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  الفداء في سفر رومیة
  

حقاً راھباً ورعاً، كنت : "یقول عن نفسھ. كان راھباً یتسم بالجدیة في رھبنتھ
راھب أن وإذا كان یمكن ل. عنھاواتبعت قوانین النظام بدقة أكثر مما أستطیع التعبیر

وإذا كنت قد . ھباني، لكنت أنا بالتأكید مؤھالً لذلكینال السماء من خالل عملھ الر
  ".واصلت كوني راھباً وقتاً أطول، لكنت سأواصل تعذیب جسدي حتى الموت

الراھب لم یشعر أبداً بالقبول أعمالھ وتعذیبھ لنفسھ، غیر أننظر عن بغض ال  
كان یأسھ الشخصي عظیماً . د أبداً بأنھ صالح بما یكفي لینال الخالصمن هللا، ولم یعتق

بسبب اعتقاده بحقیقة ،جداً لدرجة أن ھذا الیأس كان یدمره عقلیاً وجسمانیاً، ألنھ
  .ذا األمركان یخشى من احتمالیة مواجھة ھغضب هللا، 

  ؟یة حال ال یخشى ھذه المواجھةفمن منا على أ  
ثم وفي أحد األیام، ومن خالل دراستھ للكتاب المقدس، قرأ آیة لم تغیر حیاتھ   

ا البَار فباإلیَمان یَحیَا":اآلیة تقول. فقط ولكنھا غیَّرت تاریخ العالم : ١رومیة " (أمَّ
١٧.(  

مؤسساً عل أعمالھ، وال وھا ھو یرى أن قبولھ من هللا لم یكن:لقد انفتحت عیناه  
وقرر أنھ . لى أساس استحقاقات یسوعولكن ع،على تعذیبھ لجسده، وال على أفعالھ

ینساق مجدداً وراء متاھات الھوت یضع الرجاء في الخالص على أي شيء أبداً لن
  .اإلیمان وحدهعطى للمؤمنین بآخر سوى بر المسیح المُ 

بل هللا لبدء أكبر ثورة ستخدم من قِ ا، بالطبع، ھو مارتن لوثر، الذي ھذا الراھب  
  . اإلصالح البروتستانتي: دینیة في تاریخ المسیحیة

لیس و. موضوع دراسة ھذا الربعكانت نقطة انطالق لوثر من سفر رومیة،   
الذي األمر(سفر رومیة من من المستغرب أن تبدأ الثورة البروتستانتیة ضد روما 

قد و.، ألن ھذا السفر لعب دوراً أساسیاً في تاریخ الفكر المسیحي)یدعو إلى السخریة
المسیحیة نقطة انطالقھا من رسالة بولس إلى الكبرى بجدت كل الحركات الدینیة و

تشتمل . كره في ھذا السفرالذي جاء ذِ " التبریر باإلیمان"أھل رومیة ومن شعار 
عرض الھوتي كامل لبشارة اإلنجیل والرجاء الذي علىإلى أھل رومیةرسالةال

  .تقدمھ للبشریة الساقطة
ما الكتشافننا سنسعى، وھو أبع قانوناً حاسماً ـَّ نترومیة، سَ وإذ ندرس سفر   

. لرسالة بمخاطبتھمبدأت ھذه انْ أول مَ قولھ إلى كلمات الكتاب المقدسالذي قصدت 
، ثم عطیت فیھ حینھااُ كلمات سفر رومیة في السیاق المباشر الذي ىسننظر إل

أن اآلیات ال یعنيھذا. سنسعى بعد ذلك لفھم معانیھا وتطبیقاتھا بالنسبة لنا الیوم



٤

الموجود بالكتاب التعلیمير معناھا؛ بل یعني بدالً من ذلك أن الحقنفسھا قد تغیّ 
  .ن یقرؤون ھذه الفقراتمَ المقدس یجب تطبیقھ في الظروف الحالیة على

نیھ كلمات بولس للمسیحیین في تعكانتلذا یجب علینا أن نكتشف أوالً ما الذي  
یقولھ لھم ولماذا؟ كان لدى بولس سبباً معیناً للكتابة إلى بولس ما الذي كان ورومیة

كان یرغب في توضیحھا، التي ورمالكثیر من األكانت ھناك . جمع المؤمنین ھناك
مھا أثناء توضیح ھذه األمور لم تكن مقتصرة فقط على ــَّ حقائق العظیمة التي عللكن ال
بل على العكس، فلقد ترددت أصداء ھذه . )أھل رومیة(اء ھذه الرسالةرَّ أول قُ 

مالیین البشر أخبار اإلنجیل الرائعة باإلضافة إلى مةــِّ علالكلمات عبر القرون، مُ 
ھذا النور، النور المنبثق إن. ریر باإلیمانوھو التبأال المعتقد األساسي الموجود بھ

ق الظالم الذي كان یكتنف لوثر ومالیین الذي فرَّ النورھوكانمن سفر رومیة،
النور الذي أظھر لھم لیس فقط الحق العظیم المتعلق بعفو المسیح عن كان ھو.آخرین

والنور . الخطاة ولكنھ أظھر لھم أیضاً قوة المسیح وقدرتھ على تطھیرھم من الخطیة
ألنفسنا سیجعلنا نسعى الكتشاف ھذا النورالموجود في صفحات ھذا السفر ھو الذي 

في سفر رومیة والمتعلق بالخالص في ھذا الربع إذ ندرس الشعار العظیم الموجود
  .باإلیمان وحده

  
، الذي شغل منصب )١٩٨٠ـ١٩١٤(یرتكز ھذا الربع على عمل سابق لدون نیوفیلد   

كما كان نیوفیلد ،)١٩٨٠ـ١٩٦٧(عاماً ١٣یو لمدة لمجلة األدفنتست ریفمساعد رئیس تحریر 
  .محرري موسوعة األدفنتست السبتیین للكتاب المقدسأحد 

    



٥

  )یولیو(تموز ٣  الدرس األول
  س ورومیةبول

  
  السبت بعد الظھر

؛ ٢٧ـ٢٠و١٤: ١٥؛ ٧: ١؛ رومیة ٣١ـ١٧: ٢٨أعمال :المراجع األسبوعیة
  .١٢: ١؛ فیلبي ١أفسس

  
أوال، أشكُر إلھي بیسوع الَمِسیح من جَھِة َجِمیِعُكم، أن إیَمانكم یُنَاَدى : "آیة الحفظ

  ).٨: ١رومیة ("في ُكلِّ الَعالمھب
  

في دراستنا لسفر رومیة، بعد دراستنا للخلفیة ینبغي من الناحیة المثالیة،   
وألن ربعاً . ومن ثم ندرس السفر بأكملھ آیة فآیة١: ١التاریخیة، أن نبدأ من رومیة 

صص لدراسة ھذا السفر، كان علینا انتقاء األجزاء التي یمكننا واحداً فقط قد خُ 
دارسة االستكشافیة لسفر رومیة أن تستغرق بسھولة أربعة أرباع یمكن لل. دراستھا

ومن ثم، فإن اإلصحاحات الرئیسیة، التي تشتمل على . كاملة، ولیس ربعاً واحداً 
  .تغطیتھا بالدراسة في ھذا الربعسیتم الرسالة األساسیة، 

بدون ف. الخلفیة التاریخیة لھذا السفرمن المھم للغایة أن یفھم دارس سفر رومیة   
لقد كان بولس . ھذه الخلفیة، سیكون من الصعب على الدارس معرفة ما یقولھ بولس

یكتب إلى مجموعة محددة من المسیحیین في وقت محدد ولسبب محدد؛ وبقدر 
  .معرفة ھذا السبب ستفیدنا كثیراً في دراستنافإن اإلمكان، 

نصیر ، وإلى رومیةبالوقت، وننتقل بأنفسنا ال بد لنا، في خیالنا، من أن نعود  
ھناك، وبعد ذلك، وكأعضاء كنیسة بالقرن األول، أعضاًء من جمھور أھل رومیة

علینا أن نستمع إلى بولس وإلى الكلمات التي أعطاه الروح القدس إیاھا في ذلك 
  .الوقت
منذ زمن بعید وفي سیاق آخر بَ تِ قد كُ والعجیب أنھ بالرغم من أن سفر رومیة   

تماماً، فإن السفر لھ رسالة ذات صلة لشعب هللا الیوم، في كل منطقة بالعالم ولمعظم 
  .الحاالت تقریباً 

تبت في ھذا السفرـُ ومن ھنا، علینا أن نصغي بكل خشوع إلى الكلمات التي ك  
  .قھا على حیاتناطبِّ ـُ ون
  

  .اداً لمناقشتھ یوم السبت القادمرجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعدن* 



٦

  
  مكانالتاریخ والاألحد ـ
د كتب سفر رومیة في إلى أن بولس ربما یكون ق٢و١: ١٦تشیر رومیة   

كر وذِ .ناء الشرقي لكورنث في الیونان، التي كانت بالقرب من المیمدینة سینشري
ھو المكانح أن یكون ذلكرجِّ ب، أحد المقیمین بكورنث الكبرى، یفویالسم بولس

  .رسالة بولس إلى أھل رومیةالُمحتملة لخلفیة ال
د ـُّ لتأكرسائل العھد الجدید ھو اتبت فیھا ـُ عن المدن التي كأحد أھداف البحث   

وألن بولس كان كثیر السفر فمعرفة المكان الذي كان . من تاریخ كتابة ھذه الرسائل
  .تواجده بمكان مامتواجداً فیھ في وقت معین یعطینا دلیالً على تاریخ 

میالدیة ٥٠ـ٤٩أسس بولس كنیسة في كورنث في رحلتھ التبشیریة الثانیة،   
میالدیة، قام بزیارة ٥٨ـ٥٣وفي رحلتھ الثالثة إلى ھناك، ). ١٨ـ١: ١٨انظر أعمال (

عطاء من أجل بولس مــَّ ، وفي ھذا الوقت تسل)٣و٢: ٢٠أعمال (الیونان مرة أخرى 
). ٢٦و٢٥: ١٥رومیة (في أورشلیم بالقرب من نھایة رحلتھ ) المؤمنین(القدیسین 

  . م٥٨تبت على األرجح في الشھور األولى من عام ـُ إذن، فالرسالة إلى أھل رومیة ك
  

: ١٨أعمال الثالثة؟الكرازیةفي رحلتھ اأیة كنائس ھامة أخرى قام بولس بزیارتھ
٢٣  _________________________________________________  

____________________________________________________  
  

، قنعوا األعضاءأقد معلمین كذبةبزیارتھ لكنائس غالطیة، اكتشف بولس أن   
االلتزام بالحفاظ على بعض المبادئ األخرى بالخضوع لعملیة الختان وأثناء غیابھ، 

قبل بلوغھ ھو ولخوفھ من أن یصل خصومھ إلى رومیة.المتعلقة بشریعة موسى
نفس لیحبط مخطط حدوث ) إلى أھل رومیة(رسالة الإلیھا، فقد قام بولس بكتابة 

ُ عتقد أن الرسالة إلى غالطیة قد كویُ . رومیةالمأساة في تبت من كورنث أیضاً أثناء ـ
الثالثة، ربما بعد وصولھ الكرازیةھناك في رحلتھ بولساألشھر الثالثة التي أمضاھا

  .إلى كورنث بوقت قصیر
وقد حدد . بسط بولس حقائق اإلنجیل العظیمة،في رسالتھ إلى أھل رومیة"  

التي كانت مثیرة لكنائس الیھود وكنائس األمم، وأراھم أن موراألموقفھ بالنسبة إلى 
" اآلمال والمواعید التي كانت قبالً وقفاً على الیھود وحدھم قدمت اآلن إلى األمم أیضاً 

  ).٣١٩روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة (



٧

ف سبب اسة أي سفر في الكتاب المقدس أن نعرروكما قلنا، من المھم عند د  
من . ویتعامل معھاكان یخاطبھا ھذا السفرلینا معرفة الحالة التي بمعنى أنھ ع؛كتابتھ

فھم الرسالة إلى رومیة أن نعرف ما ھي المسائل التي كانت كي نثم، من المھم لنا ل
سیتعامل درس األسبوع القادم مع ھذه . ل قلقاً للكنائس الیھودیة وغیر الیھودیةــِّ تشك

  .المسائل
  

مور تقلق وتثیر كنیستك في األوقات الحالیة؟ ھل التھدیدات تأتي أیة أنواع من األ
في ھذه المناقشات؟ كم مرة أنتمن الداخل أكثر أم من الخارج؟ أي دور تلعبھ

مختلف الصراعات التي الدور الذي تلعبھ وفي موقفك من توقفت للتفكیر في
  مھماً؟تواجھھا؟ لماذا یعد مثل ھذا النوع من الفحص الذاتي

  
  االثنین ـ اللمسة الشخصیة

ذا نجد أن ولھ.رسالة والقیام بزیارة شخصیةإرسالشاسع ھو الفرق بین   
على ھزملھم عن ععلنیُ ،إلى أھل رومیةبرسالة بعثكان قد بالرغم من أنھ ،بولس

  .تھیعرفوا أنھ قادم لزیارتھم وسبب زیارأرادھم أنلقد .المجيء إلیھم ومقابلتھم
  

أیة أسباب أعطاھا بولس عن عدم زیارتھ ألھل رومیة . ٢٧ـ٢٠: ١٥اقرأ رومیة 
في وقت سابق؟ ما الذي جعلھ یقرر المجيء عندما ذھب إلیھم الحقاً؟ ما مدى 

عمل المرسلي بالنسبة لمنطق بولس؟ ما الذي نستطیع تعلمھ عن الكرازة مركزیة ال
ما یتعلق بالیھود مات بولس ھنا؟ أیة نقطة مثیرة وھامة فیوالشھادة من خالل كل

  ____________________________  ؟٢٧واألمم یؤكد علیھا بولس في عد 
____________________________________________________  

  
العظیم لألمم یشعر باستمرار بدافع إلى حمل رسالة اإلنجیل إلى الكارزكان 

مناطق لم یتم دخولھا من قبل، تاركاً اآلخرین یعملون في المناطق التي تم ترسیخ 
بالكلمة كارزون الكان وففي الوقت الذي كانت المسیحیة فیھ حدیثة العھد. البشارة بھا

كرازة والسابقاً مناطق تم دخولھا كون من المھدر للوقت عمل بولس بقلیلین، كان سی
َر ھكذااُ نُت ُمحترًصا أن ـُ َولِكن ك: "قال بولس. ھافی َي الَمِسیُح، لئال : بَشِّ لیَس َحْیُث ُسمِّ

ْخبَُروا بِھ َسیُْبصُروَن، َوالذیَن الذین لم یُ ’: بَْل كَما ھَُو َمكتوبٌ . أبنَِي َعلى أََساس آلَخر
  ). ٢١و٢٠: ١٥رومیة ("‘لم یَْسَمُعوا َسیَفھَُمونَ 



٨

وأراد . كان ھدفھ الكرازة ألسبانیا. م یكن غرض بولس االستقرار في رومیةل  
  .لإلقدام على ھذه المجازفةن یحصل على دعم المسیحیین في رومیةأ

  
فیما یتعلق بمجمل المسألة المتعلقة ، استخالصھ ألنفسناناأي مبدأ ھام یمكن

، من حقیقة أن بولس سعى في طلب المساعدة من كنیسة مؤسسة بالفعل كرازةبال
  __________________________________  ؟في منطقة جدیدةكرزكي ی

____________________________________________________  
  

الحظ مدى رغبة بولس في . مجدداً ٢٧ـ٢٠: ١٥اقرأ اآلیات الموجودة في رومیة 
ز ما زك ویحفِّ ما الذي یحفِّ . والخدمةكرازةالخدمة؛ أي أن رغبتھ الملحة كانت ال

  ما مدى رغبتك في الخدمة؟تقوم بھ من أفعال؟ 
  

  الثالثاء ـ وصول بولس إلى رومیة
ا أتَْینَا إلى ُروِمیَة َسل" ا بُولُس ـَّ َولَمَّ َم قائُِد الِمئَِة األسَرى إلى رئیس الُمَعسَكر، َوأمَّ

ماذا . )١٦: ٢٨أعمال " (الَعسَكريِّ الذي َكاَن یَْحُرُسھُ فأِذَن لَھُ أَن یُقِیَم َوْحَدهُ َمَع 
تخبرنا ھذه اآلیة عن كیفیة وصول بولس إلى روما؟ أیة دروس یمكننا استخالصھا 
من ھذا ألنفسنا فیما یتعلق باألمور غیر المتوقعة وغیر المرغوب فیھا والتي غالباً 

  ________________________________________  ما تعترض طریقنا؟
____________________________________________________  

  
خطط، حتى تلك الفكم من . الت الغریبة جداً یمكن للحیاة أن تتخذ بعض التحو

فقد وصل .التي كنا نتوقعھا ونأمل فیھابأفضل النوایا، لم تأِت بالنتائجالتي صیغت
  .توقعھاكان ی، لكن ربما لیس بالطریقة التي الرسول بولس بالفعل إلى رومیة

ومعھ العطایا الثالثةكرازیة عندما وصل بولس إلى أورشلیم بنھایة رحلتھ ال  
التي جمعھا من حشود المؤمنین في أوروبا وآسیا ومعت من أجل الفقراء، التي جُ 

.لقي القبض علیھ وتقییدهاُ فقد . تظارهالصغرى، كانت ھناك أحداث غیر متوقعة بان
وبعد نحو ثالث . حتجز أسیراً مدة عامین في قیصریة، توسل إلى قیصراُ وبعد أن 

یمكننا االفتراض بأن وصولھ إلى روما لم ا، وإلى رومسنوات من اعتقالھ، وصل 
بالطریقة التي كان ناویاً علیھا في بادئ األمر عندما كتب إلى الكنیسة في رومیة یكن 
  .مخبراً إیاھم عن عزمھ على زیارتھمسنواتمنذ 

  



٩

ما الذي تخبرنا بھ اآلیات التالیة حول الوقت الذي أمضاه بولس في روما؟ واألھم 
  ________  ٣١ـ١٧: ٢٨أعمال أیة دروس یمكننا تعلمھا من ھذه اآلیات؟من ذلك،

____________________________________________________  
  

إن ما كان مزمعاً أن یسترعي انتباه البالط إلى المسیحیة لم یكن ھو عظات "  
فكأسیر أمكنھ أن یحطم قیود نفوس كثیرة قیدتھا عبودیة . بولس بل وثقھ وقیوده

ألخوة وھم واثقون في الرب وأكثر ا’: فلقد أعلن قائالً . ولم یكن ھذا كل شيء. الخطیة
روح النبوة، " (١٤: ١م بالكلمة بال خوف فیلبي ــُّ بوثقي یجترئون أكثر على التكل

  ).٤٠٢أعمال الرسل، صفحة 
  

؟ حالعملت في النھایة للخیر والصغیر متوقعة في حیاتككم مرة اختبرت تقلبات
تمنحك اإلیمان كیف یمكن، وینبغي، لھذه االختبارات أن . )١٢: ١فیلبي : انظر(

  لتأتمن هللا في أمور ال یبدو أن فیھا خیر ظاھر؟
  

یَن األربعاء ـ  یِسینَ "َمْدُعوِّ   "قِدِّ
إلى َجِمیع الَموُجودیَن في ُروِمیَة، أِحبَّاَء . "ما یلي تحیة بولس للكنیسة في رومیةفی

یِسینَ  یَن قِدِّ بِّ یَُسوَع الَمِسیحِ  :هللاِ، َمْدُعوِّ رومیة (" نِعَمة لَُكْم َوَسالٌَم ِمَن هللاِ أَبِینَا َوالرَّ
  أي مبادئ للحق، لالھوت، ولإلیمان یمكننا استخالصھا من ھذه الكلمات؟.)٧: ١

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
، فإن هللا یحب ھي أمر ال یقبل الجدالمحبة هللا للعالمولئن كانت.أحباء هللا  

  .اختاروه، أولئك الذین استجابوا لمحبتھبمعنى خاص أولئك الذین 
: حن نحب بطریقة خاصة من یحبوننانف. اإلنسانيإننا نرى ھذا على المستوى   
ا ال وعندم. تتطلب المحبة استجابة. عر والعواطفاشمللاً مشتركاك تبادالً ھنإذ أن 

  . إلى أضیق نطاقحدیُ التعبیر عن المحبة، نجد أنللمحبةتصدر استجابة
یَن قِدِّ َمدْ  قرأ ھكذا ـُ فت،بخط مائل"لتكونوا"بعض الترجمات تضع كلمة. یِسینَ ُعوِّ
یِسینَ " یَن لتكونوا قِدِّ مما یعني أن مترجمي الكتاب المقدس ھم الذین زودونا " َمْدُعوِّ

وعندما . دون المساس بسالمة المعنىیمكن استئصال ھذه الكلمةلكن. بھذه الكلمة
نین ـعیَّ مُ ’؛ وھو الذي یعني "مدعوین قدیسین"نحصل على التعبیر تسقط ھذه الكلمة

  .‘قدیسین
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والتي تعني " hagioi"‘يجّ اھ’ھي ترجمة للكلمة الیونانیة"قدیسین"إن كلمة 
فالقدیس ھو الشخص ". سكرَّ مُ "س تعني قدَّ وكلمة مُ . ‘األشخاص المقدسون’حرفیاً 
یقطعھ طویالً اً وقد یكون أمامھ أو أمامھا شوط. من قبل هللاآصُخصِّ ’أو ‘فرزاُ ’الذي 

یصنف ھذا في التقدیس، لكن حقیقة أن ھذا الشخص قد اختار یسوع على أنھ الرب 
  .الشخص على أنھ قدیس حسب ما یعنیھ الكتاب المقدس بھذا المصطلح

  
ھل معنى ذلك أن بعض الناس غیر مدعوین ". مدعوین قدیسین"یقول بولس أننا 

أفسس لیكونوا قدیسین؟ كیف تساعدنا اآلیات التالیة على أن نفھم ما یعینھ بولس؟ 
  ___________________________  ٩: ٣بطرس ٢؛ و٩: ٢؛ عبرانیین ٤: ١

____________________________________________________  
  

أخبار اإلنجیل السارة ھي أن موت المسیح كان عالمیاً؛ كان من أجل جمیع   
حتى قبل " لیكونوا قدیسیننمدعوو"ألن یخلصوا بواسطتھ، مدعوونمیع لجا. البشر

صد وقُ . كان قصد هللا للبشریة جمعاء ھو أن تجد الخالص في المسیح. تأسیس العالم
وكون بعض ). ٤١: ٢٥متى (كتھ لنیران الجحیم األخیرة أن تكون إلبلیس ومالئ

روعة العطیة المقدمة مثلما ال یقلل م لھم ال یقلل من دِّ الناس ال یستفیدون مما قُ 
  .إضراب شخص عن الطعام في السوق من الخیرات الوفیرة الموجودة ھناك

  
. ر في األمر، إن هللا قد دعاك لتحصل على الخالص فیھ حتى قبل تأسیس العالمفكِّ 

یمنعك من تلبیة ھذه أن لماذا ینبغي أال تسمح ألي شيء، أي شيء على اإلطالق، 
  الدعوة؟

  
  العالمصیتالخمیس ـ 

أَوال، أشكر إلھي بیَُسوَع الَمسیح من جَھِة َجِمیِعُكم، أَن إیَمانَُكْم یُنَاَدى بِِھ فِي "  
  ).٨: ١رومیة (" ُكلِّ الَعالم

قول لكن ال. عة المؤمنین في رومیةمن غیر المعروف كیف تم تأسیس جما  
.یس لھ أساس تاریخيإما بطرس أو بولس لھوبأن مؤسس الكنیسة ھناكالتقلیدي 

وربما یكون من أسس ربما یكون أن أشخاصاً علمانیین قد أسسوا الكنیسة ھناك، 
الذین قاموا و) ٢أعمال (في یوم الخمسین في أورشلیم الكنیسة ھناك ھم الذین تجددوا

الذین انتقلوا إلى روما في أو ربما یكون المتجددون. لعیش بھابزیارة روما أو انتقلوا ل
  .قد شھدوا بإیمانھم في عاصمة العالم آنذاكھم الذینوقت الحق
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معروفین على نطاق لمصلین في رومیةجمع اأن یكونومن المثیر للدھشة   
الواضح أن من یوم الخمسین رغم أنھ منفقطة عقودفي غضون بضعوذلك واسع 

عشرین عاماً من بعدوضطھاد،غم من اإلبالرو".أیاً من الرسل لم یقم بزیارتھم
في ھذه الكنیسة قویةتكان.كانت ھناك كنیسة حیة وجادة في روماصلب المسیح، 

روح النبوة، موسوعة األدفنتست" (وغیورة، وعمل الرب من أجلھااإلیمان
  ).١٠٦٧، صفحة ٦، مجلد التفسیریة

الحیاة اإلخالص لنمطھنا المعنى الواسع لإلخالص؛ " اإلیمان"ربما یشمل   
  .الجدید الذي اكتشفوه في المسیح

  
  ______  كیف یصف بولس الكنیسة في روما في ھذه اآلیة؟. ١٤: ١٥اقرأ رومیة 

____________________________________________________  
  

إن العناصر الثالثة التي انتقاھا بولس على أنھا جدیرة بالمالحظة في اختبار   
  :الكنیسة المسیحیة في روما ھي

  
الناس الشيء ذاتھ عن اختبارنا؟ ھل یقول". صالحاً مشحونین "كان الناس .١

وإذ یتعاملون معنا، فھل الوفرة في الصالح الذي بداخلنا ھي التي تلفت 
انتباھھم؟

اراً وتكراراً شدد الكتاب المقدس مریُ ". علممعرفة وكل بمملوءین"كانوا .٢
على دراسة الكتاب حُث المسیحیون ویُ . والمعرفةعلى أھمیة التوعیة

قلباً جدیداً ’فكلمات. "یصبحوا على درایة جیدة بتعالیمھأن على المقدس و
إن التغییر في القلب . ‘سأعطیكمأیضاً عقالً جدیداً ’، تعني ‘أیضاً سأعطیكم

روح النبوة، " (إدراك للحقوماً اقتناع واضح بالواجب المسیحيیالزمھ دائ
).٢٤حیاتي الیوم، صفحة 

یمكن ألحد أن یزدھر روحیاً ال". قادرین على إنذار بعضھم البعض"كانوا .٣
تشجیع نحن بحاجة ألن نكون قادرین على . بمعزل عن رفقائھ المؤمنین

.اآلخرین، وفي الوقت ذاتھ، وبحاجة ألن یكون ھناك من یشجعنا
  

؟ أو، األكثر أھمیة، ھل بھ كنیستكتتمتعصیتماذا عن كنیستك المحلیة؟ أي 
بالمرة؟ ماذا تخبرك إجابتك عن كنیستك المحلیة؟ واألھم من ذلك، صیتلكنیستك 

  إذا اقتضى األمر، كیف یمكنك المساعدة في تحسین الحالة؟
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  الجمعة ـ لمزید من الدرس

، صفحة "الخالص للیھود"الذي تحت عنوانالفصلاقرأ لروح النبوة  
  . ، من كتاب أعمال الرسل٢٢٦ـ٣١٨

  
ولس قد منع عن كل عمل نشط، فقد بذل تأثیراً أبعد وھكذا إذ كان یبدو أن ب"  

مدى وأطول أمداً مما لو كانت لھ الحریة للسفر وزیارة الكنائس كما في السنین 
وكأسیر الرب كانت لھ سیطرة أقوى على عواطف إخوتھ، فاألقوال التي . الماضیة

ماً أعظم مما كان یكتبھا ذاك الذي كان مقیداً ألجل المسیح، استرعت انتباھاً وإكرا
  ).٣٩٣روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة " (كان وھو حاضر معھم بشخصھ

فقد كان من أعز أمانیھ وأحب خططھ أن یرى اإلیمان المسیحي ثابتاً وموطد "  
وكانت قد أقیمت في روما . األركان في ذلك المركز العظیم مركز العالم المعروف

نة المؤمنین ھناك في العمل الذي أراد كنیسة وكان الرسول یتوق إلى الظفر بمعاو
بین أولئك القوم الذین ولكي یعد الطریق لخدماتھ. الد أخرىإنجازه في إیطالیا وفي ب

ھم رسالة معلنة عن عزمھ على زیارة ین لھ، أرسل إلیكان كثیرون منھم غیر معروف
صفحة روح النبوة، أعمال الرسل، " (روما وأملھ في أن یرفع الصلیب في أسبانیا

  ).٣١٩و٣١٨
الخط الفاصل بین القدیسین والخطاة، بین المتجددین لقد وضع هللا السرمدي"  

مثل ع واحدتھما األخرى بصورة تدریجیةال تمتزجان مإن الفئتین.وغیر المتجددین
ز منتصف النھار عن میُّ ـَ تزتان عن بعضھما البعض ألوان قوس قزح، لكنھما ممی

  ).٣٩٠ئل إلى الشبیبة، صفحة ة، رساروح النبو" (منتصف اللیل
  

  أسئلة للنقاش
كیف یمكن ألعضاء . تمعن أكثر في السؤال الوارد بنھایة درس یوم الخمیس.١

ورفعة مكانتھا، إذا لزم األمر؟مصفك المساعدة في التحسین من صیت كنیستك

ل في الصف.٢ في البدایةموقف كان یبدو، شاركوا اختباراتكم حول كیفیة تحوُّ
أمر جید فیھ الصالح لكم؟رھیباً إلى

عینا لنیل الخالص، حتى قبل تأسیس العالم أسھبوا التأمل في فكرة أننا قد دُ .٣
لماذا ینبغي أن نجد ھذا ). ٩و٨: ١تیموثاوس ٢؛ ٢و١: ١انظر كذلك تیطس (
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األمر مشجعاً جداَ؟ ماذا یخبرنا ھذا عن محبة هللا لجمیع البشر؟ لماذا إذن یبدو 
؟َم لھم بكل سخاء وكرملمأساوي جداً أن یدیر الناس ظھورھم إلى ما قد قُدِّ من ا
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  )یولیو(تموز ١٠  الدرس الثاني
  الیھود واألمم

  
السبت بعد الظھر

: ١؛ غالطیة ٢٩ـ١: ١٥؛ أعمال ١٧: ١٩؛ متى ٢٣الویین :المراجع األسبوعیة
  .١٧: ١٢؛ رؤیا ٦: ٨؛ عبرانیین ١٢ـ١

  
ا النعَمة َوالَحقُّ فبیَُسوَع الَمِسیح ألنَّ : "آیة الحفظ النَّاُموَس بُموَسى أعِطَي، أمَّ

  ).١٧: ١یوحنا ("َصاَرا
  

إن أول من اعتنقوا المسیحیة كلھم كانوا من الیھود، وال یشیر العھد الجدید إلى   
لكن . التوقف عن عملیة الختان أو تجاھل األعیاد الیھودیةلب منھم ـُ أن ھؤالء قد ط

ھل ینبغي أن . اؤالتالعدید من التستظھر،بدأ الناس من األمم قبول المسیحیةعندما 
لعملیة الختان؟ وإلى أي مدى ینبغي لھم االحتفاظ باألعیاد یخضع المؤمنون من األمم

في أورشلیم ألخرى؟ وأخیراً، كانت ھناك دعوة إلى عقد مجلس تشاوريالیھودیة ا
  .)١٥انظر أعمال (لتسویة ھذه المسألة 

ل المجلس بعدم بَ وعلى الرغم من القرار الحاسم والحازم الذي اتخذ من قِ   
إال أن بعض المعلمین لقوانین، إزعاج المؤمنین من األمم بمجموعة اللوائح وا

ھذه اللوائح والقوانین، بما في من األممالمتجددون یطبقأن بإصرارھماستمروا في
  .ذلك الختان

. ةمختلفلمسائل موجودة اآلن، وإن كان بصورةھذه انجد،وبشكل أو بآخر  
بسبب تمسكنا العقیدة بتھمنا نحن كأدفنتست بأننا حرفیون أو متزمتون ومتقیدون وكم اُ 

؟ وكم من مرة سمعنا )أو في الواقع بسبب تمسكنا بوصیة السبت(بالوصایا العشر 
قد ) وصیة السبت(اآلن في ظل العھد الجدید، وبالتالي فإن الشریعة نعیش مقولة أننا 

  تم التخلي عنھا؟
في بعض األحیان أولئك الذین ،ككنیسةنواجھ، على الجانب اآلخر، فإننا   

  .یرغبون في فرض المزید من قوانین وتنظیمات العھد القدیم علینا
رسالة ھامة بالنسبة لنا الرسالة إلى رومیة تشتمل بكل تأكید على ومن ثم، فإن  

  .بة للكنیسة في روما في ذلك الوقتنحن اآلن، كما فعلت بالنس
  

  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  األحد ـ مواعید أفضل

المواعید "ما ھي الرسالة ھنا؟ كیف لنا أن نفھم ما ھي تلك . ٦: ٨اقرأ عبرانیین 
  _____________________________________________  ؟"األفضل

____________________________________________________  
    

  
جدید ھو في حقیقة أن عھد الوتلك التي للدیانة العھد القدیم أكبر فرق بین لعلَّ   

ل ـَ بـِ ن قمِ لَ رسِ اُ قد ل. ا، المسیح الناصريستھلت بمجيء المسیّ فترة العھد الجدید قد اُ 
ألنھ فقط من .ع الخالصـُّ وتوقوال یمكن للناس تجاھل المسیح. صــِّ ون المخلهللا لیك

فقط من . الغفران لخطایاھمیمكن لھم الحصول على المسیح ره خالل التكفیر الذي وفَّ 
وبعبارة أخرى، . خالل احتساب حیاتھ الكاملة یمكن لھم الوقوف أمام هللا دون إدانة

  .خالص من خالل بر المسیح دون أي شيء آخركان ال
العھد القدیم إلى بركات العصر المسیاني والوعد )مؤمنو(ع قدیسوــَّ تطل  

یسوع ھل سیقبل الناس: ل ھوكان السؤاوفي زمن العھد الجدید،. بالخالص
على ما كان قبلوهمنوا بھ وھم آ؟ وإذا صاً لھمــِّ ا مخلالناصري الذي أرسلھ هللا، كمسیَّ 

المجاني الذي یقدمھ من خالل البرسیتمخالصھمإن وكرسوا أنفسھم لھ ـ فعلیھ حقاً، 
  .ھو لھم
العھد ومن ناحیة أخرى، تبقى الشروط األخالقیة كما ھي ودون تغییر في   

والطاعة لناموس . الجدید، ألن ھذه القوانین األخالقیة مؤسسة في طبیعة هللا ویسوع
  .هللا األخالقي ھي جزء من العھد الجدید تماماً مثلما كانت جزءاً من العھد القدیم

  
ماذا تخبرنا . ١١و١٠: ٢؛ ویعقوب ١٢: ١٤، ١٧: ١٢؛ رؤیا ١٧: ١٩اقرأ متى 

  _____________________  بي في العھد الجدید؟ھذه اآلیات عن الناموس األد
____________________________________________________  

  
فإن مجموعة القوانین الطقسیة والشعائریة التي كانت تمیز في الوقت نفسھ   

تبطة بالعھد القدیم بوضوح، والتي جمیعھا أشارت اإلسرائیلیین قدیماً، والتي كانت مر
م نظام جدید، نظام دِّ إلى المسیح وإلى موتھ وخدمتھ كرئیس كھنة، قد تم إیقافھا وقُ 

  ".مواعید أفضل"لى مؤسس ع
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وأحد أھداف بولس األساسیة في سفر رومیة كان مساعدة كل من الیھود واألمم   
وقد . ل من الیھودیة إلى المسیحیةعلى حد سواء على فھم ما كان یتضمنھ ھذا التحوُّ 

  .ل سیستغرق وقتاً طویالً كان تحقیق ھذا التحوُّ 
  

ما ھو مدى مطالبتك بھذه ما ھي بعض مواعید الكتاب المقدس المفضلة لدیك؟ 
  الوعود؟ أیة اختیارات تقوم بھا وتحول دون تحقیق ھذه المواعید في حیاتك؟

  
  االثنین ـ القوانین والتشریعات الیھودیة

١٦، ١٢انظر على سبیل المثال، الویین (سمح الوقت، تصفح سفر الالویین كلما 
تقرأ كل ھذه القوانین والتشریعات والطقوس؟ أیة أفكار تتبادر إلى ذھنك إذ).٢٣و

لماذا یكون من المستحیل إتباع الكثیر من ھذه القوانین والتشریعات والطقوس في 
  __________________________________  أزمنة العھد الجدید الالحقة؟

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
: ف قوانین العھد القدیم إلى فئات مختلفةــِّ من المالئم بالنسبة لنا أن نصن  

النظم ) ٤(الناموس المدني، ) ٣(طقسي، الناموس ال) ٢(الناموس األدبي، )١(
  .قوانین الصحة) ٥(واألحكام، 

ض ھذه الفئات في فبع. مصطنعجزءھومن ھذا التصنیف اً جزءغیر أن   
والناس في العھد القدیم لم یروا ھذه .بینھااً كبیرھناك تداخالً الواقع مترابط، كما أن 

  .ھذا االنفصال والتمییزمثل بالفئات
ص ھذا یلخِّ ). ١٧ـ١: ٢٠خروج (ص في الوصایا العشر لخَّ األدبي مُ الناموس   

وھذه المبادئ  العشرة موسعة ومطبقة . الناموس كل المتطلبات األخالقیة لإلنسانیة
ویُظِھر . كتاب المقدس الخمسة األولىفي العدید من القوانین واألحكام في كل أسفار ال

المقصود بحفظ شریعة هللا في مختلف ع في تطبیق ھذه الوصایا ما ھو ھذا التوسُّ 
وال نستطیع القول أن القوانین المدنیة ال عالقة لھا بالناموس .الحاالت والظروف

وھذه القوانین تحدد عالقة . فھي، أیضاً، مؤسسة على الناموس األدبي. األدبي
وھي تحدد العقوبات . المواطن بسلطتھ المدنیة وعالقتھ بالمواطنین اآلخرین

  .ات المختلفةللمخالف
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س، واصفاً التقدمات قدِ تنظیم شعائر المَ الناموس الطقسي یعمل على كما كان   
وكذلك تحدید كما كان الناموس الطقسي یحدد أیام األعیاد . المختلفة ومسئولیات الفرد

  .طریقة االحتفال بھا
المتعلقة النوامیس المختلفة ف. اخل مع القوانین األخرىالصحة فقد تدأما ناموس  

ف النجاسة المتعلقة بالشعائر والطقوس ولكنھا تتخطى ذلك لتشمل عرِّ ـُ بالنجاسة ت
كما أن القوانین المتعلقة بالطاھر والنجس من اللحوم مؤسسة . مبادئ النظافة والصحة

  .ملموسةعلى اعتبارات 
من المحتمل أن یكون الشخص الیھودي قد فكر في كل ھذه ھفي حین أن  

ھي /یكون ھوالنوامیس كمجموعة من القوانین الصادرة جمیعھا من هللا، فال بد وأن 
فا ھو . بعض التمییز والتفریق بین ھذه النوامیس وبعضھا البعضقد قام عقلیاً بخلق

شأنھ أن یمیزھا باعتبارھا وھذا من . الذي نطق بالوصایا العشر مباشرة إلى الناس
كما أن . وأما النوامیس األخرى فقد تم التعبیر عنھا عبر موسى. ذات أھمیة خاصة

  .ھناك ممارسات دینیة جاریة في الھیكلكانت تراعى عندما كانتطقوس الھیكل 
ة، وعلى األقل جزء كبیر منھا، فلم یعد باإلمكان فرضھا بعد أما القوانین المدنیّ   

والعدید من المفاھیم . ھود استقاللھم وخضعوا للسیطرة المدنیة لدولة أخرىأن فقد الی
، أیضاً، بعد مجيء المسیا. د واالحتفال بھا بعد دمار الھیكلالشعائریة ال یمكن التقیّ 
  .بعدفیما ولم یعد لھا صالحیة المرموز إلیھ،القت الكثیر من الرموز 

  
  "أخلص؟ماذا ینبغي أن أفعل لكي "الثالثاء ـ 

ما ھي المسالة التي كانت تسبب انشقاقاً؟ لماذا یعتقد بعض . ١: ١٥اقرأ أعمال 
  ١٠: ١٧وین انظر تكالناس أن ھذا األمر لم یكن خاصاً باألمة الیھودیة وحدھا؟ 

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
مع الخدام واألعضاء العلمانیین في أنطاكیة في وال قد اتحدفي حین أن الرس

المحاولة المخلصة والجادة لربح الكثیر من النفوس للمسیح، فقد كان ھناك بعض 
یسیِّینمن "المؤمنین الیھود، من الیھودیة  في طرح سؤال سرعان نجحوا" َمذھب الفرِّ

. ن من األممالذعر على المؤمنیدل واسع النطاق في الكنیسة وجلب ى إلى جما أدّ 
ء المعلمین على أنھ ال بد للشخص من الختان وبكثیر من التأكید والیقین، أكد ھؤال

