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  بعیدة عن األنظارشخصیات
    

في إطار إحصائیات، وىسرد ویُریُ إن التاریخ، سواء الدیني أو الدنیوي، ال 
. سرد في شكل قصصإن التاریخ غالباً ما یُ . بیانات برنامجیة، جداول، أو أرقام

القصص بقوة عظیمة أیضاً سارداً للقصص، وقد سرد ) اصاً قصَّ (فالمسیح نفسھ كان 
  ).٣: ١٣؛ ٢٨: ٧متى (

لكنھا لیست قصصاً معروفة ،تدور دروس ھذا الربع كلھا حول قصص  
مثل إبراھیم وإسحاق على جبل الُمریَّا ، دانیال في جب " الالمعة"بـشخصیاتھا 

بل سننظر بدالً من ذلك إلى شخصیات لم تكن في الصدارة . تاألسود أو داود وجلیا
  .تجاھلھا ونسیانھا، شخصیات یسھل شخصیات بعیدة عن األنظارتوإنما كان

في تي لم یلق علیھا الضوءي ھذا الربع على الشخصیات الب تركیزنا فسینصَّ   
َّ بعض ھؤالء كانوا یت. العھد القدیم بنفس مون بالصالح، والبعض اآلخر لم یكونواسـ

وبالرغم من أنھ لم یكتب الكثیر عن ھذه الشخصیات، إال أن ما . القدر من الصالح
من بین ما تشمل،تشملأمور، لتعلیم القارئ المدقق الكثیر حولیكفيتِب عنھم ـُ ك

  .والخدام والملوكالنساء ووسطاء السلطة
ونجد أن التحدیات التي واجھت ھذه الشخصیات لم تكن صعبة لدرجة، من   

فمھما كان اختالف . الیومنحنالتحدیات التي نواجھھاتفوقبحیث حیث المبدأ، 
أنھم ھم أیضاً شعروا بألم العیش في ثقافتھم وخلفیتھم عن ثقافتنا وخلفیتنا الیوم، إال

ب وما یصعِّ . خ بالخطیة، عالم یتخبط وسط صراع كبیر بین الخیر والشرـَّ لطعالم مُ 
ما ھو بین من أمر ھذه المعركة ھو أنھ لیس من السھل دائماً التمییز بین ما ھو خیر و

  .واضحلخط الفاصل بینھما قد یبدو غیرألن اشر، 
في كثیر من األحیان، وفي سیاق الصورة الكبیرة، قد یبدو أن حیاة ھذه   

فإنھ . ن مناھذا شعور ینتاب الكثیری. الشخصیات المتواریة ال تبدو غایة في األھمیة
غیر أننا . ریاتھامن السھل التفكیر بأن ال أھمیة لنا كأفراد في مخططات األمور ومج

قد وجدت مكانھا في القصة " الثانویة"نجد في النھایة، مع ذلك، أن تلك الشخصیات 
م أمور یمكنھا مساعدتنا على كتابة قصة ـّ الرئیسیة، ویمكننا من خالل قصصھم تعل

  .أفضل ألنفسناقصة مختلفة و
م والمساند من لتفات إلى الفریق المدعِّ نتباه واإلاإلبالطبع لیس من السھل دائماً   

إلى متابعة ،فنحن، غریزیاً، نمیل عند قراءة أو سماع قصة. شخصیات القصة
ھذا أمر شائع . ھابوالتركیز على الشخصیات األساسیةئیسیة لھاالخطوط الر



٤

" األشخاص الصغار"رف بـ ومفھوم، ولھذا السبب سندرس في ھذا الربع ما یع
  .ص الكتاب المقدسعلى فھم أكمل وأتم لنصوبالتالي نحصل ف

: إننا، لألسف، قد بدأنا نفقد، في عالمنا المعاصر، القدرة على اإلصغاء بعنایة  
ھذا في ظل وجود الكثیر من الحركة على الشاشة، والكثیر من المقاطع المتالحقة 

نحن نضیع ونفقد . بسرعة في الفیدیو كلیب، والكثیر من الضجیج الناجم عن الرادیو
ن خالل تركیزنا على الشخصیات الھامشیة في العھد القدیم، سنقرأ ونحن، م. الكثیر

م ــُّ الكتاب المقدس من جدید، ناظرین إلى ما وراء ما ھو واضح الكتشاف فرحة تعل
  .حقائق جدیدة من كلمة هللا

مة في الكتاب المقدس بعیون وأخیراً، وبینما نحن ننظر إلى الشخصیات المدعِّ   
فإن الناس في القرن . یكون من الجید تذكر قوة حیاتنا ومثالناتبة األسفار المقدسة، كَ 

رؤیة أمور ملموسة قبل التفكیر في إلى العشرین، یتطلعون قبل كل شيء الحادي و
فإن جیراننا وأصدقاءنا وعائالتنا یریدون أوالً أن . األمور المعقدة لقضیة معینة

ستماع إلى شھادتنا وإلى إلینظروا ویروا قصتنا الشخصیة قبل أن یكونوا مستعدین ل
  .الخاصة بناالمعتقدات والمذاھب الكتابیة

بھذا المعنى، یمكن لقصصنا أن تكون أدوات فعالة وقویة في شھادتنا لآلخرین   
، و الحال مع ھذه الشخصیات البعیدة عن األنظاروكما ھ. حول ما فعلھ هللا من أجلنا

ص العظیمة، حتى لو لم نكن یمكننا أن نصبح جزءاً من قصة الخالأیضاً نحن 
  .الشخصیات الرئیسیة في المخطط األعظم للدراما الكونیة التي تتكشف من حولنا

  
حنة وسارة وجمیما في أفریقیا، سویاً مع بناتھما الثالثعاش جیرالد وشانتال كلنجبیل   

ویعمل جیرالد كلنجبیل حالیاً رئیس تحریر زمیل لمجلة . أمریكا الجنوبیة، أوروبا وآسیا
  .األدفنتست ریفیو
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  )أكتوبر(األول تشرین٢  الدرس األول
  قصة وتاریخ

  
  السبت بعد الظھر

؛ ٦ـ١: ٢٤صموئیل ١؛ ١٧ـ٩: ٣؛ یشوع ١٢ـ٦: ٣٩تكوین :المراجع األسبوعیة
  .١٢ـ١: ١؛ أیوب ١٦ـ١: ١٢ملوك ١

  
ُكلُّ الِكتَاِب ُھَو ُموحى بِھ ِمَن هللاِ، َونَافٌِع لِلتعلیم َوالتوبیخ، لِلتَّقویم : "آیة الحفظ

، َعَمل لُِكلِّ أھباً لَِكي یَُكوَن إنَساُن هللاِ َكاِمال، ُمتَ َوالتأدیِب الذي فِي البرِّ
  ).١٧و١٦: ٣تیموثاوس ٢(" َصالِح

  
دراسة التاریخ في حد ذاتھ، غیر أن لمن أن معظم الناس لیس لدیھم حباً بالرغم  

التي ولدى كل حضارة ثروة غنیة من القصص. قصة جیدةسماع معظم الناس یحبون 
وكثیراً ما تكون ھذه . ھذه الحضارةالقات وتركیباتوعقیموتوضح أصول

  .ةیالقصص، التي یتم روایتھا عبر العصور أدوات تعلیم
إذ تطلع الناس إلى : وفي العصر الحالي، تم التقلیل من شأن القصص المسرودة  

مع ذلك، فالحقائق وحدھا ال یمكنھا اإلجابة . الحقائق واألجوبة العلمیة لتوضیح الحیاة
ما بعد ’ونجد الیوم جیالً جدیداً غالباً ما یطلق علیھ اسم . على أھم أسئلة الحیاة

  .قد أعاد اكتشاف قوة القصص، جیال‘المعاصر
قصص . وبھذا المعنى، یعد الكتاب المقدس معاصراً جداً ألنھ مليء بالقصص  

ھا ، ولكن)١٦: ١بطرس ٢" (خرافات مبتكرة بذكاء"تلیسھي أساطیر، وتلیسھي 
البشریة وتعاملھ مع كشف الحق عن هللا وعن تفاعلھ تقصص تاریخیة وشخصیة 

تصف ھذه القصص أشخاصاً حقیقیین، تقاتلوا وتصارعوا مع مشكالت. الساقطة
  .الحي الذي یوفر إجابات لھذه المشكالتحیاتیة حقیقیة وتفاعلوا مع اإللھ

وسنستكشف في ھذا األسبوع . تحتاج كل قصة إلى إطار ومحیط تدور فیھ  
ومحیطات مختلفة وسیاقاتھا التاریخیة لكي نفھم بصورة أفضل الشخصیات إطارات 

  .التي سنتناولھا بالدراسة في كل ھذا الربع
  

  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  وحبكات األحد ـ شخصیات
كل إنسان یولد، ف. خاتمةبكة على أنھا تعاقب األحداث الذي یقود إلى ف الحَ عرَّ ـُ ت  

وما بین ھذه . اتیةھذه ھي المعالم العریضة للحبكة الحی.یموتیعیش، ویوماً ما 
تنشأ في كثیر من األحیان تتكون من عدة حبكات أصغر الحیاةالمراحل، نجد أن

ومعنى البحث عن حبكة ھو محاولة ربط كل األجزاء ذات . بدافع الصراع أو التوتر
ففي سفر أیوب، على سبیل المثال، ھناك . الصلة في القصة لرؤیة الصورة الكبیرة

  . حبكتان
  

ف الحبكتین الموجودتین في قصة أیوب   ___________  ١٢ـ١: ١انظر أیوب . عرِّ
____________________________________________________  

  
في . عدیننحن بحاجة إلى فھم حبكتھا ذات البُ فإذا أردنا أن نفھم قصة أیوب،   

عد واحد، ألن هللا نشط دائماً في واقع األمر ال یوجد بالكتاب المقدس حبكة ذات بُ 
في اإلصحاحین . كان یعمل وراء الكوالیستى وإن التاریخ وفي حیاة البشر، ح

، كما لو في جھاز تلفزیون، فنجد أننا قنواتیمكننا تخیل تحویل الاألولین لسفر أیوب،
  .ننتقل بین الحبكة األرضیة والحبكة السماویة

فالناس ھم الذین یصنعون . مع ذلك، فالقصص ھي أكثر من مجرد حبكات  
  .القصص

  
: ٢٢ملوك ٢وصفھا في النبیة َخْلَدةَ كما جاءبأكبر قدر ممكن من التفاصیل،فصِ 

١٤  _________________________________________________  
____________________________________________________  

  
فالطریقة التي نفھم بھا . رتباطاً وثیقاً بحبكة القصةإإن الشخصیات مرتبطة   

عتمد إلى درجة كبیرة على المعلومات المقدمة من السارد الذي قد یكون حتى القصة ت
ھل ھي واحدة من : لدة كمثالدعونا نأخذ خَ . واحداً من بین شخصیات القصة

صة في الواقع تدور حول اكتشاف إن ھذه الق. الشخصیات األساسیة في القصة؟ ال
لدة قد ال تكون الشخصیة وبالرغم من أن خَ . سفرالشریعة خالل فترة حكم الملك یُوِشیَّا

ھل . الرئیسیة، غیر أن كل شخصیة في القصة ھي ضروریة وحیویة لتطور القصة
. األسئلةرھا؟ نحن ال نعرف اإلجابة على مثل ھذهلدة أطفال؟ كم كان عمكان لخَ 
وھذا یعني . الكتاب المقدس یمیل إلى أن یكون موجزاً وكثیراً ما یكون مختصراً فسرد 



٧

كانت خلدة تعتبر نبیة . نتباه إلى كل معلومة ترد علیناأننا بحاجة إلى أن نولي اإل
وكاتب السفر المقدس یقدم لنا معلومات عن عائلة زوجھا، . موثوق بھا من عند الرب

كما جاء ذكر عنوان . فن بعائالت أزواجھنعرَ یُ ألن النساء زمن العھد القدیم كن
سماً إوكما في العصر الحدیث، فقد كانت الوثائق الرسمیة دائماً تتطلب . سكنھا كذلك

  .عي أنھ ھووعنواناً إلثبات أن الشخص ھو ما یدَّ 
  

ما ھي الحبكة الخاصة بك؟ أي نوع من الشخصیات أنت؟ إذا كانت قصتك قد كتبت 
كان سیتم قراءتھا مقارنة بما كان ینبغي لھا كیف فضمن قصص الكتاب المقدس، 

  ؟ ]أي حیاتك مقارنة بما یرجوه هللا لھا أن تكون علیھ[أن تقرأ 
  

  االثنین ـ أین وكیف؟
على سبیل . جواً ومزاجاً وطابعاً نن محیط القصة ومكان حدوثھا یضفیاإ  

ولیس في بیتھ یقیم بوعز قضیتھ عند بوابة المحلة٢و١: ٤عوث المثال، لماذا في را
ـ كونھ قد كان ] البوابة[الواضح، أن الباب أو في بیت رئیس بلدیة بیت لحم؟ من

المكان األكثر عامیة في العصور القدیمة ـ كان یضیف للقصة عنصراً قانونیاً 
كما یمكن لموقع أحداث القصة أیضاً أن یعطینا فكرة حول الفترة . رعیاً ھاماً وش

فإذا سمعنا قصة تدور أحداثھا في سیارة، أو في . الزمنیة التي جرت فیھا األحداث
صالة المطار، فنحن بذلك نعرف دون كثیر من التفكیر أن القصة ال تأتي من زمن 

  .داود أو مارتن لوثر
  

. ١٢ـ٦: ٣٩تكوین و٦ـ١: ٢٤صموئیل ١: ھاتین القصتینقارن مواقع أحداث
  __________________________  األماكن في حبكة القصتین؟كیف ساھمت

____________________________________________________  
  

ھا ھو داود ورجالھ ف. أن نفھم فعل القصة بشكل أفضلعلى إن الموقع یساعدنا   
ط ـِّ فالموقع یسل. شاول الذي كان غیر محمي بحراس ویسھل مھاجمتھینفردون ب

فھو ال یستفید من ھذه الفرصة المثالیة لتخلیص . الممتازةالضوء على طبیعة داود 
حقیقة تظھر توقیر داود إن ھذه ، قبل أن یسعى شاول للتخلص منھنفسھ من شاول

  .لقائد الرب الممسوح
. رتكابھ لإلثمإإلمكانیة أحداث قصة یوسف أیضاً مجاالً سانحاً یتیح موقعو  

مفتونة بھ، وھما بمفردھما في وزوجة سیده . فیوسف وسیم وھو في موضع سلطة



٨

اومتھمقمعدن شخصیتھ الممتازة من خاللقد أظھر یوسف، مثل داود، لكن . البیت
  .رتكاب اإلثمالة السانحة لھذه الفرص

فسارد القصة لھ دور ھام . لیس العنصر الوحید الھام في القصةلكن المكان   
قدم لنا معلومات ھامة فالسارد عادة ما ی.كذلك، إذ أننا نرى القصة من وجھة نظره

. یصح ھذا بشكل خاص مع القصص الدنیویة. ربما یحجب عنا معلومات كذلكھلكن
مع ، أما فیما یتعلق بقصص الكتاب المقدس، فقد تكون لنا وجھة نظرنا الخاصة بشأنھا

س الروح القدوحي من عتبار أنھا ذلك یجب علینا قراءة ھذه القصص واضعین في اإل
  .ھو الحق اإللھيعلن من خاللھاوبأن الحق المُ 

  
كم كان من . اود ویوسف واألماكن الشائكة التي كانا متواجدین بھادكل من ر في فكِّ 

ذلك ِدما علىـْ وحقیقة أنھما لم یُق.الهالسھل علیھما تبریر عمل شيء خالف ما عمِ 
  لتصرفاتك الخطأ؟ما مدى تبریرك . بالكثیر عن شخصیة كل واحد منھماتخبرنا 

  
  "العصور المظلمة"صرة إلى الثالثاء ـ من النّ 

بعض الفترات سنلقي نظرة أقرب إلى فإننا ،بالنسبة لما تبقى من ھذا األسبوع  
یل والتي ستعمل كستارة خلفیة لجمیع الشخصیات التي تاریخ إسرائفي الحاسمة 

  .الموعدودعونا نبدأ بخلفیة دخول إسرائیل إلى أرض . سوف ندرسھا
بعد أعمال هللا وصل شعب إسرائیل إلى حدود أرض الموعد، للمرة الثانیة،  

ة قائدھم الجدید، یشوع، وبزعام. وترحال البریةمن مصر العظیمة أثناء الخروج 
وھي ، )١٧و١٦: ٣یشوع (كانوا على وشك العبور َعلى الیَابَسِة فِي َوَسِط األرُدنِّ 

  ).١٤خروج (األحمر خالل زمن الخروج رتھم بعبور البحرــَّ معجزة ذك
  

  _________________  ما ھو الغرض من ھذه المعجزة؟. ١٧ـ٩: ٣اقرأ یشوع 
____________________________________________________  

  
ستیالء على كنعان بسبب عبقریة یشوع العسكریة أو جھود شعب لم یتم اإل  

ل ـُّ دخـَّ صرة على شعب الكنعانیین فقط بواسطة التـّ النفقد أحرزت . إسرائیل الباسلة
عتمد إعندما ففعندما كانت إسرائیل مطیعة، أعطى هللا النصرة؛ مع ذلك، . القوي 

  .اً فشلوا فشالً ذریعالشعب على قوتھم الذاتیة، 
وبعد وفاة یشوع والشیوخ، كانت ھناك بعض المناطق من أرض الموعد ال   

یین قد یبدو أن إیمان اإلسرائیلو). ٢٨و٢٧: ١قضاة (تزال تحت سیطرة الكنعانیین 
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فبدالً من رؤیة كل أرض الموعد في حوزتھم، أصبحوا . صتـَّ تضاءل ورؤیتھم قد تقل
منشغلین بموارد عیشھم وفقدوا الرؤیة الكبرى والمثالیة التي كانت لدى هللا بخصوص 

ویطلق كثیر من علماء الكتاب المقدس على القرون التي تلت ذلك .إسرائیل كشعب
  .إسرائیل قدیماً لشعب " العصور المظلمة"سم إ

  
  _____  الذي تكشف عنھ ھذه اآلیة؟يما ھو نوع المناخ األخالق. ٦: ١٧اقرأ قضاة 

____________________________________________________  
  

الصورة الكبیرة لما لدى هللا من أجلنا، تصبح األمور عندما تغیب عن عیوننا  
وعبر كل . فقد اإلسرائیلیون نظرتھم إلى أنفسھم كأمة وسادت القبلیة. الصغیرة كبیرة

ختلفة مستعدة وراغبة في محاربة بعضھا سفر القضاة كانت القبائل والعشائر الم
احة الشخصیة لكل لروتشكلت لتتوافق وانصھرت الممارسات الدینیةإوقد . البعض

والسبب . تتم على أوسع نطاق لھابھممنھم، وكانت المساومة مع الثقافات المحیطة
في ذلك حسب ما جاء على لسان كاتب سفر القضاة ھو التزاوج مع الكنعانیین الذین 

َّ وكنتیجة لھذا الت). ٧ـ٣: ٣قضاة (كانوا ال یزالوا یعیشون في األرض  ي الروحي، ـّ دنـ
  . الوثنیةوالتحرر واألجنبیةإسرائیل في محیط من الھیمنةنزلقت إ

  
، ببطء، ودون أن نشعر بھا الخطر الكبیر جداً بشأن المساومة ھو أنھا تأتي بھدوء

قبل التي تعیش بھا اآلن عن تلك التي كنت تعیش بھاكیف تختلف الطریقة . تقریباً 
ییرات ھي نتیجة سنوات قلیلة مضت؟ ھل من الممكن أن تكون بعض ھذه التغ

  المساومة؟
  

  ملوك وأمراءاألربعاء ـ 
هللا قد أعطاھم الكثیر، ووعدھم بالمزید إن ھم أطاعوا، إال أن أنبالرغم من  

على سبیل المثال، ھم قد رأوا . شعب إسرائیل قد تأثروا سلباً بالثقافات المحیطة بھم
فكل أمة من ھذه . في الممالك المحیطة بھم نظاماً سیاسیاً مختلفاً تماماً عن نظامھم

في السلوك اصموئیل لم یحذوا حذو والدھميّ بنإباإلضافة إلى أن . األمم كان لھا ملك
َجا القَضاءَ "اوالقیادة ولكنھم ، فشعرت القیادة )٣: ٨صموئیل ١" (أَخذا َرْشَوةً َوَعوَّ

). ٥و٤: ٨صموئیل ١(على إسرائیل یل أنھ قد حان الوقت لتعیین ملكالقبلیة إلسرائ
  ).٧: ٨صموئیل ١(متثال اإللم یكن صموئیل أبداً سعیداً بھذا القرار لكن هللا طلب منھ
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وبدأ حكمھ ) ١: ١٠صموئیل ١(ومسح صموئیل شاول من سبط بنیامین ملكاً   
. ر سھلة بالنسبة للملك الجدیدوهللا، لم تكن األمىمع ذلك، وكما سبق ورأ. ْبَعةِ ـِ في ج

وكان الوجود اإلسرائیلي مھدداً بالخطر نتیجة . فقد تواصلت التوترات السبطیة
ولم یلتزم الملك الجدید بإتباع متطلبات هللا . القوى المحیطة بھاالضغوط من 

  .، وكنتیجة لذلك، رفض هللا بالنھایة شاول)٩و٨و٣: ١٥صموئیل ١(
وكما كان متوقعاً، لم یرد شاول أن . سح داود ملكاً مستقبلیاً إلسرائیلبعد ذلك، مُ   

وامتاز العقد التالي من .یتنازل عن السلطة ببساطة للبطل العسكري الجدید، داود
  .دطارَ تاریخ إسرائیل بصراع داخلي، وكان داود دائماً في موضع المُ 

ھ في المعركة كبیر في تاریخ إسرائیل عند موت شاول وأبنائالتحول الوجاء  
ب داود ملكاً على الیھودیة ثم بعد صِّ ـُ وقد ن). ٦ـ١: ٣١صموئیل ١(ضد الفلسطینیین 

وأسس داود أورشلیم باعتبارھا . ملكاً على كل إسرائیلب صِّ ـُ ذلك بسبع سنوات ن
وكانت حمالتھ العسكریة ناجحة؛ وقد . العاصمة الجدیدة للمملكة اإلسرائیلیة المتحدة

وبعد حكم دام أربعین عاماً، مات داود في أورشلیم . المملكة) حدود(ع تخوم وسَّ 
َّ تإومثل حیاتنا نحن، فقد ). ١١و١٠: ٢ملوك ١؛ ٤: ٥صموئیل ٢( سم حكم داود ـ

بنھ إوقد خلفھ . ختیارات السیئة، والكثیر من نعمة هللابانتصارات كبیرة، وبعض اإل
  ).٤٢: ١١ملوك ١(سلیمان، الذي حكم بدوره مدة أربعین عاماً 

بدالً من ذلك فقد كان یسعى في طلب الحكمة . لم یكن سلیمان محارباً أو فاتحاً   
لرب في أورشلیم؛ وقام بتصمیم منظومةھیكل ا؛ فقد بنى)١٣ـ٣: ٣ملوك ١(اإللھیة 

ل تحوَّ سرائیل؛ لكن، وقرب نھایة حیاتھ، عمل على تنظیم إة ذات كفاءة، كما إداری
  ).٨ـ١: ١١ملوك ١(ممارسات الدینیة لزوجاتھ سلیمان بعیداً عن الرب، متبعاً ال

  
طرق كیف تظھر ھذه الفقرة أن طرق هللا أفضل من . ٢٠ـ٧: ٨صموئیل ١اقرأ 

اإلنسان؟ كم مرة نجد أنفسنا نقوم بعمل الشيء ذاتھ، راغبین في عمل األمور 
  بطریقتنا الخاصة بدالً من طریقة هللا؟

  
  الخمیس ـ حماقة َرُحْبَعامُ 

جد أن نھج فن. ل أخرى في تاریخ إسرائیلطة تحوُّ ل موت سلیمان نقـِّ شكویُ   
ید العمالة، وتجارب التعددیة اإلدارة ذات القبضة القویة، والقوانین الخاصة بتجن

  .ت إلى توتر كبیر في بدایة حكم َرُحْبَعاُم ، ابن سلیمانالدینیة ھذه جمیعھا قد أدَّ 
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بالنظر إلى قیادة رحبعام، ما . ر دراما الموقفتصوُّ وحاول ١٦ـ١: ١٢ملوك ١اقرأ 
الذي یمكننا تعلمھ من ھذه القصة حول مواقفنا نحن نحو كل ما لدینا من قوى 

  ____  نمتلكھا في ظروف الحیاة المختلفة؟ ما الذي یمكن أن نتعلمھ من ھذا الخطأ؟
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
حدین ـَّ متذات مرة نقسام یھوذا وإسرائیل، بدأ شعب هللا الذین كانوا إبعد   

وعندما رأى یربعام األول، ملك إسرائیل، أن . في طریقھ المختلفواحدیمضون كل
: ١٢ملوك ١(مركز العبادة وتقدیم الذبائح والتقدیس كان في یھوذا، َعِمَل ِعجلْي ذھٍَب 

المكان األول . وقام بتخصیص مكانیین للعبادة مع وجود مذابح بكل منھما) ٢٩ـ٢٦
ام في إسرائیل، لم تبدو األمور على ما یر. اآلخر في دانكان بیت إیل وكان في 

نصاع إوقد . وعلى مدى المائتي عام التي تلت ذلك كانت األمور متقلقلة ومضطربة
لدعوة هللا إلى التوبة؛ بینما رفض البعض اآلخر ) على األقل بفتور(بعض الملوك 

رت السالالت الحاكمة وكثرت عملیات االغتیال تغیَّ . بعناد اإلصغاء إلى األنبیاء
إلى آخر ملك إلسرائیل في لكاً الحكم من رحبعام األولم٢١وتولى . السیاسي
. التي سادت المملكةة، حزقیا، وفي ذلك إشارة إلى حالة عدم االستقرارالسامر

، وقعت السامرة تحت سطوة األشوریین وأخذت .م. ق٧٢٢وأخیراً، في عام 
  .إسرائیل إلى األسر

فقد تم اإلبقاء على . ل حاالً ر أفضواألموعلى الجانب اآلخر من الحدود، لم تبدُ   
. الحكم داخل ساللة داود، لكن لم یمتثل كل الملوك من نسل داود إلیمان أسالفھم

وأثناء ذلك ،، یوشیا حاولوا العودة إلى الربافاط، حزقیافبعض الملوك، مثل یھوش
عمت بعشرات قد دُ كانت مجھوداتھموقد . أیضاً جاءوا بمملكة یھوذا ككل إلى التوبة

جتماعیة إحتیاجات روحیة وإتكلموا بشأن ظروف روحیة محددة وناألنبیاء الذیمن 
  .معینة في یھوذا

القیادة وكثیر واُقتیدت . أورشلیم في ید البابلیینسقطت،.م. ق٥٨٦في عام و  
  .الملكي" االختبار"نتھى إو. مر الھیكلودُ . من سكان المدینة إلى بابل

  
. لذي أحدثھ البابلیون واألسر نھایة للشعب الیھوديقد یعتقد المرء أن، في الدمار ا

سترداد ھذا الشعب بعد نكبتھم عن صبر هللا ونعمتھ؟ بأیة طرق إماذا یخبرنا 
ماذا ینبغي أن تكون ردة في حیاتك أنت؟ختبرت ھذا الصبر وتلك النعمة عینھماإ

  فعلك إزاء ھذه النعمة؟
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  الجمعة ـ لمزید من الدرس

والذي كتبھ الفلسفة اإللھیة للتاریخ المقدسالجمیع إلى دراسةإن الرب یدعو "  
على األرض كانت إن العائلة األولى التي وضعت. موسى بإلھام من الروح القدس

ھناك الكثیر الذي یجب . التي كانت ستوجد حتى نھایة الزمانعینة لكل العائالت
فة . بشريدراستھ في ھذا التاریخ حتى نفھم الخطة اإللھیة للجنس ال وھذه الخطة معرَّ

بوضوح، وستصبح النفس الورعة المكرسة متعلمة ألفكار ومقاصد هللا منذ البدایة 
وسیدرك مثل ھذا الشخص أن یسوع المسیح، الواحد مع . وحتى نھایة تاریخ األرض

ھو مصدر كل ألعظم في كل التطور والتقدم، وأن المسیحو المحرك ااآلب، كان ھ
، صفحة ٣روح النبوة، مخطوطات منشورة، مجلد " (البشريطھارة ورقي للجنس

١٨٤.(  
ستعراض تاریخ ماضینا وما سبق من خطوات أوصلتنا لما نحن فیھ إإن في "  

وإذ أرى ما قد عملھ هللا، تمألني الدھشة وتغمرني !اآلن، أستطیع القول، مجداً 
لیس ھناك ما نخشاه من المستقبل سوى أن ننسى الطریقة التي . الثقة في المسیح كقائد

نحن اآلن أناس أقویاء، إذا وضعنا ثقتنا في . قادنا بھا هللا، وننسى تعلیمھ في الماضي
ولدینا كل شيء نشكر هللا من .الرب؛ ألننا نتعامل مع الحقائق العظیمة لكلمة هللا

  ).١٦٢، صفحة ٣روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد " (أجلھ
  

  أسئلة للنقاش
. إن تدخل هللا النشط والفعال في التاریخ لھو مفھوم ھام جداً في الكتاب المقدس.١

ما الذي یقولھ ھذا المقطع عن التفاعل بین هللا وتاریخ . ٢١: ٢اقرأ دانیال 
ن الضروري جداً اإلبقاء على ھذه الحقیقة في أذھاننا الیوم، البشریة؟ لماذا م

؟الحقیقیة" نھایة التاریخ"بالنسبة لنا نحن الذین نعیش بالقرب من 

لماذا نحب القصص كثیراً جداً؟ كیف یمكن للقصص أن تكون أدوات فعالة في .٢
تعلیم الحقیقة؟ من ھم رواة القصص المفضلین لدیك، وما الذي یعجبك في 

ھؤالء؟

بالخالص لعالم أجمع فیما یتعلق د هللا لعي اإلسرائیلیون قدیماً لیكونوا شھولقد دُ .٣
قتتال الداخلي إلى إضعاف إسرائیل نظر إلى كیف أدى اإلأمع ذلك، . بالنعمة
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ستخالصھا ألنفسنا الیوم من حقیقة ذلك إھي الدروس التي یمكن لنا ما .قدیماً 
التاریخ المحزن؟

مع . موقف أو ظرف لضروریة جداً لفھم ھذا الموقف أو الظرفإن خلفیة أي .٤
ت األساسیة التي ال ذلك، وفي معظم الحاالت، نجد أن ھناك الكثیر من المعلوما

وألن الكثیر مخفي عنا، لماذا یكون من الضروري جداً عدم . نعرف عنھا شیئاً 
ق كم مرة حكمت بتسرع على شخص ما قبل معرفة الحقائإدانة اآلخرین؟

ن بل مَ ن قِ نت مِ دِ الھامة حول الشخص والظروف التي كانت تحیط بھ؟ كم مرة أُ 
لم یعرفوا كل الحقائق المتصلة بك؟
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  )أكتوبر(األول تشرین٩  الدرس الثاني
  نتظاراإلعیش مع ال: كالب

  
  السبت بعد الظھر

  .١٥ـ١٢: ١؛ قضاة ١٤؛ یشوع ١٤و١٣عدد :المراجع األسبوعیة
  

ْبحَ ": آیة الحفظ بَّ أكثَر ِمَن الُمَراقِبیَن الصُّ نَ أكثَر ِمَن الُمَراقِبی. نَفِسي تَْنتَِظُر الرَّ
ْبحَ  ْحَمة َوِعنَدهُ فِدى َكثِیرٌ . الصُّ بِّ الرَّ ، ألن ِعْنَد الرَّ بَّ " لِیَْرُج إسَرائِیُل الرَّ

  ).٧و٦: ١٣٠مزمور (
  

فقد عرف ما تعنیھ العبودیة إذ .ختبر أفضل األوقات وأسوأھاإلقد رأى كالب و  
البحر ینشق أمام ىولقد رأ. كان أسیراً عندما قاد هللا شعبھ من مصر بید قویة

وقد كان مع اإلسرائیلیین عند جبل . اإلسرائیلیین ویبتلع العربات المصریة والجیش
وكان من أوائل الناس . من فوق الجبل ومعھ ناموس هللاینزل سیناء ورأى موسى 

ومن خالل أخطاء لم یكن لھ فیھا ید، أمضى كالب أفضل .نظروا أرض الموعدالذین 
ولقد رأى كل جیلھ یموت ھناك . سني عمره متجوالً في الصحراء مع اإلسرائیلیین

وحتى . ن من دخول أرض كنعانـَّ وفي النھایة، وعندما كان رجالً مسناً، تمك. أیضاً 
  .في هللااً عندھا أظھر كالب شجاعة وإیمان

إننا في ھذا .الكوالیس ولیس أمام الجمھوران كالب قائداً یبدو أنھ یعمل في ك  
ستتاح لنا فرصة للتعرف على قائد عظیمو. اللطیف للقیادةھسلوبإسنتعلم من األسبوع 

ویحذو یقتدي بھالشعبنتعرف على قائد كانسل المخاطر، ستعداد لتحمُّ إكان على 
لكن بعیداً عن . یشجع على روح القیادة في الشبیبةكان كالب شخصاً سخیاً لقد ؛ حذوه

سندرس قصة ذات صلة بنا، نحن الذین فإننا كل السمات اإلیجابیة في طبیعة كالب، 
تظار العبور إلى كنعان إنتاریخ األرض بینما نحن في نھایة نعیش بالقرب من 

  .السماویة
  

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

  "الحقائق"األحد ـ 
ومألت الخیام . شھراً، كان اإلسرائیلیون قد غادروا مصر١١قبل ذلك بحوالي   

عن وكان الجمیع متحمسین لمعرفة المزید. ن حدود كنعانصحراء فاران بالقرب م
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مستكشفاً ١٢ختیر وبتعلیمات من هللا، اُ . األرض التي قریباً ستكون موطناً لھم
شخص الذین كانوا ١٢وكان كالب ممثالً عن سبط یھوذا كواحد من الـ. )سوساً جا(

یوماً في ٤١أمضى الجواسیس . ي الحقائق بشأن كنعانسیقومون ببعثة لتقصِّ 
  .ھمتقریروأخیراً عادوا واستعدوا لتقدیم ستكشاف األرض، إ

  
حول العیش مھ من ھذا التقریر ما ھو الدرس الذي نتعل. ٢: ١٤ـ٢٦: ١٣اقرأ عدد 

  ________________________________  ؟باإلیمان ولیس بمجرد ما نرى
____________________________________________________  

  
وبالرغم من أن . قھھ وتذوّ أحضر الجواسیس معھم شیئاً یمكنھم رؤیتھ وشمّ   

ستنتاجات مختلفة إضوا لنفس الوقائع والحقائق، فقد خلصوا إلى جاسوساً قد تعرَّ ١٢الـ
على خصوبة األرض والمدن العظیمةرعشرة من ھؤالء الجواسیس فقد فسَّ . تماماً 

أنھا نكبة بالنسبة لھم، وبأنھ ما من طریقة یمكن لھؤالء العبید السابقین من خاللھا 
جاء وقوفھم على حدود أرض الموعد أنأنھم نسوا یبدو. ستیالء على األرضاإل

خروج الماء من ووعبور البحر األحمرإتمام معجزات الضربات في مصرنتیجة
لقد فعل هللا كل . ینزل علیھم ألكثر من عامالمن الیومي الذي كانتوفر الصخرة، و

ھذه األمور من أجلھم، واآلن ولسبب ما، یفشلون في الثقة بھ وفي وعوده، 
كم من السھل . ویتصرفون على أساس ما یبصرونھ ولیس على أساس ما وعد هللا بھ

  !بالنسبة لنا جمیعاً عمل الشيء ذاتھ
كون لھ عواقب شخصیة مباشرة ته وللكیفیة التي نفسره بھا أنیمكن لما نرا  

ل وحدات بناء أساسیة لقراراتنا الیومیة، ـِّ شكیُ ‘المعتقدات’أو ‘للحقائق’فتفسیرنا . جداً 
وفكرة أننا نستطیع تصدیق كل ما نحب . مع عواطفنا‘الحقائق’وكثیراً ما تتفاعل ھذه 

  . ھي خرافةھما نفعلفي وفینادون أن تؤثر تلك الحقائق
دون كلمة هللا سیؤدي إلى تفسیرات تحولنا بعیداً عن هللا ‘الحقائق’إن مواجھة   

إن ذلك ففي اإلعتبار،هللالو واجھنا الحقائق واضعین أما . وتقودنا نحو عدم اإلیمان
  .إلى دلیل یساعدنا على الثقة با ویقوي إیماننا فیھناسیقود

  
متى كانت آخر مرة لماذا یكون من السھل العیش حسب ما نرى ولیس باإلیمان؟
ستجابتك ومن كل ما إواجھت فیھا شیئاً شبیھاً بما قرأناه الیوم؟ ما الذي تعلمتھ من 

  ؟‘الحقائق’تبع ذلك حول الثقة في هللا وفي وعوده، بالرغم من 
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  االثنین ـ الوقوف ضد التیار
فضغط الجماعة وتأثیرھا . لیس من السھل دائماً الصمود والوقوف ضد التیار  

د طاقة تخیف ـِّ ریق الوطني تولستاد لالعبي الفإفإن ھتافات اآلالف في . لھ قوة ھائلة
بدرجة تسمح لھم بالھتاف تأییداً للفریق الغباء ون ِمنَّا ِمنولیس الكثیر. الفریق المنافس

ھذا ھو . وان الفریق اآلخر في وسط جمھور الفریق المعارضالمنافس أو التلویح بأل
لھ یتم فصل مؤیدي الفرق المختلفة، أثناء مباراة لكرة القدم على السبب الذي من أج

نطق وغالباً ما ینتج مفعندما یجتمع مؤیدو الفرقتین، یغیب العقل وال. سبیل المثال
  .العنف
أن مستقبلھم وبقاءھم فقد بدا . مباراةم یكن ذلك لعبة أووبالنسبة لإلسرائیلیین، ل  

ال بد وأن رؤیة اآلالف من الناس یبكون .بات مھدداً، ولقد بكوا جمیعاً على قید الحیاة 
  . ، یخطو لألماموھنا نجد أن كالب، المتواري بطبیعتھ. للغایةمعاً كان أمراً مؤثراً 

