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الحياة المسيح ّية

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :رومية .16-14
ـت أَيْضً ــا ،لِ َمــا َذا تَ ـ ْز َدرِي ِبأَ ِخيــكَ ؟ ألَنَّ َنــا
آيــة الحفــظَ « :فلِ َمــا َذا تَ ِدي ـ ُن أَ َخــاكَ ؟ أَ ْو أَنْـ َ
ـي الْ َم ِســي ِح» (روميــة .)10 :14
ف نَ ِقـ ُ
َج ِمي ًعــا َس ـ ْو َ
ـف أَ َمــا َم كُ ْر ِسـ ِّ
نحـن اآلن فـي دراسـة الجـزء األخيـر من الرسـالة إلـى رومية ،وهي الرسـالة التـي ُولِدت من
السـفر الكتابـي يُبيّـن لنـا أكثـر مـن غيـره ،لماذا
خاللهـا نهضـة اإلصلاح البروتسـتانتي .إ َّن هـذا ِّ
وخاصـة كأدﭬنتسـت سـبتي ّين،
نحـن بروتسـتانت ولمـاذا يجـب أن ّ
نظـل هكـذا .وكبروتسـتانتّ ،
نسـتند علـى مبـدأ (الكتـاب المقـدس وحـده هـو مقيـاس إيماننـا) .وقـد تعلّمنـا مـن الكتـاب
الحـق الـذي دفـع آباءنـا األوليـن ،منـذ ع ّدة قـرون مضـت ،إلـى أن ينفصلوا عن
المقـدس نفـس ّ
رومـا -إنـه الحـق العظيـم المتعلـق بالخلاص باإليمـان .إنّـه الحـق الذي يتـم اإلعالن عنـه بقوة
فـي رسـالة بولس إلـى أهـل رومية.
ولربّما يمكن تلخيص األمر كلّه بسؤال الس ّجان الوثنيَ « ،ماذَا يَ ْنبَ ِغي أَ ْن أَفْ َع َل لِك َْي أَ ْخل َُص؟»
(أعمال  .)30 :16ولقد جاءت اإلجابة على هذا السؤال في ِسفر رومية ،ولم تكن اإلجابة كتلك
التي كانت تعطيها الكنيسة في عهد مارتن لوثر .عندئذ ،بدأت نهضة اإلصالح وها نحن اليوم.
يتناول الرسول بولس في القسم األخير من الرسالة إلى رومية بعض المواضيع األخرى التي
ربما لم تكن محورية بالنسبة لموضوعه الرئيسي ،ولك ّنها كانت هامة بما يكفي لدرجة أنه قد
مقدسة كذلك.
تم تضمينها في الرسالة .وهكذا فإنها ،بالنسبة لنا ،كتابات
ّ
كيــف أنهــى بولــس الرســول هــذه الرســالة ،مــاذا كتــب ،ومــا هــي الحقائــق المدونــة فيهــا،
لنــا نحــن الذيــن نُعتبــر ليــس ورث ـ ًة لبولــس فحســب بــل نحــن ،فــي الحقيقــة ورثــة للنهضــة
اإلصالحيّــة البروتســتانتيّة أيضـاً؟
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  30كانون األول
(ديسمبر).
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األحد

 24كانون األول (ديسمبر)

