الدرس الرابع

 27-21نيسان (أبريل)

الخالص وزمن النهاية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :يوحنــا 9 :14؛ صفنيــا 17 :3؛ يوحنــا 3-1 :1؛ روميــة 39 ،38 :8؛
مزمــور 16 ،15 :91؛ رؤيــا 7 ،6 :14؛ أفســس .5 ،4 :1
هللاَ ،بـ ْـل َأنَّــهُ ُه ـ َو
ـس َأنَّ َنــا نَ ْح ـ ُن َأ ْح َب ْب َنــا َ
ـي الْ َم َح َّب ـ ُة :لَ ْيـ َ
آيــة الحفــظِ « :فــي ه ـ َذا ِهـ َ
ــل ابْ َنــهُ كَ َّفــا َر ًة لِ َخطَايَانَــا» (1يوحنــا .)10 :4
أَ َح َّب َنــاَ ،وأَ ْر َس َ

إحـدى االختالفـات الرائعة ،بل والحاسـمة ،بين الديانة المسـيحية والديانات غير المسـيحية
هـي أنـه فـي حيـن يركِّز أصحـاب هـذه الديانات علـى ما علّمهـم مؤسسـوها إياه ،غيـر أنهم ال
يُركِّـزون علـى مـا قـام بـه المؤسسـون مـن أجلهم .والسـبب في ذلـك هو أنـه مهمـا كان ما قام
بـه المؤسسـون مـن أجـل النـاس ،فإنـه ال يمكنه أن يخلّـص أتباع هـذه الديانـات .وكل ما يمكن
لهـؤالء القـادة أن يقومـوا بـه هـو أن يعلّموا النـاس كيف «يخلِّصوا» أنفسـهم.
فــي المقابــل ،ال يركّــز المســيحيون علــى مــا علّمهــم المســيح إيــاه فحســب ،ولكنهــم
يركّــزون أيضـاً علــى مــا قــام بــه ،وذلــك ألن مــا عملــه المســيح يوفــر الســبيل الوحيــد الــذي بــه
تجســد المســيح فــي جســم بشــري (روميــة  ،)3 :8وموتــه علــى الصليــب (روميــة
نخلــص .إن ّ
 ،)9 :5وقيامتــه (1بطــرس  ،)3 :1وخدمتــه فــي الســماء (عبرانييــن  – )25 :7هــذه األعمــال
وحدهــا هــي التــي تخلِّصنــا .مــن المؤكــد أن ليــس هنــاك مــا يمكننــا عملــه لنخلّــص أنفســنا.
«فــإذا كنــت ســتجمع معـاً كل مــا هــو جيــد ومقــدس ونبيــل وجميــل فــي اإلنســان وتتقــدم بــه
إلــى مالئكــة هللا ليكــون بمثابــة الجــزء الــذي يقــوم بــه اإلنســان لخــاص نفســه باســتحقاقاته،
فســيتم رفــض المطلــب باعتبــاره مراوغــة» (روح النبــوة ،اإليمــان واألعمــال ،صفحــة .)24
إن هــذه الحقيقــة الرائعــة هــي ذات أهميــة خاصــة بالنســبة لنــا فــي خضــم مخاطــر
وضــاالت األيــام األخيــرة.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  28نيسان (أبريل).

28

األحد

 22نيسان (أبريل)

محبة اآلب

قبــل الصليــب بفتــرة ليســت بالطويلــة ،تحــدث المســيح مــع أفـراد دائرتــه المقربــة حــول
ـس‹ « :يَــا َس ـيِّ ُد ،أَ ِرنَــا
كيــف يمكــن للنــاس أن يأتــوا إلــى اآلب مــن خاللــه .وحينهــا قــال ِفيلُبُّـ ُ
اآلب َوكَفَانَــا› » (يوحنــا .)8 :14
َ

ـس؟ يوحنــا  .9 :14مــاذا يعلِّمنــا جوابــه عــن اآلب؟ مــا هــي
كيــف رد المسـ ُ
ـيح علــى ِفيلُ ُّبـ َ
المفاهيــم الخاطئــة عــن هللا والتــي ال بــد وأن يكــون جوابــه قــد ســاعد علــى إيضاحهــا؟



