الدرس الحادي عشر

 15 -9كانون األول (ديسمبر)

ال ُمختارون

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :رومية 10؛ .11
آيــة الحفــظَ « :فأَ ُقـ ُ
ـض شَ ـ ْع َبهُ ؟ َحاشَ ــا! ألَنِّــي أَنَــا أَيْضً ــا إِ ْسـ َرائِيلِ ٌّي ِمـ ْن
هللا َر َفـ َ
ـول :أَلَ َعـ َّـل َ
ن َْســلِ إبراهيــم ِمـ ْن ِسـ ْب ِط ِب ْن َيا ِميـ َن» (روميــة .)1 :11
درس هـذا األسـبوع يغطـي األصحاحيـن  11و 12مـن سـفر روميـة ،مـع تركيـ ٍز خـاص علـى
األصحـاح  .11إنّـه مـن الضـروري أن تقـرأ كال األصحاحيـن مـن أجل االسـتمرار في اتباع أسـلوب
بولـس فـي التفكير.
كان هذان األصحاحان وال زاال محور كثير من النقاش .إ ّن نقط ًة ها ّمة ت ُستعلن فيهما وهي
أي
مح ّبة هللا لإلنسان ّية ورغبته في خالص البشريّة كلّها .فال يوجد خطّة مب ّيتة لرفض خالص ّ
إنسان .يوضّ ح رومية  10بأنّه «الَ فَ ْر َق بَ ْي َن الْ َي ُهو ِد ِّي َوالْ ُيونَانِ ِّي» (رومية  .)12 :10الجميع خطاة
ويحتاجون إلى نعمة هللا ال ُمعطاة للعالم بيسوع المسيح .هذه النعمة ت ُعطى للجميع -ليس
بحسب الهويّة أو ال َم ْو ِطن وليس بأعمال الناموس ،بل باإليمان بيسوع الذي مات بديالً عن
كل مكان .فقد تختلف األدوار ،ولك ّن خطة الخالص األساسيّة ال تتغيّر وال تتب ّدل.
الخطاة في ّ
يواصل الرسول بولس في األصحاح  11الكالم عن هذا الموضوع .وكما ُذكِر سابقاً ،فمن المهم
يمس الخالص.
أن نفهم هنا بأنّه عندما يتكلّم بولس الرسول عن االختيار والدعوة ،فالموضوع ال ّ
الموضوع هو الدور الذي يقوم به األشخاص في خطّة هللا للوصول إلى العالم .فإنه لم تُرفض
أي جماعة من الخالص .لم تكن هذه هي القضية أبدا ً .وبدالً من ذلك ،فإنه بعد الصليب وبعد
ُ
تقديم اإلنجيل لألمم ،وال سيما من خالل بولس ،أخذت مجموعة المؤمنين األولى – من اليهود
واألممي ّين – على عاتقها مه ّمة حمل بشارة اإلنجيل للعالم أجمع.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  16كانون األول
(ديسمبر).
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األحد

 10كانون األول (ديسمبر)

المسيح والناموس
اقــرأ روميــة  ،4 -1 :10مركّـزاً تفكيــرك علــى مــا ســبق ،مــا هــي الرســالة المتض ّمنــة هنــا؟
كيــف نكــون اليــوم فــي خطــر الســعي إلــى أن نُ ْث ِبــت «ب ّرنــا الذاتــي»؟