حفظ علیھیجب على الشخص أن یختتن ویجبوكان من رأیھم أنھ ، لكي یخلص
فالیھود، وقبل كل شيء، كانوا دائمي الفخر بخدماتھم . النوامیس الطقسیة بأكملھا
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وكان العدید من أولئك المتجددین إلى إیمان یسوع ال . نة من القدرة اإللھیةالمعیّ 
أنھ طالما أن هللا قد حدد بوضوح طریقة العبرانیین في العبادة، یشعروننیزالو

فسیكون من غیر الوارد على اإلطالق أن یسمح هللا بتغییر أي شكل من أشكال 
ُ وقد أصروا على أن ت. العبادةھذه مواصفات و الیھودیة درج القوانین والمراسم ـ

ذبائح التقدمة كانت ن أن یُّ بَ ـَ ولقد كانوا بطیئین في ت. بداخل طقوس الدیانة المسیحیة
الرمز المرموز القى ) المسیح(لموت ابن هللا، الذي فیھ سالفاً عرضاً مسبقاً وتصویراً 

  .لزمةمُ غیر من بعد ذلكأصبحت الطقوس والشعائر الموسویةإلیھ، ف
  

  ____________  ؟المذكور ھناكیف تم تسویة ھذا النزاع.١٢ـ٢: ١٥اقرأ أعمال 
____________________________________________________  

  
ففیما كان ینظر إلى هللا في انتظار إرشاد مباشر، كان أبداً مستعداً ألن یعترف "  

لقد أحس بالحاجة . بالسلطة المعطاة لھیئة المؤمنین المتحدین معاً في شركة الكنیسة
ة ویتحد مع إلى المشورة وعندما طرأت شؤون ھامة سره أن یبسطھا أمام الكنیس

روح النبوة، أعمال " (إخوتھ في طلب الحكمة من هللا التخاذ القرارات الصائبة حیالھا
  ).١٦٧الرسل، صفحة 

یتحدث عن دعوتھ للنبوة وكیف دعاه كان ومن الشیق أن بولس، الذي كثیراً ما   
أي . المسیح وأعطاه مرسلیتھ، كان على أتم االستعداد للعمل مع جسد الكنیسة األكبر

أنھ، مھما كانت دعوتھ، فإن بولس قد أدرك أنھ جزء من الكنیسة ككل، وأنھ بحاجة 
  .إلى العمل مع ھذه الكنیسة قدر اإلمكان

  
؟ ولماذا یعد التعاون مع قیادة معھاما مدى تعاونكوما ھو موقفك من قیادة الكنیسة

ما یرید ھو الكنیسة مھم جداً؟ كیف یمكننا األداء إذا قام كل واحد منا فقط بعمل 
  بقیة جسد الكنیسة األكبر؟عملھ، مستقالً عن 

  
  "ما من عبء أكبر"األربعاء ـ 

  _____  أي قرار توصل إلیھ المجلس، وماذا كان منطقھم؟. ٢٩ـ٥: ١٥اقرأ أعمال 
____________________________________________________  

  
س ھؤالء النالقد أصرَّ ف. ضد إدعاءات المتزمتین من الیھودموجھاً كان القرار   

وأصروا ن وأن یلتزموا بكل الناموس الطقسي، على أن یختتن األممیون المتجددو
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الشرائع والطقوس الیھودیة ینبغي أن تندمج في فرائض الدیانة "أن كذلك على
  ).١٥٧روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة" (المسیحیة

بطرس في العدد العاشر ھذه النوامیس القدیمة یصّور من المثیر مالحظة كیف   
فھل یجعل هللا، الذي أسس ھذه النوامیس، نیراً . حملھلم یستطیعوا " نیر"على أنھا 

بدالً من ذلك، فقد قام بعض القادة الدینیین على مر . على شعبھ؟ ال یبدو األمر كذلك
السنین، من خالل تقالیدھم الشفویة، بتحویل الكثیر من القوانین التي قصد لھا أن 

  .األعباءولقد سعى المجلس لتجنیب األمم ھذه. تكون بركة إلى عبء
ین إلطاعة الوصایا یكر أو سؤال حول حاجة األممنھ لم یأت ذِ الحظ أیضاً أ  
التي فعلى أیة حال، ھل یمكننا تخیل المجلس یطلب منھم تجاھل الوصایا . العشر

  تحذر ضد الزنا والقتل وما شابھ، في حین یطلب منھم عدم تناول الدم؟
  

، ولماذا ھذه )٢٩و٢٠: ١٥أعمال(لمؤمنین من األمم أیة قوانین وضعت ل
  _________________________________________  القوانین تحدیداً؟

____________________________________________________  
  

على الرغم من أن المؤمنین الیھود ما كانوا لیفرضوا قوانینھم وعاداتھم على   
المؤمنین من األمم، إال أن المجلس أراد أن یتأكد من عدم قیام المؤمنین من األمم 

فق الرسل والشیوخ لذلك ات. بأمور فیھا إساءة للیھود الذین یتحدون معھم في المسیح
ناول اللحوم متناع عن تاإلان یطلبون منھم فیھیعلى توجیھ رسالة مكتوبة إلى األممی

یقول البعض، ألن حفظ السبت لم یذكر .والمخنوق والدمالمقدمة إلى األوثان والزنا
وبطبیعة الحال، لم (ن حفظھ یلألممیالتحدید فالبد وأنھ لم یكن من المقصودعلى وجھ 

  ).جدال ال معنى لھاذرة ضد الكذب والقتل تحدیداً، إذاً فھذكذلك ذكر الوصایا المحیتم 
  

ممن یضعون أعباًء على الناس ھي تقالید أن نكون ، في بعض األحیان، ھل یمكن
أكثر منھا وصایا إلھیة؟ إذا كان األمر كذلك، كیف؟ تعال بأفكارك حول ھذه 

  .الموضوع إلى الصف یوم السبت
  

  بدعة غالطیةالخمیس ـ
عمل راراتھ، فقد كان ھناك من سعوا إلى في قبالرغم من وضوح المجلس  

لتزام المؤمنین من األمم إاألمور بطریقتھم الخاصة واستمروا في الدعوة إلى وجوب 
ھذا أمراً جاداً وخطیراً؛ أي أن بالنسبة لبولس، أصبح. بالتقالید والقوانین الیھودیة



٢٠

لبشارة اً إنكاركان رأى أن ذلك لم یكن عبثاً بالنقاط الدقیقة لإلیمان فحسب، بل بولس
  .المسیح ذاتھا

  
ما مدى ما یراه بولس من خطورة وجدیة في الموضوع . ١٢ـ١: ١اقرأ غالطیة 

  الذي واجھھ في غالطیة؟ ماذا ینبغي أن یخبرنا ذلك عن مدى أھمیة ھذا السؤال؟
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
ھي ما دفعت كر من قبل، لقد كانت الحالة في غالطیة إلى درجة كبیرة كما ذُ   

ففي سفر رومیة، نجد أن بولس قد قام. بولس إلى كتابة الرسالة إلى أھل رومیة
رون أن الناموس الذي قد فقد كان الیھود یعتب. الة إلى غالطیةبتوسیع شعار الرس

. بل المتجددین من األمممن قِ ھمنحھم إیاه هللا من خالل موسى كان مھماً ویجب حفظ
. ظھار مكانة الناموس ووظیفتھیحاول إمن خالل رسالتھ إلى أھل رومیة وكان بولس 

لم یرغب في أن یحصل أمثال ھؤالء على موطئ قدم في روما مثلما فعلوا في فبولس 
  .غالطیة
أن نسأل عن أي ناموس كان إلى حد الخطأوسیكون من التبسیط المفرط  

الناموس األدبي أم الناموس (في كل من سفر غالطیة ورومیةلسیتحدث بو
ن یطلب من األممیتاریخیاً، كان الجدال یدور حول إذا ما كان ینبغي أن یُ ). الطقسي

ولقد قرر المجلس في أورشلیم بشأن ھذه . أن یختتنوا وأن یحفظوا ناموس موسى
البعض في رسالتينبطیست. وا القبول بقرار المجلسالمسألة، لكن البعض قد رفض

أو (أن الناموس األدبي، الوصایا العشر، نة على ـبولس إلى غالطیة ورومیة دلیالً وبیِّ 
وھم مع ذلك یغفلون عن . لزمة من المسیحیینتعد مُ ، لم )في الحقیقة الوصیة الرابعة

لقد . فھم الرسائل ویغفلون عن فھم السیاق التاریخي والمسائل التي كان یعالجھا بولس
أكد بولس، وكما سنرى، على أن الخالص ھو باإلیمان وحده ولیس بحفظ الناموس، 

بغي حفظ ال ینفھذا ال یعني أن بولس قد قال بأنھ مع ذلك، . حتى الناموس األدبي
؛ والذین یجعلونھا )جدال(لم تكن إطاعة الوصایا العشر أبداً مسألة . الوصایا العشر

یحاولون تطبیق اآلیات على مسألة معاصرة، مسألة لم مسألة جدال ونقاش إنما ھم 
  .یتعامل معھا بولس

  
كیف ترد على من یزعمون أن الناس غیر ملزمین بحفظ السبت؟ كیف تُظھر الحق 

  السبت بطریقة ال تخل بوحدة اإلنجیل؟المتعلق ب
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  الجمعة لمزید من الدرس

الیھود "الفصل الذي تحت عنوان " أعمال الرسل"اقرأ لروح النبوة من كتاب   
، "ارتداد في غالطیة"؛ والفصل الذي تحت عنوان ١٦٧ـ١٥٦، صفحة "واألمم

الفصل الذي تحت عنوان "اآلباء واألنبیاء"من كتاب اقرأ و. ٣٣٢ـ٣٢٧صفحة 
الفصل الذي " مشتھى األجیال"؛ ومن كتاب ٣٢٧ـ٣١٧، صفحة "الشریعة والعھدان"

  .٢٨ـ٢٥، صفحة "الشعب المرفوض"تحت عنوان 

ولكن إذا كان العھد اإلبراھیمي اشتمل على وعد الفداء فلماذا أبرم عھداً آخر "
بیر قد أضاعوا معرفة هللا في سیناء؟ إن الشعب وھم في العبودیة كانوا إلى حد ك

  ...ومبادئ العھد مع إبراھیم
ولم یتحقق الناس من شر قلوبھم أو إنھم بدون المسیح كان من المستحیل "  

روح النبوة، " (، إذ بسرعة أدخلوا أنفسھم في عھد مع هللاعلیھم أن یطیعوا شریعة هللا
  ).٣٢٥اآلباء واألنبیاء، صفحة 

كذبة الذین ظھروا بین مؤمني أورشلیم، بدأت فعن طریق تأثیر المعلمین ال"  
ھؤالء . خ أقدامھا بسرعة بین مؤمني غالطیةنقسامات والھرطقات والشھوانیة ترسّ اإل

مجمع فإذ تجاھلوا حكم ال. المعلمون الكذبة مزجوا التقالید الیھودیة بحقائق اإلنجیل
یحفظوا الناموس العام الذي انعقد في أورشلیم، ألحوا على المھتدین من األمم بأن

  ).٣٢٧روح النبوة، أعمال الرسل، " (الطقسي
  

  أسئلة للنقاش
في الصف، راجعوا أجوبتكم على السؤال األخیر الذي ورد بدرس یوم .١

تضعوا أعباًء بأیة طرق یمكن لكنیستكم المحلیة أو أنتم في البیت أن. األربعاء
إذا یمكننا إدراك، أعباًء غیر ضروریة؟ كیف )أو على أنفسكم(على اآلخرین 

ما كنا حقاً نقوم بعمل ھذه األمور التي تضع أعباًء على الناس؟ أو ربما نكون 
ستخفاف التام وعدم مراعاة ما ینبغي أي اإل(في خطر التمادي في عمل العكس 

ھو كیف یمكننا إدراك إذا ما كنا قد أصبحنا متراخین ھنا ؟ المقصود )عملھ
ا للنقطة التي ال تعكس فیھا حیاتنا دعوة المسیح كثیراً في نمط حیاتنا ومعاییرن
العظیمة لنا بأن نكون أتباعھ؟
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ما ھي بعض الحجج التي یستخدمھا الناس لإلدعاء بأن الوصایا العشر لم تعد .٢
المسیحیین الیوم؟ كیف نرد على تلك اإلدعاءات؟ ولماذا في كثیر ملزمة على

ولماذا في كثیر من الحاالت ال من األحیان تكون ھذه اإلدعاءات خاطئة جداً، 
یعیش أمثال ھؤالء المدعین بطریقة َمْن یعتقدون بأن الوصایا العشر لم تعد 

ملزمة؟

الحظ كم كان . غالطیةفي اإلصحاح األول مناً األولىعدد١٢اقرأ ثانیة الـ.٣
بولس غیر مھاود، كم كان متشدداً في رأیھ، وكم كان متوھجاً فیما یتعلق 

أنھ علینا، في مسألةماذا ینبغي أن یقولھ لنا ھذا حول. بإدراكھ لبشارة اإلنجیل
المعتقدات المعینة، خصوصاً بعض األحیان، الوقوف ثابتین تماماً على بعض 

والنسبیة؟ كیف یظھر ھذا أن بعض التعالیم وفي عصر التعددیة في زمن
  المعینة ال یمكن المساومة علیھا أو التنازل عنھا بأي شكل من األشكال؟
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  )یولیو(تموز ١٧  الدرس الثالث
  أخطئواالَجِمیع 

  
  السبت بعد الظھر

، ٢و١: ٣؛ ٢٣ـ١٧، ١٠ـ١: ٢؛ ٣٢ـ٢٢، ١٧و١٦: ١رومیة :المراجع األسبوعیة
  .٢٣، ١٨ـ١٠

  ).٢٣: ٣رومیة " (الَجِمیُع أْخطأوا وأعَوَزُھْم َمْجُد هللاِ ذإِ ":الحفظآیة 
  

اجة للتبریر بأنھ غیر بار فإنھ لن یشعر بأي حویعترف الشخص یدرك ما لم   
لذا فإن الخطوة األولى للتبریر، بالنسبة لبولس، ). إعالن هللا أن األثیم مبرر في عینیھ(

بتصعید ھذا الجدل یقدم بولس أول . یائسوھي أن یدرك الشخص أنھ خاطئ عاجز 
نحدر أولئك الناس إلى ما انحدروا إلیھ ألنھم إفلقد . ما یقدم الفساد األخالقي لألمم
ثم یظھر بولس بعد ذلك أن الیھود ھم بنفس السوء، .أزاحوا هللا بعیداً عن ذاكرتھم

  .نفسھ بأعمالھ الصالحةنقطة ھي أنھ ما من أحد یمكنھ تخلیصفال
ال یتمسكن أحد بالموقف : "ح روح النبوة ھذا األمر بجالء كبیر فتقولتوضِّ   

ل وسیلة ممكنة في عد بأقالمحدود الضیق بأن أي من أعمال اإلنسان یمكنھا أن تسا
فإنھ إن أنت فھمت األمر لكنت ستتوقف عن . ھذا خداع قاتل. تصفیة َدین التعدي

  .ارةـَّ ر الكفاضع تقدِّ مساومة أفكارك المحبوبة، ولكنت بكل قلب متو
عوا دَّ إغیر مدرك بصورة واضحة بحیث أن آالف اآلالف ممن ھذا األمر"  

على أعمالھم یعتمدون اء هللا ھم أبناء الشریر، ذلك ألنھم أنھم أبنسیدعونن ممَّ و
.ذلككأعماالً صالحةبــَّ ب هللا دائماً أعماالً صالحة، والناموس یتطلــَّ تطل. الخاصة

عدیمة باتت أعمالھ الصالحة ضع نفسھ في الخطیة، لذلك فإن اإلنسان قد ووألنلكن 
ص بالتمام ألنھ حي ــِّ خلبمقدور المسیح أن یُ . وحده بر المسیح ھو الُمجدي.الجدوى

  .)١٠٧١، صفحة ٦روح النبوة، الموسوعة التفسیریة، مجلد " (لیشفع فینااً دائم
  

  .اداً لمناقشتھ یوم السبت القادمرجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعدن* 
  

  نجیِل الَمِسیحإلسُت أستَِحي بِ األحد ـ 
للیَھُوِدي: ألني لسُت أستَِحي بإنجیِل الَمِسیح، ألنھ قَوة هللاِ للَخالص لُِكلِّ َمْن یُؤِمنُ "

أما البَارُّ ’:ألن فِیِھ معلن بر هللا بإیَمان، إلیمان، كَما ُھَو َمكتُوبٌ .أوال ثم للیُونَانِي



٢٤

ما الذي تقولھ ھذه اآلیات لك؟ كیف ).١٧و١:١٦رومیة ("‘یمان یَحیَافباإل
  ___________________________  اختبرت الوعود والرجاء الموجود فیھا؟

____________________________________________________  
  

  :تظھر في ھذه الفقرة عدة كلمات أساسیة
ھذه الكلمة ھي ترجمة لكلمة یونانیة تعني حرفیاً ).إنجیل المسیح(البشارة .١

وإذا نظرنا إلى ھذه الكلمة مستقلة عن أي . ‘أخبار سارة’أو ‘رسالة سارة’
جملة فھي قد تشیر إلى أي أخبار سارة؛ لكن بعد تعدیل موضعھا مثلما في ھذه 

األخبار السارة عن ’، فھي تعني "المسیح"الفقرة من خالل استخدام عبارة 
. )"االمسیَّ "المسیح ھي ترجمة للكلمة الیونانیة التي تعني فكلمة (‘یَّاالمس

بإمكان الناس الخالص من خالل صار ا قد جاء واألخبار السارة ھي أن المسیَّ 
فإنھ في المسیح، وفي بره الكامل ـ ولیس في أنفسنا، أو حتى في . اإلیمان بھ

.ناموس هللا ـ یمكننا إیجاد الخالص
وقد تم . مع هللا‘مستقیماً ’تشیر ھذه الكلمة إلى سجیة أن یكون المرء .البر.٢

وسنبرز ھذا المعنى إذ نتقدم تطویر معنى خاص لھذه الكلمة في سفر رومیة، 
تأتي الكلمة ١٧: ١تجدر اإلشارة إلى أنھ في رومیة . في دراستنا لھذا السفر

لنا ر ـَّ هللا، هللا ھو الذي وفإذن فھو البر الذي یأتي من عند". هللا"مقترنة بكلمة 
وكما نرى جمیعاً، فھذا ھو البر الصالح بما یكفي لیأتینا . دنا بھھذا البر وزوَّ 

.بوعد الحیاة األبدیة
تعني" pisteuo": "إیمان"نجد في اللغة الیونانیة أن الكلمة المترجمة .اإلیمان.٣

بعض الترجمات وفي [‘عتقاد أو إیمانإ’تعني" pistis"، وكلمة ‘تصدیق’
. ]تصدیق بالتبادل مع كلمة إیمانباللغة اإلنجلیزیة تستخدم أیضاً كلمة

.ف معنى اإلیمان وعالقتھ بالخالص إذ نتقدم في دراستنا لسفر رومیةیتكشَّ وسَ 
  

؟ ھل مرت علیك أوقات تساءلت فیھایقینیة الخالصھل حدث وتصارعت مع فكرة 
حتى إذا كان بإمكانك الخالص؟ ما الذي یأتي بھذه صاً أم ال، أوحقاً عما إذا كنت مخلَّ 

ربما ھي مؤسسة على الواقع؟ المخاوف؟ على أي شيء تتأسس ھذه المخاوف؟
بمعنى، ھل تعیش حیاة تحرمك من التصریح باإلیمان؟ إذا كان األمر كذلك، فما ھي 

كي تحصل على الوعود والضمانات التي لك في بھاالخیارات التي علیك القیام
  المسیح؟
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  االثنین ـ الحالة البشریة
لماذا من السھل جداً علینا كمسیحیین تصدیق ھذه الفقرة . ٢٣: ٣اقرأ رومیة 

الیوم؟ في الوقت ذاتھ، ما الذي قد یجعل بعض الناس یشككون في صدق ھذه 
  _______________________________________________  الفقرة؟

____________________________________________________  
  

اإلثم البشري، مجادلین یعترضون بالفعل على فكرة العجیب أن بعض الناس   
تنبع المشكلة مع ذلك من عدم فھم معنى الصالح .أن الناس بطبیعتھم صالحونبالقول 
. اتھموص آخرین والشعور بالرضا عن ذبإمكان الناس مقارنة أنفسھم بأشخا. الحقیقي

ولكن عندما نقارن . كان قدیساً مقارنة بأدولف ھتلر"آل كابوني"الشقي فإن حتى 
طیع أي منا التوصل إلى أي شيء سوى شعور أنفسنا با وبقداسة هللا وبره فلن یست

  .ساحق باالشمئزاز والقرف من نفسھ أو نفسھا
العبارة التي تم تفسیرھا بطرق وھي ". مجد هللا"تتحدث اآلیة أیضاً عن   
ولعل أبسط تفسیر لھذه العبارة ھو أن نعطیھا نفس التفسیر الذي ورد في . مختلفة

في اللغة الیونانیة یمكن و". وَرةَ هللا َوَمْجَدهُ صُ ] الرجل[لِكونِِھ "، ٧: ١١كورنثوس ١
لقد أفسدت الخطیة صورة ". صورة"أن تعادل بطالقة كلمة " مجد"لكلمة التي تعني ل

  .ال یرقى اإلنسان الخاطئ إلى عكس صورة أو مجد هللالذلك و. هللا في اإلنسان
  

التصویریة ھو أي من ھذه األوصاف ھل تغیر شيء الیوم؟ . ١٨ـ١٠: ٣اقرأ رومیة 
  وصفك، أو وصف ما كنت ستكون علیھ ما لم یكن المسیح في حیاتك؟إلىاألقرب

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
الخطوة األولى بالنسبة لنا تتمثل . مھما كنا سیئین، فإن حالتنا لیست میئوساً منھا

أنفسنا ومن أنفسنا على عمل أي منا المطلق وأیضاً بعجزنا بداخلفي أن نعترف بإث
فإنھ ما لم . إنھ عمل الروح القدس الذي یأتي بمثل ھذا االقتناع. شيء حیال ھذا األمر

الدفاع عن یقاوم الخاطئ الروح القدس فإن الروح القدس سیقوده إلى تمزیق قناع
اً في م المسیح، طلبوأن یلقي بنفسھ أو نفسھا عند أقداالنفس والتظاھر وتبریر الذات

  ).١٣: ١٨لوقا " (ھُمَّ اْرَحْمنِي، أنا الَخاِطئــّ الل: "الرحمة
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متى كانت آخر مرة نظرت فیھا إلى نفسك ودوافعك وأفعالك ومشاعرك نظرة متمعنة 
متفحصة صارمة؟ یمكن لھذا أن یكون اختباراً مؤلماً للغایة، ألیس كذلك؟ ما ھو 

  رجاؤك الوحید؟
  

  وحتى القرن الحادي والعشرینالثالثاء ـ من القرن األول 
ن، في مطلع القرن العشرین، عاش الناس بفكرة أن اإلنسانیة كانت في تحسُّ   

اً وبأن العلوم والتكنولوجیا من شأنھما أن یساعدا على یات ستزداد رقیّ وبأن األخالق
نھ من أعتقد أن البشر كانوا في طریقھم إلى الكمال؛ بمعنى وكان یُ . جعل األمور مثالیة

خالل النوعیة الصحیحة من التعلیم والتدرب األخالقي سیكون بمقدور البشر 
كان من المفترض أن یبدأ كل ذلك . التحسین، إلى حد كبیر، من أنفسھم ومن مجتمعھم

  .في الحدوث بشكل جماعي عند دخولنا إلى العالم الجدید الرائع بالقرن العشرین
حو، ألیس كذلك؟ فقد كان القرن لألسف، لم تأت األمور تماماً على ھذا الن  

ومن . ة ووحشیة في كل التاریخمن أعنف القرون وأكثرھا ھمجیاً العشرین واحد
بفضل التقدم العلمي الذي زاد من تمكن الناس من أن ما حدث كانالمثیر للسخریة 

ماذا كانت . قتل اآلخرین على نطاق ما كان ألسوأ المجانین بالماضي أن یحلموا بھ
  المشكلة؟

  
بأیة طرق نرى أن األشیاء المكتوبة حینھا، في القرن . ٢٣و٢٢: ١اقرأ رومیة 

  _____________  یھا الیوم في القرن الحادي والعشرین؟ــِّ األول للمیالد، یتم تجل
____________________________________________________  

  
نحطاط نھمر فیضان من الخطیة واإلثم واإلإعندما غاب هللا عن بال اإلنسانیة،   

في الواقع إننا ما لم . تلك المشكلةونعیش الیوم، كل واحد منا، في عواقب.والتدھور
  . لحظة بلحظة، فإننا سنصبح جزءاً من المشكلة، أیضاً ذواتنا م ــِّ لسَ ـُ ن
  

كیف نرى ھذا المبدأ متجلیاً اآلن؟ برفضھم . تحدیداً ٢٣و٢٢: ١رومیة تمعن في
، ما الذي أقدم الناس على عبادتھ وتقدیسھ في ھذا القرن الذي نعیش فیھ؟

  وبعملھم ذلك، كیف صاروا أغبیاء؟ تعال بأجوبتك إلى الصف یوم السبت
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  األربعاء ـ الیھود واألمم معاً 
أولئك الذین یتعامل تحدیداً مع خطایا األمم الوثنیین، ١كان بولس في رومیة   

  .منذ وقت طویل، وبالتالي، سقطوا في أكثر الممارسات المھینةهللابتعدوا عن
، أبناء وطنھ، بأن ینجرفوا ویتورطوا من الیھودلیسمح لشعبھلكنھ، ما كان  
، فإنھم ھم أیضاً )٢و١: ٣رومیة (عطیت لھم اُ فبالرغم من كل المزایا التي . كذلك

وبھذا المعنى، . صةــِّ ن بالناموس، وبحاجة إلى نعمة المسیح المخلوا خطاة، مدانیكان
النعمة اإللھیة من أجل الخالص، كان بمعنى كونھم منتھكین لشریعة هللا وحاجتھم إلى 

  . متساوینالیھود واألمم 
  

سالة ینبغي لنا ما الذي یحذر منھ بولس ھنا؟ أیة ر. ٢٤ـ١٧و٣ـ١: ٢اقرأ رومیة 
  _____________________  من ھذا التحذیر؟جمیعاً، یھود وأمم، استخالصھا

____________________________________________________  
  

وحیث أنك ال . ال تحسب نفسك أفضل من غیرك فتقیم نفسك قاضیاً علیھ"  
أنت یا من تدین أخاك . تمییز البواعث فأنت غیر أھل للحكم على اآلخرینتستطیع 

" تحكم على نفسك، وأنت بذلك تبرھن على أنك شریك الشیطان المشتكي على األخوة
  ).٢٩١روح النبوة، مشتھى األجیال، صفحة(

. في كثیر من األحیان یكون من السھل رؤیة خطایا اآلخرین واإلشارة إلیھا  
األمور، أو حتى أسوأ؟ المشكلة نفسمرة نجد أنفسنا مذنبین بارتكاب كمرغم ذلك،

من وذلكأفضلف عن أنفسنا أو جعل أنفسنا نشعر بأننا ھي أننا نمیل إلى غض الطر
  .خالل النظر إلى مدى السوء الذي في اآلخرین مقارنة بأنفسنا

الحكم فھو یحذر مواطنیھ من سرعة . لم یكن لدى بولس أي من ھذا التفكیر  
الیھود ـ حتى وھم شعب مختار ـ كانوا خطاة، وفي بعض إي على األمم، ألنھم، 

الحكم علیھم، ألنھم یسرعون في الحاالت، كانوا أكثر إثماً من الوثنیین الذین كانوا 
  .كیھود، قد أعطوا نوراً أكثر من األمم

یرتقي ا ـَـ ّ ِمنن أحد ا بار، ما مِ ـَّ نن أحد مِ أنھ ما مِ نقطة بولس من كل ھذا ھي  
اً سواء كنا یھود. س بطبیعتھقدَّ صالح أو مُ ِمنَّا ن أحد المعاییر اإللھیة، ما مِ لیصل إلى

جمیعنا ف.، أغنیاء أو فقراء، ممن یخشون هللا أو ممن یرفضونھاً أو إناثاً ، ذكوراً أو أمم
أمل أو یكون ھناك أي ل، كما ھي معلنة في اإلنجیل، ما كانمدانون، ولوال نعمة هللا

  .ِمنَّارجاء ألي
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علیھ من ھرطقة وریاء؟ بمعنى، كم مرة، حتى ولو كان بفكرك فقط، أنت ما مدى ما 
تدین اآلخرین على أمور أنت، أنت نفسك مذنب بارتكابھا؟ كیف نستطیع، من خالل 

  االنتباه إلى ما كتبھ بولس ھنا، أن نتغیر؟
  

  الخمیس ـ التوبة
یقول منھ أنالوالدانطلب فدفع طفل یبلغ من العمر خمسة أعوام أختھ أرضاً،   

تنظران إلى ینعینبوقال ألختھ بصوت منخفض و. قول ذلكالطفللم یرد. بأنھ آسف
  .بالتأكید،دون أي توبة صادقة،"آسف: "األرض

  
أم : "التاليه بھا الطفل ھذه في الذھن، اقرأ ع االحتفاظ بكلمة آسف التي تفوَّ م

ى ل أنَاتِِھ، غیَر َعالم أن لطَف هللا إنَما یَقتَادَك إلوتَستَھیُن بِغنَى لطفِِھ وإمَھالِِھ َوط
  ________________  أي رسالة لنا ھنا في ھذه اآلیة؟).٤: ٢رومیة (" بَِة؟والت

____________________________________________________  
  

هللا ال . ینبغي لنا أن نالحظ أن محبة هللا تقود وال تجبر الخطاة إلى التوبة  
. فھو یصبر بال حدود ویسعى لجذب كل الناس إلیھ من خالل محبتھیستخدم اإلكراه 

فإذا ر الغرض المقصود من التوبة، ألیس كذلك؟ إن التوبة القھریة من شأنھا أن تدمِّ 
جبر البعض على یُ ص الجمیع، ألنھ لماذاـُ خلكره الناس على التوبة، أفال یَ كان هللا یُ 

  جبر البعض اآلخر؟یُ التوبة في حین ال
  
رومیة ن یقامون محبة هللا ویرفضون التوبة ویبقون في عصیانھم؟الذي یحل بمَ ما
  ______________________________________________  ١٠ـ٥: ٢

____________________________________________________  
  

في ھذه اآلیات، وعبر سفر رومیة بشكل متكرر على دور یؤكد بولس   
من دون أعمال الناموس على أن وال ینبغي أبداً تفسیر التبریر باإلیمان . األعمال

ددعالعلى سبیل المثال، في . المسیحياألعمال الصالحة لیس لھا مكان في حیاة
الح "یتم وصف الخالص على أنھ من نصیب السابع، الذیَن بصبر في الَعَمل الصَّ
بالرغم من أن المجھود البشري ال یأتي بالخالص، إال أنھ جزء من و. "یَطلبونَ 

ر كیف یمكن ألي شخص قراءة الكتاب المقدس من الصعب تصوُّ . برمتھختبارإ
إن التوبة الحقیقیة، التوبة . ویأتي بفكرة أن ال أھمیة لألعمال واألفعال الصالحة بالمرة
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ب ــُّ ع دائماً بتصمیم على التغلتبَ ـُ تمن القلب، سَ وتنبع التي تنبع عن طیب خاطر 
  .ص من األمور التي نحن بحاجة إلى التوبة عنھاــُّ والتخل

  
تمیل فقط إلى كنتتوبة صادقة أم أنكم مرة عزمت فیھا على التوبة؟ھل كانتك

امك؟ وإذا كنت تمیل فقط إلى التخلص منأخطائك وتقصیراتك وآثالتخلص من
  لماذا ینبغي علیك التغییر؟وخطایاك، كیف یمكنك التغییر؟ 

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس
، "كرُم الرب"، الفصل الذي تحت عنوان "المعلم األعظم"اقرأ لروح النبوة من كتاب 

محبة "الفصل الذي تحت عنوان "طریق الحیاة"؛ واقرأ من كتاب ٢٤٠ـ٢٢١صفحة 
، صفحة "الحاجة إلى المسیح"، والفصل الذي تحت عنوان ١١ـ٥، صفحة "هللا

االحتكاك"، اقرأ الفصل الذي تحت عنوان "خدمة الشفاء"؛ ومن كتاب ١٨ـ١٢
  .٣١٥ـ٣٠٦صفحة" باآلخرین

  
ھم ال یدركون أن القلوب الطبیعیة . كثیرون مخدوعون بشأن حالة قلوبھم"  

ھم الخاص، وھم ـِ ون أنفسھم بفُ ــِّ لغَ یُ وھم . مخادعة فوق كل شيء، وشریرة للغایة برِّ
راضون ببلوغ معاییر طبیعتھم البشریة الخاصة بھم؛ لكن كم سیكون سقوطھم قاتالً 

ھم بأنفسھم ال یستطیعون الوفاء بمتطلبات هللالھیة، ألنما ال یبلغون المعاییر اإلعند
  ).٣٢٠، صفحة ١روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد " (ومالقاتھا

یعج الفساد في كل كان حیث . رضت أمامي صورة رھیبة لحالة العالمعُ "  
لم یحدث وأن رفعت الرذیلة . بھذا العصرخطیة الخاصةالالفسق ھو كان و. مكان
ا لو أن الناس كمليبدا. مثلما تفعل اآلنةوقحوجسارةبذیئة المشوه بجرأةا رأسھ

أة الرذیلة وقوتھا من جررون، وكاد محبو الفضیلة والصالح أن یحبطواخدَّ مُ 
أن تمنیت لو.یقتصر اإلثم المستشري على غیر المؤمنین والھازئینولم. وانتشارھا

ھم جال والنساء الذي یعتنقون دیانة المسیح فكثیر من الر. األمر لم یكن ھكذا، لكن ال
ھم ) المسیح(حتى بعض أولئك الذین یقولون بأنھم یتطلعون لظھوره . مذنبونأیضاً 

ھم ال یطھرون ذواتھم من كل . لیسوا أكثر استعداداً لھذا الحدث من الشیطان نفسھ
ارھم أن شھوتھم لدرجة أنھ أصبح من الطبیعي ألفك،لوقت طویلو،لقد خدمواف. دنس

، ٢روح النبوة، شھادات للكنیسة، مجلد " (تكون نجسة ولخیالھم أن یكون فاسداً 
  ).٣٤٦صفحة 

  



٣٠

  أسئلة للنقاش
كیف نرى ھذا المبدأ . في الصف، عودوا إلى أجوبتكم على سؤال یوم الثالثاء.١

متجلیاً في مجتمع الیوم؟

كنت ترى نفسك إذا . درس الجمعةاالقتباس الثاني من روح النبوة بإلىانظر.٢
في ھذه األوصاف، فما ھي اإلجابة؟ لماذا من المھم عدم الیأس والقنوط وإنما 

بالتطھیر؟ من ذا :بالغفران؛ ثانیاً :ـ أوالً المتعلقةینبغي المطالبة بوعود هللا
أنا ال . أنا فاسد للغایة. ما من فائدة"الذي یریدك أن تقول، مرة وإلى األبد، 

؟ أتستمع إلیھ أم إلى المسیح "س وأستسلمألذا ینبغي أن أیأن أخلص أبداً، یمكن
).١١: ٨یوحنا (‘أیًضا..تخطئوال ...ذھَبإ. ..كنال أنا أدیو’الذي سیقول لنا، 

وفساد اإلنسانیة؟ ما لماذا من المھم جداً بالنسبة لنا كمسیحیین أن ندرك إثم .٣
. المؤسفة رغم صحتھاك الحقیقة الذي یمكن أن یحدث عندما تغیب عن بالنا تل

؟لھذه الحقائقمفھومنا الكاذب والزائفأن یقودنا إلیھا أیة أخطاء یمكن 
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  )یولیو(تموز ٢٤  الدرس الرابع
  باإلیمانونرمبرَّ 

  
  السبت بعد الظھر

  .٢٨ـ١٩: ٣رومیة :المراجع األسبوعیة
ُر باإلإذا: "آیة الحفظ رومیة " (الناموسیمان بدون أعماِل نحِسُب أن اإلنَساَن یَتَبَرَّ

٢٨: ٣ .(  
  

إن . التبریر باإلیمان: في ھذا الدرس إلى الموضوع األساسي لسفر رومیةنأتي   
ف المتعدي على القانون أمام قاض تشبیھ مؤسس على قانون، حیث یقھذه العبارة ھي 

على عاتقھ جرائم لكن بدیالً یظھر ویأخذ. علیھ بالموت بسبب تعدیھالقاضيیحكمف
المجرم، الذي ـ بقبولھ البدیل ـ یقف أمام القاضي، لیس متعدي فیتبرأ بالتالي المجرم ال

بھ إلى جيء َمْن لم یرتكب أیة جرائم ـَ نظر إلیھ كیُ ھذا المجرمفقط مبرراً من ذنبھ لكن
م قدَّ سجل كامل ـ الشخص البدیل ـ الذي یتمتع بوذلك ألن. المحكمة على أثرھا

ھكذا یقف الشخص المذنب أمام و. للمجرم المعفى عنھ)التزامھ بالقانون(استحقاقاتھ
  ].على القانون[و أنھ أبداً لم یتعدَّ القاضي كما ل

بل على العكس من ذلك، كان ذنبھ . ال أحد یقول أن ھذا الشخص كان بریئاً   
  .عنھفقد تم العفونھ على الرغم من ذنبھأما األخبار السارة فھي أ. محققا

والبدیل، یسوع، لدیھ سجالً كامالً، . واحد منا مجرمفي خطة الخالص، كل   
ومن ھنا، . ناه عوضاً عن عدم برّ قبل برّ وھو یقف في ساحة المحاكمة نیابة عنا، فیُ 

ه لنا برّ النا ولكن بسبب المسیح، الذي یصیررون أمام هللا، لیس بسبب أعمفنحن مبرّ 
، معناھا أنھ "التبریر باإلیمان"فإن عبارة وبالتالي". باإلیمان"عندما نقبل ھذا البرّ 

، )المسیح(قف أمام هللا متسربلین ببره مھما كان ماضینا، فإننا عندما نقبل المسیح ن
في الواقع، ال یمكن أن ! ھذه ھي األخبار السارة. الوحید الذي یمكنھ خالصناالبرّ 

  .تكون األخبار أكثر مسرة من ذلك
  

  .الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمرجو التعمق في موضوع ھذان* 
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  أعمال الناموساألحد ـ 
ما الذي یقولھ بولس عن الناموس ھنا وحول ما یفعلھ . ٢٠و١٩: ٣اقرأ رومیة 

الناموس وما ال یمكن للناموس أن یفعلھ؟ لماذا ینبغي على المسیحیین فھم ھذه 
  ________________________________________  النقطة الھامة جداً؟

____________________________________________________  
  

ھمھ الیھود في أیام بمعناه الواسع كما قد فَ " ناموس"یستخدم بولس المصطلح  
، فإن")الناموس"الكلمة العبریة التي تعني (‘تواره’فباستخدام المصطلح . بولس

تعلیمات هللا الموجودة في ال یفكر تحدیداً ، حتى في عصرنا ھذا،يالیھودالشخص
ي أسفار العھد في أسفار موسى الخمسة األولى ولكنھ یفكر بصورة عامة أیضاً ف

، باإلضافة إلى التوسعات]رالوصایا العش[ولقد كان الناموس األدبي . القدیم بأكملھ
جمیعھا كانت ھذه وكذلك النصائح الطقسیة، في تطبیقھ لتشمل األحكام والقوانین،

  .س ھنا كما لو كان نظاماً یھودیاً فكر بالناموقد نُ فوبسبب ھذا، . تعلیمات هللاجزءاً من
غیر أن . تحت سلطتھ القضائیةأن تكونأن تكون تحت الناموس ھوفمعنى  

وال یمكن للناموس أن یزیل . الناموس مع ذلك یظھر نقائص اإلنسان وذنبھ أمام هللا
الذنب؛ كل ما یمكن للناموس عملھ ھو توجیھ الخاطئ إلى السعي للبحث عن حل 

  .وعالج لھذا الذنب
ق سفر رومیة في أیامنا ھذه، حیث لم یعد الناموس الیھودي عامالً، وإذ نطبِّ   

وال یمكن ]. الوصایا العشر[فإننا نفكر في الناموس تحدیداً على أنھ الناموس األدبي 
إن . لھذا الناموس أن یخلصنا مثلما ال یستطیع نظام القوانین الیھودیة تخلیص الیھود

إن عمل الناموس األدبي ھو أن . يخالص الخاطئ لیس من عمل الناموس األدب
  .ظھر للناس أین كان تقصیرھم في عكس طبیعة هللا ھذهظھر طبیعة هللا وأن یُ یُ 

