الدرس التاسع

 25تشرين الثاني (نوفمبر)1 -كانون األول (ديسمبر)

الد ْي ُنونَ ِة
الَ شَ ْي َء ِم َن َّ

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :رومية .17 -1 :8

ـم ِفــي الْ َم ِســيحِ يَ ُســو َع،
ـي َء ِمـ َن الدَّ يْ ُنونَـ ِة اآلنَ َعلَــى الَّ ِذيـ َن ُهـ ْ
آيــة الحفــظ« :إِ ًذا الَ شَ ـ ْ
ـب الـ ُّروحِ» (روميــة .)1 :8
ـب الْ َج َسـ ِد بَـ ْـل َح َسـ َ
ـس َح َسـ َ
الســالِ ِكي َن لَ ْيـ َ
َّ
إن روميــة  8هــو اإلجابــة علــى روميــة  .7فــي األصحــاح الســابع يتكلــم بولــس الرســول عــن
المفشّ ــات والســقوط والدينونــة .لقــد انتفــت الدينونــة فــي األصحــاح الثامــن وحـ ّـل محلّهــا
الحريّــة بيســوع المســيح.
كان بولــس الرســول يقــول فــي روميــة  7أنّــك إذا رفضــت أن تقبــل يســوع المســيح،
فاالختبــار التعيــس الــوارد ذكــره فــي روميــة  7ســيكون مــن نصيبــك .فســتكون عبــدا ً للخطيّــة،
غيــر قــادر علــى عمــل مــا تختــار عملــه .ويقــول فــي روميــة  8بــأن يســوع المســيح يق ـ ّدم
لــك خالصـاً مــن الخطيــة ،ويقـ ّدم لــك الحريّــة لتعمــل الصــاح الــذي تريــد عملــه ،والــذي كان
جســدك يعارضــك فيــه.
ويواصـل الرسـول بولـس شـارحاً بـأن هـذه الحريـة قد ابتيعـت بثمـنٍ باهظ .المسـيح ابن هللا
لبـس ثـوب البشـ ّرية فكانت تلك هـي الطريقة الوحيدة التـي بها يرتبط بنا ويكـون مثالنا الكامل،
ويمكـن أن يصيـر البديـل الـذي مـات نيابـة ع َّنـا .لقد جـاء « ِفـي ِشـبْ ِه َج َس ِـد الْ َخ ِطيَّـة»ِ (رومية :8
 .)3وكنتيجـة لذلـك ،فـإ َّن جميـع مطاليـب النامـوس المق ّدسـة يمكن أن تتمـم فينا (روميـة .)4 :8
المسـيح النصـرة على الخطيّـة -إلى جانـب الوفاء بمطاليـب الناموس
وبعبـارة أخـرى ،لقـد جعـل
ُ
اإليجابيـة – أمـرا ً ممكنـاً ألولئـك الذيـن يؤمنون .وهم يقومـون بذلك ليس كوسـيلة للخالص وإنما
كنتيجـة لـه .إن طاعـة النامـوس لـم تكن أبـدا ً ،ولن تكون أبـدا ً ،وسـيل ًة للخالص.
كانت هذه هي رسالة بولس ورسالة مارتن لوثر ،ويجب أن تكون رسالتنا نحن أيضاً.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  2كانون األول (ديسمبر).
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األحد

 26تشرين الثاني (نوفمبر)

ِفي الْ َم ِسيحِ يَ ُسو َع

ـس
ـي َء ِمـ َن الدَّ يْ ُنونَـ ِة اآلنَ َعلَـى الَّ ِذيـ َن ُه ْ
السـالِ ِكي َن لَ ْي َ
ـم ِفـي الْ َم ِسـيحِ يَ ُسـو َعَّ ،
«إِ ًذا الَ شَ ْ
ـي َء ِم َن
ـب الْ َج َسـ ِد َب ْـل َح َس َ
َح َس َ
ـب ال ُّرو ِح» (روميـة  .)1 :8مـا الـذي تعنيـه عبـارة «الَ شَ ْ
الدَّ يْ ُنونَـ ِة»؟ ال شـيء مـن الدينونـة مـن مـاذا؟ ولمـاذا يعتبـر هـذا اإلعلان أخباراً سـارة؟



