الدرس الثامن

 24 -18تشرين الثاني (نوفمبر)

من هو إنسان رومية 7؟

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :رومية 7
ـات الَّ ـ ِذي كُ َّنــا ُم ْم َس ـ ِكي َن
ـوس ،إِ ْذ َمـ َ
آيــة الحفــظَ « :أ َّمــا اآلنَ َف َقــدْ تَ َح َّر ْرنَــا ِم ـ َن ال َّنا ُمـ ِ
ـق الْ َح ـ ْر ِف» (روميــة .)6 :7
ِفي ـ ِهَ ،ح َّتــى نَ ْع ُبــدَ بِجِ ــدَّ ِة ال ـ ُّروحِ الَ ِب ِع ْتـ ِ

قليـل مـن األصحاحـات فـي الكتـاب المقـدس قـد خلقـت صراعـاً أكثر م ّمـا فعلـه األصحاح
السـابع مـن رسـالة روميـة .بخصـوص المواضيـع الـواردة في هـذا األصحـاح ،نقرأ في موسـوعة
الكتـاب المقـدس لألدﭬنتسـت« :إ ّن المعنـى المتض ّمـن في (رومية  )25 -14 :7قـد كان من أكثر
المشـاكل المطروحـة فـي الرسـالة إلـى روميـة .األسـئلة الرئيسـ ّية كانـت تـدور حول مـا إذا كان
وصـف مثـل تلـك المعانـاة الروح ّية المكثفـة يمكن أن يكون سـيرة ذات ّية لبولس .ولـو كان األمر
كذلـك ،فنحـن بحاجـة إلـى معرفـة مـا إذا كانـت هـذه الفقـرة تشـير إلى اختبـار بولـس قبل أو
بعـد تجديـده .واحتماليـة أ ّن بولـس كان يتح ّدث عن اختباره الشـخصي مـع الخطيّة تظهر جلية
فـي أبسـط معنـى لكلماته الـواردة في روميـة .11 -7 :7
كل نفــس اســتفاقت علــى
«ومــن المؤكــد أنّــه كان حقيقــ ًة يصــف مشــكلة تمــ ّر فيهــا ّ
المطاليــب الروح ّيــة لنامــوس هللا المقــدس» (روح النبــوة ،موســوعة الكتــاب المقــدس
لألدﭬنتســت الســبتيين ،مجلــد  ،6صفحــة .)553
ويختلف دارسو الكتاب المقدس فيما بينهم ما إذا كان اختبار بولس قد حصل له قبل تجديده
وبغض النظر عن الموقف الذي يتّخذه المرء في هذا الصدد ،فإ ّن األمر المه ّم يتبلور في
أو بعدهّ .
ب ّر المسيح الذي يغّطينا فنقف بب ّره كاملين أمام اآلب الذي يَع ُد بتقديسنا وإمدادنا بالنصرة على
الخطيّة وبتغييرنا على نمط ابنه (رومية  .)29 :8هذه هي النقاط الهامة التي ينبغي أن نعرفها
لكل أمة وقبيلة ولسان وشعب( .رؤيا .)6 :14
ونختبرها ونحن نسعى لنشر اإلنجيل األزليّ ،
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  25تشرين الثاني
(نوفمبر).
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األحد

 19تشرين الثاني (نوفمبر)

وس
موتى لِل َّنا ُم ِ



اقــرأ روميــة  ،6 -1 :7مــا الوســيلة التوضيحيــة التــي يســتخدمها بولــس ليب ّيــن لقارئيــه
عالقتهــم بالنامــوس ،ومــا هــو القصــد مــن هــذا التوضيــح؟