  
یمكننا معرفتھ عن كالب ما الذي . ٣٠: ١٣في اآلیة الموجودة في عدد تفكیرك ز ركِّ 

  _________________________  وعن الثقة في وعود هللا من خالل ما قالھ؟
____________________________________________________  

  
إن الطریقة التي نقول بھا الشيء ھي . یمكن نقل نفس المعلومة بطرق عدیدة  

ویكشف كالب عن الكثیر حول طبیعة شخصیتھ بحیث أنھ لم . بنفس أھمیة ما نقولھ
ھینھم عالنیة ولم یتحاجج مع جواسیس غیر الجدیرین بالثقة أو یالیتجادل مع العشرة 

مع . وبدالً من ذلك، یتحدث كالب بشجاعة ویدعو إلى الثقة والعمل. الناس لقلة إیمانھم
عزمھم وحاولوا رجم موسى ویشوع وكالب وافقد عقد. رد الناس سماع ھذاذلك، لم یُ 
  .بالحجارة

  
ما الذي نراه ھنا كنتیجة نھائیة لرفض كلمة هللا . ٢٤ـ٢٠، ١٠ـ١: ١٤اقرأ عدد 

  _______________________  ؟‘للحقائق’والتوصل بالتالي إلى تفسیر خاطئ 
____________________________________________________  

  
وكان ،فھو قد رأى األرض الجیدة. ال بد وأن كالب قد أصیب بخیبة أمل كبیرة  

سنة ٤٠لكن كان علیھ اآلن الھیام في البریة مدة . أمیناً ومستعداً لدخول األرض
لدیھ شعور قوي بالمجتمع وأدرك ما غیر أن كالب مع ذلك كان. اآلخرینبسبب خطأ 

لم و. ھم بالقدوةویشجعیقود اآلخرینكالب وكان . ن یكون الفرد جزءاً من كلیعنیھ أ
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نسحاب عند وجود فقد تكون روح اإل. بدأ حركة جدیدةیوأعن الجماعة ینشق كالب 
نجد في كالب رجالً یبقى ویواصل . لكنھا لیست ظاھرة كتابیةمشكالت ظاھرة عامة،

  "ألم أقل لكم ذلك؟"روح إظھار حتى خالل سنوات العقاب دون 
  

ختیارات اآلخرین الخطأ؟ كیف تعاملت وتصرفت في ھذه إمن أنتبأیة طرق عانیت
  الظروف؟

  
  الثالثاء ـ المطالبة بوعود هللا

. دن إلى أرض الموعداإلسرائیلیون نھر األربعدھا ، عبر أربعون سنة مضت  
ق اإلسرائیلیون أبصروا مائدة محملة بكل ما لذ وطاب من طعام، فقد حدَّ ومثل جیاع 
وتركزت النقاشات حول ما ھي أفضل أقسام األرض . نحو أرض الموعدبأبصارھم 

رض الموعد بفترة زمنیة الشعب ألقبل دخول ،وكان موسى. علیھان سیحصل ومَ 
. مات بشأن تقسیم األرضلذا ترك تعلی،تقاتل داخلينشوب حتمال إقد الحظ ،طویلة

  .١٤تقسیم األرض في یشوع مسألةإلىوسیتم التطرق
  

عتقادك تقدم بمثل ھذا الطلب؟ إأي طلب یتقدم بھ كالب، ولماذا في . ١٤اقرأ یشوع 
  ______________________________  ماذا یخبرنا ذلك عنھ وعن إیمانھ؟

____________________________________________________  
  

أرضاً، وھذا مثیر طلبقد خطا إلى األمام وكالبقسیم األرض، نجد أن أثناء ت
من النظرة . ھ ولكن لھ شخصیاً لتكون لسبطولم یطلب كالب ھذه األرض. للدھشة
ھذا اللقاء بین یشوع وكالب، أن ھناك شیئاً قد خرج عن اإلطار في ، یبدو األولى

فبالرغم من إصرار كالب على أنھ قوي ومستعد . كبر سناً في إسرائیلالرجالن األ
بل عطى لھ من قِ لخوض المعركة، نجده أوالً وقبل كل شيء یرید المطالبة بالوعد المُ 

  .هللا
فطلب كالب لم یكن. مطالبة بوعود هللالومن الواضح أن كالب لم یكن یخشى

ھذا أعماقفياً راسخكان ‘الحصول للعطاء’إن مبدأ . بدافع من الطموح األناني
فكالب لم یطالب بالمناطق الجمیلة الخصبة؛ بل اختار المنطقة المأھولة. نسِ الرجل المُ 

ستیالء معنى ھذا أن األرض التي طالب كالب بھا لم یتم اإل. َرةِ ـِ ببَنِي َعنَاق ِمَن الَجبَاب
ن ھؤالء العمالقة أنفسھم ھم الذین أرھبوا اإلسرائیلیین كثیراً من أربعین إ. علیھا بعد

  ).٣٣: ١٣عدد (سنة مضت 
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.ربما كان كالب حریصاً على أال یرى الجیل الحالي یرتكبون أخطاء أجدادھم  
ظھر كالب إیمانھ في هللا باختیار المنطقة األكثر صعوبة من األراضي، بدالً واآلن یُ 

  .طعة األسھلختیار المقاإمن 
ألحداث نجد أن حیاتھ فأثناء ا. مرة أخرى، نرى كالب یقود بالقدوة والمثال  
إذا كان بإمكان هللا : "فھا ھو في الواقع یقول. بھیقتدي الناساً عملیاً درسكانت

. ستخدام أحد أكبر الرجال المسنین لطرد العمالقة، فأنتم لستم بحاجة إلى أن تخافواإ
نصرة ١٤و١٣: ١٥وتسجل اآلیات في یشوع ". سیعطیكم النصرةفإن هللا قادر وھو

فإن ما أصاب أمة بأكملھا بالھلع . لَماَي، أوالَد َعنَاقـَ كالب على شیَشاَي َوأِخیَماَن َوت
  .ب علیھ بواسطة رجل واحد وثق في قوة هللاــُّ تم التغلقد والرعب 

  
؟ أیة أمور في حیاتنا، ما لم "تََماًما"ماذا یعني أن تخدم الرب . ١٤: ١٤اقرأ یشوع 

یتم قمعھا باستمرار، فستجعل من الصعب علینا خدمة الرب؟
  

  المیراثاألربعاء ـ نقل
رم بشدة، ونجد كذلك أن ـَ حتفي بعض الثقافات، نجد أن الشیخوخة أمر یُ   

وفي . إلیھم طلباً في المشورة والحكمةرجعیوُ بفعالیة ین مندمجین في المجتمع ـّ نسِ المُ 
، فیصبحوننظر إلى كبار السن على أنھم ما عادوا منتجینبعض الثقافات األخرى، یُ 

ویبدو أن تجاھل المسنین وتھمیشھم ھو أمر في تزاید مستمر . شینھمَّ متجاھلین ومُ 
  .المرءستخدام اإلیجابي لشیخوخة كالب مثاالً رائعاً لإلمقدِّ ویُ .حول العالم

. نجد أن كالب یتجنب األمور المتطرفة التي عادة ما تكون مرتبطة بكبار السن  
فھو . مھ في العمربل اآلخرین بسبب تقدُّ ف من قِ خوَّ رھب ویُ فھو ال یسمح لنفسھ بأن یُ 

ذریعة لعدم المشاركة وال یستخدم شیخوختھ . لى ببساطة عن الحیاة وینسحبال یتخ
ث بمنصبھ وال یرى في محاوالت الشبیبة ا أنھ ال یتشبَّ كم. نخراط في المجتمعواإل

  .للقیادة تھدیداً شخصیاً لھ
  

  ____________  حول الشیخوخة؟١٥ـ١٢: ٩٢ما الذي تقولھ الفقرة في مزمور 
____________________________________________________  

  
ل ھو إلھ آبائي، طالما أن هللا ال یزاوأنھ ھناك مقولة تقول أن هللا لیس لھ أحفاد،  

كان كالب مدركاً أنھ ینبغي لكل جیل أن یكون لھ . اً شخصیفھو ال عالقة لھ بي 
، ال یمكنھم العیش على فاإلسرائیلیون كأفراد وكجماعة. الخاص مع هللاختبارهإ
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وقد رأى. ختبار البریة الذي كان آلبائھمإجریت في مصر، أو حتى اُ المعجزات التي 
  .ألولى في اإلیمانللجیل الشاب لیخطوا خطواتھم اكالب أن من واجبھ تھیئة المناخ

  
؟ كیف یقوم ١٣و١٢: ١في قضاة للجیل الجدیدختبار ییسره كالبأي نوع من اإل

  _____________________________________________  بعمل ذلك؟
____________________________________________________  

  
یھوذا وشمعون سبطيكما أن . ھا ھو سبط یھوذا یتملك نصیبھ من األرض  

لكن عند صعودھما إلى . یتعاونان ویعمالن معاً باإلیمان لتحقیق وعود هللا وإتمامھا
رف من علم اآلثار ونحن نع. تحدیاً كبیراً ، یواجھان)١٢دعد(المحصنة َسفَر مدینةال

مع . عن التصمیم المتقن بشدة ألنظمة التحصین الفلسطینیة في عصر البرونز المتأخر
فرصة كان یرى في ھذا التحدي ذلك، وبدالً من التركیز على األسوار، فإن كالب

على الرغم من أن و. فھنا یمكن للشخص أن یطالب بوعود هللا ویحرز النصرة. للنمو
لتشجیع األسباط على حافزاً مدھشاً دو غریباً بالنسبة لنا، فقد عرض كالب األمر قد یب

. ن سیتمكن من قھر المدینة من الرجال سیصبح صھراً لھمَ فقد قال كالب أن . القتال
ومن خالل رعایة . هللا النصرةیُل ابن أخو كالب التحدي، وأعطاهـِ نِیئـْ ُعثلَ ـِ وقد قَب

. ستثمار كالب سیأتي بفوائد كثیرة في السنوات الالحقةإوكان . جدیدٌ كالب، ولد بطلٌ 
  ).١١ـ٧: ٣قضاة (لِبَنِي إْسَرائِیَل وُمنقذفإن هللا كان سیستخدم ھذا الشاب كأول قاض 

  
الذي تعلمتھ بحصولك على ھو ببساطة وإذ نضجت، كیف تغیرت مواقفك؟ ما 

حتى بشكل ، سنوات أكثر من الخبرة؟ كیف یمكنك تجنب السماح للسنین بأن تطوقك
  بالعادات والمواقف السیئة؟،أعمق

  
  الخمیس ـ العطاء مجاناً 

ما ھو المزید الذي تخبرنا بھ ھذه الفقرة عن شخصیة . ١٥و١٤: ١اقرأ قضاة 
  ________________________________________________  كالب؟

____________________________________________________  
  

لورثتك فأن تمتلك أرضاً لتمررھا. ائیلیینمھماً جداً بالنسبة لإلسركان المیراث   
في الواقع، كان ھذا األمر . أرثك لن یضیع أو یتالشىكان یعتبر وسیلة لضمان أن 

توریث األرض إلى ولي لدرجة أن قوانین مفصلة قد أعطیت بشأن طریقة مھماً جداً 
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حتى یحمل شخص ما وذلك عھد أو وریث في حالة مات رجل دون أن ینجب أطفال، 
الیھودیة التي نظر القوانین المتعلقة بالعادةأ(سم الرجل المیت ویحفظ اسمھ بعد موتھ إ

  ).١٠ـ٥: ٢٥على الزواج من أرملتھ في تثنیة تجبر أخا المتوفي
ر بجدیة في میراثھ ـِّ فكال بد وأن كالب، في ھذه المرحلة العمریة كان یُ   

ولقد كان تواقاً ألن . تبین سجالت األنساب الالحقة أن كالب كان لدیھ أبناء. الشخصي
بنتھ، إال أن أي إبالرغم من أن َعْكَسةَ كانت . یترك لھم من المیراث أكبر قدر ممكن

ى عطیت لھا لم تعد تنسب إلى عائلة كالب المباشرة وإنما انتقلت ملكیتھا إلاُ أرض قد 
نحن ال نعرف على وجھ التحدید ما الذي دفع بعكسة إلى طلب . ممتلكات زوجھا

فض طلبھا فإن ذلك كان سیكون مقبوالً في حالة رُ ھأرض، لكننا نعرف بالفعل أن
  .جتماعیة التي تحمي میراث الشخصشیاً مع المعاییر واألعراف اإلاومتم

فقط ولكنھ یعطیھا أیضاً الشيء المثیر للدھشة ھو أن كالب ال یعطیھا الحقل   
  .ولیس ینبوعاً واحداً فقط ولكنھ أعطاھا الینابیع العلیا والینابیع السفلى. ینابیع المیاه

ِخیَّة ـْ فـَّ الن"ن إتقول ٢٥: ١١اآلیة في أمثال . خصلة ما أجملھامَ رَ ـَ الكإن    ُس السَّ
ُن، َوالُمْرِوي ھَُو أیضا یُْرَوىـُ ت مستعدین للعطاء بسخاء، فإن فعندما نكون غیر ". َسمَّ

  .بعدأو نتسلمعطَ ـُ ذلك ربما یكون عالمة على أننا لم ن
  

كیف یمكن تطبیق ھذه القصة في حیاتنا الروحیة فیما یتعلق بمجال الغفرانھ، على 
  _______________________  ٣٥ـ٢١: ١٨و١٥: ٦؟ اقرأ متى سبیل المثال

____________________________________________________  
  

الغفران، إذن ففي فإذا كنا غیر قادرین على . یمكننا فقط أن نعطي ما ھو لدینا  
لقد استلم كالب بركات من . ذلك عالمة مؤكدة على أننا لم نطالب بمغفرة هللا ألنفسنا

  .جتماعیة في زمنھولقد أظھر سخاء تجاوز المعاییر اإل. هللا وكان سعیداً لمشاركتھا
  

ت أكثر ؟ ھل تجد أنھ كلما كان لدیك المزید كلما كنما مدى سخائك في إعطاء ما لدیك
ال للتخزین؟ كیف تتعلم أن تكون أكثر مع اآلخرین، أم أنك میَّ داداً لمشاركتھستعإ
  ستعداداً للعطاء من ذاتك لمصلحة اآلخرین؟إ
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
م لموسى تقریراً یناقض ذلك التقریر لقد كان إیمان كالب اآلن كما كان حین قدَّ "  

لقد آمن بوعد هللا في أنھ سیورث شعبھ . مھ الجواسیس اآلخرونالمشؤوم الذي قدَّ 
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غتراب لقد احتمل مع باقي الشعب متاعب اإل. وفي ھذا اتبع الرب تماماً . أرض كنعان
الطویل في البریة، كما أنھ شاطر المذنبین في حمل أثقالھم وخیبة آمالھم، ومع ذلك 

ھ في البریة في حین سقطت جثث د رحمة الرب التي حفظتفھو لم یشك من ھذا بل مجَّ 
ففي وسط المشقات والمخاطر والضربات . خوتھ وقطعوا من أرض األحیاءإ

والكوارث التي حلت بالشعب وھم ھائمون في البریة، وفي أثناء سني الحرب منذ 
واآلن بعدما جاوز الثمانین من العمر لم تفتر . دخولھم كنعان حفظھ الرب واستحیاه

إنھ لم یطلب لنفسھ بالداً مفتتحتة مغلوبة على أمرھا، بل طلب .ھمتھ وال وھن عزمھ
. المكان الذي ظن الجواسیس أنھ من المستحیل إخضاعھ دون باقي األماكن أجمع

هللا سیغتصب ھذا الحصن من أیدي الجبابرة الذین صعقت قوتھم إیمان ةولكنھ بمعون
لطلب لم یكن رغبتھ في إن الدافع الذي حذا كالب على أن یتقدم بھذا ا. إسرائیل

الكرامة الشخصیة أو تعظیم الذات، ولكن ذلك المحارب الشیخ الباسل كان یتوق إلى 
أن یعطي للشعب مثاالً بھ یكرم هللا ویشجع باقي األسباط على أن یخضعوا إخضاعاً 

روح النبوة، اآلباء " (الً تلك األرض التي ظن أباؤھم أنھ یستحیل التغلب علیھاكام
  ).٤٥٥و٤٥٤ء، صفحة واألنبیا

  
  أسئلة للنقاش

التي تفسر بطرق ‘الحقائق’ر بوابل من ـَ مطـُ كمسیحیین، نحن باستمرار ن.١
ما ھي بعض . ‘رفسَّ ـُ ت’الحظ أن الكلمة األساسیة ھي . تتناقض مع إیماننا

الطرق التي یمكننا من خاللھا مواجھة ھذه التحدیات دون أن نجعل من أنفسنا 
ستقامتنا وأمانتنا؟إونحفظ في الوقت ذاتھ ،حمقى

. لیست صحیحة دائماً ‘الحقائق’ن أكثر في فكرة أن الطریقة التي نفسر بھا تمعَّ .٢
على سبیل المثال، نحن ننظر إلى المادة ونراھا صلبة؛ في حین أن المادة، في 

وننظر إلى األرض ونجزم بأنھا . واقع األمر، ھي بمجملھا تقریباً فضاء فارغ
یمكننا أن نكون . ال تتحرك، بالرغم من أنھا تتحرك بسرعة كبیرة في الفضاء

مع شیئاً، بالرغم من أن ھواء الغرفة مملوء في غرفة مغلقة فارغة وال نس
ُ بموجات الرادیو التي تحمل كل دروب األصوات التي، لو لم ن خبر عنھا، ما ـ

أیة دروس یمكننا استخالصھا من ھذا حول ما یعنیھ أن . استطعنا سماعھا
نعیش باإلیمان ولیس بحسب ما نرى؟
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الجدد، الشبیبة حسب ما جاء في حیاة كالب، كیف یمكننا دعم المؤمنین.٣
واألطفال لشغل مناصب قیادیة ومسئولیات في الكنیسة؟

أیة . لتصق كالب بشعبھ، حتى في وسط أخطارھم وخطایاھم وأخطائھمإلقد .٤
دروس في ھذا لنا نحن الیوم، كأدفنتست سبتیین؟
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  )أكتوبر(ألول اتشرین١٦  الدرس الثالث
  البحث عن الذات: حنة

  
  السبت بعد الظھر

: ٦؛ متى ١٣و١٢: ٢؛ أیوب ٢١و١١ـ١: ٢؛ ١صموئیل ١:المراجع األسبوعیة
  .٢١ـ١٦: ١٢؛ لوقا ٢٠و١٩

  
َّ َصلــَ ف: "آیة الحفظ بِّ رـَ ف’: ْت َحنَّة َوقالتْ ــ بِّ ـَ اْرتَف. َح قلبي بالرَّ َسَع ـَّ ات. َع قرني بالرَّ

، ــُ لیَس ق.ي قد ابتََھْجُت بَخالِصكَ نِمي َعلى أعَدائِي، ألَ ـَ ف بِّ وٌس ِمثَل الرَّ دُّ
  ).٢و١: ٢صموئیل ١(" ‘ألنھُ لیَس غیَرَك، َولیَس َصْخَرة ِمثَل إلھنَا

  
أحد أعظم الصراعات التي یواجھھا العدید من الناس ھو الشعور بقیمتھم   
ما ھي قیمتنا في ھذا العالم؟ ما الذي یمكن أن تعنیھ حیاة المرء في وسط . الذاتیة

كل یوم . غالباً دون ترك أي أثر،ن حروب مات فیھا المالیینبالیین البشر؟ نسمع ع
ونحن نستشعر قوى ضخمة لیس لنا علیھا سیادة أو . یولد اآلالف وآالف یموتون

. حشرة على الطریقسیطرة، قوى یمكنھا أن تدھسنا وأحالمنا بسرعة دھس شاحنة ل
كیف یمكننا في ظل ھذه الموجات من القوى الكاسحة أن نحصل على شعور بمعنى 

  وھدف لحیاتنا؟ ھل لدینا معنى وھدف؟ 
، وبأننا مخلوقات خلقت على صورة بأن لحیاتنا ھدفالكتاب المقدس منا ــِّ یعل  

یعتقده الناس فیك إذا كان فماذا یھم ما . قیمة في نظر هللاوألننا ذیة مأھذونحن. هللا
  .هللا الذي یمسك بالعالم كلھ في یدیھ یحبك؟ فإن محبتھ، وقبل كل شيء، ھي ما یھم

ع، ومن خالل النظر إلى حیاة ھذا األسبوسنتعرف على هللا في لمحة خاطفة  
ألي عظمة سیاسة أو دینیة، سندرك أن أي طموح التي لم یكن لدیھا مرأة حنة، تلك ال

ة، وسنتعرف على هللا الذي یخبرنا بأن لنا وجوداً محبة حمیمة وشخصییحبنا هللا 
ة من العالم مفادھا أننا لسنا شیئاً وقیمة كأشخاص رغم سھولة حصولنا على رسال

  .وبأن ال قیمة لنا
  

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

  األحد ـ ما ھي قیمتي؟
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لماذا كانت حنة مضطربة جداً بسبب عدم إنجابھا أطفال، . ١٦ـ١: ١صموئیل ١اقرأ 
  ________________________  بالرغم من أنھا كانت تعلم أن زوجھا یحبھا؟

____________________________________________________  
  

ال ینبغي أن یكون من الصعب فھم مشاعر حنة، خصوصاً في ثقافتھا، حیث   
أما عدم إنجاب أي . نعدام األمن في شیخوختھإكان عدم إنجاب طفل ذكر یعني للمرء 

وكان على المرأة التي ال تنجب، . نظر إلیھ على أنھ لعنة إلھیةأطفال بالمرة فكان یُ 
نھا لعنة بوصمة عار مفترض أسواء في المحیط العام أو المحیط العائلي، أن تعیش 

ر في قیمة المرأة في نظر المجتمع وفي تقدیرھا ـَّ ومن الواضح أن ھذا قد أث. من هللا
. وال بد أن حنة قد تساءلت كثیراً عما فعلتھ لتستحق ھذا. لنفسھا وفي عالقتھا مع هللا

  لماذا كان یحدث ھذا لھا؟
  

لفھم عمق الیأس الذي جلبھ كون المرأة عاقراً في عالم العھد القدیم، علیك أن تنظر 
كیف ).١: ٣٠تكوین (وراحیل )٢و١: ١٦تكوین (إلى تصرفات وعبارات سارة 

العواقرالمشاعر القویة التي كانت تنتاب السیدات یساعدنا ھذان المثالن على فھم 
  __________________________________________  في ذلك الوقت؟

____________________________________________________  
  

جتماعیة والثقافیة في لقد كانت تصرفات سارة معقولة في سیاق العادات اإل  
كانت تشعر بھ وأنھا ولكن تصرفاتھا أیضاً تعطینا لمحة عن الیأس الذي ال بد . وقتھا

امرأة تلك التي تحث زوجھا على الزواج فأیة . والعبء الذي ال بد وأنھا كانت تحملھ
؟ ومن ناحیة أخرى، نجد أن صرخة راحیل الحارة من امرأة أخرى لكي تنجب أطفاالً 

  .ضطراب مشاعرھاإلیعقوب تردد قلیالً صدى مشاعر حنة و
من اً عاصفاً قد خلقا مزیج‘قیمة لھا’بالنسبة لحنة، فإن الغیرة والشعور بأن ال   

وما زاد األمور سوءاً ھو . أخیراً عندما سكبت قلبھا أمام الربالعواطف التي تفجرت 
فالوقت لم یكن في صالحھا، وعلى ما یبدو، أن هللا لم . أن حنة كانت تتقدم في العمر

  .یكن في صالحھا كذلك
بالدرجة اً مرتبطحنة، كان ، في زمنتذكر أیضاً أن دور المرأة في المجتمع  

فلم یكن . وظائف أخرى ممكنةةكن ھناك أیلم ت. ملى بإنجاب األطفال وتنشئتھاألو
أمثلة عن قاضیات ونبیات تقلدن لدینا . بإمكان المرأة تغییر مھنتھا وإیجاد مھنة أخرى
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مد على دعوة القیادة في العھد القدیم، لكن ھذه األمثلة في الحقیقة محدودة وتعتدور 
  .یجعل لحیاتھا قیمة ومیراثاً ھو ما حنة كان إنجاب أطفال بالنسبة ل. هللا المباشرة

  
بنھ مات ألنھ إقال الرجل للقس أنھ أعتقد أن . فقد رجل ابنھ بسبب مرض اللوكیمیا

وصیة السبت، ویعتقد أن هللا قد عاقبھ لم یحفظ الوصایا بأمانة، خصوصاً ] األب[
ما ھو الخطأ في مثل ھذا النوع من التفكیر؟ كیف یمكننا أن نحمي . لھذا السبب

  ؟نفس ھذا النوع من التفسیر لألمور التي تحدث لناا من الوقوع في أنفسن
  

  ... االثنین ـ مع وجود أصدقاء مثل ھؤالء
ال بد وأن العیش في ظل لعنة هللا المفترضة والشعور بأن حیاتھا لم تكن لھا قیمة 

ما ھي المشكلة األخرى التي كانت لدى حنة . كان أمراً صعباً للغایة بالنسبة لحنة
  _________________  ٧و٦: ١صموئیل ١لتضیف إلى ما لدیھا من مشكالت؟

____________________________________________________  
  

ما ھو الشيء الذي یؤلمنا ویؤذینا غالباً یعرفونإن من یعیشون بالقرب منا 
ستغرب أن تصبح حیاة فمع تعییرات فننة المتواصلة لم یكن من المُ . أكثر من غیره

عاماً بعد عام، . نةالنص الكتابي على طبیعة الغیظ المتكرر من فنز ـِّ ویرك. حنة مریرة
ق والجدیر بالمالحظة أن الكلمة العبریة المستخدمة ـِّ یـَّ من الش. نفس القصة القدیمة

ھي في أغلب األحیان الكلمات ‘مراغمة’أو ‘إغاظة’ة حنة ضرّ لوصف تصرفات
تثیر ردود فعل إلھیة مباشرة المستخدمة في العھد القدیم لتصف الخطایا الفاحشة التي 

بل . ةعابروةخبیثةماكراتفلم تكن ھذه مجرد تعلیق). ٢٩: ٣١؛ ١٨: ٩تثنیة نظر أ(
مخطط لھ من قبل فننة إلغاظة حنة ودفعھا لعمل شيء یاً واعاً یبدو أنھ كان تدبیر

فحنة على كل حال كانت غریمة فننة الوحیدة فیما یتعلق بمشاعر ألقانة. أحمق
  ).٥: ١صموئیل ١(

فننة كان المقصود منھا اإلیذاء، فیبدو أن األذى األسوأ وبالرغم من أن تھكمات   
من منا، في وسط اآلالم المبرحة لم یزدد . یأتي ممن ال ینوون أو یقصدون األذیة
واأو عملوأن قالواحدث ، ذوي نیة حسنة، شعوره بالجرح واألذى بواسطة أناس

  الشيء الخطأ؟
  

لقد كان أصدقاء أیوب . صحاحات الخمسة أو الستة األولى من سفر أیوبتصفح األ
مع ذلك، كیف ).١٣و١٢: ٢أنظر أیوب (یشعرون بالحزن حقاً إثر ما حدث لھ 



٢٦

كان ما قالوه ھو بالضبط عكس ما كانجعلوا المشكلة أسوأ بالنسبة ألیوب؟ لماذا 
  _______  خر؟یجب أن یستخدمھ شخص ما في الرد على أحزان ومآسي شخص آ

____________________________________________________  
  

اً إن الخسائر في الممتلكات المادیة أو األشخاص المقربین لنا یسبب لنا جرح  
وأحیاناً یكون . فاألمراض وظروف حیاتنا قد تبدو شاقة وتدفعنا للیأس. كبیریناً وألم

تنزف حیاتنا من أي معنى أو یسإلى أمور ال تتحقق ھو ماالعیش مع الشوق الشدید
لیس ،تسیر من سيء إلى أسوأ عندما یكون علینا مواجھةفاألمور . لرجاءشعور با

ولكن أیضاً مواجھة الناس الذین یبدو أنھم ،فقط األلم العمیق أو الظروف الصعبة
ھذا المزیج من األحالم غیر المتحققة . متخصصون في جعل حیاتنا ال تطاق

أحیاناً .ستفزازات المستمرة ھي التي أثارت بكاء حنة أمام الربوالتوترات واإل
فعندما تصل بنا األمور .نحتاج إلى أن نصرخ بآالمنا ومؤذیاتنا ومحبطاتنا أمام الرب

  .نحن نحتاج إلى البحث عن أجوبة خارجة عن أنفسنا، إلى الحضیض
  

مصائب مرون بما ھي الطرق التي نستطیع من خاللھا أن نشجع ونرفع من ی
أجلك إذا كنت تعاني من شيء وكوارث اآلن؟ ما الذي ترید الناس أن یفعلوه من 

مع ھ أنت، لماذا ال تفعلرھیب فظیع؟ مھما كان ما ترید للناس أن یفعلوه من أجلك
  شخص آخر؟

  
  ب القلب اسكنإالثالثاء ـ 

وال بد لإلنسان في نھایة المطاف من . حتمالإن للطبیعة البشریة حدوداً في اإل  
بالنسبة للبعض، یمكن لمثل ھذه اإلجراءات أن تكون غیر . أن یقوم ببعض اإلجراءات

  . عقالنیة وخطیرة
  

تي الخطوات الوقم بوصف١٦ـ٩: ١صموئیل ١ألمھا؟ اقرأ كیف تعاملت حنة مع
  __________________________________  تخذتھا حنا للتعامل مع ألمھاإ

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
بل ". من فضلك ساعدني"صالة توسلیة أو صالة من یقول لم تكن ھذه الصالة   

بِّ ـَ ُب نـُ بَْل أَْسك"أن كاتب السفر المقدس یصف صالة حنة بقول  " فِسي أَماَم الرَّ
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یرتبط دائماً بسكب وصب) نصباباإل(نسكاب ومصطلح اإل). ١٥: ١صموئیل ١(
١٨و١٢و٧: ٤راجع الویین (السوائل، وخاصة الدم والماء فیما یتعلق بالذبائح 

فیمكن  أن . وغالباً ما یستخدم ھذا المصطلح لإلشارة إلى أفعال هللا). ، إلخ٢٥و
؛ ٢٥: ٤٢؛ إشعیاء ٦: ٧٩؛ ٢٤: ٦٩ور مزم(الدینونة أو البركات )یصب(یسكب

وفي بعض فقرات . كتمالالوفرة والتمام واإلداللة على ویكون في ھذا السكب.). إلخ
٨: ٦٢؛ ٥و٤: ٤٢مزمور (العھد القدیم یستعمل ھذا المصطلح في سیاق الصالة 

نسكابیة ھي أكثر أنواع وربما تكون ھذه الصالة اإل). ١٩: ٢؛ مراثي إرمیا ٩و
عنصادقاً تماماً مع هللا، ُمعبراً فھي تتطلب وتشمل كون الشخص . ةیحمیمالصلوات 

كانت حنة منھمكة في صالتھا لدرجة أنھا قد أصبحت غافلة . عمیق آالمھ ومخاوفھ
إنھا في الواقع كانت متشبثة با . عن أولئك المحیطین بھا وعن ما قد یعتقدونھ عنھا

  ).٢٧و٢٦: ٣٢تكوین (مثلما تشبث یعقوب بمھاجمھ اللیلي 
  

  ______________  )١٨و١٧: ١صموئیل ١(ف النتائج المباشرة لصالة حنةصِ 
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
في حین أن هللا ال یجیب صالتنا بشكل فوري دائماً، غیر أنھ عندما نسكب 
قلوبنا أمامھ یمكننا أن نكون متیقنین من أنھ یصغي لصالتنا وبأنھ سیستجیب لنا 

نحن ن لھذا أن یمنحنا الرجاء والثقة بینما یمك. في حینھ وبطریقتھ) ٤: ٣٧مزمور (
  .المستقبلننتظر لنرى قیادة هللا في 

ففي حال سمع هللا ). ذًراـَ ذَرْت نـَ ون(، تقطع حنة عھداً ١١: ١صموئیل ١في   
نجد في العھد القدیم أن كثیرین . بناً، فإنھا ستعطیھ للربإوأعطاھا واستجاب لصالتھا

لنذور في سیاق في واقع األمر، نحن غالباً ما نرى ا. من الناس ینذرون نذراً للرب
  .تنتمي إلى نفس فئة الصالة والعبادةذه النذورالعبادة ویبدو أن ھ

فماذا سیكون . بن المرجوأن تتخلى عن اإلاكان علیھإذ،كان نذر حنة ھائالً   
؟ وماذا سیكون موقفھا في السیاق األوسع إن ھي فعلت ذلكموقفھا كزوجة أللقانة

  لألسرة؟
  

ما مدى وتیرة سكب نفسك أمام الرب في الصالة؟ لماذا یعد ذلك مھم جداً لمسیرك 
الروحي؟ ما الذي یمنعك من عمل ذلك بقدر ما تحتاج إلیھ؟ لماذا ال تسكب نفسك 
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ومن منا لیس لدیھ . حتیاجات مؤلمة وملحةإالرب اآلن؟ فمن المؤكد أن لدیك أمام 
  مثل ھذه االحتیاجات؟

  
  م تسبیحاً للرباألربعاء ـ الترن

ن عندما یكونون سعداء؟ یذكر الكتاب المقدس أشخاصاً ھل أنت ممن یترنمو  
نفجروا بالتسبیح في لحظات حاسمة من حیاتھم؟ فھا ھي مریم والنساء اإلسرائیلیات إ

وبلغة شعریة ). ٢١و٢٠: ١٥خروج (یترنمن بعد أن شھدن خالص هللا العظیم 
بمجد قوة هللا التي قھرت الملوك البشریة والجیوش رائعة یترنم كل من دبورة وباراق 

لیصابات، نطقت بترنیمة حمد أیم بزیارة قریبتھاوعندما قامت مر). ٣١ـ١: ٥قضاة (
كل ھذه الترانیم تتقاسم عامالً ).٥٥ـ٤٦: ١لوقا (من أجل خطة هللا المدھشة للخالص 

یاقات تاریخیة مختلفة على الرغم من أن ھذه الترنیمات تظھر في سو، اً واحداً مشترك
فيل هللاـَّ جمیعھا تصف ما یحدث عندما یتدخغیر أن : وفي ظل ظروف متمیزة

  .تاریخ البشریة ویستجیب لتوسالت أبنائھ
  

  __________  ما ھو الموضوع الرئیسي لترنیمة حنة؟. ١١ـ١: ٢صموئیل ١اقرأ 
____________________________________________________  

  
السیطرة على مت حنة اآلن دون أدنى مجال للشك أن هللا قادر تماماً على لِ عَ   

حیاتھا حنة فقد رأت . ختبارھا الشخصيإعلى كذلك السیطرة الظروف التاریخیة و
جلھا ویأخذونھا كما فاألشیاء التي یسعى اآلخرون من أ. اآلن من منظور جدید تماماً 

في . ھي في الواقع واھیة للغایة ویمكن لھا أن تتالشى غداً لو كانت حقائق جوھریة
ذكر متناقضات مدھشة للتأكید على حقیقة أن ظروف الحیاة ترنیمتھا، تقوم حنة ب

وا ـُ قـَ َمنطـَ ت"مت في حین أن الضعفاء ــَّ حطقسي الجبابرة تف. لیست دائماً كما تبدو علیھ
فإن األشیاء التي نعطیھا قیمة ھي في كثیر من األحیان ). ٤: ٢صموئیل ١" (البَأسـِ ب

  .لیست على ما تبدو علیھ
ن األمن الحقیقي ال یعتمد على الظروف ولكن على معرفة لقد اكتشفت حنة أ  

  .ن یعطینا قیمةھو مَ و. ن یخبرنا أن كل واحد منا خاصھو مَ . رإلھنا الذي ال یتغیَّ 
كیف لنا أن نفھم ذلك؟ ھل هللا . في ترنیمة حنة٦یصارع البعض مع اآلیة   

ر الوعد ـُّ إلى تذكفي في صالحھ أو دینونتھ؟ حتى نفھم ھذه اآلیات، نحن بحاجةتعسُّ 
وھو أمر مختلف تماماً عن المنظور . األساسي في العھد القدیم والمتعلق بالحیاة

. هللا ھو خالق الحیاة، وكخالق فھو لھ الحق لعمل ما یرید بخلیقتھ: العالمي الحدیث
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معنى ھذا أن . لیس ھناك شيء في ھذا العالم یخرج عن سیطرة هللاوبعبارة أخرى، 
وكثیراً ما . لسیطرة هللاة، خاضعحتى األمور السلبیة فیھمنظور الكتابي، العالم في ال

تدخل هللا النشط یصف كتبة األسفار المقدسة ھذا المنظور بطریقة یمكن أن تشیر إلى 
وبعبارة أخرى، فإن ما یسمح هللا . مور السیئة التي تحدث لإلنسانیةفي التخطیط لأل

  ".یفعلھ"هللا إن بھ، ف
  

كتب قائمة باألمور التي ترغب في تسبیح هللا من أما الذي یمكنك الترنم بشأنھ؟ 
. فإنك كلما ترنمت  أكثر كلما أصبحت أكثر شكراً من أجل ما فعلھ من أجلك. أجلھا

  .م مھماً للغایةلھذا یعد الترنّ 
  

  ستثماریةالخمیس ـ خطة هللا اإل
تركت صموئیل درت الھیكل مترنمة غیر أنھا قد بالرغم من أن حنة غا  

ال عاقراً، إال أنھاكانتعار كونھااللم تعد حاملة لوصمة ھي وإن . ھناكالصغیر
بنھا  إستفَمن سیعتني بحنة في شیخوختھا بعد أن كرَّ .زالت تعود إلى بیت فارغ

وبھذا . والعمل من أجلھ؟ فھي، بإیمان بسیط وثقة، قد أعطت أغلى ما تمتلك 
وكما قد سبق . بنھ إالمعنى، تذكرنا حنة بإبراھیم، بطل آخر كان مستعداً لتقدیم 

فترة زمنیة طویلة كانت فیھا سارة مام وعد هللا إلبراھیم وسارة وذكرنا، فقد تضمن إت
إیمان إبراھیم عندما كبر الصبي، في حین أن " یختبر"مع ذلك، نجد أن هللا . عاقراً 

قررت ذلك فھي قد إذا أنجبت ابناً، لخدمة هللا، بنھا، إحنة قد قررت ھي نفسھا إعطاء 
تخیل ھل تستطیع . وبعد فطام الطفل جاءت بھ إلى شیلوه. حتى قبل أن یولد الطفل

بنھا مودعة، خصوصاً مع الوضع في ح إلعترت األم وھي تلوِّ إالمشاعر التي 
ھ على ما یرام في بیت عالي، الذي كانت وظیفتعتبار حقیقة أن األمور لم تجرِ اإل