يمكـن للتقيُّـد الحرفـي بالنواميـس أن يأتـي فـي صيـغ متعـد ّدة ،وبعضهـا أكثـر تعقيـدا ً من
البعـض اآلخـر .فأولئـك الذيـن ينظـرون إلـى أنفسـهم وإلـى أعمالهـم الصالحـة ،وإلـى غذائهـم
الص ّحـي وكيفيـة حفظهـم للسـبت بدقّـة وإلـى األعمـال الرديّـة التـي يتجن ّبوهـا وإلـى األفعـال
ـت بنوايا حسـنة جدا ً -هـؤالء يقعون في مصيـدة التز ّمت
الصالحـة التـي سـجلوها -حتّـى لو تَ َّم ْ
كل لحظـة مـن حياتنـا ،يجـب أن نضـع نصب أعيننا قداسـة
والتقيـد الحرفـي بالنواميـس .ففـي ّ
هللا مقابـل حالتنـا الخاطئـة .وهـذه هـي أكثـر الطـرق ضمانـاً لحماية أنفسـنا من التفكيـر الذي
ينتـاب النـاس ويقتادهـم إلـى السـعي فـي إثبات «بِـ ّر أَنْف ُِسـ ِه ْم» ،الذي هـو مضا ّد لب ّر المسـيح.
إ ّن روميــة  4 :10هــو مرجــع هــام يتض ّمــن جوهــر رســالة بولــس الرســول إلــى أهــل روميــة.
أوالً ،نحــن نحتــاج إلــى أن نعــرف الســياق .فقــد كان كثيــر مــن اليهــود «يَطْلُبُــو َن أَ ْن يُثْ ِبتُــوا
ِبـ َّر أَنْف ُِسـ ِه ْم» (روميــة  ،)3 :10طالبيــن «الْ ِبـ ّر الَّـ ِـذي بِال َّنا ُمـ ِ
ـوس» (روميــة  .)5 :10ولكــن بقــدوم
ـكل الذيــن يُث ِّبتــون
المس ـ ّيا قُ ّدمــت الطريقــة ال َح ِقي ِق ّيــة للحصــول علــى الب ـ ّر .ف ُق ـ ّدم الب ـ ّر لـ ّ
إيمانهــم فــي المســيح .فقــد كان هــو الــذي يُشــير إليــه نظــام الطقــوس اليهوديــة القديمــة.
وحتّـى لـو اشـتمل تعريـف النامـوس هنا علـى الوصايا العشـر ،فليس معنى هـذا أ ّن الوصايا
العشـر قـد أُل ِغيـت .فـإن النامـوس األدبـي ،المتمثـل فـي الوصايـا العشـر ،يُشـير إلـى خطايانـا
وأخطائنـا وهكـذا يقودنـا إلى الشـعور بحاجتنا إلى ُمخلِّـص ،وحاجتنا إلى المغفـرة وحاجتنا إلى
البـ ّر – وهـذا كلـه يتوفّـر فقـط في يسـوع المسـيح .وبهـذا المعنى ،يكون المسـيح هـو «غاية»
النامـوس .وهـذا هـو النامـوس الـذي يقودنـا إلـي المسـيح وبِـ ّره .الكلمـة اليونانيـة التـي تعني
«غايـة» هـي «تيلـوس» ويمكـن أن تترجم «هدف» ،أو «غرض» .فالمسـيح هـو الهدف والغرض
النهائـي للنامـوس ،لـذا فالنامـوس يقودنا إلى المسـيح يسـوع.
أمــا إذا نظــر البعــض إلــى هــذه الفقــرة الكتابيــة علــى أنهــا ت ُ َعلِّــم بــأن الوصايــا العشــر
خاص ـ ًة الوص ّيــة الرابعــة (وهــي التــي يقصدونهــا حق ـاً) قــد أُبْ ِطلَــت ،فــإن هــؤالء النــاس
– أو ّ
يســتخلصون نتيجــة متعارضــة تمام ـاً مــع كل مــا يُعلِّ َم ـ ُه بولــس والعهــد الجديــد.

هــل حــدث ووجــدت نفســك تتفاخــر بكــم أنــت جيــد ،خاصــة عنــد مقارنــة نفســك
باآلخريــن؟ ربمــا تكــون «أفضــل» ،ولكــن مــاذا فــي ذلــك؟ قــارن نفســك بالمســيح،
ومــن ثــم فكــر بشــأن كــم أنــت «جيــد» حق ـاً.
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االثنين

 11كانون األول (ديسمبر)

اختيار النعمة


اقــرأ روميــة  .7 -1 :11مــا هــو التعليــم الشــائع الــذي تد َحضــه وتنفيــه هــذه الفقــرة
الكتابيــة بشــكل واضــح ال رجعــة فيــه؟