إن وســيلة بولــس التشــبيهية فــي روميــة  6 -1 :7شــاملة بعــض الشــيء ،ولك ـ ّن التحليــل
الدقيــق لهــذه الفقــرة ســوف يســاعدنا لمتابعــة تفكيــره.
فــي مجمــل المحتــوى الكلّــي للرســالة ،يتعامــل بولــس الرســول مــع نظــام العبــادة الــذي
أُســس فــي ســيناء؛ وهــذا فــي كثيــر مــن األحيــان هــو مــا يعنيــه بولــس بكلمــة «ال َّنا ُمــوس».
وكان اليهــود يواجهــون صعوبــة فــي اســتيعاب حقيقــة أن نظــام العبــادة هــذا ،الــذي أُعطــي
لهــم مــن قبــل هللا ،كان يجــب أن ينتهــي عنــد مجــيء المســيا .لقــد كان المؤمنــون اليهــود ال
يزالــون غيــر مســتعدين للتخلــي ع َّمــا كان جــزءا ً هام ـاً مــن حياتهــم.
وكانــت وســيلة بولــس التعليميــة فــي جوهرهــا كاآلتــي :امــرأة متزوجــة برجــل .النامــوس
يربطهــا بــه طالمــا كان الرجــل حيّ ـاً فــا يمكنهــا أن تكــون لرجــل آخــر طيلــة حياتــه .ولكــن
عندمــا يمــوت تكــون ح ـ ّرة مــن النامــوس الــذي يربطهــا بــه( .روميــة .)3 :7

كيف يط ّبق بولس التصوير المتعلق بناموس الزواج على النظام اليهودي؟ رومية .5 ،4 :7




وكمــا تتحـ ّرر المــرأة بمــوت زوجهــا مــن النامــوس الــذي يربطهــا بــه ،كذلــك فمــوت الحيــاة
القديمــة بالجســد بمعونــة المســيح يحـ ّرر اليهــود مــن النامــوس الــذي كان عليهــم أن يحفظــوه
حتّــى ت ّمــم المسـ ّيا رموزه.
اآلن أصبــح اليهــود أحـرارا ً ليتزوجــوا ثانيــة« .فقــد ُد ُعــوا لالرتبــاط المقـ ّدس بالمسـ ّيا المقــام
وهكــذا يثمــرون هلل .فهــذا كان مثــاالً آخ ـرا ً اســتخدمه بولــس ليقنــع اليهــود بأنّهــم أصبحــوا
أحـرارا ً فــي التخلــي عــن النظــام القديــم.
ـكل مــا قالــه بولــس والكتــاب المقـ ّدس عــن وجــوب طاعــة الوصايــا ،فليــس مــن المعقــول
بـ ّ
أن يُ ْس ـتَ ْنتَج أ ّن الرســول بولــس كان يقــول ألولئــك اليهــود المتزمتيــن بــأ ّن الوصايــا لــم تعــد
ملزِمـ ًة لهــم بعــد اآلن .أولئــك الذيــن يحاولــون مــن خــال هــذه اآليــات أن يثبتــوا نظرتهــم بــأ ّن
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النامــوس األدبــي قــد أنتهــى أمــره -فهــم حقيقـ ًة ال يؤمنــون بذلــك ،وإنّمــا فقــط يريــدون إلغــاء
يتمســكون بباقــي الوصايــا .وتفســير روميــة  5 ،4 :7علــى أنهــا تُ َعلِّــم بــأن
وص ّيــة الســبت بينمــا ّ
الوصيــة الرابعــة قــد أُلغيــت ،أو أن األحــد قــد حـ َّـل محـ ّـل الســبت ،فــإ ّن محاولــة كهــذه هــي
تحميــل الكلمــات معانــي لــم يُق َْصـ ْد لهــا أن تحملهــا.

االثنين

 20تشرين الثاني (نوفمبر)

الخط ّية والناموس

لــو كان الرســول بولــس يتحــ ّدث عــن النامــوس كنظــام شــامل فــي ســيناء ،فمــاذا عــن
خاصــة إحــدى الوصايــا العشــر؟ أال يبطــل ذلــك مــا تــم
روميــة  ،7 :7الــذي يذكــر فيــه بصفــة ّ
االتفــاق عليــه بــدرس األمــس بــأن بولــس لــم يكــن يتحــدث عــن إلغــاء الوصايــا العشــر؟
واإلجابة على ذلك هي بالنفي القاطع ،أي أن بولس لم يكن يتحدث عن إبطال الوصايا
العشر .فكلمة ناموس بالنسبة لبولس إنّما تعني النظام القائم في سيناء الذي تض ّمن الوصايا
العشر ولك ّنه لم يقتصر عليها .ولكن عندما أُلغي هذا النظام عند موت المسيح ،فإ َّن هذا اإللغاء
لم يتضمن الناموس األدبي الذي كان موجودا ً قبل سيناء وكان سيبقى بعد جلجثة كذلك.