بعـض النـاس يقولـون إن إلـه العهـد القديم هو إلـه العدل مقارنـة بإله العهـد الجديد الذي
هـو ملـيء بالرحمـة والنعمـة والمغفـرة .إنهـم يقيمـون فرقـاً غيـر صحيـح بيـن االثنيـن .إن إله
العهـد القديـم هـو نفسـه إلـه العهـد الجديد .إنّـه هللا الذي له نفـس الصفات فـي كال العهدين.
إن أحــد األســباب التــي مــن أجلهــا جــاء المســيح إلــى هــذا العالــم كان ليعلــن الحــق عــن
هللا اآلب .علــى مــر القــرون ،انتشــرت األفــكار الخاطئــة عــن هللا وعــن صفاتــه ،ليــس فقــط بيــن
الوثنييــن ،ولكــن بيــن أمــة هللا المختــارة أيض ـاً« .لقــد اكتنفــت الظلمــة العالــم بســبب ســوء
فهــم النــاس هلل .فحتــى تتبــدد غياهــب الظلمــة ويشــرق النــور ،وحتــى يعــود العالــم إلــى هللا
كان البــد مــن ســحق ســلطة الشــيطان الخادعــة» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)19
هــذه كانــت بعــض األســباب التــي مــن أجلهــا جــاء المســيح إلــى هــذه األرض.
هللا ال يتغيــر .لــو كنــا نعــرف كل الحقائــق المحيطــة باألحــداث فــي العهــد القديــم،
إ َّن َ
لوجدنــا هللا رحيم ـاً فــي العهــد القديــم كمــا هــو رحيــم فــي العهــد الجديــد .يعلــن الكتــاب
ــيح ُهــ َو ُهــ َو أَ ْم ًســا
ال ُمقَــ َّدس أن «هللا محبــة» (1يوحنــا  ،)8 :4وهللا ال يتغيــر« .يَ ُســو ُع الْ َم ِس ُ
َوالْ َيــ ْو َم َوإِلَــى األَبَ ِ
ــد» (عبرانييــن .)8 :13
تذكر أيضاً أن إله العهد القديم هو الذي ُعلِ َق على الصليب.
ـب َورحيــم َوكَ ِثيـ ُر ا ِإل ْح َســانِ وملــيء بالمحبــة
إن هــذا اإللــه [هللا] هــو أيضـاً بَ ِطــي ُء الْغَضَ ـ ِ
(خــروج  .)7 ،6 :34هللا لديــه محبــة ال تســقط (مزمــور  )8 :145وهــو يَ ْرضَ ــى ِبأَتْ ِق َيائِـ ِه (مزمــور
 .)11 :147يخطــط هللا ألن يزدهــر شــعبه ويمنحهــم الرجــاء (إرميــا  .)11 :29وفــي محبتــه ،لــن
ـج بشــعبه ِبتَ َرنُّـ ٍـم (صفنيــا  .)17 :3هــذا ،وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر،
يعــود هللا يوبــخ ولكنــه يَ ْبتَ ِهـ ُ
هــو حقـاً مــا يتســم بــه هللا اآلب.

فكــر فــي حقيقــة أن المســيح يمثــل هللا اآلب .لمــاذا تعــد هــذه حقيقــة رائعــة
ومبعثـاً للرجــاء ،خصوصـاً بالنســبة ألولئــك الذيــن قــد يكونــون فــي بعــض األحيــان
خائفيــن مــن هللا؟
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االثنين

 23نيسان (أبريل)

محبة المسيح
فصلـت الخطيـة الجنـس البشـري عـن هللا؛ وقـد أحدثـت بينهمـا هـ ّوة شاسـعة ،وما لـم يتم
ردم هـذه الهـوة ،لحكـم علـى البشـرية بالهالك األبـدي .لقد كانت الهـوة عميقـة وخطيرة .وقد
تطلـب األمـر شـيئاً مذهلاً للغايـة لحل معضلـة الخطية وإعـادة توحيـد البشـرية اآلثمة مع هللا
البـار والقـدوس .لقـد تطلـب األمـر قيـام الـذي هو سـرمدي مـع هللا نفسـه ،الذي هو مسـا ٍو هلل
نفسـه ،أن يصيـر بشـرا ً ،وفـي بشـريته هذه ،يقـدم نفسـه ذبيحة ألجـل خطايانا.