إن ِعبــارة « ِفــي الْ َم ِســي ِح يَ ُســوعَ» هــي ِعبــارة شــائعة فــي كتابــات بولــس الرســول .لكــي
يكــون اإلنســان فــي المســيح يســوع ،يعنــي أ ّن هــذا الشــخص قــد ق ِبــل المســيح مخلّصـاً لــه.
فهــذا اإلنســان يثــق بمخلّصــه ثق ـ ًة مطلقــة ،وقــد ق ـ ّرر أن يتّخــذ حيــاة المســيح نبراس ـاً لــه
ونموذج ـاً لحياتــه هــو .فتكــون النتيجــة اتحــاد حميــم وشــخصي بالمســيح.
وتعبيــر «فــي المســيح يســوع» هــو عكــس التعبيــر «فــي الجســد» .وهــو يغايــر أيض ـاً
االختبــار الــوارد فــي روميــة  .7حيــث يصــف الرســول بولــس هــذا اإلنســان فــي مرحلــة االقتنــاع
قبــل رضوخــه الكامــل للمســيح بأنّــه «مســتعبد للجســد» م ّمــا يعنــي بــه أنّــه عب ـ ٌد للخط ّيــة؛
وأ َّن اإلنســان واقــع تحــت دينونــة المــوت (روميــة )24 ،13 ،11 :7؛ وأن هــذا اإلنســان يخــدم
«نامــوس الخط ّيــة» (روميــة  .)25 ،23 :7ومثــل هــذا اإلنســان يكــون فــي حالــة شَ ـقَاء فظيعــة
(روميــة .)24 :7
أ ّمــا اآلن فهــذا اإلنســان يخضــع للمســيح ويطــرأ عليــه تغييــر فــوري فــي عالقتــه مــع هللا.
كان قبـاً ُمدانـاً بكســر النامــوس ،أ ّمــا اآلن فيقــف كامـاً فــي نظــر هللا وكأنــه لــم يقتــرف خطيّــة
قــط .والســبب فــي ذلــك هــو أن ب ـ ّر المســيح قــد غطّــى ذلــك اإلنســان كليّ ـةً .ال إدانــة وال
دينونــة بعــد اآلن .ال ألن هــذا اإلنســان هــو بــا عيــب أو خط ّيــة ،أو مســتحق للحيــاة األبديــة
أَ ْم ال ،بــل ألن س ـ ّجل حيــاة يســوع الكامــل يُحســب لــه ،فلذلــك ال دينونــة تقــع عليــه .ولكــن
األخبــار الســا ّرة ال تنتهــي هنــا.

ما الذي يعتق اإلنسان من ناموس الخطية والموت؟ رومية .2 :8



عبــارة «نَا ُمــوس ُرو ِح الْ َح َيــا ِة» تعنــي هنــا خطّــة المســيح لخــاص البشــرية ،وهــي ت ُبايــن
«نامــوس الخط ّيــة والمــوت» الــذي ورد شــرحه فــي روميــة  ،7باعتبــاره النامــوس الــذي
تســلّطت بــه الخط ّيــة والــذي كان خاتمتــه المــوت .ونامــوس المســيح ،بــدالً منــه ،يجلــب
الحيــاة والحريّــة.
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«إن كل من يرفض تسليم نفسه هلل هو تحت سلطان قوة أخرى ،فهو ليس ِملْكا لنفسه.
قد يت ّحدث عن الحرية ولك ّنه في أقسى حاالت اإلذالل والعبودية فال يُسمح له برؤية
جمال الحق ألنّ عقله خاضع لسلطان الشيطان .ففي حين أنّه يخدع نفسه بأنّه يتبع ما
تمليه عليه بصيرته وحكمه فإنّه في الواقع يطيع مشيئة سلطان الظلمة .ولك ّن يسوع
قد أتى ليحطم أصفاد عبودية الخطية عن النفس» (روح النبوة ،مشتهى األجيال،
صفحة .)144هل أنت عبد ،أَ ْم أنّك ح ّر بالمسيح؟ كيف نتحقق من هذا األمر؟

االثنين

 27تشرين الثاني (نوفمبر)

ما ال يستطيع الناموس فعله
مهمــا كان النامــوس حســناً (ســواء كان طقسـ ّياً ،أدب ّيـاً ،أو كليهمــا) فإنّــه ال يقــدر أن يفعــل
ـس الحاجــة إليــه ،وهــو أن يم ّدنــا بوســيلة الخــاص ،وســيلة خالصنــا مــن
لنــا مــا نحــن فــي أمـ ّ
الدينونــة والمــوت اللذيــن ســببتهما الخط ّيــة .وألجــل ذلــك ،فإننــا نحتــاج إلــى يســوع.