اقرأ رومية  .11 -8 :7ماذا يقول الرسول بولس هنا عن عالقة الناموس بالخط ّية؟

أعلــن هللا عــن نفســه لليهــود مخبـرا ً إياهــم بالتفصيــل عــن الصــواب والخطــأ فــي األمــور
الروح ّيــة ،والمدن ّيــة والطقسـ ّية ،والصح ّيــة .وشــرح كذلــك العقوبــات المترتّبــة علــى العصيــان
وتعـ ّدي النواميــس المختلفــة .فتعـ ّدي مشــيئة هللا المعلنــة هنــا يوصــف بأنّــه خطيــة.
وهكــذا يشــرح الرســول بولــس ،بأنّــه ال يعــرف أ ّن االشــتهاء خط ّيــة لــو لــم يُخبــر بذلــك عــن
طريــق النامــوس .فالخط ّيــة هــي تعـ ّدي مشــيئة هللا .ولــوال إعــان مشــيئة هللا فــا يوجــد إدراك
بالخطيّــة .وعندمــا يصيــر إعــان مشــيئة هللا معروفـاً فــإ ّن اإلنســان يكتشــف أنّــه خاطــئ وأنّــه
تحــت حكــم الدينونــة والمــوت .وبهــذا المعنــى ،يمــوت اإلنســان.
فــي سلســلة مجــادالت وحــوارات بولــس هنــا ومــن خــال هــذه الفقــرة ،يحــاول الرســول أن
ـام لعمــل النامــوس.
يبنــي جسـرا ً ليقــود اليهــود الذيــن يب ّجلــون النامــوس ليــروا المســيح كإتمـ ٍ
وهــو يب ّيــن أ ّن النامــوس ضــروري ولكـ ّن عملــه محــدود .لقــد ق ُِصــد بالنامــوس إظهــار الحاجــة
للخــاص ،ولــم تكــن الن ّيــة أو الغــرض منــه هــو الحصــول علــى الخــاص .فلــم يكــن أبــدا ً
المقصــود للنامــوس أن يكــون وســيلة للحصــول علــى الخــاص.
«يقـ ّدم الرســول بولــس مبــدأً ها ّمـاً بخصــوص العمــل الــذي يحــدث أثنــاء اختبــار التجديــد،
ـت ِب ـ ُدونِ ال َّنا ُمـ ِ
ـوس َعائِشً ــا قَبْ ـاً’ ،ولــم يشــعر [أي بولــس] باإلدانــة؛ ‘ َول ِك ـ ْن لَ َّمــا
فيقــول‘ ،كُ ْنـ ُ
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َجــا َء ِت الْ َو ِص َّيـةُ’ عندمــا ُد ِفـ َع نامــوس هللا علــى ضميــره [أي بولــس]َ « ،عاشَ ـ ِ
ـت
ـت الْ َخ ِط َّيـةُ ،فَ ُمـ ُّ
أَنَــا‘ حينئــذ رأى بولــس نفســه خاطئ ـاً ُمدان ـاً بالنامــوس اإللهــي .الحــظ أ ّن بولــس هــو الــذي
مــات وليــس النامــوس» (روح النبــوة ،موســوعة الكتــاب المقــدس لألدڨنتســت الســبتيين،
مجلــد  ،6صفحــة .)1076

أصبحت أنت «م ّيتاً» أمام الناموس؟ كيف يمكنك ،في هذا السياق ،أن تفهم
َ
بأي معنى
ما فعله يسوع ألجلك من خالل َم ْن ِحكَ حياة جديدة فيه؟

الثالثاء

 21تشرين الثاني (نوفمبر)

وس ُمق ََّد ٌس
ال َّنا ُم ُ


اقرأ رومية  .12 :7كيف تفهم هذه اآلية في مضمون ما كان الرسول بولس يناقشه؟

لِ َكــونِ اليهــود يق ّدســون النامــوس ،لــذا فقــد رفــع بولــس مــن شــأن هــذا النامــوس بــكل
الوســائل الممكنــة .النامــوس صالــح فيمــا يعملــه ،ولك ّنــه ال يقــوى علــى فعــل مــا لــم يُ ْج َعــل
أه ـاً لــه ،وهــو أن يخلّصنــا مــن الخطيّــة .لذلــك فنحــن نحتــاج يســوع ،ألن النامــوس -ســواء
كان النظــام اليهــودي بر ّمتــه أو النامــوس األدبــي ،علــى وجــه الخصــوص ،ال يجلــب الخــاص.
يســوع وحــده ،بب ـ ّره الــذي يأتــي إلينــا باإليمــان ،هــو القــادر أن يخلّصنــا.