  ؟اآلن تعلیم وتوجیھ صموئیل الصبي
  

  ___________  ٢١: ٢صموئیل ١اإلیمان والمحبة؟ كیف أكرم هللا تعبیر حنة عن 
____________________________________________________  

  
كمصدر بھبأنانیةترفض إعطاء الصبي للرب وتتشبثحنة أنكان بإمكان 

خمسة أطفال آخرین فحسب، عطَ ـُ لم تفھي ، ا إیاهمع ذلك، وبإعطائھ. أمنھا الوحید
ففي الوقت . على صموئیل نفسھاً عمیقاً بل كان في إعطائھا صموئیل  تأثیر
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من أعظم المعلمین الناطق الخاص باسم هللا وواحداً صموئیل ھو المناسب أصبح 
  .والقادة في إسرائیل

  
  ٢١ـ١٦: ١٢؛ لوقا ٢٠و١٩: ٦؟ متى ونختزنخرندَّ أیة مخاطر نواجھھا عندما 

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
لقد . عداً جدیداً تماماً ما كنا لنحلم أبداً بھإن هللا یضاعف ما نعطیھ إیاه ویمنحھ بُ   

خره ألنفسنا فإن ما ندَّ . أدركت حنة أن أعظم الكنوز ھي في أمان حقاً عندما تعطى 
  .ھنا یمكن لھ في لحظة أن یتالشى

ھا ھذا الشعور بقیمتھا قد منحلو.في نظر هللاھين تكونمت حنة مَ لِ لقد عَ   
  .الذاتیة حریة في العطاء

  
علینا أن نتذكر أن كل ما لدینا وكل ما نحن علیھ ھو فقط بسبب نعمة هللا وصالحھ 

ألن نعطي  اً تساعدنا على أن نكون أكثر استعدادكیف یمكن لھذا الفكرة أن . نحونا
دخار عن أنفسنا، وعن ما قد أعطانا بدالً من تكدیسھ ألنفسنا؟ ماذا یخبرنا اإل

  شخصیتنا، وعن عدم ثقتنا في هللا؟ 
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
أنھم ینتمون لھ، وبأنھم بدائماً روھمـِّ اء، أعطوا أبناءكم للرب، وذكأیھا اآلب"  

ست حنة صموئیل لقد كرَّ . خراف في قطیع یسوع، وبأنھم تحت عنایة الراعي الحقیقي
بُّ َمَعھُ، َولم یََدْع َشیئا ِمن َجِمیع ـِ بـَ َوك’: للرب؛ وقیل عنھ اآلتي َر َصُموئیُل َوكاَن الرَّ

). ١٩: ٣صموئیل ١(‘ ضط إلى األرـُ یَسق] كلمات الرب من خالل صموئیل[كالِمِھ 
وین ألبا النبي والقاضي بإسرائیل وصفاً لإلمكانات المتاحة لطفل یولدھذإن في مثال

روح النبوة، إرشادات إلى أولیاء " (بالعمل المنوط بھمانمع هللا، ویقومانیتعاونا
  ).١٤٣األمور، المعلمین، والطالب، صفحة 

ویاال ما في مثالھا من تشجیع ! حنةلھا من مكافأة تلك التي حصلت علیھایا"  
، ثمن، منافع ثمینة بشكل غیر متناهٍ ر قیمتھا بھناك فرص ال تقدَّ ! على اإلخالص

التي ینظر النساء إلیھا على أنھا مھام إن الواجبات الھائلة. أمُموَدعة بین یدي كل 
إنھ المتیاز لألم أن تبارك . مرھقة یجب النظر إلیھا على أنھا أعمال عظیمة ونبیلة

تقویم السبل أمام بإمكان األم. أیضاً ھيالم بتأثیرھا، وتجلب بذلك الفرح إلى قلبھا الع
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ة إیاھم ألمجاد السماءأق إذا یكون ممكناً فقط كن ذلكل. دام أبنائھا في كل الظروف ُمِعدَّ
تشكیل طباع ع، حینھا یمكن لھا أن تأمل في في حیاتھا إلى إتباع تعالیم یسوسعتاألم

فالموضة واألزیاء . المفسدةیعج بالتأثیراتإن العالم . أبنائھا حسب النمط اإللھي
فإذا فشلت األم في مھمتھا المتعلقة بالتوجیھ. قوة عظیمة على الشبیبةنیمارسا
. كأمر طبیعي وسیحیدون عن الصالحشاد والضبط، فإن أبناءھا سیتقبلون الشرواإلر

علمنا، كیف نربي ’: كثر األمھات من المجيء إلى مخلصھن بالصلوات، ولیقلنـُ فلت
لتصغي األم إلى التعلیمات التي أعطاھا ‘ماذا ینبغي لنا أن نفعل من أجلھ؟الطفل، و

ُ هللا في كلمتھ، وست روح النبوة، الصراع ("حتاجت إلیھاإمتى عطى الحكمةـ
  ).١٣٨والشجاعة، صفحة 

  
  أسئلة للنقاش

ن في كنیستك یواجھ ظروفاً صعبة سواء في البیت أو في حیاتھم الخاصة؟ مَ .١
كیف یمكنكم كمجموعة وأفراد أن تساعدوا مثل ھؤالء الناس؟ ما مقدار ما أنت 

مستعد ألن تضحي بھ من أجل المساعدة؟

، ما ھي ة التي یزخر بھا مجتمعك؛ بمعنىبعض وصمات العار الثقافیما ھي .٢
یرىاألمور التي تعتبر فظیعة ورھیبة في ثقافتك؟ اسأل نفسك، ھل ھذه أمور

اس بالعار هللا نفسھ أیضاً أنھا سیئة؟ ھل نحن كأشخاص في خطر وصم الن
هللا ال سبب أمور تبدو مخجلة من المنظور الثقافي الخاص بنا في حین أن ب

نا أن نعرف ؟ ما ھي بعض األمثلة التي قمنا فیھ بعمل ذلك؟ كیف لیراھا كذلك
فھ  فھ الثقافة الخاصة بنا على أنھ شيء مخجل وبین ما یعرِّ الفرق بین ما تعرِّ

؟الكتاب المقدس على أنھ كذلك
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  )أكتوبر(األول تشرین٢٣  السبت الرابع
  للعظمةَمولودٌ : یوناثان

  
  الظھرالسبت بعد 

؛ ٧ـ١: ٣١؛ ١٩؛ ١٨؛ ٤٦ـ٢٤و١٣ـ٦: ١٤صموئیل ١:المراجع األسبوعیة
  .١٧ـ٨: ٦ملوك ٢؛ ١٢ـ٥: ١صموئیل ٢

  
تََعاَل نَْعبُْر إلى َصفِّ ھُؤالِء الُغلِف، ’: فقاَل یُونَاثاُن للغالم َحاِمل ِسالِحھِ : "آیة الحفظ

بِّ  َص بالَكثِیر أَو ــِّ َمانٌِع َعْن أَْن یَُخللََعلَّ هللاَ یَْعَمُل َمَعنَا، ألنھُ لَْیَس لِلرَّ
  ).٦: ١٤صموئیل ١(" ‘بالقلیل

  
، طماعاً )مدلالً (وبكل االعتبارات، كان ینبغي لیوناثان أن یكون شاباً فاسداً   

بن ال؟ فقد كان اإلمَ ولِ . متیازات التي لدیھ یملك كل شيءبحكم كل اإلووأنانیاً یعتقد أنھ 
كبیرة، كما أنھ كان شعبیة یوناثانلوقد كان. إلسرائیلل ملكأوَّ ،األكبر لشاول
وقد كان متحدثاً جماھیریاً رائعاً وجندیاً متمیزاً وقائداً عسكریاً . بل الناسمحبوباً من قِ 

فھو قد ولد . وحسب المعاییر العالمیة، فقد كان لدى یوناثان كل شيء. ممتازاً 
  ".للعظمة"

ھتمام أن ومن المثیر لإل. لعظمةمقیاساً آخر لء، مع ذلك، تستخدم غیر أن السما  
یروا ظھورھم لما یراه ستعداد ألن یدإیوناثان كان واحداً من القالئل الذین كانوا على 

ـ عظمة "العظمة"العالم عظیماً، ونجده یسعى، بدالً من ذلك، وراء نوع مختلف من 
  .لھ هللامن النوع الذي یفضِّ 

ما الذي . تقییم حیاتنا من خالل عیون السماءنحن، في حیاة یوناثان، نتعلم   
ما ھي األمور الھامة في ھذا . یجعل الحیاة عظیمة؟ وما الذي یجعلھا جدیرة ومستحقة

  العالم، وما ھي األمور غیر الھامة؟
وھي أیضاً تخبرنا أنھ إذا . تساعدنا قصة یوناثان في اإلجابة على ھذه األسئلة  
بغض النظر عن ،ظماء في عیون هللاأن نكون عخترنا فنحن أیضاً یمكننا إنحن 

  .ن ھم والدونا أو مدى ما لدینا من ثروة ومواھبالمكان الذي ولدنا فیھ أو مَ 
  

  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  األحد ـ الدور العظیم الذي تلعبھ الصداقة
ھا القوانین العالقات األخرى التي غالباً ما تحدّ تختلف الصداقة عن معظم   

یعة الحال وبطب. وفي العدید من الثقافات یختار األھل شركاء حیاة أبنائھم. والتنظیمات
  . األسریة الموسعةعالقات ه، أشقاءه، وباقي الال یختار أي منا والدا

إمكان وب. عبر كل الحدودـَ فالصداقة ت. ختیار أصدقاءناإومع ذلك، یمكننا   
١٦: ٥اآلیة في نشید األنشاد تظھر لنا . الصداقة أن تؤثر في عالقات أخرى كذلك

إن الصداقة ھي عالقة طوعیة تماماً والتي ربما . دور الصداقة في العالقة الزوجیة
فھي ال تتضمن التقید الحرفي بقانون ما، ولكنھا بدالً . لھذا السبب ھي ملزمة للغایة

  .ذاتنامن ذلك تتضمن إعطاء 
  

أن نَفَس "وتقول . الصداقة بین یوناثان وداود١: ١٨صموئیل ١تصف اآلیة في 
؛ ١١: ٣٣أیة صفات للصداقة تم إبرازھا في خروج ". ت بنفس َداُودَ ـَ قــَّ یُونَاثَاَن تََعل

: ١٥؛ ویوحنا ١٠: ٤؛ جامعة ٩: ٢٧؛ ١٧: ١٧؛ أمثال ٢١و٢٠: ١٦أیوب 
  ______________________________________________  ؟١٥ـ١٣

____________________________________________________  
  

بنھا أو أن یحمي رجل إمن أجل أن تنقذ حیاة تموت أمٌ قد یتوقع معظمنا أن   
عدُّ ـُ ھذه العالقات ھي محط إعجابنا وھي عادیة، وت. عائلتھ مھما كان ما یكلفھ ذلك

لكن ھذه ھي فطرة نحن نتشارك فیھا مع العدید من أنواع . لمحبة هللا من أجلنااً نعكاسإ
  .الحیوانات

فالبد للصداقة الحقیقة من أن . غریزةد جرَّ مُ منبكثیر إن الصداقة ھي أكثر   
على األصدقاء أن یساعدوا في تحدیات الحیاة، ولیس فقط مشاركة . غذى بالتواصلـُ ت

نحن نستطیع أن نشكل حاضر ومستقبل أصدقائنا من خالل ". الممتعة"األوقات 
ظھر یوناثان ھذه یُ . المشورة الحكیمة، التشجیع، ومن خالل الصالة من أجلھم

ظھر صموئیل أن الصداقة یُ ٢٠صموئیل ١وفي .ص في صداقتھ مع داودالخصائ
ستعداد لتقدیم مساعدة عملیة، إد الكالم؛ فالصدیق على جرَّ تنطوي على أكثر من مُ 

ل یوناثان من أجل داود لدى وكثیراً ما توسَّ . حتى على حساب مخاطر شخصیة أكبر
معاناة البحث عن داود مل ھتم واحتإلقد و). ٤: ١٩صموئیل ١(لك شاول أبیھ، الم

  ).١٦: ٢٣صموئیل ١(عھ في الرب وشجَّ عندما كان ھارباً من وجھ شاول
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ھل سبق لك أن خنت صدیقاً؟ ھل سبق وأن خانك صدیق؟ ما ھي الدروس التي 
ستفدت منھا؟ أیة سمات في شخصیتك أنت بحاجة إلى تغییرھا لكي تكون صدیقاً إ

  أفضل؟
  

  صرة عظیمةـُ االثنین ـ ن
جتمع الفلسطینیون لمحاربة إسرائیل إفقد . كانت إسرائیل تعیش أزمة بالغة  

وكان الجیش . ات الرمال على شاطئ البحربعربات وجنود یبدو عددھم كعدد حبَّ 
ویقال أن فقط شاول ویوناثان . اإلسرائیلي أقل منھم عدداً وأدنى منھم إعداداً وتسلحاً 

ألن الفلسطینیین قد أحكموا السیطرة على كان لدیھما سیوفاً أو رماحاً من حدید 
دَ (ح وتسن ــَّ وفي الواقع، كانت كل أدوات اإلسرائیلیین تصل. صناعة الحدید على ) تَحدِّ

فھل یمكنك تخیل الملیشیات ).٢٢ـ١٩: ١٣صموئیل ١(ید حدادین فلسطینیین 
اإلسرائیلیة التي تبدو مثل المھرجین في ھیئتھا، والمجھزة بالعصي والفؤوس 
والرافعات في مواجھة جیش غفیر من الفلسطینیین المسلحین بأحدث األسلحة؟ فما 

یاسیاً من حیث معدل الجنود الھاربین من من عجب في أن جیش شاول كان لھ سجالً ق
  . صفوفھ

  
إذا نتصارات في معاركنا ضد القوى المعادیةإر في مدى ما یمكننا إحرازه من فكِّ 

أي رجاء یمكننا . ١٧ـ٨: ٦ملوك ٢انظر . وسلمناه أمورناللربنحن خضعنا 
  _______________________  الحصول علیھ ألنفسنا من سجل األحداث ھذا؟

____________________________________________________  
  

وھو ال یأسف على عدم اإلیمان . ر فیھ اآلخرونـِّ إن یوناثان ال یخشى ما یفك
. ى القیام بشيء حیال ذلك األمرعقد العزم علبدالً من ذلك، فقد. ثقة في إسرائیلوال

كان، لیس العتقاده أن الحل بیده، وإنما ألنھیوناثان للتعامل مع الموضوعوخرج 
ثان في نفسھ منقذاً ال یرى یونا. یعلم أن هللا أكبر بكثیر من أي مشكلة تواجھھا إسرائیل

، ولذلك یعرف أن بإمكان هللا أن ینقذ ویخلص بأیة وسیلة یختارھاوقد كان. أو بطالً 
حھ؛ وقد تلىختار هللا أن یستخدم یوناثان وحامل سالإو. جعل یوناثان نفسھ متاحاً 

  .ذلك نصرة مدھشة
  

: ١٤صموئیل ١یوناثان قبل التسلق إلى موقع العدو؟ ما ھي الخطوات التي اتخذھا
  ________________________________________________  ١٣ـ٦
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. جرأة أن یكون دقیقاً جداً في بعض األحیان یمكن للخط الفاصل بین اإلیمان وال  
هللا تشاور مع شخص آخر یخاف نطباعاتھ ھو فقط، إنما إمد یوناثان على لم یعت

كان یوناثان یدرك أن هللا غیر محدود، لذلك فھو لمو. شارك مخططاتھ وأفكاره معھو
ستعداد للبقاء أو الرحیل طالما إفكان یوناثان على . یحاول التأثیر علیھ واستمالتھ

وعندما حصل یوناثان وأخیراً،. ضعھاتتكشف مشیئة هللا من خالل العالمة التي و
  .قحم نفسھ في التحدي مباشرةأو،یترددعلى الضوء األخضر، لم

  
ھذه الظروف مثل  في ما ھي معاركك الشخصیة؟ كیف لك تعلم الثقة في هللا

والحاالت؟ كیف یمكنك أن تتعلم الثقة في هللا حتى عندما ال تسیر األمور بالطریقة 
  التي كنت ترجوھا وتصلي من أجلھا؟

  
  عالقة الطفل باألبوینالثالثاء ـ 

كیف تصف العالقة بین یوناثان وشاول؟ أي نوع من . ٧ـ١: ١٩صموئیل ١اقرأ 
  _______________  الصراع یواجھھ یوناثان بین الوالء ألبیھ والوالء لصدیق؟

____________________________________________________  
  

ن طفالً، لكننا نحن ال نعرف أي نوع من اآلباء كان شاول عندما كان یوناثا  
فقد كان شاول أنانیاً جداً، . قتدى بھلم یكن شخصاً یُ الالحقةفي حیاتھ شاول نعلم أن 

غیر أن . عقالني، ومصاب بمرض عصبي أحیاناً غیر ، اً ب المزاج، غیورــِّ متقل
م برھاناً على التطبیق العملي للوصیة قدِّ یوناثان، من خالل حیاتھ وتعاملھ مع أبیھ، یُ 

  .ینكرام الوالدإ، والتي تتحدث عن ١٢: ٢٠في خروج المذكورة 
  

كیف كان من الممكن لیوناثان، لو أنھ أراد ذلك، أن . ٤٦ـ٢٤: ١٤صموئیل ١اقرأ 
رام أبیھ؟ ألم ینقلب بعض الناس علىیستخدم ھذه الحادثة كذریعة للتوقف عن إك

  ______  آبائھم وأمھاتھم ألسباب أقل؟ ماذا یخبرنا ھذا عن نوع شخصیة یوناثان؟
____________________________________________________  

  
نقدمھا إن إكرامنا لوالدینا یعني أكثر بكثیر من مجرد بطاقة معایدة أو ھدیة   
قف إلى و؛ وفقد وقف یوناثان إلى جانب أبیھ في وقت أزمتھ. بین الحین واآلخرلھما 

  .ید شاول أن یقوم بھ وفیھ أذیة لیوناثانكان یرجانبھ أیضاً رغم ما
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في أوقات األزمات مثل المرض نا بوقوفنا إلى جانبھم نحن، أیضاً، نكرم آباء  
نظر أ(لتزام كتابي لدعم والدینا عاطفیاً ومادیاً إفنحن لدینا . أو فقدان الوظیفة

ظھر یوناثان أن یُ . اً أو سلبیاً وھمیاً والدینا لیس نشاطإن إكرام). ٨: ٥تیموثاوس ١
الوالدین رام فإك. یتضمن في الغالب تقدیم المشورة السلیمة ولكن باحتراماإلكرامذلك

، أو إتباع الشر أو التغاضي عنھ ال یعني تعلیق حكمنا ضدھم أو الدفاع عن أخطائھم
لتزامات خاصة نحوھم، بغض إإكرام الوالدین یعني أن لدینا فمع ذلك، . بشكل أعمى
  .طبیعتھم كأشخاصالنظر عن 

  
دیك، بإتباع مثال یوناثان، أیة أمور عملیة یمكنك القیام بھا لتحسین عالقتك بوال

  ؟رین، خصوصاً إذا كانوا غیر مؤمنینأشقائك، وأفراد األسرة اآلخ
  

  المرتبة الثانیةاألربعاء ـ أن تأتي ب
ما لم (المرء على معظم يّ تجاھات في المجتمع الحالي ھو لوم والدَ من أھم اإل  

ن القوا معاملة غیر طیبة من لكن بكل تأكید ھناك مَ . مشكالت الحیاة) یكن كل
  .نحن ال نستطیع إنكار ھذه الحقیقة. والدیھم
تجاه المؤلم مع ذلك، یبدو أن العقود الماضیة شھدت زیادة مذھلة في ھذا اإل  

الظروف وكذلك علمینا، نحن ال نلوم آباءنا فقط بل وأشقاءنا أحیاناً، مُ ). لوم الوالدین(
  .وأي شيء أو أي شخص آخر حتى نتفادى تحمل مسئولیة ظروفنا الخاصة

حتى ضحایا، للظروف الخارجة عن رضة، بل ورغم من أننا جمیعاً عُ وعلى ال  
روف العمل من خالل ھذه الظظھر لنا أن بإمكاننا ـُ حیاة یوناثان تإال أن ـ سیطرتنا

فلو . یوناثان الحق في لوم أبیھ على معظم المتاعبكان لدى . إلى حد ما على األقل
غیر أن یوناثان، مع ذلك، . كان شاول أمیناً لكان العرش سیكون من نصیب یوناثان

  .للذاتفقد كان لدیھ تقدیراً سلیماً . في لعبة توجیھ اللومختار عدم الخوض إقد 
ثق بأن هللا یعرف فبدالً من السماح لنفسھ بأن یصبح مستاًء وشاعراً بالمرارة، و  

ربما لم . ختار یوناثان أن یعمل ما بوسعھ عملھ بما ھو متاح لدیھإا األفضل، وھكذ
أن هللا إلیمان والثقة في هللا عندما َعلِمَ یكن من السھل على یوناثان الحفاظ على ھذا ا

  .قد اختار داود بدالً منھ لیصبح الملك القادم
  

ماذا . حقیقة أن داود سیصبح ملكاً بدالً منھرد فعل یوناثان بعد معرفتھ بفّْ صِ 
بین موقفھ وتلك المواقف قارن.١٧: ٢٣صموئیل ١یخبرنا ھذا عن یوناثان؟ 



٣٧

ما . ٣٧ـ٣٥: ١٠مرقس في ؛ و٥: ١ملوك ١؛ ١٤و١٣: ١٤في اشعیاء الواردة
  _____________________________________________  ھو الفرق؟

____________________________________________________  
  

أن نتقاد دون في هللا نكون قادرین على مواجھة الرفض أو اإلعندما نضع ثقتنا  
ختبارنا إتظھر ثقتنا في هللا من خالل و. نشعر بالدمار أو نفقد شعورنا باحترام الذات

مع هللا من خالل اً مثیراً شخصیاً تبارخإولقد كان لیوناثان .الخاص معھ وعالقتنا بھ
  .١٤صموئیل ١على الفلسطینیین في صرة ـُ ما أحرزه من ن

فأبشالوم . الجزء الالحق من قصة عائلة داود بالتمرد والصراع الداخليیمتاز   
وقد كانا غیر مستعدین . ما داودیسعیان الغتصاب العرش من والدھكالھما وأدونیجاه 

لروح تماماً موقف یوناثان مناقضاً وھنا یظھر . للسماح  باختیار الملك الجدید
الوئام وھو یحاول أن یحقق. تبة الثانیةمرفھو مستعد ألن یأتي في ال. ھذه‘األنا’

فھو یقف حقاً كمثال للقائد ). ٤: ١٩صموئیل ١(والمصالحة بین أبیھ وصدیقھ داود 
  .ستعداد ألن یكون في المرتبة الثانیة أو حتى الثالثةإعلى كان الخادم الذي 

  
الذي یمكنك عملھ عندما ال تحصل على الوظیفة، باستخدام یوناثان كمثال، ما

؟ كیف تستطیع السیطرة على مشاعر أو االحترام الذي تظن أنك جدیر بھلمنصب،ا
  الرفض، الحسد، والكراھیة؟

  
  الخمیس ـ عندما تكون الحیاة غیر عادلة

كیف و؟ كیف كانت نھایة یوناثان. ١٢ـ٥: ١صموئیل ٢و٧ـ٣١:١صموئیل ١اقرأ 
  _________________________________________  لنا أن نفھم ھذا؟

____________________________________________________  
  

سنحصد ما حتماً وأننا،في النھایةینتصر دائماً أن الصالحم معظمناــَّ علـَ ت  
ونحن غالباً ما نتمادى في ھذا المفھوم فنعتقد أن الشخص الصالح ال بد وأن . نازرع

مدیدة، وأن على الشخص الشریر أن یتوقع حیاة قصیرة سعیدة تكون لھ حیاة 
األمر وعلى الرغم من أننا نعرف أن الخیر سینتصر على الشر في نھایة. مضطربة

ھي أن األشخاص الصالحین ال یحصلون دائماً فالحقیقةعندما یأتي المسیح ثانیة، 
لخیر في ھذه الحیاة، كما أن األشرار ال یحصلون دائماً على ما ھو سيء على ا
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هللا وكثیراً ما یتدخل . على عملنا الصوابحتى ب ـَ عاقـُ نأحیاناً نحنف. ورديء فیھا
  .الحالدائماً ائھ، ولكن ھذا لیس ھو بأعجوبة إلنقاذ وحمایة أبن

  
على الرغم من أمانتھم، لم یحصلوا على ما و، َمْن ِمْن شخصیات الكتاب المقدس

  _____________________  ٢ـ١؛ أیوب ٢٠ـ١٠: ٣٩تكوین كانوا یستحقونھ؟ 
____________________________________________________  

  
بذل قصارى ولقد كان مفاوضاً ی. مخلصاً لداودكان یوناثان صدیقاً حقیقیاً و  

ستعداد إلم یكن یوناثان فخوراً وكان على . جھده لتحقیق السالم بین داود وشاول
بناً إوكان . ستعداد لقبول داود ملكاً إوكما كان على . للتنازل عن حقھ في العرش

ستخدم هللا یوناثان من قبل لیبعد جیشاً بأكملھ، وھا ھو الجیش إولقد . صالحاً كذلك
ا إذا وربما یكون یوناثان قد تساءل عمَّ . الفلسطینیین مرة أخرىاإلسرائیلي قد واجھ 

یوناثان ما حدث ھو أن غیر أن . كان هللا سیجري معجزة مرة أخرى إلنقاذ إسرائیل
  ).٢: ٣١صموئیل ١(سقط في ساحة المعركة في ذلك الیوم 

یبدو ن ال یحصلون على ما مَ  لمثاالً حنا المعمدان، یبدو أن یوناثان كانومثل یو  
ویفقدون مناصب اإلكرام من فھم في الغالب یعانون . ونھ في ھذه الحیاةأنھم یستحق
ومھما بدت . بواجبھم، وأحیاناً یسقطون في المكان الذي یقومون فیھأجل یسوع

بدور أساسية، فإنھم مع ذلك قد قامواتافھة أو حتى عدیمة الفائدوتضحیاتھم حیاتھم 
وھم مولودون . إنھم محفزون ومدعمون بمحبة المسیح وحضوره. في مخططات هللا

لكنھا عظمة تتجاوز ،رھاللعظمة، لیس بالضرورة العظمة التي یفھمھا العالم أو یصوِّ 
  .المفاھیم البشریة والتوقعات

. عنىعادالً أو ذا مفي ھذا العالم مما یحدث الكثیرأن من وجھة نظرنا ال یبدو  
ُ تأنھ یوماً ما سَ ھون الوعد، مع ذلك،غیر أ م األمور، وستكون لدینا أجوبة على كل ـ قوَّ

  .ما یبدو اآلن عسیر الفھم
  

أي رجاء یمكننا . ٤: ٢١ورؤیا ٢٨: ٨؛ رومیة ١٢: ١٣و٥: ٤كورنثوس ١اقرأ 
االستفادة منھ من ھذه الفقرات إذ نواجھ أسئلة صعبة الفھم، لیس فقط بشأن 

واالختبارات أن أنفسنا، في الصراعاتالكتاب المقدس ولكن ربما بششخصیات من 
  ؟لھا نھایة سعیدة، على األقل في الوقت الراھنلیسالتي

  
  



٣٩

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
ندمجوا في شركة آالم إوفي تاریخ أولئك الذین عن طریق إنكار الذات "  

سما یوناثان ویوحنا إقدیم وواحد في العھد الجدید ـ المسیح یقف ـ واحد في العھد ال
  .المعمدان

ي جانباً حّ یوناثان الوارث للعرش بحق میالده، ومع ذلك فقد كان عالماً أنھ نُ "  
وأمیناً لھ إلى أبعد الحدود، بموجب حكم إلھي، فإذ كان أخلص صدیق لمنافسھ ولطیفاً 

تاً إلى جوار أبیھ مدى أیام الظالم حمى حیاة داود معرضاً حیاتھ ھو للخطر، وثابإذ
نحطاط قوتھ، وسقط إلى جواره في النھایةـ فإن اسم یوناثان مذخور في السماء، إعند 

  .وھو باٍق على األرض شھادة على وجود المحبة الخالیة من األنانیة وقوتھا
وأینما . ویوحنا المعمدان إذ كان عند ظھوره بشیراً بمجيء مسیا أیقظ األمة"  
ولكن . من مكان إلى مكان تبعتھ جماھیر غفیرة من الشعب من كل رتبة ومركزذھب 

فقد تبعت الجموع یسوع، وكان . عندما أتى ذاك الذي قد شھد ھو لھ تبدل كل شيء
ینبغي ’: فلقد قال. إال أن إیمانھ لم یضعف. نتھاءیبدو أن عمل یوحنا موشك على اإل

روح النبوة، التربیة الحقیقیة، صفحة ("٣٠: ٣یوحنا ‘ زید وإني أنا أنقصأن ذلك ی
١٨٣.(  

  
  أسئلة للنقاش

أو ستدالل بالقرینة، الفرضیة اإل(كیف یمكننا التفریق بین اإلیمان والحدس .١
؟ متى وكیف یمكننا المضي في طلب عالمة لمعرفة مشیئة هللا )التسلیم بأمر ما

لنا؟

عض الثقافات تنظر بعدھا فضیلة، في حین ـُ تعزز السلبیة وت،بعض الثقافات.٢
اذ ستعداد التخإكان یوناثان على . على أنھا أمر سيءإلى السلبیة األخرى 

؟ ھل ینبغي أن ھل معنى ما فعلھ یوناثان أنھ كان شخصاً سلبیاً . المركز الثاني
یكون المسیحي سلبیاً؟ وإذا كان األمر كذلك، متى؛ وإذا لم یكن كذلك، لَِم ال؟

یق غیر مسیحي فوائد كون اإلنسان مسیحیاً إذاكیف یمكنك أن توضح لصد.٣
أو فقدان كان یرى أنك أنت أیضاً كمسیحي تعاني من المرض وفقدان الوظیفة 

؟األحباء



٤٠

نك ما الذي یمك. ٤٠ـ٣٢: ١١ناقش حیاة یوناثان في ضوء عبرانیین .٤
ستخالصھ من ھذه النصوص وربما یمكنھ مساعدتك في الظروف السیئة، إ

ھة نظرك أنت؟على األقل من وج

ظھر ـُ اً أن تللمرأة التي تحرش بھا والدھا جنسیعلى سبیل المثال، كیف یمكن .٥
؟ ماذا عن الوالدین الذین یسیئون معاملة أبنائھم جسدیاً؟ إكراماً من جانبھا نحوه

كیف نستجیب للوصیة المنادیة بإكرامھم؟

وال یراھا هللا كذلك؟ وما ھي األشیاء ‘عظیمة’ما ھي األشیاء التي یراھا العالم .٦
التي یراھا هللا عظیمة، وال یراھا العالم كذلك؟ كیف لنا أن نعرف الفرق بین 

؟‘العظمة’ھاتین الفكرتین المتعلقتین بـ 
    



٤١

  )أكتوبر(األول تشرین٣٠  الدرس الخامس
  لظروفلیست ضحیة ل: أبیجایل

  
  السبت بعد الظھر

: ٩؛ دانیال ١٢: ٥٣؛ ٢٣: ٢٨؛ إشعیاء ٢٥صموئیل ١:المراجع األسبوعیة
  .٣٤: ٨؛ رومیة ١٠: ١٥؛ متى ١٩ـ١٥

  
أمثال (" ھیم تَْستَقِر الِحْكَمة، َوَما فِي َداِخِل الُجھَّال یُْعَرفُ ـَ فِي قلِب الف: "آیة الحفظ

٣٣: ١٤.(  
  

تمنیت أن تكون في مكان ن شعرت بأنك ضحیة الظروف؟ ھل ھل سبق وأ  
  .أبیجایل: تأمل إذن في شخصیة ھذا األسبوعآخر؟ أو أن تكون شخصاً آخراً؟ 

تزوجت من رجل قد لألسف ھاامرأة ذكیة وجمیلة ولكنأبیجایل لقد كانت   
نابال لم یكن فیھ شيء یشبھ أناني، ضیق األفق وحقیر، نابال ـ من نسل كالب، لكن

َّ ن یتالذي كا) كالب(جده األكبر  غنیاً، لكن اسمھ لربما كان نابال . سم بالوقار والھیبةـ
  .عن شخصیتھمتناھیةر بدقةعبَّ قد ‘أحمق’أو ‘غبي’الذي یعني أو اسم الشھرة، 

ن، ولذا ن سیتزوج بمَ وتحدید مَ ر ختیاإفي زمن أبیجایل ونابال كان یتم مسبقاً   
ویبدو أن . ختیار شریك حیاتھاإأي خیار فیما یتعلق بمسألة ربما لم یكن أمام أبیجایل

عة، لكننا من شجِّ لم تكن األحوال مُ . ا في زواج مثل ھذالم تكن في صالحھالظروف
  .ضحیة للظروفع على أن ال نصبح، نتشجَّ حیاة أبیجایلمنخالل اللمحات القلیلة 

صموئیل ١(بشأن حالتھا لقد كانت واقعیةف. لم تحاول أبیجایل الھرب من الواقع  
  .رعتفقد قررت أن تنمو حیث زُ . لكنھا لم تسمح للظروف أن تدمرھا). ٢٥: ٢٥

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

  األحد ـ شخص لدیھ القدرة على االستماع
معظمنا یتكلم ھي أن لحقیقةاو. ممعظم الناس لیس لدیھم أیة مشكلة في الكال  
. كم كان سیكون األمر أفضل بكثیر لو أننا تعلمنا أن نكون مستمعین جیدین. كثیراً 

. حسنوا اإلصغاء بشكل أفضلن تعلیم الناس كیف یُ عقد بشأـُ ھناك حلقات دراسیة ت
  .كثیر یحدث من حولنا، ومن المھم لنا أن نصغي جیداً الف
  



٤٢

تطلب منا ھذه ما الذي . ١٩: ١ویعقوب ١٠: ١٥متى ؛٢٣: ٢٨اقرأ إشعیاء 
  ______________________________________  اآلیات عملھ، ولماذا؟

____________________________________________________  
  

وأثناء عیشھم في فاران تقابلوا مع رعاة . كان داود ورجالھ ھاربین من شاول  
وبدالً من أن یعتدي داود ورجالھ . وحیوانات رجل ثري، مالك أرض یدعى نابال

اود ورجالھ بحمایة الحیوانات على الحیوانات ویأخذوا منھا ما یریدون، قام د
. حتفال یمأل األجواءإاألغنام، وكان ھناك روح وفي النھایة جاء وقت َجّز . رعاةوال

ولمعرفتھ ذلك، فقد أرسل داود . الھدایاھو الوقت المناسب لتقدیم الشكر وفقد كان ھذا 
  .لیطلب المؤنةإلى نابالعشرة من رجالھ

  
رد فعل نابال؟ ما معنى مثل لماذا أھین داود كثیراً من . ١١ـ١: ٢٥صموئیل ١اقرأ 

  _________________________________  ؟حسب ما تبینھ داوددھذا الر
____________________________________________________  

  
زدراء قد نعت رجال إفھو بھزء وسخریة و. ىإن نابال ھو حقاً اسم على مسمّ   

داً أنھ یعتقد أن بشكل واضح جوقد أعلن. داود بالعبید الھاربین وأرسلھم صفر الیدین
جداً بحیث أن اً تافھكان داود نابال فحسب تفكیر .داود ال قیمة لھ وأنھ ال یساوي شیئاً 

. أو ماذا یفعل ھو في الحقیقة أمر ال یستحق السؤال عنھداود أتي ن أین یمعرفة مِ 
كان یرید في تعاملھ مع شاول الذي للنفسرائعاً وبالرغم من أن داود قد أظھر ضبطاً 

وقد . شعر بجرح عمیق عندما قیل لھ بأنھ نكرة وال یساوي شیئاً قد قتلھ، إال أنھ مثلنا
لطفا كانت مكافأتھ . نحو نابالضوعف ھذا الشعور بحقیقة أنھ كان قد أظھر لطفاً 

  . اإلھانة واإلذالل
بعض فقطیعرفكان یبدو أنھ . یتعامل ھوكان ن لم یكن نابال یعلم تماماً مع مَ   
من اً ھاربكان أن داود كان یعرف كذلك و داود وھو یعرف من كان أبف. الحقائق

غیر قادر كان أنھ كبیر حتىلحداً ومغرورلدرجة ھائلةاً أنانیكان شاول، لكن نابال 
ابال بالقرب من رجال داود لقد عاش عبید ن. أو غیر مستعد لإلصغاء إلى غلمانھ

َوھَُو اْبُن لئِیم ال "ولقد أدرك الغلمان أن سیدھم . ستھان بھاأنھم قوة قتالیة ال یُ وأدركوا
إلى شخص آخر یمكنھ لذا فقد توجھوا). ١٧: ٢٥صموئیل ١(" یُْمِكُن الكالُم َمَعھُ 

  .االستماع ـ أبیجایل
  



٤٣

المتاعب لك أو آلخرین؟ ستماع بإصغاءرة سبب فیھا نقصك لإلمتى كانت آخر م
  كیف یمكنك التعلم من أخطائك؟ 

  
  االثنین ـ األعمال أعلى صوتاً من األقوال

ما ھو جوھر القصة؟ أیة دروس یمكن استخالصھا على الفور . ٢٥صموئیل ١اقرأ 
  _______________________________  ؟منھا؟ أي أسئلة تبقى دون إجابة

____________________________________________________  
  

تخاذ اإلجراءات الالزمة إمباشرة في أبیجایلتبدأبعد سماع تقریر الخدام،   
ویسرد . بالتصرفستماع؛ بل قامت د اإلرَّ لم تكتف أبیجایل بمجو. للتعامل مع الموقف

زبیب، تین، خرفان مھیأة للطبخ، :تھاكاتب سفر صموئیل قائمة اإلمدادات التي أعدَّ 
كانت ھذه المؤونة فاخرة وربما كانت أكثر . ، خبز، وخمر)فریك(حبوب محمصة 

  .من توقعات رجال داود العشرة
فكاتب السفر ینتقل بین . والجزء التالي من القصة ملئ بالحركة والفعل  

ساعات وفي أحرّ . فنحن ننتظر لحظة االتصال بعقد األنفاس. المشاھد، بانیاً التوتر
نتقام لإلستماع إلى هللا أو للمنطق، یتقدمون اللحظة نجد داود ورجالھ، دون التوقف لإل