ضعفاء في اإليمان
ـص بــأكل اللحــوم التــي ربمــا تكــون قــد قُ ّدمــت
فــي روميــة  ،3 -1 :14الســؤال الــذي يختـ ّ
لألوثــان .قضــى مجمــع أورشــليم (أعمــال  )15بــأ ّن المتج ّدديــن مــن األمــم يجــب أن يمتنعــوا
عــن أكل هــذه األطعمــة .ولكــن ظـ ّـل ســؤال ّعمــا إذا كانــت اللحــوم ال ُمباعــة فــي الســوق
العــام قــد جــاءت مــن حيوانــات قُ ّدمــت كذبائــح لألوثــان( .انظــر 1كورنثــوس  .)25 :10لــم
يأبــه بعــض المســيحي ّين بتاتـاً بهــذا األمــر؛ ولجــأ آخــرون للطعــام النباتــي عندمــا كان ينتابهــم
أدنــى شــك مــن أن اللحــوم ربمــا تكــون قــد قُدمــت لألوثــان .ولــم تكــن لهــذه القضيــة أي
عالقــة بمســألة الغــذاء النباتــي والعيــش الصحــي .كمــا أن بولــس لــم يكــن يرمــي إلــى القــول
بــأ ّن الفــرق بيــن اللحــوم الطاهــرة والنجســة قــد ألغــي .فلــم يكــن ذلــك هــو الموضــوع محــور
النقــاش .فلــو أ ّن الكلمــات « َو ِ
ـي ٍء» (روميــة  )2 :14كانــت تعنــي بأ ّن
احـ ٌد يُ ْؤ ِمـ ُن أَ ْن يَـأْك َُل ك َُّل شَ ـ ْ
كل حيــوان طاهــر أو نجــس ،يمكــن أكلــه ،لــكان قــد أُســيء تطبيقــه .فبمقارنــة هــذه الفقــرة
ّ
مــع مــا جــاء فــي الفقـرات األخــرى بالعهــد الجديــد ،لســوف يتّضــح األمــر ويثبــت عــدم صحــة
االدعــاء بــأ ّن الفــرق بيــن اللحــوم الطاهــرة والنجســة قــد أُلغــي.
وفــي الوقــت نفســه ،فــإ َّن عبــارة أن تقبــل شــخصاً ضعيفـاً فــي اإليمــان كانــت تعنــي منحــه
عضويــة كاملــة ووضعيــة اجتماعيــة تامــة .ولــم يكــن يتــم مجادلــة مثــل هــذا الشــخص ،ولكنــه
كان يُعطــى الحــق فــي إبــداء رأيــه ومشــاركة أفــكاره.

ما هو المبدأ الذي ينبغي أن نحصل عليه من رومية 3-1 :14؟




إنّـه مـن المهـم أيضـاً مالحظة أ ّن الرسـول بولـس ،في روميـة  ،3 :14ال يتكلّم بطريقة سـلب ّية
عـن اإلنسـانِ «ضَ ِعيـف ا ِإلي َمـانِ » ال ُمشَ ـار إليـه فـي روميـة  .1 :14كمـا أن بولـس ال يُعطـي هذا
الشـخص نصيحـة حـول كيـف يصبـح قويّـاً فـي اإليمـان .وبالنسـبة هلل ،فـإ ّن المسـيحي شـديد
التدقيـق والتز ُّمـت (ويبـدو أنـه يُحكـم عليـه بأنه شـديد التدقيـق والتزمـت ،ليس ِمـن ِقبَل هللا،
هللا قَ ِبلَ ُه».
وإنّمـا ِمـن ِقبـل إخوتـه وأخواتـه المسـيحييّن) ،هـذا المسـيحي مستحسـ ٌن« ،ألَ َّن َ

كيف توضّ ح رومية  4 :14ما قد نظرنا إليه ت ّواً؟
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بالرغــم مــن أننــا نحتــاج إلــى أن نحتفــظ فــي ذاكرتنــا بالمبــادئ المب ّينــة فــي درس
اليــوم ،أليــس هنــاك أوقــات ينبغــي لنــا خاللهــا أن نتدخــل ونحكــم علــى تصرفــات
اإلنســان ،مــع مراعــاة عــدم الحكــم علــى القلــوب؟ هــل ينبغــي أن نتخــاذل وال نقــول
كل حالــة؟ إن إشــعياء  10 :56تصــف الرعــاة بـــ « ِكالَب بُكْــم
أو نفعــل شــيئاً فــي ّ
ـح» .كيــف نعــرف متــى نتكلّــم ومتــى نصمــت عــن الــكالم؟ كيــف
الَ تَ ْق ـ ِد ُر أَنْ تَ ْن َبـ َ
نح ّقــق التــوازن الصحيــح هنــا؟

