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الغلبة على الش ّر بالخير

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :رومية 12؛ .13
ـم،
آيــة الحفــظَ « :والَ تُشَ ــا ِكلُوا هـ َذا الدَّ ْهـ َرَ ،بـ ْـل تَ َغ َّيـ ُروا َعـ ْن شَ ـكْلِك ُْم ِب َت ْج ِديـ ِد أَ ْذ َهانِكُـ ْ
ـي إِ َرا َد ُة ِ
الصالِ َحـ ُة الْ َم ْر ِض َّيـ ُة الْكَا ِملَـ ُة» (روميــة .)2 :12
هللاَّ :
لِ َت ْخ َت ِبـ ُروا َمــا ِهـ َ
مهما كان الرسول بولس يحاول أن يخفّف من تع ّنت أهل رومية والح ّد من أفكارهم الخاطئة
عن الناموس ،فهو يدعو المسيحيين أيضاً إلى طاع ٍة قصوى .هذه الطاعة تأتي من تغيير داخلي
في القلب والعقل ،تغيير يأتي فقط من خالل ق ّوة هللا العاملة في حياة اإلنسان الخاضع له.
الرســالة إلــى روميــة ال تُل ّمــح بــأ ّن الطاعــة تأتــي تلقائيـاً .ينبغــي على المســيحي أن يســتنير
فــي معرفــة المطاليــب ،وينبغــي أن يرغــب فــي إطاعــة هــذه المطاليــب ،وأخي ـرا ً ينبغــي أن
يســعى فــي طلــب القـ ّوة التــي بدونهــا تكــون الطاعــة مســتحيلة.
إ ّن هــذا يعنــي بــأ ّن األعمــال هــي جــزء مــن اإليمــان المســيحي .لــم يقصــد بولــس أبــدا ً أن
يقلّــل مــن أهم ّيــة األعمــال .فهــو يش ـ ّدد علــى األعمــال فــي األصحاحــات  .15 ،14 ،13وهــذا
ليــس إنــكا ٌر لمــا قالــه ســابقاً عــن التبريــر باإليمــان .وعلــى عكــس ذلــك ،فاألعمــال هــي التعبير
الحقيقــي عــن الســلوك باإليمــان .ويمكــن للمــرء أن يجــادل بأنّــه بســبب اإلعــان اإلضافــي بعد
مجــيء يســوع ،فــإ ّن المطاليــب ازدادت صعوب ـ ًة عنهــا فــي العهــد القديــم .فمؤمنــو العهــد
ـيح
الجديــد قــد أُ ْعطــوا نموذجـاً للســلوك األخالقــي الالئــق فــي حيــاة يســوع المســيح .فالمسـ ُ
وحــده وليــس ســواه هــو الــذي أظهــر النمــوذج الــذي يجــب أن يُتّبــع« .فَلْيَ ُك ـ ْن ِفي ُك ـ ْم ه ـذَا
الْ ِف ْك ـ ُر الَّـ ِـذي [ليــس فــي موســى وال دانيــال وال داود وال ســليمان وال أخنــوخ وال دبّــورة وال
إيل ّيــا] ِفــي الْ َم ِســي ِح يَ ُســوعَ» (فيلبــي  .)5 :2فالمســتوى ال يمكــن أن يســمو أكثــر مــن ذلــك.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  23كانون األول (ديسمبر).
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األحد
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ِع َبا َدتَك ُُم الْ َع ْقلِ َّي َة