ـم تبرئــة ســاحته مــن
َم ـ ْن الــذي يلومــه بولــس علــى حالــة «المــوت» ،ومــا الــذي تَـ َّ
ذلــك؟ لمــاذا كان التمييــز مه ّمــاً هنــا؟ روميــة .13 :7

«الناموس» ،حسب رومية  ،13 :7في أفضل معنى ممكن .فيختار أن يلوم
يق ّدم الرسول بولس
َ
الخط ّية ،وليس الناموس ،على حالته الخاطئة المشينة ،التي أَنْشَ أَتْ ِف َّيه ك َُّل شَ ْه َو ٍة (رومية .)8 :7
إن الناموس صالح ألنّه مقياس السلوك اإللهي ،ولك ّن بولس يقف أمامه ُمذنباً ُمداناً.


لماذا نجحت الخط ّية نجاحاً باهراً في إظهار بولس كخاطئ أثيم فظيع؟ رومية .15 ،14 :7
كلمــة شَ ـ ْهوانِ ّي تعنــي جســدي .وهكــذا احتــاج بولــس ليســوع المســيح .فقــط يســوع
المســيح يمكنــه أن يرفــع اإلدانــة( .روميــة  .)1 :8ويســوع المســيح وحــده يســتطيع أن يحـ ّرره
مــن عبوديّــة الخط ّيــة.
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ـت الْ َخ ِط َّي ـ ِة» .إنــه عب ـ ٌد لهــا بــا ح ّريــة،
يصــف الرســول نفســه بأنّــه « َج َسـ ِـد ٌّي َمبِي ـ ٌع تَ ْحـ َ
ال يقــوى علــى عمــل مــا يريــد .وهــو يحــاول أن يعمــل مــا يطلــب منــه النامــوس الصالــح أن
يعملــه ،ولك ـ ّن الخطيئــة تعوقــه عــن ذلــك.
مــن خــال هــذه الصــورة اإليضاحيــة ،كان بولــس الرســول يحــاول أن يب ّيــن لليهــود حاجتهــم
إلــى المسـيّا .فقــد أظهــر مســبقاً أ ّن النصــرة هــي أمــر ممكــن فقــط بواســطة النعمــة (روميــة
ـت «النامــوس» ،يعنــي
 .)14 :6ويأتــي روميــة  7ليعيــد تأكيــد هــذه الفكــرة .إ ّن العيــش تَ ْحـ َ
العبوديــة للخطيّــة وهــي سـيّد ال يرحــم.

ماذا كان اختبارك الشخصي مع عبودية الخط ّية؟ هل حاولت أن تداعب الخط ّية ،ظانّاً
قاس رهيب؟
أنّك تستطيع التحكّم فيها كيفما تشاء ،فتجد نفسك ُمداساً من س ّيد عملٍ ٍ
هذه هي الحقيقة! لماذا ،إذن ،يتح ّتم عليك أن تسلّم نفسك ليسوع وأن تموت عن
كل يوم؟
النفس ّ

األربعاء

 22تشرين الثاني (نوفمبر)

إنسان رومية 7
ـت
ـوس أَنَّــهُ َح َس ـ ٌن .فَاآلنَ ل َْسـ ُ
ـت أَ ْف َعـ ُـل َمــا ل َْسـ ُ
«إِنْ كُ ْنـ ُ
ـت أُرِيــدُ هَُ ،فإِنِّــي أُ َصــا ِد ُق ال َّنا ُمـ َ
ـي» (روميــة  .)17 ،16 :7مــا هــو الصـراع
َب ْعــدُ أَ ْف َعـ ُـل ذلِــكَ أَنَــاَ ،بــلِ الْخ َِط َّيـ ُة َّ
الســا ِك َن ُة ِفـ َّ
الــذي يتــم تقديمــه هنــا؟



هللا
باســتخدام النامــوس كمــرآة ،يقــوم الــروح القــدس بتبكيــت اإلنســان الــذي يُغ ِْضــب َ
بســبب عــدم الوفــاء بمطاليــب النامــوس .ومــن خــال جهــوده المبذولــة الســتيفاء هــذه
صالــح؟
النامــوس
المطاليــب ،يُظْهِــر الخاطــئ موافقتــه علــى أن
ٌ
َ

