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أبناء هللا

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :رومية .9
آية الحفظَ « :فإِ ًذا ُه َو يَ ْر َح ُم َم ْن يَشَ ا ُءَ ،ويُق َِّسي َم ْن يَشَ ا ُء» (رومية .)18 :9
يسـ َو ... .ألَنَّـ ُه يَ ُقـ ُ
وســى :إِنِّــي أَ ْر َحـ ُم
ـوب َوأَبْغَضْ ـ ُ
ـوب :أَ ْح َب ْبـ ُ
ـول لِ ُم َ
ـت ِع ُ
ـت يَ ْع ُقـ َ
«كَ َمــا ُهـ َو َم ْكتُـ ٌ
َمـ ْن أَ ْر َحـ ُمَ ،وأَت َـ َرا َء ُف َعلَــى َمـ ْن أَت َـ َرا َء ُف» (روميــة .)15 ،13 :9
َع ـ ّم يتكلّــم بولــس هنــا؟ مــاذا عــن حريّــة االختيــار المعطــاة لإلنســان ،والتــي بدونهــا ال
معنــى لمــا نؤمــن بــه؟ أليــس لنــا الحريّــة أن نختــار أو نرفــض هللا؟ هــل هــذه اآليــات تعلّــم بــأ ّن
ـض النظــر عــن اختياراتهــم؟
أناسـاً معيّنيــن هــم مختــارون ليخلصــوا وآخــرون لكــي يهلكــوا بغـ ّ
فالجــواب موجــود كالعــادة ،عندمــا ننظــر إلــى مــا يقولــه بولــس .إ ّن بولــس يواصــل
سلســلة نقاشــات يســعى مــن خاللهــا أن يب ِّيــن حـ ّـق هللا فــي انتقــاء َمــن يريــد أن يســتخدمهم
كل شــيء هــو َمــن يحمــل المســئولية الكبــرى المتعلقــة بالكـرازة إلــى
كمختاريــه .فــاهلل ،قبــل ّ
العالــم .لذلــك ،فلمــاذا ال يســتطيع أن يختــار ع َّمــاالً لــه كمــا يرغــب؟ فطالمــا أ ّن هللا ال يحــرم
أحــدا ً مــن فرصــة الخــاص ،فــإن قيامــه باختيــار الفعلــة الذيــن يقومــون بهــذا العمــل الكـرازي
ال يتعــارض مــع مبــادئ اإلرادة ال ّحــرة .واألهــم مــن ذلــك أنــه ال يتعــارض مــع الحقيقــة المســلم
بهــا أزليـاً بــأن المســيح قــد مــات ألجــل جميــع البشــر ،وبأنــه يتــوق إلــى خــاص الجميــع.
ولطالمــا نتذكــر بــأ ّن روميــة  9ال يتعامــل مــع خــاص أولئــك الذيــن يتنــاول ســرد أســمائهم،
خاصــة .لــذا ،فإنــه ليــس مــن صعوبة فــي هــذا األصحاح.
بــل يتعامــل مــع دعوتهــم ألداء مه ّمــة ّ
*نرجــو التعمــق فــي موضــوع هــذا الــدرس اســتعدادا ً لمناقشــته يــوم الســبت القــادم الموافــق  9كانــون
األول (ديســمبر).
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عبء بولس