لقــد انتهــى القســم العقائــدي لرســالة روميــة باألصحــاح  .11واألصحاحــات  16 -12تقـ ّدم
تعليم ـاً عمليّ ـاً ،ومالحظــات شــخصيّة .ولك ـ ّن هــذه األصحاحــات الختاميّــة هــي ها ّمــة للغايــة
ألنهــا تب ّيــن كيــف نحيــا حيــاة اإليمــان.
فــي البدايــة ،اإليمــان ليــس بدي ـاً عــن الطاعــة ،كمــا لــو أ ّن اإليمــان يلغــي بطريقــة مــا
التزامنــا بإطاعــة الــرب .فالتعاليــم واإلرشــادات الروح ّيــة واألخالقيــة ال زالــت ســارية المفعــول.
فإنّهــا ت ُشــرح وت ُوضّ ــح بالتفصيــل فــي العهــد الجديــد .كمــا ال يوجــد دليــل كذلــك علــى أنّــه
ســيكون مــن الســهل علــى المســيحي أن ينظّــم حياتــه عــن طريــق هــذه التعليمــات اإلرشــاديّة
المتعلقــة بالمبــادئ األخالقيــة .علــى العكــس مــن ذلــك ،فقــد أُخبرنــا بــأ ّن األمــر يكــون صعبـاً
أحيانــا ،أل ّن الحــرب مــع النفــس ومــع الخطيّــة هــي دائمـاً صعبــة 1( .بطــرس  .)1 :4المســيحي
قــد ُوعــد بقـ ّوة إلهيّــة وأُعطــي التأكيــد بــأن النصــرة ممكنــة ،ولك ّننــا ال زلنــا علــى أرض العــدو
وعلينــا أن نخــوض الكثيــر مــن المعــارك ضــد التجربــة .والخبــر الســار هــو أن ّنــا إذا ســقطنا أو
ـس كَ َه َنـ ٍة يَشْ ـفَع ِفينــا( .عبرانييــن .)25 :7
تعثّرنــا فإننــا ال نُرفــض ،وذلــك أل ّن لنــا َرئِيـ ُ

اقــرأ روميــة  .1 :12كيــف يُب ِّيــن لنــا التشــابه الجزئــي المقــدم هنــا الطريقــة التــي
ينبغــي لنــا كمســيحيين أن نعيــش بهــا حياتنــا؟ وكيــف يتناســب مــا جــاء فــي روميــة
 2 :12مــع هــذا األمــر؟





يشــير الرســول بولــس ،فــي روميــة  ،1 :12إلــى التقدمــات فــي العهــد القديــم .وكمــا
كانــت الحيوانــات تُقــدم ِفــي الْق َِديــم ذبيحــة هلل فهكــذا المســيح ّيون اآلن يجــب أن يخضعــوا
أجســادهم هلل .ليــس ل ُيقتلــوا بــل يُق َّدمــوا كذبائــح حيــة مكرســة.
كل تقدمــة تُفحــص ج ّيــدا ً .فلــو اكتُشــف أي عيــب فــي
فــي عهــد إسـرائيل القديــم ،كانــت ّ
ـض أل ّن هللا قــد أمــر بــأ ّن الذبيحــة تكــون بــا لــوم .لذلــك ،فالمســيح ّيون
الحيــوان ،كان يُرفـ ُ
مطالبــون بــأن يق ّدمــوا أجســادهم « َذبِي َح ـ ًة َح َّي ـ ًة ُم َق َّد َس ـ ًة َم ْر ِض َّي ـ ًة ِع ْن ـ َد ِ
هللا» .ولكــي يفعلــوا
ـكل مق ّدراتهــم يجــب أن تُ ْح َفــظ فــي أفضــل حالــة ممكنــة .ومــع أنّــه ال يوجــد فيمــا
ذلــك ،فـ ّ
بيننــا َمــن هــو معصــوم مــن الخطــأ ،فالفكــرة هــي أنّنــا ينبغــي أن نســعى إلــى عيــش حيــاة
طاهــرة بــا شــوائب وبأمانــة بقــدر اســتطاعتنا.
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ـم› (روميــة  .)2 :12بهــذه الكيف ّية يصف
« ‹بَـ ْـل تَ َغ َّيـ ُروا َعـ ْن شَ ـكْلِك ُْم ِب َت ْج ِديـ ِد أَ ْذ َهانِكُـ ْ
الرســول بولــس التقــدّ م المســيحي؛ ألنّــه يخاطــب الذيــن صــاروا مســيحي ّين قبـاً .إنّ
حيــاة المســيحي ال تعنــي الوقــوف ســاكناً بــل أن تت ّقــدم م ّمــا هــو حســن إلــى مــا
هــو أحســن» (مارتــن لوثــر ،تعليــق علــى رســالة روميــة ،صفحــة  .)168 -167مــا
معنــى بــل أن تت ّقــدم م ّمــا هــو حســن إلــى مــا هــو أحســن فــي الحيــاة المســيح ّية؟

