ّبه الخط ّيــة بسـ ّي ٍد ج ّبــار يســود علــى عبيــده .فعندمــا يهلــك «جســد
الخط ّيــة» التــي اسـتُعبد لهــا فــإن ســيادة الخطيــة علــى هــذا الجســد تنتهــي .فالمعتمــد الــذي
يقــوم مــن قبــره المائــي يخــرج إنســاناً جديــدا ً ال يخــدم الخطيّــة فيمــا بعــد .وعندهــا يَ ْسـل ُُك
هــذا اإلنســان ِفــي ِج ـ َّد ِة الْ َحيَــا ِة.
ـي إلــى أبــد اآلبديــن.
فالمســيح لكونــه قــد مــات للخط ّيــة م ـ ّر ًة وإلــى األبــد لك ّنــه اآلن حـ ّ
والمســيحي الــذي اعتمــد قــد مــات للخط ّيــة مـ ّرة وإلــى األبــد ال ينبغــي أن يرضــخ لســلطانها
كل مســيحي معتمــد ،أ ّن الخط ّيــة ال تختفــي تلقائيـاً وفجــأ ًة مــن
بعــد ذلــك .بالطبــع كمــا يعلــم َ
حياتنــا عندمــا نخــرج مــن المعموديّــة .فعــدم حكــم الخط ّيــة علينــا يختلــف عــن مصارعتنــا
معهــا باســتمرار.
فــكل العبــارات مثــل ( )1نحــن
«مــن هــذا نــرى بوضــوح مــا يقصــده بولــس الرســولّ .
‘أمــوات للخطيّــة’ (‘ )2نحيــا هلل’ ،تشــير إلــى أن ّنــا ال نرضــخ لشــهواتنا الجســدية ونخطــئ،
حتــى لــو اســتم ّرت الخطيّــة تراودنــا ،ومهمــا يكــن مــن أم ـ ٍر فــإ ّن الخطيّــة تبقــى فينــا إلــى
وح ِض ـ َّد
نهايــة حياتنــا ،كمــا نقــرأ فــي غالطيــة ‘ 17 :5ألَ َّن الْ َج َس ـ َد يَشْ ـتَهِي ِض ـ َّد ال ـ ُّرو ِح َوال ـ ُّر ُ
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ـكل الرســل والقديســون يقـ ّرون بــأن الخط ّيــة
الْ َج َسـ ِـدَ ،وهـذَانِ يُ َقــا ِو ُم أَ َح ُد ُه َمــا اآل َخـ َر ’.لذلــك فـ ّ
والرغبــات الشــهوانية تبقــى فينــا حتّــى تتح ـ ّول أجســادنا إلــى رمــاد ،ومــن ثــم يقــوم جســد
(مم ّجــد) متح ـ ّرر مــن الخطيــة» (مارتــن لوثــر -تعليــق علــى رســالة روميــة ،صفحــة .)100

االثنين

 13تشرين الثاني (نوفمبر)