ـي الْ َكلِ َمــاتُ الَّ ِتــي ت ُ َكلِّـ ُم ِب َهــا
« َوأَنْتُـ ْم تَكُونُــو َن لِــي َم ْملَ َك ـ َة كَ َه َن ـ ٍة َوأُ َّم ـ ًة ُم َق َّد َس ـةً .هـ ِـذ ِه ِهـ َ
بَ ِنــي إِ ْس ـ َرائِ َيل» (خــروج .)6 :19
كان هللا يحتــاج إلــى شــعب يكــرز بالكلمــة لعالــم قــد انغمــس فــي الوثنيــة والظــام
وعبــادة األوثــان .فاختــار بنــي إسـرائيل وأعلــن ذاتــه لهــم .وخطّــط بــأن يكونــوا أ ّمــة نموذج ّيــة
حتــى يجذبــوا اآلخريــن إلــى هللا الحقيقــي .لقــد كان قصــد هللا بإعــان صفاتــه مــن خــال بنــي
إسـرائيل أ ّن العالــم يتقـ ّرب إليــه ،ومــن خــال نظــام تقديــم الذبائــح يرتفــع اســم المســيح بيــن
وكل َمــن ينظــر إليــه يحيــا .وكان كلمــا ازداد عددهــم ازدادت بركاتهــم أيض ـاً ،فــكان
األمــمّ ،
كل العالــم.
يوســعوا تخومهــم حتــى تحتضــن مملكتهــم ّ
عليهــم أن ّ

اقـرأ روميـة  .12 -1 :9مـا النقطـة التـي يركّـز عليهـا بولـس عـن أمانـة هللا وسـط فشـل
البشر؟




كان بولــس الرســول يتابــع سلســلة مــن الجــدال يب ّيــن مــن خاللهــا أن وعــد هللا إلسـرائيل لــم
يســقط نهائيـاً .فهنــاك بقيــة أمينــة يعمــل هللا مــن خاللهــا .ولكــي يوطّــد الرســول فكــرة البقيــة
الباقيــة ،يغــوص عميقـاً فــي التاريــخ اإلسـرائيلي ويظهــر أ ّن هللا كان دائمـاً ينتقــي ويختــار)1( :
كل نســل إبراهيــم ليكونــوا فــي عهــد معــه ،بــل فقــط نســل إســحق )2( .ولــم
هللا لــم يختــر ّ
يختــر كل نســل أســحق ،بــل فقــط نســل يعقــوب.
إ ّن مــن المه ـ ّم أيض ـاً أن نــرى بــأ ّن اإلرث ،أو الســالة ال تضمــن الخــاص .فمــن الممكــن
أن تكــون مــن الســالة الصحيحــة ،ومــن العائلــة الصحيحــة ،أو حتّــى مــن الكنيســة الحقيقيّــة
الصحيحــة ومــع ذلــك تهلــك ،وتكــون خــارج الوعــد اإللهــي .إ ّن اإليمــان ،وا ِإلي َمــا ُن الْ َعا ِمـ ُـل
بِالْ َم َح َّب ـ ِة ،هــو الــذي يُظْهــر أولئــك الذيــن هــم «أَ ْوالَ ُد الْ َم ْو ِعـ ِـد» (روميــة .)8 :9

ـم
ـس َج ِميـ ُـع الَّ ِذي ـ َن ِم ـ ْن إِ ْس ـ َرائِ َيل ُهـ ْ
انظــر إلــى العبــارة فــي روميــة « 6 :9ألَنْ لَ ْيـ َ
إِ ْسـ َرائِيلِ ُّيونَ  ».مــا هــي الرســالة الها ّمــة التــي يمكــن أن نجدهــا ألنفســنا كأدڨنتســت
ســبتيين؟
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االثنين
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ُمختارون

ـت
ـوب َوأَبْغَضْ ـ ُ
ـوب :أَ ْح َب ْبـ ُ
« ِقيـ َـل لَ َهــا إِنَّ الْكَبِي ـ َر يُ ْس ـ َت ْع َبدُ لِ َّ
ـت يَ ْع ُقـ َ
لص ِغي ـرِ .كَ َما ُه ـ َو َمكْ ُتـ ٌ
يســ َو» (روميــة .)13 ،12 :9
ِع ُ
كمــا َو َرد فــي مق ّدمــة هــذا األســبوع ،فإنــه مــن المتعــذّر أن نفهــم روميــة  9ج ّيــدا ً إالّ
عندمــا نتأكــد مــن أ ّن بولــس الرســول ال يتكلّــم عــن الخــاص الفــردي .إنّــه هنــا يتكلّــم عــن
ٍ
أنــاس مع ّينيــن قــد دعاهــم هللا كــي يقومــوا بمهــام مع ّينــة .إ ّن هللا أراد أن يعقــوب يَصبــح
الســلف لشــعبه الــذي يســتخدمه هللا كوســيلة للكـرازة فــي العالــم .فــا توجــد داللــة ضمنيــة
هنــا فــي هــذه الفقــرة تشــير إلــى أ ّن عيســو يســتعصي عليــه الخــاص ،فــاهلل حتمـاً أراد لعيســو
كل البشــر.
أن يخلــص تمام ـاً كمــا يريــد خــاص ّ