االثنين
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أن تُ َفكِّر بعقالنية
لقــد تح َدثنــا كثي ـرا ً فــي هــذا الربــع عــن دوام النامــوس األدبــي وش ـ ّددنا م ـرارا ً عديــد ًة
بــأ ّن رســالة بولــس ألهــل روميــة ال تعلّــم بــأ ّن الوصايــا العشــر قــد عفــا عليهــا الزمــن أو أُبطــل
مفعولهــا باإليمــان.
ومــع ذلــك فمــن الســهل أن ننجــرف وراء حرف ّيــة النامــوس لدرج ـ ٍة ننســى معهــا ال ُبعــد
الروحــي للنامــوس .وهــذا ال ُبعــد الروحــي يعنــي محبتنــا هلل ومح ّبتنــا الواحــد لآلخــر .وبينمــا
يمكــن أن يتظاهــر أي إنســانٍ بالمح ّبــة ،إال أن إظهــار المح ّبــة فــي الحيــاة اليوم ّيــة يمكــن أن
يكــون شــيئاً آخــر يختلــف كلّي ـةً.


اقرأ رومية  .21 -3 :12كيف يجب أن نُظْهِر مح ّبتنا لآلخرين؟

كمــا يتضــح فــي األصحاحيــن  12و  13مــن كورنثــوس األولــى ،فــإن بولــس الرســول يرفــع
المح ّبــة عاليـاً بعــد ِذكــر مواهــب الــروح القــدس .المح ّبــة (أغابــي) فــي اليونان ّيــة هــي الطريــق
األســمى« .هللا محبّــة (1يوحنــا  .)8 :4لــذا ،فالمحبّــة هــي تصويــر لصفــات هللا .أن تحــب معناهــا أن
تتصــرف مــع اآلخريــن كمــا يتص ّرف هللا معهــم وأن تعاملهــم كما يعاملهــم اآلب الســماوي الحنون.
ّ
يبيّــن بولــس الرســول هنــا أ ّن المحبّــة يجــب أن يُعبّــر عنهــا بطريقــة عمليّــة ،وهنــا تبــرز
ـي فَ ـ ْو َق َمــا
صفــة ها ّمــة وهــي التواضــع الشــخصي :أي اســتعداد كل واحــد منــا «أَ ْن الَ يَ ْرت َ ِئـ َ
ـي» (روميــة  ،)3 :12واســتعدادنا ألن نقـ ِّد َم بَ ْعضنــا بَ ْعضً ــا ِفــي الْ َك َرا َمـ ِة (روميــة
يَ ْن َب ِغــي أَ ْن يَ ْرت َ ِئـ َ
 .)10 :12ومــا يوضــح جوهــر وخالصــة هــذا الموضــوع هــو كلمــات المســيح عــن نفســه
ـب» (متــى .)29 :11
«اِ ْح ِملُــوا نِي ـرِي َعلَ ْي ُك ـ ْم َوت َ َعلَّ ُمــوا ِم ِّنــي ،ألَنِّــي َو ِدي ـ ٌع َو ُمتَ َو ِاض ـ ُع الْ َقلْـ ِ
يجــب أن يكــون المســيح ّيون أكثــر النــاس تواضع ـاً .فعلــى كل حــال ،انظــروا إلــى مــدى
ضعفنــا وعجزنــا كبشــر .انظــروا إلــى أي درج ـ ٍة ســقطنا .انظــروا إلــى مــدى اعتمادنــا ،ليــس
فقــط علــى بـ ّر خــارج ع ّنــا لنيــل الخــاص ،ولكــن علــى قـ ّوة تعمــل فينــا لتغي ّرنــا بطــرق حيــث
94

ال نقــوى نحــن علــى تغييــر أنفســنا .فمــا هــي دواعــي افتخارنــا واعتدادنــا بأنفســنا؟ ال شــيء
البتّــة .ولكــي نتحلــى بهــذا التواضــع الشــخصي – ليــس فقــط تُ َجــا َه هللا وإنمــا ت ُ َجــا َه اآلخريــن
– علينــا أن نحيــا كمــا يهيــب بنــا الرســول بولــس فــي هــذه اآليــات.