ذین أخذھم داود معھ مدى ما كان یعتریھ من ویعكس عدد الرجال ال. بسبب اإلھانة
  .صطحب معھ ثلثي القوة القتالیة التي لدیھفإن داود قد ا. غضب
ف بغضب كردة فعل على موقف ما، یكون من الصعب جداً القیام عندما نتصرَّ   

ولم تكتف أبیجایل بمجرد . حن عادة نفرط في ردة فعلنا، فنالرد بطریقة مناسبةب
دابَّتھابل ھي تسرج وتمتطي . یحدثسنتظار لترى ما إرسال المؤونة ومن ثم اإل

ورغم حقیقة أنھا متزوجة من رجل طائش متعجرف، فھي لم . وتمضي لمقابلة داود
تزال وھي ال. تقف موقف الضحیةأن لم تسمح لنفسھا . تسمح لھ بسحق روحھا

.تتمسك بإحساسھا بقیمة الذات وھي مستعدة للمخاطرة بحیاتھا كي تحمي عائلتھا
فھا ھي : تشبھ تلك التي للمقابلة التي تمت بین داود وجلیاد الجباروالمفارقة كانت

تمضي والحمیر المحملة بالمواد الغذائیة من من الخدم وعدد امرأة تصطحب قلیالً 
  .رجل غاضب٤٠٠ح یتألف من ــَّ سللمواجھة جیش مُ 

ففي حین أن . وفي ھذه األثناء، نجد أن نابال، األحمق، ھو أیضاً مشغول  
الشجاعة خارجة لمواجھة جیش غاضب، نجده في البیت یستمتع بحفل عشاء زوجتھ 
  .ویسكر

  



٤٤

: ٢٥؛ ٢١: ٧ما الذي تعلمھ اآلیات التالیة حول أھمیة أفعالنا وتصرفاتنا؟ متى 
  __________________________________  ١٧ـ١٤: ٢؛ یعقوب ٤٦ـ٣١

____________________________________________________  
  

فأفعال .تناقض مع كالمناتالكالم قد یكون رخیصاً، لكن أفعالنا إما تؤكد أو إن   
داود ونابال تتحدث بصوت عاٍل عما كان یعتقد كل واحد منھم أنھ مھم أبیجایل، 

  .بالنسبة لھ، وتفصح كذلك عن الروح التي دفعتھم لألفعال التي أقدموا علیھا
  

ل ستنتاجات بشأنك وبشأن نوع بعض اإلإلى إذا حدث وقام شخص ما بالتوصُّ
ستنتاجات التي سیتوصل الشخصیة التي أنت علیھا من خالل أفعالك، فما ھي اإل

  إلیھا، ولماذا؟ ماذا تخبرك إجابتك عن نفسك؟
  

  الثالثاء ـ وقت للكالم
مأماوانحنت. ت أبیجایل مع قوات داودتقابلجبلي أو ممر جبلي ضیق، في وادٍ   
  كما لو كان ملكاً بالفعل؟وعاملتھداود 

  
قارن ما قالتھ مع ما قالھ . ٣١ـ٢٣: ٢٥صموئیل ١اقرأ بتأني حدیث أبیجایل في 

  __________  ماذا یخبرنا ھذا عن الفرق بین الشخصیتین؟).١١و١٠ددع(نابال 
____________________________________________________  

  
ذاتھ وربما ھذا اللفظ في حدِّ ". سیدي"أبیجایل داود مستخدمة اللفظ تبخاط  

هللا الممسوح ولیس كزعیم ق بملكر داود بأنھ ینبغي لھ التصرف بحسب ما یلیــَّ ذك
كانت أبیجایل قادرة على تعزیز النبل في داود ألنھا لم تفقد شعورھا .عصابة للنھب

  .ھذا من رؤیة األفضل في داود وتشجیع السلوك التقي فیھنھا ـَّ وقد مك. بقیمة الذات
  

؟ فعلھتحاول كانت تھا؟ ما الذي اما ھو أول شيء قالتھ أبیجایل لداود؟ بم تذكرك كلم
: ٨؛ رومیة ١٩ـ١٥: ٩؛ دانیال ١٢: ٥٣؛ إشعیاء ٤ـ٢: ٧؛ أستیر ٣٢: ٣٢خروج 

٣٤  _________________________________________________  
  

عِ ـِّ شفـَ تالمُ لشخص ال بد لف: بقاسم واحد مشتركیمتاز) أو الوساطة(عـُّ التشفإن   
من أجلھ، سواء كان الشخص الوسیط سیكسب شیئاً عُ ـَّ فشَ ـَ تیَ أن یماثل الشخص الذي



٤٥

ستعداد ألن یتخلى عن إیجب أن یكون الشخص على . ھذه الوساطة أو المن 
كان بإمكان أبیجایل أن ترى . ھتماماتھ األنانیة ویطلب ما ھو األفضل لشخص آخرإ

ستعادة حریتھا؛ إوسیلة للتخلص من زوجھا وھذا الخطر الذي یھدد حیاة نابال في 
على حیاة من ال ربط نفسھا بھ وتتوسل من أجل اإلبقاء تبدالً من ذلك تختار أن لكنھا 

  . یستحق
نحن نصلي من .التشفعیةھو الصالة الشفاعةولعل أفضل شكل من أشكال

علینا أن . أجل الناس الذین ھم غیر قادرین أو غیر مستعدین للصالة من أجل أنفسھم
فإن . حتیاجاتنا وأمانینا جانباً ونتحدث إلى هللا من أجل ھؤالء الناسإعوزانا وإنضع 

خالل صالتنا إنھ من. الحجة  للتحرك بعمق داخل أرض الشیطانتعطيصلواتنا
یمكننا . لدى هللا نحونااللذین الشفقة والتعاطف الھائلین نحنندركمن أجل اآلخرین، 

  ).٢٨: ٦لوقا(أن نتعلم كیف نبارك من یلعنوننا ونصلي من أجل من یسیئون إلینا 
  

لم تتمكن أنت من التعامل معھ شخص ما من أجلك في موقفعتشفَّ ھل سبق وأن
بنفسك؟ كیف یساعدك ھذا الموقف على أن تفھم بصورة أفضل ما یعنیھ أن یكون 

  نیابة عنا؟متشفعاً لدینا المسیح 
  

  تفعلھ أبیجایلاألربعاء ـ ما لم
ستعداد للتغاضي إوھم على . معاملتھمغالباً ما یخاف الناس من شخص یسيء  

  .رضائھإمن أجل أیضاً لكذب والتظاھرستعداد لإعن أخطاء المسيء وعلى 
  

ما الذي تقولھ ھذه الفقرة عن أبیجایل وعن كونھا . ٢٦و٢٥: ٢٥صموئیل ١اقرأ 
نیابة عنھ أكثر تشفعاتھاكانت صریحة جداً بشأن أخطاء زوجھا؟ كیف یجعل ذلك 

بالفعل وھناك (ط من أجلك اآلن تأثیراً وفعالیة؟ وإذا ما كان ھناك شخص ما یتوسَّ 
  ؟على لسان ھذا الشخصقال عنك، فما الذي یمكن أن یُ )من یقوم بذلك

  
جل إنقاذ عائلتھا، إال أنھ كان بالرغم من استعداد أبیجایل للتضحیة بحیاتھا من أ  
وھي تعرف أنھ ھو . تكذب من أجل نابالفھي لم. ستقامة شخصیة وأمانةإضاً لدیھا أی

  .حتى على المألصاحب المشكلة ولم تكن تخشى قول ذلك
ور بالشعالوساطة بین المسيء والُمساء إلیھ غالباً ما یبدأ الشخص المتورط في  

بل كان . غیر أن أبیجایل لم تفعل ھذا. یشعر بالذنببالمسئولیة عن تصرفات المسيء ف
خة في شعورھا بالمھمة رسَّ وقیمة الذات ھذه مُ . لدیھا شعور قوي بقیمة الذات
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عتراض داود والمجيء بالھدایا إلیھ إوھي ال تعطي نفسھا الفضل في .والمرسلیة
ن ھو وألن أبیجایل كانت تعرف مَ . لكنھا ترى نفسھا ببساطة كأداة  لتغییر عقل داود

الشخص الذي ینبغي أن یكون درة على تشجیعھ على أن یكونقا، فقد كانت دداو
لرب وأن ال یھدر وقتھ وجھده في رتھ بأن علیھ أن یقاتل معارك اــَّ وقد ذك. علیھ

لْم یُوَجْد فِیَك َشرٌّ "ومالحظة أبیجایل لداود أنھ . نتقام إلھانات شخصیةالسعي لإل
ھي تصریح وأیضاً تحذیر ) ٢٨: ٢٥صموئیل ١" (كلَّ أیَّاِمكَ ] حتى لحظة حدیثھا[

ن یكون لھ ـ أحَ سِ ختیر ومُ اُ الذي العظیم المنصب عن ) بعد(نفسھ قصيبأن داود لم یُ 
  .ملكاً 

أو الدفاع عن ‘ماء الوجھحفظ’رت أبیجایل داود أیضاً أنھ لیس بحاجة لـ ـَّ وذك  
  .هللا سیفعل ذلك نیابة عنھإن فذا كانت حیاتھ مرتبطة با بقوة، إف.كرامتھ
اختیار الطالق أو حتى حق لنتذكر أیضاً أن في زمن أبیجایل لم یكن للمرأة و  

إلى زوجھا ‘وتنتسبتنتمي’ومن وجھة النظر األرضیة، كان علیھا أن . نفصالاإل
ما عدیمة الجدوى أو كحیاةأبیجایل حیاتھا كما لو كانت، لم ترَ مع ذلك. إلى أن تموت

یراه بل كانت تؤمن بأن هللا سیتعامل مع زوجھا في الوقت الذي. اً دائماً سجنلو كانت 
  .هللا مناسباً 

بیجایل أن الحكمة یمكن لھا أن تكون موجودة في أي ظرف من ظھر حدیث أیُ   
طریقة ھاإن الحكمة لیست نظریة ولكن. م ذواتنا ــِّ نسلنحن ظروف الحیاة طالما 

  .عملیة للعیش والتعامل مع الناس المحیطین بنا
  

؟ كیف یفعل المرء ذلك؟ إذا ما قال لك شخص  ماذا یعني أن نسلم ذواتنا بالتمام 
، ولكني ال أعرف كیف"ما،  ، كیف سترد على مثل "أرید أن أعطي نفسي بالتمام 

  ھذا الشخص؟
  

  الخمیس ـ دخول وخروج
ستطاع إقد اء، وـَّ ل النقد البنـُّ كان بمقدور داود تقبقدفعلى خالف الكثیرین منا،  

قب التصرفات عواداود درك وفي الحال أ. أعمال هللا في كلمات أبیجایلیالحظ أن 
. ل لحقن الدماءھا، وقد كان ممتناً كون هللا قد تدخَّ م علیقدِ التي كان من الفترض أنھ سیُ 

وقد وصلت أبیجایل للبیت لتجد أن زوجھا لم یكن مرة أخرى في وضع یسمح لھ 
  .باالستماع، وبحكمة تنتظر حتى صباح الیوم التالي لتبلغھ بما حدث
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إثر وعلى األرجح أنھ أصیب بجلطة دمویة . مما سمع من زوجتھالارتعب ناب  
موا لھ بطلب لم ینس داود أبیجایل وأرسل رجالھ لیتقدَّ . ومات بعد عشرة أیامذلك 

  .للزواج منھا
  
صموئیل ١(لت ألبیجایل في سیاق دراسة ھذا األسبوع جِّ ر في آخر كلمات سُ ـَّ كـَ فتَ 

أخرى حول نفس ماذا تخبرنا ھذه الكلمات عن أبیجایل؟ أیة أمثلة كتابیة ). ٤١: ٢٥
  ______________________________________  ؟المبدأ یمكنك إیجادھا 

____________________________________________________  
  

وكان لدیھا خمس وصیفات؛ ومع ذلك كانت . كانت أبیجایل امرأة ذات نفوذ  
ِت لِیُْخَدَم بَْل أأنَّ اْبَن اإلنَسان لم یَ "وبعد ذلك بزمن بعید قال المسیح . مستعدة للخدمة

  ).٢٨: ٢٠متى " (ِدمَ لِیَخْ 
وكما . ، حتى بعد زواجھا من داودلم تكن حیاة أبیجایل حیاة مستقرة سلسة  

كانت تجرى العادة في تلك األیام، فقد كان لدى داود كثیر من الزوجات، وكانت 
. علیھألسرةعن النمط المثالي الذي قصد هللا أن تكون ابعیدة كل البعدالحیاة األسریة
الملك من، وكان علیھا أن ترافق داود أثناء ھروبھزوجة داود الثانیةكانت أبیجایل 

الرجال عدد من أفراد عائالتھي وعلى ید العمالقةولقد وقعت في األسر. شاول
ف السرد الكتابي عن ـَّ عند ھذا الحد توق.تم إنقاذھم الحقاً قد و،غَ ـَ لـْ ِصقفي اآلخرین 

المرأة الحكیمة والجمیلة إلى جوار الملك داود كنا نتوقع أن نرى ھذه . ذكر أبیجایل
كل . تلعب دوراً ھاماً مع تطور أحداث حیاتھ، لكننا ال نجد بدالً من ذلك سوى الصمت

أو ) ١: ٣أخبار األیام ١(المزید الذي نعرفھ عنھا ھو أنھا قد أنجبت ابناً یدعى َدانِیئِیُل 
من حیث أحقیة يمركز الثانفي الھذا االبنقد جاءو).٣: ٣صموئیل ٢(ِكیآلَب 

مع ذلك، فقد اختفت . یبھ من حیث المولدبحكم ترتبعد أبیھ داودالعرشعتالءإ
ھما قد ماتا میتة د بعض علماء الكتاب المقدس أنیعتق. أبیجایل وابنھا من الصورة

غتصاب والقتل والثورات الالحقة التي أقدم علیھا أبناء فبالنظر إلى عملیات اإل. بشعة
كانر ألبیجایل وابنھا لیس ھو أسوأ ماـِّ بكاألكبر سناً، فربما كان الموت المُ داود

  .یمكن أن یحدث
تخلو (وردیةة أن تكون حیاتنا نحن أیضاً قصةكأتباع للمسیح، لیس بالضرورو  

لیست ، ولذا فإن تحوالت وتقلبات حیاتنان البدایةیعلم النھایة مِ ھو َمن هللا ). من التعب
بدالً من ذلك نحن بحاجة إلى أن نثق . یكون لھا تبریر منطقي من جانبناجة ألن بحا

  .في صالح هللا
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مناسباً، ھو أمر لیس من السھل عادة ذلكونالخضوع لآلخرین، حتى عندما یكإن 

ما مدى نجاحك في ھذا المجال؟ كیف . ساً من التواضع والتبعیةألن ذلك یتطلب حِ 
نتعلم من أمثلة المسیح ضروریاً؟ كیفذلكیكونم الخضوع عندما ــُّ یمكنك تعل

  لخضوع؟المدھشة حول ا
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
ال یمكن أن یصدر إال من إنسان أعطیت لھ ] كالم أبیجایل[إن ھذا الكالم "  

فاح شذى تقوى أبیجایل كما من زھرة عطرة، فاح ذلك العبیر . الحكمة التي من فوق
لقد كان روح ابن هللا . منھا عفواً ودون أن تشعر، من وجھھا وكالمھا وتصرفاتھا

نعمة ومفعماً رفقاً وسالماً، فأحدث تأثیراً ساكناً في داخلھا، فكان كالمھا مملحاً بال
ر في النتائج التي ـِّ فكعتراه الرعب وھو یُ إوقد . سماویاً، أعطى لداود بواعث أفضل

طوبي لصانعي السالم ألنھم أبناء هللا ’كان یمكن أن تحدث لو تم قصده الطائش، 
اللواتي یھدئن لیكثرن هللا من أمثال ھذه المرأة اإلسرائیلیة ). ٩: ٥متى (‘ یدعون

العواطف الثائرة ویخمدن البواعث الطائشة ویقمعن شروراً عظیمة بكالمھن الصادر 
  .عن الحكمة المتزنة الھادئة

ومن صفاتھا . إن الحیاة المسیحیة المكرسة تشرق دائماً بنور العزاء والسالم"  
نانیة التي إنھا مضبوطة بقوة تلك المحبة غیر األ. الطھارة واللباقة والبساطة والنفع

تقدس النفوذ، وھي ممتلئة بالمسیح وتحمل آثار النور أینما یكون الشخص الذي 
شیرة حكیمة، إذ خمد غضب داود بفضل خة رقیقة ومُ لقد كانت أبیجایل موبِّ . أحرزھا

قتنع بأنھ كان سائراً في طریق خاطئ غیر حكیم وأنھ فقد إقوة تأثیرھا وحججھا، كما 
  .السلطان على روحھ

لیضربني ’: داود التوبیخ بقلب متواضع، وكان ھذا مصداقاً لما قالھلَ ـِ بـَ ق"  
وقد قدم التشكرات ). ٥: ١٤١مزمور (‘ الصدیق فرحمة ولیوبخني فزیت للرأس

إن كثیرین من الناس حین . والبركات ألنھا قدمت إلیھ تلك النصائح الصالحة السدیدة
لتوبیخ دون أن یتضجروا أو یوبخون یظنون أنھ مما یستوجب الثناء كونھم یقبلون ا

ولكن ما أقل أولئك الذي حین یوبخون یقبلون التوبیخ بالشكر القلبي . یثوروا
روح النبوة، اآلباء " (ویباركون أولئك الذین حاولوا إبعادھم عن طریق الشر

  ).٦٠٢و٦٠١واألنبیاء، صفحة 
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  أسئلة للنقاش
نحن لدینا مسئولیة وككنیسة . حقاً ھي مشكلة كبیرةإن اإلساءة الزوجیة .١

في التقویم ولذلك نجد أنھ في كل عام، . في حل ھذه المشكالتالمساعدة
في السبت الرابع من شھر مناسبة السنوي الخاص باألدفنتست السبتیین، ھناك 

وھي مناسبة تمنحنا فرصة ، "یوم منع اإلساءة"بـ عرفـُ ت)أغسطس(آب 
ما الذي . لدیھموخلق الوعيع خاصة لتعلیم أعضاء الكنیسة بشأن ھذا الموضو

یمكننا عملھ لمساعدة الذین یعانون من ھذا البالء الفظیع؟

حسب ما جاء ). ٩: ٥متى " (یُْدَعْونَ هللاأبناءَ ھُمنألالسَّالِم،لَِصانِِعيطُوبَى".٢
صانعي السالم؟ كیف نصنع في درس ھذا األسبوع، ما ھي السمات الممیزة ل

بمبادئنا؟سالماً دون المساومة 
    



٥٠

  )نوفمبر(الثاني تشرین٦  الدرس السادس
  إیمان األجنبي: أُوِریَّا

  
  السبت بعد الظھر

؛ مزمور ١٧: ٨؛ أستیر١١صموئیل ٢؛ ١١ـ٥: ٢٦صموئیل ١:المراجع األسبوعیة
  .١٩: ٢؛ أفسس ٧ـ٣: ٥٦؛ إشعیاء ٥١

  
تِكَ : "آیة الحفظ بَّ إلَھَك ِمْن ُكلِّ قلبَك َوِمْن ُكلِّ نفِسَك َوِمْن كلِّ قوَّ تثنیة (" فتُِحبُّ الرَّ

٥: ٦.(  
  

وتقف في الطابور لفترة طویلة وأنت تشعر ل أنك تشتري تذكرة قطارـتخیَّ   
ع النقود وتحصل على التذكرة وتھرولوأخیراً تدف. خشیة أن یفوتك القطاربالقلق 

عطیت أكثر بكثیر من اُ وفي الطریق تعد النقود وتكتشف أنك . ھاً نحو القطارمتج
ماذا تفعل؟ ھل تقف في الطابور الطویل مرة أخرى إلى أن تعید . المبلغ المستحق لك

أم تعتبر أن ذلك ھو یوم سعدك وتواصل توجھك حینھا،وربما یفوتك القطار،النقود
  نحو القطار؟

مد على مفھومك لما ھو صواب وما ھو الة سوف یعتفي ھذه الحإن ما تفعلھ   
. ھذا المفھوم في حیاتنا الیومیةمن خاللھ نطبِّق سبیل الذي واألخالق ھي ال. خطأ

.الموقفا یعرف بأخالقأن أكثر أنواع األخالق شیوعاً ھو مونجد في عصرنا ھذا 
ذلك في كثیر من ویعني . طلقةویقترح ھذا النوع من األخالق أنھ ما ِمن أخالقیات مُ 

  .األحیان أن یقوم المرء بعمل ما یرى أن فیھ صالحھ ومنفعتھ
. وریَّااُ لجندي فارقة قویة بین أخالق الملك داود واع موسنرى ھذا األسبو  

ومھما كانت أفعال داود مروعة وكریھة فإنھا تبدو حتى أكثر رداءة وسوءاً عندما 
ُ نوبالرغم من أننا لم . بأفعال أوریاقارنـُ ت حول أوریا، إال أن ما نكتشفھ الكثیربر خبَ ـ

ما معنى أن یعیش المرء منا ــِّ علوعن مصیره المأساوي یمكن لھ أن یُ عن ھذا الرجل
  .د الحدیث عنھجرَّ اإلیمان بدالً من مُ 

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



٥١

  )االنزالق(الَزلِْق األحد ـ المنحدر 
م من هللا أن ینحدر بعمق في كرَّ واسأل نفسك، كیف لشخص مُ ١١صموئیل ٢اقرأ 

  ____________________  الخطیة؟ أي تحذیر ینبغي أن یقدمھ ذلك لنا جمیعاً؟
____________________________________________________  

  
وإننا نرى داود في أسوأ . ن النظر إلى داودنحن ال یمكننا دراسة قصة أوریا دو

ونجد أن كاتب سفر صموئیل . أوریاصورة لھ من خالل الطریقة التي تعامل بھا مع
قصة داود وأوریا وبثشبع نقطة ل ــِّ تمث. متغاضیاً عن خطایاهداودولة ال یتغنى ببط

ى أنھ ر علصوَّ یُ كان داود من األحداثفحتى ھذه اللحظة. تحول في حیاة وحكم داود
سقوط بدایةفیَِصفُ صموئیل٢صحاح الحادي عشر من األأما . ُمنتقل من قوة إلى قوة

  .دداو
. خطایاھمرتكابخطیة داود عذراً لھم إلأن یتخذوا من في قد یرغب البعض   

، مشیراً إلى عدد على أن للخطیة عواقبھایُشددسفر صموئیلفإن كاتب ومع ذلك، 
ر بسبب خطیة داود ن تضرَّ وكان أول م. خطیة داود ھذهرت فیھمـَّ أثالذین األشخاص 

د داود مصداقیتھ في كما فق. لد لداود وبثشبعوُ طفلٌ المعاناةھو أوریا، ثم تبعھ في 
. عد وطنيمشكلة ذات بُ یات المشكلة من نطاق األسرة فأصبحتتداعأسرتھ، وانتقلت

َّ وقد ات ، )١٤: ١٣صموئیل ٢(غتصاب سعت دوائر ردود فعل خطیة داود لتشمل اإلـ
صموئیل ٢(لتمرد في ا، وھالك كثیر من النفوس)٢٩و٢٨: ١٣صموئیل ٢(القتل 

رحمة هللا، غیر أن كاتب سفر صموئیل كفیلة بأن تكسبحتى وإن كانت التوبة). ١٥
  ).١٤و١٣: ١٢صموئیل ٢(یشیر بوضوح إلى أن للخطیة عواقب وخیمة 

یستخدم كاتب ثشبع وأوریا بطریقة منظمة بعنایة حیثقصة داود وبتسرد  
تتضمن الفعل الذي یدل على القیام وغالباً ما (السفر المقدس كلمات فیھا حركة وعمل 

. وداودالمفارقة بین سلوك أوریا یُِظھر من خاللھا) بإرسال شخص ما أو شيء ما
  .دعونا نلقي نظرة إلى بناء القصة مستندین إلى الحدث الرئیسي بھا

وَن رسل داود یوآب لیقاتل بَنِي عَ أ ).١: ١١(مُّ
٤و٣ددع(بثشبع وأرسل في طلبھا ستفسر داود عنا.(
٤ددع(داود مع بثشبع زنا.(
٥دعد(بثشبع برسالة إلى داود بشأن حملھا تبعث.(
٦دعد(داود في طلب أوریا أرسل.(
 ١٣دعد(أوریا مضاجعة بثشبع رفض.(
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 ١٥و١٤دعد()قتل أوریا(بعث داود برسالة مع أوریا فیھا أمر بقتلھ.(
  

. ١١صموئیل ٢ھو نشاط ھام جداً في ‘اإلرسال’یمكننا أن نرى بسھولة ھنا أن 
فإنھ عادة ما تكون لدینا سلطة على ذلك فعندما نرسل شخصاً ما إلى مكان ما

أقوى شخصیة إن داود ھو حقاً : مر من ھذه الزاویةنظر إلى األأ. الشخص الُمرَسل
سیطر على أعضاء فریق فھو یُ . ال اإلرسالن یأمر بمعظم أفعفھو مَ . في القصة

وھو یبدو نموذجاً نمطیاً لملوك الشرق . ل حیاتھم ویدمرھاــِّ یشككما أنھ. التمثیل
. الخطیة: ودیسیطر علیھ داومع ذلك، ھناك شيء واحد لم. زمنھاألدنى القدماء في

طیة قد سیطرت على األفعال الخارجیة، إال أن الخاً سیطرفبالرغم من أنھ كان یبدو مُ 
  .على اختیاراتھ ودوافعھ

  
  جزیرةـ ال أحد االثنین 

اقرأ. بني عمونضدناشبة كانت في ظل حرب جرت كل أحداث قصة داود وأوریا 
  ___________  ؟ھھ كاتب الِسفرنقد خفي لداود یوجِّ أي . ١: ١١صموئیل ٢بتمعن

____________________________________________________  
  

كان ھذا . تحت قیادة یوآبللقتالجیشھرر داود البقاء في المنزل وإرسال قلقد 
عتقاد بأنھ أكثر قیمة من ففیما یبدو أنھ قد بدأ في اإل. أول خطأ وقع فیھ داودھو بالطبع 

ولم یكن داود یعلم بعد أن أكبر .ض حیاتھ للخطرعرِّ رجالھ وبأن علیھ أن ال یُ 
مع ظیمة التي تكمن والمشكلة الع. من الداخل، ولیس من الخارجغالباً المخاطر تأتي 

نحو تشویھ من خاللھا بسھولة السلطةالطریقة التي تقودناھيامتالك القوة والسلطة 
وبأننا فوق القوانین فنشعر أننا على نحو ما أفضل من غیرنا. رنا الذاتي ألنفسناتصوُّ 
  .تسري على اآلخرینالتي 

  
: ٢٦صموئیل ١القیادة التي مارسھا داود في القصة الموجودة في قارن بین أشكال

  ________________  فرق تجده؟أي. ١١صموئیل ٢تلك الموجودة في و١١ـ٥
____________________________________________________  

  
یقود كانداودبقي على حیاة شاول أن في القصص التي تصف داود وھو یُ نجد   

ى ـَّ یتمش١١صموئیل ٢الحدث الموجود في نا نجده في لكن. بالقدوة ویطلب متطوعین
بدالً من أن ) ربما لیتنفس نسیم المساء(مسیات الحارة سطح قصره بإحدى األفوق
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تكال على هللا طلباً في المشورة یكون متواجداً مع قواتھ ویقودھم وبدالً من اإل
، اً فوق أعلى جزء من المدینة المحصنةومن المحتمل أن القصر كان مشید.والسالمة

المنازل داود بناظریھ متفحصاً أسطح لوقد جا. ویطل على معظم أجزاء أورشلیم
رسل في طلب المرأة ثم أ. ویة المرأةرسل شخصاً لمعرفة ھُ ثم أ. فرأى امرأة تستحم

لوصف قد كان الفعل العبري الذي اُستخدمو. مع علمھ التام أنھا زوجة أوریا الحثي
عل ت أخرى یستخدم ھذا الفوفي سیاقا. جداً اً األمر الذي وجھھ داود لبثشبع قوی

ین أتبع داود رغباتھ، وفي ح). ١١: ١٤تكوین (أخذ بالقوة شیئاً ما قد لإلشارة إلى أن
الصواب كانت الھرمونات تضخ في جسده، تغاضى تماماً عن كل ما یعرفھ حول

ستلي كانت اآلثار بعیدة المدى التي ذھن داود في تلك اللحظة ولم تتبادر إلى . والخطأ
َّـ تإقرار الشخصي الذي ھذا ال سیؤثر بصورة كان وبأنھ من خالل تباھیھ بسلطتھ . خذهـ

سیؤثر كذلك في كان مباشرة في حیاة كل من بثشبع، أوریا، وطفل لم یولد بعد، كما 
  .مجرى تاریخ إسرائیل

  
ھل ھي مبنیة في الغالب على العقل، التفكیر . فكر في القرارات التي تتخذھا

العاطفة واالنفعال؟ أي طریقة تفكیر یبدو العقالني، والمنطق، أم أنھا مبینة على 
، وإذا لم یكن، واألفكارأنھا تسیطر علیك؟ ھل ھناك توازن صحیح بین ھذه الدوافع

  كیف یمكنك تحقیق ھذا التوازن؟
  

  في إسرائیل) غریب(الثالثاء ـ أجنبي 
ن ھم إذن، مَ . بأوریا الحثيشار إلیھ صحاح، نجد أن أوریا یُ طوال ھذا األ  

عة عرقیة ذات عالقة غیر مؤكدة بوالیات و فلسطین جماییـّ ون؟ كان حثییـّ الحث
رق والدین وفي ثقافات العالم بالعھد القدیم كانت الجنسیة والعِ . الحثیین الجدیدة شماالً 

حظر بشدة نتقد العھد القدیم وإولھذا السبب، . ترابطة بشكل كبیرمتشابكة وماً أمور
یتكرر ٣: ٧عطى في تثنیة والحظر المُ . مالمحیطة بھالتزاوج بین اإلسرائیلیین واألمم 
وكان الدین ھو السبب األساسي لحظر التزاوج مع . في كل مناسبة ھامة في إسرائیل

ینظر الكتاب والعھد القدیم مليء بأمثلة حول األجانب الذین قبلوا إلھ إسرائیل، و. األمم
وفي حالة . اإلسرائیلیینھؤالء وتشبھھم ب) نصھارإ(متثال إالمقدس بإیجابیة إلى 

إسرائیلیة أي زواجھ من[متثالھ إلسرائیل من خالل الزواج وكذلك الدین إأوریا، كان 
  ].وقبولھ الدین الیھودي
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؛ ٢٥: ٦یشوع نصھروا في إسرائیل؟ إمتثلوا وإما ھي بعض األمثلة لألجانب الذین 
  ____________________  ٧ـ٣: ٥٦؛ إشعیاء ١٧: ٨؛ أستیر ١٦ـ١: ١راعوث 

____________________________________________________  
  

ودیانتھا وذھبت مع حماتھا التي شعبھاوراعوث، الموآبیة أرضھاتركت   
لیس فقط إنسانالشھیرة تؤكد على أھمیة مفھوم قبولوكلماتھا . عادت إلى إسرائیل

ي َعليَّ أن أتُركِك وأرجَع َعنِك، ألنھُ َحیثـُ ال ت: "لشعب آخر بل وإلھ آخر كذلك َما ـُ لِحِّ
نصھار إقبول لم یقتصر و". َشْعبُِك َشْعبي َوإلھُِك إِلِھي. أبیتُ تِّ ـِ َما بـُ ذھَْبِت أذھَُب َوَحیث

نصھارإوإنما سمح كذلك ب،مثالیة) زوجة ابن(ة ــَّ نـَ أجانب في إسرائیل فقط على ك
ھل تذكر راحاب الزانیة التي أنقذت الجاسوسین؟ ھنا نجد امرأة .زانیة كاذبة)قبول(
اختارت أن تؤمن بأن إلھ إسرائیل ھو إلھ قوي ستجابت بإیجابیة كبیرة للنور القلیل وإ

راحاب من سالمون، لتدخل بذلك ھي تجتزوَّ ، وبعد سقوط أریحا بوقت.وأمین
  ).٥: ١؛ متى ٢٥: ٦یشوع (وراعوث في سلسلة نسب المسیح 

تذكر اآلیة في . ولم یكن أوریا ھو الحثي الوحید الذي قام بخدمة داود  
من نخبة اً مع ذلك، فقد أصبح أوریا واحد. الحثيأِخیَمالَِك ٦: ٢٦صموئیل ٢

إذا كان ألِیَعاَم نھ أھتمامومن المثیر لإل). ٤١: ١١أخبار األیام ١(المحاربین لدى داود 
صموئیل ٢(ونِيُّ ـُ وفََل الجیلـُ أخیتھو نفسھ ألِیَعاُم ْبُن ) ٣: ١١صموئیل ٢(والد بثشبع 

ه وفقد كان حم. ذات نفوذ كبیرً من أسرة ، إذن فقد كان أوریا متزوجاً بامرأة)٣٤: ٢٣
أوریا مستشاراً مرموقاً لدى يكما كان أبو حمبین في جیش داودمن نخبة المحار

ویمكن لھذا أن یفسر قرب منزل أوریا من القصر الملكي، وقد یقدم سبباً .داود
ھو وقد یكون السبب في ذلك . الحقاً رتداد أخیتوفل وتآمره مع أبشالوم ضد داودإل

بثشبع وقتل بسبب ما فعلھ داود مع حفیدتھونِيُّ ـُ وفََل الجیلـُ یكنھا أخیتالضغینة التي
  . زوجھا، أوریا

  
كیف یمكن النصھار راعوث، راحاب، وأوریا في النسیج . ١٩: ٢اقرأ أفسس 

الروحي الشخصي؟ كیف ) نسبنا(اإلسرائیلي أن یساعدنا على ترسیخ أصلنا 
أن ندرك أنھ بغض النظر عن خلفیتنا، فإننا من خالل تساعدنا ھذه الفقرة على 

  ؟"أسرة هللا"المسیح یمكن أن نكون مقبولین في 
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  ؟األربعاء ـ ما ھي داللة األسماء
یخبر عن التراث الثقافي قدفاالسم. األسماء مھمة جداً في عالم الكتاب المقدس  

تغییر االسموغالباً ما كان. والمعتقدات، أو یشیر إلى رغبة الوالدین في إنجاب طفل
  .رأ في ظروف الحیاة أو المعتقداتر إلى تغییر یطیشیُ 
  

الحظ األسماء الجدیدة للشخصیات الكتابیة التالیة وحدد السبب المعطى لتغییر 
  :االسم

  
  ______________________________________  )٥: ١٧تكوین (أبرام 

  
  _________________________________  )٢٨و٢٧: ٣٢تكوین (یعقوب 

  
  _______________________________________  )٧: ١دانیال (دانیال 

  
ختبر یعقوب واحداً ربما من أكبر إالزائر السماوي، ة صراع معبعد لیل  

أصبح ) یعقوب" (خادعمُ "ن فمِ . بعیدة المدى في كل التاریخ المقدساءسمتغییرات األ
أو بني " اإلسرائیلیین"ـف بعرَ ، وأصبح كل نسل یعقوب یُ )إسرائیل" (جاھد مع هللامُ "

  .إسرائیل
رفقد أراد الملك نبوخذنصَّ . اً مختلفاً سم قصدوفي حالة دانیال، كان لتغییر اإل  

أیضاً على نحو ماكما أراد. سیطرن كان المُ التأكد من أن یعرف المنفیین الشباب مَ 
" حمایة حیاة األمیر"إلى " انيهللا دیَّ "تغیر اسم دانیال من . أن یغسل أدمغتھم

  ).هللا(في محاولة من الملك الوثني لتقویض والء دانیال إللھھ ) بلشاصر(
فخالل فترة حكم الملك . واسم زوج بثشبع لیس فریداً في تاریخ الكتاب المقدس  

ومن المثیر ).٢٣ـ٢٠: ٢٦إرمیا (حزقیا، أبلغ نبي یدعى أوریا حكم هللا ضد أورشلیم 
شعلة "أو " نوري ھو الرب"إلى لالھتمام أن اسم أوریا یمكن ترجمتھ بالعبریة 

اختار أن ینتمي إلى إلھ كان قد اً بالمیالد، غیر أنھ ـوفي حین أنھ كان حثیَّ ". الرب
 ال ینظر إلى الخارج ولكنھ وخلفیة أوریا العرقیة تؤكد على حقیقة أن هللا. اإلسرائیلیین

بھا الكنیسة أو أجداد عظماء فوجود أفراد من أسرتنا في مراكز بارزة ب. فاحص القلب
ریخ أسرتنا أو حتى تاریخنا نحن كما ال یؤثر تا. ال یجعل موقفنا أفضل أمام هللا

  .الشخصي في قبول هللا لنا
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غالطیة (ق المسیح كل الحواجز بین كل الناس فبموتھ عن البشریة جمعاء، مزَّ   
یثبت الصلیب أن الجمیع متساوون أمام هللا؛ فموت المسیح كان من أجل كل ). ٢٨: ٣

من . یة في نظر هللاغیر متناھواحد من البشر ألن كل واحد من البشر ھو ذو قیمة 
المؤكد أن هللا قد أعطى في بعض األحیان مھاماً خاصة ودعوات لمجموعات مختلفة 

. من الناس، لكن ھذا لیس كقول أن بعض األشخاص ھم أكثر قیمة عند هللا من غیرھم
  .فالصلیب یثبت خطأ ھذا المفھوم

  
  الخمیس ـ رجل المبدأ

كاتب السفر المقدس یمتنع سلبیة، وفي السرد الكتابي، شخصیة تبدو بثشبع،   
مع ذلك، وبالرغم من أنھا كانت . عن إصدار أي تعلیق حول مسئولیتھا أو تورطھا

حیث . اً تبدو سلبیة في سیاق األحداث بأكملھا، فإنھا ھي أیضاً كانت ستدفع ثمناً باھظ
ت عندما بعثتثت فیھا بثشبع كانة الوحیدة التي تحدَّ والمر. مات طفلھا الرضیع

الحظ داود أنھ إذا تمكن و). ٥: ١١صموئیل ٢(برسالة إلى داود تخبره بأنھا ُحبلى 
أن الطفل ھو ألوریا سیبدو كان من اإلتیان بأوریا إلى البیت ولو حتى للیلة واحدة، ف

أرسل داود في طلب أوریا، الذي كان علیھ قطع . فـَ شـَ كتـُ أن تخطیة داودلوما كان
وبعد حدیث قصیر، أرسل داود . إلى أورشلیم) كلم٦٥الي حو(میالً متعبة ٤٠مسافة 
). ٨: ١١صموئیل ٢(إلى بیتھ بأمر مستتر مدلولھ أن یذھب لینام مع زوجتھ أوریا 