اقرأ رومية  .15 ،14 :9كيف نفهم هذه الكلمات في مضمون ما كّنا نقرأه؟

نكـ ّرر بــأ ّن الرســول بولــس لــم يكــن يتحـ ّدث عــن الخــاص الفــردي ،أل ّن هللا يقـ ّدم نعمتــه
ال ُمخلِّصــة إلــى الجميــع .فهــو «يُرِيـ ُد أَ َّن َج ِميـ َع ال َّنـ ِ
ـاس يَ ْخل ُُصــونَ» (1تيموثــاوس « .)4 :2ألَنَّـ ُه
قَـ ْد ظَ َهـ َرتْ نِ ْع َمـ ُة ِ
هللا الْ ُم َخل َِّصـةُ ،لِ َج ِميـعِ ال َّنـ ِ
ـاس» (تيطــس  .)11 :2لكــن هللا يســتطيع أن يختــار
أممـاً تلعــب أدوارا ً ،ومــع أنّــه بإمكانهــم أ ّن يرفضــوا هــذه األدوار ،فإنّهــم ال يقــوون علــى منــع
هللا مــن أن ينتقــي ويختــار .وبغــض النظــر عــن مــدى ج ّديــة محاولــة عيســو فــي أن يكــون
الســلف الــذي مــن نســله يأتــي المســيا ،إال أنــه لــم يســتطع أن يكــون الســلف للمس ـ ّيا أو
للشــعب المختــار.
تعســفياً ات ّخــذه هللا ،أو مرســوماً إله ّيـاً جـ ّرد فيــه
فــي نهايــة األمــر ،لــم يكــن ذلــك اختيــارا ً ّ
عيســو مــن امتيــاز الخــاص .إن عطايــا نعمــة هللا بالمســيح هــي مجان ّيــة للجميــع .لقــد وقــع
علينــا جميعـاً االختيــار بــأن نخلــص ال أن نهلــك( .أفســس 5 ،4 :1؛ 2بطــرس  .)10 :1إ ّن اختياراتنا
نحــن وليــس اختيــارات هللا هــي التــي تمعنــا وتحرمنــا مــن الحصــول علــى الوعــد بالحيــاة
األبديــة فــي المســيح .لقــد مــات يســوع عــن كل إنســان .ومــع ذلــك ،فقــد وضــع هللا فــي
كلمتــه المق ّدســة المتطلبــات التــي علــى أساســها يتــم اختيــار كل نفــس لنيــل الحيــاة األبديــة،
وهــذه المتطلبــات هــي اإليمــان بيســوع المســيح ،وهــو اإليمــان الــذي يو ِّجــه الخاطــئ المبـ ّرر
إلــى الطاعــة.
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ـخص آخــر موجــوداً ،فأنــت نفســك قــد وقــع عليــك
وكمــا لــو أنّــه لــم يكــن هنــاك شـ ٌ
ُ
اختيــار المســيح قبــل تأســيس العالــم .هــذه هــي الدعــوة (االختيــار) التــي أ ْع ِطي َتهــا
ِمــن ِق َبــل هللا بواســطة يســوع المســيح .يــا لــه مــن امتيــاز! يــا لــه مــن رجــاء! ومــع
وضــع كل األشــياء فــي االعتبــار ،لمــاذا يعتبــر كل شــيء آخــر أقــل أهميــة مقارن ـ ًة
بهــذا الوعــد العظيــم؟ لمــاذا ســيكون مــن أفظــع المآســي أن تــدع الخط ّيــة والــذات
ـدت إيــاه فــي المســيح؟
والجســد أن تســلب منــك كل مــا ُو ِعـ َ