اقــرأ روميــة  .18 :12مــا مــدى تطبيقــك لهــذه النصيحــة فعلي ـاً فــي حياتــك اآلن؟
هــل تحتــاج أن تغ ّيــر أو تعــدّ ل مــن تصرفاتــك كــي تســلك بحســب كلمــة هللا هنــا؟

الثالثاء
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المسيحي والدولة


اقــرأ روميــة  .7 -1 :13مــا المبــادئ الرئيس ـ ّية التــي نأخذهــا مــن هــذه الفقــرة عــن
الطــرق التــي بهــا نتعامــل مــع ســلطة الحكومــة المدن ّيــة؟

مــا يجعــل كلمــات بولــس مثيــرة لالهتمــام جــدا ً هــو أنــه كتبهــا فــي الوقــت الــذي كانــت
فيــه إمبراطوريــة وثنيــة تحكــم العالــم .لقــد كانــت ســلطة وحشــية بشــكل ال يُ َصـ َّد ُق ،ســلطة
كانــت قابعـ ًة فــي الفســاد ،ال تعــرف شــيئاً عــن اإللــه الحقيقــي .وفــي غضــون بضــع ســنوات،
كانــت تلــك الســلطة ســتتمكن مــن أن تش ـ ّن اضطهــادا ً جماعي ـاً مكثّف ـاً علــى أولئــك الذيــن
يــو ّدون أن يعبــدوا هــذا اإللــه الحقيقــي .هــذه الســلطة الغاشــمة هــي ذاتهــا التــي أزهقــت
روح الرســول بولــس .وبالرغــم مــن ذلــك ،فقــد دعــا بولــس المســيحييّن إلــى أن يكونــوا
مواطنيــن صالحيــن أمنــاء ،حتــى تحــت ســلطة جائــرة كهــذه.
كل الكتــاب المق ّدس .فــإن مفهوم
وســبب ذلــك هــو أن فكــرة الحكومــة ذاتهــا ورد ذكرها فــي ّ
أو مبــدأ الحكومــة هــو مــن تعييــن هللا .فالبشــر يحتاجــون أن يعيشــوا فــي مجتمــع بــه قوانيــن
وقواعــد وإرشــادات .فنظــام الفوضــى ،أي عــدم وجــود ســلطة أو حكومــة ،ليــس مفهومـاً كتابيـاً.
كل أنمــاط الحكومــات ،أو كيفيــة إدارة
ومــع ذلــك ،فــإ َّن هــذا ال يعنــي أن هللا يوافــق علــى ّ
هــذه الحكومــات .علــى العكــس تمامـاً ،فــا يلــزم أن نذهــب بعيــدا ً فــي التاريــخ أو فــي عالمنــا
اليــوم حتّــى نــرى أنظمـ َة حكـ ٍـم تعســفية .ومــع ذلــك ،فإنــه حتّــى فــي أوضــاع كهــذه ،يجــب
علــى المســيحييّن ،بقــدر اإلمــكان ،أن يطيعــوا قوانيــن البــاد .وعلــى المســيحييّن أن يؤيّــدوا
الحكومــات فــي وال ٍء وإخـ ٍ
ـاص طالمــا تتوافــق مطاليبهــا مــع مشــيئة هللا .ويجــب علــى المــرء
أن يفكــر مليـاً وبــروح الصــاة ،مــع طلــب مشــورة اآلخريــن م َّمــن يتســمون بالتعقــل والرزانــة،
قبــل أن يســلك طريق ـاً يضعــه فــي ص ـراع مــع الســلطة الحاكمــة .إننــا نعلــم مــن النبــوءات
أنّــه ســيأتي اليــوم الــذي ســيقف فيــه أتبــاع هللا األمنــاء ضـ ّد القــوى السياسـ ّية المســيطرة علــى
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العالــم (رؤيــا  .)13حتّــى ذلــك الحيــن ،يجــب أن نعمــل مــا باســتطاعتنا ،أمــام هللا ،وأن نكــون
مواطنيــن أمنــاء مخلصيــن فــي أيّــة دولــة نتواجــد فيهــا.
«وعلينــا أن نعتبــر الحكومــة البشــرية ُم َع َّينــة مــن هللا ونعلِّــم النــاس الطاعــة لهــا علــى
أنهــا واجــب مقــدس فــي حــدود محيطهــا المشــروع .ولكــن عندمــا تتعــارض مطاليبهــا مــع
مطاليــب هللا فينبغــي لنــا أن نطيــع هللا أكثــر مــن النــاس .علينــا أن نعتبــر كلمــة هللا فــوق كل
قانــون بشــري... .
ِ
«إنــه ال يطلــب م َّنــا أن نتحــدى الســلطات .فكالمنــا ســواء أكان شــفهياً أو مكتوب ـاً ينبغــي
التأمــل فيــه بــكل حــرص وحــذر لئــا يس ـ ّجل علينــا أننــا ننطــق بــكالم يجعلنــا نبــدو كأننــا
خصــوم القانــون والنظــام .علينــا أال نقــول أو نفعــل شــيئاً يقطــع علينــا الطريــق بــا دا ٍع أو
المسـلَّمة لنــا» (روح النبــوة،
ضــرورة .وعلينــا أن نتقــدم باســم المســيح مدافعيــن عــن الحقائــق َ
أعمــال الرســل ،صفحــة .)52