مــا النقــاط التــي كان بولــس قــد أثارهــا ســابقاً وهــو يعيــد تأكيدهــا مجــدداً؟ (روميــة
.)20 -18 :7



للتأثيــر علــى إنســان مــا وجعلــه يشــعر بحاجتــه إلــى المســيح ،يقــود الــروح القــدس ذلــك
اإلنســان مــن خــال اختبــار عهــد هللا قديمـاً .تصــف روح النبــوة اختبــار إسـرائيل كاآلتــي« :لــم
يتحقــق الشــعب مــن شــر قلوبهــم أو أنهــم بــدون المســيح كان مــن المســتحيل عليهــم أن
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يطيعــوا شــريعة هللا ،إذ بســرعة أدخلــوا أنفســهم فــي عهــد مــع هللا ،وإذ أحســوا بقدرتهــم علــى
أن يثبتــوا ِب ـ َّر أنفســهم أعلنــوا قائليــن« :ك ُُّل َمــا تَ َكلَّـ َم ِب ـ ِه ال ـ َّر ُّب نَ ْف َعـ ُـل َون َْس ـ َم ُع لَـ ُه» (خــروج
 ... .)7 :24ولكــن مــا أن مــرت أســابيع قليلــة حتــى نقضــوا عهدهــم مــع هللا وســجدوا لتمثــال
مســبوك .لــم يكونــوا يرجــون الظفــر برضــى هللا عــن طريــق العهــد الــذي تعــدوه .واآلن ،وقــد
اكتشــفوا شــرهم وحاجتهــم إلــى الغف ـران ،أحســوا أخي ـرا ً بحاجتهــم إلــى مخلــص معلــن فــي
عهــد هللا مــع إبراهيــم» (روح النبــوة ،اآلبــاء واألنبيــاء ،صفحــة .)325
لألســف ،مــن خــال فشــلهم فــي أن يجـ ّددوا تكريســهم يوميّـاً للمســيح ،يقــوم كثيـ ٌر مــن
المســيحيين بخدمــة الخط ّيــة بِال ِف ْعــلِ  ،رغــم أنهــم يكرهــون ويعوفــون االعتـراف بذلــك .وهــم
يبـ ِّررون ذلــك بأنهــم ،فــي الحقيقــة ،يمـ ّرون باختبــار القداســة العــادي ،وبأنــه مــا زال الطريــق
طوي ـاً أمامهــم ليقطعــوه .وهكــذا ،فإنهــم بــدالً مــن أن يأخــذوا خطاياهــم المعلنــة للمســيح
طالبيــن أن يعطيهــم النصــرة عليهــا ،يختبئــون خلــف األصحــاح  7مــن ســفر روميــة الــذي،
حســب اعتقادهــم ،يخبرهــم بأنّــه مــن المســتحيل عمــل الشــيء الصحيــح .وفــي حقيقــة
األمــر ،يُ َص ـ ِّرح هــذا األصحــاح بأنّــه مــن المســتحيل أن تعمــل صالح ـاً طالمــا كنــت مســتعبدا ً
للخطيّــة ،ولك ـ ّن النصــرة مؤكــدة بيســوع المســيح.

هل تحظى بانتصارات على النفس والخطية حسب وعد المسيح؟ وإالّ َفلِ َم ال؟ ما هي
أنت وليس سواك؟
االختيارات الخاطئة التي تُ ْق ِدم عليها َ

الخميس

 23تشرين الثاني (نوفمبر)

ُمخلَص من الموت

اقــرأ روميــة  .23 -21 :7كيــف اختبــرت هــذا الصـراع ذاتــه فــي حياتــك أنــت شــخص ّياً
حتــى وأنــت مســيحي؟