الثالثاء

 5كانون األول (ديسمبر)

األسرار

ـت أَفْكَا َركُـ ْمَ ،و َال طُ ُرقُكُـ ْم طُ ُر ِقـي ،يَق ُ
َ
السـ َما َواتُ
«أل َّن أَفْـكَارِي لَ ْي َس ْ
ُـول ال َّر ُّب .ألَنَّـ ُه كَ َمـا َعل َِت َّ
َـت طُ ُر ِقـي َعـ ْن طُ ُر ِقكُـ ْم َوأَفْـكَارِي َعـ ْن أَفْكَا ِركُ ْم» (إشـعياء .)9 ،8 :55
َعـنِ األَ ْر ِض ،هكَـذَا َعل ْ

اقــرأ روميــة  .24 -17 :9بنــا ًء علــى مــا قرأنــاه حتــى اآلن ،كيــف لنــا أن نفهــم النقطــة
التــي يشــير إليهــا بولــس الرســول هنــا؟



بالكيفيّــة التــي تعامــل بهــا هللا مــع مصــر أثنــاء خــروج العبرانييــن منهــا ،بيّــن أنّــه كان
يعمــل علــى خــاص الجنــس البشــري .فإعــان هللا عــن ذاتــه بإن ـزال الضربــات علــى مصــر
وتخليــص شــعبه ،كان القصــد منــه أن يكــون إعالنـاً للمصري ّيــن ولغيرهــم مــن األمــم األخــرى،
بــأ ّن إلــه إسـرائيل حقـاً كان هــو هللا الحقيقــي .وكان المقصــود لهــا أن تكــون دعــوة لشــعوب
األمــم للتخلّــي عــن آلهتهــم واالنخ ـراط فــي عبــادة هللا.
قســى هللا قلــب
وكان مــن الواضــح أ ّن فرعــون قــد اتّخــذ قــراره ضــ ّد هللا ،لــذا فعندمــا ّ
تقســي قلــب فرعــون كان بســبب
فرعــون ،فإنــه لــم يكــن يحرمــه مــن فرصــة الخــاص .فــإ َّن ّ
رفضــه طلــب إطــاق س ـراح بنــي إس ـرائيل ،ولــم يكــن بســبب عــدم رغبــة هللا فــي خــاص
فرعــون .فالمســيح مــات ألجــل فرعــون كمــا ألجــل موســى وهــارون وبقيّــة بنــي إس ـرائيل.
والنقطــة الها ّمــة هــي أن ّنــا كبشــر مترديّــن فــي الخطيّــة ،لنــا نظــرة ضيقــة عــن العالــم،
وعــن الحقيقــة ،وعــن هللا وعملــه فــي هــذا العالــم .فكيــف نتوقــع فهــم كل طــرق هللا فــي
حيــن أن العالــم الطبيعــي مــن حولنــا ،حيثمــا ذهبنــا ،يعــج بأس ـرار ال نســتطيع أن نفهمهــا؟
لــم يقتنــع ال ّجراحــون بوجــوب غســل أيديهــم قبــل إج ـراء عمل ّيــات جراح ّيــة إالّ فــي المائــة
والواحــد وســبعين ســنة األخيــرة .وهــذا يـ ّ
ـدل علــى مــدى مــا كنــا غارقيــن فيــه مــن جهــل .و َمن
يعلــم ،إن طــال الزمــان بنــا ،مــا األمــور األخــرى التــي سنكتشــفها مســتقبالً وســيكون مــن شــأنها
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أن تكشــف عــن مــدى مــا نحــن عليــه مــن غــرق فــي الجهــل اليــوم؟