بعث حتى بھدیة إلى أسرة خي، فإن داود قد ھ للظھور بمظھر السَّ وفي محاولة من
كان فإن أوریا، كونھ ومع ذلك،. أوریا ظناً منھ أن األمر قد تم التعامل معھ كما ینبغي

قدداود أن أوریاوفي صباح الیوم التالي سمع. ب بھكن التالعرجل مبدأ، لم یم
. مور في الخروج عن سیطرة داوداألتبدأ. لبوابة مع خدم الملكأمضى اللیلة عند ا

فإن أوریا قد . بعث داود في طلب أوریا وكان داود قد بدأ في الشعور باإلحباطف
ال ن ذات مرة رجل النزاھة، داود، الذي كاقد بدا أن ف. للغایةأظھره بشكل سيء

  .یستطیع اآلن فھم نزاھة أوریا
  

عن دوافع أوریا؟ أیة أمثلة ١٣ـ١٠: ١١صموئیل ٢ما الذي تخبرنا بھ الفقرة في 
بنفس نوع واأخرى یمكننا إیجادھا في الكتاب المقدس حول أولئك الذین تصرف

  ____________________________________________  النزاھة ھذا؟
____________________________________________________  
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سم وإنما كان موالیاً بالتمام إللھ اإلبمجرد لم یكن مؤمناً ھإجابة أوریا أنتظھر   
طلب في ستخدام وضعھ ومكانتھإیعتقد أنھ من الخطأ فكان أوریا . إسرائیل ولرفاقھ

الذي أظھر ذات مرة الوالء الكامل ھ نفسإن داود . الراحة أو االمتیاز الشخصیین
لم یتمكن من فھم والء ) یضطھدهكان على الرغم من أن شاول (للملك شاول 

  .وإخالص أوریا
كسرید جعل أوریا سكراناً ثمالً لتعمَّ ف. داود إلى خطة مثیرة لالشمئزازلجأ   

ل ـَ بت من قِ مَ خدِ ـُ قد استكانت ومن الطریف مالحظة أن نفس تلك الخطة . مبادئھبذلك
وَن  ـ وھم نفس )٣٨ـ٣٠: ١٩تكوین (ابنتي لوط، وھي التي قادت إلى وجود بَنِي َعمُّ

نتیجة (وبالرغم من ضعف منطقھ .یحاربھ الجیش اإلسرائیليكانالشعب الذي
ومرة أخرى أمضى اللیلة في وسط ،ھمفقد رفض أوریا المساومة على قی) الثمالة

  .خدام الملك
  

ما الذي نتعلمھ من ھذا المزمور حول . ١١صموئیل ٢في سیاق ٥١اقرأ مزمور 
  لتوبة، ونعمة هللا؟طبیعة الخطیة، ا

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

وقلیلة ھي المساحة المعطاة لسرد فضائل . قلیل ھو مدح الكتاب المقدس للناس"  
ھو ولیس ھذا الصمت بدون قصد؛ و. حتى أفضل الرجال الذین عاشوا على اإلطالق

.هللافإن كل ما یمتلكھ الناس من جمیل الصفات ھو ھبة من . دون درس نتعلمھبلیس 
وحیث أنھم مدینون  فإن ما ھم . فأعمالھم الصالحة تتم بنعمة هللا من خالل المسیح

. وما ھم إال أدوات في یدیھ. علیھ أو ما ینجزونھ من أعمال مجیدة ھو ملك  وحده
ـ ومثلما تعلم دروس تاریخ الكتاب المقدس ـ فإن مدح الناس والثناء وأكثر من ھذا

التام على هللا، ووثق في قوتھ تكالألنھ إذا أخفق المرء في اإلعلیھم ھو أمر خطیر؛
  .. .اً مؤكدسیكون أمر سقوطھ إن الشخصیة، ف

من المستحیل بالنسبة لنا بقوتنا الذاتیة أن نقوى على الصراع؛ ومھما كان ما "  
، فمن علیھال العقل عن هللا، مھما كان ما یقود إلى تمجید الذات أو االعتمادیحوِّ 

فحوى الكتاب المقدس ھو أن یطبع في الذھن . د الطریق لسقوطنامھِّ المؤكد أن ذلك یُ 
  .عدم الثقة في القوة البشریة والتشجیع على الثقة في القوة اإللھیة

فإن التملق . ت لسقوط داوددَ ھَّ إن روح الثقة بالنفس وتمجید الذات ھي التي مَ "  
كما أدى . دون ترك تأثیر علیھكلھا لم تمروالرفاھیة ھذه واإلغراءات الدفینة للسلطة

طبقاً للعادات التي كانت سائدة ف. ختالط باألمم المحیطة إلى زیادة النزعة نحو الشراإل
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بین الحكام الشرقیین، فإن الجرائم التي كان ال یمكن التھاون مع مرتكبیھا من الرعیة 
لتزام بممارسة خاضعاً لإلفلم یكن الملك. رتكبھا الملكإدون إدانة في حال كانت تمر 

ى إلى التقلیل من إحساس داود كل ذلك أدَّ . ضبط النفس مثلما ھو مطلوب من الرعیة
عتماد على قوة یھوه في تواضع وخضوع، بدأ وبدالً من اإل. ثم الخطیة وشرھاإبتفاقم 

  ).١٧٧روح النبوة، الصراع والشجاعة، صفحة " (الوثوق في حكمتھ ھو وعظمتھ
  

  للنقاشأسئلة 
تدوھا وكانـَّ في الصف، فلیذكر أفراد الدرس الوظائف أو المناصب التي تقل.١

ناقشوا ما الذي یمكن عملھ لمنع إساءة . لدیھم من خاللھا السلطة أو النفوذ
كیف یمكننا مساعدة شخص نرى أنھ في . استخدام السلطة في ھذه المناصب

ستخدام سلطتھ أو نفوذه؟إخطر إساءة 

قتصادیة المكون منھا جتماعیة واإلالتشكیلة العرقیة والثقافیة واإلنظر إلى أ.٢
إلى أي مدى یشعر الناس المنتمین إلى مجموعات أخرى . السبتصف مدرسة

بالترحاب في صفكم؟ ما الذي یمكنكم عملھ كصف لمدرسة السبت للوصول 
؟)الغرباء" (األجانب"إلى 

؛ھ الذي خدمھ بكل أمانةوالمبادئ على ید ملكسم بالوالء ـَّ تتل أوریا النزیھ المُ قُ .٣
على المرأة حصل داود غیر األمین، الغادر، المخادع، والمضلل في حین 

.ناقش ھذه المسألة. ش لسنوات طویلة قادمةالجمیلة كزوجة لھ وعا

. مھ حول الغفرانـِّ علوناقشوا ما یُ ٥١كصف لمدرسة السبت، اقرءوا مزمور .٤
بارتكاب آثام ھي عن أنفسنا عندما نكون مذنبین ربما كیف نتعلم قبول الصفح 

داود ھنا؟بنفس بشاعة آثام
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  )نوفمبر(الثاني تشرین١٣  الدرس السابع
  الكاھن: رأبیاثا

  
  السبت بعد الظھر

؛ ٢٣ـ٦: ٢٢و٩ـ١: ٢١صموئیل ١؛ ٧ـ٢: ٣٩؛ ٦: ٢٨خروج :المراجع األسبوعیة
  .٢٩ـ١٣: ١٥صموئیل ٢

  
ا : "آیة الحفظ ة ُمقدّ تٌ أنتُْم فجنٌس ُمْختَاٌر، َوَكَھنُوَوأمَّ ، أمَّ َسةٌ، َشْعُب اقتِنَاٍء، ُملُوِكيٌّ

"لَِكْي تُْخبُروا بفَضائِِل الذي َدَعاُكْم ِمَن الظلَمِة إلى نُورِه الَعجیبِ 
  ).٩: ٢بطرس ١(

  
ولیس فقط في إسرائیل، . لقد قام الكھنة بدور ھام في حیاة وتاریخ إسرائیل  

وفي حضارة ما بین النھرین، كان الملك یعتبر . البالد المجاورة كذلكولكن في 
كما كان للكھنة نفوذ كبیر في . كاھناً؛ لھذا فقد كان یجمع بین السلطة السیاسیة والدینیة

وفي . ن الحاالت التي قام فیھا الكھنة بتنصیب ملوكالبالط الملكي، وھناك العدید م
كاھن األساسي متمركزاً حول حیاة اإلیمان لدى العھد القدیم خصوصاً، كان دور ال

  .كما یظھر التاریخ الدیني الدور المؤثر للكھنة في العھد الجدید كذلك. اإلسرائیلیین
، ھي فكرة برزت في )٩: ٢بطرس ١(كھنوت جمیع المؤمنین فكرةإن   

ج نظر خروأ(اإلصالح البروتستانتي، وھي لیست مفھوماً أساسھ العھد الجدید تماماً 
من یخدموا اآلخرینأن وونفیبدو دائماً أن المثالي  ھو أن یتقدس المؤمن). ٦: ١٩
  .خطة الخالصبھمإبالغمن أجلھم ول الصالة خال

لتي تعطینا بعض اللمحات الھامةاأبیاثارسننظر في ھذا األسبوع إلى قصة   
النسب أو فقط علىأن الكھنوت لیس مؤسساً بخبرنا ـُ كھنوت العھد القدیم وتحول

ن یمكفإنھ ، أبیَاثارُ حالةوكما في . التكریس الشخصي للربالتعلیم لكنھ مؤسس على
  .اً من الكھنوتلالختیارات الخطأ أن تستبعد فرد

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  األحد ـ أكاذیب ومأساة
  :األسئلة التالیةعلى وأجب ٢٣ـ٦: ٢٢صموئیل ١و٩ـ١: ٢١صموئیل ١اقرأ 

  
  _______________  أیة أكذوبة أخبر بھا داود أخیمالك حول سبب وجوده ھناك؟

____________________________________________________  
  

  __________________________  ماذا حدث ألخیمالك نتیجة ثقتھ في داود؟
____________________________________________________  

  
  كیف سعى شاول لتحریض رجالھ ھو على داود؟ ما نوع الحجة التي استخدمھا؟

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
  ________________  شاول بشأن طبیعة وإخالص داود؟كیف رد أخیمالك على 

____________________________________________________  
  

أخالقييـِّ ماذا تخبرنا ھذه القصة حول مدى ما وصل إلیھ الملك شاول من تدن
  __________________________________  وتدھور ورغبة في االنتقام؟

____________________________________________________  
  

  لماذا في اعتقادك وافق ُدَواُغ، األجنبي، على القیام بما رفض خدام شاول القیام بھ؟
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
المذبحة؟ بأیة طرق كانت ردة فعلھ كیف كانت ردة فعل داود عند سماعھ أخبار

  ______________________________________________  صحیحة؟
____________________________________________________  

  
  _________  أخیمالك الذي تمكن من الفرار من المذبحة؟داود ألبنأي وعد قطعھ

____________________________________________________  
  



٦١

نظر أ. نظر إلى التناقض في ھذه القصة بین الشرف والخزي، اإلخالص والخیانةأ
أي نوع من األسئلة األخالقیة أنت . الخراب الذي حدث نتیجة عدم النزاھة والخطیة

تواجھھ في الوقت الراھن؛ أي نوع من االختیارات األخالقیة یجب علیك القیام بھ؟ 
  فكر في عواقب تصرفاتك قبل اإلقدام علیھا؟

  
  االثنین ـ أبیَاثاَر الكاھن

نحن . خبر كیف نجا أبیاثار من المذبحة التي أجھزت على عائلتھـُ نحن لم ن  
ن أبیاثار من ـَّ قبل أن یلوذ بالفرار تمكمع ذلك، ف. خبرنا فقط أنھ ھرب وجاء إلى داوداُ 

وھو(حد من أھم األدوات الكھنوتیة ، وھو وا)٦: ٢٣صموئیل ١نظر أ(إنقاذ األفود 
، وكان یستخدم في طلب )٧ـ٢: ٣٩؛ ٦: ٢٨نظر خروج أس یرتدیھ الكھنة؛ قدَّ رداء مُ 

فر المقدس وفي مناسبتین على األقل، یذكر كاتب الس. مشورة هللا عند اتخاذ القرارات
  ).٨و٧: ٣٠؛ ١٢ـ٩: ٢٣صموئیل ١(أبیاثار واألفود ستدعاءإأن داود قد طلب في 

نا الیوم، فإن إمكانیة وصول الناس لكلمة هللا المكتوبة في أیام وخالفاً لكثیرین مِ   
فلم یكن ھناك سوى عدد قلیل من النسخ الخطیة لكتاب . محدوداً جداً كان أبیاثار 

لة لدراسة ، ولذلك كان لدى معظم الناس فرصة ضئی)الخمسةأسفار موسى (الشریعة 
متیاز الوصول إلى الكتاب المقدس إمعظمنا أما نحن الیوم، فلدى. أنفسھمبكلمة هللا 

الروح القدس لیشرح لنا الكلمة بصفة شخصیة وقد وعد هللا بأن یعطینا . بأنفسنا
موا لنا المشورة الصحیحة یستخدم هللا كذلك أشخاصاً لیقد). ٢٦: ١٤یوحنا (وجماعیة 

  .)٢٨: ٨رومیة (وھو یعمل من خالل الظروف أیضاً ). ١٨: ٢٠أمثال (
  

؛ ١٣ـ٩: ٢٣صموئیل ١ماذا كانت بعض وظائف أبیاثار عندما كان كاھناً؟ 
  ______________________________  ٢٢ـ١٥: ١٧و٢٤: ١٥صموئیل ٢

____________________________________________________  
  

إلى جانب عملھ في ھذه الوظائف، فإن أبیاثار قد اختبر بعض الصدمات   
ه ما أعدَّ قد كان الجئاً بال مأوى ـ األمر الذي إلى حدٍّ ھو ومثل داود، فالشخصیة، 

فأبیاثار كان . ئم الھرب والفرارلخدمة ملك إسرائیل المستقبلي، الذي كان بدوره دا
المخاوف والخیانات التي ال بد وأن یكون داود ورجالھ قدوفھم المحبطاتبإمكانھ

  .ضطھاد المستمرواجھة اإلمشعروا بھا في كثیر من األحیان عند
اً جماعة دمجاً ینتج عنھ ارتباطفي وفكرة دمج المرء نفسھ في شخص أو   
وكاتب سفر . ھي فكرة ذات أھمیة في مفھوم العھد الجدید للكھنوتاً وثیقاً عاطفی
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أن یكون رئیس كھنتنا ألن بإمكانھ التعاطف التام عبرانیین یخبرنا أن بمقدور المسیح ال
  ).١٧: ٢ین عبرانی(معنا 

  
لكھنوت م العھد الجدید بوضوح أن جمیعنا لدینا مسئولیة اــِّ علیُ . ٩: ٢بطرس ١اقرأ 

لیَس أنتم اختَرتُُمونِي بَْل : "قال یسوع. وكھنوتنا لیس من اختیارنا. في مجتمعاتنا
أَنَا اْختَْرتُُكْم، وأقْمتُُكْم لِتَذَھبُوا َوتَأتُوا بثَمٍر، َویَُدوَم ثَمُرُكْم، لَِكْي یُْعِطیَُكُم اآلُب ُكلَّ َما 

تجعلنا كھنة من العھد القدیم وال ودعوة هللا لنا ال).١٦: ١٥یوحنا (" طلبتُْم باسِمي
ُ د ولكنھا ترسالً من العھد الجدی من أجل عائالتنا، مجتمعاتنا، ي لنصليم لنا التحدقدِّ ـ

  بشكل أفضل؟" الكھنوت"كیف یمكنك أن تخدم في وظیفة . وجمیع من حولنا
  

  د أبشالومالثالثاء ـ تمرُّ 
أبشالوم المحزنة، نجل صموئیل تخبرنا بقصة ٢في ١٨ـ١٥صحاحات من األ  

وفي أحد المرات، كان جیش أبشالوم في طریقھ إلى . د ضد حكم أبیھداود الذي تمرَّ 
ر داود الھرب بدالً من وقد قرَّ . ال بد وأن ذلك كان كابوساً بالنسبة ألبیاثار. أورشلیم
ن كل أتباع داود المخلصیاستعدَّ . ل أورشلیم إلى ساحة للقتال وحمام للدماءأن یحوِّ 

أھلكت عائلتھ وقریتھ ر فراره بعد المذبحة التي ـّ ال بد وأن أبیاثار قد تذك. للفرار معھ
  .للھرب مع داودأبیاثارواستعد. على ید الملك شاول

  
ماذا تخبرنا ھذه الفقرة عن شخصیة داود، حتى في . ٢٩ـ١٣: ١٥صموئیل ٢اقرأ 

  ________  ھذه الحادثة؟وقت الخطر ھذا؟ ما ھو الدور الذي أضطلع بھ أبیاثار في 
____________________________________________________  

  
لین معھم تابوت العھد، لكن داود أبیاثار والكھنة أنفسھم لترك المدینة حامأعدَّ   

 ال یعني بالضرورة أن هللا فقد علم داود أن حمل رمز حضور هللا،أمر بترك التابوت
فاعتناق صلیب، أو عرض شعار دیني، أو مراعاة مجموعة من القوانین . مع اإلنسان
كان . فا ال یمكن مناورتھ للتأثیر علیھ. ضمن حضور هللا أو إذعانھال یوالطقوس 

تصرف ) بأورشلیم(ترك التابوت ھناكقد كان و. على التابوت أن یبقى حیث ینتمي
  .یھ ویعیده مرة أخرى إلى أورشلیمأن هللا سینجّ داودفقد وثق. إیمان من جانب داود

وقام أبیاثار بتقدیم الذبائح لذا تم اإلبقاء على تابوت العھد في مكانھ،  
في ھذه اللحظة . نتھى كل الناس من مغادرة المدینةإإلى أن ) ٢٤: ١٥صموئیل ٢(

  .داود وشعبھشفیعيّ بالذات، أصبح أبیاثار وصادوق ھما
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وقد ). ٢٩ـ١٥: ١٧صموئیل ٢(ستخبارات داود مثیرة في قراءتھا إقصة شبكة   
فقد كان أبناء . ھ في المدینةیداود وأذنـَيأصبح كل من أبیاثار وصادوق ھما عین

.مستجدات األمورصادوق وأبیاثار ینتظرون خارج المدینة لمعرفة 
فھا ھي خادمة تأتي برسالة إلى الشباب . الناس لم یعودوا كما كانوا علیھ قبالً ف
وھا ھو ولد صغیر واقف بنباھة وذكاء لیعرف ما الذي یجري ویخبر بھ . بالخارج
یطارد رجال أبشالوم أبناء الكھنة فیجد ھؤالء من یتعاطف معھم كما . أبشالوم

وتقوم امرأة بالتمویھ فتلقي ببعض الثیاب فوق البئر وترش . ویخفونھم في بئر
الحبوب فوق البئر المغطى، یذكرنا ھذا بطریقة راحاب في تخبئة الجاسوسین بین 

  ).٦: ٢یشوع (كتان العیدان 
األمور ھي في الغالب لیست كما تبدو علیھ أن نجدوفي سیاق حیاتنا نحن،   
مسیح، نحن وكأتباع لل. فالكثیر من القلوب المتألمة تختبئ تحت ابتسامة. أیضاً 

نحن نصبح یدي هللا . ممثلین عنھ في تعزیة القلوب البائسةمدعوون ألن نكون 
رؤیة اسین حتى نتمكن من علینا أن نكون منفتحین وحسَّ . ن ھم حولناللوصول إلى مَ 

ما ھو وراء المظاھر، وأن نرى الناس واألوضاع على حقیقتھا، وعلینا أن نكون 
  .مستعدین للتضحیة من أنفسنا للمساعدة

  
  أبیاثارالذي قام بھختیاراالاألربعاء ـ 

حول رأي أبیاثار الشخصي ووجھة ن في الكتاب المقدسدینا شيء مدوَّ لیس ل  
. أنھ كان كلمة هللا إلى داودعنھن من كالمھ قیلوِّ دُ فكل ما .نظره السیاسیة أو الدینیة

الكتاب أنفبالرغم من. لكن تصرفات أبیاثار كانت تتحدث بصوت أعلى من الكالم
  .حضوره كان مصدر قوةالمقدس لم یذكر أن أبیاثار قال أي شيء، إال أن مجرد 

ر وریث أبیھ بَ ـَ عتبن البكر یُ في الوقت الذي عاش فیھ داود، كانت العادة أن اإل  
إال أن هللا، مع . بنھ البكر سیرث العرشإملك فإن ذلك یعني أن لوبالنسبة ل. الرئیسي

تغاضى وفي واقع األمر، نجد أن هللا خالل تاریخ إسرائیل قد . د بالتقالیدذلك، ال یتقیَّ 
بن البكر ودعا آخرین، أحیاناً بقرارات إلھیة وأحیاناً في كثیر من األحیان عن فكرة اإل

١٢ـ٨: ٢١و٥ـ١: ٤نظر تكوین أ(ختیارات األبكار أنفسھم إأخرى بحكم الظروف و
  ).١٢ـ٦: ١٦صموئیل ١؛ ١٩ـ٨: ٤٨و٣٦ـ٢١: ٢٥و
  

جعل أبیاثار، الذي ربما كان السبب فيما ھو الشيء الذي. ٨ـ١:١ملوك ١اقرأ 
  ___________________________  كان موالیاً جداً لداود، یفعل ما فعلھ ھنا؟

____________________________________________________  
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لمعتاد أن وحسب العرف لم یكن من اسناً،داودلم یكن سلیمان أكبر أبناء  

تل وقد قُ . تل على ید شقیقھ أبشالومقد قُ كن ابن داود البكر أمنون ل. ه كملكایخلف أب
ن العرش ا أشعر رابع أبناء داود أدونیف. شلةنقالب الفاأبشالوم بدوره خالل محاولة اإل

ما ھذان بدورھما الدعم لھلقد قدَّ ا مع یوآب وأبیاثار وولقد تباحث أدونی. حق لھ
  ).٧: ١ملوك ١(

ھ لم تكن فأمّ . خزیةكان سلیمان أصغر سناً من أدونیا وكانت لھ خلفیة عائلیة مُ   
للتغطیة على عالقة داود لَ ـِ تسوى بثشبع، الزوجة السابقة ألوریا الحثي، الذي قُ 

اً من هللا خجلة كان سلیمان محبوبالمُ العائلیةلكن على الرغم من خلفیتھ. ببثشبع
ختاره لیكون خلیفة داود إ، وكان من الواضح أن هللا قد )٢٤: ١٢صموئیل ٢(
ختیار غیر المریح، ربما لم یتمكن وفي وجھ ھذا اإل). ١٠و٩: ٢٢أخبار األیام ١(

ل الفضیحة العامة التي كان سیتسبب فیھا ھذا االختیار، لذا فھو قد ــُّأبیاثار من تقب
  . من اإلذعان إلى مشیئة هللا المعلنةأذعن إلى التقالید بدالً 

مسئولیة التفكیر عبء یمكن للتقالید أن تكون مریحة جداً، فھي توفر علینا حمل   
‘أمناً ’یصبح األمر أكثر سھولة وأكثر و. نةـَ علفي األمور في ضوء مشیئة هللا المُ 

  .‘نحن دائماً نعمل ھذا األمر بھذه الطریقة’: بقولنا
  

أن یقف حائالً ضد قیادة هللا وإرشاده؟ بفیھا للتقلید التي سمحتكم ھو عدد المرات
في الوقت نفسھ، لماذا یتعین علینا توخي الحذر من الحكم على األمور بصورة 

  ومن ثم نتخلص منھا؟‘تقلید’تلقائیة على أنھا مجرد 
  

  الخمیس ـ مصیر أبیاثار
بحاجة إلى بعد موت داود واعتالء سلیمان العرش، كانت ھناك أمور معینة   
، كان ال یزال ھناك )٢٥ـ١٣: ٢ملوك ١(ذ حكم اإلعدام في أدونیا ـِّ فـُ فبعد أن ن. تسویة

فما الذي كان ینبغي . األمر المتعلق بأبیاثار الكاھن، الذي خدم والد سلیمان بكل أمانة
  ده ضد سلیمان؟قام بھ في تمرُّ أن یحدث لھ نتیجة الدور الذي

  
ثار، وأیة أسباب أعطاھا لذلك اكیف تعامل داود مع أبی. ٢٧و٢٦: ٢ملوك ١اقرأ 

  ______________________________________________  التعامل؟
____________________________________________________  
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نطباع بأنھ قد تم فصل أبیاثار من إن القراءة السطحیة لھذه الفقرة قد تعطي اإل  
قیلت لعالي الكاھن منذ أكثر من مائة سنة كانت قد عملھ ككاھن بسبب وجود نبوة 

لكن ما نراه ھنا في حقیقة األمر ھو توضیح ). ٣٦ـ٣٠: ٢صموئیل ١(مضت 
إن هللا یعلم أي اختیارات حرة سنقوم . ختیاراتنا المستقبلیةإللطریقة التي یعرف هللا بھا 

ف هللا أنھ كما لقد عر. بھا نحن وأحفادنا، وبالتالي فھو قادر على التنبؤ بشأن المستقبل
جعل ابني عالي الكاھن نفسیھما غیر مؤھلین لمنصب الكھنوت من خالل مسلكھما، 

، أبیاثار، كان سیجعل نفسھ غیر مؤھل لمنصب الكھنوت ألنھ )حفیدھما(فإن سلیلھما
  .كان غیر مستعد لتقبل اختیارات هللا

  
أبیاثار عن ر ھذا التوقع في ضوء إقصاء فسِّ . ٢٥ـ٢٠و١٦ـ١٤: ٢٦اقرأ متى 

  _______________________  أي مبدأ مماثل نراه في كال الحالتین؟. الكھنوت
____________________________________________________  

  
حقیقة أن المسیح قد علم أن یھوذا كان سیخونھ لم تدفع بالمسیح إلى أن یستبعد 

ختبر قوة هللا إولقد . المقربة للمسیح١٢فقد كان یھوذا متضمناً في دائرة الـ. یھوذا
ویبدو أنھ ھو أیضاً . داً لقبول مشیئة هللاستعِ یكن مُ لكن یھوذا، مثل أبیاثار، لم. شرةالمبا

قد تشارك مع أبیاثار في بعض األفكار المتعلقة بالُملك وبكیف ینبغي للنفوذ والسلطة 
وفي . جاً ملكاً على مملكة أرضیةلقد أراد یھوذا أن یرى المسیح متوَّ . أن یمارسا

  .وخان الملك الحقیقيھ إلى القادة التقلیدیین، الكتبة والفریسیین، إحباطھ توجَّ 
أي أن یحدد هللا أقدار [ق سبَ ر إلھي مُ دَ ترجم تلقائیاً إلى قَ إن علم هللا المسبق ال یُ   

إن للناس اختیاراتھم، كما . ]بناء على علمھ المسبق بما سیفعلونھالناس ومصائرھم
هللا المسبق لھذه االختیارات ال یحد لمُ وعِ . كان االختیار متاحاً لكل من یھوذا وأبیاثار

  .ریتنا في القیام بھامن ح
  

ولقد . التي منحنا هللا إیاھا) العطایا(إن االختیار الحر ھو واحد من أقدس المواھب 
فلو لم نكن . (موت المسیح على الصلیب: كانت تكلفة ھذه الحریة عظیمة جداً أیضاً 
أن نخطئ، وما كان على المسیح أن یموت قد أعطینا حریة االختیار، فما كنا لنختار 

  ما مدى حرصك على اتخاذ قراراتك برویَّة وبروح الصالة؟.)من أجلنا
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  الجمعة ـ لمزید من الدرس
لصقلك وولفحصكوھو یسعى لـتطویعك. عظیمختارك هللا لعمل جلیلإلقد "  

هللا وحده ، حتى یمكنك القیام بھذا العمل المقدس فقط لمجد اسم والرفع من شأنك
بھ إلى نفسھ، ویعطیھ قرِّ ویُ ھا من فكرة أن یختار هللا إنساناً یا ل.الجدیر بكل المجد

جعل جعل قویاً، ویُ یُ فالرجل الضعیف. مرسلیة یحملھا، عمالً یقوم بھ، من أجلھ
ھل یمكن إلنسان ھذا ! ماذا.ذي قرار حازم وسریعد المتردیصبح ، والخجول شجاعاً 

ھل ینبغي للطموحات الدنیویة أن تغوینا بعیداً ! لیة من ملك الملوكشأنھ أن یتسلم مرس
، صفحة ٢روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد" (؟عن الثقة المقدسة، والمرسلیة اإللھیة

١٦٧(.  
  

  أسئلة للنقاش
ن في حیاة شاول من خالل ما تعرفھ في أجزاء أخرى من الكتاب المقدس، تمعَّ .١

أیة . عطي الكثیر أن یھدر كل شيءاُ وفي السؤال حول كیف أمكن لشخص 
دروس نستطیع استخالصھا من ھذه القصة ألنفسنا؟ أیة أخطاء ارتكبھا وأدت 

نحدار في طریق قاده إلى نوع التصرفات التي رأیناھا ھذا األسبوع؟بھ إلى اإل

جسد قادر على التعاطف معنا في ن أكثر في فكرة كیف أن المسیح في التمعَّ .٢
غایة في األھمیة بالنسبة لنا؟اً لماذا یعد تجسد المسیح أمر. صراعاتنا

ما، ما ھي الطرق اجعةختبار شخص ما في صفك ممن واجھوا فإستناداً إلى إ.٣
م بھ أكثر ، ما الذي یمكنكم القیاكصف المساعدة من خاللھا؟ بمعنىالتي یمكنكم 
عمل أي شيء ا؟ ھل ھناك حاالت ال یمكن فیھشفھیةالالمواساةمن مجرد 

التفّوه بكلمات المواساة؟" مجرد"سوى 

واحد من األسئلة العویصة التي شكلت تحدیاً بالنسبة للمفكرین المسیحیین عبر .٤
فإذا كان هللا یعرف . لم هللا المسبق وحریة اإلرادة لدیناالعصور ھي فكرة عِ 

إن لم نكن ختیاراتنا؟ وإنحن حقاً أحرار في فھلختیاراتنا قبل أن نقوم بھا، إ
وإذا لم تكن لدینا الحریة حقاً، فكیف یمكن إذن؟أحراراً، فأین الحریة الشخصیة

عاقب بعدل على تصرفاتنا وأفعالنا؟ یجادل البعض، لاللتفاف ـُ حاكم أو نـُ أن ن
، اً حول ھذا اللغز، بأن بعض وإال فإن من أفعالنا یجب أن تكون غیر معروفة 

أي ال یمكن أن یكون الشخص قد قام بھذه [فعال ال یمكن أن تكون حرة ھذه األ
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فإن معرفة : والبعض ال یرى مشكلة]. المترجم: األفعال بمحض حریتھ وإرادتھ
هللا لما سیقوم بھ الشخص ال تؤثر بأي حال من األحوال في حریة الشخص في 

الصف، مدركین أنكم قد ال تستطیعون ناقشوا ھذه األسئلة في. القیام باختیاراتھ
المھم معرفتھ ھو أننا كائنات حرة، ومع ذلك، . التوصل إلى حلول لھذه المسائل

.فبالرغم من احترام هللا الختیاراتنا الحرة، فإن ید هللا ھي العلیا وھو المسیطر
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  )نوفمبر(الثاني تشرین٢٠  الدرس الثامن
  رجل داود: یوآب

  الضعیفالقوي
  

  السبت بعد الظھر
: ٢٠و٢٥ـ١٥: ١١و٢٧ـ٢٣: ٣و٢٣ـ١٧: ٢صموئیل ٢:المراجع األسبوعیة

  .١ملوك ١؛ ١١ـ٧
  

بُّ َوازُن القلوب: "آیة الحفظ أمثال (" ُكلُّ طُرق اإلنَسان ُمْستَقِیَمةٌ فِي َعْینَْیِھ، َوالرَّ
٢: ٢١.(  

  
لغیرة، ل، اـَّ ضل، المؤامرة، الوالء المُ السلطةسیاساتقصة یوآب ھي قصة   
تكفل فیھ السلطة المركزیة أو خطة المعاش الشاملة الكان زمن یوآب زمناً . والعناد

ن تتاح لھم ھم مَ كانوا فقط األشخاص األقویاء .بقاء المرء ممسكاً بزمام األمور
في الحقیقة، لم . یتالشون بسرعةكان یبدو أن األشخاص الضعفاء و؛ فرصة البقاء

ي یوآب القوي مھمة العمل عند داود ـِّ لشأن إال خالل فترة توتصبح إسرائیل أمة ذات
فبعد الضغائن والصراعات بین األسباط وبعضھا . كمشرف على شؤون المملكة

َّ توالتي ا،البعض بدءاً بشاول، وفیما بعد، (الملك سمت بھا فترة القضاة، كان شخصـ
د)وإلى درجة أقوى بكثیر، داود وسلیمان ن أن ئیل، بالرغم مإسراھو الذي وحَّ

مجردال یمكن التخلص منھا فيبَلي ـَ اً من الفكر القأن قرونالكتاب المقدس قد أوضح 
إن حیاة یوآب، كما یصورھا الكتاب المقدس، تشوبھا . فترة ثالثین أو أربعین سنة

  .الحروب والعداوات وحتى اإلبادات الجماعیة
إال أننا تورط فیھا یوآب،قد بالرغم من أننا قد ال نتورط في نوع األشیاء التي   

ومن ھنا، . الشخصیة عند النظر إلى قصتھ ھونحن جوانباً أقبح في صفاتنا قد نواجھ 
قد نتمكن من تحدید من خالل المثال السلبي لیوآب ـ رجل داود الضعیف القوي ـ

ل الوحید في طلب السبینسعى أن و،یةطبیعتنا نحن الشخصوعیوببعض أخطاء
  .المسیح: لتعامل مع ھذه االخطاءالذي یساعدنا على ا

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  يرسَ اُ◌ُ األحد ـ شأن 
) ١٧ـ١٣: ٢ار األیام أخب١نظر أ(رتباط یوآب بعائلة داود إعلى الرغم من   

لى لمحة عللمرة األولى، إال أننا نحصلالعسكریةمسئولیة قیادة قوات داودوتولیھ 
. تال في المعركةكان شاول ویوناثان قد قُ . ٢صموئیل ٢في حول شخصیتھ الحقیقیة 

نظیراً لیوآب في جیش وكان أبنیر. یھوذا بسھولة بتنصیب داود ملكاً رجالوقام
  .ات فیھا شاول وأبناؤهمن المعركة التي مشاول وقد نجا بطریقة ما 

د أبنیر ھو من كان یقوف. تاریخاً طویالً مع واحدھما اآلخرألبنیر وداودوكان   
ولم یكن أبنیر مستعداً . قوات شاول في العدید من المطاردات التي كانت تالحق داود

أبنیروبناء على ذلك، قام. ه یصبح ملكاً ل فكرة أن الرجل الذي كان یطاردلتقبُّ 
الذي لم یكن في المعركة، و، االبن الرابع لشاول، )٩و٨دعد(إِیْشبُوَشَث بتنصیب

وعلى الرغم من أن . حرب ضد یھوذا وداودشنَّ بدأ في على عرش إسرائیل وملكاً 
  .إسرائیل كانت األقوى من الناحیة العددیة، إال أن مملكة داود مضت من قوة إلى قوة

  
  ________________________  حدثص ما ولخِّ ٢٣ـ١٧: ٢صموئیل ٢اقرأ 

____________________________________________________  
  

وقد حذره أبنیر . طارد األخ األصغر لیوآب أبنیر بحماقةشتباكات، خالل اإل  
قتلھ أبنیر في حالة ات، لكن الشاب الطائش لم یسمع، ومرةبتعاد عن طریقھ عدباإل

  .یوآب ھذا الحدث أبداً ولم ینسَ . دفاع عن النفس
َث، الملك درك أبنیر أن األمور ال تتقدم تحت حكم إِیْشبُوشَ وبعد فترة، أ  

صموئیل ٢(عرض علیھ أن یأتیھ باألسباط األخرى لذا فقد لجأ إلى داود و. الضعیف
علم بھذه وعند عودتھ إلى البیت . ب غائباً في ھذه األثناء، كان یوآ). ٢٢ـ١: ٣

  . التطورات الجدیدة، التي زعزعتھ بقوة
  

: ٣صموئیل ٢كیف تعامل یوآب مع ھذا التغییر الذي لم یكن ھو السبب فیھ؟ 
یوآب بقتل أبنیر في داود واألسباب التي من أجلھا قامیوآب لقارن ما قالھ.٢٧ـ٢٣

ل یوآب تصویر دوافع حاوكیف . ٣٠: ٣صموئیل ٢نظر أیضاً أنھایة المطاف؟ 
  __________________________________  كشف ھذا عنھ؟أبنیر؟ وماذا 

____________________________________________________  
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ھذا و. عتقد یوآب حقاً أنھ كان یعمل لما ھو في صالح داود عندما قتل أبنیرإربما 
وراء بعض األمور ما ھي األسباب الحقیقیة . ر في تصرفاتكـِّ فك: یبرز نقطة ھامة

التي تقوم بھا بدالً من األسباب التي تستخدمھا لتبریر عمل ھذه األمور في ذھنك؟ 
  حقاً مختلفین؟نكیف یمكنك أن تتعلم الفرق بین األمرین عندما یكونا

  
  تكلفة الخطیةاالثنین ـ 

جریمة قتل حیالنھ من القیام بأي شيءـِّ في وضع یمكلم یكنیبدو أن داود   
وآب على یأبنیر في ذلك الوقت، على الرغم من أنھ بكى علناً على أبنیر ووبخ 

أعمال انتقامیة مستقبلیة، حاول ولتجنب أیة ). ٣٥ـ٢٨: ٣یل صموئ٢نظر أ(ھتصرفات
من نفسھ شخصاً ال وحاول أن یجعل. الفوز بالحظوة عند داود والتقّرب منھیوآب

أي أنھ حاول إرضاء [‘بالعمل القذر’وقد كان مستعداً للقیام .ستغناء عنھیمكن اإل
لكن سعي المرء الجاد ألن یجعل من نفسھ . من أجل داود]داود بأي شكل من األشكال

إنساناً ال غنى عنھ بدالً من التركیز على فعل الشيء الصواب غالباً ما یترتب علیھ 
وإذا تكرر حدوث ذلك، فإن صوت ضمیرنا . لضمیر لدى ھذا اإلنساننتھاك اإ