اقرأ رومية  4 ،3 :8ما الذي فعله المسيح ،وهو ما ال يستطيع الناموس أن يفعله؟



دبّــر هللا عالج ـاً ،بإرســاله ابنــه الوحيــد ،فــي شــبه جســد الخط ّيــة ،فــأدان الخط ّيــة فــي
تجســد المســيح كانــت خطــوة هامــة فــي خطــة الخــاص .وحيــاة المســيح
الجســد .فعمليــة ّ
فــي شــبه جســد الخطيّــة كانــت فــي غايــة األهميّــة أيضـاً .مــن الالئــق تمجيــد الصليــب ،لكــن
فيمــا يتعلــق بتفعيــل خطــة الخــاص ،فقــد كانــت حيــاة المســيح «فــي شــبه جســد الخطيــة»
غايــة فــي األهميــة ،أيضـاً.
كنتيجــة لمــا فعلــه اآلب بإرســال ابنــه الحبيــب ،صــار مــن الممكــن لنــا أن نوفــي بمطاليــب
النامــوس المقدســة ،وهــو أن نقــوم بعمــل األمــور التــي طلبهــا النامــوس .و «تحــت النامــوس»
(روميــة  ،)14 :6كان ذلــك مســتحيالً ،لكنــه أصبــح اآلن مســتطاعاً «فــي المســيح».
ومــع هــذا يجــب أن نتذكّــر أ ّن عمــل مــا يطلبــه النامــوس ال يعنــي البتّــة حفــظ النامــوس
بكيفيــة جيــدة بمــا فيــه الكفايــة بحيــث تؤهلنــا لربــح الخــاص .فهــذا ليــس خيــارا ً ،ولــم يكــن
هكــذا أبــدا ً .إنــه يعنــي ببســاطة أن نحيــا الحيــاة التــي يســاعدنا هللا أن نحياهــا وهــي حيــاة
الطاعــة ،حيــاة فيهــا صلبنــا «الْ َج َسـ َد َمـ َع األَ ْهـ َوا ِء َوالشَّ ـ َه َو ِ
ات» (غالطيــة  .)24 :5حيــاة نعكــس
فيهــا صفــات المســيح.
«الســالِ ِكي َن» فــي روميــة  4 :8هــو تعبيــر حكيــم يشــير إلــى «توجيــه النفــس» .كلمــة
َّ
جســد ،هنــا تب ّيــن أن الشــخص غيــر المتجــدد ســواء قبــل عمــل التجديــد أو بعــده يســير
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بحســب الجســد بــأن يكــون تحــت ســيطرة الجســد حســب الرغبــات الشــهوانية.
علــى النقيــض ،أن تســلك بحســب الــروح هــو أن تتمـ ّم المطلــب الروحــي للنامــوس .فقــط
بمعونــة الــروح القــدس نســتطيع أن نحقــق هــذا المطلــب .وبالمســيح يســوع وحــده تكــون
هنــاك حريّــة لعمــل مــا يطلبــه النامــوس .وبعيــدا ً عــن المســيح ،ال تتوفــ ّر هــذه الحريّــة.
واإلنســان المكبّــل بالخطيّــة يجــد األمــر مســتحيالً أمامــه أن يأتــي بالعمــل الصالــح الــذي
يرغبــه( .انظــر روميــة .)18 ،15 :7

ألي درجــة تحفــظ النامــوس؟ بعيــداً عــن الوهــم القائــل بكســب الخــاص عــن طريــق
ّ
حفــظ النامــوس ،هــل حياتــك تصــل بــك إلــى إتمــام «ب ـ ّر النامــوس»؟ إذا لــم يكــن
األمــر كذلــك ،فلمــاذا؟ مــا هــي األعــذار الواهيــة التــي تتخذهــا لتبــر ّر ســلوكك؟

الثالثاء

 28تشرين الثاني (نوفمبر)