االثنين

 25كانون األول (ديسمبر)

أمام كرسي الدينونة




اقــرأ روميــة  .10 :14مــا الســبب الــذي يعطيــه الرســول بولــس لنــا هنــا لكــي نكــون
حذريــن فــي الحكــم علــى اآلخريــن؟

فــي أحيــان كثيــرة نحكــم بقســوة علــى اآلخريــن .وغالبـاً علــى ذات األخطــاء التــي نرتكبهــا
بأنفســنا .ومــع ذلــك ،وفــي كثيــر مــن األحيــان ،نحــن نميــل إلــى النظــر إلــى أخطــاء اآلخريــن
علــى أنهــا أســوأ بكثيــر مــن أخطائنــا نحــن ،علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تكــون نفــس األخطــاء.
ـي َال ت ُ َدانُوا ،ألَنَّ ُكـ ْم بِال َّديْ ُنونَـ ِة
قــد نخــدع أنفســنا ،وليــس هللا ،الــذي حذّرنــا قائـ ًـا َ
«ال ت َِدي ُنــوا لِ َكـ ْ
الَّ ِتــي ِب َهــا ت َِدي ُنــو َن ت ُ َدانُــونََ ،وبِالْ َكيْــلِ ال ِ
َّــذي بِــ ِه تَ ِكيلُــو َن يُــك َُال لَ ُك ْمَ .ولِ َمــاذَا تَ ْنظُــ ُر الْقَــذَى
َ
الَّـ ِـذي ِفــي َع ْيــنِ أَ ِخيـ َـكَ ،وأَ َّمــا الْ َخشَ ـ َب ُة الَّ ِتــي ِفــي َع ْي ِنـ َـك فَـ َـا تَ ْفطَ ـ ُن لَ َهــا؟ أ ْم كَ ْيـ َـف ت َ ُقـ ُ
ـول
َأل ِخيـ َـكَ :د ْعنــي أُ ْخ ـ ِر ِج الْ َق ـذَى ِم ـ ْن َع ْي ِنـ َـكَ ،و َهــا الْ َخشَ ـ َب ُة ِفــي َع ْي ِن َك؟ يَــا ُم َرائِــي ،أَ ْخ ـر ِْج أَ َّوالً
الْ َخشَ ـ َب َة ِمـ ْن َع ْي ِنـ َـكَ ،و ِحي َن ِئـ ٍـذ تُ ْب ِصـ ُر َج ِّيـ ًدا أَ ْن ت ُ ْخـر َِج الْ َقـذَى ِمـ ْن َع ْيــنِ أَ ِخيـ َـك» (متــى .)4 -1 :7

مــا مغــزى العبــارة التــي يقدّ مهــا الرســول بولــس هنــا مــن العهــد القديــم؟
روميــة .11 :14




ـي
االقتبــاس المأخــوذ مــن إشــعياء  23 :45يعـ ّزز الفكــرة بــأ ّن الجميــع ســيظهرون أَ َمــا َم كُ ْر ِسـ ِّ
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كل واحــد يحتــاج أن يجيــب عــن حياتــه وأعمالــه( .روميــة
الديّــان للمحاكمــة .االنطبــاع هــو أ ّن ّ
 .)12 :14ال يقــدر أحـ ٌد أن يجيــب عــن اآلخــر .وبهــذا المعنــى الهــام ،نحــن لســنا ُحـ َّراس أخينــا.