عندما یكون ما تخاذ موقف إال نستطیع قد أننا ، شیئاً فشیئاً، أكثر بالدة لدرجةسیصبح
  .ذلك ضروریاً ومطلوباً بشدة

ونرى ھذا المبدأ یتكرر عدة مرة . نھیار المصداقیةإوتعمل الخطیة أیضاً على   
فبسبب خطیئتھ مع بثشبع وضد أوریا، لم یستطع داود العمل على . في حیاة داود

فعندما قام ابنھ البكر . ل هللامن قِبَ فر لھنضباط أبنائھ على الرغم من أنھ قد غُ إ
صموئیل ٢(تالً ، وأصبح ابنھ الثاني قا)١٣صموئیل ٢(باغتصاب أختھ غیر الشقیقة 

  .، وقف داود عاجزاً، لعلمھ أنھ مذنب بارتكاب خطایا مماثلة)٣٩ـ٢٣: ١٣
  

  ___________  ماذا تخبرنا ھذه الفقرة عن یوآب؟. ٢٥ـ١٥: ١١صموئیل ٢اقرأ 
____________________________________________________  

  
جعلتاه غیر قادر على فیداه الملطختان بدم أبنیر . كان لدى یوآب المشكلة ذاتھا  

فأضاف یوآب إلى قائمة . حیاة رجل صالحعدة في إنقاذ ستجابة بنحو مالئم والمسااإل
أن أوریا لم ١٧: ١١صموئیل ٢الحظ في . صبح، بالفعل، قاتل أبنیرجرائمھ عندما أ

جال آخرین في ھذه الحملة المتھورةحیث أرسل یوآب بعض ر. یكن وحده الضحیة
یاة وبالرغم من أننا نعرف من ح. التصدیقباً أكثر وجدیراً لھ یبدو حقیقیلیجعل األمر ك
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نھیار المصداقیة إداود أن الرب رحیم وأنھ یغفر لنا عندما نتوب، غیر أن عواقب 
  .نعدام االستقامة ھي شيء علینا حملھ والتعایش معھإو
  

ماذا . ١٥ـ٥: ١٨صموئیل ٢اقرأ اآلن . في المثال السابق، انصاع یوآب ألوامر داود
  _______  لفعل، كذلك؟یخبرنا ھذا التصرف عن یوآب؟ كیف كان یمكنھ تبریر ھذا ا

____________________________________________________  
  

تبع أوامر داود حتى عندما یكون فیھا ھتمام مالحظة أن یوآب كان یالمثیر لإلمن 
لدیھ مشكلة في عصیان أوامر الملك الصریحة لكن لم تكننتھاكاً لوصایا هللا، إ

فإنھ على أي حال، لو كان أبشالوم قد . عندما یكون في عصیانھا منفعة شخصیة لھ
٥: ١٩صموئیل ٢(أبشالوم یوآب نفسھ نجح في ثورتھ لكان من المحتمل أن یقتل

وكم من السھل السقوط في نفس . یبدو أن یوآب لم یھتم بأحد سوى نفسھ). ٦و
  ك، ألیس كذلك؟الشر

  
  الثالثاء ـ یوآب السیاسي

ألخیھ غیر صة قتل أبشالوم صموئیل عن ق٢صحاح الثالث عشر من األیخبرنا   
مرة و. ب أبشالوم من البلد منتظراً الفرصة المناسبةھروقد . الشقیق أمنون عمداً 

فقد كان أمنون مذنباً باغتصاب أختھ غیر الشقیقة . نجد داود في موقف صعبأخرى 
تھ وجعلتھ غیر قادر ـَّ ویبدو أن ذكرى خطیة داود قد شل. ثامار، أخت أبشالوم الشقیقة

أختھ نتقم الغتصابإشالوم التعامل مع األمور بنفسھ، وبتولي أب. على إقامة العدل
وقد كان الشرف والعار عنصرین ھامین جداً في نظام القیم (شرف العائلة لیستعید
عند موت إنھ ، فل أبشالوم ذلك لمصلحتھ الشخصیةثانیاً، وفع). زمن داودخالل 

ق قلب داود بین تمزَّ . مؤھالً لیرث العرشیصبح أبشالوم اآلن سأمنون، بكر داود، 
حزنھ لمقتل ابنھ، ومحبتھ ألبشالوم، وإدراكھ القاطع بأن كل ھذه الفوضى ھي على 

  .نحو ما متأصلة في خطیئتھ ھو
ومع ذلك، فإنھ عندما لم یجد . قرر یوآب أن یصبح طرفاً ووسط كل ذلك،   

ستخدم والجاً للمكرلبند على جدول أعمال الملك داود، وسیلة مباشرة لوضع ھذا ا
  .المرأة الحكیمة من تقوع

  
حول محبة هللا تقوعما الذي تخبرنا إیاه قصة المرأة التي من. ١٤صموئیل ٢اقرأ 

  ____________  عن یوآب؟ما الذي تخبرنا الفقرة إیاه وغفرانھ؟ في الوقت ذاتھ، 
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محبة لمرأة تقترح أن یوآب كان یعرف عنإن القصة التي یضعھا یوآب بفم ا  

لألسف، كانت . لقد كانت معلوماتھ الالھوتیة صحیحة. هللا العظیمة تجاه الخاطئ
نتقام سام باإلــِّ تفقد استمرت حیاتھ في اإل. معلومات یوآب مجرد معلومات ذھنیة فقط

فبالنسبة لھ، كان لكل . ناً ضد محبة هللا في حیاتھحصَّ یوآب مُ لقد أصبح . وعدم المغفرة
لقد أدرك . رتقاء بالنفسیمكن استخدامھا لإلبما في ذلك الدین، نھایة سیاسیة شيء، 
یبدو . حتمالیة أن یكون أبشالوم ملكاً وأراد أن یبدأ في ربط نفسھ بملك المستقبلإیوآب 

] من أبشالوم[ولم یتلق یوآب أي شكر . ي أبشالومفأن یوآب قد وجد شبیھاً لھمع ذلك 
فقد أراد أبشالوم ببساطة أن یستخدم یوآب . على مبادرتھ بإعادة أبشالوم إلى البیت

وبسرعة أظھر لیوآب أن بإمكانھ أن یكون بنفس القدر من المكر والخطورة ،ویستغلھ
حقول یوآب إلجباره ولقد فعل أبشالوم ذلك بحرقھ. یھماالتي یمكن لیوآب أن یكون عل

راد توضیحھا والنقطة الم). ٣٣ـ٢٨: ١٤صموئیل ٢(على الترتیب للقاء لھ مع داود 
إلى أدتلتدخل یوآب، فلقد أعد المسرح اآلن لحركة تمردھنا ھي أن الفضل یعود

  .حرب أھلیة
  

والرغبة في التفوق الذاتي للطموح الشخصي، الكبریاء، ما مدى سھولة السماح
ھي الدافع وراء تصرفاتك؟ كیف یمكنك تعلم التعرف على ھذه األشیاء في بأن تكون 

نفسك؟ كیف یمكنك من خالل نعمة هللا أن تنتصر علیھا قبل أن تقود إلى دمارك 
  وھالكك؟

  
  األربعاء ـ العیش بالسیف

ررت خیانة أي دور نجد یوآب یقوم بھ ھنا مجدداً؟ كیف بُ . ٢٠صموئیل ٢اقرأ 
  ________________________________________________  ؟یوآب

____________________________________________________  
  

وكان عماسا قائد قوات ). ٢٥: ١٧صموئیل ٢(كان عماسا ویوآب أبناء عم   
أبشالوم بباألمر الخاص وبعد أن عصى یوآب أوامر داود فیما یتعلق . أبشالوم

ص نفسھ من یوآب ویقدم الوعد لعماسا ــِّ ، أراد داود أن یخل)١٤و٥: ١٨صموئیل ٢(
فعلى كل ).١٣: ١٩صموئیل ٢(بدالً من یوآب )جیش داود(بأن یكون رئیس جیشھ

ومن .ي التي مھدت الطریق لحركة التمردكانت مكائد یوآب وتخطیطاتھ ھحال 
الذي عصى أوامر الملك (الواضح أن خطة داود لم تكن فقط بدافع الغضب نحو یوآب 
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من كان تعیین عماسا خطوة سیاسیة أیضاً بل لقد كان في). عمداً وقتل ابنھ أبشالوم
  .شأنھا اإلشارة إلى المصالحة مع القوات المتبقیة الموالیة ألبشالوم

  
  الوضع السیاسي في إسرائیل؟حول ٢و١: ٢٠صموئیل ٢رة في ماذا تخبرنا الفق

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
اعماسداودتجاھل داود یوآب ألنھ قد وعد عماسا بقیادة الجیش، وقد أرسل  

لم یتمكن عماسا من عمل ذلك في . د جدیدلحشد القوات من أجل التعامل مع تمرُّ 
لجأ داود إلیھ لقد بعث داود بعد ذلك في طلب أبیشاي، شقیق یوآب، و. الوقت المناسب

،والتقى یوآب وعماسا في النھایة. بدالً من اللجوء إلى یوآب في وقت األزمة
ویركز كاتب السفر على فجائیة . قتل یوآب عماساواستنساخاً لحدث اغتیال أبنیر، فقد 

قتل یوآب ابن عمھ بكل برود لقد ). ١٠ـ٨: ٢٠صموئیل ٢(الھجوم على عماسا 
  .ستغناء عن خدماتھ وألنھ لم یعد األولھ قد تم اإللمجرد أن

ربط الحاول أحد رجال یوآب إضفاء الشرعیة على تصرفات یوآب من خالل  
ھووُ . الملك داودبینھ وبین  وإن (عتقاد بأن الوالء لداود معناه الوالء لیوآب الناس لإلجِّ

حق یوآب في أن یكون ، والوالء لیوآب كان معناه)عن یوآبكان الملك قد نأى بنفسھ 
  .حلفین ومنفذ حكم اإلعدام في قضیة عماسا دون مسائلةھو القاضي، والم

  
كم ینبغي أن نكون حریصین . یوآب في خیانتھ لعماسا)نفاق(زدواجیةإنظر إلى أ

ینبغي أن كم . من عدم خیانة شخص یثق بنا، واستغالل تلك الثقة للقیام بأذیتھم
  .ھنا١٢: ٧تطبیق متى یكون من السھل

  الخمیس ـ وقفة یوآب األخیرة
السن جداً اآلن، وال فھا ھو داود قد تقدم ب. وقیت مناسب للغایةیبدو أن الت  

. جيء بفتاة جمیلة لتصبح حاضنة داود الخاصةقد و. یستطیع الشعور بالدفء لیالً 
ویركز كاتب السفر المقدس بصورة خاصة على حقیقة أن داود لم تكن لھ عالقة 

فداود لم . ، الشيء الذي یظھر تدھور حالة داود وضعفھ)٤ـ١ملوك ١(جنسیة معھا 
. كذلك من معرفة ما یحدث في مملكتھأبیشج ولكنھ لم یتمكن ‘معرفة’یتمكن فقط من 

أدونیا، أكبر أبناء داود الباقین على قید الحیاة، أنھ قد حان الوقت اآلن قد قرر ف
  .للترتیب لتنصیبھ ملكاً 
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عن یوآب یخبرنا ما الذي یسعى إلیھ یوآب اآلن؟ أي شيء إضافي. ١ملوك ١اقرأ 

  __________________________________________  ؟بھ ھذا الموقف
____________________________________________________  

  
من األشخاص األساسییناً واحدیوآب كانأن ٧: ١ملوك ١ح اآلیة في توض  

فھو، مثلما فعل مرات عدیدة من قبل، قد مضى في . نقالبھذا اإلالذین رتبوا ل
مع . عن عمل أي شيء حیال ما یفعلھتصرفاتھ معتقداً أن الملك داود سیكون عاجزاً 

قد ف. فصرُّ ـَّ داود بالتدة من بثشبع والنبي یوناثان، قامذلك، وفي ھذه المرة، وبمساع
  . في الحكممخططات یوآب وأدونیا عندما أعلن أن سلیمان ھو شریكھداودأحبط

لدیھ ففي حین أنھ ربما كانت. من المعادلةویبدو أن یوآب قد أخرج هللا بالتمام   
فقد .حیاتھصلة بتلك المعرفة لم تكن لھا أنكل المعرفة الالھوتیة حول هللا، فقد بدا

فھو قد . لھ والھروب من العواقبادر دائماً على العیش كما یحلوكان یوآب یعتقد أنھ ق
فا ال یمكن خداعھ؛ بالرغم من أن العقوبة قد ال تجيء فوراً؛ . أن هللا لیس داودنسي

. إال أنھا یوماً ما ستجيء، ما لم یكن في ھذه الحیاة فإنھا ستجيء في الدینونة النھائیة
غالطیة " (الذي یَْزَرُعھُ اإلنَساُن إیَّاهُ یَْحُصُد أیًضافَإنَّ "مھما طال الزمنمع ذلك، و

٧: ٦.(  
حصل یوآب على فرصة أخیرة وقد . ة النھائیة، ھناك دائماً رحمةوقبل الدینون  

مع . حتفاظ بممتلكاتھبحیث لم یعاقبھ سلیمان من أجل تآمره مع أدونیا وسمح لھ باإل
. نقالب ثانیةإم أي اعتذار، وقد تورط في محاولة قدِّ ذلك، لم یظھر یوآب أي ندم ولم یُ 

مسك فھرع إلى الھیكل وأ. حاولة، أدرك یوآب خطورة موقفھوعندما لم تنجح ھذه الم
فقط ألولئك الذین قتلوا قتالً ر ملجأـِّ وفونسى یوآب مع ذلك أن المذبح یُ . بقرون المذبح

. بھ أخیراً عترافإللقد لحق ماضي یوآب الخالي من ا). ١٤: ٢١خروج (غیر عمد 
  ).٣٥ـ٢٨: ٢ملوك ١(الرجل الذي عاش بالسیف بالسیف ماتف
  

فإن كل شيء بغض النظر عن مدى ما كان علیھ یوآب من خداع ومكر وطموح، 
ماذا . إتضاع وتوبةورتكبھ كان یمكن  أن یغفره لو أن یوآب جاء  في إیمانإ

  .مستعداً للمطالبة بھا لنفسكعنك وعن عیوبك؟ إن المغفرة حاضرة، إذا كنت 
  
  
  



٧٥

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
ال یجب أن نتمسك بالحق فقط، لكن لنجعل الحق یتمسك بنا؛ وھكذا یكون "  

یاتنا وصفاتنا حقیقة أن ستعلن حفوإذا كان ھذا ھو الحال، . الحق فینا ونحن في الحق
مجتمع مقدساً، ویمنحنا لیاقة أخالقیة تتوافق مع من أجلنا؛ شیئاً شیئاً الحق ینجز

؛ وعندما تجد تلك إن الحق الذي نتمسك بھ ھو حق سماوي. وت المجدالمالئكة في ملك
ر والمنقي، ألن دیانة یسوع الدیانة مسكناً في القلب، فھي تشرع في عملھا المطھِّ 

القلب؛ يقاسمھمالً، أوتجعلھذیئاً؛ وھي أبداً ال المسیح أبداً ال تجعل اإلنسان فظاً أو ب
هللا، یرقى باإلنسان ویقدسھ؛ إن الحق عند الذي یأتي من وسماوي المصدرإنما الحق

؛ الحق السماوي یزیل من السماوي یجعل اإلنسان مھذباً، لطیفاً، حنوناً، وطاھراً 
" ینریرره من الكبریاء والطموح الشطھِّ محبتھ للعالم، ویوأنانیتھ واإلنسان قساوة قلبھ

  ).٦٦، صفحة ١روح النبوة، عالمات األزمنة، مجلد (
  

  أسئلة للناقش
إلى أي مدى یمكننا التعبیر عن والئنا لعائالتنا، وأرباب أعمالنا، وبلدنا؟ ما ھي .١

الحدود لھذه العالقات الھامة؟

أي دلیل . قتباس المأخوذ عن روح النبوة بدرس یوم الجمعةأعد قراءة اإل.٢
یمكنك رؤیتھ في حیاتك أنت الخاصة بأن الحق یمسك بك؟ بینما من المھم 

صادقین مع التركیز على یسوع ولیس على أنفسنا، نحن بحاجة إلى أن نكون 
).٥: ١٣كورنثوس ٢(أنفسنا بشأن موقفنا فیما یتعلق باإلیمان 

ع ـِ بـّ لقد كنت فقط أت: "من األفعال عبر التاریخ بواسطة من قالوارتكبت العدیداُ .٣
نؤمر فیھا بعمل نتعامل نحن كمسیحیین مع ظروف كیف ینبغي أن". التعلیمات

أمور نحن نعلم أنھا خطأ؟ واألكثر أھمیة، كیف یمكننا تنمیة نوع اإلیمان الذي 
وامر، وعندما نحتاج إلیھ للوقوف راسخین، حتى عندما یعني ذلك تحدي األ

یكون في األمر تكلفة من جانبنا ومن جانب أحبائنا؟

ذى؟ أیة ؤْ ـُ نھل من العملي أو حتى من الممكن المغفرة أو النسیان عندما .٤
تعلمھا من درس ھذا األسبوع حول المغفرة، عدم المغفرة، نادروس یمكن

وعواقب عدم المغفرة؟
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أسالیباً تجاریة معدومة الضمیر روكفیلر . لقد استخدم تاجر النفط جون د.٥
وكان یبرر أفعالھ بقولھ لمنافسیھ أنھم بحاجة إلى بیع . لیشترى منافسیھ

: كان یقول لھم. بمفردهشركاتھم لھ والسماح لھ بمواجھة مخاطر تجارة النفط
وكان یجعل األمر یبدو كما لو أنھ یعمل لما فیھ خیرھم، في ". دخلوا الفلكإ"

أیة دروس یمكننا تعلمھا حول . ألمر كان یبتعلھم ویلتھمھمحین أنھ في حقیقة ا
سھولة تبریر األعمال عدیمة األخالق؟
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  )نوفمبر(كانون الثاني ٢٧  الدرس التاسع
  األمانةاإلخالص وتأثیر : ةـَ ِرْصف

  
  السبت بعد الظھر

: ١٣؛ مرقس ٩ـ١: ٢١و١١ـ٦: ٣صموئیل ٢؛ ١٩: ٣٠تثنیة :المراجع األسبوعیة
١٣.  

  
"ھُ ــُّ تُْرٌس َوِمَجنٌّ َحق. َك، َوتَْحَت أْجنَِحتِِھ تَْحتَِميـُ لــِّ َوافِیِھ یُظلخَ ب: "الحفظآیة 

).٤: ٩١مزمور (
  

ھناك آیتان . مطلعإن قصة رصفة ھي قصة امرأة أجنبیة قامت بدور إنسان   
متصلتان بفترة حكم داود كتابیتان فقط تذكران رصفة بشكل واضح، وكلتاھما

یتفق ). ١١صموئیل ٢(ن المحتمل أن یكون ذلك قبل عالقة داود ببثشبع المبكرة، وم
صموئیل ال تلي من ٢من ٢٤ـ٢١صحاحات من أن األعلى معظم مفسري الكتاب 

، لكنھا باألحرى تقدم مزیداً من ٢٠صموئیل ٢حیث األحداث المتضمنة بھا 
  . لحیاة داود) التسلسل العام(المعلومات التي ال تتناسب مع المحور العام

لملك سابق، لم یِّةسَّرَ فھي كامرأة و. عاشت رصفة على حافة قصة الملك داود  
ھا في الحیاة تفي واقع األمر، لقد بدت فرص. یكن لدیھا سوى القلیل من الخیارات

ھا المتوفي على بنیھا، ووقوف عائلة زوجإلكنھا بالرغم من موت . كئیبة وموحشة
. فت بنبل وشھامة، بدالً من الجلوس في الركن وندب حظھا السیئبادة، تصرَّ حافة اإل

. ّمةاُ وقد جعل وجودھا في لحظتین حاسمتین من تاریخ داود، صانعة َملٍِك وبانیة 
اإلخالص لیس مشروطاً بالظروف أو بالنصیب : یمكننا تعلم شيء ھام جداً من رصفة

غیر مشروط لعمل ما ھو ) تكریس(م لتزاإإن اإلخالص ھو ). أو الطالح(الصالح 
  .ر عن الكلفةظصواب بغض الن

  
  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  الملك)ةسریَّ (األحد ـ محظیة
َراِريِّ في العھد القدیم  ٥: ٢٥تكوین (ھناك العدید من اإلشارات والمراجع إلى السَّ

ما الذي ).٣و٢: ١١ملوك ١؛ ١٦ـ١٣: ٥صموئیل ٢؛ ٣١و٣٠: ٨؛ قضاة ٦و
َراِريِّ ؟   _____________  یمكننا معرفتھ من خالل ھذه المراجع وغیرھا حول السَّ

____________________________________________________  
  

. ؤخذن في الغالب من صفوف نساء العبید أو الجواري لعائلة مایُ نَّ ـُ كالسََّراريِّ   
قامھن موكان دورھن الرئیسي ھو إنجاب ورثة، وعندما كن ینجبن ذكوراً، كان 

وكان . ادیاتلمقام ومنزلة الزوجات العمشابھیننجتماعي ومنزلتھن یصبحااإل
في األنساب كما ظھر أبناء السراري).٤: ٢٠قضاة (تھیّ الرجل یعتبر زوجاً لُسرِّ 

: ٢٥تكوین (یحصلون على جزء من المیراث بناءوكان أولئك األ) ٢٤: ٢٢تكوین (
السََّراريِّ قد انتشر وجودھن في فترة اآلباء؛ خالل ومن المدھش مالحظة أن ). ٦و٥

  .المدة المبكرة للحكم الملكي، والسراري كن متصالت بالعوائل الملكیة
  

ما الذي یمكننا تعلمھ حول رصفة وحول ظروفھا في ذلك . ١١ـ٦: ٣صموئیل ٢أقرأ 
  ___________________________________________  الوقت بعینھ؟

____________________________________________________  
  

، حیث ٦: ٦شعیاء انظر إ(‘الَجْمَرة الحیة’إن رصفة، التي یعني اسمھا   
‘رجل الخزيویعني اسمھ’جزء من عائلة إِیْشبُوَشُث ، ھي )ستخدم نفس الكلمةت

ل ملكاً عِ تبقي لشاول، والذي من خالل مساعدة أبنیر جُ الذي بن الوحید اإلوالملكیة، 
وحقیقة أن كاتب السفر قد ). ١٠ـ٨: ٢صموئیل ٢(على إسرائیل َوَعبََر إلى َمَحنَایَم 

ا كانت وال بد تقترح أن أسرتھ") أَیَّةَ ابنة("المعلومات عن والد رصفة أدرج بعض 
بن شاول یظھر بصیغة أخرىإسم إأن ومن المفارقات.لم تكن عبدةھامة وأن رصفة

: ٨أخبار األیام ١" (رجل البعل"، "ْشبََعلَ "في تسلسل أنساب شاول، فنجد أن اسمھ 
ھا ھي إھانة مستترة استخدم١٠ـ٨یل صموئ٢ویبدو أن الصیغة المستخدمة في ). ٣٣

  .‘رجل خزي’فإن رجل البعل ھو إحراج لبیت شاول وبالتالي فھو : كاتب السفر
فھي تنتمي . الشخصیة بعیدة كل البعد عن المثالیةولقد كانت ظروف رصفة  

السلیل إلى أسرة شاول، وبالرغم من أن القائد المتمكن أبنیر قد ساند إِیْشبُوَشُث،
فیبدو أن مصیرھا . ة لشاول، لم تكن في أمانیّ ، كسرّ الضعیف لشاول، غیرأن رصفة
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ل قوى وظروف تفوق سلطتھا أو ـَ بسیطر علیھ من قِ خارج عن یدیھا ومُ كان 
  .ةسیطرتھا الشخصی

  
متى (" ُكلَّ َمْن یَنظُر إلى اْمَرأٍَة لِیَْشتَھیََھا، فقد َزنَى بَھا فِي قلبِھِ "یخبرنا المسیح بأن

كیف نوفق . مع ذلك، كان لدى العدید من رجال هللا سراري في العھد القدیم).٢٨: ٥
إذ تفكر في إجابة، تذكر أن مجرد ِذكر (بین ھذه الحقیقة وبین ما قالھ المسیح؟ 
ستحسانھ إعني بالضرورة موافقة هللا أو ممارسة شيء ما في الكتاب المقدس ال ی

  ).المثلى للعیشالطریقةوال یعني كذلك أن تلك ھي،لھذا الشيء
  

  االثنین ـ ذكر اسم رصفة
لم تجر األمور مع إِیْشبُوَشُث على ما یرام في الحرب الدائرة بین بیت شاول   

وعلى نقیض الوضع المتدھور في بالط إیشبوشث، ). ١: ٣صموئیل ٢(وبیت داود 
ائمة بأبناء داود المولودین لداود في یدرج النص الكتابي في ھذه المرحلة من القصة ق

وتعكس القائمة قوة داود ). ٥ـ٢: ٣صموئیل ٢(حبرون خالل ھذه الفترة الزمنیة 
  .یعنون المستقبل واألمنكانوا المتزایدة، بما أن األبناء 

، یتھم قائد ‘رجل الخزي’فإن أیشبوشث ) ١٠ـ٧: ٣صموئیل ٢(وكما رأینا في   
نطالقاً من ردة فعل أبنیر القویة نجد أن إو. ة أبیھ شاولیّ جیشھ، أبنیر، بالنوم مع سرّ 

  .ھذه كانت جریمة خطیرة جداً 
  

شرح ما یعنیھ النوم مع زوجة أو سریة شخص قوي في زمن إأقرأ اآلیات التالیة و
  ________  )٢٢و٢١: ٢ملوك ١؛ ٣: ٢٠و٢٢و٢١: ١٦صموئیل ٢العھد القدیم؟ 

____________________________________________________  
  

فھي، . ي تركز على أبنیر وأیشبوشثفعالة كثیراً في القصة التلم تكن رصفة  
في مسرحیة ) ورقة رھان(بیدقاً آخراً ویبدو أنھا كانت. ةیّ د سرّ جرَّ على أي حال، مُ 

ذا ما كان أبنیر قد والنص الكتابي غیر واضح بشأن إ. القوة الدائرة بین الرجلین
ر قد غیَّ وحقیقة أن أبنیر. یتمكن من اغتصاب العرشكي اضطجع مع رصفة

البالط الملكي د إشاعة سیئة مصدرھا جرَّ الموضوع بسرعة یقترح أنھا كانت مُ 
یرید أن یكون ملك إسرائیل، أبنیرفإذا كان]. بالط الملك داود[المرتجل في حبرون 

  ؟"مسیح الرب"فھل كان سیكون مستعداً لالنضمام إلى قوات داود 
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فلقد كان ). ١٢و١٠و٩: ٣صموئیل ٢(أبنیر بفراره إلى داود صنعاً لقد أحسن   
بیت شاول إلى بیت داود لیقسم رجل صاحب نفوذ من نتقالإتھام أیشبوشث سبباً في إ

وفي الحقیقة، لقد حدث ذلك . یمین الوالء لداود، الشيء الذي یضمن زوال بیت شاول
ولقد كان ذكر . من فرار أبنیر إلى داودبعد وقت قصیر) ٤صموئیل ٢انظر (بالفعل 

فبالرغم من أن رصفة لم تكن فعالة في . ر في ھذا التغییرــَّ بالفعل ما أثاسم رصفة ھو 
  .األحداث التي تم سردھا إال أنھا كانت ذات أھمیة بالغة

، لكانت الحرب بین لھ حكیمةتھام أیشبوشثإفلو لم تكن ردة فعل أبنیر بشأن   
ال نعرف ما حدث لرصفة بعد نحن.قد استغرقت وقتاً أطولعلى األرجح الطرفین

ت ، حیث لعب١٤ـ١: ٢١صموئیل ٢یعود ذكرھا فقط في مذكرات داود في لكن ،ذلك
  .للغایة في جمع األسباط والفئاتدوراً ھاماً دوراً خفیاً لكنھ كان 

  
مع ذلك، فما . كثیراً ما نجد أنفسنا منغمسین في ظروف ال نستطیع السیطرة علیھا

أكثر ذا في النھایة یعد ھذا الشيء ائماً السیطرة علیھ، ولماھو الشيء الذي یمكننا د
  .١٣: ١٣؛ مرقس ١٩: ٣٠نظر تثنیة أأھمیة من غیره؟

  
  الثالثاء ـ العین بالعین أم الحل المناسب؟

ویركز النص العبري على الفترة . كانت ھناك مجاعة شدیدة في إسرائیل  
لم یكن ھذا ").سنیَن، َسنة بَْعَد َسنَةٍ ثالَث ("الطویلة التي مرت دون ھطول أي مطر 

ة مباشرة عن إعطاء البشركان الناس یعتبرون هللا مسئوالً مسئولی. عتیادیاً إأمراً 
ونحن لم نخبر بأیة وسیلة ". وجھ الرب"طلب داود . مطراً وعن حجب المطر عنھم

َو ألْجل ھُ : "سبب عدم ھطول المطرح تسلم داود إجابة هللا، لكن مضمون إجابتھ وضَّ 
َماء   ).١: ٢١صموئیل ٢" (َشاُوَل َوألْجل بَْیِت الدِّ

  
شاول بسبب ذنب ) نسل(لماذا ینبغي أن یتألم أحفاد . ٦ـ١: ٢١صموئیل ٢اقرأ 

  ؟٤ـ١: ١٨؛ وحزقیال ٣٠و٢٩: ٣١؛ إرمیا ١٦: ٢٤ھم؟ أال یناقض ذلك تثنیة جدِّ 
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
ھي عدالة هللا ھنا؟ أین. إن ھذه قضیة ساخنة وھي سبب نقاشات بین العلماء

یشیر بعض المعلقین إلى أن داود قد استخدم ؟ھل العدالة أمر جماعي أم أمر فردي
في " الرب] قول"[وأن . المجاعة كعذر مالئم للتخلص من منافسیھ المحتملین للعرش
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وجد لتلبیة أغراض داود؛ مع ذلك، ال تكان تالعباً ذكیاً برسائل هللا١: ٢١صموئیل ٢
ما تشیر إلیھ .في نصوص الكتاب المقدس على أن ھذا كان ھو دافع داودأي إشارة 

اآلیة بوضوح ھو أن شاول كان یفكر في إبادة الجبعونیین، الذین كانت لھم صلة 
  .السكان األصلیین لكنعان قبل أن تسیطر إسرائیل على فلسطین" األموریین"بـ

بالرغم من أن : المقدسویبرز النص الكتابي مبدأ ھاماً من مبادئ الكتاب   
تؤثر في ، غیر أن ھذه األمورأعمالنا واختیاراتناوالخالص قد یتوقف على قراراتنا
في أورشلیم، تبعت فعندما حكم ملوك صالحون. مالمحیطین بنا وال تتم بمعزل عنھ

عتالء إى ؛ ومن الناحیة األخرى، أدّ هللا وسعت للعیش وفقاً لصالحھمملكة یھوذا 
  .لحین للعرش إلى سقوط الكثیرین في إسرائیلملوك غیر صا

وفي النصوص التاریخیة للعھد القدیم، ال توجد ھناك أي إشارة إلى محاولة   
ُ نتقام شاول من بلدة نإفإن مثال مع ذلك، . تدمیر الجبعونیینشاول وٍب الكھنوتیة یشیر ـ

فإن (تبدو حماسة شاول جیدة من الخارج . إلى أن شاول كان قادراً على ذلك
، لكن التقییم اإللھي لھذا التصرف )الجبعونیین على أیة حال كانوا غرباء وأجانب

ن نحترم یتوقع هللا منا أ). ٢١ـ١٥: ٩یشوع (یؤكد على تقدیر هللا الكبیر لإلخالص 
درساً عملیاً في !) وتعطي الملك داود(، وكما سنرى، ستعطینا فةفإن رص. وعودنا

  .األمانة واإلخالص
  

من أننا ال نفھم بالتمام لماذا كان ینبغي أن یكون ھناك مجاعة بسبب على الرغم
مع ذلك، . أن تصرفاتنا تصحبھا عواقب ـ دائماً ، إال أنھ علینا تذكُّر خطیة شاول
لعمل ةال ینبغي أن نتجنب عمل الخطأ، لیس بسبب العواقب المحتملأكمسیحیین، 

: یجعلك تسعى لفعل الصواب أكثرخطأ التصرف نفسھ؟ ما الذي الخطأ ولكن بسبب 
  خوفك من عواقب تصرفاتك الخطأ، أم رغبتك في عدم فعل الخطأ؟

  
  األربعاء ـ اإلخالص ھو أسلوب حیاة

وھنا نالقي . داود على طلب الجبعونیین، وتم إیجاد سبعة أحفاد لشاولقفاو  
عدموا كي ختیارھم لیُ إبناھا من شاول من بین الذین تم إفقد كان . رصفة مرة أخرى

، والتي تعمل "رــِّ فـَ كاُ "الكلمة العبریة ٣: ٢١صموئیل ٢تستخدم ". ارةـَّ الكف"تتحقق 
كمصطلح تقني لتشیر إلى الكفارة وتظھر كذلك في سیاقات مثل یوم الكفارة في 

  .١٦الویین 
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بأیة كیف لنا أن نفھم ھذه الفقرة؟ أو ھل یمكننا فھمھا؟ . ٩ـ١: ٢١صموئیل ٢اقرأ 
بالتمام اھذه الفقرة مثاالً ألمور في الكتاب المقدس ال نستطیع شرحھطرق تعد 

ألمور ال نفھما (؟ أیة أمثلة أخرى مثل ھذا المثال اونحتاج إلى الوثوق في هللا بشأنھ
یمكننا إیجادھا في الكتاب المقدس، حاالت نكون فیھا، على رغم من ) بشكل كامل

  _________   ورحمتھ على أیة حال؟عدم فھمنا، بحاجة إلى الوثوق في صالح هللا
____________________________________________________  

  
، وبالتالي لم )٤٢و١٧ـ١٢: ٢٠صموئیل ١(تذكر داود وعده لصدیقھ یوناثان   

وھذا األمر یؤكد على نقطة ھامة في . إلى الجبعونیین" وشثیبمف"م ابن یوثان ــِّ سلیُ 
بوعد إسرائیل نحو الجبعونیین، فقد بالرغم من أن شاول قد أخلَّ : النص الكتابي

  .احترم داود وعده لیوناثان، حتى بعد موتھ
  

ماذا یخبرنا ذلك .١٠و٩: ٢١: ١٦صموئیل ٢بنیھا؟ إماذا فعلت رصفة عندما قتل 
  ________________________________________________  عنھا؟

  
سم والدھا إوذلك من خالل ذكر على تقدیره الكبیر لرصفةیؤكد كاتب السفر   

شار إلیھ على أنھ الملك نقیض من داود الذي یُ ، وذلك على ال)٧: ٣صموئیل ٢راجع (
ل آالم رصفة وحزنھا وھي تنظر إلى نحن فقط نستطیع أن نتخیَّ . أو یشار إلیھ بنسبھ

، وھناك في الخیشقماش تبني كوخاً مؤقتاً من نراھا و. مین السبعوجثث المعد
ولم . الحیواناتورب من الجثث المتحللة لتحمیھا من دنس الطیور م بالقالعراء، تخیِّ 

تفعل رصفة ذلك لیوم أو سبعة أیام، لكن یبدو أنھا ظلت مراقبة للجثث لعدة أسابیع، 
مثاالً رصفة أماً مخلصة فحسب، لكنھا وقفتلم تكن. إلى أن بدأت أمطار الخریف

  .صین دائماً لِ خْ رجال لیسو مُ لإلخالص في وسط قصة كان یسودھا
  

  الخمیس ـ بناء أمة
أخرى نجد كاتب السفر فمرة . نتباه داودإنموذج رصفة في اإلخالص سترعى إ  

د أي أم، جرَّ فھي لیست مُ . بر داود عن تصرفھاخَ ة الكامل عندما یُ یشمل نسب رصف
یَّةُ َشاُولَ إإنما ھي ِرْصفَة  بالقرب من " بأمام الر"فوجودھا على الجبل . ْبنَةُ أَیَّةَ ُسرِّ

قد أمر بإعادة دفن ھو ف: ز داود على القیام بعمل مھم جداً ـَّ ، یبدو أنھ قد حفالجثث السبع
  .كل من شاول ویوناثان وأحفادھما بطریقة الئقة
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  ____________  ؟رصفةكیف تأثر داود بتصرفات . ١٤ـ١١: ٢١صموئیل ٢اقرأ 
____________________________________________________  

  
وكان العدید من جیران إسرائیل یعتبرون أن الدفن الالئق للمیت ضروري   

لقد كانت . جري فیھ اآللھة الدینونةـُ الذي تلتمكین المیت من الوصول إلى المكان
األھرامات في مصر مقابر ضخمة وھي تشھد ألھمیة الدفن في الحضارة المصریة 

في المقابل، لم تكن ممارسات الدفن في إسرائیل مفصلة أو معقدة ألن كتبة . القدیمة
غیر أن . )٦و٥: ٩جامعة (األسفار المقدسة كانوا یعتبرون الموت حالة من الالوعي 

لتقاتل الداخلي ھذه الجنازة مع ذلك كانت جنازة ھامة جداً، إذ أنھا كانت تمثل نھایة ا
  .األساس إلسرائیل موحدةبین األسباط وتضع

  
  _____  ما الذي تسبب في إنھاء المجاعة؟. مرة أخرى١٤ـ١: ٢١صموئیل ٢اقرأ 

____________________________________________________  
  

استجاب لتوسالت بل إن هللا . لم تنتھ المجاعة بعد إعدام أحفاد شاول السبعة
وبعبارة . األرض فقط بعد أن قام داود بتوفیر مكان راحة موقر لبقایا شاول وأحفاده

أخرى، بالرغم من أن العدالة والبر ھما عنصران ھامان في تعامالتنا مع بعضنا 
ومثال رصفة في اإلخالص، حتى في ظل . صالحة مطلوبة كذلكالبعض، فالمُ 

ي النطاق، مما نتج عنھ تإخالصاً ومصالحة واسعَ ظروف بائسة، یبدو أنھ قد جلب 
باط وبعضھا إسرائیل التي كان من الممكن لھا البدء في شفاء جراح حروب األس

في ھذه الجزء الحاسم من حكم داود م الدور الذي قامت بھ رصفةــِّ ویعل. البعض
؛ بناً إالظروف وحدھا ال تصنع أو تكسر : درساً ھاماً یررد صداه عبر القرون

ختیاراتنا، للخیر أو للشر، إذا ما كنا سنكون مجرد إباألحرى، نحن نحدد من خالل 
سیؤثر في أو إذا ما كان إخالصنا الھادئ) رھائن أو آالت ال قیمة أو تأثیر لھا(بیادق 