اقــرأ يوحنــا  14 ،3-1 :1وفيلبــي  .8-5 :2مــاذا تعلمنــا هــذه الفقــرات الكتابيــة عــن
هويــة المســيح؟



كان المســيح أزليـاً ولــم يكــن يعتمــد فــي وجــوده علــى أي شــخص أو أي شــيء .لقــد كان
المســيح هــو هللا نفســه – وليــس مجــرد المظهــر الخارجــي هلل ولكنــه كان هللا نفســه .كانــت
طبيعتــه الجوهريــة إلهيــة وأبديــة .وقــد احتفــظ المســيح بهــذه األلوهيــة لكنــه أصبــح إنســاناً
مــن أجــل أن يحفــظ النامــوس فــي الجســد البشــري وكــي يمــوت كبديــل عــن كل أولئــك
الذيــن انتهكــوا النامــوس ،وجميعنــا فعلنــا ذلــك (روميــة .)23 :3
لقــد أصبــح المســيح بشـرا ً ،دون أي ميــزة علــى غيــره مــن البشــر .وقــد حفــظ نامــوس هللا،
ليــس مــن خــال قوتــه اإللهيــة الكامنــة فيــه ،ولكــن مــن خــال االعتمــاد علــى نفــس القــوة
اإللهيــة الخارجيــة المتاحــة ألي إنســان آخــر.
كان المسـيح إلهـاً كاملاً وإنسـاناً كاملاً .وهـذا يعنـي أن الـذي يحمـل «ك َُّل األَشْ ـ َيا ِء ِب َكلِ َمـ ِة
قُ ْد َرتِـ ِه» (عبرانييـن  )3 :1كان هـو نفسـه الـذي وجـد كطفـل « ُمضْ َج ًعـا ِفـي الْ ِمـ ْذ َو ِد» (لوقـا :2
ـي ٍءَ ،و ِفي ِه يَقُو ُم الْك ُُّل» (كولوسـي  )17 :1هو نفسـه
 .)16وهـذا يعنـي أن «ال َِّـذي ُهـ َو قَبْ َـل ك ُِّل شَ ْ
الـذي كان كطفـل «يَتَقَـ َّد ُم ِفـي ال ِْح ْك َمـ ِة َوالْقَا َمـ ِة» لوقـا  .)52 :2وهـذا يعنـي أنـه الـذي « ِب َغ ْي ِر ِه
ـي ٌء ِم َّمـا كَانَ» (يوحنا  )3 :1كان هو نفسـه من ُعلِ َـق « َعلَى َخشَ ـ َب ٍة» (أعمال .)30 :5
لَـ ْم يَكُـ ْن شَ ْ
فــإذا كان كل هــذا يعلــن محبــة المســيح لنــا ،وإذا كانــت محبــة المســيح لنــا ليســت ســوى
تعبيــر عــن محبــة اآلب لنــا ،فــا عجــب إذا ً فــي أن لدينــا الكثيــر مــن األســباب لنبتهــج ولنكــون
شاكرين!

اقـرأ روميـة  .39 ،38 :8كيـف يقـدم لنـا مـا درسـناه اليـوم أسـباباً قويـة للثقـة فيمـا
يقولـه بولـس لنـا هنا؟
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الثالثاء

 24نيسان (أبريل)