مــع وضــع الســياق فــي االعتبــار ،كيــف تفهــم مــا يقولــه الرســول بولــس فــي روميــة
14 :14؟




الموضــوع ال يـزال األطعمــة المقدمــة لألوثــان .ومــن الواضــح أن المســألة ال تتعلــق بالتمييــز
بيــن األطعمــة الطاهــرة واألطعمــة النجســة .فــإ ّن بولــس يقــول بأنّــه ال يضيــر تنــاول أطعمـ ٍة قــد
تكــون فعـاً قُ ّدمــت لألوثــان .وعلــى أي حــال ،مــا هــو الوثــن؟ إنّــه ال شــيء (انظــر 1كورنثــوس :8
 ،)4لذلــك ،ف َمــن يهتــم مــا إذا كان أحـ ٌد قــد قـ ّدم طعامـاً لتمثــا ٍل أو ضفدعـ ٍة أو ثــورٍ؟
ال يجــب أن يُجبــر اإلنســان بــأن ينتهــك ضميــره حتــى إن كان الضميــر مفرطــاً فــي
الحساســية .لــم يتف ّهــم اإلخــوة «األقويــاء» روح ّيــاً هــذه الحقيقــة .وقــد احتقــروا إخوتهــم
المدقّقيــن المتزمتيــن« ،الضعفــاء» ،ووضعــوا فــي طريقهــم أحجــار عثــرة.

ـرب ،أن تكــون فــي خطــر الوقــوع فيمــا يح ـ ّذر منــه
هــل يمكــن ،بســبب غيرتــك للـ ّ
بولــس الرســول هنــا؟ لمــاذا يجــب أن نكــون حريصيــن علــى أال نســعى إلــى أن
نكــون ضميــر اآلخريــن ،مهمــا كانــت نوايانــا حســنة؟

الثالثاء

 26كانون األول (ديسمبر)

ال َم ْع َث َرة



اقــرأ روميــة ( 23 -15 :14انظــر أيضــاً 1كورنثــوس  .)13 ،12 :8فــي الســطور أدنــاه،
ل ّخــص النقــاط الرئيســية التــي يقولهــا بولــس .مــا هــو المبــدأ الــذي نخــرج بــه مــن
هــذه الفقــرة ويمكــن أن نط ّبقــه فــي جميــع مجــاالت حياتنــا؟

فــي روميــة  ،20-17 :14يرتّــب بولــس الرســول جوانــب متع ـ ّددة فــي المســيح ّية ترتيب ـاً
مالئمـاً .ومــع أ ّن الطعــام هــام ،إال أنــه ال يجــب أن يتخاصــم المســيح ّيون بخصــوص اختيــارات
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بعــض النــاس فــي أن يأكلــوا خضــر ًة بــدالً مــن تنــاول اللحــوم التــي قــد تكــون قُ ّدمــت لألوثــان.
فإنــه يجــب أن يركّــزوا ،بــدالً مــن ذلــك ،علــى البـ ّر والســام والفــرح فــي الــروح القــدس .كيــف
يتس ـ ّنى لنــا تطبيــق هــذه الفكــرة علــى األســئلة المتعلقــة بالنظــام الغذائــي فــي كنيســتنا
اليــوم؟ فعلــى الرغــم مــن أن الرســالة الصح ّيــة ،وخاصــة التعاليــم المتعلقــة بالغــذاء ،يمكــن أن
كل إنســان ينظــر إلــى هــذه المســألة بنفــس الطريقــة ،ونحــن
تكــون بركــة لنــا ،إال أ َّن ليــس ّ
بحاجــة إلــى احتـرام تلــك االختالفــات.

كل هــذا الــكالم المتعلــق بتــرك النــاس لضمائرهــم ،يضيــف بولــس الرســول فــي
وســط ّ
روميــة  ،22 :14إنــذاراً مثيـراً لالهتمــام جــداً فيقــول« :طُوبَــى لِ َمـ ْن الَ يَ ِديـ ُن نَف َْســهُ ِفــي
َمــا َي ْس َت ْح ِسـ ُنهُ  ».مــا التحذيــر الــذي يقدّ مــه بولــس هنــا؟ كيــف ينســجم هــذا التحذيــر
مــع بق ّيــة كالمــه فــي هــذا الســياق؟