  .بمھارة في نتائج أمةرتـَّ أثالُمخلصة رصفة حیاة ف. حیاة من حولنا
  

، سریة عدو داود، تأثر ةفمن خالل تصرفات رصف: والمثالتأمل في قوة النموذج
ْن نكونماذا ینبغي أن. داود كثیراً  حول قوة تأثیرنا؟ فكر یخبرنا ھذا بغض النظر َعمَّ

ذا تأثیر أفضل مما أنت علیھ من تأثیر كیف یمكن لك أن تكون. فیمن تؤثر فیھم
  ؟اآلن
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  الجمعة ـ لمزید من الدرس
سالم، والمسیحیة ھي نظام متى قبلھ الناس وأطاعوه فھو اإلنجیل ھو رسالة "  

إن المسیحیة تجعل كل من . نسجام والسعادة في كل ربوع األرضینشر السالم واإل
لقد كانت مھمة یسوع أن یصالح . ة وثیقةخوّ إحدون في ـَّ یقبلونھا ویعتنقون تعالیمھا یت

النبوة، الصراع العظیم، صفحة روح " (الناس مع هللا وكذلك كال منھم مع اآلخرین
  ).٥٣و٥٢

قدِّسة قراءة الكتاب المقدس والتعلیم بھ شيء، وشيء آخر أن تكون مبادئھ الم"  
إن هللا في . من خالل ممارسة ھذه التعالیم وتطبیقھافي النفسةُ مَ طعَّ مُ التي تمنح الحیاة

نھم خاصتھ عن عون أنفصل أولئك الذین یدَّ إفإذا . صالح العالم لنفسھیسوع، قد 
حنون متعاطف نحو واحدھم اآلخر، فإنھم بعضھم البعض، ولم یظھروا أي اھتمام 

، كما أن  روح النبوة، " (محبة هللا لیست في قلوبھمبذلك غیر مقدسین أو مكرسین 
  ).١٩١٠، ١٧)مارس(آذار مجلة الریفیو آند ھیرالد،

  
  أسئلة للنقاش

ر في طرق تظھر من خاللھا أمانة ــِّ في صف مدرسة السبت الخاص بك، فك.١
.هللا للناس في مجتمعك ممن ال یعرفون هللا بصفة شخصیة

فون اإلخالص، جعل أعضاء مختلفین من الصف یعرِّ إما ھو اإلخالص؟ .٢
.من الكتاب المقدس كأمثلةمستخدمین شخصیات

وال نستطیع ظروفنات نكون عاجزین أمام یبدو أننا في العدید من المرا.٣
، التي بالرغم من ظروفھا الذي یمكننا تعلمھ من امرأة كرصفةما . ختیاراإل

فت بأمانة كبیرة أمام الرب؟تصرَّ 

؟ أحفاد یعانون من خطایا والدیھم؟ تترك ھذه القصة مع سراریھمرجال هللا.٤
وبالطبع، وكما ھو الحال . إجاباتعاصر كثیراً من األسئلة بال لدى القارئ الم

جزء مما یعنیھ أن تعیش . اة، ھناك دائماً أسئلة بال أجوبةمع كل شيء في الحی
فإنھ، على كل حال، (نھاأسئلة غیر مجاب عفي عقلك باإلیمان ھو أن تعیش و

كیف ). اإلجابة على كل شيء، فأین ستأتي الحاجة إلى اإلیمان؟تإذا تم
ھا؟ ما نمع أسئلة غیر مجاب عختبارك أنت الشخصي التعایشإمت، في ــَّ تعل
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الذي تعلمتھ من عدم توفر اإلجابات ویمكن أن یساعد شخصاً آخراً یصارع 
إجابة؟لھامع أسئلة تلح في طلب إجابة وھو، حتى اآلن، لم یجد

ھم أمثلة ] من الناس[نمَ . أكثر في موضوع قوة النموذج والمثالتمعن .٥
أمثلة صالحة أم سیئة؟ ؤثرة في ثقافتك وفي مجتمعك؟ ھل ھيمونماذج قویة و

ن یراقبون تصرفاتك وسلوكك؟ ما أي نوع من التأثیر تعتقد أنھ لدیك على مَ 
ختالف مثالك في البیت عما ھو علیھ في األماكن العامة وفي الكنیسة؟ إمدى 
إذا رأوا مثالك بالصدمة جبون بمثالك في العلنیعنن الممكن أن یشعر مَ ھل مِ 

ونموذجك في البیت؟ 
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  )دیسمبر(كانون األول ٤  س العاشرالدر
  :رجل هللا
  ختیاریةإالطاعة لیست 

  
  السبت بعد الظھر

: ١٦؛ لوقا ١٧ـ١٣: ٥؛ دانیال ٣٤ـ١: ١٣ملوك ١؛ ٣٢خروج :المراجع األسبوعیة
  . ٣: ٤تیموثاوس ٢؛ ٢٤: ١٥؛ یوحنا ٣١

  
ِة الِكتَاِب لیَستْ : َعالِِمیَن ھذا أوال: "آیة الحفظ ألنھُ لَْم .ِمْن تَفِسیر َخاصأنَّ ُكلَّ نُبُوَّ

ة قط بَمِشیئَِة إنَسان، بَْل تََكل یُسوَن َمُسوقِیَن ِمَن ــَّ تَأِت نُبُوَّ َم أناُس هللا القِدِّ
وح القُدس   ).٢١و٢٠: ١بطرس ٢("الرُّ

  
. سنتطرق في ھذا األسبوع إلى قصة من أغرب القصص في العھد القدیم  

ومذبحاً ینشق منفلقاً كما لو أطعمة معینةرُ ظِ حْ نبیاً یُ وفللوھلة األولى نرى ملكاً مرتداً 
اً خطیراً نبیاً ُمسناً كاذباً وأسدنجد ثم، وما ھو أكثر مدعاة للقلق، . عةكان بیضة متصدِّ 

  ].صد لھ أن یكون كذلك في ھذه المناسبة بترتیب من هللاأي قُ [نتقائيإبشكل 
لمنقسمة، في وقت كان للمملكة اتجري أحداث ھذه القصة في السنوات األولى   

ملوك ١وبمباركة هللا الصریحة، (وتحت قیادة یربعام . الدینيویسوده التوتر السیاسي 
بعام، ابن عن رحارائیلیة العشرة بعزل أنفسھاألسباط اإلسمت ، قا)٣٩ـ٢٩: ١١

أصبحت الحرب وشیكة، وكان في ھذه الفترة من . سلیمان وریث عرش مملكة داود
قرار والتغییر أن هللا أرسل نبیھ برسالة محددة إلى الملك یربعام حول ستعدم اإل

لمملكة الشمالیة والتي ثبت في النھایة أنھا كانت سبباً في دمار ھذه العبادة الوثنیة في ا
  .المملكة
ن موضوع الطاعة یكمُ ،بال اسموتحت سطح ھذه القصة التي تدور حول نبي   

فيمھما كانت األسئلة التي ال جواب لھاو. الھام ومدى جدیة هللا في تقدیره لطاعتنا
ُ أنھا تإالھذه القصة بالطاعة التامة كارز برسالة ال یلتزم فیھا الكرازة أي ظھر أنَّ ـ

  .زائفةً بشارةً ھا شأن تبلیغھا یجعل منبولكل ما ورد بشأنھا
  

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



٨٧

  األحد ـ سیاسة الدین
نقسام األمة، حیث إت القیادة الضعیفة البنھ یربعام إلى أدَّ بعد موت سلیمان، 

كان یحكم الملك یربعام في إسرائیل وكان یحكم الملك رحبعام في یھوذا الممكلة 
  ).١٢ملوك ١نظر أ(الجنوبیة 

منحدر نفصال بوقت قصیر، وضع الملك یربعام المملكة الشمالیة فيوبعد اإل  
إلى عبادة ل بعیداً عن عبادة هللا وتوجیھھم إسرائید إقصاءفھو لم یتعمَّ . خطیر جداً 

سیاسي حیث أوجد ف من منطلق لكنھ بدالً من ذلك قد تصرَّ ؛ بصورة مباشرةاألوثان
تخفیف عى أنھ یحاول الوادَّ .دانواحد في بیت إیل واآلخر في، مركزین للعبادة

لطریق الطویل إلى بحیث ال یكونوا مضطرین لقطع اوالتسھیل على بني إسرائیل 
ولیس (ر بصري  ــِّ ذكد مُ جرَّ مُ ھما عجلي الذھب أن دَّعىاو. أورشلیم للتعبد ھناك

من جعل العبادة أكثر مصداقیة لعموم الشعبوكان المقصود لھما) لھتمثیالً 
الوصایا نتھاكإبالنھایة إلى ومع ذلك، فإن ما بدأ كخطوة سیاسیة أدى. اإلسرائیلیین

  ).٥و٤: ٢٠خروج (العشر 
  

٣٢ما ھي أوجھ الشبھ التي یمكن مالحظتھا بین حادثة العجل الذھبي في خروج 
  ____________________  ٣٣ـ٢٥: ١٢ملوك ١نظر أوعجول یربعام الذھبیة؟ 

____________________________________________________  
  

من الضروري أیضاً تكییف و،العبادةفيبتكار من الضروري التجدید واإل  
. جداً وحذرین، لكن یجب أن نكون حریصینختلفةثقافاتنا المعبادتنا لتتناسب وسیاق

وفي حالة . كون لھ آثاراً بعیدة المدىیرافاً طفیفاً عن وصیة واضحة  نحإفإن 
لم لكن األمور. إسرائیل، قادت العجول الذھبیة األمة إلى طریق الخطیة الصارخة

د من التغییرات األخرى كان یربعام مضطراً إلحداث المزیفقد . تتوقف عند ھذا الحد
أراد إقناع بعض الالویین الذین كانوا یعیشون داخل حدود مملكتھفھو قد. كذلك

ولم یكونوا على المترتبة على ذلك ون المخاطر مع ذلك، فقد رأى الالوی. بوجھة نظره
من عامة ؛ ومن ثم، كان یربعام مضطراً ألن یجعلستعداد لمعارضة وصایا هللاإ

ى بدوره إلى ، الشيء الذي أدَّ )٣٢و٣١: ١٢ملوك ١(كھنة لدور عبادتھ الناس
  .ھذا المنصب المقدسدھور وإھانة ت

التي قام بھا یربعام ة یالدینیة السیاسالتغییراتكان ال بد وأن تعمل قصة   
مع الكنیسة المبكرة ذلك، فقد حدث الشيء ذاتھكرة؛ مع كمحذر للكنیسة المسیحیة المب

وأصبح . جتماعیةإتغیرت الوصایا اإللھیة بسبب تأثیرات سیاسیة أو ، حیث أیضاً 
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وتم . الجدید من أجل تمییز الكنیسة عن الیھود" المقدس"األحد ولیس السبت ھو الیوم 
.الوثنیینمن نین كذلك تقدیم فكرة تبجیل القدیسین لجعل عبادة هللا مرئیة أكثر للمؤم

بأي شكل من األشكال ولم تكن الضغوطات التي قادت إلى ھذه التغییرات مقصورة 
فنحن نواجھ الیوم، ككنیسة، العدید من التحدیات . على زمن یربعام أو الكنیسة المبكرة

  .المماثلة
  

ما مدى تأثُّرك بالضغوطات ما ھي أنواع الضغوطات الثقافیة التي تواجھھا كنیستك؟ 
ستعدادك للمساومة وتقدیم التنازالت بشأن األمور إلثقافیة المحیطة بك؟ ما مدى ا
  ؟‘الصغیرة’
  

  ك هللاالثنین ـ تحرُّ 
ث من تحدَّ و. ة، تدخل هللا لجعل نفسھ مسموعاً یفي وسط تحركات یربعام السیاس  

نفسھ یبدو في مظھر الذي لم یتم ذكر اسمھ جعلھذا النبي . من یھوذاخالل نبي 
. الضریحمطابق تماماً لمظھر یربعام وھو واقف أمام مذبحھ في وقت مراسم تكریس 

ختار هللا أكثر اللحظات إفقد . آنذاكوكان كثیرون جداً من مملكة إسرائیل حاضرین
  .مثیرةالنتیجةكانتو. فمناسبة للتصرُّ 

  
الدروس المباشرة التي تتبادر ما الذي یحدث ھنا؟ ما ھي . ٦ـ١: ١٣ملوك ١اقرأ 

  ________________________________  إلى الذھن من خالل ھذا السرد؟
____________________________________________________  

  
وكان ذلك لقباً . شار إلیھ على أنھ رجل هللار اسمھ، یُ ـَ ذكإن النبي، وإن لم یُ   

ستخدم نفس اللقب في اإلشارة ولقد اُ . بل هللارسل من قِ ستخدم لإلشارة إلى مُ معروفاً یُ 
ویربط ھذا اللقب بین ھذا النبي ). ١٨: ١٧ملوك ١(وإیلیا ) ١: ٣٣تثنیة (إلى موسى 

الذي لم یذكر اسمھ في ھذا الحدث وبین بعض من أنبیاء العھد القدیم العظماء؛ ومن 
وقد صرخ نبي هللا ضد مذبح یربعام . ت القارئ كبیرة بالنسبة لھثم، تكون توقعا

وھذا ).٢: ١٣ملوك ١(ن، یُوِشیَّا، اسم شخص معیَّ رَ ذكِ وفي النبوة، . وأعطى نبوة
وَرَش ـُ یذكرنا ھذا بك. ن یوشیا كان سیولد بعد ذلك بثالثة قرون تقریباً ذھل، ألأمر مُ 

نظر إشعیاء أ(الفارسي، الذي ذكر النبي إشعیاء اسمھ قبل مولده بحولي مائتي سنة 
  ).١: ٤٥و٢٨: ٤٤
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المذبح غیر كان ما ھي النقاط األساسیة للرسالة التي جاء بھا رجل هللا؟ أوالً، 
وكان . سھـِّ دندعى یوشیا سوف یُ وقد تنبأ رجل هللا بأن واحداً من نسل داود یُ شرعي، 

ھذه الخدمات العبادیة خصیصاً لتجنب ألنھ كان قد أسس ،ھذا أكثر ما یخشاه یربعام
  .شخص آخر على عرش داودخسارة مملكتھ وجلوس 

من إتمام النبوة ضُ ة هللا، وھكذا ھاناً مباشراً لقوبروقدم الجزء الثاني من الرسالة   
وربما كان المقصود من ذلك ھو تذكیر . المذبحنشقَّ إن الجمیع، أمام أعیو. المستقبلیة

عبادة العجل الذھبي ریعة اللذین قام موسى بكسرھما في مناسبة الناظرین بلوحي الش
  .األول

من فقد صنع عجلین ذھبیین بدالً . ویبدو أن یربعام لم یتعلم شیئاً من التاریخ  
واإلشارة بالید، العصا، . وبدالً من أن یتوب، أشار یربعام إلى رجل هللا. واحدعجل 

بعام وأراد یر. أو الصولجان كانت دائماً إشارة إلى الدینونة في أزمنة الكتاب المقدس
  .ستسالم والخضوع إلرادة هللاھذا بدالً من اإلأن یلقي القبض على رجل هللا

  
یربعام؟ كم مرة كیف نرى، في ھذه القصة، رحمة هللا، حتى نحو شخص في عناد

یربعام نحو توجیھات هللا الواضحة؟ ماذا نفسك في موقف مماثل لھذا الذي لتجدو
  كانت العواقب الشخصیة لذلك الموقف؟

  
  الثالثاء ـ مانح العطایا

ْحَوهُ ـَ َسْت یَُدهُ التي َمدَّھَا نـِ یَب"بعد أنف. معجزة مذھلةحدث لیربعام ھوإن ما   
وبعد . رجعت لحالتھا الطبیعیة مباشرة، )٤: ١٣ملوك ١" (َولم یَستِطْع أن یَُردَّھَا إلیھِ 

لكن . عترافاً بقوة هللاإإذعاناً ومن یربعام الملكبرھان مقنع مثل ھذا فإننا كنا نتوقع 
فحتى بعد التدخل المثیر  یكون من المدھش أن . ال یمكنھا تغییر اإلرادةالمعجزات 

لعودة ببساطة إلى لما حدث أو ا‘طبیعیة’نرى كم یسھل على الناس إیجاد تفسیرات 
  .ھتداءإالعادات القدیمة دون 

  
: ١٠؛ یوحنا ٣١: ١٦لوقا العالقة بین المعجزات والمعتقدات؟ ماذا قال المسیح عن

  ______________  لماذا في اعتقادك ینطبق ھذا األمر علینا؟.٢٤: ١٥و٢٨ـ٢٥
____________________________________________________  

  
قام دادتھ والبدء في اإلصالح، نجده قأن یتخلى یربعام عن نشاطات عببدالً من   

بیتھ ىفقد دعا الملك رجل هللا إل). ١٠ـ٧: ١٣ملوك ١نظر أ(ببساطة بتغییر خططھ 
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مفعول الرسالة لقد كان ھذا تحرك سیاسي یھدف إلى إبطال. وعرض علیھ مكافأة
لدیھ كنوع مل لقد عرض الملك على رجل هللا أن یع. لدى الناس الذین شھدوا المعجزة

فقط الشخص المسؤول أو الشخص الذي یلتمس خدمة ھو َمن . من المكافأة للنبي
م فیھ المكافآت فھو ،، لكن رجل هللا ال ینبغي أبداً أن یكون للبیعیكون في وضع یُقدِّ

یل بتعدبأن یقوم أي شخص في وضع مسئولیة مدین بالوالء  وال یمكن لھ أن یسمح 
  .الرسالة القادمة من عند هللا

  
كیف استجاب األنبیاء لعروض . ١٧ـ١٣: ٥ودانیال ١٦ـ١٤: ٥ملوك ٢اقرأ 

  _______________________________________________  الھدایا؟
____________________________________________________  

  
م الھدیة في موضع ـِّ إن تقدیم ھدیة یضع الُمعطي في موضع قوة ویضع ُمتسل  

رفض رجل هللا عطیة الملك وخرج لیعلن أنھ لن یأكل أو یشرب. للُمعطي‘المدین’
للخلط بین " ال"وبعدم قبولھ ضیافة یربعام، فإن رجل هللا قال . في مقاطعة إسرائیل

ینبغي علیھم السیر في . ال ینبغي أن یكون رجال هللا للبیع. العبادة الحقیقیة والوثنیة
جل هللا الكثیر لیمشیھ، ألن وقائع تدشین الضریح كانت لم یكن لدى ر. طریق مختلف
ي مقاطعة وكانت البلدة التالیة ف. من الحدود مع یھوذا) میل١,٤(كم ٢تتم على بعد 

كان و. مشیاً على األقدام من بیت إیل) میل٧(كم ١٠مسافة وھي ، یھوذا ھي میدبا
هللا وذلك من اً في عیننظام العبادة الوثنیة مقززظھر كم كانعلى رجل هللا أن یُ 

خالل درس عملي مثیر وھو عدم األكل أو الشرب أو حتى السیر في طریق مختلف 
  .عند العودة إلى البیت

  
شخص بسبب ھل أنت مدین أليفي ثقافتك؟ تقدیم العطایا أو المنحنظر إلى كیف یُ 

نفسك عن علیك الصالة طلباً في حكمة هللا لتساعدك في عزلالھدایا التي تتسلمھا؟ 
فتضطرك إلى فیھا بسبب ھدایا قدمت لكاً تجد نفسك متورطأي حاالت قد

  .المساومة
  

  األربعاء ـ أكاذیب مغریة
أتاح تدخل هللا المثیر في وقت تكریس المذبح للناس العادیین الكثیر مما   

لم . عن رجل هللاشبیبة إلى بیتھم وأخبروا والدھمفقد عاد بعض ال. یتحدثون بشأنھ
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قرر وقد . ، لكننا نعلم أنھ كان رجالً مسناً وأنھ ھو نفسھ كان نبیاً یُذكر اسم الوالد ھذا
  .وجده جالساً تحت شجرةالنبي العجوز مالحقة رجل هللا وبالفعلھذا 

  
في تكوین أول تجربة وكذبة وردتقارن ھذه الفقرة مع. ١٩ـ١١: ١٣ملوك ١اقرأ 

  ________  یمكننا تعلمھ من ھذه األحداث؟أیة تشابھات تجدھا، وما الذي . ٥ـ١: ٣
____________________________________________________  

  
فلقد . ال بد وأن رجل هللا قد أدرك شیئاً بخصوص الضرورة الملحة لرسالتھ  

ق أي وقت في األكل أو استغرلب منھ عدم اـُ وطخبر بتوجیھ ھذه الرسالة إلى الملكاُ 
إسرائیل مع ذلك، فقد جلس تحت شجرة في . مباشرةةعودبل كان علیھ الالشرب
آخرین وبعد ذلك ) میل١,٤(كم ٢مسافةكان بإمكانھ أن یمشيفقد . كتراثإدونما 

ض رجل هللا نفسھ للتجربة من رَّ ولقد عَ . شجرة في یھوذاأي كان یمكنھ الجلوس تحت 
  .فیھ رسالة هللاغـَّ ده للشعور بمدى إلحاحیة أمر خروجھ من المكان الذي بلافتقإخالل 
نحن ال نعرف ما دفع بالنبي العجوز إلى . دع النبي العجوز رجل هللالقد خَ   
: ١٣ملوك ١" (ْیھِ ـَ ذَب َعلـَ ك"مھما كانت دوافعھ، فالكتاب المقدس یخبرنا أنھ . خداعھ

: ٨یوحنا (أصبح النبي العجوز في ھذه اللحظة عمیالً للشیطان، أبو األكاذیب ). ١٨
فبعد . نقیاد رجل هللاإوربما كان الجزء المثیر للقلق أكثر في القصة ھو سھولة ). ٤٤

مشیئة هللا، نجده یقع في الشرك ویمضي  الواضحة لھ، وبعد قیامھ بعمل قیادة هللا
  .مباشرة في القیام بعكس ما طلب هللا منھ عملھ

لتماس العذر إفي إنھ من الصعب حقاً فھم ھذا األمر، ألیس كذلك؟ نحن نرغب   
، حیث أنھ قد ضُ لھ على یق كذبة عندما هللا أبداً ال یعذر تصدلكن . ل بھـِّ لعصیانھ 

  .وصیة واضحة أعطاھا هللامعبصورة مباشرةتتعارض الكذبة 
ر إن التجارب ال تتغیر بقد. علنةاختیار عصیان مشیئة هللا المُ إن التجربة تتعلق ب  

ٌب فِي تخبرنا أن المسیح١٥: ٤عبرانیین . ما تتغیر األشكال التي تتخذھا كان ُمَجرَّ
وإن كانت في شكل حدیث (إن نفس التجارب األساسیة التي نواجھھا . ْيٍء ِمثلنَاُكلِّ شَ 

حتى ال " ذـَ الَمنف"بالبصیرة ووھو یعدنا. نتصر علیھاإمسیح واجھھا القد و) للتمویھ
  ).١٣: ١٠كورنثوس ١(ل أكاذیب الشیطان ـَ بـِ ل من قــَّ نضل

  
المباشر مع مشیئة هللا ما مدى سھولة سماحك للتجارب بأن تقودك إلى التصارع 

المعلنة؟ ما الذي یمكنك عملھ، أیة اختیارات علیك القیام بھا، لحمایة نفسك من 
  التجارب التي توقعك في الشرك بسھولة؟
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  الخمیس ـ التجارب المزدوجة

من الملك؛ ى، والتي قاومھا بقوة، األولجاءتھ التجربة . لقد واجھ رجل هللا تجربتین
أیة دروس یمكننا . من النبي العجوزنیة، والتي خضع لھا، وجاءتھ التجربة الثا

  ١٦ـ٤؛ یھوذا ١: ٢بطرس ٢؛ ٣: ٤تیموثاوس ٢نظر أستخالصھا من ھذا ألنفسنا؟ إ
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
ضطھاد من الخارج أو من القوى السیاسیة إن أكبر تھدید إلیماننا ھو لیس اإل  

عون داخلنا والذین یدَّ ولكن باألحرى من األنبیاء والمعلمین الكذبة الذین یأتون من 
  .بأنھم یتحدثون باسم هللا

بعبارة أخرى، نحن بحاجة . ن المھم أن یكون لدینا كلمة واضحة من الربمِ   
الصادق أو المعلم النبي تعالیم فإن . إلى دراسة كلمة هللا، الكتاب المقدس، ألنفسنا

. بوحي من هللابل تعارض مع األمور األخرى التي تم إعالنھا من قَ الصادق سوف ال ت
نألن هللا أبداً ال یناقض نفسھ، فإن أي نبوة جدیدة أو تعلیم جدید من هللا سوف یضیفا

أیضاً على الطاعة وأبداً لن یشجعا نوسوف یشجعا. إلى الحق الراسخ ولن ینقصا منھ
وأخیراً، یمكننا الحكم على األنبیاء والمعلمین . لكلمة هللاعلى عدم الطاعة والعصیان

  .الل نتائج تعالیمھم على جمھور سامعیھم وعلى حیاتھم ھم الخاصةمن خ
  

  _______  ؟بعد ذلك، وأیة دروس لنا نحنما الذي حدث. ٣٤ـ٢٠: ١٣وك مل١اقرأ 
____________________________________________________  

  
یكذب على ما یصعب فھمھ في كل ھذا ھو السبب الذي جعل النبي العجوز  

قبل نھایة ودأ متخذاً دور الشیطان، المخادع، وبعد ذلك فھو قد ب. رجل هللا أصالً 
وبالرغم من ). ٢١دعد" (ھكذا قال الرب"لرجل هللا صحاح، نجد أنھ ھوالذي قالاأل

ال ینبغي أن یكون صعب اً واحدالذي یصعب فھمھ إال أن ھناك شئیاً أن ھناك الكثیر
  .الصورة المباشرةهبھذأمر هللا الصریحلى رجل هللا أن یتجاھل ما كان ع: الفھم

الذي شھد یربعام على عكس الملك ھإنف. دون تأثیرلم یكن موت رجل هللا  
، فقد آمن النبي العجوز بأن )٣٤و٣٣: ١٣ملوك ١نظر أ(تھ معجزة وواصل خطیئال

مھ إلى جوار أن یدفنوا عظابعد موتھخبر أبناءه أن علیھموقد أ. مشیئة هللا ستتمم
على ید الذي من یھوذا ه بھا رجل هللا مت البنوة التي تفوَّ مِّ ـُ عظام رجل هللا؟ وقد ت
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وحدث ما قد تم التنبؤ عنھ، إذ ). ١٦و١٥: ٢٣ملوك ٢(یوشیا بعد ثالثة قرون الحقة 
عظام رجل هللا على قد أبقى لكنھ مع ذلك، بحرق العظام على المذبح؛ یوشیا قام 

  ).١٨و١٧: ٢٣ملوك ٢(فن معھعظام النبي العجوز الذي دُ على وأبقى بالنتیجة 
  

بِّ : "اآلیةإلى ھذهانظر  أیة ). ٢٦: ١٣ملوك ١(" ُھَو َرُجُل هللا الذي َخالََف قوَل الرَّ
  ھامة یمكننا استخالصھا من ھذا ألنفسنا؟رسالة ساخرة ولكن 

  
  الجمعة ـ لمزید من الدرس

ولقد واجھ كل تجارب . اإلنسان كیف ینتصريرنتصر المخلص لكي یُ إ"  
مواعید هللا اآلب أعطیت لھ قوة إلطاعة وصایاه، كل على ـَّ تإفإذ . الشیطان بكلمة هللا

. ‘مكتوب’: كل جوابھ على كل تجربة ھو. ب أن یظفر بطائلجرِّ ولم یستطع المُ 
إن المواعید العظمى والثمینة . وھكذا أعطانا هللا كلمتھ التي نستطیع بھا أن نقاوم الشر

‘ اد الذي في العالمشركاء الطبیعة اإللھیة، ھاربین من الفس’ھي لنا حتى نصیر بھا 
  ).٤و٢: ١بطرس (

َب أال ینظر إلى ظروفھ أو إلى ضعف نفسھ أو إلى قوة "   قل لإلنسان المجرَّ
خبأت كالمك في قلبي ’: ل المرنمیقو. فكل قوتھا ھي لنا. التجربة بل إلى قوة كلمة هللا

١١: ١١٩مزمور ‘ فبكالم شفتیك أن تحفظت من طرق المعتنف’‘ال أخطئ إلیكلكی
  ).١٠٧روح النبوة، خدمة الشفاء، صفحة " (٤: ١٧و
  

  أسئلة للنقاش
 بصورة أفضل فسیكون علینا إحداث فإذ نفھم حق هللا. ميإن الحق ھو أمر تقدُّ .١

فالحفاظ على الوضع . ، الخكرازتنا، نظامنا، وتغییرات في حیاتنا، آرائنا
كانت تحركاتنا ناقشوا في الصف كیف یمكننا أن نعرف إذا . الراھن لیس خیاراً 

المقترحة لألمام تنبع من قیادة هللا أو من تأثیر المجتمع؟

مقارنة بمھمة رجل هللا الخطاة،ختالطھ وتعاملھ معإفي ناقشوا نموذج المسیح .٢
ختالط مع الناس الذین في درس ھذا األسبوع والتي كانت تقضي بعدم اإل

ف نقابل الناس في أمكان كی.وبالتالي عدم التغاضي عن الخطیةأبلغھم الرسالة
تظھر كیف یة في صف مدرسة السبت التابع لھ ؟ أعِط أمثلة عملتواجدھم

على الممارسات الشریرة ھمتشجیعالناس وأظھرت قبولك لھم دون قتربت من إ
التي ینغمسون فیھا؟
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ال اً في كثیر من المجتمعات، یكون دفع الرشاوى أو تقدیم الھدایا الخاصة جزء.٣
. بھذا المجتمعیتجزأ تقریباً من جمیع المعامالت التجاریة والقانونیة والسیاسیة

كیف یمكننا نحن، كأدفنتست سبتیین، كأفراد وككنیسة، أن نتعایش في 
رسة على درس ھذا األسبوع، اكتبوا، كصف لمدمجتمعات مثل ھذه؟ بناءَ 

.مع ھذه المشكلةالسبت، بعض التوجیھات بشأن

عى أن لدیھ رسالة من عند الرب أو دَّ شخصاً ما في كنیستك وقف واتخیل أن .٤
أنھ حصل على ضوء كتابي جدید بخصوص عىبكنیستك ادَّ شیوخأن رئیس ال

ما الذي تفعلھ؟ كیف یمكنك تقییم مثل تلك االدعاءات؟. أحداث نھایة الزمان
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  )دیسمبر(كانون األول ١١  الدرس الحادي عشر
  إیمانوثبة :صرفَةَ أرملة 

  
  السبت بعد الظھر

؛ ٢٨ـ٢٤: ٤؛ لوقا ٦و٥: ٤٢و٣٨؛ أیوب ١٧ملوك ١:المراجع األسبوعیة
  .١٧: ١؛ رؤیا ١: ١١عبرانیین 

  
ُل إلى یَوم یَُسوَع ":آیة الحفظ َواثِقا بھذا َعْینِِھ أن الذي ابتََدأ فیُكْم َعَمال َصالِحا یَُكمِّ

  ).٦: ١فیلبي " (حالَمسی
  

وھا ھي . فقد رأت زوجھا یموت،على ھذه المرأةاً غریبأمراً إن الموت لم یكن   
األشجار تــَّ العشب، وتخلفقد جفَّ . بعجز بینما كل شيء حولھا یموتقبااآلن تر

اعز تمئميء بشكل المصارت ، وبقار ھیاكل عظمیة ناحلةاألاقھا، وباتت أورعن 
بعینیھاالسماء الخالیة من الغیومكل یوم تمسحوكانت المرأة. مثیر للشفقةواھن
زیت في ستخدامھا للدقیق والإنُ ـِّ نـَ قـُ كانت توقد . ثة بأملھا في السحاب والمطرـمتشبِّ 

  .حتى نھایة الجفاف والقحطمحاولة منھا لجعلھما یمتدان
. حةـَّ ستدیرة المسطالفطیرة المُ بشكل غیر متساو بنھا إمع كل یوم وكانت تتقاسم   

لقد آلمھا أن ترى الفتى نحیفاً و. بنھا بحاجة إلى كل غذاء یمكنھا توفیره لھإلقد كان 
جدوى، فلقد كانت تخشى موت لكن تضحیتھا بدت عدیمة ال. دون طاقة أو حیویة

غادرت قد و. وكان ھناك ما یكفي لوجبة واحدة أخیرة. ا قریبكالھما جوعاً عمَّ 
كي تعد للبحث عن بعض الحطب بنھاإالمتربة ممسكة بید صْرفَةَ األرملة قریة

إلى إطاراسماً اتخطو األرملة التي ال نعرف لھ،وعند ھذه النقطة. وجبتھما األخیرة
منا قصتھا دروساً یمكننا، بعد آالف من ـِّ السرد الكتابي وإلى التاریخ المقدس، حیث تعل

العظیم اعالصرإلى سننظر في ھذا األسبوع . على أنفسنااالسنوات الالحقة، تطبیقھ
أرملة . سمھاإر ـَ ذكأرملة لم یُ ر في حیاةصغَّ بشكل مُ بین هللا والشیطان یتم تمثیلھ

  .قتدیت خطوة فخطوة في رحلة إیمان فیھا لنا دروساختارت هللا وإ
  

  .رجو التعمق في موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمن* 
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  األحد ـ إلى صرفة
 للنبي العظیم إیلیا بالذھاب إلى صرفة، قصتنا تبدأ بأمر من هللابالرغم من أن   

َّ إال أنھ علینا أن نتذك لقد ف. ى إلى أن یأمر هللا إیلیا بعمل ذلكما ھو الشيء الذي أدَّ ر ـ
وأصبحت عبادة البعل ھي الدیانة الرسمیة ،سقطت مملكة إسرائیل في الوثنیة

هللا بشكل مثیر إلھ العاصفة بإعالنھ من خالل النبي إیلیا أنھ لن ‘ىتحدَّ ’ولقد . للمملكة
  ).١: ١٧ملوك ١(یكون ھناك مطر أو ندى بعد اآلن 

  
خبر المملكة التي تتعبد إللھ العاصفة أنھ لن ة مفارقة نجدھا في فكرة أن هللا قد أأی

أخرى؟ یكون ھناك مطر؟ ماذا یخبرنا ھذا عن قوة هللا في عالمنا على عكس كل قوة
  _______  ٣٨؛ وأیوب ٣ـ١: ١؛ عبرانیین ٦: ١٠؛ إرمیا ٨: ٨٦نظر أیضاً مزمور أ

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
في حین كانت مملكة ) ٣: ١٧ملوك ١(لقد كان إیلیا مختبئاً عند نھر كریث   

النھر في النھایة، وأمر الرب النبي وقد جفَّ . ردمِّ إسرائیل تذبل تحت وطأة جفاف مُ 
  ).٩ـ١: ١٧ملوك ١(بالمغادرة والذھاب إلى صرفة 

تقع صرفة على . أمر هللا إیلیا بمغادرة إسرائیل والذھاب إلى أرض غریبة  
أراضي فینیقیا، المكان وھي داخل. بین صیدا وصورساحل البحر األبیض المتوسط

من بین أھم أحد اآللھة الفینیقیة الوطنیة كان و. منھ الملكة الفظیعة إیزابلالذي أتت
وقد جلبت إیزابل، كزوجة للملك آخاب، عبادة البعل بشكل نشیط إلى إسرائیل . البعل

د عادة أن اآللھة تنتمي إلى مدینة أو منطقة ـَ قـَ عتوفي العالم القدیم كان یُ . من فینیقیة
،لد غریب خارج إسرائیلبحكم موقعھا في ب،وقد كان مفترضاً أن صرفة. دةحدَّ مُ 
وكان یفترض أیضا أن یكون شعب ھذه األمة الوثنیة . بعیدة عن نطاق نفوذ الربدُّ عَ ـُ ت

ففي مركز عبادة . ن أحد بعید عن متناول ید هللالكن ما مِ . متناول ید هللابعیداً عن
  .تھ ویجعلھما معروفینر حضوره وقوَّ ـِ ظھالبعل نفسھ كان هللا سیُ 

لیصل إلى امرأة إلى الطعامالنبيحظة أن هللا قد استخدم حاجة ن المھم مالمِ   
من یحیطون بنا أن منتظاھر أمالیس علینا أن وكمؤمنین بالمسیح، . في صرفة البعیدة

ةعي أن لیس لدینا أیي مشاكلنا أو ندَّ ـِّ لیس علینا أن نغط.دائماكل شيء على ما یرام
فنحن كمسیحیین ال نزال نتألم . اً لیس صحیحكما نعرف جمیعاً، و، ھذاحتیاجات، ألنإ

أحیاناً إلى عزاء ومساعدة اآلخرین الذین ، وال نزال نتأذى، وال نزال بحاجةونعاني
  .بدون إیمان بالمرةن إیماننا أو ربما ھممِ قة ربما ھم لیسوا في الحقی
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اً كیدتأطلب المساعدة من اآلخرینلھو الخطأ في الموقف القائل بأنھ في السعيما

من صالح هللا وطبیعتھأن نظھر لآلخرین یمكن لناكیفنعدام اإلیمان لدینا؟ إعلى 
  ؟خالل احتیاجاتنا

  
  )١٢ـ٧: ١٧ملوك ١(عتیادیة إاالثنین ـ أداة غیر 

بنھا أدركت األرملة التي كانت تجمع العیدان إلعداد الوجبة األخیرة لھا وإل  
ال تذكر الفقرة ما ھو الشيء الذي جعلھا تدرك ذلك، . على الفور أن إیلیا مؤمناً با

  .داً للربتعرف أن إیلیا كان متعبِّ جعلھاما لكن شیئاً 
  

ھ ذلك یعنیت المرأة بوجود هللا، لكن ما الذي كانعترفإلقد . ١٢دداقرأ بعنایة ع
ما الذي " لِنَأُكلھُ ثم نُموتُ "عبارتھا، ؟ تأمل ملیاً فيفي ھذه المرحلةبالنسبة لھا

  ______________________________________  ؟ھذه المقولةتتضمنھ
____________________________________________________  

  
  ؟٩و٨: ١٧ملوك١وبین٤و٣: ١٧ملوك ١كتشافھا بین إأیة تشابھات یمكنك 

____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
ھ   ختباء عند اإلفي البدایةقد طلب هللا منھ ف. ھ إیلیا كي ینقذ حیاتھنبیَّ قاد هللا ووجَّ