ـ أو النوامیس اً أو مدنیاً أو طقسیاً سواء كان أدبی: أیاً كانالناموسإن حفظ   
أبداً قصد لھفي الواقع، أن الناموس لم یُ . ال یجعل اإلنسان مبرراً في نظر هللا،مجتمعة

لناموس ھو أن یشیر إلى القصد من اإن بل على العكس من ذلك، . القیام بھذا الدور
  . نقائصنا ویوجھنا إلى المسیح

ص أحداً مثلما ال یمكن ألعراض ــِّ أن یخل] أي ناموس كان[ال یمكن للناموس   
ر إلى الحاجة إنما ھي تشیإن أعراض المرض ال تعالجھ. ضالمرض أن تعالج المر

  .ھذا ھو عمل الناموس. العالجإلى
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لناموس؟ ماذا ینبغي لھذه اإلجابة أن تخبرك في حفظ اما مدى نجاح مجھوداتك 
  حول عدم جدوى محاولة نیل الخالص من خالل حفظ الناموس؟

  
  االثنین ـ اإلیمان والبر

"نبیاءن فقد ظَھَر برُّ هللا بدون الناموس، َمشُھوًدا لھُ ِمَن الناُموس واألوأما اآل"
  __________________  كیف لنا أن نفھم ما تعنیھ ھذه اآلیة؟).٢١: ٣رومیة (

____________________________________________________  
  

أما البرّ . الذي كان مألوفاً للیھودالناموس، البرّ برّ الجدید بھذا البرّ یُقارن  
هللا ھو الذي یزود إن یأتي من عند هللا، ؛ بمعنى، أنھ برّ "هللاببرّ "الجدید فیعرف 

  .الحقیقيذي یقبلھ هللا على أنھ البرّ الوحید ال، وھو البرّ ذا البرّ اإلنسان بھ
ى في حیاتھ عندما كان ھنا بالجسد ـَّ المسیح الذي تجلھذا بالتأكید ھو برّ   

باإلیمان والذین یطالبون بھ ي یقدمھ لجمیع من یقبلونھالمسیح الذالبشري، برّ 
  .ألنفسھم، ال ألنھم یستحقونھ لكن ألنھم بحاجة إلیھ

  
یتطلب الناموس براً، والخاطئ مدین بھذا البر إلى . عة الناموسإن البر ھو إطا

بھا والطریقة الوحیدة التي یستطیع . الناموس؛ لكن الخاطئ عاجز عن صنعھ
مكن للخاطئ جلب استحقاقات یسوع باإلیمان ی. تحقیق البر ھي من خالل اإلیمان

ول بر یسوع بدالً ویتم قب. متثالھ في حساب الخاطئإبنھ وإیضع الرب طاعة إلیھ، ف
یصفح عنھا ویبررھا، ویتعامل فیتسلم هللا النفس التائبة المؤمنة ومن فشل اإلنسان

روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد (" معھا كما لو كانت بارة، ویحبھا كما یحب ابنھ
  )٢٢: ٣رومیة (كیف یمكنك تعلم قبول ھذا الحق الرائع لنفسك؟ . )٣٦٧، صفحة ١

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
وإذ . یسوع المسیحشخصع المسیح یعني ھنا بال شك اإلیمان فيإیمان یسو  

موافقة عقلیة؛ أكثر من د یكون أكثر من مجرَّ اإلیمان في الحیاة المسیحیة فسیعمل ھذا
وبدالً من ذلك، یكون اإلیمان . اعتراف ببعض الحقائق عن حیاة المسیح وموتھ

اإلیمان الحقیقي ھو . ضامن وربّ ووبدیلھو قبولھ كمخلصالحقیقي في المسیح 
  .ھو الوثوق فیھ والسعي باإلیمان للعیش وفقاً لوصایاه. اختیار طریقة المسیح للحیاة
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  الثالثاء ـ النعمة والتبریر
مع األخذ في االعتبار ما درسناه حتى اآلن عن الناموس وحول ما ال یمكن للناموس 

ذي یعنیھ بأن الفداء ھو ما الذي یقولھ بولس ھنا؟ ما ال. ٢٤: ٣عملھ، اقرأ رومیة 
  _________________________________________  بیسوع المسیح؟

____________________________________________________  
  

كما نجده في اآلیة؟ نجد أن ھناك صلة وثیقة بین " التبریر"ما ھي فكرة   
فنحن مبررون . ، صلة ال تظھر دائماً من خالل الترجمات المختلفة"البرّ "و" التبریر"

  .ل هللاـبَ ـِ من ق‘نین مبررـَ لعْ ـُ ن’عندما 
بعد .من هللاوقبل ھذا التبریر، یكون الشخص غیر بار، وبالتالي غیر مقبول 

  .هللا منمقبوالً یكون التبریر، یعتبر ھو أو ھي مبرراً، وبالتالي 
فعندما یتوجھ . حساناإلالنعمة تعني . یحدث كل ھذا فقط من خالل نعمة المسیح  

عمالً من أعمال یعتبر إعالن ھذا الشخص باراً إلى هللا طلباً في الخالص فإنالخاطئ
إنھا إحسان غیر مستحق، ویكون المؤمن مبرراً دون أي استحقاق من جانبھ، . النعمة

إن الشخص . مطالبة بھذا البر من عند هللا سوى عجزه التاملیتقدم بھ لدون أي حق
ح كبدیل وضامن یبرر من خالل الفداء الذي بیسوع المسیح، الفداء الذي یقدمھ المسی

  .وكفیل عن الخاطئ
نھ یحدث ، بمعنى أ"punctiliar"التبریر في رومیة على أنھ عمل لحظي ردُ یَ   

ففي لحظة یكون الخاطئ خارجاً قَِصیَّاً، غیر بار وغیر . في لحظة معینة من الزمن
  .مقبول؛ وفي اللحظة التالیة، التي تتبع التبریر، یكون الشخص مقبوالً وباراً 

كأنھ عمل ماض، عمل تم عندما إلى البرّ الذي في المسیح ینظرُ شخص إن ال  
ھو كون ) ١: ٥رومیة " (مبرراً "فمعنى كون اإلنسان . سلم نفسھ بالتمام إلى یسوع

  .‘قد نال التبریر بالفعل’اإلنسان حرفیاً 
وبطبیعة الحال، فإنھ إذا حدث وعثر اإلنسان المبرر ثم عاد إلى یسوع، فالبد   

ختباراً یومیاً، فھناك إأیضاً، إذا تم اعتبار إعادة التجدید . التبریر مجدداً من حدوث 
  .اً متكرراً ختبارإمنطق في أن یتم اعتبار التبریر 

  
إذا كانت أخبار الخالص السارة بھذه الروعة، فما الذي یمنع الناس من قبولھا؟ في 

في إعاقتك من الحصول حیاتك أنت الشخصیة، ما ھي أنواع األمور التي تتسبب
  على كل ما یعدك هللا بھ ویقدمھ لك؟
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  "بر المسیح"األربعاء ـ 
وھو . باستفاضة أكثر أخبار الخالص السارة٢٥: ٣یعرض بولس في رومیة   

التي تعني " hilasterion"وتظھر الكلمة الیونانیة . یستخدم كلمة مبتكرة، الكفارة
وكما . "غطاء الرحمة"، والتي تترجم ٥: ٩ن الكفارة فقط في ھذه اآلیة وفي عبرانیی

، فھي تصف عرض التبریر والفداء من خالل ٢٥: ٣ھي مستخدمة في رومیة 
س قدِ مَ في مز إلیھ بغطاء الرحمة المسیح، یبدو أن الكفارة تمثل إتماماً لكل ما رُ 

ل موتھ كذبیحة من خالوعنیھ ذلك، إذن، ھو أن المسیحما ی. العھد القدیم] مسكن[
وسیلة الخالص وتم تصویره على أنھ من یقوم بتوفیر كفاریة، قد صار تضحیة
  .باختصار، إن ھذا یعني أن هللا قد فعل كل ما یلزم فعلھ لخالصنا. الكفارة
فح َعِن الَخطَایَا"تتحدث الفقرة كذلك عن    إن خطایانا ھي التي تجعلنا ". الصَّ

لكن . شيء من أنفسنا إللغاء خطایاناونحن ال نستطیع عمل أي. غیر مقبولین لدى هللا
هللا في خطة الفداء قد أعد طریقة یمكن من خاللھا الصفح عن ھذه الخطایا من خالل 

  .دم المسیحباإلیمان 
وھي ‘ور بجانبالعب’أو ‘العبور فوق’حرفیاً ھي " صفح"ونانیة للـ الكلمة الی  

 الصفح عن خطایا یستطیع هللا. ال تعني بأي شكل من األشكال تجاھل الخطایا
لذلك، فأي شخص لدیھ . الماضي ألن المسیح، بموتھ، قد دفع جزاء كل خطایا البشر

یمكن الصفح عن خطایاه، ألن المسیح قد مات بالفعل من أجلھم " إیمان في دمھ"
  ).٣: ١٥كورنثوس ١(
  

  _______________  أي نقطة یؤكد علیھا بولس ھنا؟. ٢٧و٢٦: ٣اقرأ رومیة 
____________________________________________________  

  
التي كان یتوق بولس إلى مشاركتھا مع كل من یرغبون في األخبار السارة إن 

ن حصولنا على ھذا البر ال یأتي أكان متاحاً لإلنسان، و" بر هللا"ستماع إلیھ ھو أن اإل
  .باإلیمان في المسیح وما فعلھ من أجلناھ یأتيمن أعمالنا، وال باستحقاقاتنا، لكن

في عیون هللاوسیبقى، ررینوبسبب صلیب الجلجثة، یمكن  إعالن الخطاة مب  
ن االتھام، ألبإصبعوال یستطیع الشیطان اإلشارة إلى هللا . الكون عادالً ومستقیماً 

لقد اتھم الشیطاُن هللاَ بأنھ یطلب من الجنس . السامیةمت الذبیحة الثمینةالسماء قد قدَّ 
  . ولقد دحض الصلیب ھذا االدعاء. مستعداً ألن یعطیھ] هللا[البشري أكثر مما كان ھو 
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توقع الشیطان أن یدمر هللا العالم بعد أن سقط البشر في الخطیة؛ بدالً من ذلك، 
بیعة هللا؟ كیف ینبغي ن طماذا یخبرنا ذلك ع. أرسل هللا المسیح لخالص العالم

ریقة عیشنا؟ ما الذي ستفعلھ بشكل مختلفؤثر في طلتعرفنا على طبیعة هللا أن ی
  ساعة القادمة بصورة مباشرة نتیجة تعرفك بطبیعة هللا وصفاتھ؟٢٤في الـ 

  
  الخمیس ـ اإلیمان واألعمال

).٢٨: ٣رومیة (" إذا نحسُب أن اإلنساَن یَتَبَرر باإلیَمان بُدون أعماِل الناموس"
ھل یعني ھذا أننا غیر مطالبین بإطاعة الناموس حتى وإن كان الناموس ال 

ح إجابتك؟صناــِّ یخل   _____________________________________  وضِّ
____________________________________________________  

  
یتحدث عن الناموس بمعناه ٢٨: ٣في السیاق التاریخي، كان بولس في رومیة   

فمھما حاول الشخص الیھودي العیش بضمیر یقظ تحت . الواسع في النظام الیھودي
ا، فال یمكن لھذا الشخص أن لنظام، فإنھ إذا فشل في قبول المسیح على أنھ المسیَّ ھذا ا

  .یكون مبرراً 
اإلیمان یستبعد التفاخر من ناموسإن ھذه اآلیة ھي نتیجة دعوى بولس بأن   

لكان من الممكن لھ أن برر بأعمالھأن یُ فإذا كان بإمكان اإلنسان. جانب اإلنسان
عندما یُعلن الشخص مبرراً ألن المسیح كان ھو ھدف لكن. یتفاخر بھذه األعمال

  . لذي قد برر األثیمافي ھذا التبریر یرجع بكل تأكید إلى هللافإن الفضل ، إیمانھ
حیث ،"ما ھو التبریر باإلیمان؟":السؤالقة حولروح النبوة إجابة شیِّ أعطت  

هللا بطرح مجد اإلنسان في التراب، وعمل قیام) التبریر باإلیمان(إنھ": كتبت تقول
روح النبوة، شھادات للقساوسة " (هللا لإلنسان ما لیس في وسع اإلنسان عملھ لنفسھ

  ).٤٥٦وخدام اإلنجیل، صفحة 
إن التبریر ال یمكن . ر عن خطایا الماضيتكفِّ ال یمكن ألعمال الناموس أن   
ھذا لذلك، وب. بیحة المسیح الكفاریةذمھ باإلیمان من خاللــُّ قط تسلإنما یمكن فكسبھ

ن نكون مبررین بدون إذن، فأ. ال الناموس أي عالقة بالتبریرالمعنى، ال یكون ألعم
  .أعمال ھو أن نتبرر بدون وجود أي شيء في ذاتنا نستحق من أجلھ التبریر

م یقولون أن كل فھُ . ھذه الفقرةلكن كثیراً من المسیحیین قد أساءوا فھم وتطبیق   
ما على الشخص عملھ ھو أن یؤمن، في حین یقللون من شأن األعمال أو الطاعة، 

یؤكد بولس في . ما كتبھ بولس تماماً وبذلك، أساءوا فھمِ . حتى الطاعة للناموس األدبي
من ف. على األھمیة الكبرى لحفظ الناموس األدبيمن األسفارسفر رومیة وغیره
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؛ رومیة ١٧: ١٩متى (یعقوب ویوحنا فعلوكذلكد أن المسیح حفظ الناموسالمؤك
النقطة التي یرید بولس التأكید علیھا ). ١٢: ١٤؛ رؤیة ١١و١٠: ٢؛ یعقوب ١٣: ٢

ھي، إنھ بالرغم من أن إطاعة الناموس ھي لیست السبیل إلى التبریر، إال أن ھنا 
ن مثل ھذا الشخص، في أو،الشخص المبرر باإلیمان ال یزال یحفظ ناموس هللا

الذي ) الضال(فالشخص غیر المھتدي . الواقع، ھو الوحید الذي یمكنھ حفظ الناموس
  .لم یتبرر ال یمكنھ أبداً الوفاء بمتطلبات الناموس

  
لماذا من السھل جداً الوقوع في فخ االعتقاد بأنھ حیث أن الناموس ال یخلصنا فنحن 

بررت سبب (غت الخطیةظھ؟ ھل حدث وأن سوَّ لسنا بحاجة ألن ننشغل بأمر حف
؟ في بذریعة أن التبریر ھو باإلیمان؟ لماذا یعد ذلك موقفاً خطیراً جداً )ارتكابك لھا

: من خالل بر المسیح[الوقت ذاتھ، ماذا سیكون مصیرنا بدون الوعد بالخالص 
تفاسیرنا من خالل [غوى النتھاك ھذا الوعد واإلساءة إلیھ ، حتى عندما نُ ]المترجم

  ؟ ]المترجم: الخطأ لمفھوم التبریر باإلیمان
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
ُجدد "، الفصل الذي تحت عنوان "المعلم األعظم"من كتاب اقرأ لروح النبوة

  .١٠٠ـ٩٠، صفحة "َوُعتقاء
  

فإذا أنت سلمتھ نفسك وقبلتھ فادیاً ومخلصاً لك حسبت باراً كأنك لم تخطئ "  
روح النبوة، طریق الحیاة، صفحة " (قد حسبت لك فصارت صفاتكقط، إذ أن صفاتھ

٥٤.(  
إن المالئكة، الذین ال یعرفون شیئاً عن . إحسان غیر مستحقن النعمة ھي إ"  

؛ لكن إثمنا یدعو إلى ظھر نحوھمـُ ى أن تكون ھناك نعمة تالخطیة، ال یعرفون ما معن
روح النبوة، رسائل مختارة، " (رحیمبل إلھ النعمة نحونا من قِ )مارسـُ ت(ظھر ـُ أن ت

  ).٣٣٢ـ٣٣١، صفحة ١مجلد 
ن للخاطئ على منح الغفرارأى هللا أن من الالئق اإلیمان ھو الشرط الذي"  
، لكن ألن اإلیمان یمكنھ َحُق الخالص من أجلھـَ لإلیمان أي فضل یُْست؛ لیس ألن أساسھ

أن یقدمإلیمان یمكن ل. خطیةمساك باستحقاقات المسیح التي ھي العالج المتوفر للاإل
وعندما یؤمن الخاطئ بأن المسیح . ي الخاطئ وإثمھطاعة المسیح الكاملة بدالً من تعدّ 

عن آثام حسب وعوده الثابتة، یصفح وحینئذ،، فإن هللا،خلصھ الشخصيھو م
قد حصل على التبریر ألن ویدرك اإلنسان التائب عندھا أنھ. بالمجانویبررهالخاطئ
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روح النبوة، رسائل " (كبدیل عنھ وكافل لھ، قد مات من أجلھبكفارتھ وبّرهالمسیح، 
  ).٣٣٧ـ٣٣٦مختارة، صفحة 

یدین الخاطئ ، لكنھعلى الرغم من أن الناموس ال یمكنھ إلغاء عقوبة الخطیة"  
ویؤمنون فين یتوبون، ولقد وعد المسیح بغفران وفیر لكل مَ بكل ما علیھ من إثم

إن وصمة الخطیة التي على . للنفس التائبة المؤمنةمحبة هللا ممتدة بوفرةإن. رحمتھ
إن . یاً لآلبكان مساوللذي. ..النفس یمكن محوھا فقط من خالل دم الفداء الكفاري

وموتھ وشفاعتھ من أجل الضالین ـ عمل المسیح ـ حیاتھ، وما القاه من خزي وإذالل
ماً م الناموس ویَ عظِّ یُ  ، صفحة ١روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد " (جعلھ مكرَّ

٣٧١.(  
  

  أسئلة للنقاش
ص ما تقولھ اقرأ آیات ھذا األسبوع ومن ثم، بكلماتك الخاصة، اكتب مقطعاً یلخِّ .١

.شاركوا ما كتبتموه مع بعضكم البعض في الصف. ھذه اآلیات

َّ أمعن التفكیر فیما تكل.٢ یخبرنا ذلك عن ماذا ینبغي أن . موت ابن هللا: فھ خالصناــ
توقفنا عن الخطیة ولم نحنإذاوء الخطیة وبشاعتھا؟ على كل حال، مدى س

غیر كاف لجعلنا مبررین أمام لماذا سوف ال یزال ذلك نعد نرتكبھا مجدداً، 
هللا؟ كیف یمكن لھذه الحقائق أن تساعد في حثنا على مقاومة تجربة الخطیة؟

غوى من خاللھا إلساءة استعمال ما ھي بعض الطرق التي یمكن للشخص أن یُ .٣
إن اإلنسانھذه األخبار السارة حول الخالص باإلیمان وحده؟ أي فخ یقع فیھ 

؛ ١٦: ٣بطرس ٢انظر (وجد نفسھ في خضم مثل ھذا النوع من التفكیر؟ 
).٧: ٣یوحنا ١
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  )یولیو(تموز ٣١  الدرس الخامس
  التبریر والناموس

  
  السبت بعد الظھر

؛ ٣١و٢٣ـ٢٠: ٣؛ رومیة ١٢و١١صموئیل ٢؛ ٦: ١٥تكوین :األسبوعیةالمراجع 
  .٤: ٣یوحنا ١؛ ١٩: ٣؛ غالطیة ١٧ـ١: ٤

  
ُ أفن":آیة الحفظ ُ نبَل! یَمان؟ َحاَشابِطُل الناُموَس باإلـ : ٣رومیة " (النَّاُموسَ تبثـ

٣١.(  
  

صحاح الرابع من سفر رومیة إلى أساس المعتقد من نواح عدیدة، یصل األ
لم یترك بولس مجاالً للشك لدى القارئ بشأن و.الكتابي للخالص باإلیمان وحده

كمثال الخالص باإلیمان وذلك بإشارتھ إلى إبراھیم ـ نموذج القداسة والفضیلة ـ 
فإذا كان أفضل ما . لشخص كان بحاجة إلى الخالص بالنعمة، دون أعمال الناموس

للناموس غیر كافیین لتبریره أمام هللا، من أعمال وحفظھ ) إبراھیم(لدى ھذا الشخص 
س تبریر إبراھیم، فالبد فأي رجاء یكون ألي شخص آخر؟ فإذا كانت النعمة ھي أسا

  .، یھوداً وأمماً وأن تكون النعمة ھي أساس تبریرنا جمیعاً 
) ١: (عن ثالث مراحل رئیسیة في خطة الخالص٣یكشف بولس في رومیة   

استجابة (استجابة البشر لذلك الوعد ) ٢(؛ )النعمةوعد (الوعد بالبركات اإللھیة 
). التبریر(إلى أولئك الذین یؤمنون البر المنسوبباإللھيالتصریح) ٣(؛ )اإلیمان

  .ھكذا عمل األمر مع إبراھیم، وھكذا یعمل األمر معنا
الخالص ھو بالنعمة؛ إنھ ومن األھمیة بمكان أن نتذكر أنھ بالنسبة لبولس،   

فإذا كنا نستحق ھذا . نا مھما كان ما نحن علیھ من عدم استحقاقشيء ممنوح ل
واجب [یناً عندھا دَ الخالص ، فسیكون ا سنكون دائنین، وإذا كنا دائنینــَّ نـُ الخالص لك

وكوننا بھذا الفساد والسقوط الذي نحن علیھ، . ولیس ھبة ممنوحة] على هللا سداده لنا
  .واجب السدادولیس دیناً فالبد وأن یكون الخالص ھبة

، إلى سفر التكوینبولسبنا وإلثبات نقطتھ حول الخالص باإلیمان وحده، یعود   
ا: "والتي تقول٦: ١٥مقتبساً اآلیة في تكوین  بِّ فََحِسبَھُ لھُ بّرً ھا ھو ".فَآَمَن بالرَّ

  . في الصفحات األولى من الكتاب المقدسیجيء ِذكره التبریر باإلیمان 
  

  .في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمرجو التعمق ن* 



٤٠

  
  الناموسترسیخاألحد ـ 

ما ھي نقطة بولس ھنا؟ لماذا تعد ھذه النقطة مھمة بالنسبة لنا . ٣١: ٣اقرأ رومیة 
  ________________________________________  كأدفنتست سبتیین؟

____________________________________________________  
  

ھذا بالرغم . ل ناموس هللاأن اإلیمان ال یبطبإصرار في ھذه الفقرة یعلن بولس   
حتى أولئك الذین حفظوا الناموس، بما في ذلك مجموعة قوانین العھد حقیقة أنھمن 

إن دیانة العھد القدیم، كتلك التي للعھد . القدیم، لم یخلصوا بسبب حفظھم للناموس
  .إلى الخطاةباإلیمانالجدید، كانت دائماً واحدة من نَِعم هللا الممنوحة

  
ة أنھ حتى في العھد القدیم كان الخالص كیف تظھر ھذه اآلی. ٨ـ١: ٤اقرأ رومیة 

  _______________________________  باإلیمان ولیس بأعمال الناموس؟
____________________________________________________  

  
با فَُحِسَب لھُ ... آَمَن "وفقاً لھذا السرد من العھد القدیم نجد أن إبراھیم قد   

ا تالي فإن أي قول وبال. م أن التبریر ھو باإلیمانــِّ إذن، فالعھد القدیم نفسھ یُعل". بّرً
ح  یجعلھ عدیم ’، أو )باللغة الیونانیة،"katargeo("‘بطل الناموسیُ ’ان بأن اإلیمیُلمِّ

ى حد كبیر الخالص باإلیمان ھو إلفخاطئ؛ ھو قول‘الناموسیُْسقِط’، أو ‘الجدوى
فعلى سبیل المثال، ما الذي تدور . ل كل صفحاتھــًّ جزء من تعلیم العھد القدیم ویتخل

ما لم یكن تمثیالً وتصویراً لكیفیة خالص الخطاة، لیس المقدسحولھ كل طقوس 
  ؟م الخاصة ولكن بموت البدیل مكانھم ونیابة عنھمبأعمالھ
المغفرة لداود بعد عالقتھ الدنیئة مع تما الذي یمكن أن یشرح كذلك كیف تمو  

ى قد تعدَّ داود، ألن داود صــَّ الذي خلھو أنھ لم یكن حفظ الناموس بثشبع؟ من المؤكد 
فلو كان خالص داود .مبادئ الناموس وبالتالي كان مداناً بالناموسعلى العدید من 

  .بالمرةص ـُ بالناموس، فإنھ ما كان لیَْخل
.ع بولس الفضل في استرداد داود لإلحسان اإللھي كمثال للتبریر باإلیمانـِ رجیُ   

من العھد اً آخرثاالً كان ذلك إذن م. من أعمال نعمة هللالقد كان الغفران لداود عمالً 
في الواقع، مھما كان ما أصبح علیھ العدید من الیھود . القدیم حول التبریر باإلیمان

د تقیُّ ولم یكن ال. الدین الیھودي كان دین نعمةد صارم بالناموس، فإناً من تقیُّ قدیم
  .أساساً لھلھذا األمر ولیساً سوى تحریف] كوسیلة للخالص[ناموس الحرفي بال



٤١

  
). ٥١؛ مزمور ١٢و١١صموئیل ٢(في خطیة داود واسترداده قلیلةتمعن لدقائق

من ھذه القصة المحزنة؟ ھل ھناك درس في أي رجاء یمكنك االستفادة منھ لنفسك
  كیف ینبغي لنا، في الكنیسة، معاملة الذین سقطوا؟

  
  یناالثنین ـ نعمة أم دَ 

إنما . من مجرد مسألة الھوتیةإن المسألة التي یتعامل معھا بولس ھنا ھي أكثر  
أنھ فلو كان في اعتقاد الشخص. القتنا باھي تدخل في صمیم وجوھر الخالص وع

معاییر معینة من القداسة ، وبأنھ یجب علیھ بلوغ]من هللا[كسب القبول علیھ یجب 
ھ إلى الداخل الطبیعي جداً التوجُّ ان، لكان منالتبریر والغفرمن نیل قبل أن یتمكن

ین سیصبح غایة في التركیز على كان الدَّ لو. ع إلى أعماق المرء وأعمالھــُّ والتطل
  .الذات، الشيء الذي ھو آخر ما یحتاج إلیھ أي شخص للخالص

تشبث الشخص باألخبار العظیمة بأن التبریر ھو عطیة وفي المقابل، فإنھ لو   
من السھل ومن فكم كان،ریرق وغیر جدیر تماماً بھذا التبمن هللا، وأنھ غیر مستح

ھ تركیزه نحو هللا ونحوالطبیعي جداً  محبتھ ورحمتھ بدالً من لذلك الشخص أن یُوجِّ
  التركیز على الذات؟ 

ن المرجح أن یعكس محبة هللا وطبیعتھ ـ الشخص ن الذي مِ وفي النھایة، مَ   
  في هللا؟م الشخص الذي یضع تركیزهالمستغرق في الذات أ

  
  ؟شعار التبریر باإلیمانرحطع بولس ھنا فيكیف یتوسَّ . ٨ـ٦: ٤اقرأ رومیة 

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
ینبغي على الخاطئ أن یأتي باإلیمان إلى یسوع، ویتشبث باستحقاقاتھ، ویلقي "  

. إنھ لھذا السبب قد جاء المسیح إلى العالم. م عفوهـَّ اآلثام، ویتسلحاملبآثامھ على 
آثماً وصار تائباً مؤمناً فیصبح عضواً في نسب إلى َمْن كان وھكذا فإن بر المسیح یُ 

  ).٢١٥، صفحة ١روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد " (العائلة الملكیة
ثم یواصل بولس توضیح أن الخالص باإلیمان لم یكن فقط للیھود ولكن لألمم   
حول خبیراً في الحقیقة، إذا كنت ترغب في أن تكون تقنیاً ). ١٢ـ٩: ٤رومیة (كذلك 
: ٢٤یشوع (وثني ) أصل(مر، فإن إبراھیم لم یكن یھودیاً؛ فلقد جاء من نسل ھذا األ

ر إبراھیم برَّ ـَ وعندما ت. ولم یكن ھناك تمییز بین األمم والیھود في ذلك الوقت). ٢



٤٢

وھكذا أصبح إبراھیم أباً لكل من المختتنین .فھو لم یكن حتى مختتناً ، )٦: ١٥تكوین (
ثاالً عظیماً یستخدمھ بولس لیوضح نقطتھ حول وغیر المختتنین، وأصبح كذلك م

لعرق أو الجنسلقد كان موت المسیح للجمیع، بغض النظر عن ا. عالمیة الخالص
  ).٩: ٢عبرانیین (
  

، وباعتبار ما یخبرنا بھ الصلیب حول قیمة مع وضع عالمیة الصلیب في االعتبار
ز ألمة ما أمراً فظیعاً؟ كیف عد العنصریة أو العرقیة أو التحیُّ كل كائن بشري، لماذا تُ 

تطھیر عقولنا منھما بنعمة م إدراك وجود التعصب والتحیز في داخلنا وـُّ یمكننا تعل
  هللا؟

  
  الثالثاء ـ الوعد والناموس

یكون وارثا للَعالم، بل فإنھُ لیَس بالناموس كان الوعد إلبراھیم أَو لنسلھ أن"
).١٣: ٤رومیة " (ببرِّ اإلیمان

حیث یسعى بولس إلى . تناقضانم"الناموس"و" الوعد"ھذه اآلیة أن نجد في 
ویجد مثاالً لذلك في . قاعدة من العھد القدیم لتعالیمھ حول التبریر باإلیمانترسیخ

قبول إبراھیم إلى حد ما، كانو. لھم)جد أعلى(إبراھیم، الذي یتقبلھ كل الیھود كسلف
ولقد ". َوارثا للَعالم" إبراھیم بأنھ سیكون فقد وعد هللا. بمعزل عن الناموسوتبریره 

بالدور الذي تضمنھ ھذا لَ ـِ بقد قَ ق إبراھیم ھذا الوعد؛ معنى ھذا أن إبراھیم صدَّ 
ویبقى ھذا مثاالً . ھ هللا وعمل من خاللھ على خالص العالمـَ لـِ وكنتیجة لذلك قَب. الوعد

، القدیم، السبب الذي من أجلھقویا عن الكیفیة التي كانت تعمل بھا النعمة في العھد 
  .استخدم بولس ھذا المثالشك،أدنى دون من 

  
كیف یواصل بولس ھنا إظھار أن الخالص باإلیمان كان . ١٧ـ١٤: ٤اقرأ رومیة 

  _______________  ٩ـ٧: ٣انظر أیضاً غالطیة محوریاً ومركزیاً للعھد القدیم؟ 
____________________________________________________  

  
كان یكتب بولسالذینالناس َمن ھم أن نتذكر، كما قلنا في البدایة، من المھم   

وجاء البعض مغمورین في ناموس العھد القدیم، من الیھود ن لقد كان المؤمنو. إلیھم
منھم لیعتقد أن خالصھم كان متوقفاً على مدى حفظھم للناموس، بالرغم من أن ذلك 

  .مھ العھد القدیمــِّ ما یَُعلھو لم یكن 



٤٣

بأن إبراھیم، حتى قبل وفي سعیھ لتصحیح ھذا المفھوم الخاطئ، جادل بولس   
األمر الذي (الوعود، لیس بأعمال الناموس قد حصل علىكان الناموس في سیناء، 

أن الناموس ـ التوراة بأكملھا والنظام الطقسي ـ لم یكن موجوداً كان سیكون صعباً، إذ
  .باإلیمانإنما حصل على تلك الوعودو) بعد

، الذي ]الوصایا العشر[وحدهوإذا كان بولس یشیر ھنا إلى الناموس األدبي  
بل فإن ذلك ال یغیِّر في األمر شیئاً، من حیث المبدأ حتى قبل سیناء،كان موجوداً 

حیث یقول بولس أن محاولة الحصول على ! وربما یزید ذلك األمر صعوبة وتعقیداً 
ھذه كلمات .عدیم الجدوىوجعل اإلیمان باطالً، بل وعود هللا من خالل الناموس ت

ھو . دینص، في حین أن الناموس یُ ــِّ خل، لكن نقطة بولس ھي أن اإلیمان یُ قویة
نفس الشيء الذي یؤدي إلى یحاول تعلیمنا عدم جدوى البحث عن الخالص بواسطة

، قد انتھكنا الناموس، وبالتالي فإننا جمیعاً بحاجة إلى ة، ألننا جمیعاً، یھوداً وأمماً اإلدان
ِسَب إلى ـُ الذي نص، ذلك البّر ــِّ بّر المسیح الُمخل: یمالشيء الذي احتاجھ إبراھنفس

  .حسابنا باإلیمان
  

  األربعاء ـ الناموس واإلیمان
كما رأینا بدرس األمس، فقد أوضح بولس أن تعامالت هللا مع إبراھیم برھنت   

ولذلك، فإذا . على أن الخالص جاء من خالل وعد النعمة ولیس من خالل الناموس
رغب الیھود في أن یخلصوا، فعلیھم التخلي عن الثقة في أعمالھم من أجل الخالص 

واألمر ذاتھ، حقیقة، ینطبق . امجيء المسیَّ م اآلن فيمَّ ـَ تقبول الوعد اإلبراھیمي، المُ و
كل ما ھي‘الصالحة’ون أن أعمالھم یعتقدعلى الجمیع، الیھود أو األمم، وكل من

  .قبولین من هللایتطلبھ األمر لجعلھم م
  
ص نفسھ بأعمالھ كانت ھي ــِّ ن اإلنسان یستطیع أن یخلأإن النظریة القائلة ب"

والذین یدینون بھذا المبدأ لیس عندھم رادع یصدھم ... أساس كل الدیانات الوثنیة
ما الذي یعنیھ ). ٣٢روح النبوة، مشتھى األجیال، صفحة " (عن ارتكاب الخطیة

  ___  لماذا یُعد من الخطأ االعتقاد بأننا نستطیع خالص أنفسنا بواسطة أعمالنا؟ھذا؟
____________________________________________________  

  
  ٢٣ـ٢١: ٣؟ غالطیةكیف أوضح بولس العالقة بین الناموس واإلیمان في غالطیة

____________________________________________________  
  



٤٤

ومع . الحیاة، لكان ذلك حتماً ھو ناموس هللالو كان ھناك ناموس یمكنھ منح  
 یمكنھ منح الحیاة، ألن ذلك، یقول بولس أنھ ما من ناموس، وال حتى ناموس هللا

  . الجمیع مدانون بھفإن الجمیع قد انتھكوا ذلك الناموس، وبالتالي 
كمل في المسیح، یحرر كل َمن یؤمن من لكن وعد اإلیمان، المتجلي على نحو أ

ن بمحاولة كسب أي أنھ یحررھم من كونھم مدانین ومثقلی. "اُموســَّ ْحَت النـَ ت"كونھ
ودون اموس عبئاً عندما یقدم دون إیمانیصبح الن. الخالص من خالل ھذا الناموس

نكون تحت الذي یأتي باإلیمانبدون اإلیمان وبدون النعمة وبدون البرّ نعمة ـ ألننا
  .عبء وإدانة الخطیة

  
مسیرك مع هللا؟ بمعنى، ما الذي یمكنك عملھ ما مدى مركزیة التبریر باإلیمان  في 

جوانب أخرى للحق لدرجة یش علیھ من قِبَِل شویتم التأن ھذا المبدأ الللتأكد من 
الغفلة عن ھذا التعلیم الحاسم؟ فعلى كل حال، أي نفع لھذه التعالیم األخرى بدون 

  التعلیم المتعلق بالتبریر باإلیمان؟ 
  

  الخمیس ـ الناموس والخطیة
كثیراً ما نسمع الناس یقولون بأن الناموس في العھد الجدید قد تم إلغاؤه ثم   

غیر أن . التي یعتقدون أنھا تبرھن على ھذه النقطةقتباس النصوصإیشرعون في 
المنطق وراء تلك العبارة، مع ذلك، لیس سلیماً تماماً، وال سالمة حتى في الفكرة 

  .الالھوتیة المتعلقة بھ
  

ما الذي تخبرنا إیاه ھذه اآلیات حول . ٢٠: ٣ورومیة ؛٤: ٣؛ ٦ـ٣: ٢یوحنا ١اقرأ 
  ________________________________  العالقة بین الناموس والخطیة؟

____________________________________________________  
  

لو : "دي جوناثان سویفت اآلتيیرلنالسنین، كتب المؤلف اآلمنذ مئات قلیلة من   
شرب بارات وكلمات مثل عِ قد تم بقرار من البرلمان إلغاء ھأنبكان بإمكان أحد القول

ا ـَّ نـُ الشعب اإلنجلیزي والقوامیس، لكمفردات ن موالغش والكذب والسرقة الخمر 
انة والعدالة ومحبة التالي متسمین بالنزاھة واألماستیقظنا جمیعاً في صباح الیوم 

قتراحات متواضعة وغیرھا من األعمال الساخرة،جوناثان سویفت، ا" [الحق
  ].٢٠٥، صفحة )١٩٩٥مكتبة برومیثیوس، : نیویورك(



٤٥

إذن ال یزال كل من تم إلغاء ناموس هللا، فلماذا كان قد لو فإنھ وبنفس الطریقة،
ر، فالبد وأن تعریف ؟ وإذا كان ناموس هللا قد تغیَّ طیةخالكذب والسرقة والقتل

ستغناء عنھا فالبد وأن یكون أو إذا كانت شریعة هللا قد تم اإل. الخطیة قد تغیر أیضاَ 
: ١؛ یعقوب ١٠ـ٧: ١یوحنا ١انظر كذلك (؟ مع الخطیة أیضاً، أیعقل ذلكاألمر كذلك

  ).١٥و١٤
ظھر الناموس یُ حیث . وس والبشارةوجود كل من النامفي العھد الجدید نالحظ   

فلو لم .موت وقیامة المسیحرة إلى عالج تلك الخطیة وھو ما ھي الخطیة؛ تشیر البشا
ما لم تكن ھناك خطیة، فما ھو إذاً الذي خطیة، وما كانت ھناكلیكن ھناك ناموس، 

؟ فقط في سیاق الناموس واستمراریة صالحیتھ یكون لبشارة كان سیتم خالصنا منھ
  .إلنجیل معنىا

ھذا أمر مثیر للسخریة نوعاً ما . كثیراً ما نسمع أن الصلیب قد ألغى الناموس  
الناموس فإذا كان هللا لم یلغِ . ظھر أن الناموس ال یمكن إلغاؤه أو تغییرهألن الصلیب یُ 

؟ لماذا لم یتخلص لى الصلیب، فلماذا یقوم بذلك بعد موتھره قبل موت المسیح عأو یغیّ 
ب البشریة العقاب القانوني الذي یجلبھ ــِّ الناموس بعد خطیة البشر وبالتالي یجنهللا من

إن موت . انتھاك الناموس؟ وبھذه الطریقة، ما كان یجب على المسیح أن یموت
ھناك إلغاء أو تغییر للناموس، فإن ذلك كان ینبغي أن یحدث ظھر أنھ إذا كان المسیح یُ 

لیس ھناك شيء یظھر استمراریة صالحیة فإنھ ، وبالتالي. قبل الصلیب ولیس بعده
موت المسیح، الموت الذي تم بدقة وتحدید ألن الناموس ال یمكن الناموس أكثر من 

فلو كان من الممكن تغییر الناموس لیتناسب مع حالتنا الساقطة، أفلم یكن ذلك . تغییره
  من وجوب موت المسیح؟بدالً حالً أفضل لمعضلة الخطیة 

  
اً سیسبب ألم)فعل الزنا(ن ھناك قانون إلھي ضد الزنا، فھل كان ھذا الفعلإذا لم یك

، الیوم؟ كیف تساعدك لألشخاص الذین ھم ضحیة لھذا الفعلسببھ ة أقل مما یوأذیَّ 
إجابتك على إدراك أن ناموس هللا ال یزال ساري المفعول؟ ماذا كان اختبارك مع 

  عواقب انتھاك ناموس هللا؟
  

  لمزید من الدرسالجمعة ـ 
الفصل الذي من ١٠٨ـ١٠٢صفحة ،"اآلباء واألنبیاء"من كتاب اقرأ لروح النبوة 

الفصل الذي تحت عنوان من ٣٢٧ـ٣١٧صفحة ؛ و"دعوة إبراھیم"تحت عنوان 
من٢٨٥ـ٢٨٣صفحة ، اقرأ"مشتھى األجیال"؛ ومن كتاب "الشریعة والعھدان"

الفصل الذيمن٥٧٤و٥٧٣صفحة و؛ "أسرار السعادة"الفصل الذي تحت عنوان 



٤٦

الذي تحت الفصلمن٧٢٦ـ٧٢٤صفحة كذلك؛ واقرأ "یوم نزاع"تحت عنوان 
  ".لكمِ اُ قد "عنوان 

  
وفي عصر القبائل واألجناس، عندما كانت حقوق الناس ال یعترف بھا في "  