هــل ســبق وســمعت أحدهــم يقــول« :ليــس مــن شــأن أحــد مــاذا آكل أو مــاذا ألبــس أو
أي نــوع مــن الترفيــه أختــار؟» هــل هــذا صحيــح؟ ال أحــد م ّنــا يعيــش فــي فـراغ .فتص ّرفاتنــا،
كلماتنــا ،أفعالنــا وحتــى طعامنــا يمكــن أن يؤثــر علــى اآلخريــن ،إ ّمــا لألفضــل أو لألســوأ .ليــس
مــن الصعوبــة أن تــرى كيــف يحــدث هــذا ،أليــس كذلــك؟ فــإذا كان هنــاك إنســان يتخــذك
قــدوة ورآك تفعــل شــيئاً «خطــأ» ،فــإن هــذا اإلنســان يمكــن أن يتأثــر بمثالــك فيفعــل نفــس
الشــيء .إن ّنــا نخــدع أنفســنا لــو فكّرنــا بخــاف ذلــك .فــا جــدوى مــن قولــك بأنّــك لــم ت ُ ْجبــر
هــذا اإلنســان علــى فعــل ذلــك .فكمســيحييّن ،لدينــا مســؤوليات نحــو بعضنــا البعــض ،وإذا
كان مثالنــا مــن شــأنه أن يتســبب فــي ضــال شــخص مــا ،فســنكون نحــن المســؤولين.

خاص ًة حديثي
ما هو المثال الذي تقدّ مه لآلخرين؟ هل تشعر بارتياح باتّباع اآلخرينَ ،
الس ّن أو المؤمنين الجدد ،مثالك في ش ّتى المجاالت؟ ما الذي يقوله جوابك عنك؟

األربعاء

ِحف ُ
ْظ أيّ ٍام

 27كانون األول (ديسمبر)

فــي هــذه المناقشــة حــول عــدم ال ُحكــم علــى اآلخريــن الذيــن يــرون األمــور بمنظــا ٍر
يختلــف عــن رؤيتنــا لهــا ،وحــول وجــوب عــدم أن نكــون أحجــار عثــرة لآلخريــن الذيــن قــد
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يســقطون بســبب تص ّرفاتنــا ،يتطــرق بولــس الرســول إلــى الموضــوع المتعلــق باأليّــام الخاصــة
التــي يريــد بعــض النــاس حفظهــا بينمــا ال يريــد البعــض اآلخــر القيــام بذلــك.




اقــرأ روميــة  .10 -4 :14كيــف تســتوعب مــا يقولــه الرســول بولــس هنــا؟ هــل هــذا
الــكالم يتطــرق إلــى الوص ّيــة الرابعــة؟ وإذا كان ال يتطــرق إليهــا ،فلمــاذا؟

