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إنها قصة طويلة، لكن يكفي أن نقول إنه في النهاية قد تزوجت مدبرة المنزل من 

إنها اآلن لن تكتفي بعمل ما .  ألنها أحبتهب المنزل، وتغّيرت األمور تماًما؛صاح
يطلبه؛ بل تحاول تنفيذ أتفه رغباته، لذلك قام صاحب المنزل بتمزيق قائمة التعليمات 

 استمرت – لمعرفتها أن هذه األمور ترضيه –المرأة ولكن . التي على حائط المطبخ
لقد رغبت في أن .  أنها عملتها بكل حماس وسرور–في عملها، واألآثر من ذلك 

لقد آان هناك اختالف آبير بين . تعمل هذه األمور؛ ألنها آانت تحب زوجها آثيرا
  .اختبار الماضي الذي مرت به واختبار الحاضر الذي تعيشه

  
. 6 –4بط الفرق بين حالتك قبل اإليمان وبعده، آما تشرحها األعداد هذا هو بالض

 تطلب أن – بعدما تجددت –واآلن !! قبل أن تتجدد آنت تستاء من وصايا اهللا العشر
هذا ألنك قد ارتبطت بالفعل بذاك الذي قد أعَطى . تعملها وتجد سرورا في ذلك

  .روحالناموس، وألنك تخدمه، ال بعتق الحرف، بل بجدة ال
  

  مدبرة المنزل
  

 دعونا نتحدث قليًال عن الوقت الذي آانت فيه المرأة ،13 – 3ونحن نقرأ األعداد 
لقد . مدبرة للمنزل؛ لكي نطّبق هذا على اختبارك مع ناموس اهللا قبل وبعد التجديد

ظلت مدبرة المنزل وقتًا قليًال قبل أن تظِهر التعليمات المكتوبة، وبمجرد ظهور هذه 
هذا . مات، أصبحت تدرك جيًدا أنها لن تستطيع أن تفي بمتطلبات هذه الوظيفةالتعلي

لم يحدث أبًدا أنها ألقت بقايا الشاي في . لكن يوجد تأثير آخر. هو التأثير األول
لقد آان تأثير التعليمات عليها أن تفعل . إنها لم تسمع عن أحد يفعل هكذا. البالوعة

  . ضد هذا العمل، ألنه أصبح هناك قانونله من قبلهذا الشيء الذي لم تفع
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العيب هو في .  على اإلطالق–َمْن المخطئ في هذا؟ هل العيب في التعليمات؟ آال 
إًذا االتعليمات آان لها . المرأة، مع أنها لم تكن لتفعل ذلك لو لم تكن هناك تعليمات

، لذلك فهي األول إنها أظهرت للمرأة أنها أضعف مما يجب أن تكون عليه: تأثيران
ت أنها لقد عِلم. ا لم تكن تفكر فيها من قبلآما أن التعليمات دفعتها لتفعل أمور. فاشلة

  .آانت مخدوعة أآثر مما آانت تتصور
  

. ويعترف بولس الرسول أن هذا آان اختباره في الماضي فيما يتعلق بناموس اهللا
رك أنه عاجز، إذا ما األمر األول أنه أد: عندما احتك بناموس اهللا، حدث له أمران

ال يوجد عيب ما في الناموس، لكن االحتكاك بالناموس، جعله . قيس بمقاييس اهللا
إنه لم يكن يعرف ". لم أعرف الخطية إال بالناموس. "يرى أن هناك خطأ ما في داخله

آذلك لم يكن يدرك قبال أنه مذنب بسبب . أنه من الخطأ أن يشتهي حتى ذلك الحين
  .له ناموس اهللا أنه خاطئلقد أظهر . ذلك

  
ثيره ليفعل نفس األمور التي ويعترف بولس الرسول أيضا بأن الوصية آانت ُت

ن الوصية بأن ال بل إلقد اآتشف أنه ارتكب خطية الشهوة، .  عنها الناموسينهى
لقد وصل إلى أبعاد من الشهوة، لم يكن يعرفها من . يشتهي دفعته لمزيد من الشهوة