محبة ال ُّروح الْق ُُد ِس

لقــد أســيء فهــم الــ ُّروح الْقُــ ُد ِس ،بنفــس القــدر تقريبــاً الــذي أســيء بــه فهــم اآلب.
وقــد أعتقــد بعــض الالهوتييــن أن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُد ِس هــو عبــارة عــن المحبــة بيــن اآلب واالبــن.
وبعبــارة أخــرى ،إنهــم يعتقــدون أن الــ ُّروح الْقُــ ُد ِس هــو مجــرد المــودة بيــن اآلب واالبــن.
وهــذا يعنــي أنهــم يقلصــون الـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس ويحولونــه إلــى مجــرد عالقــة بيــن أقنوميــن مــن
أقانيــم األلوهيــة دون أن يكــون هــو نفســه أقنوم ـاً مــن أقانيــم األلوهيــة.
لكــن الكتــاب ال ُم َقـ َّدس يثبــت أن الـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس هــو ذاتيــة شــخصية .ويعتمد المســيحيون
باســمه جنب ـاً إلــى جنــب مــع اآلب واالبــن (متــى  .)19 :28ويم ِّجــد ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُد ِس يســوع
المســيح (يوحنــا  .)14 :16ويبكــت الـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس النــاس علــى الخطيــة (يوحنــا  .)8 :16كمــا
إنــه يمكــن إحزانــه (أفســس  .)30 :4وهــو معـ ٍز ومعيــن وناصــح ومرشــد (يوحنــا  .)16 :14وهــو
يُ َعلِّ ـ ُم (لوقــا  ،)12 :12ويَشْ ـ َف ُع (روميــة  ،)26 :8ويق ـ ِّدس (1بطــرس  .)2 :1وقــد قــال المســيح
أن الــروح يُ ْر ِشـ ُد النــاس إِلَــى َج ِميـعِ الْ َحـ ِّـق (يوحنــا .)13 :16
وباختصــار ،فــإن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُد ِس هــو هللا ،وكذلــك اآلب واالبــن .والثالثــة أقانيــم مع ـاً هــم
إلــه واحــد ،هللا الواحــد.

إن كل شــيء يقــوم بــه الــ ُّروح الْ ُقــدُ ِس يعلــن عــن محبتــه اإللهيــة .مــا هــي بعــض
األمــور التــي يقــوم بهــا الـ ُّروح الْ ُقــدُ ِس؟ لوقــا 12 :12؛ يوحنــا 13-8 :16؛ أعمــال .2 :13



ـيح
إن تجســد المســيح هــو أعظــم دليــل علــى أن الـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس هــو هللا .فلقــد ُولِـ َد المسـ ُ
مــن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُد ِس (متــى  .)20 :1فقــط هللا هــو القــادر أن «يخلــق» بهــذه الطريقــة .لقــد
اســتطاع الـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس إجـراء معجزتيــن عكســيتين للمســيح .أوالً ،قــام الـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس بجلــب
المســيح كلــي الوجــود إلــى داخــل رحــم مريــم .وقــد صعــد المســيح بالجســد البشــري إلــى
الســماء ،وهــو قــد ُح ـ َّد فــي هــذا الجســد .ثاني ـاً ،يأتــي ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُد ِس بالمســيح الــذي ُح ـ َّد
ِمــن ِقبــل بشــريته ،وبمعجــزة أخــرى ال يمكــن تفســيرها ،يجعــل المســيح حاضـرا ً للمســيحيين
فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وهكــذا ،فــإن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُد ِس ،جنب ـاً إلــى جنــب مــع اآلب واالبــن ،يعملــون ألجلنــا« .لقــد
كل مــن اآلب واالبــن والــ ُّروح
أشــفق أقانيــم األلوهيــة علــى الجنــس البشــري .وقــد كَــ َّرس ٌ
الْ ُقـ ُد ِس أنفســهم لتَدبيــر خطــة الفــداء» (روح النبــوة ،إرشــادات حــول الصحــة ،صفحــة .)222
إن اآلب واالبــن والـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس يحبوننــا بصــورة متســاوية ،وهــم يعملــون ألجــل خالصنــا
إلــى ملكــوت هللا األبــدي .كيــف لنــا ،إذن ،التفريــط فــي هــذا الخــاص العظيــم؟
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مـا مـدى الراحـة والعـزاء اللذيـن نحصـل عليهمـا مـن حقيقـة أن اآلب واالبـن والـ ُّروح
ُـدُس جميعهـم يعملـون مـن أجـل خيرنـا األبـدي؟
الْق ِ

األربعاء

 25نيسان (أبريل)