األربعاء

 20كانون األول (ديسمبر)

اح ّبوا بعضكم بعضاً




ـب َغ ْيـ َر ُه
ـب بَ ْعضُ كُـ ْ
ـم بَ ْعضً ــا ،ألَنَّ َمـ ْن أَ َحـ َّ
ـي ٍء إِالَّ ِبـأَنْ يُ ِحـ َّ
«الَ تَكُونُــوا َمدْ يُونِيـ َن ألَ َحـ ٍد بِشَ ـ ْ
ـوس» (روميــة  .)8 :13كيــف لنــا أن نفهــم هــذه الفقــرة؟ هــل تعنــي
َف َقــدْ أَكْ َمـ َـل ال َّنا ُمـ َ
أنــه إذا كنــا نحــب بعضنــا بعضـاً نكــون عندهــا غيــر ُملْ َز ِميـ َن بــأن نطيــع شــريعة هللا؟

كمــا فعــل يســوع فــي الموعظــة علــى الجبــل ،يســهب بولــس الرســول هنــا فــي الحديــث
ـكل
عــن أحــكام وتعاليــم النامــوسُ ،مظْ ِه ـرا ً بــأ ّن المح ّبــة يجــب أن تكــون المح ـ ّرك الدافــع لـ ّ
تحــب
مــا نعمــل .وأل ّن النامــوس هــو انعــكاس لصفــات هللا ،وألن هللا مح ّبــة ،فإنــك عندمــا
ّ
فإنــك تت ّمــم النامــوس األدبــي بطريقــة عمليــة .ومــع هــذا ،فــإن بولــس لــم يســتبدل مبــادئ
المفصلــة بدقــة ،بنمــوذج غيــر واضــح مــن المحبــة ،كمــا ي ّدعــي بعــض المســحيين.
النامــوس
ّ
وإنّمــا المح ّبــة التــي أشــار إليهــا بولــس هــي المحبــة الســماوية «أغابــي» التــي تُب ّجــل النامــوس
وتكرمــه .فــإ َّن النامــوس ال زال ســاري المفعــول ،ألن النامــوس ،وكمــا ذكرنــا مــن قبــل ،هــو
الــذي يشــير إلــى الخطيّــة .ومــن ذا الــذي ينكــر حقيقــة الخطيّــة؟ ومــع ذلــك ،يمكــن للنامــوس
أن يُ ْح َفـ َظ بحــق وبشــكل صحيــح فقــط فــي ســياق المح ّبــة .تذكّــر أ ّن بعضـاً مــن أولئــك الذيــن
جـ ّروا المســيح للصليــب ،هرولــوا راجعيــن إلــى منازلهــم ليحفظــوا النامــوس.
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مــا الوصايــا التــي ذكرهــا بولــس الرســول كأمثلــة تب ّيــن مبــدأ المح ّبــة فــي حفــظ
النامــوس؟ لمــاذا هــذه الوصايــا بالــذات؟ روميــة .10 ،9 :13