الجسد أَ ْم الروح

ـب الـ ُّرو ِح
« َفـ ِإنَّ الَّ ِذيـ َن ُهـ ْ
ـب الْ َج َسـ ِد َف ِب َمــا لِلْ َج َسـ ِد َي ْه َت ُّمــونَ َ ،ول ِكـ َّن الَّ ِذيـ َن َح َسـ َ
ـم َح َسـ َ
َف ِب َمــا لِلــ ُّروحِ .ألَنَّ ا ْه ِت َمــا َم الْ َج َســ ِد ُهــ َو َمــ ْو ٌتَ ،ول ِكــ َّن ا ْه ِت َمــا َم الــ ُّروحِ ُهــ َو َح َيــا ٌة
َو َسـاَ ٌم» (رومية  .)6 ،5 :8فكّــر فــي هــذه الفقـرات الكتابيــة ،مــا هــي الرســالة األساســية
المتض ّمنــة فيهــا؟ مــاذا تخبــرك عــن الطريــق الــذي تســلكه فــي حياتــك؟



ــب الْ َج َس ِ
ــد» تعنــي طاعــة الرغبــات الجســدية الشــهوانية ،وبحســب الــروح هــي
« َح َس َ
توجيــه الســلوك إرضــا ًء لإلرشــادات الروح ّيــة الصالحــة .فنــوع مــن النــاس يركّــز اهتمامــه
للوصــول إلــى الرغبــات الطبيع ّيــة الشــهوانية والنــوع الثانــي يركّــز اهتمامــه علــى األمــور
الروحيّــة وإتّبــاع توجيهــات روح هللا .إ ّن العقــل هــو الــذي يقــر ّر ويحــد ّد العمــل .لــذا فهــذان
الفريقــان يعيشــان ويعمــان بطريقتيــن مختلفتيــن.


ما الذي يعجز عنه ا ْه ِت َما ُم الْ َج َس ِد؟ (رومية .)8 ،7 :8
لكــي تركــز عقلــك علــى إرضــاء رغبــات الجســد ،معنــاه فــي الحقيقــة ،أن توجــد فــي حالــة
عــداوة مــع هللا .فالمــرء الــذي مــن هــذا النــوع ال يأبــه لعمــل مشــيئة هللا ،وقــد يتصـ ّرف بتمـ ّرد
علــى هللا ،وينتهــك ناموســه بصــورة واضحــة.
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ويــو ُد بولــس الرســول أن يؤكــد بشــكل خــاص أنــك لو كنــت بعيدا ً عن المســيح فسيســتحيل
عليــك حفــظ النامــوس وطاعتــه .وم ـرارا ً وتك ـرارا ً يعــود بولــس إلــى هــذا الموضــوع :مهمــا
حــاول اإلنســان جاهــدا ً ،فإنــه لــن يســتطيع ،بمعــزل عــن المســيح ،أن يطيــع النامــوس.
كانــت غايــة بولــس هــي إقنــاع اليهــود بأنهــم بحاجــة إلــى أمــر أكثــر مــن «التــوراة»
(النامــوس) .ولقــد بيّنــوا بســلوكهم أنّهــم ،بالرغــم مــن تسـلّم اإلعالنــات اإللهيّــة ،فهــم مذنبــون
بارتــكاب ذات الخطايــا التــي ت ُنســب إلــى جمــوع األممييّــن (روميــة  .)2والــدرس الــذي كان
عليهــم أن يســتوعبوه هــو أنّهــم كانــوا يحتاجــون إلــى المسـيّا ،وبدونــه يبقــون عبيــدا ً للخطيّــة،
وال يســتطيعون اإلفــات مــن قبضتهــا.
كان ذلــك هــو جــواب بولــس الرســول إلــى أولئــك اليهــود الذيــن اســتعصى عليهــم فهــم
كل مــا أوصــى بــه هللا فــي العهــد القديــم ،ليــس كافيـاً لتأميــن الخــاص .لقــد أقـ ّر
حقيقــة أ ّن ّ
بولــس بــأ ّن مــا كانــوا يقومــون بعملــه هــو حســن ،ولك ّنهــم كان يلزمهــم أن يقبلــوا المس ـ ّيا
الــذي أتــى إليهــم.