بالتأكيــد ،نحــن ال نفهــم دائمـاً طــرق هللا ،ولكـ ّن يســوع جــاء ليعلــن لنــا عــن طبيعــة
وصفــات هللا (يوحنــا  .)9 :14لمــاذا إذاً ،يكــون مــن الضــروري أن نفكّــر ونتأ ّمــل فــي
صفــات المســيح عندمــا نجــد أنفســنا وســط هــذه األسـرار واألحــداث الغريبــة؟ مــاذا
أعلــن لنــا المســيح عــن صفــات هللا ومحبتــه لنــا؟ كيــف أن معرفتنــا بــاهلل تســاعدنا
أن نكــون أمنــاء وســط هــذه التجــارب التــي تبــدو وكأن ال مبـ ّرر لهــا ،وغيــر عادلــة؟

األربعاء

 6كانون األول (ديسمبر)

َع ِّمي« :شعبي»

فــي روميــة  25 :9يقتبــس الرســول بولــس هوشــع  ،23 :2وفــي روميــة  26 :9يقتبــس
هوشــع  .10 :1وخلفيــة هــذه اآليــات هــي أن هللا كان قــد أعطــى تعليماتــه إلــى هوشــع أن
يتّخــذ لــه «ا ْمـ َرأَ َة ِزنًــى َوأَ ْوالَ َد ِزنًــى» (هوشــع  ،)2 :1كتوضيــح تصويــري لعالقــة هللا بإسـرائيل،
أل ّن األ ّمــة قــد ذهبــت وراء آلهــة غريبــة ،واألطفــال المولــودون مــن هــذا الــزواج أُ ْعطــوا أســماء
تـ ّ
ـدل علــى رفــض وعقــاب هللا إلسـرائيل الوثنيــة .و ُدعــي الطفــل الثالــث لُو َع ِّمــي (هوشــع )9 :1
وهــو يعنــي حرفيـاً ليــس شــعبي.
ومع ذلك ،وسط كل هذا ،تنبأ هوشع بأنّه سيأتي اليوم ،بعد معاقبة هللا لشعبه ،الذي فيه
هللا لهم البركات ويزيل آلهتهم الم ّزيفة ويصنع عهدا ً معهم( .انظر هوشع .)19 -11 :2
سير ّد ُ
وعندها ،فإن أولئك الذين كانوا «لُو َع ِّمي» أي ليسوا شعبي ،يصبحون « َع ِّمي» أي شعبي.
فــي أيــام بولــس الرســول ،لــم يكــن اليهــود فقــط هــم المعنيــون ب ُم َسـ َّمى « َع ِّمــي» ،ولكــن
األمميــون أيضـاً (روميــة  .)24 :9مــا أصفــاه ومــا أقــواه مــن تقديــم وشــرح لإلنجيــل الــذي ،مــن
كل العالــم .وال عجــب أن ّنــا نحــن األدﭬنتســت نأخــذ جــزءا ً مــن
البدايــة ،ق ُِصـ َد بالكـرازة بــه إلــى ّ
ـت َمـاَكًا آ َخـ َر طَائِـ ًرا ِفــي َو َسـ ِ
السـ َما ِء َم َعـ ُه بِشَ ــا َر ٌة أَبَ ِديَّـةٌ،
دعوتنــا مــن رؤيــا « :6 :14ثُـ َّم َرأَيْـ ُ
ـط َّ
الســاكِ ِني َن َعلَــى األَ ْر ِض َوك َُّل أُ َّمـ ٍة َوقَبِيلَـ ٍة َولِ َســانٍ َوشَ ـ ْع ٍب ».واليــوم ،كمــا كان فــي أيــام
لِيُبَشِّ ـ َر َّ
بولــس الرســول ،وكمــا كان فــي أيــام إسـرائيل قديمـاً ،ينبغــي أن أخبــار الخــاص الســا ّرة تنتشــر
كل أنحــاء العالــم.
فــي ّ