عندما تملك الخطية
ما هو التحذير المقدّ م لنا في رومية 12 :6؟



إ ّن كلمــة «تســود» تب ّيــن أن الخط ّيــة تمثّــل هنــا بال َملِــك ،فالكلمــة اليونان ّيــة المترجمــة
«تســود» تعنــي حرفي ـاً أن «تكــون َملِــكاً» أو «تتصــرف كملــك» .الخط ّيــة علــى أت ـ ّم اســتعداد
بــأن تتولــى الحكــم علــى أجســادنا الفانيــة وأن ت ُملــي علينــا ســلوكنا.
وعندمــا يقــول بولــس «الَ تَ ْملِ َك ـ َّن الْ َخ ِطيَّ ـةُ ،»...فــإن هــذا يـ ّ
ـدل علــى أ ّن اإلنســان المب ـ ّرر
يســتطيع اختيــار منــع الخطيّــة مــن أن تُ َن ِّصــب ذاتهــا عليــه َملــكاً .وهنا يبــرز دور عمــل اإلرادة.
«كل مــا يلزمــك فــي مثــل هــذا الموقــف ،هــو أن تفهـ َم قــو َة اإلرادة وتعرفهــا علــى الوجــه
الصحيــح ،فهــي عبــارة عــن القــوة الضابطــة التــي أوجدهــا هللا فــي طبيعــة اإلنســان ،وهــي
القــوة التــي بهــا نقــرر وبهــا نختــار ،فيتوقــف مصيــرك علــى عمــل اإلرادة ،وعلــى ُحســن
توجيههــا واســتخدامها ،فــان كنــت عاج ـزا عــن تجديــد قلبــك وتغييــر عواطفــك ،فمــا أنــت
بعاجــز عــن أن تختــار ،ومــا أنــت بقاصــر عــن أن تس ـلّم هلل نفســك وإرادتــك ،ومتــى ســلمت
لــه ذاتــك فإنــه ال يلبــث أن يعمــل فــي قلبــك ألن تريــد وأن تعمــل مــن أجــل المسـ ّرة ،وعندئــذ
تصبــح طبيعتــك تحــت ســيطرة الــروح ،ويصبــح المســيح محــو َر تفكيــرك ،وقبل ـ َة عواطفــك
وشــعورك» (روح النبــوة ،طريــق الحيــاة ،صفحــة .)33
الكلمــة اليونانيــة فــي روميــة  12 :6المترجمــة «شــهوات» ،تعنــي رغبــات .هــذه الرغبــات
قــد تكــون أمــورا ً حســنة أو أمــورا ً ســيئة .وســوف تكــون هــذه الرغبــات قويّــة ال تقــاوم بســهولة
إذا واجهناهــا بق ّوتنــا الذات ّيــة .يمكــن للخط ّيــة أن تتص ـ ّرف كطاغيــة شـ ٍ
ـرس ،كإنســان جشــع ال
يقــول كفــى بــل يعــاود الك ـ ّرة طالب ـاً المزيــد .فقــط عــن طريــق اإليمــان والمطالبــة بوعــود
االنتصــار نســتطيع أن نُسـ ِقط هــذا السـ ّيد القاســي الــذي ال يليــن.
إ َّن كلمــة «إِذًا» فــي روميــة  ،12 :6هــي كلمــة ذات أهميــة ،فهــي تعــود بنــا إلــى مــا قيــل
قبـاً ،وتحديــدا ً إلــى مــا قيــل فــي روميــة  .11 ،10 :6فاإلنســان المعتمــد يحيــا اآلن هلل ،بمعنــى
أ ّن هللا هــو مركــز حياتــه الجديــدة .إنّــه يخــدم هللا ويفعــل مــا يُرضــي هللا فلــذا ال يتفــق أن
يخــدم الخط ّيــة بعــد اآلن .فإنــه يحيــا « ِ
هلل بِالْ َم ِســي ِح يَ ُســو َع َربِّ َنــا».
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ارجع إلى اقتباس روح النبوة في درس اليوم .الحظ أهم ّية ح ّرية اإلرادة .كأشخاص
روحاني ّين ،ينبغي أن تكون لنا إرادة ح ّرة الختيار الصواب من الخطأ ،الصالح أو الش ّر،
المسيح أو العالم .حاول أن تتابع تص ّرفاتك في األربعة والعشرين ساع ًة القادمة
لتس ّجل كيف تستخدم حريّة اإلرادة .ماذا تتعلّم من ُحسن استعمالك أو سوء استعمالك
لهذه الهبة المقدّ سة؟

الثالثاء

 14تشرين الثاني (نوفمبر)

ليس تحت الناموس بل تحت النعمة


اقــرأ روميــة  .14 :6كيــف لنــا أن نفهــم هــذه اآليــة؟ هــل هــي تعنــي أنّ الوصايــا العشــر
لــم تعــد ســارية المفعــول بالنســبة لنا؟ لمــاذا ال؟