دقق في ساعات اليوم الفائت (أمس) .هل كانت أعمالك بإيعا ٍز من الروح أو الجسد؟
ما الذي تقوله إجابتك عن نفسك؟ فلو كانت بإيعاز من الجسد ،ما التغييرات الواجب
يتم ذلك؟
عملها ،وكيف ّ

األربعاء

 29تشرين الثاني (نوفمبر)

المسيح فيكم
يواصـل الرسـول بولـس متابعـة موضوعه الهام مقارنـاً االحتمالين اللذيـن يواجهان الناس من
حيـث طريقـة الحيـاة :السـلوك إ ّمـا بحسـب الروح الـذي هو روح هللا القـدوس ،الـذي وعدنا به
هللا ،أو السـلوك بحسـب رغباتهم الجسـدية الشـهوانيّة الخاطئة .األولى تقود إلى الحياة األبدية،
والثانيـة إلـى الهلاك األبـدي .ليسـت هنـاك أرضيـة مشـتركة ،أو كمـا قـال يسـوع بنفسـهَ « .م ْن
َـيَ ،و َمـ ْن الَ يَ ْج َم ُع َم ِعي فَ ُهـ َو يُ َف ِّر ُق» (متـى .)30 :12
لَ ْي َ
ـس َم ِعـي فَ ُهـ َو َعل َّ

اقــرأ روميــة  .14 -9 :8مــا الوعــد ال ُمعطــى ألولئــك الذيــن يُ ِ
خضعــون ذواتهــم كلّيــاً
للمســيح؟



إ ّن الحيــاة« .فــي الجســد» تضــا ّد الحيــاة «فــي الــروح» .الحيــاة «فــي الــروح» هــي منقــادة
لــروح هللا ،الــروح القــدس ،ويُدعــى فــي هــذا األصحــاح « ُروح الْ َم ِســي ِح» ،لربّمــا بمعنــى أنّــه
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ممثّــل المســيح ومــن خاللــه يســكن المســيح فــي المؤمــن( .روميــة .)10 ،9 :8
وفــي هــذه اآليــات ،يرجــع الرســول بولــس إلــى الصــورة المســتخدمة فــي روميــة -1 :6
 .11مجازي ـاً ،إن مــا يحــدث فــي المعموديــة هــو أن «جســد الخطيــة» الجســد الــذي خــدم
ـب مــع المســيح (روميــة  .)6 :6ولكــن ،كمــا
الخط ّيــة ،يهلــك .فــإ َّن «اإلنســان العتيــق» قــد ُصلِـ َ
فــي المعموديــة ،ليــس هنــاك دفــن فقــط بــل توجــد قيامــة أيض ـاً .لــذا ،فاإلنســان المعتمــد
ينهــض مــن المعموديــة ليســلك فــي ج ـ ّدة الحيــاة .وهــذا يعنــي أن تميــت النفــس العتيقــة.
وهــو اختيــار علينــا أن نتخــذه بأنفســنا يوم ـاً بعــد يــوم ولحظــة بعــد لحظــة .فــاهلل ال يد ّمــر
حريــة اإلنســان .فإنَّــه حتــى بعــد إماتــة اإلنســان العتيــق مــع المســيح ،فمــن الممكــن أن
تخطــيء .وقــد كتــب بولــس إلــى أهــل كولوســي« :فَأَ ِميتُــوا أَ ْعضَ ا َءكُــ ُم الَّ ِتــي َعلَــى األَ ْر ِض»
(كولوســي .)5 :3
ـيظل هنــاك صراع ضـ ّد الخط ّيــة .الفــرق اآلن هو أ ّن اإلنســان
وهكــذا ،فإنــه بعــد التجديــد سـ ّ
الــذي يســكن فيــه روح هللا ،لديــه قـ ّوة ســماويّة إلحـراز النصــرة .وعــاوة علــى ذلــك ،وأل ّن ذلــك
اإلنســان قــد تحـ ّرر بطريقــة معجزيّــة مــن ســلطان الخطيّــة ،فهــو ُملــز ٌم أالّ يخــدم الخطيّــة بعــد
ذلك.