اقــرأ روميــة  .29 -25 :9الحــظ كــم م ـ ّرة يقتبــس بولــس الرســول مــن العهــد القديــم
ليوضــح كل األمــور التــي كانــت تحــدث فــي أيّامــه .مــا هــي الرســالة المتض ّمنــة فــي
هــذه الفقــرة؟ مــا الرجــاء المقــدّ م إلــى ق ّرائــه؟
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فــي الحقيقــة إ ّن بعض ـاً مــن بنــي جنــس بولــس رفضــوا دعــوة اإلنجيــل ،وقــد ســب ّبوا لــه
ُح ْزن ـاً َع ِظيم ـاً َو َو َجع ـاً ِفــي قَلْ ِبــه الَ يَ ْنق َِط ـ ُع( .روميــة  .)2 :9ولكــن علــى األقــل كانــت هنــاك
بقيـ ٌة باقيــة .إن وعــود هللا ال تســقط حتــى لــو ســقط البشــر .الرجــاء الــذي يمكــن أن يكــون لنــا
هــو أن وعــود هللا ســوف تتـ ّم وإِ ْن نحــن طالبنــا بهــذه الوعــود فلســوف ننالهــا أيضـاً.

كــم مـ ّر ًة خذلــك النــاس؟ وكــم مـ ّر ًة خذلــت نفســك واآلخريــن؟ لر ّبمــا أكثــر مــن أن
يمكنــك إحصــاءه ،أليــس كذلــك؟ مــا الــدروس التــي نتعلّمهــا مــن هــذه الســقطات
بخصــوص في َمــن يجــب أن تضــع ثقتــك فيــه؟

الخميس

 7كانون األول (ديسمبر)

ال َتعثُّر

« َف َمـا َذا نَق ُ
َـم يَ ْسـ َع ْوا ِفـي أَثَـ ِر الْبِـ ِّر أَ ْد َركُـوا الْبِـ َّر ،الْبِـ َّر الَّـ ِذي
ـم الَّ ِذيـ َن ل ْ
ُـول؟ إِنَّ األُ َم َ
ـوس
ب ِِاإلي َمانِ َ .ول ِكـ َّن إِ ْسـ َرائِ َيلَ ،و ُهـ َو َي ْسـ َعى ِفـي أَثَـ ِر نَا ُم ِ
ـوس الْبِـ ِّر ،ل ْ
َـم ُيـدْ رِكْ نَا ُم َ
ـس بِاإلِي َمانِ » (روميـة  .)32 -30 :9ما الرسـالة المتضم ّنة
الْ ِب ِّر! لِ َمـا َذا؟ ألَنَّـهُ َف َع َـل ذلِـكَ لَ ْي َ
واألهـم ،كيـف يمكننـا أن نأخـذ هـذه الرسـالة التـي كُتبت فـي زمن ومـكان مع ّين
هنـا،
ّ
وأن نط ّبـق المبـادئ الـواردة فيهـا علـى أنفسـنا اليـوم؟ كيف يمكننـا أن نتج ّنـب ارتكاب
ذات األخطـاء اليـوم فـي محيطنـا كمـا فعـل بعـض اإلسـرائيليين آنـذاك؟



