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7002فبراير  –مزينة لمملكة  أصداء من خلوات اللقاء الروحى  

 ناموس وناموس وناموس
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إلى هذا الحد من المرارة والتعب يكون الصراع ، أخى الحبيب      

 بين أن نريد فعل الصالح وأن ننفذ فعالً هذه اإلرادة. ، فى حياتنا

فى حياة الكثيرين هو أن تتراجع النفس عن  وما يحدث عمليًا   

وهذا ما يفسر عودتنا للخطية  ،الصالح وتسقط منفذة نداءات الجسد

 أو كأنها استعبدتنا مرة أخرى رغم تحرير الرب لنا.  ،كأنها فى طبعنا

( يشير فعالً إلى  7فى الحقيقة هذا االختبار الصعب فى ) رو   

. وماقاله بشرية العهد القديم التى أخذت الخطية الفرصة عليها

به ذلك  بولس كان حقًا لما صرخ من جسده وقد صار ملتصقًا

َوْيِحي أَنَا " صرخ ف ،ناموس الخطية والموت ،الناموس الصعب

! َمْن يُْنقُِذنِي ِمْن َجَسِد هَذا اْلَمْوِت؟  (  22:  7" ) رو اإِلْنَساُن الشَّقِيُّ

يشكر اللـه بيسوع المسيح  فى العدد التالى فوًرا ولكنه عاد وهتف

إنه بذهنه يخدم ناموس اللـه حتى لو كان بالجسد يخدم ناموس 

 أى يسقط بضعف رغم ارادته الصالحة.  ( 22) الخطية
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أن ينوه على أن فى بشريتنا صالًحا حتى لو كان كان البد من و    

على مستوى الذهن فقط. وإال لما كنا قد سمعنا عن أبرار  !محدوًدا

 سحق ويعقوب ويوسف وداود والمعمدان ! .. إمثل نوح وإبراهيم و

  هكذا تتساءل. قديم ؟أعرف أنك فى حيرة اآلن ! مالى أنا والعهد ال

وأنا أجيبك: فى كل مرة تهرب من ناموس روح الحياة الذى فى     

خضع ذاتك أنت فى الحقيقة تُ  ،الناموس الذى حرركيسوع،  المسيح

ستسلمت للروح القدس وألقيت الناموس الخطية والموت. أما إن 

حتياجك آلن تحتمى فى يسوع ويده افأنت تعلن ، رجاءك على نعمته

وبالتالى تنتصر وترتفع عن ناموس الخطية والموت وتعيش  القوية

 ، تحت ناموس روح الحياة الذى حررك.الحرية

 

  ،أنا أصلى وأصوم وأقرأ الكتاب* 

 ،لى قراءاتى وخدماتى وإجتماعاتى

 ولى الشركة فى القداس اإللهى

 لماذا أضعف وأسقط كلما أقوم ؟  ؟لماذا الصراع إذن

 + ابنى حبيبى 

  .وجيد   أنك تفعله حسن  كل ماقلت 

 ولكن النعمة ال تأتيك ألنك تفعل هذا. 

 لك؟  صار اللـه مديونًا ألنك تعمل قدهل 

  حقك النصرة كأجرة؟ أو صار من

 هكذا تفقد النعمة معنى كونها نعمة! 
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 ( 2:2،2رو لو أحببت فهم ذلك أكثر: ) أقرأ 

ا“   َعلَى بَلْ  نِْعَمٍة، َسبِيلِ  َعلَى األُْجَرةُ  لَهُ  تُْحَسبُ  فاَلَ  يَْعَملُ  الَِّذي أَمَّ

ا.  َدْينٍ  َسبِيلِ  رُ  بِالَِّذي يُْؤِمنُ  َولِكنْ  يَْعَمُل، الَ  الَِّذي َوأَمَّ  اْلفَاِجَر، يُبَرِّ

ا لَهُ  يُْحَسبُ  فَإِيَمانُهُ   ”.بِر ً

 إنسان العهد القديم يا حبيبى كان يعمل كل ما تعمله أنت 

 ، تحرر أو هكذا يتحرروظن أنه بذلك 

لما يجد نفسه: الشر الذى ال يريده إياه  لكن كان يخيب ظنه دوًما

 الرب المخلص.؛ أعطيها أنا يفعل. كانت الحاجة إلى حرية حقيقية

 وما فائدة الناموس إذن يارب؟ * 

 للفضيلة ؟ للسلوك ومعلًماألم يكن ضابطًا 

 ومعلما للفضيلة كما تفهم،كان ضابطاً للسلوك + 

 .لطبيعتك ، فاضًحالعجزك ه باألكثر كان كاشفًاولكن

ك تعمله وأنت ال تدرى كان األرضية والخلفية البيضاء لكل سلو

 خطًاأم  كونه صالًحا

؛ وفى عمله هذا  أنا يسوع. كله، كان يقودكم إلى 

 معلمى:تلميذك وما قاله بولس * 

َولِكْن قَْبلََما َجاَء اإِليَماُن ُكنَّا َمْحُروِسيَن تَْحَت النَّاُموِس، ُمْغلَقًا َعلَْينَا "