ضمان الخالص
يتســاءل بعــض األدفنتســت الســبتيين عمــا إذا كانــوا ســيخلصون .إنهــم يفتقــرون إلــى
الضمــان ويتوقــون إلــى معرفــة مســتقبلهم .وهــم يعملــون بجــد مــن أجــل أن يكونــوا صالحيــن
بمــا فيــه الكفايــة ،ومــع ذلــك يدركــون أنهــم معوزيــن .إنهــم ينظــرون إلــى داخلهــم ويجــدون
القليــل لتشــجيعهم فــي رحلتهــم عبــر الحيــاة.
وعندمــا نــرى الفجــوة الهائلــة بيــن صفــات المســيح وصفاتنــا ،أو عندمــا نقــرأ آيــة مثــل
ـاب َوأَكْـ َر َب الطَّرِيـ َـق الَّـ ِـذي يُـ َؤ ِّدي إِلَــى الْ َحيَــا ِةَ ،وقَلِيلُــو َن ُهـ ُم ال َِّذيـ َن يَ ِج ُدونَـ ُه»
« َمــا أَضْ يَـ َـق الْبَـ َ
(متــى  ،)14 :7فمــن منــا ال يمــر بلحظــات حيــن نتســاءل مــا إذا كنــا ســننجح فــي الوصــول؟
حتــى يكــون النــاس مســتعدين لزمــن النهايــة ،يجــب أن يكــون لديهــم ضمــان الخــاص فــي
الوقــت الحاضــر .فإنــه يتعيــن عليهــم أن ينعمــوا بواقــع الخــاص كــي يواجهــوا المســتقبل دون
خــوف .ومــع ذلــك ،وكمــا رأينــا ،فــإن كل أقانيــم األلوهيــة يعملــون مــن أجــل خالصنــا .وهكــذا،
ينبغــي بــل ويجــب علينــا العيــش ونحــن علــى يقيــن مــن ضمــان الخــاص.

اقــرأ اآليــات التاليــة .مــا هــو الرجــاء ومــا هــي التأكيــدات التــي نســتمدها مــن هــذه
النصــوص فيمــا يتعلــق بالخــاص ومــا قــام بــه هللا مــن أجلنــا ومــا يَ ِعــد بالقيــام بــه؟
مزمور 16 ،15 :91
يوئيل 32 ،31 :2
يوحنا 28 :10
رومية 13-9 :10
1يوحنا 13-11 :5
إننــا مدعــوون ،بــل حتــى مأمــورون ،لعيــش حيــاة قداســة ،لكــن هــذه الحيــاة هــي نتيجــة
خالصنــا بيســوع وليــس وســيلة للحصــول علــى الخــاص .علــى الرغــم مــن أنــه يجــب علينــا
أن نكــون أمينيــن ،حتــى المــوت ،إال أنــه يجــب علينــا دائمـاً أن نعتمــد علــى الهبــة باعتبارهــا
رجائنــا الوحيــد للخــاص .إن شــعب هللا ســوف يُو َجـ ُدو َن أمينيــن ومطيعيــن فــي األيــام األخيــرة.
واألمانــة والطاعــة هاتــان ســتكونان نتيجــة ضمــان مــا فعلــه المســيح مــن أجلهــم.
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الخميس

 26نيسان (أبريل)

البشارة األبدية


اقرأ رؤيا  .7 ،6 :14ما هي «البشارة األبدية»؟

يُشــار إلــى البشــارة علــى أنهــا «أبديــة ».وهــذا هــو دليــل إضافــي علــى أن هللا ال يتغيــر.
فــإن هللا الــذي ال يتغيــر لديــه بشــارة ال تتغيــر .وهــذه البشــارة األبديــة تقــدم الضمــان إلــى
كل مــن هــم علــى اســتعداد لقبولهــا .وتعلــن البشــارة محبــة هللا التــي ال تتغيــر ،وهــذه هــي
الرســالة التــي بحاجــة إلــى أن تذهــب إلــى العالــم أجمــع .كل شــخص يحتــاج إلــى فرصــة
لســماعها ،وهــذا هــو الســبب فــي أن هللا دعــا شــعبه لنشــرها.