إ ّن اآليــة فــي روميــة  14 :6هــي إحــدى مفاتيــح رســالة روميــة .وهــي مــا نالحــظ اقتباســها
عندمــا يخبرنــا أحدهــم بــأ ّن ســبت الوص ّيــة الرابعــة (اليــوم الســابع) قــد تغ ّيــر أو أُلغــي.
ومــع هــذا ،فليــس ذلــك مــا يتّضــح معنــاه مــن االقتبــاس .وكمــا ســألنا قبـاً :كيــف يُلْ َغــى
النامــوس األدبــي بينمــا الخط ّيــة ال ت ـزال حقيقــة واقعــة؟ فــإ َّن النامــوس األدبــي هــو الــذي
كل مــا ورد ذكــره ســابقاً فــي روميــة ،حتّــى لــو فــي
يُ َع ـ ِّرف الخطيــة! لــو كان عليــك أن تقــرأ ّ
األصحــاح الســادس فقــط ،فإنّــه مــن الصعــب أن تتخ ّيــل ،فــي وســط هــذه المناقشــة عــن
حقيقــة الخطيّــة ،أن يقــول الرســول بولــس فجــأة «إ ّن النامــوس األدبــي -الوصايــا العشــر -الــذي
يُ َع ـ ِّرف الخطيّــة ،قــد أُبطــل وأُلغــي».
يقــول بولــس ألهــل روميــة بــأ ّن اإلنســان الــذي يعيــش تحــت النامــوس – تحــت النظــام
اليهــودي الــذي مارســه اليهــود فــي أيّامــه بالقوانيــن التــي وضعهــا اإلنســان – ســوف تســود
عليــه الخط ّيــة .علــى النقيــض ،اإلنســان الــذي يحيــا تحــت النعمــة ســينتصر علــى الخط ّيــة أل ّن
نامــوس هللا مكتــوب فــي قلبــه وروح هللا يقــود خطواتــه .إن مــا ســيخلع الخطيــة عــن عرشــها
فــي حياتنــا هــو أن نقبــل يســوع المســيح كمس ـ ّيا ،أن نكــون مبرريــن بواســطته ،أن نعتمــد
لموتــه ،وأن نهــدم «اإلنســان العتيــق» ،وأن ننهــض لنســلك ِفــي ِج ـ َّد ِة الْ َح َيــا ِة .تذكّــر أن هــذا
هــو مضمــون روميــة  ،14 :6وهــو مضمــون النصــرة علــى الخطيّــة.
ال يجــب أن نُ َع ـ ِّرف عبــارة «تحــت النامــوس» بمحدوديــة تفقدهــا معناهــا .فــإن اإلنســان
الــذي مــن المفتــرض أنــه يعيــش «تحــت النعمــة» وال يحفــظ وصايــا هللا ســوف ال يجــد النعمــة
بــل الدينونــة .إن عبــارة «تحــت النعمــة» تعنــي أن الدينونــة التــي كان النامــوس ســيجلبها
علــى الخطــاة قــد زالــت ،وذلــك مــن خــال نعمــة هللا كمــا هــي معلنــة فــي المســيح .ولذلــك،
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فإننــا عندمــا نتحــرر مــن دينونــة المــوت التــي يجلبهــا النامــوس ،نحيــا « ِﻓﻲ ِﺟﺪﱠ ِة اﻟْ َﺤ َﻴﺎ ِة» ،وهي
حيــاة تتجلــى وتســتعلن مــن خــال حقيقــة كوننــا قــد متنــا عــن الــذات ،وبالتالــي لــم نَ ُعــد
عبيــدا ً للخطيــة.

كيف اختبرت حقيقة الحياة الجديدة في المسيح؟ ما هو الدليل الملموس الذي
تستطيع اإلشارة إليه ويعلن ما أجراه المسيح في حياتك؟ ما هي األمور التي يصعب
عليك التفريط فيها واإلقالع عنها؟ ولماذا يجب أن تتخلّى عنها؟

األربعاء

 15تشرين الثاني (نوفمبر)

خط ّية أَ ْم طاعة؟

اقــرأ روميــة  .16 :6مــا النقطــة الهامــة التــي يشــدد عليهــا بولــس الرســول هنــا؟ لمــاذا
نجــد حــواره هنــا صريحـاً ال يعــرف المســاومة؟ فإنــه ينبغــي االختيــار مــن بيــن أمريــن
اثنيــن ،إذ ليــس هنــاك حــل وســط؟ مــا الــدرس الــذي نخــرج بــه مــن هــذا التبايــن
الواضــح؟