 اهللا، وأنه يرضغير مدرك للوصايا آان يعتقد أنه عائشا بحسب ما ُيعندما آان . قبل
في سبيل الوصول إلى المستوى المطلوب، لكنه لما احتك بالوصية؛ عاشت الخطية 

  ).9ددع(لقد آسر الوصايا فمات . الساآنة فيه
  

 لماذا أعطى اهللا الوصايا؟ لقد أعطى الرجل التعليمات لمدبرة منزله، لكي –إذًا 
لقد أعطى اهللا الوصايا العشر لكي . ما هو مطلوب منها، وما الذي يرضيهتعرف 

لكن وألن الناموس يحرك الخطية، فإن التأثير الحقيقي . تعرف إرادته وتفعلها؛ فتحيا
لق باللوم ال ُت. الوصية التي ُوضعت للحياة؛ ُوجدت أنها تقود للموت. آان هو أنك ُمت
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وجِّه اللوم إلى طبيعتك ). 12ددع(وصالحة على الوصايا، ألنها مقدسة وعادلة 
  ". ألن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني: "الخاطئة الفاسدة

  
إنك اآلن مكروه من السيد، ومحكوم عليك بالموت، ولم يكن من الممكن أن تصل 

إًذا . ايا ولم يكن ممكنا أن تتحرك الخطية بدون الوصلحال، لو لم ُتوجد الوصايا،لهذه ا
إنه خطُأك، فلو لم تكن قد أعطيتي هذه التعليمات : هل تذهب إلى رب البيت وتقول له

لم يكن من الممكن أن أآسرها؟ حاشا، الوصايا مقدسة وعادلة وصالحة؛ فال لوم 
عليها، لكن طبيعتك الفاسدة هي التي تخدعك بأن ُتمسك بالشيء المقدس وبه تجعل 

  . مدى شر تلك الطبيعة الفاسدةهذا ُيظهر. الموت يعمل فيك
  

ل اإنها الخبرة السابقة لمدبرة المنزل في المث. آل ذلك في صيغة الماضي
السابق، وهي في الحقيقة خبرة المؤمن الماضية أيضا؛ فقبل أن تتجدد آان الناموس 

ال يوجد شيء خطأ في . يمألك استياًء، إذ ُيظهر لك إثمك، ويحرآك لتخطئ أآثر
  .إن الخطأ يكمن في طبيعة البشر الفاسدة. الوصايا العشر

  
  الزوجة

  
 مدبرة منزل آانتلقد . اآلن دعنا نتحدث أآثر عن خبرة تلك المرأة بصفتها زوجة

 25 -14 زوجة، لذلك األعداد اآلن وهي – هي في صيغة الماضي 13 – 7 واألعداد –
  .للمؤمنة  الحاضروسيبدأ بولس الرسول الحديث عن الخبرة. هي في صيغة الحاضر

  
إن مدبرة المنزل سابًقا، والتي أصبحت اآلن زوجة، ليس لديها رغبة أعظم من 

إنها في . هذا هو المبدأ الثابت والدائم لحياتها. أن تسعد ذاك الذي أصبح زوجها اآلن
 ومع ذلك فهناك شيء ما في داخلها، ال زوجها،) بناموس(ا تبتهج بتعليمات أعماقه

أنا ال أعرف ماذا جرى : إن لسان حالها. ي أعماقها أن تكونيدعها تكون آما تريد ف
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لي؟ أنا أعرف ما الذي يريده زوجي، لكني ال أفعله والذي ال يريدني أن أفعله هو الذي 
إني ال . آزوجةلقد ازداد إدراآي بالفشل . آلما أحاول أن أرضيه، أفعل األسوأ. أفعله

 فهذا ال ثقة أني لست أنا الذي يفعل ذلك؛إني وا.  لكن هذا هو حاليأريد أن أآون هكذا،
آيف أتخلص من ... آه.  فالذي يسكن في قلبي شيء والذي أفعله شيء آخريناسبني،

  هذا التناقض؟
  

ل التوضيحي، ألن بولس الرسول يتطلع إلى الوقت اعند تلك النقطة يبطل المث
  في جسد هذا إلى وقت القيامة، حيث ال يكون بعد موجودا–الذي يكون فيه مختلفا 