ة البشریة والمساواة، معلناً أن غالب األحیان، بسط بولس الحق العظیم، حق األخوَّ 
كل الناس . ‘صنع من دم واحد كل أمة من الناس یسكنون على وجھ األرض’: هللا

  ).٢٠٢روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة " (سواسیة في نظر هللا
حفظ كرامة الناموس، كان من ـُ ص اإلنسان، ولكي ما تـُ ولكي ما یخل"  

صار خطیة ن لم یعرف خطیة مَ . م نفسھ كذبیحة للخطیةقدِّ الضروري البن هللا أن یُ 
محبة هللا الفائقة لإلنسان، ھظھر موتویُ . ن أجلنا على الجلجثةمِ المسیحمات. ن أجلنامِ 

  ).٢٤٠، صفحة ١روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد " (وثبات ناموسھ
البرّ ، والخاطئ مدین بھذایتطلب الناموس البرَ و. الحق ھو طاعة الناموس"  

الطریق الوحید الذي إن اإلیمان ھو . تقدیم البرّ للناموس؛ لكن الخاطئ غیر قادر على 
من خالل اإلیمان، یستطیع األثیم أن . حصول على البرّ یستطیع الخاطئ من خاللھ ال

روح " (یتقدم إلى هللا باستحقاقات المسیح، فیضع هللا طاعة ابنھ في حساب الخاطئ
  ).٣٦٧، صفحة ١النبوة، رسائل مختارة، مجلد 

ي أن یقود اإلنسان إلى أن یضع قیمة ألعمالھ الخاصة كما إذا نجح الشیطان ف"  
فسیعرف أن بإمكانھ التغلب على اإلنسان بھذه ،لو كانت أعمال استحقاق وبرّ 

اضربوا قوائم... إمكانھ أن یجعل من اإلنسان فریسة وضحیة لھاإلغراءات، وأن ب
ریفیو آند ھیرالد، روح النبوة، " (الباب بدم حمل الجلجثة، وستكونون في أمن وأمان 

  ).١٨٨٩أیلول، ٣
  

  أسئلة للنقاش
من المھم جداً إدراك أن الخالص ھو باإلیمان وحده دون أعمال لماذا .١

الناموس؟ أي نوع من األخطاء یمكن لھذا اإلدراك أن یحمینا منھ؟ أي مخاطر 
تكون في انتظار من یغفلون عن ھذا التعلیم الكتابي الحاسم؟

استمرار صالحیة وفعالیة حول ستناد إلیھاواإلیمكنك تقدیمھاأخرى أیة أسباب .٢
ناموس هللا، حتى عند إدراكنا أن الناموس وإطاعتنا لھ لیس ھما ما یخلصنا؟



٤٧

أن لماذا یبدو. الجمیع سواسیةثر في فكرة أنھ بسبب الصلیب صار تمعن أك.٣
تھمة مذنبین بتجدھموینسون ھذا الحق الھام في كثیر من األحیان المسیحیین 

، رغم الصلیب الماثل أمام العنصري والعرقي بل وحتى القوميزالتحیّ 
؟أعینھم

من ینحقـَ ستمتسلمین للنعمة واإلحسان غیر المُ علنا جُ نحن قد كخطاة مبررین، .٤
كیف ینبغي لھذه الحقیقة أن تؤثر في الطریقة التي . هللا، الذي أخطأنا إلیھ

نا بالنعمة واإلحسان نحو المذنبین ئما مدى امتالنتعامل بھا مع واحدنا اآلخر؟
نعمتنا أو إحساننا؟حقاً إلینا، الذین ال یستحقون

    



٤٨

  )أغسطس(آب ٧  الدرس السادس
  اإلیمان) تبسیط(تفسیر

  
  السبت بعد الظھر

  ٥رومیة :المراجع األسبوعیة
  

الذي بھ ، یَُسوَع الَمِسیحإلیمان لنا َسالم َمَع هللا بَربنا افإذ قد تبررنا ب":آیة الحفظ
أیًضا قد َصاَر لنَا الدُخوُل باإلیَمان، إلى ھِذِه النعَمِة التي نحن فیَھا 

  ).٢و١: ٥رومیة " (ُمقِیُموَن، َونَفتَِخُر َعلى َرَجاِء َمْجِد هللاِ 
  

خ بولس نقطة أن التبریر أو القبول من هللا یأتي فقط من خالل اإلیمان في رسَّ   
. ه یكفي لیعطینا حق الوقوف مبررین أمام هللاألن بر المسیح وحدھذا المسیح یسوع، 

ظھراً أن مُ ،ع بولس أكثر في شرح ھذا الشعاروبناء على ھذه الحق العظیم، یتوسَّ 
" بار"ال شخص الخالص یجب أن یكون باإلیمان ولیس باألعمال، لیس حتى أعم

إلى ما ظر إلى الصورة الكبیرة ، وینیعود للتاریخ،نوعاً ما،غیر أن بولس.كإبراھیم
موجود في لھذه المعضالتأن الحلیشیر إلى و،ب الخطیة والمعاناة والموتسبَّ قد 

  .المسیح وفي ما قد قام بھ من أجل الجنس البشري
واإلقصاء نونةومن خالل سقوط إنسان واحد، آدم، واجھت البشریة جمعاء الدی  

ضع العالم بأكملھ على أرضیة المسیح، وُ صرة إنسان واحد، ـُ والموت؛ ومن خالل ن
من خالل ،رـَ غف، أرضیة یمكن لسجل خطایاھم على أساسھا أن یُ جدیدة أمام هللا

  .نیل الصفح والغفران إلى األبداإلیمان بیسوع، فیتمكنون من 
یح إلبطال ما فعلھ آدم بولس بین آدم والمسیح، مظھراً كیف جاء المسیقارن  

حایا خطیة آدم أن یحصلوا على اإلنقاذ بواسطة المسیح ومعلناً أن بإمكان ض
تھ البدیل في الجلجثة، موت وأساس كل ذلك ھو صلیب المسیح ومو. صـِّ خلالمُ 

، لینال الخالص اأو أممیكاناالذي یفتح الطریق أمام كل إنسان، یھودیالمسیح 
  .التبریر لكل من یقبلوهالذي جلب بدمھ بالمسیح
في شرحھ وفي تفسیره ألنھ أساس كل بالتعمقبكل تأكید ھذا ھو شعار جدیر   
  . رجائنا

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
  



٤٩

رنا   األحد ـ فإذ قد تَبَرَّ
ما الذي یمكنك . ص رسالة بولسوفي السطور أدناه لخِّ . ٥ـ١: ٥اقرأ رومیة 
  ______________________________  من ذلك لنفسك الیوم؟االستفادة بھ 

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
ر الفعل في اللغة الیونانیة صوِّ یُ . ‘كوننا قد تبررنا’تعني حرفیاً ‘كوننا مبررین’  

فلقد تم إعالننا مبررین، أو اعتبارنا مبررین، لیس . العمل على أنھ عمل قد تم بالفعل
الحیاة ب سْ ـَ نفلقد تمَّ . من خالل أي أعمال للناموس لكن من خالل قبولنا لیسوع المسیح

وفي . یناالكاملة التي عاشھا المسیح على ھذه األرض وحفظھ الكامل للناموس إل
ر هللا أن المسیح ارتكب كل ـَ بـَ عتاوقد . ضعت كل خطایانا على المسیحالوقت ذاتھ، وُ 

أن نكون في مأمن من العقاب ، وبھذه الطریقة أمكننا)لیس نحن(ھذه الخطایا واآلثام
نیابة عنا حتى ال نواجھ ھذا وذلك العقاب على المسیح من أجلناحلَّ لقد . الذي نستحقھ
  یمكن للخاطئ سماعھا؟وأیة أخبار أكثر روعة من ھذه . األمر أنفسنا

" نفتخر"الكلمة الیونانیة المترجمة في بعض ترجمات الكتاب المقدس، نجد أن   
فإذا . ٢ددعفي " ھجنبت"في بعض الترجمات بمعنى ھي الكلمة التي تظھر٣دفي عد

، فإننا نرى الصلة بین "نبتھج"بكلمة ٣دفي عد" نفتخر"كلمة اُستبدلت في الترجمة
یمكن لألشخاص المبررین أن یفرحوا في حیث . اً بصورة أكثر وضوح٣دوعد٢دعد
إذ أن لدیھم الیقین بأن هللا . توا إیمانھم وثقتھم في المسیح یسوعـبَّ ـن ألنھم قد ثحَ المِ 
انظر . (وسیعتبرون المعاناة ألجل المسیح شرفاً لھم،كل األشیاء للخیرعمل سی
  ).١٣: ٤بطرس ١

  . ٥إلى ٣دفي عدوالتسلسل الحظ، أیضاً، التعاقب
"الصبر"المترجمة" hupomone"وھكذا فإن الكلمة الیونانیة.الصبر)١(

الشخص حتمال الذي ینمو لدى ھو نوع اإلھذا. ثبات راسخوحتمال إتعني 
،یحفظ اإلیمان والذي ال یغیب عن بالھ الرجاء الذي لھ في المسیحالذي

أن تجعل الحیاة بائسة لھاحتى في وسط الضیقات والمعاناة التي یمكن
.تعیسة أحیاناً 

، "ْزِكیَةـَ ت"المترجمة" dokime"وھكذا فإن الكلمة الیونانیة .الضیقات)٢(
، ومن ثم تعني ’ق علیھـَ خاصیة كون الشخص ُمواف‘تعني حرفیاً 

. ‘الشخصیة التي تم الموافقة علیھا’، أو بشكل أكثر تحدیداً ‘الشخصیة’



٥٠

ات بصبر یمكنھ تنمیة وإظھار حتمل الضیقإكذا فإن اإلنسان الذي وھ
.شخصیة مقبولة ومستحسنة

الرجاء وھو ، الرجاء بصفة طبیعیةینتج عنھما والقبولإن الصبر .الرجاء)٣(
فإنھ ما دمنا نتمسك بیسوع . لخالص بواسطتھلموجود في المسیح ووعد اا

.باإلیمان والتوبة والطاعة فسیكون لدینا كل ما نرجوه ونتمناه
  

يء الوحید الذي ترجوه في حیاتك أكثر من أي شيء آخر؟ كیف یمكن ما ھو الش
مامھ بالمرة؟ وإذا لم یمكن إتمام إتمام ھذا الرجاء في المسیح؟ أو ھل من الممكن إت

ن تضع كثیر من الرجاء في ھذا ، فھل أنت متأكد من أنھ ینبغي أالرجاءمثل ھذا 
  ؟الشيء

  
  االثنین ـ هللا یسعى في طلب اإلنسان

ماذا تخبرنا ھذه اآلیات عن طبیعة هللا، ولماذا تعد ھذه اآلیات . ٨ـ٦: ٥اقرأ رومیة 
  ___________________________________  ملیئة بالرجاء بالنسبة لنا؟

____________________________________________________  
  

ى آدم وحواء على المتطلبات اإللھیة بشكل مخز وفاضح یتعذر عندما تعدَّ   
خذ هللا المبادرة ـَّ تإنومنذ ذلك الحی. خذ هللا الخطوات األولى نحو المصالحةـَّ تإتبریره، 
ا َجاَء ِمْلُء . "مخلصاً والنساء لیقبلوهطریق للخالص وتقدیم الدعوة للرجاللتدبیر  لمَّ

َمان، أْرَسَل هللا ابنھُ    ).٤: ٤غالطیة " (اُموسـَّ َمولوًدا من امَرأٍَة، َمولوًدا تحَت النالزَّ
  

. ذ من غضب هللا من خالل المسیحـَ نقأنھ یمكننا أن نُ ٩: ٥تقول اآلیة في رومیة 
  _____________________________  كیف لنا أن نفھم ما تعنیھ ھذه اآلیة؟

____________________________________________________  
  

على أعتاب وقوائم بیوت اإلسرائیلیین قدیماً في الذي ُوضع الدممثلما قام   
على أبكار المصریین لیلة مغادرة بحمایة أبكارھم من الغضب الذي حلَّ مصر 

أرض مصر، فإن دم المسیح یضمن كذلك أن الشخص الذي قد تم اإلسرائیلیین
الخطیة في ر غضب هللادمِّ یُ التبریر ھذه، سینال الحمایة عندما تبریره واحتفظ بحالة

  .  نھایة الزمان



٥١

لكن هللا یغضب تحدیداً . غضبب یَ حِ هللا المُ صارع بعض الناس مع فكرة أن یُ   
فكیف یمكن  الذي یحب العالم أن ال یغضب ضد الخطیة؟ فلو كان هللا . بسبب محبتھ

انظر حولك في العالم والحظ . غیر مبال بنا فما كان لیھتم بما یحدث ھنا على األرض
  والخراب؟كیف یمكن  أن ال یغضب ضد ھذا الشر. ما فعلتھ الخطیة بخلیقتھ

  
  )١١و١٠: ٥رومیة (أیة أسباب أخرى أعطیت والتي من أجلھا ینبغي لنا أن نفرح؟

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
ا المسیح رأى بعض المعلقین في اآلیة العاشرة إشارة إلى الحیاة التي عاشھ  

] إلى اآلب[خاللھا شخصیة كاملة ھو یتقدم بھا اآلن لــَّ على ھذه األرض، حیاة شك
نجزتھ حیاة المسیح الكاملة، فیبدوما أھوبالرغم من أن ھذا بالتأكیدو. كي تنسب إلینا

أن بولس یؤكد على حقیقة قیامة المسیح ثانیة، رغم موتھ، ویؤكد كذلك على أن 
. صونـَّ خلوألن المسیح حي، فنحن مُ ). ٢٥: ٧انظر عبرانیین (حي إلى األبد المسیح 
١١دیواصل عد. قد تالشت وھلكت معھقد بقي في القبر لكانت آمالناالمسیحفلو كان

ول أنھ ینبغي أن نبتھجسرد األسباب التي من أجلھا ینبغي لنا أن نبتھج في الرب، فیق
  .بسبب ما قد أنجزه المسیح ألجلنا

  
  الثالثاء ـ اُْبتُلَِع الموت

على اً وعندما خلق هللا العائلة البشریة كان عازم. إن الموت عدو، عدو أساسي  
ن استثناءات قلیلة، فإن البشر ال یریدون الموت؛ وممع و. أن یعیش أفرادھا لألبد

فالموت . شخصیة كبیرةوت یفعلون ذلك بعد عذابات ومعاناةیرغبون في الم
. وذلك ألننا منذ وجودنا قد خلقنا لنحیا إلى األبد. یتعارض مع جوھر طبیعتنا األساسیة

  .الموتوكان من المقرر لنا أن ال نعرف
  

  _________  ما الذي یصفھ بولس ھنا؟ ما الذي یوضحھ ھذا؟. ١٢: ٥اقرأ رومیة 
____________________________________________________  

  
حول ھذه الفقرة أكثر من جدالھم حول أي فقرة أخرى من تجادل المعلقون
ولعل السبب في ذلك ھو، كما جاء في موسوعة األدفنتست . فقرات الكتاب المقدس



٥٢

ذه الفقرة یحاولون استخدام ھ’، أن أولئك المعلقین ٥٢٩، وصفحة ٦التفسیریة، مجلد 
  .‘ألغراض غیر التي قصدھا بولس

بأیة طریقة تم انتقال خطیة آدم إلى أبنائھ : ھيبشأنھا إحدى النقاط التي تجادلوا  
؟ ھل یشترك نسل آدم في خطیة آدم، أم أنھم مذنبون أمام هللا بسبب خطایاھم )نسلھ(

حاولوا استخراج اإلجابة على ذلك السؤال من قد الخاصة بھم؟ بالرغم من أن الناس 
ھنا في ھذه عھھذه الفقرة، غیر أن ذلك لم یكن الموضوع الذي كان بولس یتعامل م

كان یعید التأكید على ھوف. تماماً عن ذلكاً مختلفاً ھدفلقد كان في ذھن بولس . الفقرة
نحن بحاجة إلى االعتراف ). ٢٣: ٣رومیة " (إذ الَجمیع أخطأوا"وذكره، ما قد سبق

كان بولس . سندرك حاجتنا إلى مخلصاة ألنھ فقط من خالل ھذا االعترافخطبأننا 
من الخطیة وما قد جلبتھ على ھذا العالمسوء ھ یدركون مدى ائِ رَّ ـُ ل قیحاول ھنا جع

العالج علن بولس ما یقدمھ هللا لنا في المسیح على أنھ ثم یُ . من خالل آدمویالت
  .ت على عالمنا من خالل خطیة آدمــَّ الوحید للمأساة التي حل

الموت في آدم ـ ولیس وھيعرض المشكلة فقط،مع ذلك، فإن ھذه اآلیة تقوم ب  
كثر جوانب البشارة مجداً وروعة ھو من أوجانب. الذي ھو الحیاة في المسیحالحل، 

وھو . المسیح من بوابات القبر وكسَّر قیودهرَ بَ فلقد عَ . لَِع في الحیاةـُ الموت قد اُْبتأن 
َولي َمفَاتیُح الھَاویَِة . آمینَ ! ، َوھَا أنَا َحيٌّ إلى أبَِد اآلبدینَ ُت َمیتاً ـْ نـُ َوك .َوالَحيُّ : "یقول

وألن لیسوع المفاتیح، فإن العدو لم یعد یحتفظ بضحایاه في ). ١٨: ١رؤیا " (َوالَمْوتِ 
  .القبر

  
لماذا یجب علینا، في مواجھة ھذا ماذا كان اختبارك مع حقیقة ومأساة الموت؟

أنفسنا أو أعظم أن یكون لدینا الرجاء في شيء أعظم من العدو الذي ال ھوادة معھ، 
  من أي شيء آخر یقدمھ ھذا العالم؟

  
  األربعاء ـ الناموس یوقظ الحاجة

تُْحَسُب إن َعلى أن الَخِطیَّة ال. ى النَّاُموس َكانَِت الَخِطیَّة فِي الَعالمـَـ ّ ھُ َحتـَّ فإن"
الذین لم یُخِطئُوا لِكن قد َملََك الَمْوُت ِمْن آَدَم إلى ُموَسى َوذلَِك َعلى  .لم یَُكْن نَاُموسٌ 

  ).١٤و١٣: ٥رومیة " (َعلى ِشْبِھ تََعدِّي آَدَم، الِذي ُھَو ِمثاُل اآلتِي
  

تتوازى مع " اُموسـَّ ى النـَّ َحت"ما الذي یتحدث عنھ بولس ھنا؟ نجد أن عبارة 
عن فترة زمنیة في ھنا یتحدث بولس . ]ظرف زمان["ِمْن آَدَم إلى ُموَسى"عبارة 
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یھودي قة وحتى سیناء، قبل تقدیم القوانین واألحكام الخاصة بالنظام الالعالم من الخلی
  .، بطبیعة الحال، الوصایا العشرتشملقدیماً والتي

تفصیل متطلبات هللا في شكل القوانین تعني إلى أن تمَّ " ى النَّاُموسِ ــَّ َحت"عبارة   
. الخطیة موجودة قبل سیناءلقد كانت و. عطیت لإلسرائیلیین في سیناءاُ المختلفة التي 

وكیف ال تكون موجودة؟ أفلم یكن الكذب والقتل والوثنیة خطیة حتى ذلك الوقت؟ 
  .بالطبع جمیعھا كانت خطایا

  
  ؟]حقیقة وجود الخطیة[ما ھي بعض اآلیات التي تظھر حقیقة الخطیة قبل سیناء 

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
، لكنھ عن هللابشري قبل سیناء كان لھم فقط إعالن محدود صحیح أن الجنس ال  

فا عادل . عن تصرفاتھمیعرفون ما یكفي لیجعلھم مسئولینوامن الواضح أنھم كان
كان الناس في الفترة قبل سیناء یموتون . وال یعاقب أي شخص بصورة غیر عادلة

وبالرغم من أن . الجمیعیشرب منھ فالموت كأس . كما قد أشار بولس إلى ذلك ھنا
ھم ر عنھا، مع ذلك فوا ضد وصیة ظاھرة ومنطوقة ومعبَّ الشعب قبل سیناء لم یخطئ

لم یستجیبوا بیعة، إعالن ھم في الطحول هللا) ظھور(فلقد كان لھم إعالن . طأواقد أخ
ة ـَ رَى ُمنذ َخلق الَعالم ُمْدَركـُ ألنَّ أُموَرهُ َغْیَر الَمنظوَرِة ت. "سبوا مذنبینحُ لھ وبالتالي 

ْرَمدیَّةَ َوالھُوتھُ، َحتبالَمصنوَعاِت، قُْدَرتھُ    ).٢٠: ١رومیة " (ھُْم بال ُعذرــَّ ى إنــَّ السَّ
  

٢٠: ٥رومیة ؟"الناموس"بشكل أكثر كماالً في ھألي غرض أعلن هللا عن ذات
  _________________________________________________  ٢١و

____________________________________________________  
  

غم من إن التعلیمات التي أعطیت في سیناء اشتملت على الناموس األدبي بالر  
مع ذلك، ھي المرة األولى، وفقاً للكتاب المقدس، كانت ھذه، . أنھ كان موجوداً من قبل

  .التي كتب فیھا ھذا الناموس وتم اإلعالن عنھ على نطاق واسع
وعندما بدأ اإلسرائیلیون في مقارنة أنفسھم بالمتطلبات اإللھیة، اكتشفوا أنھم   

فقد اكتشفوا . اإلساءة‘متـَّ تضخ’وبعبارة أخرى، . نوقصرومُ عنھا ن كل البعد وبعید
ھم وكان الغرض من ھذا اإلعالن ھو مساعدتھم على إدراك حاجت. فجأة حجم تعدیاتھم
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وكما تم .بالمجانولى مخلص یحملھم على قبول النعمة المقدمة لھم من هللا تماماً إ
  .اتكن النوامیس أساساً لھیمان العھد القدیم لم التأكید من قبل، فإن النسخة الحقیقیة من إ

  
  الخمیس ـ آدم الثاني

ینُونَِة، ھكذا ببّر َواِحٍد " فإذا َكَما بَِخِطیٍَّة َواِحَدٍة َصاَر الُحْكُم إلى َجِمیع النَّاس للدَّ
ألَنَّھُ َكَما بَِمعِصیَِة اإلنَسان الَواِحِد ُجِعَل ة َحیَاَصاَرِت الھبَة إلى َجِمیع النَّاس، لِتَبریر ال

: ٥رومیة " (أیًضا بإطاَعِة الَواِحِد َسیُْجَعُل الَكثِیُروَن أبَراًراالَكثِیُروَن خطاة، ھَكذا 
  _____  م لنا في یسوع؟قدَّ أي مفارقة معروضة أمامنا ھنا؟ أي رجاء مُ ). ١٩و١٨

____________________________________________________  
  

أن المسیح، إال. لم نتسلم شيء من آدم سوى الحكم علینا بالموتنحن كبشر،   
، متحمالً كل اختبار نیابة عن األرض حیث سقط آدمفوق ل ومرَّ ـَّ مع ذلك، قد تدخ

إن المسیح، كبدیل لنا، قد المخزي، وبالتالي فد افتدى المسیح سقوط آدم وق. اإلنسان
  ".آدم الثاني"ومن ثم فإن المسیح ھو . وضعنا في موضع أفضلیة مع هللا

وكونھ قد. كان آدم الثاني وكیالً أخالقیاً حراً، وقد كان مسئوالً عن تصرفاتھ"  
مما محاطاً بتأثیرات شدیدة المكر مضللة فقد كان في وضع أقل إیجابیة بكثیر كان

،مع ذلك، فإن المسیح قد قاوم كل تجربة للخطیة. كان آلدم األول لیحیا حیاة بال خطیة
تعلیقات روح النبوة، " (دوماً بال خطیةوكان . وھو في وسط الخطاةاءتھواحتفظ ببر

  ).١٠٧٤صفحة ، ٦الموسوعة التفسیریة، مجلد 
  

  _  ؟١٩ـ١٥: ٥یسوع في رومیة كیف تباینت كل من أفعال وأعمال آدم مع تلك التي ل
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
الموت، الحیاة؛ العصیان، الطاعة؛ اإلدانة، : نظر إلى األفكار المتعارضة ھناأ  

  !لقد جاء المسیح وأبطل كل ما فعلھ آدم. التبریر؛ الخطیة، البر
تم ذكرھا خمس مرات في ] مترادفاتھاأو [ومن المدھش أیضاً أن كلمة ھبة   

ن بولس یؤكد على أن التبریر ال إ: والنقطة بسیطة! خمس مرات. ١٧ـ١٥األعداد من 
. ھو شيء نحن ال نستحقھ، شيء نحن غیر جدیرین بھ. ب؛ لكنھ یأتي كھبةسَ ـَ تكیُ 

ُ وككل الھبات، فنحن ن   .نب بھذا البر بإالیماطالِ ـ
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ممیزاً، ت لك في حیاتك؟ ما الذي جعل ھذه الھدیة شیئاً مَ دِّ ــُ ماذا كانت أفضل ھدیة ق
كسبتھ، أكثر اعتزازاً ئاً شیتوخاصاً جداً؟ كیف تجعلك حقیقة أنھا ھدیة، ولیس

وتقدیراً لھذه الھدیة؟ مع ذلك، كیف تبدو ھذه الھدیة مقارنة مع ما قد حصلنا علیھ 
  في المسیح؟

  
  لمزید من الدرسالجمعة ـ 

، صفحة "الحیاة الیومیة"اقرأ لروح النبوة من الفصل الذي تحت عنوان 
من الفصل الذي بعنوان ٣٤ـ٣٣؛ وصفحة "خدمة الشفاء"، من كتاب ٣٨٥ـ٣٧٢

  ."اآلباء واألنبیاء"من كتاب " التجربة والسقوط"
  

ھم ال یدركون أن القلب بطبیعتھ . كثیرون مخدوعون بشأن حالة قلوبھم"  
أنفسھم ببرھم الشخصي وتراھم فون ــِّ وھم یغل. مخادع فوق كل شيء، وشریر للغایة

، ١روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد " (ببلوغ المعاییر البشریة للصفاتوھم قانعون 
  ).٣٢٠صفحة 
. بشر بالمسیح باعتباره الرجاء الوحید والخالصھناك حاجة كبیرة ألن یُ "  

كثیرون لھا كتلھف المسافر الظامئتلھف ال... التبریر باإلیمانتقدیم عقیدة عندما تم 
ُ االعتقاد بأن بر یسوع قد نلقد بدا و. للماء ، سب إلینا، لیس ألي استحقاق من جانباـ

روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد " (اعتقاداً عزیزاً غالیاً ولكن كھبة مجانیة من هللا، 
  ).٣٦٠، صفحة ١

التدریب المعطى في مدرسة المسیح لتطھیر شعب هللا إن البلوى ھي جزء من "  
فلكون هللا ھو الذي یقود أوالده فإنھم یمرون . من زغل األرضیات والتعلق بھا

إن البالیا والعوائق ھي وسائلھ التي یستخدمھا في تدریبھم . باختبارات صعبة
فاتھم فذاك الذي یقرأ خفایا قلوب الناس یعرف ضع. والشروط التي عینھا للنجاح

ت توجیھاً ھَ جِّ إنھ یرى أن البعض لھم مؤھالت لو وُ . أفضل مما یعرفون ھم أنفسھم
روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة " (م عملھ ونجاحھصحیحاً یمكن استخدامھا في تقدُّ 

  ).٤٥٧و٤٥٦
  

  أسئلة للنقاش
كیف ساعدك إیمانك على االستمرار والمواصلة خالل بعض التجارب .١

والمحن؟ أیة أمور تعلمتھا من تلك التجارب عن نفسك وعن هللا؟ أیضاً، ما 
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ربما یمرون ھم أنفسھم ومساعدة لآلخرین الذیناً الذي تعلمتھ وقد یكون عون
اآلن بأوقات عصیبة؟

لقد رثى . لحیاة ولكن لمعنى الحیاةقط لر في حقیقة الموت وفیما یفعلھ لیس فــِّ فك.٢
العدید من الكتاب والفالسفة خلو الحیاة التام من المعنى ألنھا تنتھي بموت 

كیف نرد نحن كمسیحیین على مثل ھؤالء؟ لماذا الرجاء الذي لدینا في . أبدي
؟‘خلو الحیاة من المعنى’یسوع ھو الرد الوحید على ذلك المسمى 

فرض طبیعة ساقطة علینا جمیعاً، فإن نصرة المسیح تقدم كما أن سقوط آدم قد .٣
بوجود مثل . الوعد بالحیاة األبدیة لجمیع من یقبلوھا باإلیمان، دون أي استثناء

بلوغ ھذا األمر ما الذي یمنع الناس من دبیر الرائع في متناول أیدینا، ھذا الت
ئك الذین یسعون والمطالبة بھ ألنفسھم؟ كیف یمكن لكل واحد منا أن یساعد أول

إلى أن یفھموا بصورة أفضل ما یقدمھ المسیح وما قام بھ من أجلھم؟
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  )أغسطس(آب ١٤  الدرس السابع
  صرة على الخطیةالنُّ 

  
  السبت بعد الظھر

  . ١: ٢ـ٨: ١یوحنا ١؛ ٦رومیة :المراجع األسبوعیة
  

َّ فإنَّ الَخِطیَّة لن تَُسوَدُكْم، ألن":آیة الحفظ " عَمةِ ـاُموس بَْل تَْحَت النـَّ تَْحَت النُكْم لستُْم ـ
  ).١٤: ٦رومیة (

  
، بعیداً عن أعمال التبریر باإلیمانببعد أن شرح باستفاضة ما ھو المقصود  

إذا كان ال : الناموس، یواصل بولس بعد ذلك إجابتھ على السؤال الذي یطرح نفسھ
رتكاب إذا ال نستمر في ننزعج بھا من األساس؟ لمایمكن لألعمال أن تخلصنا، فلماذا 

  اإلثم وحسب؟
.صحاح السادس من سفر رومیة ھو إجابة بولس على ھذا السؤال الھاماأل  

العملیة التي نتغلب من ، أي‘التقدیس’عامة على أنھ یتعامل بولس ھنا مع ما یُفھم 
مع ذلك، فكلمة . خاللھا على الخطیة ونعكس من خاللھا صفات المسیح أكثر فأكثر

تظھر ‘دَّساً ـَ ُمق’كلمة لكن (حد ذاتھا ال تظھر بأي مكان في سفر رومیة تقدیس في
  ).١٦: ١٥مرة واحدة في رومیة 

عامة بالتقدیس؟ ال ف عرَ ي ذلك أن بولس لیس لدیھ ما یقولھ بشأن ما یُ فھل یعن  
  .ھو فقط ال یشیر إلى ھذه الكلمة باستخدام ھذا المصطلح. على اإلطالق

ما یكون هللا ، وعادة‘ستكرِّ ’أن ھو‘تقدِّس’في الكتاب المقدس، نجد أن معنى   
إلى كون اإلشارةوبذلك، فكثیراً ما یتم. ھو الذي یقوم بھذا التقدیس أو التكریس

َجِمیع "على سبیل المثال، . القیام بھ في الماضيتمَّ قدالشخص مقدساً على أنھ عملٌ 
  .ن في ھذا التعریف ھم الذین تم تكریسھم وفالمقدس). ٢٠:٣٢أعمال (" دَّسینَ ـَ الُمق

ال ینفي بأي حال من األحوال المعتقد " تقدیس"لكن ھذا االستخدام الكتابي للـ   
فإن الكتاب . مدى الحیاةیدومالھام المتعلق بالتقدیس أو حقیقة أن التقدیس ھو عمل

ت أخرى عموماً لیصف ھذه النظریة بقوة، لكنھ یستخدم مصطلحاالمقدس یؤید 
  .التقدیس
سننظر في ھذا األسبوع إلى جانب آخر من جوانب الخالص باإلیمان، جانب   

ن ھو مَ كل صرة على الخطیة في حیاة ـُّ وعود الن: ساء فھمھ بسھولة، وھویمكن أن یُ 
  .ص بالمسیحــَّ خلمُ 
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  .دمرجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القان* 
  

األحد ـ وافر النعمة
ا الن: "، حیث یقول٢٠: ٥یوضح بولس نقطة قویة في رومیة  اُموُس فََدَخَل ـَّ وأمَّ

اـِّ ة اْزَداَدِت النیَّ َرِت الَخطـُ ثـَ َولِكْن َحْیُث ك. َر الَخطیَّةـُ كثـَ لكي ت نقطة بولس ". ْعَمةُ جّدً
ھي أنھ مھما كان ھناك من خطیة أو مھما كانت نتائج الخطیة رھیبة، فإن نعمة هللا 

ھذه اآلیة لھ من رجاء ھذا الذي تمنحھیا. كافیة للتعامل مع الخطیة ونتائجھا الرھیبة
أكبر وأضخم من أن نالكل واحد منا، خصوصاً عندما نغوى بالشعور بأن خطایا

ت إلى الموت، وفي اآلیة التالیة یشرح بولس أنھ بالرغم من أن الخطیة قد أدَّ ! فرتغت
یمكنھا منحنا الحیاة أن نعمة هللا فإن نعمة هللا من خالل المسیح قد غلبت الموت و

  .األبدیة
  

یرد على مثل بولس ھنا، وكیفمعھما ھو المنطق الذي یتعامل. ١: ٦اقرأ رومیة 
  ______________  ١١ـ٢: ٦رومیة ؟في اآلیات التي تلیھاذلك النوع من التفكیر

____________________________________________________  
  

ینبغي الفیما یتعلق بلماذا٦صحاح أع بولس نمطاً شیقاً من الجدل في ـِ بـَّ یت  
ال ینبغي أن نخطئ، ألننا قد متنا بدایة، یقول بولس أنھ. ن یخطئللشخص المبرر أ

  .ثم یوضح ما یعنیھ بھذا القول. عن الخطیة
" اإلنسان العتیق"دفن؟ وما الذي یُ . ل الدفنــِّ مثمودیة یُ إن التغطیس في میاه المع  
. أي الجسد الذي یرتكب الخطیة، الجسد الذي تسوده أو تحكمھ الخطیة،للخطیة
، بحیث أننا ال نعود نخدم الخطیة بعدھذا یھلك" جسد الخطیة"ة لذلك فإن وكنتیج

فحالما یتم ھالك. عبیدد یسود على یتم تجسید الخطیة على أنھا سی٦في رومیة . اآلن
. الذي یخدم الخطیة فإن سیادة الخطیة على ھذا الجسد تتوقف" جسد الخطیة"

والشخص الذي یصعد من القبر المائي یخرج شخصاً جدیداً ال یعود یخدم الخطیة 
ة الحیاة. بعد   .وعندھا یسیر في جدِّ

وال یمكن . دلقد مات المسیح مرة واحدة وألجل الجمیع، لكنھ اآلن حي إلى األب  
قد مات عن الخطیة بالماء والروحلذا فإن المسیحي الذي یعتمد. للموت أن یسود علیھ

  .مرة وإلى األبد وال ینبغي لھ أن یقع تحت سیادة الخطیة مجدداً 
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بالطبع، وكما یعلم أي مسیحي قد أعتمد، ال تختفي الخطیة من حیاتنا تلقائیاَ   
ر مسودین بالخطیة ال یعني أننا سوف ال نصارع فكوننا غی. بمجرد خروجنا من المیاه

نحن لدینا معركة یومیة، لحظة بلحظة، لنحسب أنفسنا أمواتاً عن الخطیة . معھا
وبالرغم من أن وعود النصرة ال تزال متاحة، إال أنھ یجب علینا . وأحیاءاً في یسوع

ة هللا وفیرة، حتى تذكر أن نعمأیضاً، یجب علینا دائماً أن ن. المطالبة بھا ـ باإلیمان
لم یكن األمر كذلك، فأي رجاء سیكون ألي منا، حتى بعد أن فلو. وإن كان اإلثم كبیراً 

  نعتمد؟
  

أیة اختیارات ماذا كان اختبارك مع قوة الخطیة في حیاتك، حتى بعد المعمودیة؟
كل الوعود لیك ما كان یجب أن تُعطاھا في ظلتقوم بھا وتُعطي للخطیة سلطة ع

  التي لدینا في الكتاب المقدس حول النصرة على الخطیة وغلبتھا؟
  

  االثنین ـ الخطیة مجسدة
  ____________________________  ؟١٢: ٦أي تحذیر مقدم لنا في رومیة 

____________________________________________________  
  

والكلمة . ھنا ممثلة على أنھا َملِك" الخطیة"على أن " نَّ ـَ ملِكـَ ت"تدل كلمة   
. ‘أن تعمل كملك’أو ‘أن تكون َملِكاً ’تعني حرفیاً، " نَّ ـَ ْملِكـَ ت"الیونانیة المترجمة 

ملي ـُ ن تألفالخطیة على أھبة االستعداد لتولي منصب الملك على أجسادنا الفانیة و
  .علینا سلوكنا وتصرفنا

، فھو یعني أن بإمكان الشخص المبرر أن "نَّ ـَ ْملِكـَ ال ت"عندما یقول بولس   
  .ھنا یأتي عمل اإلرادة. یختار منع الخطیة من تنصیب نفسھا ملكاً على حیاتھ

إن كل ما یلزمك في مثل ھذا الموقف ھو أن تفھم قوة اإلرادة وتعرفھا على "  
. فھي عبارة عن القوة الضابطة التي أوجدھا هللا في طبیعة اإلنسان. الوجھ الصحیح

فیتوقف مصیرك على عمل اإلرادة، وعلى . وھي القوة التي بھا نقرر وبھا نختار
فالقدرة على االختیار ھي عطیة هللا للبشر وعلیھم . دامھاحسن توجیھھا واستخ

فإن كنت عاجزاً عن تجدید قلبك وتغییر عواطفك، فما أنت بعاجز عن أن . استخدامھا
ومتى سلمت لھ ذاتك فإنھ ال ، وما أنت بقاصر عن أن تسلم  نفسك وإرادتك،تختار

وعندئذ تصبح طبیعتك . ةیلبث أن یعمل في قلبك ألن ترید وأن تعمل من أجل المسر
" ویصبح المسیح محور تفكیرك، وقبلة عواطفك وشعورك. الروححت سیطرة ت
  ).٤٢، صفحة طریق الحیاةروح النبوة، (
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وقد . ‘رغبات’تعني " َشھََواتِ "المترجمة ١٢: ٦إن الكلمة الیونانیة في رومیة   
لخطیة فستجعلنا وعندما تسود ا. تكون ھذه الرغبات ألشیاء صالحة أو ألشیاء سیئة

وستكون الرغبات قویة، بل وحتى ال یمكن مقاومتھا إذا . نرغب في األمور السیئة
نع لكنھ ، طاغیة ال یقیمكن للخطیة أن تكون طاغیة قاس. نحن حاربنا ضدھا وحدنا
وعود فقط من خالل اإلیمان، فقط من خالل المطالبة ب. دائماً یعود لطلب المزید
  .یلینالسید الصارم القاسي الذي البھذاالنصرة یمكننا اإلطاحة 

ا قد قیل من قبل، تعود إلى مفھي. في ھذه اآلیة مھمة جداً إذنفالكلمة التي  
معنى ذلك ". "فالشخص المعتمد یعیش اآلن . ١١و١٠دل في عدخاصة بشأن ما قی

ما ھو ویخدم ھذا الشخص هللا، یقوم بكل . أن هللا ھو مركز حیاة ھذا الشخص الجدیدة
، وبالتالي ال یمكنھ خدمة الخطیة في نفس الوقت أحیاء ’ِمْن بین َمْن ھمفھو. مسر 

  .‘ من خالل یسوع المسیح
  

الحظ مدى أھمیة مفھوم . عد إلى االقتباس المأخوذ من روح النبوة في درس الیوم
فنحن كمخلوقات أخالقیة یجب أن تكون لنا إرادة حرة، قوة االختیار . اإلرادة الحرة

٢٤حاول على مدار الـ . بین الصواب والخطأ، الخیر والشر، بین المسیح والعالم
ما الذي . یة التي تستخدم بھا ھذه اإلرادة الحرةساعة القادمة أن تتبع بعنایة الكیف

  یمكنك تعلمھ عن استخدامك، أو سوء استخدامك، لھذه العطیة المقدسة؟
  

  ؟الثالثاء ـ تحت الناموس
كیف لنا أن نفھم ھذه اآلیة؟ ھل تعني أن الوصایا العشر لم تعد . ١٤: ٦اقرأ رومیة 

وإذا لم تعد ملزمة علینا، فما السبب ؟ ]أي لم یعد واجب علینا حفظھا[ملزمة علینا 
  ______________________________________________  في ذلك؟

____________________________________________________  
  

ونحن . سفر رومیةفي ھي من أھم اآلیات ١٤: ٦اآلیة الواردة في رومیة   
ستشھد بھا في سیاق ما یقولھ أحدھم لنا نحن األدفنتست كثیراً ما نسمعھا وعادة ما یُ 

  .لغياُ بأن الیوم السابع قد 
وكما قد سألنا من قبل، كیف . یھ اآلیةمع ذلك، فمن الواضح أن ھذا لیس ما تعن  