فــي هــذا االقتبــاس يســاوي بولــس الرســول النامــوس الــذي فــي جســده بنامــوس الخطيئــة.
ـوس الْ َخ ِط َّي ـ ِة» (روميــة  .)25 :7ولك ـ ّن
يقــول بولــس الرســول أنّــه «بِالْ َج َسـ ِـد» قــد خــدم «نَا ُمـ َ
خدمــة الخطيّــة وإطاعــة ناموســها معنــاه المــوت (انظــر روميــة  .)13 ،11 ،10 :7ومــن هنــا،
فــإن جســده ،بخضوعــه فــي طاعــة الخطيّــة ،يمكــن وصفــه بأنــه « َج َسـ ِـد هـذَا الْ َمـ ْو ِت».
إن نامـوس الذهـن هـو نامـوس هللا ،وهـو إعالن هللا لمشـيئته .لقـد أذعن بولـس لطاعة هذا
النامـوس بسـبب تبكيـت الـروح القـدس ،وقـد عـزم عقلـه علـى حفظـه وطاعتـه .ولكـن عندما
حـاول ذلـك لـم يتمكّـن أل ّن جسـده أراد أن يخطئ .ف َمن ذا الذي لم يشـعر بنفـس هذا الصراع؟
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فبذهنـك أنـت تعـرف مـا تـ ّود أن تفعل ،ولكـ ّن جسـدك يطالب بفعل شـيء آخر.


كيف نستطيع أن ننجو من هذا الوضع الصعب الذي نجد أنفسنا فيه؟ رومية .25 ،24 :7

تســاءل بعــض النــاس عــن الســبب الــذي جعــل الرســول يشــير إلــى ص ـراع الجســد مــع
هللا ِب َي ُســو َع الْ َم ِســي ِح
الشــيء الــذي بــدا أنــه قــد تخلَّــص منــه بعــد أن َص ـ َّرح قائ ـاً« :أَشْ ـ ُك ُر َ
السـ َياق.
َربِّ َنــا» .قــد يفهــم البعــض تعبيــر الشــكران هــذا ك ُج ْملَـ ٍة ا ْع ِت َر ِاض َّيـ ٍة تَ َع ُّج ِب َّيـ ٍة لِتَ ْو ِضيــح ِّ
فإنهــم يعتقــدون أن مثــل هــذا التع ّجــب قــد أَعقــب ،بطبيعــة الحــال ،الصرخــة القائلــةَ « :مـ ْن
يُ ْن ِق ُذنِــي» .وهــم يعتقــدون أيضـاً أن بولــس قبــل شــروعه فــي نقــاش مســتفيض عــن الخــاص
المجيــد (روميــة  ،)8يُلَ َّخــص مــا قالــه فــي اآليــات الســابقة ويعتــرف مــرة أخــرى بالصـراع ضـ ّد
ق ـ ّوات الخطيّــة.
َ
ِ
ويقتــرح آخــرون أن مــا يعنيــه بولــس بعبــارة «أنَــا نَفْســي» هــو أنــه يقــول «لــو تُــرك األمـ ُر
ـص فــي روميــة
لــي وحــدي بــدون المســيح ».وبغــض النظــر عــن الطريقــة التــي يُ ْف َهــم بهــا النـ ّ
 ،25 ،24 :7إال أ َّن هنــاك نقطــة واحــدة واضحــة ،وهــي :إذا تُـر َِك األمـ ُر لنــا وحدنــا بــدون عــونٍ
مــن المســيح ،فســوف نكــون عاجزيــن عــن مواجهــة الخط ّيــة .أمــا مــع المســيح فنحــن لنــا
حيــاة جديــدة فيــه .وفــي هــذه الحيــاة الجديــدة ،وبالرغــم مــن جمــوح النفــس المســتم ّر،
تبقــى وعــود النصــرة لنــا إذا نحــن طالبنــا بهــا .وكمــا ال يســتطيع شــخص آخــر أن يت ّنفــس لــك
أو يعطــس لــك ،فإنــه ال يســتطيع أحــد أن يخضــع للمســيح بــدالً عنــك ،فأنــت وحــدك الــذي
يمكنــك اإلقــدام علــى هــذا االختيــار .وال توجــد طريقــة أخــرى إلحـراز االنتصــارات الموعــودة
لنــا فــي المســيح ســوى باختيــار الخضــوع لــه.

الجمعة

 24تشرين الثاني (نوفمبر)