بكلمــات ال يمكــن إســاءة فهمهــا ،يشــرح بولــس الرســول لبنــي جنســه لمــاذا لــم يحصلــوا
علــى أمــر كان هللا يرجــوه لهــم .واألكثــر مــن ذلــك ،هــو أنــه كان أمـرا ً كانــوا هــم يســعون إليــه
وال يحصلــون عليــه.
ومــن المثيــر لالهتمــام ،أ ّن األمــم الذيــن قــد قبلهــم هللا لــم يكونــوا يســعون إلــى مثــل هــذا
القبــول .بــل كانــوا يســعون إلــى تحقيــق اهتماماتهــم الشــخص ّية وأهدافهــم عندمــا أتــت إليهــم
رســالة اإلنجيــل .ول ّمــا تحقّقــوا مــن قيمتهــا قبلوهــا ،فأعلنهــم هللا أب ـرارا ً ألنّهــم قبلــوا يســوع
المســيح كبديــل عنهــم .إنّــه كان إقْـ َرا ُر إيمــان.
الص ْد َمــة (انظــر روميــة .)33 :9
إ ّن مشــكلة اإلس ـرائيليين كانــت أنّهــم تعثــروا فــي حج ـ ِر َ
ـكل (أعمــال  )41 :2رفضــوا أن يقبلــوا يســوع الــذي مــن الناصــرة كمسـيّا
ـض وليــس الـ ّ
إ َّن البعـ َ
مرســل مــن هللا .فهــو لــم يرتــقِ إلــى المســتوى الــذي كانــوا يتوقعونــه فيــه ،ومــن هنــا أداروا
ظهورهــم لــه عندمــا أتــى.
وقبــل أن ينتهــي هــذا األصحــاح ،يقتبــس الرســول بولــس مرجعـاً آخــر مــن العهــد القديــم:
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ـاب ه َن ـذَا أَضَ ـ ُع ِفــي ِص ْه َي ـ ْو َن َح َج ـ َر زَا ِويَ ـ ٍة ُم ْختَــا ًرا كَرِي ًمــا،
«لِذلِـ َـك يُتَضَ َّم ـ ُن أَيْضً ــا ِفــي الْ ِكتَـ ِ
َوالَّـ ِـذي يُ ْؤ ِمـ ُن ِبـ ِه لَـ ْن يُ ْخـ َزى» (روميــة  .)33 :9فــي هــذه الفقــرة ،ب ّيــن بولــس الرســول ثانيــة
أهم ّيــة اإليمــان الصــادق فــي خطّــة الخــاص( .انظــر كذلــك 1بطــرس  .)8 -6 :2يســوع هــو
َح َجــر َص ْد َمــ ٍة؟ ومــع هــذا ،فــإن ك ُُّل َمــ ْن يُ ْؤ ِمــ ُن بِــ ِه الَ يُ ْخــ َزى؟ نعــم ،فيســوع هــو صدمــ ٌة
«ص ْخ ـ َر ُة
لكثيريــن ،ولكــن ألولئــك الذيــن يعرفونــه ويحب ّونــه ،هــو نــوع آخــر مــن الصخــورَ ،
َخال َِصــي» (مزمــور .)26 :89

هــل وجــدت مــ ّر ًة أنّ يســوع «حجــر صدمــة» أو «صخــرة عثــرة»؟ إن كنــت قــد
وجدتــه كذلــك ،فكيــف؟ بمعنــى ،مــاذا كنــت تفعــل فأوصلــك إلــى هــذه الحالــة؟
وكيــف خرجــت منهــا؟ ومــاذا تعلّمــت كــي ال تجــد نفســك م ـ ّرة ثاني ـ ًة فــي عالقــة
مضــادة مــع المســيح؟