ألن ویمكن التخلص من الناموس األدبي في حین أن الخطیة ال تزال حقیقة واقعة، 
ف الخطیة؟ فلو حدث وقرأت كل ما جاء قبل ھذه اآلیة في عرِّ الناموس األدبي ھو ما یُ 

رصحاح سفر رومیة، حتى في األ كیفالسادس فقط، فسیكون من الصعب تصوُّ
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عالوة ’: أن یقول فجأة، في خضم كل ھذا النقاش حول واقع الخطیة، لبولسیمكن
  .ھذا قول ال معنى لھ. ‘على ذلك، فإن الناموس األدبي، الوصایا العشر، قد ألغیت

في أيـ"تحت الناموس"یقول بولس إلى أھل رومیة أن الشخص الذي یعیش   
بھذا النظام من مع كل ما )بولس(مارس في عصره إطار النظام الیھودي كما كان یُ 

وفي المقابل، . قواعد ولوائح من صنع اإلنسان ـ فإن ذلك الشخص ستحكمھ الخطیة
فإن الشخص الذي یعیش تحت النعمة ستكون لھ الغلبة على الخطیة، ألن الناموس 

فاألمور التي من . لروح هللا أن یرشد ویقود خطواتھمكتوب في قلبھ وألنھ مسموحٌ 
ا الخطیة عن عرشھا في حیاتنا ھي قبول المسیح على أنھ المسیَّ شأنھا أن تخلع

، والنھوض "اإلنسان العتیق"، وتبریرنا بھ، ومعمودیتنا في موتھ، وھالك )صالمخلِّ (
تذكر أن ذلك ھو السیاق الكامل الذي جاءت فیھ ھذه اآلیة .للسیر في جدة الحیاة

  .صرة على الخطیةــُّ ، سیاق الوعد بالن]١٤دعد[
ف ـُ نأن  ینبغي لنا ال   فإن . تعریفاً ضیقاً محدوداً " تحت الناموس"عبارة عرِّ

ال یمتثل لشریعة هللا لن یجد و" تحت النعمة"ترض أنھ یعیش الشخص الذي من المف
ھو أنھ من خالل نعمة هللا المعلنة في " تحت النعمة"عبارةمعنى. نعمة وإنما دینونة

في جدة "یش نعوأن ، المسیح ستزول الدینونة التي ال بد وأن یجلبھا علینا الناموس
  .ننا لم نعد عبیداً للذات كوننا قد متنا عنھاتظھر من خالل حقیقة أ، الحیاة التي "الحیاة

  
دلیل ملموس یمكنك اإلشارة إلیھ ة الحیاة في المسیح؟ أيدّ ـِ كیف اختبرت حقیقة ج

تركھا، ولماذا ؟ أیة أمور أنت تأبىأحدثھ المسیح من تغییر بداخلكویعلن ما قد
  یجب علیك التخلي عنھا؟

  
  األربعاء ـ سیدان متنافسان

ما ھي النقطة التي یؤكد علیھا بولس؟ لماذا تتسم حجتھ . ١٦: ٦اقرأ رومیة 
أو اً إما أمرعلینا أن نختارأي أننا نفھم من كالمھ أنھ یة ھنا؟ بالصرامة والقطع

الدرس الذي ینبغي أن نستخلصھ من ھذا ھوما. األمر اآلخر، دون أرض وسط
  _______________________________________  التباین الواضح جداً؟

____________________________________________________  
  

یعود بولس مرة أخرى إلى نقطة أن حیاة اإلیمان الجدیدة ال تكفل الحریة من   
االنتصار على الخطیة؛ في الواقع، إنھ فقط إن حیاة اإلیمان تجعل من الممكن . الخطیة

  .بھاالتي ُوعدناصرةــّ من خالل اإلیمان یمكننا الحصول على الن
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الخطیة على أنھا ملك یسود على رعیتھ، یعود مجدداً بعد أن قام بولس بتجسید  
ویشیر بولس إلى أنھ. امھ بطاعتھإلى تصویر الخطیة على أنھا سید یطالب خدَّ 

أن یخدم الخطیة التي تؤدي إلى لشخص إمالیمكن. بمقدور الشخص اختیار سیده
ال یترك لنا بولس أیة . الذي یقود إلى الحیاة األبدیةالموت، أو یمكنھ أن یخدم البرّ 

إنھ اختیار بین أمر أو . أرضیة مشتركة ھنا أو أي مجال للحل الوسط والمساومة
  .نواجھ إما الحیاة األبدیة أو الموت األبدياآلخر، فإننا، في نھایة المطاف، س

  
  ____  ؟١٦ددما قالھ في عتوضیح وسع بولس ھنا فيكیف یت. ١٧: ٦اقرأ رومیة 

____________________________________________________  
  

. الصحیحبالمعتقدینوترابط وثیقلھا صلةومما یجدر مالحظتھ ھو أن الطاعة   
تأتي ھنا بمعنى ‘عقیدة’وفي سیاق ھذه اآلیة نجد أن الكلمة الیونانیة المستخدمة لتعني

ة مبادئ اإلیمان المسیحي الذي یطیعونھ فلقد تم تعلیم المسیحیین في رومی". تعلیم"
، وبالنسبة لبولس، یكون الشيء الذي ساعد أھل رومیة على أن یصیروا وھكذا. اآلن

. ھو إطاعتھم النابعة من القلب للعقیدة الصحیحة والتعلیم الصحیح" عبیداً للبر"
تعبیر غایة في ھو ھذا إن . أن العقیدة ال تھم فقط ما دمنا نظھر المحبةفأحیاناً نسمع 

كان بولس مھتماً فقد وكما ورد في درس سابق، . التبسیط لشيء لیس بھذه البساطة
وبالتالي، . وقلقاً جداً بشأن المعتقد الخطأ الذي خضعت لھ كنیسة غالطیة واستسلمت

من أھمیة التعلیم تقلل ت التي، نوعاً ما ن العبارایتعین علینا أن نتوخى الحذر بشأ
  .الصحیح

  
بعد ،فإذا نحن. التباین واضح وضوحاً صارخاً جداً : لبرعبید الخطیة، عبید ل

َّ المعمودیة، أخطأنا، فھل یعني ھذا أننا حقاً غیر ُمَخل : ٢ـ٨: ١یوحنا ١صین؟ اقرأ ــ
للمسیح ومع اً أتباعكیف تساعدنا ھذه اآلیات على أن نفھم ما یعنیھ أن نكون . ١

  رضة للسقوط؟ذلك نبقى عُ 
  

  لقداسةالخمیس ـ ثمر ا
من سفر صحاح السادسسناه حتى اآلن في األمع األخذ في االعتبار كل ما در

في األسطر التالیة جوھر ما یقولھ ،صلخِّ .)٢٣ـ١٩(رومیة، اقرأ اآلیات المتبقیة
واألھم من ذلك، اسأل نفسك كیف یمكنك أن تجعل من الحق الھام الذي . بولس
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اسأل نفسك أیضاً، ما ھي بعض القضایا . یتعامل معھ بولس حقیقة واقعة في حیاتك
  __________________________________________  المطروحة ھنا؟

____________________________________________________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
یتحدث عن فھو . طبیعة البشریة الساقطةلتظھر كلمات بولس ھنا فھمھ الكامل

فھو . وكلمة ضعف ھي نفس الكلمة المستخدمة في اللغة الیونانیة". مْ ـُ َضْعِف َجَسِدك"
بولس، مرة ناشدنایوھكذا . ة من ضعف وعجزیعلم ما للطبیعة البشریة الساقط

م أنفسنا وجسدنا ــِّ باستعمال حریة االختیار ـ القوة الممنوحة لنا لنختار ونسلأخرى،
  .ننا من أن نحیا حیاة بارةـِّ كمَ یُ السید الجدید، المسیح، الذي سَ الضعیف العاجز إلى

التعدي ن عقوبة الخطیة ـ لتظھر أ٢٣: ٦قتبس اآلیة في رومیة ـُ وغالباً ما ت  
لكن باإلضافة . من المؤكد أن جزاء الخطیة ھو الموت. على الناموس ـ ھي الموت

لخطیة كما یصفھا بولس في إلى إدراكنا أن الموت ھو أجرة الخطیة یجب أن نرى ا
د یسود ویسیطر على سیِّ حیث یصفھا بأنھا صحاح السادس من سفر رومیة ـ األ
  .الموت أجرة لھمیده، وھو یخدعھم ویستغفلھم ألنھ یجعلعب

نتباھنا إلى إت یلفظ أیضاً أن بولس أثناء توسعھ في شرح صورة السیدینالح  
في ذلكونرى. من خدمة السید اآلخرعني تحررناین تحد السیدألحقیقة أن خدمتنا

قوة االختیار المتاحة لنا في خدمة إما أحد السیدین أو اآلخر، ونرى كذلك أنھ مجدداً 
في الوقت ذاتھ، وكما . أو حل وسط یتیح لنا خدمة السیدین معاً ما من أرضیة مشتركة

، وال یعني ادة الخطیة ال یعني العصمة منھاكوننا محررین من سیفإن نعرف جمیعاً، 
كوننا محررین من فإن بدالً من ذلك، . كذلك أننا لن نصارع معھا أو نسقط حتى فیھا

الخطیة یعني أننا لم نعد تحت سطوة الخطیة مھما بقیت الخطیة حقیقة في حیاتنا 
بصفة یومیة بالوعود المتعلقة بنصرتنا على وومھما كان من الواجب علینا المطالبة 

  .الخطیة
فإن ھذا الطاغیة. ھذه الفقرة نداء قویاً ألي شخص یخدم الخطیةوبذلك، تصبح  

ال یقدم سوى الموت أجراً للقیام بأمور مخجلة؛ لذلك یجب على الشخص ]أي الخطیة[
وعلى النقیض من ذلك، فإن من . العاقل أن یرغب في التحرر من ھذا الطاغیة

ء، لیس لھدف كسب یفعلون أشیاء مستقیمة وتستحق الثنایقومون بخدمة البرِّ 
فإذا كان ما یقومون بھ من تصرفات وأعمال . خالص، لكن كثمر الختبارھم الجدیدال
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رة بأكملھا، ویجھلون الغایة من البشافإنھم بذلك یجھلون ھو محاولة لكسب الخالص،
  .حاجتھم إلى المسیحیجھلون كذلك الخالص، ومعنى

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

، "المعلم األعظم"ن كتاب ، م"لخدمةالدافع الحقیقي إلى ا"بعنوان صل الذي الفاقرأ 
  .٤٢٧ـ٤٠٧صفحة 

  
لم یرض بارتكاب الخطیة ولم یخضع للتجربة وال بمجرد ] المسیح[إنھ "  

لقد كانت بشریة المسیح متحدة بألوھیتھ، . الفكر، وھكذا یمكن أن تكون الحال معنا
الروح القدس فیھ، فأتى لكي یجعلنا وكان مؤھالً لالشتباك في تلك الحرب بسكنى 

وطالما نحن متحدون بھ باإلیمان فالخطیة لن تسودنا، حیث . شركاء الطبیعة اإللھیة
" هللا یوجھ أیدي إیماننا لتتمسك بألوھیة المسیح حتى یمكن أن نبلغ إلى كمال الخلق

  ).١٠٥روح النبوة، مشتھى األجیال، صفحة (
اتصاالتنا مع الشیطان تنا على كسر كل إننا نعاھد أنفسنا عند معمودی"  

ویتعھد ...ووكالئھ، وبأن نضع القلب والعقل والنفس في عمل االمتداد بملكوت هللا 
روح " (كل من اآلب واالبن والروح القدس بالتعاون مع الوسائط البشریة المقدسة

  ).١٠٧٥، صفحة ٦النبوة، موسوعة األدفنتست، مجلد 
إن االعتراف بالمسیحیة دون أن یقابل ذلك إیمان وأعمال سوف ال ینتج عنھ "  
فأبناء الشریر ھم عبید سیدھم الخاص بھم؛ . ما من أحد یمكنھ خدمة سیدین. شيء

ھ، وھم بالفعل عبیده، وال یمكنھم أن السید الذي جعلوا من أنفسھم عبیداً ینصاعون ل
ال یمكن أن یكون من غیر الضار إنھ . ن وأعمالھیكونوا عبیداً  ما لم ینبذوا الشیطا

نغماس في المسرات والملذات التي ینغمس فیھا الملك السماوي اإل) عبید(على خدام 
كثیراً ما یرددون قول أن مثل ھذه المسرات غیر عبید الشیطان، حتى وإن كانوا 

. ذاتھىم إللقد أعلن هللا الحقائق المقدسة لیفصل شعبھ عن األشرار ولینقیھ. ضارة
روح النبوة، شھادات إلى " (ینبغي على األدفنتست السبتیین أن یعیشوا إیمانھم

  ).٤٠٤، صفحة ١الكنیسة، مجلد 
  

  أسئلة للنقاش
الحقیقة فبالرغم من أن لنا جمیعاً تلك الوعود الرائعة بالنصرة على الخطیة، .١

دى ما نحن علیھ ھي أننا جمیعاً ـ حتى المسیحیین المولودین ثانیة ـ مدركین لم
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من سقوط، ولمدى ما نحن علیھ من إثم وخطیة، ولمدى ما یمكن أن تكون علیھ 
.ھل من تناقض ھنا؟ وضح إجابتك. قلوبنا من فساد

حول ما فعلھ المسیح في حیاتك، وحول التغییرات في الصف، أعِط شھادتك.٢
.لدیك في المسیحالتي اختبرتھا، وحول الحیاة الجدیدة التي 

كانت أھمیة تذكرنا الدائم لفكرة أن خالصنا ھو فقط من خالل ما قام مھما.٣
المخاطر التي قد تنشأ عن المبالغة في ھذا الحق ھيالمسیح بھ من أجلنا، فما

لى حساب الجزء اآلخر من الخالص والمتعلق بما یفعلھ المسیح ع،الرائع
ي الخالص ھذین ؟ لماذا نحن بحاجة إلى فھم جانببداخلنا لیغیرنا إلى صورتھ

أي ما قام بھ المسیح من أجلنا وما یحدثھ المسیح من تغییر [والتأكید علیھما
؟]المترجم: بداخلنا
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  )أغسطس(آب ٢١  السبت الثامن
  ٧الشخص المقصود في رومیة 

  
  السبت بعد الظھر

  .٧رومیة :المراجع األسبوعیة
  

ْرنَا ِمَن : "آیة الحفظ ا اآلن فقد تََحرَّ النَّاُموس، إذ َماَت الذي ُكنَّا ُمْمَسِكیَن فِیِھ، وأمَّ
وِح ال بـِ َحتَّى نَْعبَُد بج ِة الرُّ   ).٦: ٧رومیة (" تق الَحْرفِ عِ دَّ

  
أحدثھ اإلصحاح صراعاً أكثر مما ھي أسفار الكتاب المقدس التي أحدثتقلیلة   

المسائل المتضمنة في ذلك الصراع والجدل بوفیما یتعلق . السابع من سفر رومیة
إن محاولة فھم المعنى المقصود في : "للكتاب المقدس اآلتيتقول موسوعة األدفنتست 

التي دار ة من أكثر المسائلدائماً واحدتكاناإلصحاح السابع من ٢٥ـ١٤األعداد
ق بھذه ویدور السؤال الرئیسي فیما یتعل. رسالة رومیة بأكملھاالجدل بشأنھا في

بھذه اآلیات ف للصراع األخالقي ــَّ لوصف المكثممكن لحول إذا ما كان من الاآلیات
أي أن بولس في ھذه اآلیات كان یتحدث عن [لبولس ذاتیةالسیرة لأن یكون وصفاً ل

، وإذا كان األمر كذلك، یكون السؤال أیضاً ]المترجم: نفسھ وعن تجربتھ ھو الخاصة
مع ھذا، یبدو . س قبل أو بعد تجددهقرة تشیر إلى اختبار بولھو إذا ما كانت ھذه الف

أبسط ما تعنیھ خاللواضحاً منعن صراعھ الشخصي مع الخطیة بولسثیحد
١٤روح النبوة، طریق الحیاة، صفحة ؛ ١١ـ٧دراجع عد(في ھذه اآلیاتكلماتھ

نفسكل یصف صراعاً تختبره والمؤكد في ھذه اآلیات أیضاً ھو أن بولس ). ١٥و
" وتنتبھ إلیھابالمتطلبات الروحیة لناموس هللا المقدسواجھ ـُ من النفوس التي تتقریباً 

  ).٥٥٣، صفحة ٦روح النبوة، موسوعة األدفنتست، مجلد (
الكتاب المقدس حول ما إذا كان اإلصحاح السابع من سفر یختلف دارسو   

الموقف الذي قد یتخذه ا كان ومھم. رومیة ھو اختبار بولس قبل أو بعد تجدیده
ه نقف كاملین أمام هللا، المسیح یغطینا وأننا في برّ ما یھم ھو أن برّ إال أن ، اإلنسان
ھیَن ُصوَرةَ ـِ ُمَشاب"أن نكونبأن یعطینا غلبة على الخطیة، و، وبد بأن یقدسناعِ الذي یَ 

بَشاَرة "ھذه ھي نقاط حاسمة ینبغي لنا إدراكھا إذ نسعى لنشر ).٢٩: ٨رومیة" (ابنِھِ 
َر السَّاكنیَن َعلى األرض َوك ٍة َوقَبیلٍة َولَسان َوَشعبٍ ـُ أبَدیَّة، لیُبَشِّ   ).٦: ١٤رؤیا" (لَّ أمَّ

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  ؟الناموس یَُسوُدنااألحد ـ 

بولس ھنا كي یظھر لقرائھ عالقتھم أي توضیح یستخدمھ. ٦ـ١: ٧اقرأ رومیة 
  _________________  بالناموس، وأیة نقطة أراد التأكید علیھا بھذا التوضیح؟

____________________________________________________  
  

د إلى حد ما، لكن تحلیالً دقیقاً للفقرة ــَّ معق٦ـ١: ٧توضیح بولس في رومیة إن  
  .سیساعدنا على متابعة أفكاره

قد كان مع نظام عبادة الرسالة، نجد أن بولس كان یتعاملفي اإلطار العام لھذه  
وقد وجد الیھود صعوبة . تم تأسیسھ في سیناء؛ ھذا ھو غالباً ما یعنیھ بكلمة الناموس

كان ینبغي لھ أن وإدراك حقیقة أن ھذا النظام الذي أعطاھم هللا إیاهفي استیعاب
ـ مؤمنین یھود غیر مستعدین بعد ھذا ما كان یتعامل معھ بولس . ینتھي بمجيء المسیا

اللتخلي   .كان جزءاً ھاماً من حیاتھمعمَّ
ت ھناك امرأة متزوجة من إذا كان: في الحقیقة، توضیح بولس ھو كما یلي  

وال یمكنھا خالل حیاتھ . تربط تلك الزوجة بزوجھا مادام حیاً رجل، فإن الشریعة 
الزوج، تصیر الزوجة حرة من لكن عند وفاة. أي رجل آخر)قتران بـاإل(معاشرة 

  ).٣دعد(الشریعة التي ربطتھا بھ
  

الذي استخدمھ من قانون الزواج على نظام الدیانة توضیح الكیف یُطبِّق بولس 
  ___________________________________  ٥و٤: ٧رومیة ؟الیھودیة

____________________________________________________  
  

زوجھا، كذلك یفعل موت الحیاة ا یحرر موت الزوج المرأة من ناموسكم  
، فھو یعتق الیھود من الناموس الذي كان من العتیقة في الجسدمن خالل یسوع المسیح

  .المتوقع لھم مواصلة حفظھ إلى أن تتم كل رموزه في المسیح
ولقد وجھت لھم الدعوة . یتزوجوا من جدیدوقد كان الیھود اآلن أحراراً في   
كان ھذا اإلیضاح وسیلة أخرى . بثمر من المسیا المقام وبالتالي اإلتیانللزواج

لتخلي عن النظام ود بأنھم قد صاروا اآلن أحراراً في اس لیقنع الیھاستخدمھا بول
  .القدیم

مرة أخرى، بالنظر إلى كل ما یقولھ بولس والكتاب المقدس عن إطاعة   
خبر ھؤالء المؤمنین من أن بولس كان یُ ھ من غیر المعقول قولالوصایا العشر، فإن



٦٨

إن أولئك الذین یستخدمون ھذه اآلیات . الیھود بأن الوصایا العشر لم تعد ملزمة
توضیح لغي ـ ھم في الحقیقة ال یریدون اُ لمحاولة توضیح أن ـ الناموس األدبي قد 

ھو أن السبت ـ الیوم السابع ھو ما قدقولھ حقاً بل إن ما یریدونذلك على أي حال؛ 
ھذه اآلیات على أنھا تعلیم یفھم ھؤالء األشخاصفأن .تم إلغاؤه، ولیس بقیة الوصایا

أو أن السبت قد ،أو أن األحد قد حل محل السبت،بأن الوصیة الرابعة قد تم إلغاؤھا
  . معنى لم تقصده ھذه الكلمات بالمرةھو،بدل باألحدـُ ستا

  
  االثنین ـ ھل الناموس خطیة؟

:٧سیناء، فماذا عن رومیة إذا كان بولس یتحدث عن نظام الشریعة بأكملھ في  
حدید؟ أال تدحض فیھا واحدة من الوصایا العشر على وجھ الت، والتي یذكر بولس ٧

أنبدرس األمس؟ وأال توضح ھذه اآلیة من قِبل البعضھذه اآلیة المفھوم الُمتبنى 
  إلغاء الوصایا العشر؟بولس لم یكن یتحدث عن 

ما كان یعنیھ بولس باستخدام كلمة ناموس ھو أنمرة أخرى، علینا أن نتذكر  
ا الناموس األدبي لكنھعلى مجموعة النوامیس التي أعطیت في سیناء والتي اشتملت

أن یقتبس من لكي یوضح نقطتھوبالتالي، كان من الممكن لبولس. لم تقتصر علیھ
. ىالنوامیس الیھودیة األخرةوكذلك من أي جزء آخر من مجموعالناموس األدبي

لكن عندما تم إلغاء ھذا النظام عند موت المسیح یسوع، فإن ھذا اإللغاء لم یشمل 
الناموس األدبي الذي كان موجوداً حتى قبل سیناء وال یزال موجوداً بعد الجلجثة 

  .كذلك
  

ما الذي یقولھ بولس ھنا حول العالقة بین الناموس . ١١ـ٨: ٧اقرأ رومیة 
  ______________________________________________  والخطیة؟

____________________________________________________  
  

عن ذاتھ للیھود، مخبراً إیاھم بالتفصیل ما ھو الصواب والخطأ في لقد أعلن هللا   
كما شرح لھم أیضاً عواقب انتھاك .المسائل األخالقیة والمدنیة والطقسیة والصحیة

  . على أنھ خطیةتعریف انتھاك مشیئة هللا الموحى بھاولقد تم. النوامیس المختلفة
ة خطیة ما لم یقل الناموس ال نھ ما كان یعرف أن الشھوأوھكذا، یوضح بولس   

لم تكن الموحى بھا ألن الخطیة ھي انتھاك إرادة هللا المعلنة، فلو أن مشیئة هللا . تشتھ
بمشیئة هللا وعندما یتم إعالم الشخص . ، فما كان لیكون ھناك إدراك للخطیةمعروفة
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. نھ خاطئ وأنھ تحت اإلدانة والموتالموحى بھا، فإن ذلك الشخص یدرك عندھا أ
  . وبھذا المعنى، یموت الشخص

نقاشھ ھنا وفي ھذا الجزء بأكملھ بناء جسر یحاول بولس من خالل مجرى   
لھذا تمامإرؤیة وإدراك أن المسیح ھو ـ إلى"الناموس"لون لیقود الیھود ـ الذین یبجِّ 

یظھر أن الناموس كان ضروریاً ولكن دور ھذا الناموس بولسفقد كان. الناموس
قصد لم یُ ص؛ ــِّ ظھر الحاجة إلى مخلكان المقصود للناموس أن یُ . كان محدوداً 

إن الرسول بولس، في إشارتھ . "أن یكون وسیلة للحصول على الخالصللناموس
: فھو یقول. التجدیدإلى اختباره، یقدم حقاً ھاماً فیما یتعلق بالعمل الذي یتعین تحقیقھ ب

ا َجاَءِت الَوصیَّة’ـ ولم یشعر باإلدانة؛ ‘اُموس َعائًِشا قَْبالـَّ نت بُدون النـُ ك’ ، ‘َولِكْن لمَّ
اً ، ثم رأى نفسھ آثماً، مدان‘َعاَشت الَخِطیَّة، فَُمتُّ أنا’عندما حث ناموس هللا ضمیره، 

روح النبوة، " (اموسبولس ھو من مات، ولیس النن أ: الحظوا. بالناموس السماوي
  ).١٠٧٦، صفحة ٦الموسوعة التفسیریة، مجلد 

  
أنت أمام الناموس؟ كیف، في ھذا السیاق، یمكنك فھم وإدراك ما " تَّ مُ "بأي معنى 

  حیاة جدیدة فیھ؟بمنحھ إیاكفعلھ المسیح من أجلك 
  

  الثالثاء ـ الناموس المقدس
  ؟بولسفیھ لفقرة في سیاق ما كان یتناقش كیف نفھم ھذه ا. ١٢: ٧اقرأ رومیة 

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
بكل وسیلة حاول بولس اإلعالء من شأنھبسبب توقیر وتبجیل الیھود للناموس،   
إن الناموس جید فیما یقوم بھ، لكن لیس بمقدور الناموس عمل ما لم یكن . ممكنة

ولھذا نحن بحاجة إلى المسیح، ألن . من الخطیة) تخلیصنا(مقصود لھ عملھ، إنقاذنا 
الناموس ـ سواء كان نظام نوامیس الیھود بأكملھ أو الناموس األدبي بالتحدید ـ ال 

المسیح وبّره، الذي نحصل علیھ باإلیمان، ھما اللذان فقط. خالصنھ أن یأتینا بالیمك
  .یستطیعان خالصنا

  
وما الذي منھاي یعانيالت" الموت"ما الذي ألقى بولس علیھ باللوم من أجل حالة 

مھماً؟) التفریق(لماذا یعد ھذا التمییز ؟نھ بريء عمل ھذا الشيءقال عنھ بولس أ
  ___________________________________________  ١٣: ٧رومیة 
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فھو یختار أن . في ھذه اآلیة بأفضل معنى ممكن" الناموس"بولس یعرض  

أنھا المتسببة في حالتھ اآلثمة على الناموس،علىیلقي باللوم على الخطیة، ولیس
هللا وذلك ألنھ مقیاسأما الناموس فصالح ".لَّ َشھَوةٍ ـُ فيَّ كتأنَشأ"فھي التي الرھیبة؛

  .أمام الناموسللسلوك، لكن بولس كخاطئ وقف مداناً 
  

  ١٥و١٤: ٧رومیة لماذا كانت الخطیة ناجحة جداً في إظھار بولس كخاطئ رھیب؟
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
فقط . وبالتالي كان بولس بحاجة إلى یسوع المسیح،جسدي تعني لحميكلمة 

فقط یسوع المسیح ھو ). ١: ٨رومیة (نتزاع اإلدانة إیسوع المسیح ھو القادر على 
یٌع ـِ َمب"یصف بولس نفسھ على أنھ. من عبودیة الخطیةالذي بإمكانھ تحریر بولس 

. فھو ال یستطیع عمل ما یرید عملھ. ھو عبد للخطیة ولیس لدیھ حریة". ْحَت الَخطیَّةِ ـَ ت
  .وھو یحاول عمل ما یخبره الناموس الصالح بعملھ، لكن الخطیة ال تسمح لھ بذلك

. اللیھود حاجتھم للمسیَّ من خالل ھذا التوضیح، كان بولس یحاول أن یظھر   
: ٦رومیة (وكان قد أوضح بالفعل أن النصرة على الخطیة ممكنة فقط في ظل النعمة 

" الناموس"فالعیش تحت . ٧ویعاد التأكید على ھذه الفكرة ذاتھا في رومیة ). ١٤
  .یعني العبودیة للخطیة، التي ھي سید ال یرحم

  
بد بھا الخطیة الناس؟ ھل حدث ماذا كان اختبارك أنت مع الطریقة التي تستع

كما تود لتجد نفسك نھ بإمكانك السیطرة علیھاحاولت اللعب مع الخطیة، معتقداً أو
لماذا إذن یجب االستسالم ! شرس ال یرحم؟ مرحباً بك في أرض الواقعتحت رئیس

  لیسوع والموت عن الذات بصفة یومیة؟
  
  ٧رومیةألربعاء ـ الرجل المقصود في ا

فاآلن لست بَْعُد . اُموَس أنھ َحَسنٌ ـَّ أفَعُل َما لسُت أریُدهُ، فإني أَصادُق النفإن ُكنتُ "
اِكنَة فِيَّ  ما ھو الصراع الذي ).١٧و١٦: ٧رومیة ("أفَعُل ذلَِك أنا، بَل الَخِطیَّة السَّ

  ___________________________________  یتم تقدیمھ في ھذه اآلیات؟
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ب هللا بعدم غضِ ت الروح القدس الشخص الذي یُ ـِّ بكمرآة، یُ باستخدام الناموس ك  
بات، یظھر ومن خالل الجھود المبذولة لتلبیة تلك المتطل. الوفاء بمتطلبات الناموس

  .على أن الناموس صالحالخاطئ موافقتھ
  

: ٧رومیة ما ھي النقاط التي سبق وأدلى بھا بولس وقام بتكرارھا ھنا للتأكید؟
  _______________________________________________  ٢٠ـ١٨

____________________________________________________  
  

روح القدس الشخص من خالل الإلقناع الشخص بحاجتھ لیسوع، كثیراً ما یقود   
تصف روح النبوة اختبار إسرائیل قدیماً ". العھد القدیم"نوع من االختبار كھذا الذي لـ

ولم یتحقق الشعب من شر قلوبھم أو أنھم بدون المسیح كان من المستحیل : "كالتالي
وا علیھم أن یطیعوا شریعة هللا، إذ بسرعة أدخلوا أنفسھم في عھد مع هللا، وإذ أحس

كل ما تكلم بھ الرب نفعل ونسمع ’: بقدرتھم على أن یثبتوا بر أنفسھم أعلنوا قائلین
ولكن ما إن مرت أسابیع قلیلة حتى نقضوا عھدھم مع هللا ... ٧: ٢٤، خروج ‘لھ

لم یكونوا یرجون الظفر برضى هللا عن طریق العھد الذي . وسجدوا لتمثال مسبوك
اجتھم إلى الغفران، أحسوا أخیراً بحاجتھم إلى واآلن، قد اكتشفوا شرھم وح. تعدوه

وة، روح النب" (مخلص معلن في عھد هللا مع إبراھیم ومرموز إلیھ في تقدمات الذبائح
  ). ٣٢٥اآلباء واألنبیاء، صفحة 

لألسف، وبسبب فشل الكثیر من المسیحیین في تجدید تكریسھم لیسوع بصفة 
ھم یبررون ذلك .مقتھم االعتراف بھذایومیة، تجدھم بالفعل یخدمون الخطیة رغم 

ال یزال أمامھم باختبار التقدیس العادي وأنھ ببساطة في الحقیقة یمرونبزعم أنھم
وھكذا، فبدالً من المجيء بخطایاھم المعلومة إلى یسوع . عوهطریق طویل لیقط

م یخبرھأنھصحاح الذي یظنون ، األ٧، یختبئون وراء رومیة طالبین منھ الغلبة علیھا
عمل أن في حین أن ھذا اإلصحاح في الواقع یقول . من المستحیل عمل الصوابأن

عندما یكون الشخص عبداً للخطیة، لكن النصرة ممكنة في یكون مستحیالً الصواب
  .یسوع المسیح

  
عدنا بھا المسیح على الذات والخطیة؟ وإذا لم یكن األمر ھل نحرز النصرة التي وَ 

وتمنعك من أیة اختیارات خاطئة أنت، وأنت فقط، تقوم بھاكذلك، فما ھو السبب؟ 
  ؟إحراز النصرة على الذات وعلى الخطیة
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  ذ من الموتـَ الخمیس ـ ُمنق
الخاصةكیف اختبرت نفس ھذا الصراع في حیاتك أنت. ٢٣ـ٢١: ٧اقرأ رومیة 

  _____________________________________________  كمسیحي؟
____________________________________________________  

  
وبین ) جسده(بأعضائھ بین الناموس الخاصیساوي بولس، في ھذه الفقرة،   

. )٢٥: ٧رومیة "(اُموَس الَخطیَّةِ ـَ ن"قد خدم " بالَجَسدِ "یقول بولس أنھ . ناموس الخطیة
من ثم، فإن ). ١٣و١١و١٠ددع(الموت انیعنیلكن خدمة الخطیة وإطاعة ناموسھا

جسد "جسده ـ الذي كان یعمل اآلن في طاعة للخطیة ـ من المناسب وصفھ بأنھ 
  ".الموت
وبتبكیت من الروح القدس . موس العقل ھو ناموس هللا، إعالن هللا عن مشیئتھنا  

فقد عزم عقلھ على حفظھ، لكنھ عندما حاول، لم . بولس مع ھذا الناموسوافقَ ـَ ت
نا لم یشعر بمثل ھذا الصراع؟ فأنت في عقلك من مِ . یستطع، ألن جسده أراد الخطیة

  .في شيء آخرتعرف ما ترید عملھ لكن جسدك یصرخ طلباً 
  

  ٢٥و٢٤: ٧رومیة كیف یمكن إنقاذنا من ھذا الوضع الصعب الذي نجد أنفسنا فیھ؟
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
تساءل البعض عن السبب الذي من أجلھ أشار بولس مرة أخرى إلى صراع   

ُر ـُ كشأ: "حین قاللص منھ بعد أن بلغ إلى ذروة رائعةالنفس الذي كان یبدو أنھ قد تخ
. بین قوسیناً یرى البعض تعبیر الشكر ھذا كما لو كان تعجب. "َربِّناهللا بیَُسوَع الَمسیح 

َمْن : "صراخ بولس بقولھاً مثل ھذا من الطبیعي لھ أن یليفھم یعتقدون أن تعجب
ھم یتمسكون بھذا الرأي قبل الشروع في قراءة النقاش الممتد حول الخالص " یُنقِذنِي؟
قالھ في اآلیات السابقة ویعترف مجدداً ص بولس ما قد یلخِّ ). ٨رومیة (المجید 

  .بالصراع ضد قوى شر الخطیة
متروكاً لنفسي، تاركاً المسیح ’، ‘أنا نفسي’یقترح آخرون أن بولس یعني بقولھ   

نقطة بغض النظر عن الطریقة التي تفھم بھا ھذه اآلیات، ھناك . ‘خارج الصورة
ألنفسنا دون المسیح، فإننا سنكون ركنا ـُ إذا نحن ت: واحدة ینبغي أن تبقى واضحة

مع المسیح نحن لنا حیاة جدیدة فیھ، حیاة فیھا تكون وعود و. ضد الخطیةعاجزین
مطالبة بھا، رغم مواصلة الذات في النھوض محققة إذا نحن اخترنا الالنصرة 
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ھكذا أیضاً مثلما ال یستطیع أحد أن یتنفس أو یسعل أو یعطس نیابة عنك، و. والتشامخ
أنت وحدك بمقدورك القیام بھذا . أن یختار لك تسلیم حیاتك لیسوعستطیع أحد ال ی

في المسیح سوى ما من وسیلة أخرى لبلوغ االنتصارات الموعودة لنا. االختیار
  .بأنفسناالمطالبة بھا 

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

س؛ شفاء النف"یحمل عنوانالفصل الذي ، من كتاب خدمة الشفاءاقرأ لروح النبوة
  ".المعرفة الحقیقیة "الفصل الذي بعنوان و

    
ال یمكن لإلنسان أن . من أو اطمئنان وال تبریر في التعدي على الناموسلیس ھناك أ"

اقات المسیح یأمل في الوقوف مبرراً أمام هللا ویكون في سالم معھ من خالل استحق
، صفحة ١رسائل مختارة، مجلد روح النبوة، " (الخطیةفي حین إنھ یواصل في 

٢١٣.(  
أن المجد العظیم للمخلص الذي یصفح عن یرغب بولس في أن یدرك إخوتھ "  

ویرغب في أن یدركوا أیضاً أنھ . عطى أھمیة كبرى للقوانین الیھودیة برمتھااإلثم قد أَ 
القى عندھا الرمز المرموز الم ومات كذبیحة عن اإلنسان، عندما جاء المسیح إلى الع

  .إلیھ
بعد أن مات المسیح على الصلیب كتقدمة خطیة، لم تعد ھناك قوة للناموس "  

. مرتبطاً بالناموس األدبي وكان مجیداً الناموس الطقسي ومع ذلك فقد كان . الطقسي
فإذا . هللار عن قداسة وعدل وبرّ فجمیع النوامیس كانت تحمل ختم األلوھیة، وتعبِّ 

الذي كان مصیره إلى زوال بھذا المجد والروعة، فكم ت الخدمة في النظام الدیني كان
المسیح، مانحاً ر بكثیر مجد وروعة ما ھو حقیقي، عندما أُْعلِنَ باألحرى یكون أكث

تعلیقات روح النبوة، موسوعة " (لكل من یؤمنروحھ الُمقدِّس، روحھ مانح الحیاة، 
  ).١٠٩٥، صفحة ٦األدفنتست، مجلد 

  
  أسئلة للنقاش

، أھو بولس قبل أم بعد التجدید؟ أم ٧في رومیة من تظن أنھ الرجل المقصود .١
أن ھذا اإلصحاح یتحدث عن شيء آخر تماماً؟ ما ھي مبررات ردك على ھذا 

.السؤال؟ ناقشوا في الصف األجوبة المقدمة
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كیف نوضح حقیقة أنھ حتى المسیحیین المتعمدین والمولودین ثانیة یصارعون .٢
ننا سنواصل دائماً نتغلب تلقائیاً على كل شيء؟ أم أ ینبغي أنمع الخطیة؟ أال

ارتكاب الخطیة؟ أم أن اإلجابة ھي في مكان ما بین ھاتین اإلجابتین؟ 

بأننا، كمسیحیین، ما ھي األخطاء المحتملة والتي تنجم عن الرأي القائل.٣
سنكون بأننا، ودائماً سنكون ساقطینسنكون مرتكبین للخطیة دائماً، وبأننا 

وفي المقابل، ما ھي ، بغض النظر عن أي شيء؟دائماً منتھكین لناموس هللا
التغلب على كل البد للمسیحیین منلمترتبة على الرأي القائل بأنھاألخطار ا

ظر عن أي ، كل فكر خاطئ، كل میل خاطئ ـ بغض النشيء خطأ في حیاتھم
.صینــَّ خلمُ شيء، وإال فإننا بدون ذلك نكون غیر 

، أیة وعود ٧رومیة النظر عن موقف الناس المتخذ منفي النھایة، وبغض .٤
وتساعدنا في فھم ما یعنیھ أن نكون ٧یمكننا المطالبة بھا ألنفسنا من رومیة 

أتباعاً لیسوع؟
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  )أغسطس(آب ٢٨  الدرس التاسع
  الحریة في المسیح

  
  السبت بعد الظھر

  .١٧ـ١: ٨رومیة : المراجع األسبوعیة
  

ینُونِة اآلَن َعلى الذیَن ُھْم فِي الَمِسیح یَُسوَع، ":الحفظآیة  إذا ال َشيَء ِمَن الدَّ
وح الِِكیَن لیَس َحَسَب الَجَسِد بَل َحَسَب الرُّ   ).١: ٨رومیة " (السَّ

  
یتحدث . صحاح السابع منھعلى األح الثامن من رومیة ھو ردصحاإن األ

نجد أن اإلدانة قد ف٨عن اإلحباط والفشل واإلدانة؛ أما في رومیة ٧بولس في رومیة 
  .رحلت واستعیض عنھا بالحریة والنصرة من خالل المسیح یسوع

رفضت قبول یسوع المسیح فإن أنتأنھ إذا٧في رومیة یقولبولسكان   
داً للخطیة، فستكون عب. یكون من نصیبكس٧رومیة االختبار البائس الموجود في 

م قدِّ أن یسوع المسیح یُ ٨ویقول بولس في رومیة . غیر قادر على عمل ما تختار عملھ
لك الخالص من الخطیة والحریة في عمل الصالح الذي ترید عملھ لكن جسدك ال 

  .یسمح لك بذلك
مقابل اویواصل بولس القول موضحاً بأن ھذه الحریة قد تم الحصول علیھ  

الطریقة الوحیدة التي ھيفقد اتخذ المسیح ابن هللا صورة اإلنسانیة،. تكلفة باھظة
التواصل معنا، لیتمكن من أن یكون مثالنا الكامل، ولیمكنھ أن االتي أمكنھ من خاللھ