ـض شَ ـ ْعبَ ُه؟» يُشــير بولــس إلــى
هللا َرفَـ َ
فــي الجــزء األول مــن إجابتــه علــى الســؤال «أَلَ َعـ َّـل َ
ـكل
ـاح لـ ّ
ـب ا ْخ ِت َيــا ِر ال ِّن ْع َم ـ ِة ،كبرهــان علــى أ ّن هللا لــم يرفــض شــعبه .فالخــاص متـ ٌ
بَ ِق َّي ـ ٍة َح َسـ َ
َمــن يقبلــه ،يهــودي وأممــي علــى حـ ّد ســواء.
يجــب أن نتذكّــر بــأ ّن المتج ّدديــن األ ّوليــن إلــى المســيح ّية كانــوا جميع ـاً يهــودا ً .علــى
ســبيل المثــال ،المجموعــة التــي تجـ ّددت فــي يــوم الخمســين .وقــد تطلــب األمــر رؤيــا خاصــة
ومعجــزة إلقنــاع بطــرس بــأن األمــم لهــم نفــس االمتيــاز والفرصــة لنــوال نعمــة المســيح.
(أعمــال 10؛ قــارن أعمــال  ،)9 -7 :15وأ ّن اإلنجيــل كان ينبغــي أن يُحمــل إليهــم ،كَ َذلِـ َـك.



اقــرأ روميــة  .10 -7 :11هــل يقــول بولــس بــأنّ هللا عمــداً قــد أعمــى قســماً مــن
اإلســرائيلي ّين الذيــن رفضــوا يســوع؟ مــا الخطــأ فــي هــذه الفكــرة؟

فــي روميــة  ،10 -8 :11يقتبــس بولــس مــن العهــد القديــم الــذي يقبلــه اليهــود كســلطة
َم ْوث ُــوق ِبهِــا .والفقــرات التــي يستشــهد بهــا بولــس الرســول تمثّــل هللا علــى أنــه يُعطــي
الس ـ َبات والنعــاس ،مانع ـاً إياهــم مــن البصــر والســمع .فهــل هللا يعمــي أعيــن
إس ـرائيل روح ُ
النــاس ليمنعهــم مــن إبصــار النــور الــذي يقودهــم إلــى الخــاص؟ ُمطْلَ َق ـاً! هــذه الفق ـرات
يجــب أن تُفهــم فــي ضــوء شــرحنا لروميــة  .9إ ّن بولــس ال يتحــدث عــن الخــاص الفــردي ،أل ّن
هللا ال يرفــض خــاص مجموعــة بر ّمتهــا مــن النــاس .فالمســألة هنــا ،كمــا كانــت عليــه طــوال
نقاشــنا فــي دروس هــذا الربــع ،تتعامــل مــع الــدور الــذي يقــوم بــه هــؤالء النــاس فــي عمــل
هللا الرامــي إلــى خــاص البشــر.

مـا هـو الخطـأ الجسـيم في فكـرة أنّ هللا قد رفـض مجموعـة بجملتها من النـاس فيما
يتعلـق بالخلاص؟ لمـاذا تعـد هـذه الفكـرة مضـا ّدة لمجمـل تعاليـم اإلنجيـل الـذي
يُظْهِـ ُر فـي جوهـره أنّ المسـيح قـد مـات ليخلّـص كل الجنـس البشـري؟ وفـي حالـة
اليهـود علـى سـبيل المثـال ،كيـف أدت هـذه الفكـرة إلـى عواقـب وخيمـة؟
86

الثالثاء

 12كانون األول (ديسمبر)

الغصن الطَّبِي ِعي


اقــرأ روميــة  .15 -11 :11مــا الرجــاء العظيــم الــذي يقدّ مــه بولــس الرســول فــي هــذه
الفقــرة؟

فــي هــذه الفقــرة نجــد تعبيريــن متوازييــنِ )1( :ملْ ُؤ ُه ـ ْم (روميــة  )2( ،)12 :11اقْ ِتبَالُ ُه ـ ْم
(روميــة  .)15 :11ت ََصــ ُّو َر الرســول بولــس أ ّن نُق َْصــان اليهــود و َرفْضُ ُهــ ْم هــي مســألة مؤقتــة
وســيتبعها المــلء والقبــول .هــذه هــي اإلجابــة الثانيــة التــي يدلــي بهــا الرســول ر ّدا ً علــى
ـض شَ ـ ْع َب ُه؟» يقــول الرســول بولــس أن
هللا َرفَـ َ
الســؤال المــدرج فــي أول األصحــاح وهــو «أَلَ َعـ َّـل َ
مــا يبــدو بأنّــه رفــض وإبعــاد ،هــو فقــط حالــة مؤقتــة.