أي األيــام يتح ـ ّدث عنهــا الرســول بولــس؟ هــل كان يوجــد اختــاف فــي الكنيســة األولــى
بخصــوص حفــظ أو عــدم حفــظ أيّــام معيّنــة؟ علــى مــا يظهــر أ ّن األمــر كان كذلــك .إننــا
نــرى تلميحــاً إلــى مثــل هــذا الخــاف فــي غالطيــة  10 ،9 :4حيــث يوبّــخ الرســول بولــس
المســيحي ّين فــي غالطيــة علــى حفظهــم «أَيَّا ًمــا َوشُ ـ ُهو ًرا َوأَ ْوقَاتًــا َو ِسـ ِني َن ».وكمــا الحظنــا فــي
الــدرس الثانــي ،فقــد قــام البعــض فــي الكنيســة بإقنــاع المســيحيين الغالطييــن علــى اإلختتــان
وعلــى حفــظ بنــود أخــرى مــن نامــوس موســى للفرائــض .وقــد كان بولــس يخشــى مــن أ َّن هذه
األفــكار قــد تضــر الكنيســة فــي روميــة أيضـاً .ولكــن لربّمــا فــي روميــة ،كان المســيح ّيون ،مــن
أصــل يهــودي ،هــم الذيــن قــد وجــدوا صعوبــة فــي إقنــاع أنفســهم بأنهــم لــم يعــودوا بحاجــة
إلــى حفــظ األعيــاد اليهوديّــة .يقــول الرســول بولــس هنــا :افعلــوا مــا ترونــه صوابـاً فــي هــذا
األمــر؛ فالنقطــة المهمــة هــي أالّ تحكمــوا علــى أحــد تختلــف نظرتــه عــن نظرتكــم .وعلــى مــا
يبــدو ،فــإ َّن بعــض المســيحيين ،ومــن أجــل أن يكونــوا علــى الجانــب اآلمــن ،قـ ّرروا أن يحفظــوا
عيــدا ً أو أكثــر مــن األعيــاد اليهوديــة .وكانــت نصيحــة بولــس هــي :دعهــم يفعلــون ذلــك إذا
كانــوا مقتنعيــن بأنــه يجــب القيــام بــه.
إ ّن إقحـام البعـض لمسـألة السـبت األسـبوعي فـي الموضـوع الـوارد مناقشـته فـي روميـة
 ،5 :14ليـس لـه مـا يبـرره .فهـل يتصـ ّور إنسـان أ ّن بولـس يتّخـذ موقفـاً سـلبياً ضـ ّد الوص ّيـة
الرابعـة؟ وكمـا رأينـا طـوال الربـع ،فقـد وضع بولـس تركيزا ً شـديدا ً علـى طاعة النامـوس .لذلك،
فالمؤكـد هـو أ ّن بولـس لـم يكـن ليضع سـبت الوصيّة الرابعة فـي نفس الفئة كأولئك األشـخاص
الذيـن كانـوا يسـتاؤون مـن تنـاول اللحوم المق ّدمـة لألوثان .وعلـى الرغم من أ َّن هـذه النصوص
الكتابيـة عـادة مـا تسـتخدم كمثال إلظهار أن سـبت اليوم السـابع لم يعد ملزِمـاً ،إال أنها ال تذكر
شـيئاً مـن هـذا القبيل .إن اسـتخدام تلـك النصوص بهـذه الطريقة هو مثال سـاطع على ما حذَّر
منـه بطرس بشـأن ما سـيفعله النـاس بكتابات بولـس« :كَ َما ِفي ال َّر َسـائِلِ كُلِّ َها أَيْضً ـاُ ،متَ َكلِّ ًما ِفي َها
َعـ ْن ِ
هـذ ِه األُ ُمـورِ ،الَّ ِتـي ِفي َهـا أَشْ ـ َيا ُء َع ِسـ َر ُة الْ َف ْه ِـم ،يُ َح ِّرفُ َهـا َغ ْيـ ُر الْ ُعلَ َمـا ِء َو َغ ْيـ ُر الثَّا ِب ِتيـ َن ،كَ َبا ِقي
ـب أَيْضً ـا ،لِ َهلا َِك أَنْف ُِسـ ِه ْم» (2بطرس .)16 :3
الْ ُكتُ ِ

ماذا كان اختبارك مع يوم السبت؟ أكان برك ًة كما ُقصد له أن يكون؟ ما هي التغييرات
التي يمكنك إجراؤها من أجل أن تختبر بشكل أكمل ما يقدّ مه لك الرب في السبت؟
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الخميس

 28كانون األول (ديسمبر)

كلمات ختام ّية





اقرأ رومية  .3-1 :15ما الحقيقة المسيح ّية الها ّمة التي توجد في هذه الفقرة؟

بأي كيف ّية تتضمن هذه الفقرة الكثير مما يعنيه أن تكون تابعاً للمسيح؟

مــا هــي اآليــات األخــرى التــي تعلّــم بنفــس الفكــرة؟ واأل ّهــم ،كيــف تســتطيع ،أنــت
نفســك ،أن تعيــش بموجــب هــذا المبــدأ؟