ل االزوجة المسكينة في المث. صحاح الثامنوهذا هو ملخص تعليم األ. الموت
  .التوضيحي لم يكن يمكنها التطلع إلى وقت آهذا

  
إن المؤمن ثابت تماما في أعماقه، إذ أن مبدًأ واحًدا يتحكم في عواطفه ورغباته، 

ن أعماله ال تتفق مع ذلك أنه يريد أن ُيرضي اهللا، وأن يحفظ ناموسه؛ لكنه يجد أ
ويلخص بولس . إنه يجد نفسه يعمل األمور التي هي ضد طبيعة المؤمن. رغباته

إًذا بذهني أنا نفسي أخدم ناموس اهللا؛ ولكن بالجسد ناموس : "الرسول قائال
  ". الخطية

، لنشرح بوضوح أآثر ما يعنيه بولس الرسول 25 – 14دعونا نعيد صياغة األعداد 
  :إنه يقول. فيها

. آل ما سأآتبه إليكم، ليس هو ما ينطبق عليَّ فحسب؛ بل ينطبق على آل المؤمنين"
اآلن أنا أعلم أن الناموس ". نحن"سأآتب، آنت في الواقع أقصد " أنا"عندما قلت 

ما أدنى حياتي، إنها حياة ! روحي وصالح، لكن آم أنا عاجز وناقص في موازين اهللا
وأنا في هذا . دية لكني صرت أسيرا دون إرادتيأنا لم أسلم نفسي للعبو. جسدانية

إنني . ل تناقضا واضحاإنني أمثِّ. الوضع المرعب، ال أستطيع أن أآون وفق ما أريد
  ".أعمل الصالح، ولكني ال أعمل شيًئاأقرر أن 

  



  

 87

إنني لست من . هذا التناقض هو بين ما أنا عليه داخليا، وما أنا عليه خارجيا"
أريد . بدأ الثابت والدائم فيَّ هو أنني أريد أن أفعل الصالحإن الم. الداخل شخصين

  ."ذلك هو الطريق الوحيد الذي أعرف أنه صالح. السير في طريق اهللا
  

إن . هذا ليس أنا الحقيقي. أما أعمال الخطية هذه، فهي ضد طبيعتي الحقيقية"
أن أآون عليه، أنا أعرف ما أريد . حقيقة أني ال زلت أملك طبيعة آدم تحبطني تماًما

  ."وليس هناك صعوبة في ذلك، لكن المشكلة تكمن في آيفية التنفيذ
  

نني محبط تماًما بسبب بقاء الخطية في د، إفي ذاتي الحقيقية يوجد غرض موحَّ"
. إني أقرر أن أعمل ما يرضي اهللا؛ لكن هذه الرغبة ُيحبطها الشر الكامن فيَّ. تكويني

 حبًّا شديدا، وأجد سرورا آبيرا في دراسته والتأمل في أعماقي أنا أحب َناموس اهللا
فيه، لكن في آياني الذي ورثته من آدم، يعمل فيَّ ناموس آخر، وينتهي األمر بأن 

 الحال، طالما  هذانتهي أن يوليس هناك أمل في. أعمل عكس ما هو في ذهني تماما
اية سوف أآون لكن في النه. إنه جسد الموت. أنني الزلت موجوًدا في هذا الجسد

 لعمل أما في الوقت الحاضر فإن قلبي مهيٌأ. حرا، ولذلك أشكر اهللا بيسوع المسيح ربنا
  ".ناموس اهللا؛ على الرغم من أن أعمالي الخارجية، ال تتالءم مع ذلك

  
  المسيحية الحقيقية

  
عندما نصل إلى هذه النقطة من الرسالة، نكون قد حصلنا على صورة واضحة 

، وال هو بدون )6ص(إنه ليس خاضعا للخطية . أن يكون عليه المؤمنجدا، لما يجب 
، ومع ذلك هو معذب )6ص(إنه لم يعد يعرف شيئا عن سيادة الخطية ). 7ص(خطية 