اقرأ رومية  .24 -16 :11ماذا يقول لنا الرسول بولس هنا؟

تكســر
يش ـ ّبه الرســول بولــس البق ّيــة األمينــة فــي إس ـرائيل بشــجرة زيتــون كريمــة ،وقــد ّ
بعــض أغصانهــا (غيــر المؤمنيــن) .وهــذه صــورة إيضاحيــة تبرهــن أ ّن هللا لــم يرفــض شــعبه
(روميــة  .)2 :11فــإن الجــذر والجــذع ال زاال موجوديــن.
لقــد طُ ّعــم األمم ّيــون المؤمنــون المتجـ ّددون فــي هــذه الشــجرة ،ولك ّنهــم يحصلــون علــى
العصــارة الغذائيــة مــن الجــذع والجــذر اللــذان يمثـاّن المؤمنيــن مــن اإلسـرائيليين.
فــإ َّن مــا حــدث ألولئــك الذيــن رفضــوا يســوع يمكــن أن يحــدث أيض ـاً لألممييــن الذيــن
آمنــوا .الكتــاب المقــ ّدس ال يكــرز بالمبــدأ «خلصــت مــرة ،خلصــت لألبــد ».فكمــا يُقــ ّدم
الخــاص م ّجانــاً ،فيمكــن أن يُرفــض مجانــاً أيضــاً .وعلــى الرغــم مــن أننــا يجــب أن نكــون
حذريــن مــن االعتقــاد بأنّنــا فــي كل مــرة نســقط فيهــا نكــون خــارج نطــاق الخــاص ،أو أن ّنــا ال
نخلــص مــا لــم نصيــر كامليــن ،إال أنــه يجــب أن نحتــرس كذلــك مــن الحفــرة المضــا ّدة .وهــذه
الحفــرة المضــادة هــي الفكــرة القائلــة أنــه متــى تغطينــا بنعمــة هللا ،فإنــه ليــس فــي إمكاننــا
أن نفعــل شــيئاً ،وال مــن خيــارات نتخذهــا يمكنهــا أن تنــزع ِم َّنــا امتيــاز الخــاص .فــي النهايــة،
فقــط أولئــك الذيــن «يثبتــون فــي لطفــه» (روميــة  )22 :11ســوف يخلصــون.
ال ينبغـي للمؤمـن أن يفتخـر بصالحـه أو يشـعر بـأي تشـامخ علـى إخوتـه وأخواتـه فـي
البشـرية .إ ّن خالصنـا لـم يُكتسـب ،إنّـه كان هبـ ًة م ّجانيـة .فأمـام الصليـب ،وأمام معيار قداسـة
هللا ،نحـن جميعنـا متسـاوون :خطـاة يحتاجون إلى النعمـة اإلله ّية ،خطاة يحتاجون إلى قداسـة
ينالونهـا فقـط مـن خلال النعمـة .ليـس لدينـا شـي ٌء مـن ذواتنا لنفتخـر بـه؛ افتخارنـا يجب أن
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ِ
جسـد بشـري .فقد
يكـون فقـط فـي المسـيح يسـوع ومـا فعلـه ألجلنا بقدومـه إلـى العالم في
قاسـى مصائبنـا ومـات ألجـل خطايانـا ،مقدمـاً لنـا نموذجـاً نحيـا علـى منوالـه ،ووعـد بمنحنـا
القـدرة التـي تمكننـا مـن عيـش هذه الحيـاة .وفي كل هـذا ،نحن معتمـدون عليه بالتمـام ألننا
بدونـه لـن يكـون لنـا رجـاء سـوى ذلك الـذي يق ّدمـه هـذا العالم.