). ٣ددع" (فِي ِشْبِھ َجَسِد الَخطیَّةِ "لقد جاء المسیح . یصیر بدیلنا الذي مات نیابة عنا
وبعبارة أخرى، ). ٤ددع(لذلك، یمكن لمتطلبات الناموس البارة أن تتمم فینا وكنتیجة

  .لمتطلبات اإلیجابیة، أمرین ممكنینجعل المسیح النصرة على الخطیة وكذلك مالقاة ا
األولى من اً عدد١٧فقط الـبالدراسةسنغطيفإننا ونظراً لضیق المكان،  

صحاح المليء بضمانات وتأكیدات ألومتى سمح لك الوقت، اقرأ بقیة ا. ٨رومیة 
توجھنا ھذه اآلیات بقوة إلى الرجاء الذي ینبغي أن یكون لنا .محبة هللا الرائعة

لم یُشفِْق "، والذي، بدافع المحبة، )٣٧ددع" (اـَ نـنتَِصاُرنَا بالذي أَحبَّ إیَعظُم "كأشخاص 
  ).٣٢ددع" (َعلى ابنِِھ، بَل بَذلھُ ألجلنا أجَمعینَ 

  
  .التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمرجو ن* 
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  األحد ـ الحریة من الدینونة
الِِكیَن لیَس " ْینُونَِة اآلَن َعلى الذیَن ُھْم فِي الَمِسیح یَُسوَع، السَّ إذا ال شيَء ِمَن الدَّ

ال شيء من "ما الذي تعنیھ عبارة ).١: ٨رومیة (" َحَسَب الَجَسِد بَل َحَسَب الروح
  _______________  ؟ ولماذا تعد ھذه أخبار سارة؟؟ ال دینونة من ماذا"ةالدینون

____________________________________________________  
  

نسبة إلى [الكتابات البولسیة بھي عبارة شائعة" في یسوع المسیح"ة عبار  
لَ ـِ بـَ خص قد قھو أن ھذا الش"المسیح" في"فمعنى أن یكون شخص ما ]. بولس

أنھ والمسیح ضمناً في ھذا الشخص یثق وتعني العبارة كذلك أن . ص لھـِّ المسیح كمخل
والنتیجة ھي اتحاد . قد عزم على أن تكون طریقة المسیح في العیش ھي طریقتھ

  .شخصي ووثیق مع المسیح
وھي تتعارض ". في الجسد"مع عبارة " في المسیح یسوع"تتعارض عبارة   

حیث یصف بولس الشخص الذي تحت ٧صحاح أل في أیضاً مع االختبار المفصَّ 
ویكون . ، بمعنى أن ھذا الشخص ھو عبد للخطیةللمسیحالجسدم ــِّ سلالتبكیت قبل أن یُ 

" ناموس الخطیة"وھو یخدم ). ٢٤و١٣و١١ددع(ھذا الشخص تحت دینونة الموت 
  ).٢٤ددع(ویكون ھذا الشخص في حالة فظیعة من البؤس ). ٢٥و٢٣ددع(

في موقفھ فوري یحدث تغییرم ھذا الشخص نفسھ لیسوع، ـِّ سللكن بمجرد أن یُ   
فبعد أن كان مداناً بالسابق كمخالف للناموس، یقف ذلك اإلنسان اآلن كامالً . مع هللا

المسیح یسوع یغطي ذلك لم یخطئ أبداً، ألن برّ أنھفي نظر هللا، یقف كما لو
عد، لیس ألن الشخص بال أخطاء، برئ، أو ولن تكون ھناك دینونة ب. الشخص بالتمام

، لكن ألن سجل حیاة المسیح الكاملة !)ذلك الشخص لیس ھكذا(للحیاة األبدیة مستحق
  .على ھذا الشخصیقف بدالً من ذلك اإلنسان، ومن ثم، ال توجد دینونة

  .الحداألخبار السارة ال تنتھي عند ھذالكن  

  ________________  ٢: ٨رومیة ما الذي یحرر اإلنسان من العبودیة للخطیة؟
____________________________________________________  

  
یعني ھنا خطة المسیح لخالص البشریة، على نقیض " الَحیَاةِ ناُموَس ُروح "  

صحاح السابع على أنھ الناموس الذي ، الذي وصف في األ"ناُموِس الَخطیَِّة َوالَمْوتِ "
وبدالً من ذلك یأتي ناموس المسیح بالحیاة . بھ تسود الخطیة والذي نھایتھ الموت

  .والحریة



٧٧

سلطان قوة أخرى، فھو لیس ملكاً إن كل من یرفض تسلیم نفسھ  ھو تحت"
ففي حین ...قد یتحدث عن الحریة ولكنھ في أقسى حاالت اإلذالل والعبودیة. لنفسھ

یطیع أنھ یخدع نفسھ بأنھ یتبع ما تملیھ علیھ بصیرتھ وحكمھ فإنھ في الواقع
ولكن یسوع قد أتى لیحطم أصفاد عبودیة الخطیة عن . مشیئة سلطان الظلمة

، أم ]إلبلیس[ھل أنت عبد ). ٤٤١لنبوة، مشتھى األجیال، صفحة روح ا" (النفس
  حر في یسوع؟ كیف لك أن تعرف بالضبط؟أنك

  
  االثنین ـ ما ال یستطیع الناموس عملھ

الناموس الطقسي، الناموس األدبي، أو حتى (صالحاً " الناموس"مھما كان   
ة إلیھ، وذلك ھو الحاجلكنھ ال یستطیع أن یفعل من أجلنا ما نحن في شدید ) كالھما

. تدبیر وسیلة للخالص، وسیلة إلنقاذنا من الدینونة والموت اللذین تجلبھما الخطیة
  .ولھذا، نحن بحاجة إلى یسوع

  
    ما الذي قام بھ المسیح وال یستطیع الناموس بطبیعتھ عملھ؟. ٤و٣: ٨اقرأ رومیة 

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
َداَن الَخطیَّةَ فِي "، وھو قد "في شبِھ َجَسِد الَخِطیَّةِ أرَسَل ابنھُ "لقد دبر هللا عالجاً   
ومن المناسب الرفع من . الخالصد المسیح خطوة ھامة في خطة وكان تجسُّ . "الَجَسدِ 

في شبِھ َجَسِد "، لكن في إتمام خطة الخالص كانت حیاة المسیح شأن الصلیب
  .غایة في األھمیة أیضاً " الَخِطیَّةِ 
صار من الممكن لنا اآلن مالقاة وكنتیجة لما قام بھ هللا في إرسال المسیح،   

كان . المتطلبات البارة للناموس؛ بمعنى عمل األمور الصحیحة التي یتطلبھا الناموس
  .، لكنھ ممكن اآلن)١٤: ٦رومیة " (تحت الناموس"عمل ذلك مستحیالً 

س ال یعني أننا نحفظ الناموس مع ذلك علینا أن نتذكر أن عمل ما یتطلبھ النامو  
لكن ذلك یعني . ھذا لیس خیاراً ـ ولم یكن. بشكل جید بما فیھ الكفایة لكسب الخالص

حیاة طاعة، أننا نحیاننا هللا من عیشھا؛ إنھ یعنيـِّ ببساطة أن نعیش الحیاة التي یمك
حیاة ، )٢٤: ٥غالطیة " (صلب الجسد بكل عواطفھ ورغباتھ"بـ حیاة نحن نقوم فیھا

  .فیھا نعكس طبیعة المسیح
إدارة الشخص ’ھي تعبیر اصطالحي یدل على ٤ددفي ع" لِكینَ اس"كلمة   

فأن . وكلمة جسد ھنا تدل على الشخص الضال، سواء كان قبل اإلیمان أو بعده. ‘لذاتھ
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أن في المقابل، . علیكةمسیطرالرغبات األنانیة تسلك حسب الجسد ھو أن تكون 
وفقط من خالل مساعدة . ھو أن تتمم المتطلبات البارة للناموستسلك حسب الروح 

فقط في المسیح یسوع توجد حریة لعمل . الروح القدس نستطیع مالقاة ھذه المتطلبات
فالشخص المستعبد . وبعیداً عن المسیح ال توجد حریة مثل ھذه. ما یتطلبھ الناموس

  ).١٨و١٥: ٧رومیة (عملھ للخطیة یجد أنھ من المستحیل عمل الصالح الذي یختار 
  

وضع أي فكرة لكسب الخالص بالناموس ما مدى إجادتك لحفظ الناموس؟ مع 
مَ ؟ وإن لم یكن األمر كذلك، لِ "الناموسبرّ "فیھا ، ھل حیاتك ھي حیاة متممٌ جانباً 

  لتبریر سلوكك؟أي نوع من األعذار الواھیة تستخدمھال؟
  

  الثالثاء ـ الجسد مقابل الروح
وح فبَما فإن " الذیَن ُھْم َحَسَب الَجَسِد فبَما لِلَجَسِد یَھتَموَن، َولِكن الذیَن َحَسَب الرُّ

رومیة ("ألن اھتَماَم الَجَسِد ھو َمْوٌت، َولِكنَّ اھتَِماَم الروح ھو َحیَاة َوَسالمٌ .للروح
من خاللھا؟ ناما ھي الرسالة األساسیة التي تأتی. تمعن في ھذه اآلیات).٦و٥: ٨

  _________  ما الذي تخبرك إیاه ھذه اآلیات حول الطریقة التي تعیش بھا حیاتك؟
____________________________________________________  

  
" اھتَِمامَ "أما كلمة ). kataوبالیونانیة (‘وفقاً ’تستخدم ھنا لتعني " حسب"كلمة   
اتھا إشباع رغبضع في الذھنفمجموعة من الناس ت. ‘تضع في ذھنكأن ’ھنافتعني

تضع في الذھن أمور الروح وإتباع ما یملیھ المسیح الطبیعیة؛ والمجموعة األخرى 
وألن الذھن أو العقل ھو الذي یحدد التصرف، فإن المجموعتین تعیشان . علیھا

  .وتتصرفان بطریقة مختلفة
  

  _______________  ٨و٧: ٨رومیة ما الذي ال یستطیع الذھن الجسدي عملھ؟
____________________________________________________  

  
حالة كون في غبات الجسد ھو في الحقیقة أن یأن یكون في ذھن المرء إشباع ر  

فمثل ھذا الشخص ال یعبأ بعمل مشیئة هللا بل وقد یكون في حالة من . من العداء 
  .التمرد على هللا، وقد یھزأ بناموس هللا جھاراً 

یرغب بولس بصفة خاصة في أن یؤكد على أنھ، بمعزل عن المسیح، یكون   
مھما : ھذا الشعارومراراً وتكراراً یعود بولس إلى. من المستحیل حفظ ناموس هللا
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كانت محاوالت الشخص جادة فإنھ بعیداً عن المسیح ال یمكن للشخص إطاعة 
  .الناموس

كان غرض بولس الخاص ھو أن یقنع الیھود بأنھم كانوا بحاجة إلى أكثر من   
ن خالل ولقد أظھروا م. التي بین أیدیھم) الناموس أو الشریعة" (التوراة"مجرد 

حصولھم على اإلعالن اإللھي، فقد كانوا مذنبین بارتكاب نھ بالرغم من مسلكھم أ
كان الدرس من ). ٢رومیة(بارتكابھا ة مذنباألخرى األمم تنفس الخطایا التي كان

نوا بحاجة إلى المسیح، وأنھم بدون المسیح سیكونون كاكل ھذا ھو أن یدركوا أنھم
  .عبیداً للخطیة وغیر قادرین على الھرب من ھیمنتھا

ذا ھو رد بولس على ھؤالء الیھود الذین لم یستطیعوا إدراك لماذا لم یعد كان ھ  
عترف بولس بأن كل ما إوقد . ما قد أعطاه هللا لھم في العھد القدیم كافیاً للخالص

كانوا یقومون بھ كان جیداً، لكنھم كانوا بحاجة أیضاً إلى قبول المسیا الذي جاء 
  .بالفعل

  
ھل كانت أعمالك حسب الروح أم حسب . الماضیة من حیاتكساعة ٢٤تأمل في الـ 

الجسد؟ ماذا تخبرك إجابتك عن ذاتك؟ إذا كانت أعمالك حسب الجسد، فما ھي 
  التغییرات التي یجب علیك القیام بھا، وكیف یمكنك القیام بھا؟

  
  فینا]القدس[األربعاء ـ الروح

بین ) المقابلة بین شیئین بغیة إظھار الفروق(مقابالً یواصل بولس موضوعھ، 
؛ الروحفھم إما یعیشون حسب : الناس في كیفیة عیشھماالحتمالین اللذین یواجھھما 

. بیعتھم اآلثمة والجسدیةأو ھم یعیشون حسب ط؛أي، روح هللا القدس، الذي وعدنا بھ
وما من . لى الموت األبديإىخرإحدى الحیاتین إلى الحیاة األبدیة، وتقود األقودت

، َوَمن ال یَْجَمُع : "أو، كما قال المسیح نفسھ. أرضیة مشتركة َمْن لیَس َمِعي فَھَُو َعليَّ
قُ    . أكثر من ذلكوتبسیطمن الصعب إیجاد وضوح). ٣٠: ١٢متى " (َمعي فَھَُو یُفرِّ

  
؟أولئك الذین یسلمون أنفسھم بھ ُوِعد الذي ا م. ١٤ـ٩: ٨اقرأ رومیة    بالتمام 

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
" في الروح"فالحیاة ". الحیاة في الروح"تتناقض مع " في الجسد"الحیاة   

صحاح وح القدس في ھذا األوالر. مسیطر علیھا بروح هللا القدس، الروح القدس
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المسیح، ربما لیعني أنھ ممثل عن یسوع، ومن خالل الروح القدس یسكن دعى روحیُ 
  ).١٠و٩ددع(المسیح في المؤمن 

. ١١ـ١: ٦في ھذه اآلیات، یعود بولس إلى تصویر كان قد استخدمھ في رومیة   
فـ . مجازیاً في المعمودیةالجسد الذي یخدم الخطیة، یھلك، أي"جسد الخطیة"فإن 

ولكن كما في المعمودیة، ال یوجد دفن فقط بل ). ٦ددع" (ب معھـَ صلإنَسانَنَا الَعتیَق یُ "
یعني ذلك أن . ھناك قیامة أیضاً، لذا فإن الشخص المعتمد ینھض لیسیر في جدة الحیاة

اختیار علینا نحن أنفسنا یوماً بعد یوم ولحظة ھو یموت الشخص عن الذات العتیقة، 
حتى بعد ھالك . للبشرالحریة الشخصیةإن هللا ال یھلك أو یدمر.بلحظة القیام بھ

كتب بولس ألھل . إنسان الخطیة العتیق فإنھ ال یزال من الممكن ارتكاب اإلثم
نَا، الن: ضرُم التِي َعلى األـُ وا أعَضاَءكـُ فأِمیت: "كولوسي یقول َجاَسةَ، الھََوى، ـَّ الزِّ

ِدیَّةَ، الط ْھَوةَ الرَّ   ).٥: ٣كولوسي " (َمَع الذي ھَُو عبَاَدةُ األوثانـَّ الشَّ
وسیكون الفرق ھو . وھكذا، سیكون ھناك صراع مع الخطیة حتى بعد التجدید  

. أن الشخص الذي یسكن فیھ الروح القدس یمتلك قوة إلھیة یحرز من خاللھا النصرة
ألن ھذا الشخص قد تحرر من عبودیة سیادة الخطیة بأعجوبة، ووعالوة على ذلك 

  .فإنھ ملزم بعدم خدمة الخطیة مرة أخرى
  
معن بالفكرة القائلة بأن روح هللا، الذي أقام المسیح من الموت، ھو نفسھ الساكن ت

ما الذي یمنعنا من ! ر في القوة المتاحة لنا بذلكـِّ فك. فینا إذا نحن سمحنا لھ بذلك
  االستفادة من ذلك كما ینبغي؟

  
  الخمیس ـ التبني مقابل االستعباد

أي رجاء نجده لنا .١٥: ٨رومیة كیف یصف بولس العالقة الجدیدة في المسیح؟
  ________________________  في ھذا الوعد؟ كیف نجعلھ حقیقة في حیاتنا؟

____________________________________________________  
  

وھو . فالعبد ھو في أسر. ف العالقة الجدیدة بأنھا تحرر من الخوفوصَ ـُ ت  
وھو لن یستفید شیئاً من سنوات خدمتھ . یعیش في حالة من الخوف الدائم من سیده

  .الطویلة
ھذا الشخصلذي یقبل المسیح، أوالً، یقدملكن األمر لیس ھكذا مع الشخص ا  

الَمَحبَّةُ الكاِملة تطَرُح "ثانیاً، ھو یخدم دون خوف ألن . خدمة تطوعیة للمسیح
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إلرث اً ثالثاً، یتم تبني ذلك الشخص كابن، ویصبح وارث). ١٨: ٤یوحنا ١" (الَخوفَ 
  .ال تقدر قیمتھ بثمن

تنشأ روح العبودیة من السعي للعیش وفقاً للدیانة القانونیة، من خالل النضال "  
یوجد لنا رجاء فقط إذا نحن أتینا تحت . إلتمام متطلبات الناموس بقوتنا الشخصیة

تعلیقات روح " (العھد اإلبراھیمي، الذي ھو عھد النعمة باإلیمان في یسوع المسیح
  ).  ١٠٧٧، صفحة ٦النبوة، الموسوعة التفسیریة، مجلد

  
  _____  ١٦: ٨رومیة بأن هللا حقاً قد قبلنا كأبناء لھ؟ما الذي یمنحنا الیقین والتأكید 

____________________________________________________  
  

وفي حین أنھ لیس من ). كأبناء (إن الروح القدس الساكن بداخلنا یؤكد قبولنا   
تبعوا ضوء االمأمون المضي بمجرد المشاعر، غیر أن أولئك الذین على قدر إدراكھم 

الكلمة المقدسة سیسمعون صوت التوثیق الداخلي مؤكداً لھم أنھ قد تم قبولھم كأبناء 
.  

أننا ورثة؛ معنى ذلك أننا جزء من عائلة هللا١٧: ٨في الواقع، تخبرنا رومیة   
نحن ال نكسب ھذا المیراث؛ إنھ . اآلب، كورثة، كأبناء، نتسلم میراثاً رائعاً من وأننا

علت ھب لنا بفضل نعمتھ التي جُ وُ میراثوضعنا الجدید في هللا،معطى لنا بفضل 
  . امتاحة لنا بسبب موت المسیح نیابة عنَّ 

  
ما مدى قربك من الرب؟ ھل حقاً تعرفھ، أم أنك تعرف عنھ؟ ما ھي التغییرات التي 
یجب علیك أن تقوم بھا في حیاتك لتكون لك مسیرة أقرب مع خالقك وفادیك؟ ما 

  ولماذا؟الذي یعوقك، 
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
من "نجلتراإالمصلحون اآلخُرون في "اقرأ لروح النبوة الفصل الذي بعنوان 

صفحة ومن كتاب مشتھى األجیال، اقرأ. ٢٩٥ـ٢٧٤، صفحة كتاب الصراع العظیم
من الفصل ٢٢٦و٢٢٥، وصفحة "المعمودیة"بعنوان من الفصل الذي٩٤و٩٣

ال "من الفصل الذي بعنوان ٦٣٩ـ٦٣٧، وصفحة "ناحومفي كفر "الذي بعنوان 
جدد "الفصل الذي بعنوان ؛ ومن كتاب المعلم األعظم، أقرأ "تضطرب قلوبكم

  .١٠٠ـ٩١، صفحة "وعتقاء
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على .ال تقدم خطة الخالص للمؤمنین حیاة تخلو من المعاناة والتجارب"  
ه إنكارفي المسیح مثالنفسالمؤمنین إلى إتباعالعكس من ذلك، تدعو خطة الخالص 

إنھ من خالل مثل ھذه المصاعب ... ]من أجلنا[واحتمالھ الخزي والعار لذاتل
إننا، من خالل .. .وإعالن طبیعة المسیح في شعبھیتم إنتاج التجارب واالضطھاد و

ل مستعدین للمشاركة في أمجاد جعَ ـُ نتعلم وننضبط ون، مشاركتنا في معاناة المسیح
  ).٥٦٩و٥٦٨، صفحة ٦النبوة، موسوعة األدفنتست، مجلد روح " (اآلخرة
بما یكفي ةمن عرش هللا لطویلالمدالة]اإلنقاذ والخالص[السلسلة إن"  

المذنبین والخطاة من أعتى نتشال إبمقدور المسیح لوإنھ . للوصول إلى أدنى األعماق
ة اإل مع ورثة إلرث خالدوكأبناء ون ـُ نحطاط ورفعھم إلى منزلة فیھا یُقبَلھُوُّ
  ).٢٢٩، صفحة ٧روح النبوة، شھادات للكنیسة، مجلد " (المسیح
، شاھداً لم في الجسد، على رأس اإلنسانیةعاالسماوات إلى ھذا الكلجاء فخُر "  

سكان العوالم غیر الساقطة أنھ من خالل العون اإللھي الذي تم ولللمالئكة الساقطة 
لكل شخص أن یسیر في طریق الطاعة لوصایا ره، صار من الممكنتوفیره وتدبُّ 

  ...هللا
یتقدمناحیث . حد بحاجة ألن یستعبد للشیطانوما من أ. لقد دفع مخلصنا فدیتنا"  

، صفحة ١روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد " (المسیح بوصفھ معیننا كلي القدرة
٣٠٩ .(  

  
  أسئلة للنقاش

قتباسات المأخوذة عن كتابات روح النبوة في درس یوم اقرأ مجدداً اإل.١
ما ھو الرجاء الذي یمكننا استخالصھ من ھذه االقتباسات ألنفسنا؟ . الجمعة

حقیقة واقعة في حیاتنا؟ واألھم من ذلك، كیف یمكننا جعل وعود النصرة ھذه 
نریألن نكون مقصِّ كثیر المقدم لنا في المسیح، وجود ال، بالرغمنمیللماذا
في بلوغ ما یمكننا الوصول إلیھ ؟حقاً 

َحَسَب "تھتم بما ھو ما ھي الطرق العملیة الیومیة التي یمكنك من خاللھا أن .٢
وح ماذا یعني ذلك؟ ما الذي یرغب فیھ الروح؟ ما ھي ). ٥: ٨رومیة ("الرُّ

األشیاء التي تشاھدھا، تقرأھا، أو تفكر فیھا وتجعل من الصعب تحقیق 
في حیاتك؟رغبات الروح 



٨٣

في ھذا الجانب أو الجانب اآلخر مننكون أن تعمق أكثر في فكرة أننا إما .٣
ما ھي اآلثار المترتبة . حل وسطوأالصراع العظیم، دون أرضیة مشتركة 

على ھذه الحقیقة الواضحة والقاسیة والھامة؟ كیف ینبغي إلدراكنا لھذه 
تیارات التي نقوم بھا، حتى الحقیقة الھامة أن یؤثر في طریقة عیشنا وفي االخ

؟"الصغیرة"في األمور 
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  )سبتمبر(أیلول ٤  العاشرالسبت
  اء للیھودي واألمميالفد

  
  السبت بعد الظھر

  .٩رومیة : المراجع األسبوعیة
  

  ).١٨: ٩رومیة ("سِّي َمْن یََشاءُ ـَ فإذا ُھَو یَْرَحُم َمْن یََشاُء، َویُق: "آیة الحفظ
  

إني ’:ألنھُ یَقوُل لُموَسى...‘أحبَْبُت یَعقوَب َوأبَغْضُت ِعیُسوَ ’:وبٌ ـُ كَما ھَُو َمكت"
  ).١٥و١٣: ٩رومیة " (‘أْرَحُم َمْن أْرَحُم، َوأتَراَءُف َعلى َمْن أتَراَءفُ 

ما الذي یتحدث عنھ بولس ھنا؟ ماذا عن إرادة البشر الحرة والحریة في   
ألسنا أحراراً في .أو منطق لما نؤمن بھاالختیار، اللذین بدونھما ال یكون ھناك معنى

نتخابھم إم بأن بعض الناس قد تم ـِّ أن نقبل هللا أو نرفضھ، أم أن ھذه اآلیات تعل
نتخب غیرھم للھالك والضیاع، بغض النظر عن االختیارات الشخصیة للخالص واُ 

  الخاصة بھم؟
. اإلجابة موجودة، كالعادة، من خالل النظر إلى الصورة األكبر لما یقولھ بولس  

إن بولس یتبع نمطاً من الحجة فیھ یحاول إظھار حق هللا في أن یختار من یستخدمھم 
. أجمعلعالم الكرازة لفإن هللا، على أي حال، ھو من یتحمل مسئولیة ". مختاریھ"كـ 

ح فرصة الخالص نیممادام هللا ء من وكالء لھ؟ لذلك، لماذا ال یختار ھو من یشا
ما ال یتعارض مع مبادئ بخدمةلغرض القیامألشخاص معینیناختیاره فإن للجمیع، 

ال یتعارض مع الحق العظیم ھواألھم حتى من ذلك، ھو أن.هللا المتعلقة بحریة اإلرادة
في أن یحصل ] وال تزال[بأن المسیح مات من أجل جمیع البشر، وأن رغبتھ كانت 

  .الجمیع على الخالص
صحاح التاسع من رومیة ال یتعامل مع الخالص ومادمنا نتذكر أن األ  

، فإن ھذا الشخصي لمن تم ذكرھم وإنما یتعامل مع دعوتھم للقیام بعمل معین
  .في فھمنا إیاهأي صعوبةلـِّ  یشكحاح الاإلص

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  األحد ـ عبء بولس
ُم بَِھا ـِّ ھِذِه ِھَي الَكلَِماُت التِي تَُكل. َوأنتُْم تَُكونُوَن لِي َمملَكة َكَھنٍَة َوأَمة ُمقدَسة"

  ).٦: ١٩خروج ("بَنِي إسَرائِیلَ 
  

الظالم وعبادة وفي الوثنیةعالم غارقللكرازة للى أناس مرسلین حتاج هللا إإ  
وقد خطط هللا ألن تصبح األمة . واختار هللا إسرائیل وأعلن ذاتھ لھم. األصنام

لقد كان قصد هللا أن . اإلسرائیلیة نموذجاً وبالتالي تجذب اآلخرین نحو اإللھ الحقیقي
فمن .إعالن هللا لطبیعتھ وصفاتھ بواسطة اإلسرائیلیینینجذب اآلخرون إلیھ من خالل 

إشارة إلى أن المسیح كان سیرفع كانت ھناك لیم المتعلقة بخدمات الذبائح،خالل التعا
ئیلي إثر نمو وإذ تزاید عدد الشعب اإلسرا. أمام األمم، وبأن كل من ینظر إلیھ یحیا

علیھا من عند هللا، فقد كان ینبغي علیھم توسیع تخومھم البركات التي كانوا یحصلون
  .حتى تشمل مملكتھم العالم

  
أي نقطة یشدد علیھا بولس ھنا حول أمانة هللا وسط . ١٢ـ١: ٩رومیة اقرأ 

  __________________________________________  إخفاقات البشر؟
____________________________________________________  

  
ظھر أن الوعد الذي أعطي إلسرائیل لم إن بولس یبني خطاً من النقاش فیھ سیُ   

ولكي یدعم فكرة . فھناك بقیة من خاللھا ال یزال هللا یھدف إلى العمل. یفشل بالتمام
) ١: (نتقاءفیظھر أن هللا كان دائم اإل. ریخ األمة اإلسرائیلیةالبقیة، فإن بولس یعود لتا

وھو ) ٢. (نسل إسحقفا لم یختر كل نسل إبراھیم لیكون شعب عھد هللا، وإنما فقط 
  .سحق، فقط من ھم من نسل یعقوبإلم یختر كل أحفاد 

فیمكنك أن . من المھم أیضاً إدراك أن األصل أو السلف ال یضمن الخالص  
یسة الصحیحة، ومع ذلك من النسل الصحیح والعائلة الصحیحة، بل ومن الكنتكون 

علن إنھ اإلیمان، اإلیمان العامل بالمحبة، ھو الذي یُ . خارج الوعدتھلك، وتبقى
  ).٨: ٩رومیة " (أبناء الوعد"ظھر من ھم ویُ 
  

َرائِیَل ُھْم ألَْن لَْیَس َجِمیُع الَِّذیَن ِمْن إِسْ : "٦: ٩انظر إلى العبارة في رومیة 
أي رسالة ھامة یمكن أن نجدھا في ھذه العبارة ألنفسنا، كأدفنتست، ". إِْسَرائِیلِیُّونَ 

الذین، بأشكال عدة، نقوم في أیامنا بنفس الدور الذي قام بھ اإلسرائیلیون نحن 
  قدیماً في أیامھم؟
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  االثنین ـ المنتخبون

ِغیرِ إِنَّ الَكبِیَر یُْستَْعبَُد ’:قِیَل لََھا" أَْحبَْبُت یَْعقوَب ’:َكَما ُھَو َمْكتُوبٌ . ‘لِلصَّ
  ).١٣و١٢: ٩رومیة ("‘َوأَبغضُت ِعیُسوَ 

  
صحاح جاء في مقدمة ھذا األسبوع، من المستحیل على الشخص فھم األاكم  

یتحدث عن الخالص بشكل صحیح ما لم یدرك أن بولس ال التاسع من رومیة
. ر المعینة التي دعا هللا بعض األفراد للقیام بھافھو یتحدث ھنا عن األدوا. الفردي

لكرازة لمؤسس للشعب الذي كان سیكون وكیل هللا الخاص أراد هللا لیعقوب أن یكون ا
لقد أراد هللا . وما من معنى متضمن ھنا یفید بأن عیسو ال یمكنھ نیل الخالص. العالم

  .خالص عیسو بقدر ما یرغب في خالص كل الناس
  

  _____  كیف نفھم ھذه الكلمات ضمن سیاق ما كنا نقرأه؟. ١٥و١٤: ٩اقرأ رومیة 
____________________________________________________  

  
نجد ھنا ثانیة أن بولس ال یتحدث عن الخالص الفردي، ألن هللا في ھذا المجال   

الذي یُریُد أن َجمیَع الناس یَخلُصوَن، َوإلى َمعرفَِة "یبسط رحمتھ إلى الجمیع ألنھ 
َصةُ، لَجمیع ــِّ الُمَخلھُ قد ظھََرْت نْعَمة هللانأل). "٤: ٢تیموثاوس ١" (ونَ ـُ لـِ الَحقِّ یُقب

دوراً، وبالرغم من أنھم لكن هللا یمكنھ أن یختار أمماً لتلعب ).١١: ٢تیطس " (الناس
مھما كانت رغبة عیسو . نھ ال یمكنھم منع اختیار هللاقد یرفضوا لعب ذلك الدور، إال أ

أو ] یأتي المسیح من نسلھأي أن[سیح ن لھ أن یكون سلفاً للمشدیدة فما كان من الممك
  .للشعب المختار

، ولم یكن مرسوماً إلھیاً من )استبدادیاً (میاً ــُّ في النھایة، لم یكن اختیار هللا تحك  
نعمة هللا من خالل المسیح ھي مجانیة إن عطایا . ع عیسو من الخالصخاللھ من

بطرس ٢؛ ٥و٤: ١أفسس (خترنا للخالص ولیس للھالك جمیعنا قد اُ . ومقدمة للجمیع
إنھا اختیاراتنا نحن الخاصة ولیست اختیارات هللا ھي التي تمنعنا من ). ١٠: ١

. لقد مات المسیح من أجل كل إنسان. الوعد بالحیاة األبدیة في المسیحالحصول على 
اء كل نفس للحیاة نتقإمع ذلك، فقد بیَّن هللا في كلمتھ المقدسة الشروط التي سیتم 

  .اإلیمان في یسوع الذي یقود الخاطئ المبرر إلى الطاعة: األبدیة على أساسھا
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م لأنھ وكحتى قبل تأسیس العالم، لتنال الخالصنفسك،لقد أختارك المسیح،أنت
ھذه ھي دعوتك، انتخابك، .یكن ھناك أي شخص آخر موجود على األرض سواك

! یا لھ من امتیاز، یا لھ من رجاء. من خالل المسیحبل هللاعطي لك من قِ الكل قد أُ 
لماذا، باعتبار كل األشیاء واألمور، یبدو كل شيء آخر باھتاً بالمقارنة مع ھذا 

السماح للخطیة والذات والجسد بأن الوعد العظیم؟ لماذا یكون من أعظم المآسي
  دت بھ في المسیح؟عِ تسلبك كل ما قد وُ 

  
  الثالثاء ـ أسرار

بُّ نأل" ألنھُ َكَما َعلِت .أفَكاري لیَسْت أفَكاَرُكْم، َوال طُرقُكْم طرقي، یَقوُل الرَّ
َماَواُت َعن األرض، ھَكذا َعلت طُرقِي َعن طُرقُِكْم َوأفكا إشعیاء " (ي َعْن أفَكارُكمرالسَّ

  ).٩و٨: ٥٥
  

حتى اآلن، كیف لنا أن نفھم وجھة نظر هفي ضوء ما قرأنا. ٢٤ـ١٧: ٩اقرأ رومیة 
  _____________________________________________  بولس ھنا؟

____________________________________________________  
  

كان یعمل ،الذي تعامل بھسلوباإلر زمن الخروج بصْ ي تعاملھ مع مِ إن هللا ف  
فإعالن هللا لذاتھ من خالل الضربات التي لحقت بمصر . من أجل خالص البشریة

األمم ظھر للمصریین، كما لبقیةومن خالل إنقاذ شعبھ كان المقصود منھ أن یُ 
ولقد صمم ذلك لیكون دعوة . األخرى، أن إلھ إسرائیل ھو في الحقیقة اإللھ الحقیقي

ھ لعبادتھ   .لشعوب األمم لترك آلھتھم والتوجُّ
وكان من الواضح أن فرعون قد عقد عزمھ على المضي ضد هللا، لذا فإن هللا   

كانت ضد إنما تقسیة القلب . بتقسیة قلب فرعون لم یحرمھ من فرصة الخالص
المناشدة بالسماح لإلسرائیلیین بمغادرة مصر، ولیس ضد مناشدة هللا لفرعون بقبول 

لقد مات المسیح من أجل فرعون بقدر ما مات من أجل موسى، .الخالص الشخصي
  .ھارون، وبقیة شعب إسرائیل

إن النقطة الھامة في كل ھذا ھي أننا كمخلوقات ساقطة، لدینا نظرة ضیقة   
كیف لنا أن نتوقع فھم كل طرق هللا في . واقع، و وكیف یعمل في العالمللعالم، لل

حین أن العالم الطبیعي، حیثما ننظر، مليء باألسرار التي ال نستطیع فھمھا؟ مع ذلك، 
فإنھ في المائة والخمسین أو المائتي عاماً الماضیة فقط تعلم األطباء أن غسل الیدین 

ومن . مدى غرقنا في الجھلھكذا كان !ة جیدةقبل إجراء عملیة جراحیة ھو فكر
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یدري، مع مرور الوقت، ما الذي سنكتشفھ من أمور في المستقبل وتكشف عن مدى 
  .حالیاً تعمقنا في الجھل

  
بكل تأكید، نحن ال نفھم طرق هللا، لكن المسیح جاء لكي یكشف لنا عن ھویة هللا 

یاة واألحداث غیر المتوقعة، لماذا، إذن، في خضم كل أسرار الح. )٩: ١٤یوحنا (
یكون من الضروري جداً بالنسبة لنا أن نمعن النظر في طبیعة المسیح وما قد أعلنھ 
لنا حول هللا ومحبتھ لنا؟ كیف یمكن لمعرفتنا لطبیعة هللا أن تساعدنا في البقاء 

  مخلصین وسط التجارب التي تبدو غیر مبررة وغیر عادلة بالمرة؟
  

  "شعبي": Ammiاألربعاء ـ 
، وفي ٢٣: ٢، اآلیة الموجودة في ھوشع ٢٥: ٩یقتبس بولس في رومیة   

كان قد والخلفیة لذلك ھي أن هللا . ١٠: ١یقتبس اآلیة الموجودة في ھوشع ٢٦دعد
كتوضیح لعالقة ). ٢: ١ھوشع " (امَرأة زنى"أعطى تعلیماتھ لھوشع بأن یأخذ لنفسھ 

وكان األطفال الذین . وراء آلھة غریبةهللا مع إسرائیل، ألن األمة كانت قد مضت
. ولدوا لھذه المرأة قد أعطوا أسماًء تدل على رفض هللا ومعاقبتھ إلسرائیل الوثنیة

يـُ وكان اسم الولد الثالث ل   ."م َشعبيـُ لست"، الذي یعني حرفیاً )٩: ١ھوشع (وَعمِّ
أن یأتي یوماً عندما یقوم هللا، بعد ھوشعومع ذلك، ووسط كل ھذا، توقع  

انظر (معھم تھم، واستبعاد آلھتھم المزیفة، وقطع عھدمعاقبة شعبھ، باسترداد ثروا
يـُ یصبح من كانوا لوعندھا س). ١٩ـ١١: ٢وشع ھ ُ لست"،وَعمِّ  اً ، شعب"ْم َشعبيـ
  ".أبناء هللا الَحيِّ "

تي أیًضا َدَعانَا نحُن إیَّاھَا، ال"شعب هللا وفي زمن بولس، كنا نحن أیضاً ضمن  
یا لھ من عرض واضح ).٢٤: ٩رومیة " (لیَس ِمَن الیَھُود فَقط بَْل ِمَن األَمِم أیًضا

في أننا،ال عجب . وقوي للبشارة، بشارة كان المقصود بھا منذ بدایتھا العالم بأكملھ
َرأَیُت َمالًَكا آَخَر ثمَّ ": لیكون مصدراً لبشارتنامن ھذه اآلیةاً كأدفنتست نأخذ جزء

ٍة  اِكنِیَن َعلى األَرض َوُكلَّ أُمَّ َر السَّ َماِء َمَعھُ بَِشاَرة أبَِدیَّة، لِیُبَشِّ طائًِرا فِي َوَسِط السَّ
والیوم، وكما في زمن بولس، وكما في زمن ). ٦: ١٤رؤیا ("َوقبِیلٍة َولَِسان َوَشعبٍ 

  .ص السارة إلى كل العالمإسرائیل قدیماً، ینبغي أن تنتشر أخبار الخال
  

بولس من العھد القدیم اقتبسھإالحظ كم اآلیات التي(٢٩ـ٢٥: ٩اقرأ رومیة 
ما ھي الرسالة ). لتوضیح وجھة نظره حول األمور التي كانت تحدث في وقتھ
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في ھذه األساسیة الموجودة في كل ھذه اآلیات؟ أي رجاء یقدمھ بولس لقرائھ
  _______________________________________________  ؟اآلیات

  
ن أقرباء بولس لنداء البشارة تسببت في أن یعاني بولس مِ رفض بعض حقیقة  

إن . لكن كان ھناك على األقل بقیة). ٢: ٩رومیة (في قلبھ " ُحزنا َعظیما َوَوَجعا"
والرجاء الذي یمكن أن یكون لنا ھو أن . وعود هللا ال تسقط، حتى عندما یسقط البشر

نحن عود ألنفسنا فإنھا ستتمم فینا وعود هللا في النھایة ستتمم، وإذا طالبنا بھذه الو
  .أیضاً 

  
اآلخرین؟ ربما فعلت ذلتكم مرة خذلك فیھا الناس؟ كم مرة خذلت فیھا نفسك وخ

مرات ال یمكن حصرھا، ألیس كذلك؟ أیة دروس یمكنك تعلمھا من ھذه ذلك 
  المفشالت حول المكان الذي ینبغي أن تضع ثقتك التامة فیھ؟

  
ُ ــّ الخمیس ـ التعث   رـ

، ال" .انِ مَ رَّ الذي باإلیبفَماذا نقوُل؟ إنَّ األَمَم الذیَن لم یَْسَعوا فِي أثر البرِّ أدركوا البرَّ
، لم یُْدرْك نَاُموَس الب لماَذا؟ ألنھُ !رَولِكنَّ إسَرائِیَل، َوُھَو یَْسَعى فِي أثر نَاُموس البرِّ

ْدَمةِ نفإ. إلیمان، بَْل كأنھُ بأعَمال النَّاُموسِ افعل ذلَِك لیَس ب " ُھُم اصطَدُموا بَِحَجر الصَّ
ما ھي الرسالة ھنا، واألھم، كیف لنا أن نتناول ھذه الرسالة ). ٣٢ـ٣٠: ٩رومیة (

ق المبادئ المتضمنة فیھا على أنفسنا نحن التي كتبت في زمان ومكان معینین ونطبِّ 
مثلما فعل الیوم؟ كیف لنا أن نتحاشى ارتكاب نفس األخطاء في سیاق حیاتنا نحن 

  ______________________  ذلك بعض اإلسرائیلیین قدیماً في سیاق حیاتھم؟
____________________________________________________  

  
سبب ) بني جنسھ(في كلمات ال یمكن إساءة فھمھا، یوضح بولس إلى أقربائھ 

فقدانھم وحرمانھم من شيء یود هللا منحھم إیاه، واألكثر من ذلك یوضح سبب 
  .بالفعل یسعون نحوه لكنھم لم یبلغوهحرمانھم من شيء كانوا 