فك ّر في حقيقة أنّ روح هللا القدوس الذي أقام يسوع من الموت ،هو ذاته الذي يسكن
فينا إذا سمحنا له بذلك .فكّر في مثل هذه الق ّوة المقدمة لنا! فما الذي يمنعنا من
أن نمتلئ بها كما ينبغي؟

الخميس

 30تشرين الثاني (نوفمبر)

روح التب ّني

كيــف يصــف بولــس الرســول العالقــة الجديــدة مــع المســيح؟ (روميــة  .)15 :8مــا
الرجــاء الموجــود فــي هــذا الوعــد لنــا؟ كيــف نجعلــه حقيق ـ ًة فــي حياتنــا؟



توصــف العالقــة الجديــدة بأنّهــا تحــرر مــن الخــوف .العبــد يوجــد فــي األســر .إنّــه يعيــش
ـني الخدمــة الطويلــة.
فــي حالــة رعــب دائــم مــن سـ ّيده .إنّــه ال يجنــي شــيئاً يُذكــر مــن سـ ّ
ليــس األمــر كذلــك بالنســبة لــذاك الــذي يقبــل يســوع المســيح .أوالً ،فهــو يق ـ ّدم خدم ـ ًة
طوع ّيــة .ثاني ـاً ،فهــو يقــوم بالخدمــة دون خـ ٍ
ـوف يعتريــه« .الْ َم َح َّب ـ ُة الْكَا ِملَ ـ ُة تَطْ ـ َر ُح الْ َخ ـ ْو َف
إِلَــى َخــا ِر ٍج» (1يوحنــا  .)18 :4ثالث ـاً ،بقبولــه التب ّنــي يصبــح وارث ـاً لمجـ ٍـد عظيــم.
متعســفة ،مــن
«إ ّن روح األســر والعبوديــة تنتــج عــن طلــب الحيــاة بموجــب عبــادة صارمــة ّ
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خــال النضــال إلتمــام مطاليــب النامــوس بق ّوتنــا الذات ّيــة .يوجــد رجــا ٌء لنــا فقــط لــو ننضــوي
تحــت العهــد مــع إبراهيــم الــذي هــو عهــد النعمــة باإليمــان بيســوع المســيح» (روح النبــوة،
تعليقــات علــى موســوعة الكتــاب المقــدس لألدڨنتســت الســبتيين ،مجلــد  ،6صفحــة .)1077


ما الذي يعطينا التأكيد بأننا قد ُقبلنا فعال كأوالد هلل؟ (رومية .)16 :8

إ ّن الشــاهد الداخلــي بالــروح القــدس يؤكــد قبولنــا .بينمــا ليــس مأمون ـاً أن نســلك دائم ـاً
بحســب المشــاعر ،فــإن أولئــك الذيــن قــد اتبعــوا نــور كلمــة هللا بحســب إدراكهــم سيســمعون
صوتـاً داخل ّيـاً يؤكــد لهــم بأنّهــم قــد نالــوا القبــول كأوالد هللا.
إ ّن روميــة  ،17 :8يخبرنــا بأن ّنــا ورثــة .وهــو مــا معنــاه أننــا جــزء مــن عائلــة هللا ،وكورثــة
وأوالد ،نتسـلّم ميراثـاً عظيمـاً مــن أبينــا الســماوي .إن ّنــا ال نســتحق ُه بــل هــو يُمنــح لنــا بفضــل
انتمائنــا الجديــد هلل .هــذا االنتمــاء الممنــوح لنــا مــن خــال نعمتــه الفيّاضــة ،وهــو االنتمــاء
الــذي ُجعــل ممكن ـاً لنــا بواســطة مــوت المســيح ع ّنــا علــى عــود الصليــب.

مــا مــدى قربــك مــن هللا؟ هــل أنــت تعرفــه فعـاً؟ أَ ْم أنــك تعــرف عنــه؟ مــا التغييرات
التــي يجــب عليــك إجراءهــا فــي حياتــك حتــى تصيــر لــك عالقــة وطيــدة مــع خالقــك
وفاديــك؟ مــا الــذي يعطّلــك؟ ولماذا؟

الجمعة

 1كانون األول (ديسمبر)