بَنَا إِلَى  إِلَى اإِليَماِن اْلَعتِيِد أَْن يُْعلََن.  إًِذا قَْد َكاَن النَّاُموُس ُمَؤدِّ

َر بِاإِليَماِن.  ( 22 – 23:3) غال " اْلَمِسيِح، لَِكْي نَتَبَرَّ

  ،ودعنى أشرح لك حالك+ تماًما، 

كلما  ،نظرت إلى نفسك وقدراتك وتجاهلت دور نعمتى فيك

 ، كلما وضعت ذاتك تحت ناموس العهد القديم
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 يصرخ فى وجهك: لن تستطيع . الناموس وهذا 

 ، والموتفينشط فيك ناموس الخطية 

 ،وتجد جسدك يبدى كل حماس للسقوط والتأثر بالخطية

  ،أعضاءك تتحداك وتميل صاغرة للشر وتجد

 وتجد اإلرادة عاجزة عن تنفيذ أمنياتها العالية أن ترضينى.

 

 أنا !  يتُ ختفإ، أنا :كلما قلتَ ؛ أبسطبمعنى + 

 كلما أبعدت نعمتى عنك ،كلما رجحت ذاتك ووثقت بقدراتك

 ؟  فكيف تضبط صالًحا

 

فأنا الذى وضعته فيك  ،أنا أعلم أن ناموس ذهنك صالح+ 

 لما تتذكر الفضيلة.  . وأعلم أنك ترتاح فكريًابالمعمودية

 .وأثق فى رغبتك أن تحيا فاضالً 

 بدون معونتى لن تستطيع ذلك.  كلكن

 وستعانى اإلنقسام الفظيع فى شخصيتك. 

 ،أخرى : تشعر أن فى داخلك ذاتًاكما تريد أن تعبرتماًما 

 شخصية أخرى تعاندك وتتحداك

  ،ألنك تحيا فى الجسد ولم تفهم نعمتى بعدو

 حماسك  تسقط بسهولة ويتبدد

 ،أى أرغب الصالح ،فتقول مثل بولس: بذهنى أخدم ناموس اللـه

 ناموس الخطية أى أستسلم للسقوط.أخدم وبالجسد 
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 وهل هذا حال  يارب؟ هل سأظل هكذا؟* 

أخشى أن أنهار باألكثر وأنحاز بالكلية إلى ناموس الخطية فيضيع 

 كل شئ فأهلك. 

 ،كن كما أنت بذهنك تخدم ناموسى الصالح، ال يا حبيب+ 

 أن يعينك ويرفعك.  شيئًا فشيئًا وهذا من شأنه

 ،خضع ناموس الخطية ويحررك منهسوف يُ 

ى ناموس عل حياتك وتستسلم بكل كيانك محمواًل  حينما تسود النعمة

 روح الحياة ! 

 سيأتى الوقت الذى تكرس فيه كل قوتك لخدمة ناموسى الروحىو

 .العادل جدا، المحرر بالحق الصالح

 :إياه بولس أيًضاهذا علمنا * 

وُح ِضدَّ اْلَجَسِد، َوهَذاِن يُقَاِوُم "  وِح َوالرُّ ألَنَّ اْلَجَسَد يَْشتَِهي ِضدَّ الرُّ

 ( 17:2) غال  " َحتَّى تَْفَعلُوَن َما الَ تُِريُدونَ أََحُدُهَما اآلَخَر، 

لُوا َشْهَوةَ  َوإِنََّما أَقُولُ  وقال قبل ذلك مباشرة: وِح فاَلَ تَُكمِّ اْسلُُكوا بِالرُّ

(  16) اْلَجَسِد. 

 ؛ منك يا حبيبى أنتظرههذا ما + 

 لناموس روح الحياة.  كاماًل  اإستسالمً تسليًما بل أريُد 

 ،ستقراره على يدك حتى ال يسقط بفعل الجاذبيةاالحجر وإستسالم 

 حتى ال تجذبك الخطية وشهوة الجسد.  

 

 بحجر، غدا أريك الفرق.قد يبهرك التشبيه، لكنك لست  صديقى،

       .واذكرنىفانتظرنى 