. الذین قبلھم هللا لم یسعوا لھذا القبول) الوثنیین(المثیر لالھتمام، أن األمم ومن   
وعند . عندما جاءتھم البشارةیواصلون اھتماماتھم وأھدافھم الخاصة بھموافلقد كان

وقد أعلن هللا أنھم مبررون ألنھم قبلوا یسوع المسیح بدیالً . لوھاـَّ استیعابھم لقیمتھا، تقب
  .اً إیمانیلك إجراءً لقد كان ذ. عنھم
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صطدامھم بحجر الصدمة وصخرة إالمشكلة مع اإلسرائیلیین قدیماً كانت في   
رفضوا ) ٤١: ٢انظر أعمال (البعض، ولیس الكل، ). ٣٣: ٩انظر رومیة (العثرة 

توقعاتھم فھو لم یقابل. ا المرسل من هللالقبول بفكرة أن یسوع الناصري ھو المسیَّ 
  .أداروا ظھورھم نحوه،فعندما جاءا؛ ومن ھنا للمسیَّ 

كَما ھَُو : "صحاح، یقتبس بولس آیة أخرى من العھد القدیمنتھاء ھذا األإوقبل   
َمْن یُؤمُن بِھ ال لھَا أنا أَضُع في صھیَوَن َحَجَر َصدَمٍة َوَصْخَرةَ َعثَرٍة، َوك’: َمكتوبٌ 
مدى أھمیة خرى، مرة أ،وفي ھذا المقطع یظھر بولس). ٣٣: ٩رومیة " (‘یُْخَزى

َحَجَر َصْدَمٍة ). ٨ـ٦: ٢بطرس ١انظر أیضاً (اإلیمان الحقیقي في خطة الخالص 
َوَصْخَرةَ َعثَرٍة؟ ومع ذلك، فالمسیح، بالنسبة للكثیرین، ھو حجر عثرة، لكن بالنسبة 

مزمور " (َصْخَرةُ َخالَِصي "ھو ، ویحبونھ، ھو نوع آخر من األحجارلمن یعرفونھ
٢٦: ٨٩.(  

  
؟ ما إذا كان األمر كذلك، كیف؟"َصْخَرةَ َعثَرةٍ "أم " َحَجَر َصْدَمةٍ "وجدت یسوع ھل

وما الذي ، منھامعناه، ما الذي كنت تقوم بھ وأتى بك إلى ھذه الحالة؟ كیف خرجت
ال تعود تجد نفسك في مثل ھذا ، حتى أن تكون قد تعلمت شیئاً : تعلمتھ، ھذا ما نتمناه

  المعاكسة مع یسوع مرة أخرى؟النوع من العالقات 
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
من " نجلتراإالمصلحون اآلِخرون في "یحمل عنواناقرأ لروح النبوة الفصل الذي 

.٢٩٥ـ٢٧٤، صفحة كتاب الصراع العظیم

، نتخاب الوحید الموجود في كلمة هللاإلإنھ ، لألفراد والشعوبنتخاب إھناك "  
نظر الكثیرون إلى النھایة، معتقدین أنھ قد تم . اإلنسان للخالصنتخاب إحیث یتم 

ن الكتاب نتخاب الذي یعلھذا لیس ھو اإلنتخابھم لنیل النعم والبركات السماویة؛ لكن إ
ھو . اإلنسان للعمل بنفسھ على الخالص بخوف وارتجاففقد انتخب. المقدس عنھ

الستخدام ومنتخب. الحسنھ الدرع، وألن یجاھد جھاد اإلیمانمنتخب لیضع علی
الوسائل التي وضعھا هللا في متناول یدیھ لیحارب ضد كل شھوة غیر مقدسة، ما دام 

اإلنسان منتخب ألن یسھر في . في معركتھ المصیریة إلنقاذ ذاتھالشیطان منشغالً 
ھو منتخب ألن یكون . ب الدخول في تجربةــُّ الصالة وقراءة الكلمة المقدسة، ولتجن

لیكون، ونصیاع لكل كلمة تخرج من فم هللا، منتخب لإلو.مان بشكل مستمرلدیھ إی
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روح " (نتخاب الكتاب المقدسإھذا ھو . لیس سامعاً فقط، بل سامعاً عامالً بالكلمة
  ).٤٥٤و٤٥٣النبوة، شھادة للخدام والعاملین بالكلمة، صفحة 

المحدود أو ال یمكن لعقل إنسان محدود أن یدرك صفات اإللھ السرمدي غیر "  
فبالنسبة إلى . فنحن ال نستطیع بواسطة البحث واالستقصاء أن نكتشف هللا. أعمالھ

ذلك نھ إفى أضعف العقول وأشدھا جھالً،أقوى العقول وأسماھا تھذیباً، كما بالنسبة إل
‘ السحاب والضباب حولھ’ن مع أن ولك. بالسریةیجب أن یكون ملتحقاً كائن القدوس ال
فیمكننا حتى اآلن أن ندرك ). ٢: ٩٧مزمور (‘ العدل والحق قاعدة كرسیھ’ن إف

. معاملتھ معنا بحیث نفھم الرحمة غیر المحدودة متحدة ومرتبطة بالقوة السرمدیة
وأبعد من كل ھذا یمكننا . ونستطیع أن نفھم من مقاصده قدر ما نستطیع أن نستوعبھ

روح النبوة، " (شيء والقلب المفعم بالمحبةأن نظل واثقین بتلك الید القادرة على كل 
  ).١٩٩التربیة، صفحة 

  
  أسئلة للنقاش

اختار بعض الناس قد، وقبل حتى أن نولد،قوم بعض المسیحیین بتعلیم أن هللای.١
ر هللا في فإذا حدث وكنت واحداً ممن قدَّ . للخالص والبعض اآلخر للھالك

لھ الھالك، فسیكون محكوم علیك بالھالك قدَّر وحكمتھ غیر المحدودة، محبتھ
بغض النظر عن االختیارات التي تقوم بھا، محكوم علیك بالھالك الذي یعتقد 

ویمكن توضیح قصد . الكثیرون من الناس أنھ االحتراق في الجحیم إلى األبد
، للبعضرَ دَّ ن تدبیر العنایة اإللھیة قد قَ إھؤالء الناس بعبارة أخرى فنقول 

مع المسیح ھنا في ةٍ صَ ــِّ لخَ العیش دون عالقة مُ خارج عن إرادتھم،باختیار 
ما الخطأ في . كما قدر لھم كذلك االحتراق لألبد في نیران الجحیمھذه الحیاة،

تختلف وجھة النظر ھذه وتتناقض مع مفھومنا لھذه األمور ھذا التصویر؟ كیف 
نفسھا؟

مع بھ في العالم الیوم متوازیة ادي الكنیسة األدفنتستیة وما تنأنتكیف ترى.٢
األمة اإلسرائیلیة قدیماً وما كانت تقوم بھ من دور في أیامھا؟ ما ھي أوجھ 

ختالف؟ بأیة طرق نقوم نحن الیوم بعمل أفضل؟ أم أن ما التشابھ وأوجھ اإل
ر إجابتك؟؟ برِّ قدیماً نقوم بھ ھو أكثر سوءاً مما كانوا یقومون ھم بھ
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  )سبتمبر(أیلول ١١  الدرس الحادي عشر
  نتخاب النعمةإ

  
  السبت بعد الظھر

  .١١و١٠رومیة :المراجع األسبوعیة
  

ألني أنَا أَیًضا إِْسَرائِیلِيٌّ ِمْن نَْسِل ! ألَعلَّ هللا رفَض َشْعبَھُ؟ َحاَشا: فأقول: "آیة الحفظ
  ). ١: ١١رومیة (" إبَراِھیَم ِمْن ِسبِط بْنیَاِمینَ 

  
من رومیة، مع تركیز خاص ١١و١٠صحاحین األسبوع األتغطي دراسة ھذا   

صحاحین في مجملھما من أجل مواصلة ومن المھم قراءة األ. ١١صحاح على األ
  .إتباع خط بولس في التفكیر

ناك نقطة مع ذلك، فھ. كان ھذان الفصالن، وما زاال، محور الكثیر من النقاش  
رغبتھ الكبیرة في أن وھذا النقاش وھي محبة هللا للبشریة واحدة تتضح من خالل كل

لیس ھناك من اعتبارات تمنع الشخص من الحصول .صةــَّ یرى البشریة جمعاء مخل
ألنھُ ال فَْرَق بَْیَن "من رومیة یجعل األمر واضحاً جداً ١٠صحاح فاأل. على الخالص

نعمة هللا میع خطاة والجمیع بحاجة إلى ـ فالج) ١٢: ١٠رومیة " (الیَھُوِديِّ َوالیُونانِيِّ 
وھذه النعمة تأتي للجمیع ـ لیس حسب الجنسیة، . یسوع المسیحالمعطاة للعالم بواسطة

ولیس حسب المولد، ولیس بأعمال الناموس ولكن باإلیمان في المسیح الذي مات 
  .تتغیرربما تتغیر األدوار لكن خطة الخالص أبداً ال . كبدیل عن الخطاة في كل مكان

وھنا أیضاً وكما ذكر آنفاً، من . ١١صحاح أویواصل بولس بھذا الشعار في   
نتخاب والدعوة، فإن األمر ال یتعلق المھم أن ندرك أنھ عندما یتحدث بولس عن اإل

بالخالص وإنما بالدور الذي یلعبھ أولئك المنتخبون والمدعوون في الوصول بخطة 
ھذه أبداً لم تكن فقد تم رفضھا للخالص؛ بعینھا ن مجموعة ما مِ .الخالص إلى العالم

دیم البشارة لألمم ومن وبدال من ذلك، فإنھ بعد الصلیب وبعد تق. المسألة المتناولة ھنا
ة من ـ المتكونأخذت حركة المؤمنین المبكرة ، خالل بولس على وجھ الخصوص

  .للعالمكرازة الالیھود واألمم ـ على عاتقھا مھمة
  

  .في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمرجو التعمقن* 
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  األحد ـ نھایة الناموس
كل ما جاء من قبل، ما ھي الرسالة عتباراإلخذ فيمع األ. ٤ـ١: ١٠اقرأ رومیة 

نا نحن الخاص برّ "ھنا؟ كیف یمكننا، الیوم، أن نكون في خطر السعي لتأسیس 
  ________________________________________________  ؟"بنا

____________________________________________________  
  

أن یأتي في أشكال كثیرة، بعضھا یكون أكثر بالناموسد الحرفي مكن للتقیُّ ی  
إلى أعمالھم وإن كل من ینظرون إلى أنفسھم. من البعض اآلخر) غیر ملحوظ(مكراً 

ـَّإلى دقوإلى نظامھم الغذائيوالصالحة إلى األمور السیئة التي وتھم في حفظ السبتـ
ى بأحسن النوایا ـ یقعون في ال یفعلونھا، أو إلى األمور الجیدة التي قد حققوھا ـ حت

بقي نصب أعیننا ـُ علینا في كل لحظة من حیاتنا أن ن. د الحرفي بالناموسشرك التقیُّ 
ثمنا؛ ھذه ھي أضمن طریقة لحمایة أنفسنا من إعلى النقیض من التي ھي قداسة هللا 

الذي ، ‘ھم الخاص بھمبرّ ’ھذا النوع من التفكیر الذي یقود الناس إلى السعي في طلب 
  .المسیحھو مخالف ومناقض لبرّ 

ھي من النصوص الھامة التي توضح جوھر رسالة ٤: ١٠إن اآلیة في رومیة   
الذي كتبت في أوالً، نحن بحاجة إلى معرفة السیاق والمضمون. بولس ألھل رومیة

ُ تـِ بُوَن أن یُثبـُ یَطل"فالعدید من الیھود كانوا . ھ ھذه اآلیةئضو رومیة (" سھمـُ وا برَّ أنفـ
ا تم لكن بمجيء المسیّ ). ٥: ١٠رومیة " (اُموسـَّ البرِّ الذي بالن"ویطلبون ). ٣: ١٠

. یثبتون إیمانھم في المسیحم الخالص لكل من دِّ فقد قُ . تقدیم الطریق الحقیقي إلى البرّ 
  .كانت طقوس النظام القدیم تشیر إلیھفالمسیح ھو الذي

الوصایا العشر، فإن ھذا ال یعني أن حتى وإن اشتمل تعریف الناموس ھنا على  
إن الناموس األدبي یشیر إلى خطایانا . ص منھا وانتھائھاــّ الوصایا العشر قد تم التخل

حاجتنا إلى ص وإلى ــِّ وعیوبنا، وبالتالي فھو یقودنا إلى حاجتنا إلى مخلتقصیراتنا و
بھذا المعنى، یكون . في المسیح فقط، وجمیع ھذه تتوفرحاجتنا إلى البرّ إلى الغفران و

الكلمة . هوإلى برّ وس، بمعنى أن الناموس یقودنا إلى المسیحالنام‘نھایة’المسیح ھو 
التي یمكن أن ھي الكلمة ، و"teloes" "تیلوز"ھنا ھي ‘نھایة’الیونانیة التي تعني

المسیح ھو الھدف النھائي للناموس، بھذا یكون دور ف. ‘غرض’أو ‘ھدف’تترجم 
  .ھو توجھینا وقیادتنا للمسیحالناموس 

فأن نرى في ھذا النص تعلیماً بأن الوصایا العشر ـ أو الوصیة الرابعة خاصة   
لغیت ھو أن نصل إلى استنتاج یتعارض كثیراً مع اُ قد ـ)حسب ما یعنیھ بعض الناس(

  .مھ بولس والعھد الجدیدــِّ ما یعل
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علیھ من صالح، خصوصاً أن وجدت نفسك فخوراً كثیراً بمدى ما أنتوھل حدث 

، ولكن ماذا في ذلك؟ قارن نفسك ‘أفضل’عند مقارنة نفسك باآلخرین؟ ربما أنت 
  .حقاً ‘صالح’ر في كم أنت بالمسیح، ثم فكِّ 

  
  االثنین ـ اختیار النعمة 

  أي تعلیم عام وشائع تنفیھ ھذه اآلیة بشكل واضح ونھائي؟. ٧ـ١: ١١اقرأ رومیة 
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
یشیر بولس " ألَعلَّ هللا َرفََض َشعبَھُ؟"إجابتھ على سؤال في الجزء األول من   

فالخالص .النعمة، كبرھان على أن هللا لم یرفض شعبھختیارإبقیة، حسب وجود إلى 
ر أن المتحولین األوائل ــُّ ینبغي تذك.لكل من یقبلھ، الیھود واألمم على حد سواءمتاح
ت في سبیل المثال، المجموعة التي تجددعلى. لمسیحیة كانوا جمیعھم من الیھودإلى ا

ب األمر رؤیة ومعجزة إلقناع بطرس بأن لألمم منفذ لنعمة ــَّ لقد تطلو. یوم الخمسین
وبأنھ كان ینبغي )٩ـ٧: ١٥؛ قارن أعمال ١٠أعمال (المسیح مساو لھذا الذي للیھود 

  .ضاً أیحمل إلى األممـُ للبشارة أن ت
  

عن الخالص ھل یقول بولس أن هللا قد قصد أن یعمي . ١٠ـ٧: ١١اقرأ رومیة 
  _______  اإلسرائیلیین التي رفضت المسیح ؟ ما ھو الخطأ في تلك الفكرة؟جماعة

____________________________________________________  
  

. لھ الیھود كمصدر موثوقـِ بـَ یقتبس بولس في ھذه اآلیات من العھد القدیم الذي ق  
من النعاس یمنعھم من اً یعطي إسرائیل روحأنھل اآلیات المقتبسة هللا على ـِـ ّ وتمث

ھل یعمي هللا عیون الناس لیمنعھم من النور الذي یقودھم إلى . الرؤیة والسمع
ال فبولس . ٩یجب أن تفھم ھذه اآلیات في ضوء تفسیرنا لرومیة ! الخالص؟ أبداً 

القضیة . هللا ال یمنع مجموعة تبحث عن الخالصویتحدث عن الخالص الفردي، 
نا، بدالً من ذلك، وكما كان األمر على طول ھذا النقاش، تتعامل مع الدور الذي ھ

  .یقوم بھ ھؤالء األشخاص في عمل هللا
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األمر فكرة أن هللا قد رفض مجموعة معینة من الناس عندما یتعلقما ھو الخطأ في
ن بالخالص؟ لماذا یعد ذلك مناقضاً لكل تعالیم اإلنجیل، الذي یعلن في جوھره أ

، فكرة أن هللا قد المسیح مات من أجل خالص كل البشر؟ كیف یمكن لھذه الفكرة
، في حالة الیھود على سبیل المثال، أن تؤدي إلى رفض مجموعة معینة من الناس

  نتائج مأساویة؟
  

  مطعَّ الثالثاء ـ الغصن المُ 
  _______  أي رجاء عظیم یقدمھ بولس في ھذه اآلیات؟. ١٥ـ١١: ١١اقرأ رومیة 

____________________________________________________  
  

) ١٢ددع]" (اإلسرائیلیون[ُؤھُمْ لمِ ) "١: (في ھذه اآلیات تعبیرین متوازییننجد  
اإلضعاف والھجرانلقد تنبأ بولس بأن ). ١٥ددع(]" اإلسرائیلیون[ھُمْ ـُ قتِبَالإ) "٢(و

ھذه . لبالملء والتقبُّ ناتبعیُ سھماأنبون یفقط وقتیاللذین سیلحقا باإلسرائیلیین سیكونا
ألَعلَّ هللاَ "صحاح، الثانیة على السؤال الذي طرح في بدایة ھذا األھي إجابة بولس 

  .وما یبدو أنھ رفض، یقول بولس ھو فقط حالة مؤقتة" َرفََض َشعبَھُ؟
  

  _________________  ما الذي یقولھ بولس لنا ھنا؟. ٢٤ـ١٦: ١١اقرأ رومیة 
____________________________________________________  

  
ھ بولس البقیة المؤمنة في إسرائیل بشجرة زیتون نبیلة، قطعت بعض یشبِّ   

لم "اً لیثبت من خاللھ أن ـ كان ھذا توضیح) األشخاص غیر المؤمنین(فروعھا 
  . فإن الجذر والجذع ال یزاالن موجودان). ٢دعد" (یَرفُض هللا َشْعبَھُ 

إال أنھم یستمدون الحیویة والغذاء . عم المؤمنون من األمم بھذه الشجرةـُ وقد ط  
  .المؤمنین من اإلسرائیلیینان یمثالنذلمن الجذر والجذع، ال

. لمؤمنین من األممرفضوا المسیح قد یحدث أیضاً لوما حصل ألولئك الذین قد   
فكما أن". ص إلى األبدــَّ خلص مرة، مُ ــَّ خلمُ "م بمعتقد ــِّ والكتاب المقدس ال یعل

یمكن للناس ممارسة حریتھم في رفض ھذا الخالص ھو عطیة مجانیة، ھكذا
ن علینا توخي الحذر من التفكیر بأننا في كل مرة نسقط فیھا نصیر وإن كا. الخالص

نحن بحاجة . صینــَّ أو أنھ ما لم نكن كاملین فنحن غیر مخلبعیدین عن الخالص،
لتجنب الوقوع في الحفرة المعاكسة كذلك وھي أن نعمة هللا تغطینا وتغمرنا، وأنھ ما 

تدبیر أن تأخذا اتخاذھا، ویمكنھاوما من خیارات یمكننمن شيء یمكننا القیام بھ، 



٩٦

ھو َمن ) ٢٢دعد" (طفــُّ في اللبَتـَ ث"نالنھایة، فقط كل مَ ففي . االخالص بعیداً عنَّ 
  .صـُ سیخل

كما ال ینبغي أن یفخر أي مؤمن بصالحھ أو یشعر بالتفوق على أخیھ أو أختھ   
مقیاس قداسة هللا، قبل الصلیب، قبل . ب بل كان ھبةسَ ـَ كتفإن خالصنا لم یُ . من البشر

خطاة بحاجة إلى النعمة اإللھیة، خطاة بحاجة إلى قداسة یمكنھا : كنا جمیعاً متساوین
نفخر بھ؛ ال بد أن یكون لیس لدینا في أنفسنا شيء. لنعمةأن تكون لنا بواسطة ا

إلى ھذا العالم في فتخارنا فقط في المسیح وما قام بھ من أجلنا من خالل مجیئھ إ
وموتھ من أجل خطایانا، مقدماً لنا مثاالً حول كیف آالمنا وأوجاعنا، اناتھالجسد، ومع

في كل ذلك، نحن . ینبغي لنا أن نعیش، ووعده بأن یمنحنا القوة لعیش تلك الحیاة
  .معتمدون اعتماداً كلیاً علیھ، وبدونھ ما كان لیكون لنا رجاء أكثر مما یقدمھ ھذا العالم

  
  فشَ كْ األربعاء ـ سر یُ 

  ما ھي األحداث العظیمة التي یتنبأ عنھا بولس ھنا؟. ٢٧ـ٢٥: ١١اقرأ رومیة 
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
مع ذلك، ھناك . ناقش المسیحیون وتجادلوا حول ھذه اآلیات لقرون اآلنتلقد   

لموضوع بأكملھ ھنا ھو أن هللا یرغب في فحوى ابدایة،. لنقاط الواضحةبعض ا
رح ـُ یقولھ بولس یأتي رداً على سؤال طوما . وربحھم للملكوتإلى الیھودالوصول

بالطبع ھي ال، ة بولسوإجاب" ألَعلَّ هللا َرفََض َشعبَھُ؟"صحاح، في بدایة ھذه األ
، )باللغة الیونانیةporosisبروسیس (َساَوةَ ـَ القالعمى أونإ) ١(وتفسیره لذلك ھو 

إلى أن "مؤقت فقط، أمرھو ) الرفض(مراألھذا فإن ) ٢(، وفقط" ُجزئِیًّاقَْد َحَصلت "
  ".یَْدخَل ِملُؤ األَمم

ھا وسیلة ؟ یرى كثیرون ھذه العبارة على أن"ِملُؤ األَمم"الذي تعنیھ عبارةما
ِملُؤ "إن . ، حیث یسمع العالم بأسره بشارة اإلنجیلكرازةللتعبیر عن إتمام مھمة ال

إیمان إسرائیل، صیروعندما ی. ر باإلنجیل في كل مكانبشَّ یدخل عندما یُ " األَمم
باإلنجیل للعالم أجمع، یكون مجيء كرازة ومتى تم ال. ي في المسیح، عالمیاً ــِّ المتجل

یبدأ العدید من الیھود في من ثم، فإنھ عند ھذه النقطة . على األبواباً المسیح قریب
  .إلى المسیحالقدوم
" ْسَرائِیلَ َسیَخلُص َجِمیُع إِ "المقصود بـمعنىالوثمة نقطة صعبة أخرى وھي   

سینال الخالص بموجب ھذا على أنھ یعني أن كل یھودي فسر یجب أال یُ ). ٢٦دعد(
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بالخالص الشمولي یُعلـِّمفإنھ ال یوجد بأي مكان في الكتاب المقدس . مرسوم إلھي ما
اًسا نأ"یخلصكان بولس یرجو أن. سواء للجنس البشري بأكملھ، أو لقسم معین منھ

رفضھ بعضھم وا المسیح في حینـَ لـِ یر أن بعض اإلسرائیلیین قَبغ). ١٤ددع" (ِمنھُمْ 
  .اآلخر تماماً كما ھو الحال مع جمیع فئات البشر

عند ختام "فیھ، تتحدث روح النبوة عن الوقت الذي١١وتعلیقاً على رومیة   
"سیقبلون المسیح باإلیمان فادیاً لھم] من الیھود[كثیرون ... فرصة الكرازة باإلنجیل

  ).٣٢٥روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة (
لقد أعلن الرب أن األمم ال بد وأن .في عالمناثمة عمل عظیم یتعین القیام بھ"  

من بین ممن سیھتدون ونھناك كثیر. معوا، ولیس األمم فقط ولكن الیھود كذلكجْ یُ 
ھناك .منیردماً كمصباح متقدمن خاللھم یمضي قُ سنرى خالص الرب والذین الیھود

فمنھم العدید ممن سیأتون للنور وسیعلنون . لھمكل مكان وینبغي تقدیم الحق یھود في 
  ).٥٧٨روح النبوة، الكرازة، صفحة " (هللاثبات شریعةبقوة رائعة

  
كیف یمكن . أستغرق بعض الوقت في التفكیر بالجذور الیھودیة لإلیمان المسیحي

المسیح بشكل بفھم إیمانك تساعدك علىة بالدیانة الیھودیة أن للدراسة المدقق
  أفضل؟

  
  الخمیس ـ خالص الخطاة

ال بد وأنھ كان من الصعب . ظھر محبة بولس لشعبھ بوضوح في ھذه اآلیاتـَ ت  
ورغم ذلك، كان .من مواطنیھ یحاربون ضده وضد حق اإلنجیلاً علیھ أن یرى بعض

  .اھو المسیّ بولس ال یزال یعتقد بأن الكثیرین سوف یدركون أن المسیح 
  

كیف یظھر بولس محبة هللا، لیس فقط للیھود وإنما . ٣٦ـ٢٨: ١١اقرأ رومیة 
هللا المذھلة والمكتنفة ھنا عن قوة نعمة بولس ر عبِّ للبشریة جمعاء؟ كیف یُ 

  _____________________________________________  ؟باألسرار
____________________________________________________  

  
بین الیھود المقدمتانوالمقارنةبالرغم من المفارقةمن خالل كل ھذه اآلیات، و  
على بصـْ نـَ إن نعمة هللا ورحمتھ ونعمتھ تغدق وت: واضحةنقطة واحدة، نجد واألمم
ستخدام كانت خالص البشریة واى من قبل تأسیس العالم، حتخطة هللا، فإن . الخطاة

  .كأدوات ووسائل في یدیھ إلتمام مشیئتھ اإللھیةآخرین من البشر بل ومن األمم
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ینبغي علینا استخالصھا من ھذه أي نقطة ھامة . ٣١اقرأ بعنایة وخشوع اآلیة 

اآلیة حول شھادتنا، لیس للیھود فحسب ولكن لكل من نأتي معھم على اتصال من 
  _______________________________________________  البشر؟

____________________________________________________  
  

ما من شك أنھ لو كان المسیحیون، عبر العصور، یعاملون الیھود بشكل أفضل   
دث في إن االنشقاق الذي ح. لكان من الممكن قدوم الكثیرین منھم إلى مخلصھم

والوثنیة البالغة التي اعترت المسیحیة ـ بما في ذلك ،األولى بعد المسیحالقرون 
نجذاب أي إجعل من السھل تلم كل ھذه األمور ع لصالح األحد ـ رفض الیوم الساب

  .نجذابھم إلى یسوعإشخص من الیھود ممن كان یمكن 
الرحمة حیون رحمة نحو اآلخرین بعد اختبارظھر المسیكم ھو مھم إذن أن یُ   
انظر (نحن ال یمكن أن نكون مسیحیین ما لمن نفعل ذلك . نحت لھم في المسیحالتي مُ 
  ).٣٦ـ٢٣: ١٨متى 

  
ھل ھناك شخص ما أنت بحاجة ألن تظھر الرحمة نحوه، شخص ربما ال یستحق 

ر الرحمة نحو ھذا الشخص، مھما كانت صعوبة ما ـِ ظھتلك الرحمة؟ لماذا ال تُ 
  یس ھذا ما فعلھ المسیح من أجلنا؟سیكون علیھ األمر؟ أل

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

أمام "الفصل الذي بعنوان من كتاب أعمال الرسلاقرأ لروح النبوة  
، "المضطھد یصیر تلمیذاً "؛ والفصل الذي بعنوان ٦٧ـ٦٠، صفحة "السنھدریم
، صفحة "رسائل كتبت من روما"؛ والفصل الذي بعنوان ١٠٠ـ٩١صفحة 

  .٤٢٠ـ٤٠٧
  

وبالرغم من إخفاق إسرائیل كأمة فقد بقیت بینھم بقیة صالحة ممن كان ال بد "  
وفي وقت مجيء المخلص كان یوجد بعض الرجال والنساء األمناء . أن یخلصوا

الذین قبلوا بفرح رسالة یوحنا المعمدان وھكذا بدأوا یدرسون من جدید النبوات 
األولى، كانت مكونة من ھؤالء وعندما تأسست الكنیسة المسیحیة. الخاصة بالمسیا

الیھود األمناء الذین عرفوا یسوع الناصري باعتباره الشخص الذي كانوا ینتظرون 
  ).٣٢٢و٣٢١روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة " (مجیئھ بشوق
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یوجد من بین الیھود جماعة یشبھون شاول الطرسوسي إذا ھم مقتدرون في "  
فإذ یعمل خدامھ بإیمان في ... بات شریعة هللالكتب وھؤالء سیعلنون بقوة عجیبة ث

روح النبوة، أعمال " (خدمة من قد أھملوا واحتقروا طویالً، فسیعلن هللا خالصھ
  ).٣٢٦و٣٢٥الرسل 
وعند ختام فرصة الكرازة باإلنجیل، عندما یعمل عمل خاص لبعض ھیئات "  

أن یھتموا اھتماماً فإن هللا ینتظر من خدامھ . الناس الذین قد أھمل شأنھم من قبل
وحیث أن أسفار العھد . خاصاً بالشعب الیھودي الذي یجدونھ في كل أنحاء األرض

القدیم مندمجة في العھد الجدید في شرح قصد هللا األزلي، فسیكون ھذا في نظر 
وإذ یرون مسیح عھد اإلنجیل . كثیرین من الیھود بمثابة فجر لخلق جدید وقیامة للنفس

صوف في صفحات أسفار العھد القدیم، فإن قواھم العقلیة الھاجعة كما ھو مصور ومو
روح النبوة، أعمال الرسل، " (من ثم یعترفون بالمسیح كمخلص العالمستستیقظ و

  ).٣٢٥صفحة
  

  أسئلة للنقاش
في األیام األخیرة، إذ یتم التركیز بشكل شدید على شریعة هللا، والسبت على .١

االعتقاد بأن الیھود ـ مع جدیة الكثیرین وجھ الخصوص، ألیس من المعقول 
منھم بشأن السبت كجدیة األدفنتست السبتیین ـ سیكون لھم دور في المساعدة 

للعالم؟ فإن األدفنتست، على كل ] المتعلقة بالسبت[على توضیح بعض األمور 
لیھود، ھم األبناء األبكار الجددقارنة بامال، وفیما یتعلق بحفظ السبت، وح

.المسألةناقش ھذه

كیف لنا أن نتعلم من أخطاء الكثیرین في إسرائیل قدیماً؟ كیف نتجنب عمل .٢
األشیاء ذاتھا الیوم؟

    



١٠٠

  )سبتمبر(أیلول ١٨  الدرس الثاني عشر
  المحبة والشریعة

  
  السبت بعد الظھر

  .١٣و١٢رومیة :المراجع األسبوعیة
  

ْھَر، بَْل ـُ َوال تَُشاِكل: "آیة الحفظ یَُّروا َعْن َشكلُِكْم بتَْجِدیِد أذَھانُِكْم، ـَ تَغوا ھذا الدَّ
الَِحة الَمْرِضیَّة ا: لِتَْختَبُروا َما ِھَي إَراَدة هللاِ  : ١٢رومیة (" َكاِملةلالصَّ

٢.(  
  

مھما كان سعي بولس في تحریر أھل رومیة من مفاھیمھم الخطأ حول   
وھذه الطاعة تأتي .اعةالناموس، فھو یدعو المسیحیین أیضاً إلى مستوى عال من الط

ة هللا العاملة في من تغییر داخلي في قلوبنا وأذھاننا، تغییر یأتي فقط من خالل قو
  .م حیاتھ لھــِّ شخص یَُسل

ال ف. ال یتضمن سفر رومیة أیة إشارة إلى أن تلك الطاعة تأتي بصورة تلقائیة  
علیھ أن یرغب بد للمسیحي من أن یستنیر بشأن ما ھي متطلبات الطاعة؛ ولكن یجب

نصیاع لتلك المتطلبات؛ وأخیراً، ینبغي على المسیحي أن یسعى في طلب القوة في اإل
.التي تكون الطاعة مستحیلة بدونھا

لم یقصد بولس أبداً . ومعنى ھذا ھو أن األعمال ھي جزء من اإلیمان المسیحي
ولیس . ١٥و١٤صحاح التقلیل من شأن األعمال بل ھو یؤكد علیھا تأكیداً قویاً في األ

على العكس من ذلك، . لما قد قالھ من قبل حول التبریر باإلیمانفي ذلك إنكار
بل یمكن للشخص أن یجادل . یماناألعمال ھي التعبیر الحقیقي لما یعنیھ العیش باإل

أنھ بسبب اإلعالن اإللھي اإلضافي من خالل مجيء المسیح، باتت متطلبات ھبقول
عطي مؤمنو العھد اُ لقد . في العھد القدیمت علیھصعوبة مما كانأكثر العھد الجدید 

فالمسیح ولیس أي . الجدید مثاالً حول السلوك األخالقي السلیم في یسوع المسیح
فَلیَكْن فیكْم ھذا الفِكُر الذي . "شخص أخر ھو النمط الذي علینا إتباعھ والحذو حذوه

 في سلیمان، وال أخنوخ، وال دبورة، ـ لیس في موسى، وال دانیال، وال داود، وال"في
  ).٥: ٢فیلبي("فِي الَمسیح یَُسوعَ "ـ ولكن وال إیلیا
  .إن المقیاس ال یكون وال یمكنھ أن یكون أعلى من ذلك  

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  األحد ـ ذبائح حیة

تقدم و. ینتھي الجزء العقائدي من سفر رومیة١١صحاح بنھایة األ  
مع ذلك، فإن . تعلیمات عملیة ومالحظات شخصیة١٦وحتى ١٢صحاحات من األ

صحاحات الختامیة ھي في غایة األھمیة ألنھا تظھر كیف ینبغي لحیاة اإلیمان ھذه األ
  .عاشـُ أن ت

یبطل على نحو ما ، ال یكون اإلیمان بدیال عن الطاعة، وكأن إیماننابدایة  
وھي مشروحة، بل إن المبادئ األخالقیة ال تزال ساریة المفعول؛ . التزامنا بطاعة هللا

وما من إشارة أیضاً على أنھ سیكون . في العھد الجدید] مشروحة بتوسع[مة ضخَّ مُ 
بل على العكس، فقد . نصائح األخالقیةمن السھل على المسیحي تنظیم حیاتھ بھذه ال

ذلك سیكون من الصعب أحیاناً، ألن المعركة مع الذات والخطیة دائماَ قیل لنا أن
عد بالقوة اإللھیة والتأكید بأن النصرة غیر أن المسیحي قد وُ ). ١: ٤بطرس ١(صعبة 

ممكنة، لكننا ال نزال في عالم العدو وسیكون علینا خوض العدید من المعارك ضد 
طرح بعیداً، ـُ ذا عثرنا، فإننا ال نأو إنسقطاألخبار السارة ھي أننا إذا كنا س. التجربة

  ).٢٥: ٧عبرانیین (وإنما لنا رئیس كھنة لِیَْشفََع فینا
  

كیف یظھر التناظر المطروح ھنا الطریقة التي ینبغي لنا .١: ١٢اقرأ رومیة 
مع ھذا ٢: ١٢كیف تتوافق اآلیة في رومیة كمسیحیین العیش على أساسھا؟

  _____________________________________________  الموضوع
____________________________________________________  

فكما كان یتم في . ، یلفت بولس النظر إلى ذبائح العھد القدیم١: ١٢في رومیة   
، ھكذا  ینبغي على المسیحیین اآلن أن یقدموا القدیم تقدیم الحیوانات كذبیحة 

، ال لتدأجسا   .كذبائح حیة مكرسة لخدمتھلتقدم ذبح ولكن ـُ ھم 
. تفحص بكل عنایة ودقةفي زمن إسرائیل قدیماً، كانت كل تقدمة تقدم ذبیحة   
كتشف أي عیب في الحیوان، كان یرفض؛ ألن هللا قد أمر بأن تكون الذبیحة وإذا اُ 

ذبیَحة َحیَّة ُمقدََّسة "فالمسیحیون مطالبون بتقدیم أجسادھم لذلك . المقدمة بال عیب
. ةولكي یفعلوا ذلك، ال بد من أن تحفظ قواھم في أفضل حالة ممكن". َمْرضیَّة ِعنَد هللا

وبالرغم من أنھ ما من أحد منا دون عیب، إال أن النقطة ھنا ھي أننا ینبغي أن نسعى 
  .إلى العیش بطھارة وبأمانة قدر استطاعتنا
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نا، ألیس كذلك؟ ما ھو عذرك اختالق األعذار لخطایانا وأخطائإنھ من السھل دائماً 
یحن الوقت الشائع عن سبب سقوطك في عمل نفس الشيء مراراً وتكراراً؟ ألم 

  قوة هللا أعظم من أعذارك؟تألیسللبدء في التخلي عن الذرائع والمطالبة بالوعود، 
  

  االثنین ـ التفكیر في الذات
وأكدنا مرة ومرات خلود ناموس هللا األدبي، لقد تحدثنا كثیراً في ھذا الربع عن   

الوصایا العشر قدم بأن ــِّ علـُ رومیة ھي لیست رسالة ترسالة بولس في سفر على أن 
  .فرَغت نوعاً ما باإلیماناُ بطلت أو اُ 

عھا روح نغماس في حرفیة الناموس لدرجة ننسى مومع ذلك، فمن السھل اإل  
وبینما یمكن . المحبة ـ محبة هللا ومحبة واحدنا اآلخرالناموس، وروح الناموس ھو

الحیاة الیومیة ح بأن لدیھ محبة، إال أن إظھار تلك المحبة في ألي شخص أن یصرِّ 
  .یمكن أن یكون مسألة مختلفة تماماً 

  
  ______________  كیف لنا أن نظھر محبتنا لآلخرین؟. ٢١ـ٣: ١٢اقرأ رومیة 

____________________________________________________  
  

إن بولس بعد أن تحدث عن عطایا الروح رفع ، ف١٣و١٢كورنثوس ١كما في   
أي الطریقة التي [‘محبة هللا’، )agapeأجابي، بالیونانیة (فالمحبة . حبةالممن شأن 

لذلك، فالمحبة ). ٨: ٤یوحنا ١(غیرھا عن ھي المحبة الممتازة دوناً ] یحب بھا هللا
فأن تحب ھو أن تتصرف مع اآلخرین وتتعامل معھم بالطریقة التي . تصف طبیعة هللا

  .یتصرف هللا بھا معھم ویعاملھم
ومن المبادئ . یةیبین بولس ھنا كیف ینبغي التعبیر عن تلك المحبة بطریقة عمل  

األساسیة للتعبیر عن المحبة ھو التواضع الشخصي، والتواضع ھو رغبة واستعداد 
ورغبة ). ٣: ١٢رومیة " (أن ال یَرتئَِي فَْوَق َما یَنبَغي أن یَرتئيَ "لدى الشخص 

میَن "واستعداد في أن یكون الناس ورغبة ).١٠دعد" (ْم بَْعًضا في الكَراَمةِ ھبَعضُ ُمقدِّ
وجوھر ما یعنیھ ).١٦دعد" (مْ ھُحكَماَء ِعنَد أنفُسِ "الناسأن ال یكون واستعداد 

ُموا ِمنِّي، ألني ــَّ اِحِملوا نِیري َعلیكْم َوتَعل: "التواضع نجده في كلمات المسیح حین قال
  ).٢٩: ١١متى " (َوِدیٌع َوُمتََواِضُع القلبِ 

فعلى أي . أكثر تواضعاً یحیون ع الناس، ینبغي أن یكون المسومن بین جمی  
نظر إلى مدى ما نحن علیھ من سقوط، أنظر إلى مدى ما نحن علیھ من عجز، أحال، 

لیس فقط في طلب ] هللا[ما نحن علیھ من تبعیة واعتماد على الغیر مدىنظر إلىأو
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وخالص خارجین عن أنفسنا ولكن في اعتمادنا على قوة تعمل في داخلنا لتغیرنا برّ 
، نفتخر ونتبجح بشأنھلما الذي لدینا . بطریقة نحن ال یمكننا أبداً أن نغیر بھا أنفسنا

وبدءاً من ھذه . ؟ ال شيء بالمرةا ومن ذاتنا ویجعلنا فخورین بھماذا لدینا في ذاتن
اآلخرین، تواضع لیس فقط قدام هللا ولكن قدامالشخصي، النقطة المتعلقة بالتواضع

  .علینا العیش كما ینصحنا بولس في ھذه اآلیات
  

ما مدى تطبیقك لھذه النصائح في حیاتك الشخصیة اآلن؟ . ١٨: ١٢اقرأ رومیة 
  بھ كلمة هللا ھنا؟یالت في مواقفك كي تفعل ما تخبرناألعلك بحاجة إلى بعض التعد