عنــد ختــام رســالته إلــى أهــل روميــة ،مــا هــي البــركات والدعــوات المن ّوعــة التــي تفـ ّوه
بهــا الرســول بولــس؟ روميــة .33 ،13 ،6 ،5 :15




الص ْبـ ِر يعنــي هللا الــذي يســاعد أوالده كــي يتح ّملــوا بثبــات .كلمــة «صبــر» تعنــي
إن إِلــه َّ
«احتمــال بثبــات» والكلمــة  consolationأي تعزيــة تعنــي «التشــجيع» .إ ّن إِلــه ال َّر َجــا ِء هــو
السـا َِم هــو هللا الــذي يعطــي الســام،
هللا الــذي أعطــى رجــا ًء للبشــريّة .وبطريقــة مماثلــة ،إِلـ ُه َّ
وهــو هللا الــذي نجــد فيــه األمــان.

بعــد تقديــم العديــد مــن التحيــات الشــخصية ،كيــف يختــم بولــس الرســول رســالته؟
(روميــة .)27 -25 :16
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يختتــم الرســول بولــس رســالته بتقديــم تســبيح عظيــم هلل .إ ّن هللا هــو َمن يضع المســيح ّيون
فــي روميــة ،وكل المســيحيين ،كامــل ثقتهــم فيــه ليؤكــدوا مكانتهــم كأبنــاء هللا المفدييــن،
المب ّرريــن باإليمــان ،واآلن هــم يَ ْن َقــا ُدو َن ِبـ ُرو ِح ِ
هللا.
نعــرف يقينــاً بــأ ّن بولــس الرســول كان ُملْ َه َمــاً ِمــ ْن ِق َبــل الــرب لكتابــة هــذه الرســالة
ـرب
خاصــة فــي زمــنٍ معيّــن .مــا ال نعرفــه هــو ّ
اســتجاب ًة لحالــة ّ
كل التفاصيــل التــي أعلنهــا الـ ّ
لبولــس الرســول عــن المســتقبل.
نعــم ،إ ّن بولــس الرســول عــرف اال ْرتِـ َداد عــن اإليمــان (2تســالونيكي  ،)3 :2مــع أ ّن اآليــة ال
تذكــر شــيئاً عــن مقــدار معرفتــه .باختصــار ،نحــن ال نعــرف مــا إذا كان لــدى بولــس أيــة إِشَ ــا َرة
أو تَلْ ِميــح إلــى الــدور الــذي يقــوم بــه هــو وكتاباتــه ،وخاصــة هــذه الرســالة إلــى أهــل روميــة،
فــي أحــداث العالــم النهائيــة .وبمعنــى مــا ،كل ذلــك ال يهـ ّم .المهـ ّم هــو أنّــه مــن خــال هــذه
الرســائل ُولــدت نهضــة اإلصــاح البروتســتانتي .وفــي هــذه الرســائل ،يجــد الذيــن يســعون إلــى
البقــاء ُم ْخلِصيــن للمســيح أ َّن لديهــم ،وســيكون لديهــم ،األســاس الكتابــي الــذي عليــه يوطــدون
إيمانهــم وتكريســهم ،حتّــى لــو تع ّجــب العالــم كلّــه « َو َرا َء الْ َو ْحـ ِ
ـش» (رؤيــا .)3 :13

الجمعة

 29كانون األول (ديسمبر)