مــن المثيــر لالهتمــام ،أن عنصــر المح ّبــة لــم يكــن مبــدأً حديث ـاً يتــم تقديمــه .باقتبــاس
ـب قَرِي َبـ َـك كَ َنف ِْسـ َـك» ،يب ّيــن بولــس بــأ ّن المح ّبــة كانــت جــزءا ً ال يتجــزأ مــن
الوييــن « 18 :19ت ُِحـ ُّ
نظــام العهــد القديــم .ويلجــأ بولــس الرســول مجــددا ً إلــى العهــد القديــم كــي يدعــم كرازتــه
باإلنجيــل .وفــي ضــوء هــذه الفقــرة الكتابيــة ،يجــادل البعــض بــأن فقــط الوصايــا التــي ذكرهــا
بولــس هنــا هــي وحدهــا التــي ال تـزال ســارية المفعــول ،دون باقــي الوصايــا العشــر .فلــو كان
األمــر كذلــك ،فهــل هــذا يعنــي ،إذن ،أنــه يمكــن للمســيحيين احتقــار وإهانــة والديهــم بــدل
أن يكرموهــم ،أو أ ْن يعبــدوا األوثــان وأن تكــون لهــم آلهــة أخــرى أمــام هللا؟ بالطبــع ال.
انظــر إلــى الســياق هنــا ،فــإ ّن بولــس الرســول يتح ـ ّدث عــن تعاملنــا مــع بعضنــا البعــض.
فهــو يتعامــل مــع العالقــات الشــخصية ،وهــذا هــو الســبب فــي أنــه حــدد َو َذكَــر الوصايــا التــي
تتركّــز حــول هــذه العالقــات .وبالتأكيــد ال ينبغــي تفســير حديثــه هنــا علــى أنّــه قــد أبطــل
بق ّيــة وصايــا النامــوس األدبــي( .انظــر أعمــال 20 :15؛ 1تســالونيكي 9 :1؛ 1يوحنــا .)21 :5
عــاوة علــى ذلــك ،وكمــا يُبيــن بقيــة كتبــة العهــد الجديــد ،فإنّــه بإظهــار محبتنــا لآلخريــن
فنحــن نب ّيــن بذلــك مح ّبتنــا هلل( .متــى 40 :25؛ 1يوحنــا .)21 ،20 :4

فكّــر فــي عالقتــك بــاهلل وكيــف ينعكــس ذلــك علــى عالقاتــك مــع اآلخريــن .هــل
تحــب اآلخريــن
المح ّبــة عنصــر أساســي فــي هــذه العالقــات؟ كيــف تتعلّــم أن
ّ
بالدرجــة التــي يحبنــا بهــا هللا؟ مــا العائــق الــذي يقــف عقب ـ ًة فــي تحقيــق ذلــك؟

الخميس

 21كانون األول (ديسمبر)

َخالَص َنا اآلنَ أَ ْق َر ُب

ـت ،أَنَّ َهــا اآلنَ َســا َع ٌة لِ َن ْسـ َت ْي ِق َظ ِمـ َن ال َّنـ ْو ِمَ ،فـإِنَّ َخال ََص َنــا اآلنَ
ـم َعا ِر ُفــونَ الْ َو ْقـ َ
«هـ َذا َوإِنَّكُـ ْ
أَ ْقـ َر ُب ِم َّمــا كَانَ ِحيـ َن آ َم َّنــا» (روميــة .)11 :13

وكمــا ذكرنــا طــوال هــذا الربــع ،فقــد كان لبولــس تركي ـ ٌز محــد ٌد جــدا ً فــي رســالته إلــى
وخاص ـ ًة إلــى المؤمنيــن اليهــود – دور اإليمــان
روميــة ،وهــو أن يوضّ ــح لكنيســة روميــة –
ّ
واألعمــال فــي ســياق الميثــاق الجديــد .الموضــوع كان الخــاص وكيــف يعتبــر الخاطــئ بــارا ً
ومق ّدس ـاً أمــام هللا .وكــي يســاعد أولئــك الذيــن ركــزوا كل اهتمامهــم علــى النامــوس ،وضــع
بولــس النامــوس فــي دوره ومكانــه المالئميــن .فمــع أ ّن الديانــة اليهوديّــة ،حتــى فــي أزمنــة
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العهــد القديــم ،كانــت ،مــن الناحيــة المثاليــة ،ديانــة نعمــة ،إال أن التق ّيــد بحرفيــة النامــوس
قــد طغــى وتسـ ّبب فــي إحــداث الكثيــر مــن الضــرر .كــم نحــن بحاجــة إلــى أن نكــون حذريــن
ككنيســة مــن الوقــوع فــي نفــس الخطــأ.