يرجــع بولــس ثانيــة إلــى القــول بــأ ّن حيــاة اإليمــان الجديــدة ال تمنــح الحريّــة الرتــكاب
الخطيّــة ،إ ّن حيــاة اإليمــان تجعــل االنتصــار علــى الخطيّــة ممكنـاً .فقــط مــن خــال اإليمــان
نســتطيع أن ننــال النصــرة الموعــودة لنــا.
جســد بولــس الخطيّــة ك َملــك لــه ســلطان علــى رعايــاه ،يرجــع إلــى صــورة الخطيّــة
بعدمــا ّ
كسـ ّيد يطلــب طاعــة خ ّدامــه .ويشــير بولــس بــأ ّن اإلنســان لــه االختيــار بيــن األســياد .بإمكانــه
أن يخــدم الخط ّيــة التــي تفضــي إلــى المــوت ،أو يخــدم البـ ّر الــذي يفضــي إلــى الحيــاة األبدية.
وال يتــرك الرســول بولــس لنــا أي أرضيــة مشــتركة أو مجــاالً للمســاومة .فإنّــه علينــا اختيــار أحــد
األمريــن ألن ّنــا فــي النهايــة ســنواجه إ ّمــا الحيــاة األبديــة أو المــوت األبــدي.


يتوسع الرسول هنا في ما قاله في رومية 16 :6؟
اقرأ رومية  .17 :6كيف ّ

مــن المثيــر لالهتمــام مالحظــة كيــف أ ّن الطاعــة مرتبطــة بالعقيــدة الصحيحــة .الكلمــة
اليونانيــة التــي بمعنــى «عقيــدة» تعنــي هنــا «التَّ ْعلِيـ ِـم» .فالمســيحيون الرومانيــون كانــوا قــد
تعلّمــوا مبــادئ اإليمــان المســيحي الــذي يطيعونــه اآلن .وهكــذا بالنســبة لبولــس ،فالعقيــدة
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كل القلــب» قــد ســاعدا فــي جعــل الرومانييــن
الصحيحــة والتعليــم الصحيــح ال ُمطــاع «مــن ّ
«عبيــدا ً للبـ ّر» (روميــة  .)18 :6وقــد نســمع أحيانـاً بــأ ّن العقيــدة ال تهـ ّم طالمــا نُظْ ِهــر المح ّبــة.
إ ّن هــذا القــول هــو ببســاطة اســتهانة بأمـ ٍر هــام جــدا ً .كمــا تب ّيــن مــن درس ســابقٍ أ ّن بولــس
كان قلقـاً جــدا ً حيــال العقيــدة الزائفــة التــي خضــع لهــا الغالط ّيــون واستســلمت لهــا كنيســتهم.
لهــذا نحتــاج أن نكــون حريصيــن بخصــوص التعبيـرات والتصريحــات التــي تشـ ّوه ،بطريقــة أو
بأخــرى ،أهميّــة التعليــم الصحيــح.

عبيــد للخطيــة وعبيــد للبـ ّر :تناقــض عظيــم .فــإن نخطــئ بعــد المعموديــة ،هــل هــذا
يعنــي أن ّنــا لــم نخلــص حقيقـ ًة؟ اقــرأ 1يوحنــا  .1 :2 -8 :1كيــف تســاعدنا محتويــات
هــذه الفقــرة بــأن نفهــم مــا يعنيــه أن نكــون أتبــاع المســيح ،ومــع ذلــك نكــون ال
نـزال مع ّرضيــن للســقوط؟

الخميس

 16تشرين الثاني (نوفمبر)

أحرار من الخط ّية

مــع االحتفــاظ فــي ذاكرتــك بمــا درســته إلــى اآلن فــي روميــة  .6اقــرأ روميــة -19 :6
ـم ،اســأل نفســك :كيــف يمكنــك أن
 .23اكتــب ملخص ـاً لمــا يقولــه بولــس .األمــر األهـ ّ
تجعــل الحقائــق الها ّمــة التــي يتحــدث عنهــا بولــس جــزءاً مــن حياتــك؟ اســأل نفســك،
مــا هــي القضايــا التــي علــى المحــك هنــا؟