لمزيـد مـن الدرس :اقـرأ لـروح النبوة ،الفصـل الـذي بعنـوان «مسـاعدة المج َّربين»،
صحفـة  ،167-157فـي كتـاب خدمة الشـفاء.
«قد أُظهر لي خطورة قدوم أوالد هللا إلى األخ هوايت وزوجته األخت إلن ج.هوايت مفكّرين
أنّهم يجب أن يأتوا إليهما بأحمالهم ويطلبون نصائحهما .هذا األمر يجب أن يكون بخالف ذلك.
إنّهم مدع ّوون ِمن ِق َبل ُمخل ّّصهم ال ُم ِّح ّب الحنون أن يأتوا إليه عندما يكونون متعبين وثقيلي
األحمال وهو سوف يريحهم ... .كثيرون يأتون إلينا متسائلين ،هل أفعل هذا؟ هل أنخرط في
هذا المشروع؟ أو ،بالنسبة للثياب ،هل أرتدي هذه المالبس أو تلك؟ أجيبهم قائلة« :أنتم
ت ُص ِّر ُحو َن بأنكم تالميذ المسيح .ادرسوا الكتاب المقدس .ادرسوا بعناية وخشوع حياة مخلّصنا
الحبيب يسوع عندما عاش على األرض بين الناس .فَتَ َمثَّلُوا بحياته ،وسوف لن تجدوا أنفسكم
منحرفين عن الطَّرِيق الضَّ يِّقِ  .إن ّنا نرفض رفضاً تاماً أَ ْن نكون ضميرا ً بالنسبة لكم .إِ ْن نحن قلنا لكم
ما يجب عليكم القيام به ،فسوف تتطلّعون إلينا إلرشادكم بدالً ِم ْن التو ّجه بأنفسكم إلى الرب
يسوع مباشرة» (روح النبوة ،شهادات للكنيسة ،مجلد  ،2صفحة .)119 ،118
«ولكن ليس لنا أن نلقي تبعة واجباتنا على اآلخرين وننتظر منهم أن يخبرونا بما يجب
أن نعمل .فنحن ال يمكننا االعتماد على البشر في طلب المشورة .إن الرب سيعلمنا واجبنا
بنفس الرغبة التي هو مستعد أن يعلم بها اآلخرين ... .وأولئك الذين يعزمون على أال يعملوا
شيئا مغيظا أو محزنا لقلب هللا ،فبعدما يبسطون قضيتهم أمامه سيعرفون ما يجب عليهم أن
يعملوه»(روح النبوة ،مشتهى األجيال ،صفحة .)635
«يوجد في الكنيسة دائماً جماعة يميلون على الدوام إلى االستقالل الشخصي .ويبدو أنهم غير
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قادرين على اإلدراك بأن استقالل الروح كفيل بأن يجعل اإلنسان يثق في نفسه أكثر من الالزم ويركن
إلى حكمه وال يحترم مشورة إخوته وال يُق َِّدر حكمهم» (روح النبوة ،أعمال الرسل ،صفحة .)136

أسئلة للنقاش

بالنظــر إلــى بعــض مــن مواضيــع هــذا األســبوع ،كيــف يمكننــا كمســيحي ّين أن نحقــق
التــوازن الصحيــح فــي األمــور التالية:
أ .أن نكــون ُم ْخلِصيــن لمــا نؤمــن بــه ،ومــع ذلــك ال نحكــم علــى اآلخريــن الذيــن
يــرون األمــور بشــكل مختلــف عــن رؤيتنــا لهــا.
ب .أن نكــون أمنــاء فــي ضمائرنــا وأال نســعى لنكــون ضميــر اآلخريــن ،بينمــا نحــاول
أن نســاعد أولئــك الذيــن نعتقــد بأنّهــم مخطئــون .متــى نتكلّــم ومتــى نصمــت؟ متــى
نكــون مذنبيــن إذا نحــن التزمنــا الصمــت؟
ـرب ،ولكــن فــي الوقــت نفســه نكــون مدركيــن لمســؤولينا
ج .أن نكــون أحـراراً فــي الـ ّ
ْ
ـم؟
بــأن نكــون أمثلـ ًة صالحــة ألولئــك الذيــن قــد يتطلّعــون إلينــا ويَــأ ُخ ُذونَا ُقــدْ َو ًة لَ ُهـ ْ
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