الجمعة

 8كانون األول (ديسمبر)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان «المصلحــون األخــرون
فــي إنكلتـرا» ،صفحــة  ،295 -272فــي كتــاب الصـراع العظيــم.
«يوجــد هنــاك اختيــار لألشــخاص وللشــعوب ،فاالختيــار الوحيــد الموجــود فــي كلمــة هللا
هــو حيــث يتــم اختيــار اإلنســان للخــاص .لقــد نظــر كثيــرون إلــى النهايــة معتقديــن أنّهــم قــد
ـكل تأكيــد ليحظــوا بالمجــد الســماوي؛ لكــن ليــس هــذا هــو االختيــار الــذي يعلنــه
اختيــروا بـ ّ
الكتــاب المقــدس .قــد ا ُختيــر اإلنســان ألن يســعى للخــاص بخــوف ورعــدة .لقــد ا ُختيــر ألن
يلبــس ِد ْر َع ا ِإليْ َمــانِ وأن يجاهــد الجهــاد الحســن بإيمــانٍ  .لقــد ا ُختيــر لكــي يســتخدم الوســائل
التــي فــي متنــاول يديـ ِه ليحــارب ضـ ّد كل شــهوة غيــر مق ّدســة ،بينمــا يحــاول الشــيطان جاهــدا ً
أن يهلــك اإلنســان .لقــد ا ُختيــر اإلنســان كــي يســهر للصــاة وأن يفتِّــش كلمــة هللا وأن يتجنــب
كل
الدخــول فــي تجربــة .لقــد ا ُختيــر ألن يكــون لديــه إيمــان باســتمرار .وقــد ا ُختيــر ألن يطيــع ّ
كلمــة تخــرج مــن فــم هللا ،كــي ال يكــون ســامعاً فقــط ،بــل ســامعاً عامـاً بالكلمــة .هــذا هــو
اختيــار الكتــاب المقــدس» (روح النبــوة ،شــهادات إلــى القساوســة وخ ـ ّدام اإلنجيــل ،صفحــة
.)454 ،453
«ال يمكــن لعقــل إنســان محــدود أن يــدرك صفــات اإللــه الســرمدي غيــر المحــدود أو
أعمالــه .فنحــن ال نســتطيع بواســطة البحــث واالســتقصاء أن نكتشــف هللا .فالبنســبة إلــى
أقــوى العقــول واســماها تهذيبـاً ،كمــا بالنســبة إلــى أضعــف العقــول واشــدها جهــا فــإن ذلــك
ـاب َح ْولَـ ُه»
الكائــن القــدوس يجــب ان يظــل ملتحقــا بالســرية .ولكــن مــع أن َّ
اب َوالضَّ َبـ ُ
«السـ َح ُ
فــإن «الْ َعـ ْد ُل َوالْ َحـ ُّـق قَا ِعـ َد ُة كُ ْر ِسـ ِّي ِه» (مزمــور  .)2 :97فيمكننــا حتــى اآلن إن نــدرك معاملتــه
معنــا بحيــث نفهــم الرحمــة غيــر المحــدودة متحــدة ومرتبطــة بالقــوة الســرمدية .ونســتطيع
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أن نفهــم مــن مقاصــده قــدر مــا نســتطيع أن نســتوعبه .وأبعــد مــن هــذا يمكننــا أن نظــل
واثقيــن بتلــك اليــد القــادرة علــى كل شــيء والقلــب المفعــم بالمحبــة» (روح النبــوة ،التربيــة
الحقيقيــة ،صفحــة .)199

أسئلة للنقاش
 .1يعلّــم بعــض المســيحيين بأنّــه ح ّتــى قبــل أن نولــد ،فقــد اختــار هللا البعــض
ليخلصــوا والبعــض اآلخــر للهــاك .وهكــذا ،فإنــه لــو كان قــد ُقــدِّ ر لــك أن تكــون
ـي
واحــداً م ّمــن ُحكــم عليهــم بالهــاك ،فإنــه مهمــا كانــت اختيــارك ،فأنــت مقضـ ّ
عليــك بالفنــاء الــذي يعتقــد الكثيــرون أنــه نــار جهنــم المتقــدة إلــى مــا ال نهايــة.
وبعبــارة أخــرى ،يعتقــد هــؤالء أنّ األمــر ال يتوقــف علــى اختيارنــا الشــخصي .وهــم
يــرون أن ال ِع َنايَــة اإللَ ِه ّيــة هــي التــي تقــرر أنّ يعيــش البعــض بــدون أن تكــون لهــم
عالقــة خــاص مــع يســوع هنــا فــي هــذه الحياة ،ثــم يقضــون الحيــاة اآلتيــة يحترقون
إلــى األبــد فــي نيـران جه ّنــم المتأججــة .مــا هــو الخطــأ فــي هــذه الصــورة؟ وكيــف
تتعــارض هــذه النظــرة مــع مفهومنــا لنفــس هــذه األمــور؟
 .2كيــف تنظــر إلــى كنيســة األدﭬنتســت الســبتيين ودعوتهــا الكرازيــة العالم ّيــة
اليــوم مقارن ـ ًة بــدور إس ـرائيل القديمــة فــي أيامهــا؟ مــا هــي أوجــه الشــبه وأوجــه
االختــاف؟ بأيــة طــرق نحــن أفضــل منهــم أدا ًء؟ أَ ْم هــل نحــن أســوأ منهــم أدا ًء؟ علّــل
إجابتــك؟














83