األربعاء

 13كانون األول (ديسمبر)

يع إِ ْس َرائِ َيل» (رومية )26 :11
« َوهكَ َذا َس َي ْخل ُُص َج ِم ُ



اقرأ رومية  .27 -25 :11ما األحداث العظيمة التي يتنبأ بها بولس الرسول هنا؟

منــذ عــ ّدة قــرون وإلــى وقتنــا هــذا ،يواصــل المســيح ّيون ،وبصفــة مســتمرة ،النقــاش
والجــدال بشــأن روميــة  .27 -25 :11ومــع ذلــك ،فهنــاك بعــض النقــاط الواضحــة .بدايــة،
المضمــون الســائد هــو أن هللا يســعى إلــى الوصــول إلــى اليهــود .ومــا يقولــه الرســول بولــس
ـض شَ ـ ْع َب ُه؟» وإجابتــه،
هللا َرفَـ َ
يأتــي إجابــة علــى الســؤال الــوارد فــي أول األصحــاح« :أَلَ َعـ َّـل َ
ـت ُج ْزئِ ًّيــا .و ( )2أَ َّن
بالطبــع ،هــي ال .والتعليــل الــذي يعطيــه هــو ( )1أَ َّن الْق ََســا َو َة قَ ـ ْد َح َصلَـ ْ
الْق ََســا َو َة مؤقتــة «إِلَــى أَ ْن يَ ْد ُخـ َـل ِملْ ـ ُؤ األُ َمـ ِـم».
مــا معنــى « ِملْـ ُؤ األُ َمـ ِـم»؟ يــرى كثيــرون أ ّن هــذه العبــارة هــي تعبيــر عــن إتمــام مأموريــة
كل العالــم رســالة اإلنجيــل .إ َّن « ُمــلء األمــم» يكــون قــد أتــى
البشــارة ،التــي بموجبهــا يســمع ّ
كل العالــم ،وعندمــا يُ ْس ـتَ ْعلَن إيمــان إس ـرائيل بالمســيح
عندمــا تصــل بشــارة اإلنجيــل إلــى ّ
ويُ ْنشــر فــي العالــم أجمــع .وعندمــا يكــرز ببشــارة اإلنجيــل فــي جميــع أنحــاء العالــم .وعندمــا
يصيــر مجــيء يســوع قريب ـاً .عنــد هــذه النقطــة ،وقتــذاك ،ســيأتي كثيــر مــن اليهــود إلــى
المســيح.
نقطــة أخــرى صعبــة الفهــم هــي أ ّن َج ِميــع إِ ْسـ َرائِ َيل َسـ َي ْخل ُُص (روميــة  .)26 :11ال يجــب
كل يهــودي ســوف يحصــل علــى الخــاص آخــر األيــام
يفســر ذلــك علــى أنــه يعنــي أ ّن ّ
أن ّ
بمرســوم إلهــي .إ ّن الوحــي المق ـ ّدس لــم يبشّ ــر قــط بالخــاص الجماعــي أو المســكوني ،ال
للجنــس البشــري كلّــه ،أو لقســم مع ّيــن منــه .كان بولــس يأمــل فــي خــاص «أُن ًَاســا ِم ْن ُه ـ ْم»
(روميــة  .)14 :11وقــد قَ ِبــل بعــض مــن اليهــود المس ـ ّيا ،والبعــض اآلخــر رفضــه.
تعليقـاً علــى روميــة  ،11تتحـ ّدث روح النبــوة فتقــول« :عنــد ختام فرصــة الكـرازة باإلنجيل»
فــإ َّن كثيريــن «مــن اليهــود  ...ســيقبلون المســيح باإليمــان فادي ـاً لهــم» (روح النبــوة ،أعمــال
الرســل ،صفحــة .)325
«يوجــد عمــل عظيــم يجــب القيــام بــه فــي عالمنــا .لقــد أعلــن الــرب اإللــه أ ّن األمــم
سـتُجمع داخــل الْ َح ِظيـ َر ِة ،ليــس األمــم فحســب ،بــل اليهــود أيضـاً .فــإ َّن هنــاك الكثيــر مــن بيــن
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اليهــود ســوف يتج ـ ّددون وســنرى مــن خاللهــم خــاص هللا ينتشــر كالمصبــاح المنيــر .يوجــد
كل مــكان وعلينــا أن نحمــل لهــم نــور الحـ ّـق الحاضــر .ســوف يُ ْق ِبـ ُـل
يهــود هنــا وهنــاك فــي ّ
الكثيــرون منهــم إلــى النــور وســيعلنون ثبــات نامــوس هللا وعــدم تغييــره بقـ ّوة عظيمــة» (روح
النبــوة ،مجلــد الك ـرازة ،صفحــة .)578