لمزيد من الدرس« :ال يوجد أمان أو راحة أو تبرير في التع ّدي على الناموس .ال يمكن
أن يأمل اإلنسان في الوقوف بريئاً أمام هللا ويكون في سالم معه من خالل استحقاقات المسيح،
بينما يواصل ذلك اإلنسان تر ّديه في الخطيّة» (روح النبوة ،رسائل مختارة ،مجلد  ،1صفحة .)213
«يريــد بولــس أ ّن إخوتــه و [أخواتــه] فــي الجســد يبصــرون المجــد العظيــم للمخلّــص
غافــر الخطايــا ،الــذي صنــع مجــدا ً باه ـرا ً للنظــام اليهــودي كلّــه .وأرادهــم أن يــروا أيض ـاً أنّــه
عندمــا جــاء المســيح إلــى العالــم ومــات كتقدمـ ٍة وذبيحـ ٍة عــن اإلنســان ،التقــى وقتهــا الرمــز
بالمرمــوز إليــه.
«بعدمــا مــات المســيح علــى الصليــب كتقدمــة عــن الخط ّيــة ،لــم يبـ َـق للنامــوس الطقســي
أيّــة قـ ّوة .ومــع ذلــك ،فقــد كانــت لــه صلــة بالنامــوس األدبــي وكان مجيــدا ً .وحمــل النامــوس
كلّــه ختــم األلوهيــة وع ّبــر عــن قداســة وعدالــة وبـ ّر هللا .فــإذا كانــت خدمــة الطقــوس التــي
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كان ســيتم االســتغناء عنهــا مجيــدةً ،فكــم وكــم كان ينبغــي أن تكــون الخدمــة ال َح ِقي َقــة مجيدةً،
ـكل َمــن يؤمــن»
ـيح مانِ َحـاً ُرو َحـ ُه الــذي يَ َهــب الحيــا َة والقداســة لـ ّ
وذلــك عندمــا ْاسـتُ ْعلِ َن المسـ ُ
(روح النبــوة ،موســوعة الكتــاب المقــدس لألدڨنتســت ،المجلــد  ،6صفحــة .)1095

أسئلة للنقاش
 .1نقــرأ لمارتــن لوثــر مــا يلــي« :يكتــب بولــس الرســول فــي روميــة ِ ‘ 25 :7ب ِذ ْه ِنــي

ـوس ِ
ـئ فــي ذات
ـوس الْخ َِط َّي ـ ِة’ .إنّــه مب ـ ّر ٌر وخاطـ ٌ
هللاَ ،ول ِك ـ ْن بِالْ َج َس ـ ِد نَا ُمـ َ
أَ ْخ ـ ِد ُم نَا ُمـ َ
الوقــت .ألنّــه ال يقــول‘ :عقلــي يخــدم نامــوس هللا’ وال يقــول‘ :جســدي يخــدم ناموس
الخط ّيــة’؛ ولك ّنــه يقــول‘ :أنــا نفســي’ أي اإلنســان كلّــه بالذهن والجســد .لهذا الســبب
ويتوســل طالبـاً الرحمــة ألنــه يخــدم نامــوس
فهــو يشــكر هللا ألنّــه يخــدم نامــوس هللا،
ّ
الخطيــة أيض ـاً .ولكــن ال أحــد يســتطيع القــول بــأنّ اإلنســان الجســدي الشــهواني
(غيــر المهتــدي) يخــدم نامــوس هللا .يقصــد الرســول بولــس أن يقــول’ :كمــا قلــت
قب ـاً :فالقديســون (المؤمنــون) خطــاة بينمــا هــم فــي الوقــت ذاتــه أب ـرار .إنّهــم
أبـرا ٌر ألنّهــم يؤمنــون بالمســيح الــذي ِبـ َّره يغط ّيهــم و ُي ْح َســب لهــم .ولك ّنهــم خطــاة
بســبب عــدم وفائهــم بمطاليــب النامــوس ،وألنــه ال ت ـزال فيهــم الشــهوات اآلثمــة.
إنهــم مثــل المرضــى الذيــن ُيعالَجــون ِمـ ْن ِق َبــلِ طبيــب .إنهــم مرضــى فعـاً ،ولك ّنهــم
يأملــون بــل ويبــدأون فــي التعافــي .إنّهــم علــى وشــك أن يســتعيدوا ص ّحتهــم
وعافيتهــم .إنَّ مثــل هــؤالء المرضــى ،ســيعتريهم ضــر ٌر كبيـ ٌر إذا زعمــوا ِب َت َب ُّجـ ٍح أنّهــم
أص ّحــاء ،ألنهــم قــد يعانــون مــن انتكاســة تكــون أســوأ ِمـ ْن مرضهــم األصلــي» (مارتــن
لوثــر ،تعليــق علــى رســالة روميــة ،صفحــة  .)115 ،114هــل نتفــق مــع مــا كتبــه لوثــر
هنــا أَ ْم ال؟ فــي الصــف ،أعطــوا أســباب إجابتكــم.
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