إ ّن كالم بولــس هنــا يظهــر أنّــه يفهــم تمام ـاً حالــة اإلنســانية الســاقطة ،إنّــه يتكلّــم عــن
ضعــف حالتــك الجســدية ،وكلمــة «ضعــف» وردت فــي اليونانيــة بمعنــى «عجــز» وهــو يــدري
جيّــدا ً مــا تســتطيع الطبيعــة البشــريّة الســاقطة أن تفعــل عندمــا ت ُتــرك علــى ح ّريتهــا .وهكــذا،
ثاني ـةً ،فهــو يلجــأ لق ـ ّوة االختيــار -الق ـ ّوة لكــي نختــار أن نس ـلّم أنفســنا وجســدنا الضعيــف
للسـيّد الجديــد ،يســوع ،الــذي ســيمكّننا مــن الســلوك فــي حيــاة البـ ّر والتقــوى.
غالبـاً مــا تقتبــس روميــة  23 :6لتب ّيــن أ َن أجــرة الخط ّيــة هــي مــوت ،والخط ّيــة هــي التع ّدي
علــى وصايــا هللا .وبالتأكيــد ،أجــرة الخط ّيــة ال يمكــن أن تكــون إالّ المــوت .ولكــن باإلضافــة إلــى
ـاب للخط ّيــة ،يجــب أن نــرى الخط ّيــة كمــا يصفهــا الرســول فــي روميــة 6
رؤيــة المــوت كعقـ ٍ
كسـ ّيد طاغيــة يهيمــن علــى عبيــده ،خادعـاً إيّاهــم بإعطائهــم المــوت أجــر ًة لهــم.
والحــظ كذلــك ،أنّــه عندمــا يصـ ّور شــخصية السـ ّيدين ،يســترعي بولــس االنتبــاه إلــى حقيقة
أ ّن خدمــة واحــد منهمــا تعنــي إعفــاءه مــن خدمــة الس ـيّد اآلخــر .م ـ ّرة ثاني ـ ًة نرجــع إلــى
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االختيــار الواضــح :واحــدا ً أو اآلخــر ،ال توجــد أرضيــة مشــتركة .وفــي نفــس الوقــت ،وكمــا نعرف
جميعـاً ،فــإ ّن التحـ ّرر مــن ســلطان الخط ّيــة ال يعنــي الخلـ ّو منهــا نهائيـاً ،فهــي ال تعنــي أننــا ال
نجاهــد ونصــارع وأحيانـاً قــد نقــع .إنّهــا تعنــي بــدالً مــن ذلــك أن ّنــا لســنا بعــد تحــت ســلطانها.
فإنّهــا حقيقــة أكيــد ٌة تبقــى فــي حياتنــا مهمــا حاولنــا أن ن ّدعــي النصــرة عليهــا.
وهكـذا ،فهـذه الفقـرة تبقـى مناشـدة قويـة ألي إنسـانٍ يخـدم الخطيـة ،فـإ ّن هـذا الطاغية
[أي الخطيـة] ال يقـ ّدم شـيئاً غيـر الموت كأجرة للقيام باألمور الشـائنة المعيبة .لذلك ،فاإلنسـان
المتعقّـل يجـب أن يرغـب جـا ّدا ً فـي اإلفلات مـن ذلـك الطاغيـة .وعلـى عكـس ذلـك فأولئـك
الذيـن يخدمـون البِـ ّر يمارسـون أمـورا ً صالح ًة مسـتقيمة تسـتحق المديح ليس بغـرض الحصول
علـى الخلاص ،ولكـن كثمـ ٍر الختبارهـم الجديـد فـي المسـيح .فلـو أنهـم يعملـون فـي محاولة
لكسـب الخلاص ،فإنهـم يبتعدون عـن القصد والهـدف وعن تعاليـم اإلنجيل ،ويبتعـدون كذلك
عـن أهـم نقطـة تتعلـق بالخلاص ،أال وهـي سـبب حاجتهم إلى يسـوع.