اقــرأ روميــة  .14 -11 :13مــا الحــدث الــذي يتكلــم عنــه بولــس الرســول هنــا ،وكيــف
يجــب أن نتص ـ ّرف بينمــا ننتظــر حدوثــه؟

كــم كان رائعـاً أن يتحـ ّدث بولــس هنــا إلــى المؤمنيــن مخبـرا ً إياهــم بضــرورة االســتعداد
والســهر وتدبيــر جميــع أمورهــم ألن يســوع كان ســيرجع ثانيـةً .وال يهــم كــون أن هــذا الــكالم
قــد د ِّون منــذ أكثــر مــن ألفــي ســنة ،فإنّــه يجــب علينــا أن نحيــا دائمـاً منتظريــن قــرب مجــيء
المســيح .فبالنســبة لنــا ،فــإ ّن مجــيء المســيح ثانيـ ًة قريــب الحــدوث كإمكانيــة َم ْوتِنــا تمامـاً.
وســواء متنــا األســبوع القــادم أو بعــد أربعيــن ســنة ،وســواء رقدنــا فــي القبــر لمــدة أربعــة أيــام
أو لمــدة أربعمائــة ســنة ،ال يختلــف األمــر بالنســبة لنــا .فــإ َّن أول شــيء ندركــه بعــد قيامتنــا
هــو المجــيء الثانــي للمســيح .وألن المــوت يمكنــه أن يداهــم أي واحــد منــا فــي أيــة لحظــة،
يصبــح الوقــت قصيـرا ً حقـاً ،ويصيــر خالصنــا أقــرب م ّمــا كان حيــن آم ّنــا.
ومــع أ ّن بولــس الرســول ال يطــرق موضــوع المجــيء الثانــي كثيــرا ً فــي رســالته إلــى
روميــة ،إال أنــه يغطّــي هــذا الموضــوع بمزيــد مــن التفاصيــل فــي رســائله إلــى تســالونيكي
وتيموثــاوس .وعلــى أي حــال ،فــإ َّن موضــوع المجــيء الثانــي للمســيح هــام جـ ّدا ً فــي الكتــاب
المقــدس والســيما فــي العهــد الجديــد .فبدونــه وبــدون الرجــاء الــذي ينطــوي عليــه ،يكــون
إيماننــا بــا جــدوى .وعلــى أي حــال ،مــا الــذي يعنيــه «التبريــر باإليمــان» بــدون المجــيء
الثانــي الــذي يجعــل ذلــك الحــق الرائــع يؤتــي ثمــاره؟