اقـ ِ
ـض وقتـاً تفكّــر فيــه فــي الجــذور اليهود ّيــة لإليمــان المســيحي .كيــف يمكــن أن
تســاعدك الدراســة الدقيقــة للديانــة اليهوديّــة علــى فهــم إيمانــك المســيحي؟

الخميس

 14كانون األول (ديسمبر)

خالص الخطاة
وخاصتــه تتّضــح مــن روميــة  .27 -25 :11وال بــد وأنــه
إ ّن مح ّبــة بولــس الرســول لشــعبه
ّ
كان مــن الصعــب علــى بولــس أن يــرى بعض ـاً مــن بنــي وطنــه يحاربونــه ويحاربــون الحــق
الــوارد باإلنجيــل .ومــع ذلــك ،ففــي هــذا كلــه ،كان بولــس ال يـزال يعتقــد بــأ ّن كثيريــن منهــم
ســوف ينتبهــون إلــى يســوع باعتبــاره المس ـ ّيا ويقبلونــه.



اقـرأ روميـة  .36 -28 :11كيـف يب ّيـن بولـس مح ّبـة هللا ليس فقط لليهود ولكن للبشـرية
جمعـاء؟ كيـف يع ّبـر هنا عن قـ ّوة نعمـة هللا المذهلة التي ال يمكن تفسـيرها؟

مــن خــال روميــة  ،36 -28 :11ورغــم أن هنــاك مقارنــة بيــن اليهــود واألمــم ،توجــد نقطــة
واضحــة ،وهــي أن نعمــة هللا ومحبتــه ونعمتــه تنســكب علــى الخطــاة .إنــه حتــى مــن قبــل
تأســيس العالــم ،كانــت خطُــة هللا أن يُخلِّــص البشــريّة وأن يســتخدم أناسـاً ،بــل وحتــى أممـاً،
كأدوات فــي يديــه ليتمـ ّم مشــيئته اإللهيــة.



اقــرأ بتدقيــق وبــروح الصــاة روميــة  .31 :11مــا النقطــة الهامــة التــي ينبغــي أن تخــرج
ـكل النــاس الذيــن
ـص فيمــا يتعلــق بشــهادتنا ،ليــس فقــط لليهــود بــل لـ ّ
بهــا مــن هــذا النـ ّ
نتقابــل معهــم؟
ال شـ ّـك بأنّــه لــو عاملــت الكنيســة المســيح ّية اليهــود بطريقــة أفضــل فــي القــرون الماضية،
لربمــا كان الكثيــرون منهــم قــد أتــوا إلــى المســيح (المســ ّيا المنتظــر) .إ ّن تدهــور الحالــة
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المســيح ّية فــي القــرون األولــى بعــد المســيح وتأثيــر الوثنيــة علــى المســيحي ّين ورفــض ســبت
اليــوم الســابع لصالــح يــوم األحــد ،لــم تجعــل األمــر ســهالً أمــام الشــخص اليهــودي الــذي كان
مــن الممكــن أن ينجــذب إلــى يســوع.
كــم هــو ضــروري ،إذن ،أ ّن جميــع المســيحي ّين ،عنــد إدراكهــم أ ّن النعمــة قــد ُمنحــت لهــم
بيســوع ،يقومــون هــم أيضـاً بإظهارهــا نحــو اآلخريــن .فــا يمكــن أن نكــون مســيحيين إن لــم
نفعــل ذلــك( .انظــر متــى .)35 -23 :18

هــل هنــاك إنســان تحتــاج ألن تُظهــر لــه الرحمــة ،والــذي ربّمــا ال يســتحقّها؟ لمــاذا
ال تُظهــر الرحمــة والنعمــة لذلــك اإلنســان مهمــا كان مــن الصعــب القيــام بذلــك؟
أليــس هــذا هــو مــا فعلــه يســوع لنــا؟

الجمعة

 15كانون األول (ديسمبر)