إنه يختلف عن غير المتجدد؛ فغير المتجدد هو في سالم مع ). 7ص(من وجودها 
في الخطية، ولكن  يعيشون إن غير المتجددين. الخطية، ولكن المؤمن في حرب معها

إنه يتميز برغبات ). 7ص(مع أن الخطية ال زالت حية فيه ) 6ص(ليس آذلك المؤمن 
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هذا هو حاضره، واختباره . مقدسة؛ لكنه محبط بسبب الخطية التي في أعضائه
وحتى ذلك الحين فإنه ). 49 – 47: 15آو1(المستمر، إلى أن يتحرر من طبيعة آدم 

  .، وآلما ازداد في القداسة آلما ازداد صراخا"شقيويحي أنا اإلنسان ال: "يصيح
  

 يسير ليًال في طريق ضيق مليء بالطين إن المؤمن الحقيقي يشبه إنساًنا
وآلما . إنه ال ُيدرك مدى القذارة التي هو فيها حتى يقترب من ضوء الشارع. والوحل

. ه أن يتخلص منهاازداد اقتراًبا من النور آلما ازداد إدراآه لقذارته، وآلما صُعب علي
آلما اقترب المؤمن من اهللا، آلما ازداد إدراآه بأنه خاطئ ونجس، وآلما ازداد 

  إنه يتوق بشدة إلى الطهارة،.اهتمامه بأن يعمل شيئا بشأن هذه الخطية المهينة له
إنها صرخة اإلنسان الذي ". ويحي أنا اإلنسان الشقي: "وهنا تصبح صرخته الدائمة

لقداسة، أما اإلنسان غير المقدس، فهو في سالم مع الخطية، وال يتقدم في طريق ا
  .تشكل مشكلة له

  
لقد انتشر حديثا تعليم . إن ما عرضته أمامك هو المفهوم التاريخي لهذا النص

ة ليس هو االختبار العادي آخر، يؤآد على أن األصحاح السابع من رسالة رومي
زيمة والشقاء واختبار الدرجة الثانية في  لذا فهو يدعونا إلى الخروج من الهللمؤمن؛

إن األصحاح السابع . األصحاح السابع والدخول إلى االنتصار في األصحاح الثامن
دعونا نعبر األردن ولنترك خلفنا تيه : يشبَّه بالبرية، واألصحاح الثامن بكنعان، ويقول

  .لثامنختبار األسمى في األصحاح ااح السابع وصراعه، ولندخل إلى اإلاألصح
  

إننا نعرف عن . هذا التعليم قد يبدو جذاًبا، لكنه ال يقدم شرًحا أميًنا لهذا النص
الحياة الروحية لبولس الرسول، أآثر مما نعرف عن أي مؤمن آخر في العهد الجديد، 
آما أننا متأآدون أن  بولس الرسول لم يكن له اختبار من الدرجة الثانية بأي شكل من 

. حظة التي سقطت فيها القشور من عينيه، امتأل من الروح القدسفمن الل. األشكال
باإلضافة إلى هذا، لو أن بولس الرسول يكتب عن اختبار ماض، فلماذا لم يستخدم 
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 – 14؟ إن األعداد )مثلما فعل في بداية األصحاح السابع(صيغة الماضي في الكتابة، 
 أن بولس الرسول يكتب –  وبكل تأآيد– آلها في صيغة المضارع، وهذا معناه 25

عن حاضره، وعن اختباره المستمر آمؤمن، وهذا تؤآده مقارنة هذه األعداد بما جاء 
  .26 – 16: 5في غل

  
إنها حياة الصراع .  هو االختبار الطبيعي للحياة المسيحية25 – 14: 7إن رو

 وليست ب بسبب عدم الكمال،إنها حياة الفزع الرهي. المكثَّف ضد الخطية، دون هوادة
ق الجاد إلى المجد، وليست حياة االآتفاء بما إنها حياة التشوُّ. عاء االنتصارحياة ادِِّ

أما أولئك الذين لهم اختبار يومي مختلف؛ فال يمكن أن يكون لهم . وصلت إليه
  .الضمان بأنهم مؤمنون على اإلطالق

  
  
  
  

  
  