لمزيــد مــن الــدرس« :إن خطــة الخــاص ال تقـ ِّدم للمؤمنيــن حيــا ًة خاليـ ًة مــن اآلالم
والتجــارب فــي هــذا الجانــب مــن العالــم .وعلــى النقيــض ،فهــي تطلــب منهــم أن يتبعــوا
المســيح فــي نفــس الطريــق ،طريــق إنــكار الــذات .إنّــه مــن خــال التجــارب واالضطهــادات
ت ُبنــى صفــات المســيح فــي شــعبه .باالشــتراك فــي آالم المســيح نتعلّــم ونتهــذّب ونتهيــأ
لالشــتراك فــي األمجــاد الســماويّة اآلتيــة» (موســوعة الكتــاب المقــدس لألدﭬنتســت الســبتيين،
مجلــد  ،6صفحــة .)569 ،568
«إن الحبــل المتدلّــي مــن عــرش هللا (حبــل النعمــة) طويــل للغايــة بحيــث يصــل إلــى
أقصــى األعمــاق .إ ّن المســيح قــاد ٌر أن يرفــع أكثــر النــاس تر ّديــاً فــي الخط ّيــةِ ،مــن هــ َوة
االنحطــاط ويجلســهم حيــث يُســتعلنون كأوالد هللا ،ووارثيــن مــع المســيح لمجــد ال يفنــى»
(روح النبــوة شــهادات للكنيســة ،مجلــد  ،7صفحــة .)229
«كائــ ٌن مكــ ّر ٌم فــي ربــوع الســموات نــزل إلــى العالــم فــي طبيعــة بشــريّة علــى رأس
اإلنســانية ،شــاهدا ً للســاقطين مــن المالئكــة ولســكان العوالــم المســكون ّية التــي لــم تســقط
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فــي الخطيــة ،أنــه مــن خــال العــون اإللهــي ال ُمقـ َّدم ،يمكــن لــكل شــخص الســلوك فــي طريــق
الطاعــة لوصايــا هللا... .
«لقد ُدفعت فديتنا بواسطة مخلّصنا .فال أحد يُستعبد للشيطان بعد اآلن .إ ّن المسيح يقف
الكلي القدرة» (روح النبوة ،رسائل مختارة ،المجلد األول ،صفحة .)309
أمامنا كمعيننا ّ

أسئلة للنقاش
 .1اقــرأ مـ ّر ًة ثانيــة االقتباســات المأخــوذة مــن كتابــات روح النبــوة فــي درس يــوم

الجمعــة .مــا الرجــاء الــذي لنــا فــي هــذه االقتباســات؟ واألكثــر أهم ّيــة ،كيــف يمكننــا
ـم المقــدّ م
أن نجعــل مــن هــذه الوعــود نصــر ًة حقيقيـ ًة فــي حياتنــا؟ لمــاذا ،بهــذا الكـ ّ
لنــا فــي المســيح ،ال نـزال بعيديــن كثيـراً ع ّمــا ينبغــي أن نكــون عليــه؟
 .2مــا هــي الطــرق العمل ّيــة اليوميــة التــي يمكنــك مــن خاللهــا أن تجعــل عقلــك
يركِّــز ويهتــم « ِب َمــا لِل ـ ُّروحِ» (روميــة  )5 :8مــا معنــى ذلــك؟ فيــم يرغــب الــروح؟
مــاذا تشــاهد ،أو تقــرأ ،أو تفكّــر فيــه ،ويجعــل مــن الصعــب تحقيــق هــذا األمــر فــي
حياتــك؟
 .2تمعــن فــي فكــرة أننــا إمــا علــى هــذا الجانــب أو الجانــب اآلخــر فــي الص ـراع
العظيــم ،وفــي أنــه ليــس هنــاك أرضيــة مشــتركة بيــن الفريقيــن .مــا هــي اآلثــار
المترتبــة علــى هــذه الحقيقــة الحازمــة القاســية؟ كيــف ينبغــي إلدراكنــا لهــذه
الحقيقــة الهامــة أن يؤثــر فــي طــرق عيشــنا واالختيــارات التــي نتخذهــا ،حتــى فيمــا
يتعلــق باألمــور «الصغيــرة»؟
ملخــص الــدرس :بعدمــا قـ ّدم بولــس الرســول العديــد مــن الحجــج الالهوتيــة الدقيقــة
توســات وجدانيــة شــخص ّية إلــى الغالطييــن ،إنّــه اآلن يتضــرع
المعقــدة ،يلجــأ بولــس اآلن إلــى ّ
إليهــم أن يصغــوا إلــى نصيحتــه مذكّـرا إياهــم بالعالقــة اإليجابيــة التــي كانــت لــه معهــم قبـاً،
وبالمح ّبــة الحقيقيــة ولالهتمــام الــذي يك ّنــه لهــم كأبيهــم الروحــي.
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