لمزيـد مـن الدرس :اقـرأ لروح النبـوة ،من كتاب أعمال الرسـل ،الفصل الـذي بعنوان
«أمـام السـنهدريم» ،صفحـة  ،67-60والفصـل الـذي بعنوان «المضطهـد يصير تلميـذا ً» ،صفحة
 ،100-91والفصـل الـذي بعنـوان «رسـائل كُتبت من رومـا» ،صفحة .420-407
«وبالرغم من إخفاق إسرائيل كأمة فقد بقيت بينهم بقية صالحة ممن كان ال بد أن يخلصوا.
وفي وقت مجيء المخلص كان يوجد بعض الرجال والنساء األمناء الذين قبلوا بفرح رسالة يوحنا
المعمدان وهكذا بدأوا يدرسون من جديد النبوات الخاصة بالمسيا .وعندما تأسست الكنيسة
المسيحية األولى ،كانت مكونة من هؤالء اليهود األمناء الذين عرفوا يسوع الناصري باعتباره
الشخص الذي كانوا ينتظرون مجيئه بشوق» (روح النبوة ،أعمال الرسل صفحة .)322-321
«يوجــد بيــن اليهــود جماعــة يشــبهون شــاول الطرسوســي إذ هــم مقتــدرون فــي الكتــب
وهــؤالء ســيعلنون بقــوة عجيبــة ثبــات شــريعة هللا ... .فــإذ يعمــل خدامــه بإيمــان فــي خدمــة
مــن قــد أُهملــوا واحتقــروا طويـاً ،فســيعلن هللا خالصــه» (المرجــع نفســه ،صفحــة .)326 -325
«وعنــد ختــام فرصــة الكـرازة باإلنجيــل ،عندمــا يعمــل عمــل خــاص لبعــض هيئــات النــاس
الذيــن قــد أُهمــل شــأنهم مــن قبــل .فــاهلل ينتظــر مــن خدامــه أن يهتمــوا اهتمام ـاً خاص ـاً
بالشــعب اليهــودي الــذي يجدونــه فــي كل أنحــاء األرض .وحيــث أن أســفار العهــد القديــم
مندمجــة فــي العهــد الجديــد فــي شــرح قصــد هللا األزلــي ،فســيكون هــذا فــي نظــر كثيريــن
مــن اليهــود بمثابــة فجــر لِ َخلْــق جديــد وقيامــة للنفــس .وإذ يــرون مســيح عهــد اإلنجيــل كمــا
هــو مصــور وموصــوف فــي صفحــات أســفار العهــد القديــم ،ويدركــون مقــدار الوضــوح الــذي
بــه يشــرح العهــد الجديــد أســفار العهــد القديــم ،فــإن قواهــم العقليــة الهاجعــة ستســتيقظ
ومــن ثــم يعترفــون بالمســيح كمخلــص العالــم .وكثيــرون ســيقبلون المســيح باإليمــان فادي ـاً
لهــم» (المرجــع نفســه ،صفحــة .)325
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أسئلة للنقاش
 .1إذ يس ـلّط الضــوء ،فــي آخــر األيــام ،علــى نامــوس هللا وخصوص ـاً يــوم الســبت،
فليــس مــن المعقــول أن نفكّــر بــأنّ اليهــود – وكثيــرون منهــم متمســكون بالوصايــا
العشــر كاألدﭬنتســت الســبتيين – ســيكون لهــم دور فــي توضيــح بعــض األمــور أمــام
العالــم؟ فعلــى كل حــال ،فــإن األدﭬنتســت الســبتيين ،مقارنــة باليهــود ،فيمــا يتعلــق
بحفــظ الســبت ،يعتبــرون حديثــي العهــد فــي هــذا الصــدد .ناقــش هــذه النقطــة.
 .2لمــاذا ينبغــي أن تكــون كنيســة األدﭬنتســت أكثــر نجاحـاً فــي الكـرازة إلــى اليهــود
وتبشيرهم؟
 .3مــاذا يمكننــا أن نتعلّــم مــن أخطــاء الكثيريــن فــي إسـرائيل قديمـاً ،فيمــا يتعلــق
بموقفهــم مــن مشــاركة إيمانهــم مــع غيرهــم مــن البشــر؟ وكيــف يمكننــا تج ّنــب
الوقــوع فــي نفــس األخطــاء اليــوم؟
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