ـيس الْ َعال َِم ،لِ َنكُونَ ِقدِّ ِ
يسـي َن َو ِبالَ لَـ ْو ٍم ُقدَّ ا َمهُ ِفـي الْ َم َح َّب ِةِ ،إ ْذ
«كَ َمـا ا ْخ َتا َرنَـا ِفيـ ِه َق ْب َـل تَأْ ِس ِ
ـب َم َسـ َّر ِة َم ِشـي َئ ِت ِه» (أفسس .)5 ،4 :1
َسـ َب َق َف َع َّي َن َنا لِل َّت َب ِّني ِب َي ُسـو َع الْ َم ِسـيحِ لِ َنف ِْسـ ِهَ ،ح َس َ
مـا هـو المزيـد الـذي تخبرنا هـذه الفقـرة الكتابية عنه حول مـدى «أبدية» البشـارة؟



«ا ْختَا َرنَــا ِفي ـ ِه قَ ْبـ َـل تَأْ ِسـ ِ
ـيس الْ َعالَـ ِـم» ،إنهــا حق ـاً بشــارة أبديــة! فإنــه حتــى قبــل خلــق
العالــم كانــت تدابيــر هللا لنــا هــي أن ننــال الخــاص؟
«س ـبَ َق»،
دعونــا نلقــي نظــرة علــى بعــض الكلمــات الــواردة باآليتيــن أعــاه« :ا ْختَا َرنَــا»َ ،
«لِلتَّبَ ِّنــي» .انظــر إلــى مــدى مــا تشــير إليــه هاتــان اآليتــان ِمــن تــوق ِمــن ِقبَــلِ هللا ألن تكــون
لنــا الحيــاة األبديــة «فيــه» .وحقيقــة أن هللا قــد قــام بــكل ذلــك منــذ األزل (انظــر أيضــاً
2تســالونيكي 13 :2؛ 2تيموثــاوس  )9 :1تشــير بوضــوح إلــى نعمتــه ،وتظهــر أن خالصنــا ال يأتــي
مــن أي شــيء يمكننــا عملــه أو مــن أي اســتحقاق بشــري ،وإنمــا الخــاص هــو عمــل ناتــج عــن
طبيعــة هللا ال ُم ِح ّبــة .فإنــه كيــف يمكــن أن يأتــي الخــاص مــن أي شــيء آخــر يمكننــا القيــام
بــه إذا كنــا قــد اخترنــا لننــال الخــاص فــي المســيح حتــى قبــل أن نوجــد؟ والخيــار بالنســبة
لنــا هــو أن نقبــل الخــاص أو نرفضــه.
وكيــف يتجلــى هــذا االختيــار فــي حيــاة المختاريــن؟ أن «نَ ُكــو َن ِق ِّد ِ
يســي َن َو ِبـاَ لَـ ْو ٍم قُ َّدا َمـ ُه
ِفــي الْ َم َحبَّـ ِة» (أفســس  .)4 :1هــذا هــو أيضـاً مــا تــم اختيارنــا ألجــل القيــام بــه.

نحــن مدعــوون لنشــر «البشــارة األبديــة» فــي العالــم أجمــع كجــزء مــن رســالة نهايــة
الزمــان الســابقة لعــودة المســيح .لمــاذا يجــب أن نعــرف ونختبــر حقيقــة «البشــارة
األبديــة» فــي حياتنــا نحــن الخاصــة قبــل أن نتمكــن مــن مشــاركتها مــع اآلخريــن؟
33

الجمعة

 ٢٦كانون الثاني (يناير)