لــو علمــت بالتأكيــد أنّ يســوع ٍ
آت الشــهر القــادم ،فمــاذا تغ ّيــر فــي حياتــك ،ولمــاذا؟
فــإذا كنــت تعتقــد بوجــوب تغييــر هــذه األمــور قبــل مجيئــه بشــهر واحــد ،فلمــاذا ال
ته ّتــم بإجـراء التغييــر مــن اآلن؟ ومــا هــو الفــرق؟
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لمزيــد مــن الــدرس« :فــي الكتــاب المقـ ّدس تُعلَــن إرادة هللا .حقائــق كلمــة هللا هــي
ـي القديــر بــه .فــذاك الــذي يجعــل هــذه الحقائــق والمبــادئ جــزءا ً ال يتجــزأ مــن
مــا نطــق العلـ ّ
ـكل معنــى الكلمــة خليقــة جديــدة .ومثــل هــذا اإلنســان ال يُعطــى قــوى عقليّــة
حياتــه يصبــح بـ ّ
جديــدة ،وإنّمــا يتــم إزالــة الظــام الــذي كان يخ ّيــم علــى فكــره مــن أثــر الجهــل والخط ّيــة.
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إن عبــارة ’وأُ ْع ِطي ُكـ ْم قَلْ ًبــا َج ِديـ ًدا‘ تعنــي ’وأعطيكــم عقـاً جديــدا ً‘ .فــإن التغييــر فــي القلــب
يالزمــه دائمـاً اقتنــاع واضــح بالواجــب المســيحي وفهـ ٍـم للحـ ّـق .واإلنســان الــذي يُولِــي كالم هللا
اهتمامـاً وخشــوعاً قلبيـاً ،ســينال فهمـاً جل ّيـاً وحكمـ ًة و ُحســن تقديــر ،وكمــا لــو أنـ ُه بالرجــوع
إلــى هللا قــد ارتقــى إلــى مســتوى أعلــى مــن الفطنــة» (روح النبــوة ،حياتــي اليــوم ،صفحــة .)24
«الــربٍ ...
آت ســريعاً ،ونحــن يجــب علينــا أن نكــون مســتعديّن ومنتظريــن ظهــوره .آ ٍه ،مــا
أروع ذلــك المشــهد أن نـراه فير ّحــب بنــا نحــن مفديّــه! لقــد طــال انتظارنــا ولكـ ّن رجاؤنــا لــم
يضمحـ ُـل .فلــو قُـ ّدر لنــا فقــط أن نــرى ال َملــك فــي بهائــه ،ســنكون مباركيــن إلــى األبــد .أشــعر
بأنّنــي يجــب أن أصــرخ بصــوت جهــوري« :إنّنــا متجهــون لمنزلنــا ،إن ّنــا نقتــرب مــن ميعــاد
قــدوم المســيح بقـ ّوة ومجــد عظيــم ليأخــذ المفدي ّيــن إلــى موطنهــم األبــدي الســعيد» (روح
النبــوة شــهادات للكنيســة ،مجلــد  ،8صفحــة .)253

أسئلة للنقاش
 .1راجــع فــي الصــف الســؤال األخيــر فــي درس يــوم الخميــس ،ماهــي األجوبــة التــي

أعطاهــا النــاس وكيــف بر ّروها؟
 .2إن الســؤال حــول كيفيــة صيرورتنــا مواطنيــن صالحيــن ومســيحي ّين صالحيــن قــد
تصعــب اإلجابــة عليــه أحيانـاً .إن جــاء إليكــم بعضهــم طالبيــن مشــورتكم ونصيحتكم
فيمــا يتعلــق بالثبــات علــى مــا يعتبرونــه مشــيئة هللا ،ح ّتــى لــو جعلــه ذلــك فــي
تعــارض مــع الســلطة ،فمــاذا تقولــون؟ مــا المشــورة التــي تعطونهــا لهــم؟ ومــا
ـكل
المبــادئ التــي يجــب أن تتبعوهــا؟ لمــاذا يجــب أن نتعامــل مــع هــذا األمــر بـ ّ
جدّ يــة وحــرص ،وبــروح الصــاة؟ (فعلــى كل حــال ،ليــس كل َمــن يُلقــى فــي جــب
األســود يخــرج ســالماً).
 .3أيهمــا أصعــب حســب تفكيــرك :أن تلتــزم التزامـاً صارمـاً ب َحرفيــة النامــوس أو أن
ـب هللا واآلخريــن بــا شــروط؟ أو هــل تجــادل بــأنّ ســؤال كهــذا إنمــا يبايــن بيــن
تحـ ّ
أمريــن متناقضيــن ومختلفيــن بالفعــل؟ وإذا كان األمــر كذلــك ،فلمــاذا؟
ـف ع ّمــا تعلّمتــه مــن الرســالة
 .4إذ نقتــرب مــن نهايــة هــذا الربــع ،تحــدّ ث فــي الصـ ّ
إلــى روميــة ويمكــن أن يســاعدك علــى فهــم لمــاذا كان اإلصــاح مهمـاً .مــاذا تعلّمنــا
الرســالة إلــى روميــة ع ّمــا نؤمــن بــه ولمــاذا نؤمــن بــه؟







99