الجمعة

 17تشرين الثاني (نوفمبر)

لمزيــد مــن الــدرس« :لــم تكــن فــي يســوع أيــة خالجــة اســتجابت لتمويهــات
الشــيطان .إنــه لــم يــرض بارتــكاب الخطيــة ولــم يخضــع للتجربــة وال بمجــرد الفكــر .وهكــذا
يمكــن أن تكــون الحــال معنــا .لقــد كانــت بشــرية المســيح متحــدة بألوهيتــه ،وكان مؤه ـاً
لالشــتباك فــي تلــك الحــرب بســكنى الــروح القــدس فيــه ،فأتــى لكــي يجعلنــا شــركاء الطبيعــة
اإللهيــة .وطالمــا نحــن متحــدون بــه باإليمــان فالخطيــة لــن تســودنا ،حيــث هللا يوجــه أيــدي
إيماننــا لتتمســك بألوهيــة المســيح حتــى يمكــن أن نبلــغ إلــى كمــال الخلــق» (روح النبــوة،
مشــتهى األجيــال صفحــة .)105
نكسر كل القيود التي تربطنا بالشيطان وأعوانه ،وأن نضع
«عند معموديتنا ،قطعنا عهدا ً بأ ّن ّ
قلوبنا وعقولنا وأنفسنا في عمل انتشار الملكوت ،ملكوت النعمة .لقد قطع اآلب واإلبن والروح
القدس عهدا ً للتعاون مع وسائط النعمة المك ّرسين من البشر» تعليقات روح النبوة ،موسوعة
الكتاب المقدس لألدڨنتست ،المجلّد السادس ،صفحة .)1075
«االعتـراف بالمســيحيّة دون أن تقابلــه أعمــال وإيمــان ال يفيــد شــيئاً .ال يقــدر اإلنســان أن
يخــدم سـ ّيدين .إ ّن أبنــاء الشـ ّرير هــم عبيــد لسـ ّيدهم وهــم الذيــن يرضخــون لــه ويطيعونــه.
وكل أعمالــه .إ ّن األمــر ال يخلــو
إنّهــم خ ّدامــه ولــن يصيــروا خـ ّدام هللا مــا لــم يرفضــوا إبليــس ّ
مــن خطــورة لخـ ّدام الملــك الســماوي إذا هــم انغمســوا فــي الملـذّات التي يشــترك فيهــا خ ّدام
الشــيطان حتّــى لــو كانــوا يعلنــون جهــارا ً بــأن هــذه الممارســات ليــس لهــا خطــورة ت ُذكــر.
لقــد أعلــن هللا الحقائــق المق ّدســة ليعــزل شــعبه عــن أولئــك البعيديــن عــن هللا ويطه ّرهــم
لذاتــه .يجــب علــى األدڨنتســت الســبتييّن أن يعيشــوا إيمانهــم كامـاً» (روح النبــوة ،شــهادات
للكنيســة ،مجلــد ،1صفحــة .)404
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أسئلة للنقاش
 .1مــع أن ّنــا نتم ّتــع بهــذه الوعــود الثمينــة بالنصــرة علــى الخط ّيــة ،فالحقيقــة هــي

أن ّنــا جميعـاً -حتــى لــو كّنــا مســيحي ّين مولوديــن ثانيـ ًة -نــدرك إلــى أي درجة ســقطنا،
ومــدى مــا نحــن عليــه مــن إثــم ،ومــدى مــا يمكــن لقلوبنــا أن تكــون عليــه مــن
فســاد .هــل يوجــد تناقــض هنــا؟ اشــرح جوابــك.
ِ .2
بالصــف ع ّمــا فعلــه المســيح لــك -بالنســبة للتغييــرات التــي
أعــط شــهاد ًة
ّ
اختبرتهــا وبالنســبة للحيــاة الجديــدة التــي تحياهــا فيــه اآلن.
 .2مــن المهــم أن نتذكّــر دائمـاً أنّ خالصنــا يتو ّقــف فقــط علــى مــا عملــه المســيح
ألجلنــا .مــع ذلــك ،مــا هــي المخاطــر المترتّبــة علــى المبالغــة فــي ســرد هــذه
المبــادئ الرائعــة لدرجــة إغْفــال الجــزء اآلخــر مــن خطــة الخــاص :ذلــك الشــيء
الــذي يجريــه المســيح فينــا ليغ ّيرنــا إلــى شــبه صورتــه؟ لمــاذا نحتــاج أن نفهــم
المختصيــن بالخــاص؟
ونؤكّــد هذيــن األمريــن
ّ



















59