لمزيد من الدرس :يمكننا الحصول على ضمان الخالص ،ولكن يجب أال نكون
ُمتَ َغطْرسين بشأن هذا الموضوع .هل هناك ما يعرف بالضمان الكاذب للخالص؟ بالتأكيد .وقد
حذرنا المسيح حيال ذلك ،أيضاً ،قائال« :لَ ْي َس ك ُُّل َم ْن يَق ُ
ُول لِي :يَا َر ُّب ،يَا َر ُّب! يَ ْد ُخ ُل َملَكُوتَ
الس َما َو ِ
الس َما َو ِ
ات .كَ ِثي ُرو َن َس َيقُولُو َن لِي ِفي ذلِ َك الْ َي ْو ِم:
ات .بَلِ ال َِّذي يَ ْف َع ُل إِ َرا َد َة أَبِي ال َِّذي ِفي َّ
َّ
يَا َر ُّب ،يَا َر ُّب! أَلَ ْي َس ب ِْاس ِم َك تَ َن َّبأْنَاَ ،وب ِْاس ِم َك أَ ْخ َر ْج َنا شَ َي ِاطي َنَ ،وب ِْاس ِم َك َص َن ْع َنا قُ َّو ٍ
ات كَ ِثي َرةً؟ ف َِحي َن ِئ ٍذ
أُ َص ِّر ُح لَ ُه ْم :إِنِّي لَ ْم أَ ْع ِرفْ ُك ْم قَطُّ! ا ْذ َه ُبوا َع ِّني يَا فَا ِعلِي ا ِإلث ِْم!» (متى .)23-21 :7
إن األشـخاص ال ُمشـار إليهـم فـي اآليـات أعلاه ارتكبـوا خطأين قاتليـن .أوالً ،بالرغـم من كل
األمـور العظيمـة التـي فعلوها باسـم الـرب ،لم يكونـوا يفعلون مشـيئة الرب التـي كانت تقضي
بـأن يطيعـوا ناموسـه .إ َّن المسـيح لـم يقـل «ا ْذ َهبُـوا َع ِّنـي» يا َمن كنتـم ليس «بال خطيـة» أو يا
مـن كنتـم ليـس «بلا عيـب» أو يـا من كنتـم ليـس «كاملين» .بـدالً من ذلـك ،وصفهم المسـيح
بأنهـم «فَا ِعلِـي ا ِإلث ِْـم» أو «بلا نامـوس» كما تـرد في بعـض الترجمات.
ثانياً ،الحظ تركيزهم على أنفسهم وعلى ما أنجزوه :ألم نفعل هذا باسمك؟ أو ألم نفعل
ذاك باسمك؟ أو ألم نفعل هذا الشيء اآلخر ،وكلها باسمك أيضاً؟ رجاء! ال بد وأنهم كانوا بعيدين
جدا ً عن المسيح ليشيروا إلى أعمالهم الخاصة في محاولة لتبرير أنفسهم أمام هللا؟ إن األعمال
الوحيدة التي من شأنها أن تخلصنا هي أعمال المسيح التي تنسب إلينا باإليمان .هنا يوجد
ضمان خالصنا – ليس في أعمالنا ولكن في ما فعله المسيح من أجلنا .أتريد ضماناً؟ ِأطع ناموس
هللا واعتمد فقط في استحقاقات بر المسيح ،وستحصل على كل الضمانات التي تحتاج إليها.

أسئلة للنقاش
 .1قــال مارتــن لوثــر« :عندمــا انظــر إلــى نفســي ،ال أعــرف كيــف يمكــن أن أخلــص.

وعندمــا انظــر إلــى المســيح ،ال أعــرف كيــف يمكــن أن أهلــك ».مــا هــي الحكمــة
العظيمــة الموجــودة فــي هــذه الكلمــات؟ لمــاذا مــن المستحســن أن نبقــي هــذا
التصريــح نصــب أعيننــا دائم ـاً؟
 .2أمعــن التفكيــر فــي فكــرة أنــه قــد تــم اختيارنــا للخــاص حتــى قبــل تأســيس
العالــم .لمــاذا ال يعنــي ذلــك أن الجميــع ســوف يخلصــون؟ وإذا لــم يخلــص بعــض
النــاس فهــل ذلــك بســبب أن هللا لــم يَ ْخ َت ْر ُهــم أم بســبب الخيــارات التــي أقدمــوا
عليهــا؟ ناقشــوا هــذا الســؤال فــي الصــف؟
 .3كيـف يمكـن لحقيقـة قصـة الصـراع العظيـم أن تسـاعدنا علـى أن نتعامل بشـكل
أفضـل مـع واقـع الشـر حتى فـي عالـم يحظـى بمحبـة اآلب واالبن والـ ُّروح الْ ُقـدُ ِس؟
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