  
  والسلطاتعالقتنا بالحكوماتالثالثاء ـ 

أیة مبادئ أساسیة یمكننا استخالصھا من ھذه اآلیات حول . ٧ـ١: ١٣اقرأ رومیة 
  ________________  المدنیة للحكومات؟كیفیة التعامل والتواصل مع السلطات 

____________________________________________________  
  

ھتمام ھو أنھ كتب ذلك خالل وقت كانت تسود ما یجعل كلمات بولس مثیرة لإل  
ق، إمبراطوریة كانت إمبراطوریة تتسم بوحشیة ال تصدَّ لعالم، فیھ إمبراطوریة وثنیة ا

فاسدة حتى النخاع، إمبراطوریة لم تعرف شیئاً عن اإللھ الحقیقي وھي التي كانت 
اإللھ ضطھاد لمن أرادوا عبادة ھذامن اإلستبدأ في غضون سنوات قلیلة حملة واسعة 

مع ذلك، ! الحكومةكم على بولس بالموت على ید ھذهفي الحقیقة، لقد حُ . الحقیقي
وبالرغم من كل ھذا، كان بولس یدعو المسیحیین إلى أن یكونوا مواطنین صالحین، 

  حتى في ظل حكومة كھذه؟
. وذلك ألن فكرة الحكومة نفسھا موجودة في كل أجزاء الكتاب المقدس. نعم  

جتمع یحتاج البشر إلى العیش في م. فإن ھذا المفھوم، مبدأ الحكومة، ھو من تعیین هللا
  .فالفوضى لیست مفھوماً كتابیاً . بھ قوانین ولوائح ومعاییر

ھذا ال یعني أن هللا یؤید كل أشكال الحكومات أو الكیفیة التي تدار ومع ذلك،   
، سواء عبرعلى العكس، فإنھ ال یتعین على المرء أن ینظر بعیداً . بھا ھذه الحكومات

مع ذلك، حتى في . ة الحكومیة الوحشیةالتاریخ أو في العالم الیوم، لیرى بعض األنظم
وعلیھم. عوا قوانین البالدحاالت كھذه، یجب على المسیحیین، بقدر اإلمكان، أن یطی

  .أن یقدموا دعماً موالیاً للحكومة طالما ال تتعارض مزاعمھا مع ما یتطلبھ هللا
ینبغي على المرء أن ینظر بخشوع تام ودقة كبیرة وبالتشاور مع آخرین قبل   

نحن نعلم من النبوات أنھ في . المضي في مسار یضعھ في خالف مع السلطة القائمة
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رؤیا (سیطرة على العالم مال األمناء ضد القوى السیاسیة یوم ما سیقف كل أتباع هللا
وحتى ذلك الوقت، ینبغي لنا أن نفعل كل ما نستطیع أمام هللا لنكون مواطنین ). ١٣

.صالحین في أي بلد نعیش فیھ
نة من هللا ونعلم الناس الطاعة لھا على عیَّ وعلینا أن نعتبر الحكومة البشریة مُ "  

ولكن عندما تتعارض مطالیبھا مع . أنھا واجب مقدس في حدود محیطھا المشروع
علینا أن نعتبر كلمة هللا فوق كل . مطالیب هللا فینبغي لنا أن نطیع هللا أكثر من الناس

  ... قانون بشري
فكالمنا سواء أكان شفھیاً أو مكتوباً . منا أن نتحدى السلطاتإنھ ال یطلب"  

ینبغي التأمل فیھ بحرص وحذر لئال یسجل علینا أننا ننطق بكالم یجعلنا نبدو كأننا 
علینا أال نقول أو نفعل شیئاً یقطع علینا الطریق بال داع أو . خصوم القانون والنظام

    ).٥٢روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة " (ضرورة
  

  األربعاء ـ عالقاتنا باآلخرین
من أحب غیَرهُ فقد ٍد بَشيٍء إال بأن یُِحبَّ بَْعُضُكْم بَْعًضا، ألنحال تَُكونُوا َمدیُونِیَن أل"

كیف لنا أن نفھم ھذا النص؟ ھل یعني أنھ إذا ). ٨: ١٣رومیة (" أكَمَل النَّاُموسَ 
  ___________________  كانت لنا محبة فإننا غیر ملزمین بطاعة ناموس هللا؟
____________________________________________________  

  
كما فعل المسیح في الموعظة على الجبل، فإن بولس یشدد ھنا على أحكام   

. الناموس، مبیناً أنھ ال بد من أن تكون المحبة ھي القوة الدافعة وراء كل ما نقوم بھ
ألن الناموس ھو نسخة من صفات هللا، وهللا محبة، فأن نحب إذن ھو أن نتمم 

بعض المعاییر الغامضة للمحبة باألحكام مع ذلك، فإن بولس ال یستبدل. الناموس
إن الناموس األدبي ال یزال. لة للناموس مثلما یزعم بعض المسیحیینواألوامر المفصَّ 

ھو ما یشیر إلى الخطیة ـ ومن سینكر حقیقة ملزماً، ألن الناموس، مرة أخرى، 
أن ذكر ت. ومع ذلك، فإن الناموس ال یمكن حفظھ حقاً إال في سیاق المحبةالخطیة؟ 

  !المسیح إلى الصلیب ھرعوا بعد ذلك إلى بیوتھم لحفظ الناموساً ممن دفعوا ببعض
  

ستشھد بھا بولس كعینات لتوضیح مبدأ المحبة في حفظ الناموس؟ لماذا إأیة وصایا 
  _________________  ١٠و٩: ١٣ھذه الوصایا على وجھ الخصوص؟ رومیة 

____________________________________________________  
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اآلیة ھوباقتباس. حدیث العھدالمحبة لم یكن مبدأمن المثیر لالھتمام أن عامل  
أن مبدأ المحبة بولس یعلن، "ِحبُّ قَریبََك كنَفِسكَ ـُ ت"، ١٨: ١٩الموجودة في الویین 

إلى العھد مرة أخرى نجد بولس یلجأ. د القدیمھذا كان جزءاً ال یتجزأ من نظام العھ
وبناًء على ھذه اآلیات یقول . ویحتكم إلیھ لیدعم كرازتھ التبشیریة باإلنجیلالقدیم

ھي الوصایا العاملة فقط م بأن الوصایا القلیلة المذكورة ھنا ــِّ البعض أن بولس یُعل
وإذا كان األمر كذلك، فھل یعني ھذا إذن أن على المسیحیین أن . وساریة المفعول
  .ألوثان، وأن یكون لھم آلھة أخرى أمام هللا؟ بالطبع الیتعبدوا لأن یھینوا والدیھم، و

كان بولس یتعامل مع الطریقة التي نتواصل بھا . نظر إلى سیاق الحدیث ھناأ  
كان یتعامل مع عالقات شخصیة، وھذا ھو السبب في تحدیده . مع بعضنا البعض
على أنھا حجتھ بكل تأكید ال ینبغي أن تفسر. ز على ھذه العالقاتـِّ الوصایا التي ترك

؛ ٩: ١تسالونیكي ١؛ ٢٠: ١٥نظر أعمال أ(إلغاء وإبطال لما تبقى من الوصایا 
باإلضافة إلى ھذا، وكما یشیر كتبة العھد الجدید، إنھ من خالل ). ٢١: ٥یوحنا ١

٢٠: ٤یوحنا ١؛ ٤٠: ٢٥متى (إظھار محبتنا لآلخرین نحن نظھر محبتنا نحو هللا 
  ).٢١و
  

ما مدى الدور الذي . التك مع اآلخرینبا وكیف تنعكس في تعامفكر في عالقتك 
عنصر المحبة في ھذه العالقات؟ كیف تتعلم محبة اآلخرین بالطریقة التي یقوم بھ

  عینھ؟الشيء یحبنا هللا بھا؟ ما الذي یحول دون قیامك بھذا 
  

  اقرب مما كنا نعتقدالوقت الخمیس ـ 
أنَھا اآلَن َساَعة لِنَْستَْیقِظ ِمَن النَّوم، فإن َخالَصنَا ھذا َوإنَُّكْم َعارفوَن الوقَت،"

ا َكاَن ِحیَن آَمنا   ).١١: ١٣رومیة ("اآلَن أقَرُب ِممَّ
كان لدى بولس تركیزاً محدداً جداً في ھذه فقدالربع،ھذا وكما ذكرنا طوال   

، وخصوصاً للمؤمنین من میة، وھو أن یوضح للكنیسة في رومیةالرسالة إلى أھل رو
وكان موضوع النقاش . الیھود ھناك، دور اإلیمان واألعمال في سیاق العھد الجدید

ولمساعدة من . ھو الخالص وكیف یتم اعتبار الخاطئ باراً ومقدساً أمام الرب
یضعون كل تركیزھم على الناموس، یضع بولس الناموس في دوره وسیاقھ 

لدیانة الیھودیة، من الناحیة المثالیة، حتى في العھد بالرغم من أن اھذا . الصحیحین
. بكثیر من الضررالحرفي المتزمت بالنوامیسجاء التقیدالقدیم ھي دیانة نعمة، فقد 

  .كم نحن بحاجة ككنیسة لتوخي الحذر لئال نرتكب نفس الخطأ
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أي حدث یتحدث عنھ بولس ھنا، وكیف ینبغي لنا أن . ١٤ـ١١: ١٣اقرأ رومیة 
  __________________________________  باً لھذا الحدث؟تحسُّ نتصرف

____________________________________________________  
  

ھنا إلى المؤمنین ویطلب منھم أن یستیقظوا بولسیتحدثكم ھو مدھش أن   
. وحقیقة أن ھذا قد كتب منذ ما یقرب من ألفي سنة ال یھم. ویستعدوا ألن المسیح عائد

وبالنسبة لنا جمیعاً، وبقدر ما . نحن یجب أن نعیش دائماً في توقع قرب مجيء المسیح
في [نا الشخصي، فإن المجيء الثاني للمسیح قریب قرب إمكانیة موتنا اختباریتعلق ب

فسواء كان موتنا األسبوع القادم أو في غضون أربعین سنة، فإننا نغمض ].أي لحظة
سنة ـ ھذا ال یحدث أي ٤٠٠أعیننا في الموت، وسواء رقدنا مدة أربعة أیام فقط أو 

. الذي نعرفھ بعد موتنا ھو المجيء الثاني للمسیحفإن الشيء التالي . فرق بالنسبة لنا
و بالتالي فإن حقاً، اً ومع احتمالیة موتنا في أي لحظة من العمر، یكون الوقت قصیر

ا كاَن حیَن آَمن   .اــَّ َخالَصنَا اآلَن أقَرُب ِممَّ
وبالرغم من أن بولس ال یتناول المجيء الثاني بالحدیث في سفر رومیة، إال   

. ھذا الموضوع بتفصیل أكبر في الرسائل إلى تسالونیكي وكورنثوسأنھ یتناول 
فالمجيء الثاني، على أي حال، ھو موضوع بالغ األھمیة في الكتاب المقدس، 

، وبدون الرجاء الذي یقدمھ، فإن ]المجيء الثاني[وبدونھ . خصوصاً في العھد الجدید
‘التبریر باإلیمان’ا الذي یعنیھ ، على أي حال، مھفإن. إیماننا، في الحقیقة، ال معنى لھ

  دون المجيء الثاني الذي یأتي بھذا الحق الرائع إلى مرحلة اإلثمار الكامل والتام؟
  

تعرف بكل یقین أن المسیح آٍت الشھر المقبل، فما الذي ستغیره في حیاتك، إذا كنت 
لمسیح ولماذا؟ اآلن، إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى تغییر ھذه األمور قبل مجيء ا

  بشھر، لماذا ال تقوم بتغییرھا اآلن؟ ما ھو الفرق؟
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
، صفحة "الخیمة وخدماتھا"یحمل عنوانالفصل الذي اقرأ من كتاب اآلباء واألنبیاء، 

، صفحة "روحانیة الشریعة"یحمل عنوانالفصل الذي واقرأ كذلك. ٣١٢ـ٢٩٩
  .من كتاب المعلم األعظم،٤٠٦ـ٣٧٨

  
قد نطق هللا كلي العظمة بكل ما في لو. إن إرادة هللا معلنة في الكتاب المقدس"  

ن حیاتھ یصبح خلیقة ن ھذه الحقائق جزءاً مِ ن یجعل مِ كل مَ و. كلمة هللا من حقائق
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الظالمعنھ سیتالشى عطى قوى ذھنیة جدیدة، إنماھو لن یُ . جدیدة بكل معنى الكلمة
قلباً جدیداً أنا ’فالكلمات التي تقول . أغشى بصیرتھن خالل الجھل والخطیة، الذي، م
في القلب یصحبھ دائماً قناعة إن التغییر. ‘ذھناً جدیداً أنا أعطیكم’، تعني ‘أعطیكم

لي الكتاب وُّ إن كل من یُ . واضحة بالواجب المسیحي الذي ھو إدراك الحق وفھمھ
، وكأنھ في صائب سلیمشعاً وثیقاً سیحصل على فھم واضح وحكم ھتماماً خاإالمقدس 

روح النبوة، حیاتي" (تحولھ إلى هللا قد وصل إلى مستوى أعلى من الفھم واإلدراك
  ).٢٤، صفحة الیوم

آه، كم . آٍت سریعاً، وعلینا أن نكون مستعدین ومنتظرین ظھوره... ن الربإ"  
لرجائنا أن نتظارنا، لكن ال ینبغي إلقد طال ! سیكون مجیداً أن نراه مرحباً بنا كمفدییھ

أشعر كما . ركین لألبدفإننا إذا كنا نستطیع رؤیة الملك في جمالھ فسنكون مبا. یضعف
من الوقت الذي سیأتي نحن نقترب‘ !إلى الوطن’: وت عالأن أصیح بصلو أنھ عليَّ 

روح النبوة، " (لیأخذ مفدییھ إلى بیتھم األبديینعظیمفیھ المسیح في قوة ومجد
  ).٢٥٣، صفحة ٨د شھادات للكنیسة، مجل

  
  أسئلة النقاش

ماذا كانت . في الصف، عودوا إلى السؤال المطروح بنھایة درس یوم الخمیس.١
األجوبة التي أعطاھا أعضاء الصف، وكیف برروا أجوبتھم؟

ن مواطنین صالحین ومسیحیین أتقیاءیمكن للسؤال المتعلق بكیف یجب أن نكو.٢
إذا أتى إلیك شخص ما لیطلب المشورة بشأن الثبات . أن یكون معقداً جداً أحیاناً 

على ما یعتقد ھو أنھ مشیئة هللا، بالرغم من أن ھذا الموقف قد یضعھ على 
خالف مع الحكومة، فما الذي تقولھ لھذا الشخص؟ أیة نصیحة تقدمھا؟ أیة 

ى أمر مثل ھذا بأقصى قدر مبادئ یجب علیك إتباعھا؟ لماذا ینبغي اإلقدام عل
لقى في یُ إنھ لیس كل َمن ف(بالصالة الحارة؟ ینلمصحوبمن الجدیة والتفكیر ا

).، على كل حالجب األسود یخرج سالماً 

ةحبالصارم بحرفیة الناموس أم ملتزاماإل: األصعب عملھ،كفي رأی،ما ھو.٣
السؤال یطرح هللا واآلخرین دون قید أو شرط؟ أم، ھل یمكنك القول أن ھذا 

؟ وإذا كان األمر ]أي أنھ یفصل بین أمرین ال یمكن الفصل بینھما[ثنائیة زائفة 
كذلك، لماذا؟ 
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  )سبتمبر(أیلول ٢٥  السبت الثالث عشر
  شرح وتعلیقمجردما تبقى ھوو

  
  السبت بعد الظھر

  .١٦ـ١٤رومیة :المراجع األسبوعیة
  

ا أنَت، فلَِماذا تَِدینُ : "آیة الحفظ نا نأَخاَك؟ أو أنَت أیًضا، لَِماَذا تَْزَدِري بأِخیَك؟ ألَوأمَّ
  ).١٠: ١٤رومیة ("َجِمیًعا َسْوَف نَقُِف أََماَم ُكْرِسيِّ الَمِسیح

  
جاء شخص إلى حاخام شھیر وطلب منھ أن یشرح لھ المعنى الكامل للتوراة   

على ساق اً واقفال یزالفقال الحاخام وھو. واقف على ساق واحدة] الحاخام[بینما ھو 
وما تبقى . تھاال تفعل باآلخر ما یبدو لك أن فیھ أذیة؛ ھذه ھي التوراة برم: "واحدة
  ".شرح وتعلیقمجرد فھو 

فإن . ھامةنقطةإال أن للحاخامسواء اتفق المرء مع بیان الحاخام أو لم یتفق،   
سننظر في درس . ‘شرح وتعلیق’مجرد وانب في إیماننا أساسیة وغیرھابعض الج

ما یعینھ ھذا ھو أن كل ما ورد قبل . ‘الشرح والتعلیق’ھذا األسبوع بعضاً من ھذا 
ما ھو دور الشریعة ـ سواء كان . ذلك كان یركز كثیراً على مبادئ الخالص األساسیة

حتاج بولس إلى إالخالص؟بم أو فقط الوصایا العشر ـ فیما یتعلقذلك نظام العھد القدی
ربما أمكن . وضوح ما ھي األسباب التي یقبل هللا الشخص على أساسھاأن یحدد ب

َماذا یَنبَغي أن "ان الوثني، جّ تلخیص األمر كلھ من خالل السؤال الذي طرحھ السَّ 
  ).٣٠: ١٦أعمال " (أفَعَل لِكْي أخلَص؟

بالرغم من تشدیده على و. ‘التعلیق’بعد توضیح ذلك، ینخرط بولس في بعض   
ذلك . إن بولس ینتھج موقفاً أكثر تحرراً فیما یتعلق باألمور األخرىبعض النقاط، ف

مع ذلك، . ، إذا جاز التعبیر‘تعلیقات’ضروریة، ھي مجرد ألن ھذه األمور لیست 
على الرغم من أن القضایا نفسھا ربما لم تكن حاسمة، إال أن ووفي الوقت نفسھ، 

  .عند التعامل مع ھذه القضایاموقف المسیحیین نحو بعضھم البعض كان حاسماً جداً 
  

  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
  
  
  



١٠٩

  األحد ـ األخ الضعیف
وكان . م لألوثانقدَّ السؤال المتعلق بتناول الطعام المُ ٣ـ١: ١٤نجد في رومیة   

ستخدام مثل إن من األمم وب المھتدـَّ قد حكم بأن یتجن) ١٥أعمال (مجلس أورشلیم 
كان لكن كان ھناك دائماً السؤال المتعلق بإذا ما. ھذه األطعمة في نظامھم الغذائي

نظر أ(.لألوثانبةقرَّ في األسواق ھو الحیوانات المُ مصدر اللحوم التي كانت تباع
بعض المسیحیین بھذا األمر بالمرة؛ أما البعض لم یأبھ ). ٢٥: ١٠كورنثوس ١

ي حال وجود أدنى شك في أن ھذا الطعام كان مصدره الذبائح المقدمة اآلخر، وف
لیس لھذا األمر عالقة . لألوثان، فكانوا یختارون تناول الخضروات بدالً من ذلك

بولس ھنا أن التمییز بین اللحوم ولم یقصد. النباتیة والعیش الصحيبمسألة الحمیة
فإذا تم .ع المطروح للنظر والنقاشفھذا لیس ھو الموضو. الطاھرة والنجسة قد ألغي

لتعني أن أي حیوان اآلن، سواء كان ) ٢: ١٤رومیة " (َل كلَّ َشيءٍ ـُ یَأك"األخذ بعبارة 
. تفسیر للمعنى المقصودیمكن تناولھ، فسیكون في ھذا سوءطاھراً أو نجساً، 

ذا وبمقارنة ھذه العبارة مع غیرھا من مقاطع العھد الجدید سیظھر مدى عدم صحة ھ
  .التفسیر
من ھو ضعیف في اإلیمان كان المقصود منھ ‘قبول’ومن ناحیة أخرى، فإن   

وكان ال . التامةمنح مثل ھذا الشخص العضویة الكاملة وكذلك المكانة االجتماعیة
  .عطى الحق في التعبیر عن رأیھأن یُ كان یجب ینبغي مجادلة ھذا الشخص بل 

  
  ___________  ؟٣ـ١: ١٤إذن، من رومیة ، أي مبدأ علینا أن نستخلصھ ألنفسنا

____________________________________________________  
  

ْن ھَُو مَ "ال یتحدث سلباً عن ) ٣(أن بولس في اآلیة أیضاً أن ندركومن المھم  
لھذا الشخص نصیحة حول كیف ینبغي أن كذلك وھو ال یقدم ". َضِعیٌف فِي اِإلیَمان

، نجد أن ھذا المسیحي كثیر التشكك . یصبح قویاً  فیما ، دانالم(فإنھ، فیما یتعلق با
  ".ھُ ـَ لـِ هللاَ قَب".مقبولٌ ) كن من قِبل رفقائھ المسیحیینبل هللا ولقِ منبالتشكك، لیسیبدو،

  
  ____________________؟ذكر أعالهفي شرح ما٤: ١٤توسع رومیة تكیف 

____________________________________________________  
  

بالرغم من أننا بحاجة إلى أن نضع المبادئ التي نجدھا بدرس الیوم في االعتبار، 
، حیث ال على أعمال الناسنتدخل ونحكمھل ھناك أوقات وأماكن نحتاج فیھا ألن ف
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؟ ھل ینبغي أن نتراجع ونمتنع عن قول أو عمل قلوبھم وأعماقھمیمكننا الحكم على 
دون تكلم المراقبین ١٠: ٥٦؟ تصف اآلیة في إشعیاء نراهأي شيء في كل موقف

نتحدث ومتى ینبغي لنا أن كیف لنا أن نعرف متى ". ِكالٌب بُكٌم الَ تَقِدُر أْن تَْنبَحَ "بـ 
  الصمت؟ كیف نحقق التوازن الصحیح ھنا؟ینبغي التزام 

  
  االثنین ـ بالمكیال الذي تكیلون بھ

أي سبب یعطیھ بولس ھنا ألجل وجوب توخینا الحذر في . ١٠: ١٤ة اقرأ رومی
  _____________________________  ؟كیفیة حكمنا على اآلخرین وإدانتھم

____________________________________________________  
  

األحیان، وغالباً ما یكون نحن نمیل ألن نحكم على اآلخرین بقسوة في بعض  
مع ذلك، نحن نرى ،كم مرة.حكمنا ذلك على نفس األشیاء التي نقوم بھا نحن أنفسنا

. أن ما نفعلھ لیس سیئاً في حین لو قام غیرنا بعمل الشيء ذاتھ نراه نحن شدید السوء
ال : "قائالً یمكن لنا أن نخدع أنفسنا بنفاقنا ولكننا ال نستطیع خداع هللا الذي حذرنا 

ینَدانُوا، ـُ ِدینُوا لِكي ال تـَ ت َدانُوَن، َوبالكْیل الذي بِھ ـُ ِدینُوَن تـَ ونِة التِي بھَا تـُ ألنكْم بالدَّ
ا الَخَشبَة التي فِي َعینَِك . تِكیلوَن یُكاُل لكمْ  َولَِماذا تنظُر القذى الذي في َعین أخیك، َوأمَّ

َدعني أخرج القذى ِمْن َعْینَِك، َوھَا الَخَشبَةُ فِي  :یكَ أم كیَف تقوُل ألخِ فطُن لھَا؟ـَ فَال ت
  ).٤ـ١: ٧متى " (َعْینَِك؟

  
: ١٤ن العھد القدیم؟ رومیة بولس ھنا والمأخوذ عما أھمیة التصریح الذي أدلى بھ

١١  _________________________________________________  
____________________________________________________  

  
ن الجمیع ال بد وأن یأتوا فكرة أ٢٣: ٤٥قتباس المأخوذ من إشعیاء یؤید اإل  

ستدعاء للدینونة أمراً من اإلنتجعال" كلُّ لَسان"و" كلُّ ُركبَةٍ "وعبارتي. للدینونة
والمترتب على ذلك ھو أن كل شخص سیكون مطالباً بأن یعطي إجابة عن . فردیاً 

وبھذا المعنى . عن اآلخروال یمكن ألحد أن یجیب نیابة). ١٢دعد(حیاتھ وتصرفاتھ 
  .الھام ال یكون الفرد منا حارساً ألخیھ

  
في الذھن، كیف یمكن لك ] لألوثاناألطعمة المقربة[اظ بسیاق الحدیث حتفمع اإل

  __________________________  ؟١٤: ١٤فھم ما یقولھ بولس في رومیة 
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. ناول بالنقاش ھو األطعمة المقدمة ذبائح لألوثانال یزال الموضوع المت  

التمییز بین األطعمة المعتبرة نجسة واألخرى المعتبرة توالقضیة بوضوح ھي لیس
یقول بولس أنھ ما من شيء خطأ في حد ذاتھ في تناول األطعمة التي ربما . طاھرة

نظر أ(فإنھ ما ھو الوثن على كل حال؟ إنھ ال شيء . دمت لألوثانتكون قد قُ 
أطعمة إلى إذا ما كان بعض الوثنیین قد قربوا، ولذلك من یھتم )٤: ٨كورنثوس ١

  تمثال ضفدع أو ثور؟
الضمیر ھذا، حتى لو كانیكون مدنساً لضمیرهألن أي شخص  ینبغي دفعال  

فمثل ھؤالء ". األقویاء"خوة ھذه الحقیقة ال یفھمھا على ما یبدو اإل. مفرط الحساسیة
  .ویضعون عقبات عثرة في طریقھم" الضعفاء"خوة األقویاء یحتقرون وساوس اإل

  
ما یحذر منھ ك للرب، أن تكون في خطر الوقوع في الممكن لك، في حماستھل من 

 نسعى إلى أن نكون ضمیر بولس ھنا؟ لماذا یتعین علینا أن نكون حذرین في أن ال
  اآلخرین، مھما كان ُحسن نوایانا؟

  
  الثالثاء ـ غیر مسببین ألي إھانة

ص في لخِّ ).١٣و١٢: ٨كورنثوس ١نظر كذلك أ(٢٣ـ١٥: ١٤اقرأ رومیة 
استخالصھا من ھذه الفقرة أیة مبادئ یمكننا. السطور التالیة جوھر ما یقولھ بولس

  ____________________________  تطبیقھا في كل مجاالت حیاتنا؟ویمكن
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
یضع بولس جوانب مختلفة للمسیحیة في المنظور ،٢٠ـ١٧في األعداد   

حیین ال یجب على المسیغیر أنھ وبالرغم من أن النظام الغذائي ضروري، . الصحیح
بدالً من تناول اللحوم ] أطعمة نباتیة[الشجار حول اختیار البعض تناول الخضروات 

التركیز ) المسیحیین(ھم وبدالً من ذلك، ینبغي ل. التي ربما تكون قد قدمت لألوثان
كیف یمكن لنا تطبیق ھذه الفكرة على . السالم والفرح في الروح القدسوعلى البرّ 

م الغذائي في كنیستنا الیوم؟ فبالرغم من أن الرسالة الصحیة، األسئلة المتعلقة بالنظا
لنا فلیس كل ھي مصدر بركة كبیرة لتعالیم المتعلقة بالنظام الغذائيخصوصاً ا

حترام ھذه إونحن بحاجة إلى .سینظر إلى ھذا األمر بھذه الطریقةشخص 
  .ختالفاتاإل
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، ووسط كل ھذا الحدیث عن ترك الناس لضمائرھم، یضیف بولس ٢٢في اآلیة 

أي تحذیر یعطیھ بولس ". طوبَى لَِمْن الَ یَِدیُن نَفَسھُ فِي َما یَْستَْحِسنُھُ : "تحذیراً ھاماً 
  ____________  توضیح بقیة ما یقولھ في ھذا السیاق؟ھنا؟ كیف یعمل ھذا على 

____________________________________________________  
  

فِّھ بھ عن نفسي رتدیھ أو ما أرَ أأو ما إن ما أتناولھ : "ھل سمعت أحدھم یقول  
فإن . ن أحد منا یعیش في فراغھل حقاً األمر ھكذا؟ ما مِ ". ھو لیس من شأن أحد

التأثیر في اآلخرین، اتصرفاتنا، كلماتنا، أفعالنا، بل وحتى نظامنا الغذائي یمكن لھ
أن فلو. وإنھ لیس من الصعب أن ترى كیف یحدث ھذا. سواء لألفضل أو لألسوأ
ن الممكن أن یتأثر بمثالك ، فمِ ‘خطأ’الحظ أنك تفعل شیئاً قدشخصاً یرى فیك قدوة لھ

والقول بأننا ال نرغم . ونحن نخدع أنفسنا إذا كنا نعتقد خالف ذلك. ویفعل الشيء ذاتھ
فكمسیحیین، نحن علینا مسئولیة نحو واحدنا . قتداء بنا ھو أمر جانبيالشخص على اإل
من الممكن لمثالنا أن یؤدي إلى ضالل شخص ما، فنحن تحت طائلة اآلخر، وإذا كان

  .المسئولیة
  

رون، وال سیما أي مثال وقدوة تقدمھما؟ ھل ستشعر بالراحة في حال قام اآلخ
الجدد بإتباع مثالك في كل المجاالت؟ ما الذي یقولھ جوابك الشباب أو المؤمنون

  عنك؟
  

  األربعاء ـ مراعاة األیام
المناقشة حول عدم الحكم على اآلخرین الذین قد ینظرون إلى األمور في ھذه   

بشكل مختلف عما نقوم بھ نحن، وحول وجوب عدم كوننا عثرة تعوق اآلخرین ممن 
قد ینزعجون من جراء تصرفاتنا، یتناول بولس بالحدیث مسألة أیام خاصة یرغب 

في ب البعض اآلخر في حین ال یرغ) حتفال فیھاحفظھا واإل(راعاتھا البعض في م
  .ذلك

  
كیف لنا أن نفھم ما یقولھ بولس ھنا؟ ھل فیما یقولھ . ١٠ـ٤: ١٤اقرأ رومیة 

  ___  بولس أي شيء حول الوصیة الرابعة؟ وإذا لم یكن األمر كذلك، فما ھو السبب؟
____________________________________________________  
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حول أي أیام یتحدث بولس؟ ھل كان ھناك جدل في العصور المبكرة للكنیسة   
ن ؟ من الواضح أحتفال فیھا ومراعاتھالإلعتبار بعض األیامإعتبار أو عدم إبشأن 

إننا نحصل على تلمیح لھذا الجدل حیث نجد بولس یوبخ المسیحیین . األمر كان كذلك
وكما الحظنا ". سنینَ أیَّاًما َوُشھُوًرا وأوقاتا وَ "ألنھم یحفظون ،١٠و٩: ٤في غالطیة

، فإن بعض األشخاص في الكنیسة قد حثوا مسیحیي في الدرس الثاني لھذا الربع
. أن یحفظوا النصائح األخرى المتعلقة بشریعة موسىعلى وغالطیة على أن یختتنوا 

فیما یتعلق و،لكن. خشي بولس من أن ھذه األفكار قد تضر بالكنیسة في روما كذلك
سھم بأنھم لم صعوبة في إقناع أنفوجدوا ھم من فربما كان الیھود المسیحیون،بروما

یقولھ بولس ھنا ھو أن على ھؤالء ما . یعودوا بحاجة إلى مراعاة األعیاد الیھودیة
یفعلوا ما یحلو لھم بشأن ھذا األمر؛ النقطة الھامة ھي عدم أن )الیھود(األشخاص 

ففیما یبدو أن بعض المسیحیین، . إدانة من ینظرون إلى األمر بشكل مختلف عنھم
. قرروا االحتفال بعید أو أكثر من األعیاد الیھودیةقد نب اآلمن، ولكي یكونوا في الجا

  .وا على وجوب عمل ذلكــّ ونصیحة بولس ھي، فلیفعلوا ذلك، إذا كانوا قد ُحث
، مثلما یجادل ٥: ١٤رومیة السبت األسبوعي في سیاق) نشمل(ورد ـُ وأن ن  

ماً على مثل ھذا قدِ ھل یمكن للمرء أن یتصور بولس مُ . البعض، لیس لھ ما یبرره
إن بولس الموقف المتراخي نحو الوصیة الرابعة؟ وكما قد الحظنا خالل كل الربع، ف

یضع وصیة قد أكد تأكیداً شدیداً على وجوب طاعة الناموس، لذا فمن المؤكد أنھ لن 
بشأن تناول األطعمة التي ربما تكون قد سبت في نفس فئة األشخاص المتعصبینال

ستخدام ھذه اآلیات كمثال إلظھار أن السبت السابع إما كان شیوع ومھ. قدمت لألوثان
بل أن استخدام. من ھذا القبیلبولس لم یذكر شيءفإنمن األسبوع لم یعد ملزماً، 

ذر منھ بطرس على ھذا النحو ھو مثال واضح على ما قد حالبعض لھذا الموضوع
َسائِل ُكل: "یفعلھ الناس بكتابات بولسن ماأبش ًما فیھَا َعْن ــِّ لـَ كـَ ھَا أیًضا، ُمتــِّ كَما فِي الرَّ

فُھَا َغْیُر الُعلَماِء َوَغْیُر الثابتیَن، كبَاقِي  ھِذِه األُموِر، التي فیھَا أشیَاُء َعِسَرةُ الفَْھم، یَُحرِّ
  ).١٦: ٣بطرس ٢" (الكتِب أیًضا، لھَالِك أنفسھم

  
ھو اختبارك مع السبت؟ ھل ھو بركة لك مثلما كان المفروض لھ أن یكون؟ ما ما

ھي التغییرات التي یمكن لك القیام بھا لتختبر بشكل أفضل ما یقدمھ هللا لك في 
  السبت؟
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  الخمیس ـ بركات مالئمة
  ___________  أي حق مسیحي ھام نجده في ھذه اآلیات؟. ٣ـ١: ١٥اقرأ رومیة 

____________________________________________________  
  

  ___  اآلیات الكثیر حول ما یعنیھ كون الشخص تابعاً للمسیح؟بأیة طریقة تفسر ھذه 
____________________________________________________  

  
أي آیات كتابیة أخرى تنادي وتعلم بالفكرة ذاتھا؟ واألكثر أھمیة من ذلك، كیف 

  _____________________________  یمكنك أنت، نفسك، عیش ھذا المبدأ؟
____________________________________________________  

  
١٣و٦و٥: ١٥رومیة ؟ ما ھي البركات التي نطق بھا بولس في نھایة رسالتھ

  _________________________________________________  ٣٣و
____________________________________________________  

  
ْبرإِلھُ "   . باستمرار أبناءه على الثبات والصمودتعني هللا الذي یساعد "الصَّ

. ‘حتمال الراسخاإل’أو ‘الثبات’وتعني ‘الصمود’ھي " للصبر"والكلمة المرادفة 
فإلھ التشجیع ھو هللا الذي . ‘التشجیع’یمكن ترجمتھا " ْعزیَةِ ــَّ الت"والكلمة المرادفة لـ 

وبالمثل، فإلھ السالم ھو هللا .الذي یمنح الرجاء للبشریةوإلھ الرجاء ھو هللا . عیشجِّ 
  .الذي یعطي سالماً وھو هللا الذي یجد المرء فیھ سالماً 

إن . یا لھا من بركة مناسبة في رسالة موضوعھا الرئیسي ھو التبریر باإلیمان  
  !والرجاء والسالم) التعزیة(عالمنا لفي حاجة ماسة إلى التشجیع 

  
  ٢٧ـ٢٥: ١٦؟ رومیة لتحیات الشخصیة، كیف ختم بولس رسالتھبعد العدید من ا

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
سیحیین بإمكان المفا ھو الذي. سناد التسبیح المجیدینھي بولس رسالتھ بإ  

موقفھم آمنین متیقنین من ثباتأن یضعوا ثقتھم فیھ في رومیة والمسیحیین جمیعاً 
  .وھم اآلن مساقین بروح هللالمتبررین باإلیمان وكأوالد وبنات هللا المفدیین
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وھو یدعو ھذه . بمثل ھذه األخبار الرائعة المجیدةالكارزویبتھج بولس كونھ   
علـِّم لكن ما كان یُ . التي یعلنھا ویكرز بھاكرازة وما یعنیھ ھو ال"ِخْدَمتِي"األخبار بـ 

. نبیاءھ بولس قد تم التأكید علیھ من خالل ما كرز المسیح بھ ومن خالل رسائل األب
ن هللا ال یرید للناس أن تعرف، لكن ألن الناس رفضوا وقد حفظ ذلك سراً لیس أل

عالوة على ذلك، فقد كان . النور من السماء، مانعین هللا من منحھم المزید من النور
ستیعابھا حتى جاء المسیح في إھناك بعض الجوانب للخطة ما كان بإمكان الناس 

حاً ووصفاً لیس فقط لطبیعة هللا ولكن لَِما یمكن فقد أعطى المسیح إیضا.الجسد
وسیكون نوع الحیاة الجدیدة . بالقوة اإللھیةالتشبثلإلنسان أن یكون علیھ من خالل 

؛ وھي الطاعة التي تنبع من اإلیمان في الرب، الذي یبرر الخطاة ‘طاعة اإلیمان’ھو 
  .بالنعمة بواسطة البر المعطى لكل من یطالبون بھ ألنفسھم

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

، صفحة من كتاب خدمة الشفاء" المجربینإعانة"عنوان یحمل الذي اقرأ الفصل 
  .٩٩ـ٩٤

  
عتقاد بأن ھوایت وزوجتھ واإلظھر لي خطر تطلع شعب هللا إلى األخ لقد أُ "  

ال ینبغي أن یكون . أن یأتوا إلیھما بأعبائھم والسعي في طلب مشورتھماخوةعلى اإل
فشعب هللا مدعوون ألن یأتوا إلى مخلصھم المحب العطوف عند تعبھم . األمر ھكذا

أینبغي عمل ھذا؟ ھل : الكثیرون یجیئون إلینا قائلین... وثقل أحمالھم، وھو سیریحھم
أیمكنني ارتداء ھذا أو ذاك؟ وأجیبھم : للباسباأنشغل في ذلك المشروع؟ أو فیما یتعلق 

اقرءوا بعنایة . ادرسوا الكتاب المقدس. أنتم تعترفون بأنكم تالمیذ المسیح: قائلة
تقلدوا . وبخشوع حیاة مخلصنا العزیز عندما عاش بین الناس على ھذه األرض

] جیمس والن ھوایت[نحن . وتمثلوا بحیاتھ، وسوف ال تنحرفون عن المسار الضیق
ما یجب علیكم فعلھ، فستتطلعون بكمفإذا أخبرنا. أن نكون ضمیراً لكمتماماً نرفض

روح النبوة، " (طلباً في إرشادهھ أنفسكم إلى المسیحإلینا لنرشدكم بدالً من التوجُّ 
  ).١١٩و١١٨، صفحة ٢شھادات للكنیسة، مجلد 

منھم أن یخبرونا ولكن لیس لنا أن نلقي تبعة واجباتنا على اآلخرین وننتظر "  
إن الرب . عتماد على البشر في طلب المشورةفنحن ال یمكننا اإل. بما یجب أن نعمل

وأولئك الذین ... سیعلمنا واجبنا بنفس الرغبة التي ھو مستعد أن یعلم بھا اآلخرین
یعزمون على أال یعملوا شیئاً مغیظاً أو محزناً لقلب هللا، فبعدما یبسطون قضیتھم 
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روح النبوة، مشتھى األجیال، صفحة " (ون ما یجب علیھم أن یعملونأمامھ سیعرف
٦٣٥.(  

. جماعة یمیلون على الدوام إلى االستقالل الشخصيیوجد في الكنیسة دائماً "  
ویبدو أنھم غیر قادرین على اإلدراك بأن استقالل الروح كفیل بأن یجعل اإلنسان یثق 

خوتھ وال یقدر إیحترم مشورة في نفسھ أكثر من الالزم ویركن إلى حكمھ وال
  ).١٣٦روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة " (حكمھم

  
  أسئلة للنقاش

التوازن األسبوع، كیف لنا كمسیحیین أن نحققبالنظر إلى بعض مواضیع ھذا .١
:الصحیح في

أن نكون أمناء ومخلصین لما نؤمن بھ وفي الوقت ذاتھ ال ندین من یرون   )أ
نفعل نحن؟األمور بشكل مختلف عما 

أن نكون صادقین مع ضمائرنا وال نسعى ألن نكون ضمیراً لآلخرین،   )ب
؟ )في ضالل(بینما نسعى في الوقت ذاتھ لمساعدة من نعتقد أنھم مخطئون 

متى نتحدث ومتى نصمت؟ متى یعد صمتنا جریمة؟

أن نكون أحراراً في الرب، ولكن مدركین، في الوقت ذاتھ، لمسئولیتنا في   )ج
  أن نكون مثاالً جیداً لمن قد ینظرون إلینا ویتخذونا قدوة؟ 