رسل وفي أعقاب ذلك، أمر هللا ثانیة وأ. ت بإطعامھرَ مِ اُ قد كانت الغربان و. نھر كریث
  .بإطعامھھناك)٩دعد" (أرَملة... أََمر"إیلیا إلى صرفة، حیث 

وھي أرملة من . فھي غیر إسرائیلیة. تبدو المرأة أداة غیر عادیة بالنسبة   
  .ھي نفسھا على حافة المجاعةقد كانت و. جتماعي أو سلطةإدون أي نفوذ 

. درس مدھش یمكننا تعلمھ من مالحظة ومراقبة ھذه الخطة اإللھیةیا لھ من   
وكثیراً ما یختارنا هللا ال لسبب قوة معینة فینا ـ بل على الرغم من ضعفنا 

  ).٩: ١٢كورنثوس ٢(
والیوم نرى أن هللا غیر . رأینا في درس األمس أن هللا غیر محدود جغرافیاً   

ومن خالل ھذا السرد . أمر في ھذه القصةن یفا ھو مَ . محدود بالحدود البشریة
یتضح أن هللا ھو المسیطر، وھي نقطة ھامة أیضاً في السیاق األوسع لخدمة إیلیا في 

فما من شيء وما من أحد یستطیع الوقوف في . المعركة الكبیرة بین الرب والبعل
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وسنرى في وقت الحق من القصة، أنھ حتى الموت ال . طریق مشیئة هللا المطلقة
وبالرغم من أن األمور واألحداث المؤذیة أو الضارة . ل في مقاصد هللاـُّ دخـَّ یمكنھ الت

، )١١: ٢٩إرمیا (، إال أن مقاصد هللا لنا ھي دائماً صالحة لحیاتنا ستواصل مالحقتنا
نحن بحاجة إلى أن نتعلم الثقة في هللا .بالرغم من أننا قد ال نرى ھذا بصورة مباشرة

ا ال بد وأن نجد أنفسنا في أي من ھذین الحالین الجیدة والسیئة، ألننفي كل األحوال، 
  .في حیاتنا

  
القیام؟ ما مدى ما یمكنككستخدامك بالرغم من ضعفاتإاً على كیف كان الرب قادر

  بھ أكثر لو أنك، من خالل قوتھ، تمكنت من التغلب على ھذه الضعفات؟
  

  )١٦ـ١٣: ١٧ملوك ١(الثالثاء ـ تسلیم تام 
شيء قالھ إیلیا لألرملة، ولماذا؟ أي قفزة أولما ھو. ١٦ـ١٣: ١٧ملوك ١اقرأ 

  _______________________  إیمان عظیمة أخذھا إیلیا بطلبھ منھا عمل ھذا؟
____________________________________________________  

  
خصوصاً إذا لم یكن ،شة في األزمنة القدیمةصیات مھمَّ شخدائماً األرامل كن   

حقوقھن القانونیة ن، وقد كان یسھل خداعھن وكانت عتناء بھلدیھن أبناء راشدین لإل
. وكان وضع األرامل في مجاعة مثل ھذه أكثر سوءاً حتى من المعتاد. محدودة

وقد . وكانت كل أسرة تصارع من أجل البقاء، ولم یكن ھناك منح لألرامل الفقیرات
جتماعي وبالنظر إلى واقع األرملة اإل. م النبيطعِ ـُ لب من األرملة اآلن أن تطُ 
فقد كانت . ن یمكن طلب المساعدة منھاآخر مَ ھي حقیقة األرملةقتصادي، تكون إلوا

  .بین ھذه المرأة الفقیرة والموت جوعاً حفنة الدقیق ومسحة الزیت ھما كل ما یحول
  

 بد وأن یكون قد أي نوع من األفكار الَمن الذي طلب النبي ِمن األرملة إطعامھ أوالً؟
من جانب اً نوع من اإلیمان كان مطلوبعندما سمعت ذلك؟ أي تبادر إلى ذھن المرأة

  ____________________________________________  ھذه األرملة؟
____________________________________________________  

  
في كثیر من الثقافات، یكون من الالئق أن نعطي مما لدینا لآلخرین أوالً ومن 

مع ذلك، وإلضافة إھانة إلى الجرح، فإن النبي لم یكتف فقط باألخذ . ثم نأخذ ألنفسنا
  .م ھو أوالً خدَ من شخص ال یمكنھ العطاء بل أراد أن یُ 
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. كان النبي یقف كممثل  أمام ھذه المرأةخالل ھذه القصةر أنھـَّ تذك  
كان النبي یطلب منھا أن تثب وثبة ،فبسؤالھ إیاھا أن تعطیھ آخر ما لدیھا من طعام

ُ إیمان وأن ت   .م كل ما لدیھا لھـِّ سلـ
  

طلب الرب تسلیماً تاماً؟ إیجادھا في الكتاب المقدس فیھا أیة أمثلة أخرى یمكنك
  ______________________________  ٢٢نظر، على سبیل المثال، تكوین أ

____________________________________________________  
  

لقد كان لدى . نحن نربح دائماً في النھایةفإننا عندما نعطي هللا كل ما لدینا، 
وبإعطائھا ھذه الوجبة للنبي أوالً . یكفي لوجبة طعام واحدةالمرأة في األساس ما 

وبمعنى . فیما ال یمكنھا رؤیتھ أو إدراكھوثقة مرأة الوثنیة إیماناً خالصاً أظھرت ھذه ال
فاإلیمان ھو ـ ) ١: ١١عبرانییننظرأ(ما، ألیس ھذا ھو كل ما یدور اإلیمان حولھ 

الوثوق في هللا الذي ال یمكننا رؤیتھ وفي وعود ال نفھمھا بالتمام؟ وما ھو مدھش 
وثنیة تمارس امرأة من أرض كانتأیضاً ھو أنھا لم تكن حتى امرأة إسرائیلیة لكنھا

،)٩دعد(ما یتواصل هللا معھا ،وعلى نحو،ومع ذلك. من أشكال العبادةاً مھینشكالً 
ت بعملھ على الرغم من مدى ما بدا رَ مِ اُ بإیمان، وعملت ما األرملة ستجابت إولقد 

  .علیھ تصرفھا من حماقة من المنظور الدنیوي
  

، واثقاً فیما ال علیك فیھا التصرف بإیمان صرف مجردمتى كانت آخر مرة كان
یمكنك رؤیتھ أو ما ال یمكنك فھمھ وإدراكھ؟ أیة دروس تعلمتھا حول ما یعنیھ لنا، 

  كمخلوقات ساقطة، أن نعیش باإلیمان؟
  

  )١٨و١٧: ١٧ملوك ١(األربعاء ـ تذكیر آثامي 
بنھا إقد نجا و. أعطت األرملة آخر فطیرة من الخبز، وأجرى هللا معجزة  

ل الدھشة التي ال بد ـیصعب تخیُّ . عجوبة من الجوع وكان لھما مصدراً دائماً للطعامإب
وأن تكون األرملة قد شعرت بھا وھي ترى حدوث ھذه المعجزة الخارقة، معجزة 

  .تحدث ال لمرة فقط ولكن یوماً بعد یوم
  

؟  ؛ إشعیاء ٦و٥: ٤٢أیوب نظر أما ھي ردة فعل البشر الطبیعیة عند االتصال با
لماذا تعتقد أن مثل ردة الفعل ھذه .١٧: ١؛ رؤیا ٨: ٥؛ لوقا ٨: ١٠؛ دانیال ٥: ٦

  __________________________________________  أمرا شائعاً جداً؟
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س، فإن وصل با القدّ ـَّ وإذ نت. تصال باإمن خالل النبي إیلیا، كان لألرملة   

. الرب یعاقبناوعندھا یحدث شيء فظیع، فقد نشعر أن. صبح ظاھرة أكثرـُ خطایانا ت
بالتالي لفت ، تلقي األرملة باللوم على نبي هللا وعلى وجوده الذي١٨: ١٧ملوك ١في 

  .نتباه هللا إلیھاإ
  

تفكیرھا بتلك السبب وراءماذا قد یكون).١٨دعد(أنظر إلى طریقة تفكیر المرأة 
  ______________________________________________  الطریقة؟

____________________________________________________  
  

التي یعیشھا إیلیا ربما تكون األرملة قد رأت نوع الحیاة المخلصة المقدسة   
أو ربما كونھا قد عاشت في . وشعرت باإلدانة في حضوره عندما قارنت نفسھا بھ

ظل معجزة مثل تلك بصفة یومیة، قد جعلھا تشعر بحضور هللا وقداستھ بطریقة لم 
ھكذا، وفي ذلك . ي تكون قد شعرت بإثمھا بطریقة غیر مسبوقةتشھدھا من قبل وبالتال

  .ھذه المأساةآثامھا كسبب لسیاق، فھي قد رأت ال
فنحن غالباً ما نلوم أنفسنا وآثامنا . ومن نواح عدیدة، یعد ھذا رد فعل معتاد  

بني؟ أیة آثام إب في مرض ما الذي فعلتھ ألتسبَّ . على المآسي التي تضر بنا أو بأحبائنا
تسببت في وجود ھذه الكارثة بحیاتي؟ بالرغم من صحة أنھ في كثیر من المرات 

ختیاراتنا اآلثمة، إال أنھ من الصحیح أیضاً أن إلیكون األلم والمعاناة نتیجة مباشرة 
فإنھ . ر قصة أیوبـَّ تذك. مآسینا تأتي دون سبب واضح وبالتأكید دون خطأ من جانبنا

نحن بحاجة ألن نكون . نظر ما حدث لھأبأن أیوب كان رجالً باراً، وعترفإحتى هللا 
واألھم من ذلك ھو كیف . حذرین جداً في كیف نسعى لشرح سبب المآسي في حیاتنا

التركیز على سبب المأساة أو الكارثة لن تكون ردة فعلنا على تلك المآسي، كما أن 
  .، على األرجحیساعد

  
إن ذلك ھو متوقعة وال یمكن تفسیرھا، ألیس كذلك؟غیرٍس آإننا جمیعاً نواجھ م

كیف یمكنك أن تتعلم محبة . جزء مما یعنیھ أن نكون كائنات ساقطة في عالم ساقط
  هللا والثقة فیھ، حتى في وسط األوقات المؤلمة؟
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  ختبار اإلیمانإالخمیس ـ 
  _________  ٢٤ـ١٧: ١٧ملوك ١كیف تم اختبار إیمان كل من األرملة وإیلیا ھنا؟ 

____________________________________________________  
  

فال یبدو أن إیلیا كان . موت الصبيالصراع الذي كان إیلیا نفسھ فیھ عند الحظ   
فبدا أن صالتھ كانت تعكس بعضاً من . سیقیم الصبيكان یعلم علم الیقین أن الرب 

وما یظھره ھذا ھو أنھ حتى األنبیاء . مواقف المرأة نفسھا، بلوم هللا على موت الفتى
  ).٣ـ١: ١١متى (األمور التي تحدث یمكن أن یجدوا صعوبة في فھم 

یعیشان في حضور معجزة ـ كانا ولبعض الوقتإیلیا واألرملةال شك في أن   
كان ینبغي أن یكون أكثر من كاف اإلمداد المستمر بالدقیق والزیت ـ األمر الذي 

ختبار، من خالل مسألة یمانھما في اإلورغم ذلك، فقد ُوِضع إ. حفظ إیمانھما قویاً ل
  .ذات قدر ھائل من اإلثارة والفجائیةكانت

ذلك أمراً ق مع هللا، ربما كانصدَّ ختبار ال یُ إونحن أیضاً ربما نكون قد مررنا ب  
نخبر هللا بأننا ال نحب قد لمسنا بشكل مؤثر حقاً، لكننا وعندما تتجلى األحداث، نعود ف

في بناء اً لھذا السبب، وبالرغم من أن المعجزات قد یكون لھا دور. ما قد حدث
  .ومحورهأن تكون مركز إیمانناللمعجزاتال ینبغيفإنھ إیماننا، 

  
  _____________  كیف أشار إیلیا إلى الرب؟ ماذا یخبرنا ذلك عن عالقتھ بالرب؟

____________________________________________________  
  

وأن تكون لإلنسان ". إلھي"كانت إلیلیا عالقة وثیقة جداً مع هللا؛ فھو یدعو هللا 
فإیلیا لم یستطع أن یفھم . لدیھ كل األجوبةعالقة وثیقة مع هللا ال یعني أن ھذا الشخص 

إال أنھ عندما تكون لنا عالقة وثیقة با فإننا . لماذا سمح هللا بأن یموت الصبي
لم تحدث المعجزة من خالل وصفة . نستطیع أن نختبر بشكل أفضل قوة هللا في حیاتنا

إن كاتب . سحریة خاصة أو حتى من خالل محاولة النبي الحفاظ على الصبي دافئاً 
  .السفر یوضح أن هللا ھو الذي أقام الصبي

ولعلھ قال ذلك ". ِك َحيٌّ ـُ بنإنظري، أ: "فنجده یقول. ر إیلیا نفسھ بالنتائجوقد سُ 
ھذا الحدث بإیمان المرأة، فإنھ بكل تأكید قد في أنھ مھما كان ما فعلھوال شك . بھتاف

  .ساعد إیلیا كذلك
ئیل قادر فھي قد أدركت اآلن أن إلھ إسرا. إیمانوینتھي رد األرملة بتصریح 

  .الحیاة أیضاً على إبقاء الحیاة ومنح
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ھذه األرملة من جدید؟ كیف تساعدنا كلمات أین ورد ِذكُر ، ٢٦ـ٢٤: ٤اقرأ لوقا 

؟ أیة دروس یمكننا بصورة أفضلالمسیح ھنا على أن نفھم ھذه القصة ككل
  الذین نشكل جزءاً من مجموعة متمیزة؟ستخالصھا من ھذه القصة ألنفسنا نحن إ
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
كم ! بیُب اْشِف نَفَسكَ ـَّ أیُّھَا الط: َعلى كلِّ َحال تقولوَن لي ھذا المثلَ . فَقاَل لھُم"  

الَحقَّ أقوُل لكم : َوقالَ . ْفرنَاُحوَم، فَافَعْل ذلَِك ھُنَا أیًضا فِي َوطنِكَ ـَ َسِمعنا أنھ َجَرى فِي ك
وبالَحقِّ أقُوُل لكم إنَّ أرامَل كثِیَرةً كنَّ فِي إسرائیَل فِي . إنھ لیَس نَبيٌّ َمقبوالً فِي َوطَنِھ

ا كاَن ُجوٌع َعِظیٌم في ـَ غلِقاُ أیام إیلیَّا حیَن  ةَ ثالث سنیَن َوستِة أشھُر لمَّ َماُء ُمدَّ ِت السَّ
.إال إلى امَرأٍة أرَملٍة، إلى َصْرفَِة َصْیَداءَ َولم یُْرَسْل إیلیَّا إلى َواِحَدٍة منھَا األرض كلھا،

َّ َوبُْرٌص كثیُروَن كانُوا في إسَرائِیَل في َزَمان ألیَشَع الن ، َولم یُطـ ھَّْر َواِحٌد منھُْم إال ـَ بِيِّ
ْریَانِيُّ    ).٢٧ـ٢٣: ٤لوقا " (نُْعَماُن السُّ

فعبید . امعیھواجھ تساؤل س،إن یسوع إذ ذكر عالقة ھذه الحوادث باألنبیاء"  
شعب صلب الرقاب عختارھم لعمل خاص لم یسمح لھم أن یتعبوا مإقد نهللا الذی

ولكن أولئك الذین كانت لھم قلوب تحس وإیمان یثق، . عدیمي اإلیمان قساة القلوب
رتدَّ إففي زمن إیلیا . أحسن هللا إلیھم إحسانات خاصة بإظھار قدرتھ بواسطة األنبیاء

رفضوا إنذارات الروح بواسطة رسل الرب وبذلك والشعب عن هللا وتعلقوا بخطایاھم 
لقد مر الرب على بیوت . قطعوا صلتھم بالوسیلة التي عن طریقھا تأتیھم بركات هللا

. إسرائیل ووجد لخادمھ ملجأ في أرض وثنیة عند امرأة لم تكن من الشعب المختار
اتبعت النور الذي حصلت علیھ فانفتح قلبھا للنور ولكن ھذه المرأة نالت نعمة ألنھا 

روح النبوة، مشتھى األجیال، صفحة " (األعظم الذي أرسلھ هللا إلیھا بواسطة النبي
٢١٢.(  

  
  أسئلة للنقاش

عتقدت أرملة صرفة أن الخطیة إما ھي العالقة بین الخطیئة والمعاناة؟ لقد .١
ىالتالمیذ أن كون اإلنسان أعمعتقد إفي العھد الجدید، . بنھاإبت في موت تسبَّ 

ھل ینبغي أن ). ٣و٢: ٩یوحنا (قد كان نتیجة خطیة الشخص األعمى أو أبویھ 
نتعامل بطریقة مختلفة مع األشخاص الذین یعانون كنتیجة لخطایاھم عن 

أم أنھ ال الطریقة التي نعامل بھا من یبدو أن معاناتھم لیست بسبب ناتج عنھم؟ 
.؟ دافع عن جوابكحتى أن نصدر تلك األحكام على أحدینبغي علینا
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شعر األم بأن هللا یعاقبھا ت.نادرةوراثیة) ختالالتإ(ُولَِد طفل باضطرابات .٢
ما ھي النصیحة وما ھو العزاء الذي بإمكانكم . بذلك على شبابھا المتمرد
كصف تقدیمھ لھذه السیدة؟ 

كان أن یأتي إال ما ، شیئاً أي شخص في الصف قد شھد معجزةاسأل إذا كان .٣
المعجزة تلك الشخص؟ كیف تغیر تأثیر ھذا ماذا كانت ردة فعل . من عند هللا

الشخص مع مرور الوقت؟ ھل یصارع مع الشك مرة أخرى ھذا على حیاة
بالرغم من أنھ قد شھد شیئاً مدھشاً للغایة؟ أیة دروس یمكننا تعلمھا من ھذه 

ش باإلیمان؟ختبارات حول ما یعنیھ العیاإل
    



١٠٤

  )دیسمبر(كانون األول ١٨  الدرس الثاني عشر
  فقدان الھدف: حزيیج

  
  السبت بعد الظھر

؛ ٢٤و٢٣: ٩؛ إرمیا ٦ـ١: ٨؛ ٥؛ ٤ملوك ٢؛ ٦ـ٤: ٣٩تكوین :المراجع األسبوعیة
  .١٠: ٦تیموثاوس ١؛ ١٧ـ١: ١٣یوحنا 

  
بِّ إلھُكْم تَِسیُروَن، وإیَّاهُ ت":آیة الحفظ ُ قـَّ تـَ َوَراَء الرَّ وَن، َوَوَصایَاهُ تَحفظوَن، ـ

  ).٤: ١٣تثنیة ("ِصقونَ ـَ َوَصوتَھُ تَْسَمُعوَن، وإیَّاهُ تَعبُُدوَن، َوبِِھ تَلت
  

لواحد من أعظم اً خادمكان لیس مجرد أي خادم لكنھ . حزي خادماً یكان ج  
إیلیا إعداداً ي شع لیقوم بخدمة النبلقد دعا هللا ألی. ألیشع: رائیلاألنبیاء في تاریخ إس

بخدمة إیلیا لسنوات ألیشع ولقد قام ). ١٦: ١٩ملوك ١(النبویة ) لیشعأ(ھو لخدمتھ
ذ إیلیا خِ اُ وعندما . عدة واستمع والحظ وبالتالي أدرك ما یعنیھ أن یكون اإلنسان نبیاً 

لم تكن خدمتھ بنفس قوة وفعالیة. شعلی، جاء وقت أ)١١: ٢ملوك ٢(إلى السماء في 
.ھ ھو أیضاً قد ترك تأثیراً بعید المدىلیا، لكنإی

رتباطاً وثیقاً بشخصإمرتبطاً حزي فرصة رائعة لیكون یوھكذا كانت لج
حزي أن یتعلمھ ویراه یمن الصعب تخیل كل ما كان یمكن لج. لیشع كأُمبارك من هللا

  .في السنوات التي عمل فیھا مع النبي
الرغم من الكثیر من اإلمكانات على فإنھ مع ذلك، وكما سنرى ھذا األسبوع،   

. بائساً حزي فاشالً یالتي كانت متوفرة والعدید من الفرص المتاحة، فقد أصبح ج
در على تمییز بین ما وتخدم قصتھ كمثال لشخص ینشغل بأمور ثانویة ویصبح غیر قا

م بالنسبة لنا أن نتعلم حاسوضروري كم ھو ). غیر مھم(ھو سطحي ما ھو ھام وبین
  ! حزيیجمن أخطاء

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

  دمةوالخِ األحد ـ الخادمُ 
؛ ٤ـ٢: ٢٤تكوین : كتب وصفاً وظائفیاً مختصراً للخادم بناًء على الفقرات التالیةأ

  ___________________  ١٨: ٢؛ أعمال ٨و٧: ١٧؛ ١٧: ١٤؛ لوقا ٦ـ٤: ٣٩
____________________________________________________  
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في المقام األول أن یضع الفرد حاجاتھ الخاصةكون اإلنسان خادماً یعني   

ودور الخادم ھو مساعدة . رغباتھ وراحتھ جانباً ویشغل نفسھ كلیة بحیاة شخص آخرو
وكون اإلنسان خادماً یعني . السید في تنفیذ الخطط الرئیسیة واألمنیات والنشاطات

والقیام باألعمال عن شخص ما، االت، ومرافقة شخص ما، أو اإلنابة أحیاناً حمل رس
وفي أوقات أخرى یتضمن كون الشخص خادماً إدارة . الحقیرة التي بحاجة ألن تعمل

المالیات والعائالت، لكن الخادم یعمل دائماً ما یملیھ علیھ سیده ولیس ما یراه ھو 
  .مناسباً 
. للشخص أن یكون خادماً لنبياً متیازإوكان . اً للنبي ألیشعحزي خادمیكان ج  
یتضمن ذلك أكثر من مجرد القیام باألعمال الوضیعة والحقیرة التي یقوم بھا انفقد ك
فقد عمل ألیشع نفسھ خادماً . فقد كانت عالقة النبي بالخادم نوعاً من التلمذة. العبید
وبالرغم من أن وظیفة النبي كانت تعتمد على دعوة ). ٢١ـ١٩: ١٩ملوك ١(إلیلیا 

إیلیا وألیشع في ھذه (اص الذي یقضیھ النبي وخادمھ إلھیة، فقد بدا أن وقت الخدمة الخ
على أن ) ألیشع(كان یساعد الشخص الذي كان في طریقھ إلى أن یكون نبیاً ) الحالة

نباً وبخدمة سیده إیلیا، كان ألیشع یتعلم أن یضع نفسھ جا. ي إیمانھ وثقتھ في هللانمِّ یُ 
نحن لیس . دمة مستقبلیةھذا ھو أفضل مؤھل ألي خولقد ثبت أن. ویخدم اآلخرین

حزي قد تلقى الدعوة بأن یكون نبیاً، لكننا سنرى یلدینا أي دلیل كتابي على أن ج
  .الفرص التي كانت متاحة لھ

فقد . فكرة الخادم ھذه ال تقتصر بأي شكل من األشكال على زمن العھد القدیم  
منصب قیادي ألي د ألن یكون المرء خادماً ھو شرط مسبققال المسیح أن االستعدا

  ).٣٥: ٩مرقس (في الكنیسة 
  

  _____كیف تظھر ھذه الفقرة الصلة بین القیادة والخدمة؟. ١٧ـ١: ١٣اقرأ یوحنا 
____________________________________________________  

  
بل ولقد ولقد تعلموا من تعالیمھ، . مدة ثالث سنواتلقد كان التالمیذ مع المسیح   

شتركوا حتى في خدمة الشفاء التي كان یقوم بھا، ومع ذلك لم یكونوا مستعدین إ
ستعداد للتعلم من الناحیة النظریة واستمتعوا إلقد كانوا على . للذھاب كسفراء عن هللا

بشركة یسوع وصحبتھ، لكنھم لم یكونوا مستعدین بعد لوضع أنفسھم جانباً وخدمة 
  .واحدھم اآلخر بتواضع
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على التواضع والموت عن الذات المطلوبین من أجل خدمة اآلخرین؟ كیف نحصل 
كیف نتعلم خدمة اآلخرین بمسلك ال نسعى من خاللھ إلى طلب أي شيء ألنفسنا في 

  المقابل؟
  

  م المباشراالثنین ـ التعلُّ 
م بالمثال ویمنح تالمیذه كثیراً من الفرص لتطبیق ما ــِّ م الجید یعلــِّ علالمُ نَّ إ  
  .ھذا النوع من المعلمینھو وقد كان ألیشع . یتعلموه

  
ألیشع أتاحھافرص ؟ أيیحزي في القصةما ھو دور ج. ١٧ـ٨: ٤ملوك ٢اقرأ 

  ______________________________________________  حزي؟یلج
____________________________________________________  

  
: ٤ملوك ٢في . أخرىیة قصة معجزة تتضمن امرأةمونقصة المرأة الشتلي  

واآلن . ھا عبیداً ابنإھا ویحول دون أن یباع ألیشع امرأة على سداد دیون، یساعد ٧ـ١
وبالنظر إلى المنزلة العامة للمرأة في زمن ألیشع. طریقھ إلى شونمھا ھو ألیشع في 

كما نالحظ عدم .یبدو غریباً أن یعطي سارد القصة مثل ھذه المكانة المرأة متزوجة
ستشارتھ لبناء غرفة إت ا الزوج قد تمَّ كل ما نعرفھ ھو أن ھذ. اسم زوجھاذكر 

اإلشراف قادراً على ماً في السن وإن كان ال یزال تقدِّ وبأنھ كان مُ ) یِّةـــِّ ُعل(ضیوف 
أشرك ألیشع جیحزي بشكل وفي الجزء األول من القصة . على الحصاد في حقولھ

. متناناإلمل جیحزي في تعبیره عن لیأتي بالمرأة، كما قد شَ فقد أرسلھ نشط وفعال،
حزي متنبھاً وقد كان جی. قتراحھإف بناًء على وقد طلب ألیشع رأي جیحزي وتصرَّ 

ألیشع الفرصة كما أتاح . حتیاجات الحقیقیة للمرأةإلوأظھر نوعاً من اإلحساس با
  .طفل المعجزةوفي غضون عام، ُولد . ادر بمعجزةلجیحزي لیب

  
تراه ھنا مقارنة بما قد رأیناه أي تغیر في موقف جیحزي . ٣١ـ١٨: ٤ملوك ٢اقرأ 

  _______________________________________  في القصة السابقة؟
____________________________________________________  

  
دم ألیشع، وكان جیحزي ال یزال خا. طفل المعجزة وصار صبیاً اآلنلقد نما   

فعندما وصلت . ختفىإلكن یبدو أن شیئاً من اإلحساس الذي كان یتمتع بھ قبالً قد
فقد . دفعھا بعیداً المرأة وانطلقت غیر ملتفتة إلیھ لتمسك بقدم ألیشع، حاول جیحزي 



١٠٧

بتصرفھا كل أنواع تتجاوزالمرأة الشونمیة، التي ‘وقاحة’كان یرى فقط قسوة
فال یبدو أن جیحزي كان قادراً على أن یرى ). ٢٧ـ٢٥دعد(جتماعیة األعراف اإل

  .ضیقھا العمیق كما فعل ألیشع
  

معھا في بعض األحیان یسھل أن نكون أنانیین ومنغمسین في الذات لدرجة نصبح 
من منا لم یجد نفسھ في أي من . لمشاعر واحتیاجات اآلخریناسین غیر حسَّ 

حتیاجات اآلخرین؟ إمشاعر وحساسیة لالموقفین؟ كیف یمكنك تعلم أن تكون أكثر 
  ل عدم حساسیة اآلخرین نحوك بشكل جمیل؟أیضاً كیف یمكنك أن تتعلم تقبُّ 

  
  الثالثاء ـ مسألة إیمان

  :جب على األسئلة التالیةوأ١٩ـ١: ٥ملوك ٢اقرأ 

لماذا تصرف ملك إسرائیل بالطریقة التي تصرف بھا؟ ھل كانت ردة فعلھ )١
أن یكون حادثاً؟حقاً معقولة أم غیر معقولة؟ ما ھو الشيء الذي كان یخشى 

  _________________________________________________
  
ألیشع بالطریقة التي تصرف بھا حیال األمر الذي وجھھلماذا تصرف نعمان)٢

لھ؟ أیة أسباب جیدة أعطاھا لتصرفھ؟ بأیة طرق عكس تصرفھ تصرف ملك 
___________________  إسرائیل تجاه الرسالة التي بعث بھا نعمان إلیھ؟

  _________________________________________________  
  
____  أي نوع من المنطق یستخدمھ القائد ھنا؟ وأي خطأ یرتكبھ؟. ١٢دداقرأ ع)٣

  _________________________________________________  
  
كیف أشار نعمان إلى نفسھ أمام ألیشع بعد حدوث المعجزة؟ ماذا یخبر ذلك )٤

______________________________________________  عنھ؟
  _________________________________________________  

  
عتقادك رفض ألیشع أخذ أي أموال من القائد نعمان؟ لماذا كان من إلماذا في )٥

___________________________________  المھم أن ال یأخذ شیئاً؟
  



١٠٨

یحدث ھنا؟ كیف لنا أن نفھم طلب نعمان كان ما الذي . بعنایة١٩ـ١٧داقرأ عد)٦
________________________________  ورد ألیشع على ھذا الطلب؟

  _________________________________________________  
  

  األربعاء ـ سقوط جیحزي
شخصیات الیوم، أن نفھم لماذا أقدمتمن الصعب، على األقل من وجھة نظرنا   

أحیاناً، خصوصاً في ضوء العدید من في الكتاب المقدس على ما أقدمت علیھ
لقد رأى و. لقد حدث الشفاء العجیب لنعمان أمام ناظري جیحزي. األحداث المعجزیة

. الذي رفض أخذ أي أموال من القائد، )ألیشع(ده ـِّ لیس فقط قوة هللا ولكن تصرفات سی
ویعتقد المرء أن ما رآه جیحزي كان أكثر من كاف لجعلھ متواضعاً أمام هللا 

  .واإلنسان، لكن یبدو أن ذلك لم یحدث
  

كیف برر جیحزي، على األقل في البدایة، تصرفاتھ؟ أي . ٢٧ـ٢٠: ٥ملوك ٢اقرأ 
  __________  في أفكار جیحزي؟مح ـْ لقدر ضئیل من القومیة أو االنحیاز العرقي یُ 

____________________________________________________  
  

إن الكتاب المقدس مليء بالتحذیرات ضد محبة المال ومخاطر الممتلكات   
إن المشكلة ال تكمن في مقدار . ألغنیاءذه التحذیرات موجھة لیس فقط لوھ. األرضیة

إن المعركة ضد . ما لدینالتي لدینا لكن باألحرى موقفنا نحن نحوالممتلكات المادیة ا
أفكارنا نحو وضبطعلینا باستمرار تعدیل. ویقظة متواصلینباھاً نتإالطمع تتطلب 

مستمر وویمكننا عمل ذلك من خالل العطاء بشكل ثابت . ممتلكاتنا وإخضاعھا 
یعمینا إن محبتنا لألمور المادیة. وقتنا أیضاً من لیس فقط من ممتلكاتنا المادیة وإنما 

یمكنھ في النھایة أن یؤدي إلى الشيء الذينا في الحیاة، ھدفعن مرسلیتنا الحقیقیة و
  .ھالكنا األبدي، ما لم نكن حذرین

من الغریب أن جیحزي یقسم على نفسھ باإللھ الحي ثم یمضي في طریقھ   
من شھادة قویة على قدرة قلوبنا أن هللا الحي ال یراه؟ یا لھذهھل كان یعتقد. للخداع

  !الفاسدة على خداعنا
لوقت نفسھ سخیاً جداً في إعطائھ الھدایا لجیحزي، لكن من وإن كان نعمان في ا  

ادماه المحتمل أنھ مضى وفي ذھنھ بعض التساؤالت، خصوصاً عندما یعود خ
لقد سمح جیحزي لطمعھ أن یتعارض مع . ویخبرانھ بتصرف جیحزي الغریب

  . ل الجدید لإلیمانتحوِّ الشھادة التي كان یرید ألیشع تقدیمھا للمُ 
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إن هللا الذي أجرى المعجزة أعلن في النھایة إلى ألیشع الحقیقة بشأن وبالطبع، ف  
  .ما فعلھ جیحزي، وھكذا، في لحظة، تدمرت خدمة جیحزي

  
من السھل جداً التقلیل من قدر ما یمكن أن یكون لقبضة المحبة المفرطة للمال من 

أیة أمثلة تاریخیة، سواء من الكتاب المقدس أو ).١٠: ٦تیموثاوس ١(تأثیر علینا
إلى دمار شخص ما؟ كیف التفكیر فیھا حیث أدى المال بھامن خارجھ، یمكنك

  خطیراً جداً؟) تجربة(مما یمكن أن یكون إغواًء یمكننا أن نتعلم حمایة أنفسنا
  

  )الذكریات(العیش على البقایاالخمیس ـ 
ما ھو الشيء الذي نجد . ٦ـ١: ٨ملوك ٢آخر ما نسمعھ عن جیحزي نجده في 

  __________________________________  الخادم السابق أللیشع یفعلھ؟
____________________________________________________  

  
وال بد . یةملقد مرت سنوات كثیرة منذ حدثت معجزة إقامة ابن المرأة الشون  

في یعملوأن مرض جیحزي الجلدي لم یكن شدید البشاعة والتشویھ، حیث نجده
وقد . ع یتحدث عن الذي كانوھناك كان جیحزي، الخادم السابق أللیش. البالط الملكي

من ھو كان یتفاخر بألیشع ومعجزاتھ، وقد كان على األرجح یشیر بذلك إلى أھمیتھ 
  .خالل صلتھ بألیشع

لو لم یتوافق توقیت السرد مع جلسة سرد القصص ھذهع عنربما ما كنا لنسم  
ھ فإن كاتب السفر یخبرنا أنھ في نفس الوقت الذي كان یتحدث فی. ما حدث حینھا

أمام ذاتھا جیحزي عن معجزة إقامة ابن المرأة الشونمیة، وقفت المرأة الشونمیة 
ومن . فا في تدبیره قد استخدم تفاخر جیحزي لیساعد المرأة من شونم. الملك

المحتمل جداً أن المرأة الشونمیة كانت أرملة حینھا، حیث لم یرد أي ذكر لزوجھا، 
مرأة أمام الملك في مثل ھذه األعمال بدالً من كما كان من غیر المألوف أن تظھر ا

لقد كانت ھذه . بنھاإولقد كانت على األرجح مسئولة عن أسرتھا إلى أن یكبر .زوجھا
ومن المنظور البشري . المرأة خارج البالد لسبعة أعوام بسبب الجفاف والمجاعة

المجتمع من األمور تكون عالقاتنا ومعارفنا وارتباطاتنا باألشخاص المناسبین في 
  .الھامة والنافعة، لكن نظرة هللا لألمور تختلف

  
  ____________  ٢٤و٢٣: ٩نظر إرمیا أأي عالقة ھي حقاً ذات أھمیة، ولماذا؟ 

____________________________________________________  
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أما الجزء الحزین من القصة فھو حقیقة أن . وھكذا یتالشى جیحزي من التاریخ  

وكان من الممكن ،ألیشعكان بإمكانھ التعلم من و،جیحزي كان بإمكانھ القیام بعمل هللا
. و معلماً في مدارس األنبیاءقائداً أكان سیكون أن یكون النبي الرئیسي التالي أو ربما 

ما كان بإمكانھ عملھ اآلن ھو التحدث عن األیام الجیدة الخوالي عندما غیر أن كل 
كل ما كان كان من الممكن لجیحزي أن یصنع تاریخاً؛ أما. كان یعمل مع النبي

  .العیش في الماضيبمقدوره عملھ اآلن ھو
  

لكن في الوقت . نحن بحاجة إلى أن نعید إلى الذاكرة تعامالت هللا معنا في الماضي
على والتغني بھنفسھ، نحن بحاجة لتوخي الحذر من التأمل فیما حدث في الماضي

الصحیح كیف لنا أن نحقق التوازن. حساب العیش بطریقة صحیحة في الحاضر
ھنا؟ كیف یمكن للعیش في الماضي أكثر من الالزم أن یؤثر في مسیرنا مع الرب 

  الیوم؟
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
ختبار ذاك الذي كانت قد أعطیت لھ إخطیرة ھي الدروس التي نتعلمھا من "  

لقد كان تصرف جیحزي عثرة في طریق نعمان الذي كان . متیازات سامیة ومقدسةإ
أما الخداع الذي . قد أشرق على ذھنھ نور عجیب، فمال قلبھ نحو عبادة اإللھ الحي

فكان ملعوناً من . إلى یوم موتھاً وقد ظل أبرص. رتكبھ جیحزي فلم یكن لھ ما یبررهإ
  .هللا ومكروھاً من بني جنسھ

قد یفكر . ٥: ١٩أمثال ‘ الزور ال یتبرأ والمتكلم باألكاذیب ال ینجوشاھد’"  
الناس في إخفاء أعمالھم الشریرة عن العیون البشریة ولكنھم ال یستطیعون أن 

: ٤عبرانیین ‘ كل شيء عریان ومكشوف لعین ذلك الذي معھ أمرنا’: یخدعوا هللا
لنبیھ األقوال التي قالھا لقد فكر جیحزي في أن یخدع ألیشع ولكن هللا كشف . ١٣

روح النبوة، األنبیاء " (نوكل تفاصیل المشھد الذي حدث بین الرجلینجیحزي لنعما
  ).٢١٥و٢١٤والملوك، صفحة 

  
  أسئلة للنقاش

ما ھي بعض عالمات التحذیر بأن المال أو السعي إلیھ یأخذ مكان هللا في .١
لسماح للمال بأن حیاتنا؟ كیف یمكن لنا أن نتعلم استخدام المال وعدم ا
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العشور وتقدیم العطایا فیما یتعلق بمجمل السؤال دفعیستخدمنا؟ أي دور یلعبھ
حول تأثیر وقوة المال على حیاتنا؟

مور ذات األھمیة ما ھي األ. راجعوا، كصف، أجوبتكم على سؤال یوم الخمیس.٢
؟مھمعما ھو حقاً اإلنحرافحقاً في حیاتنا، ولماذا یسھل 

قد أدت إلى أن یعتقد جیحزي أن بإمكانھ ھي التيربما تكونأیة أسباب .٣
یعرف أن هللا موجود؛ فلقد رأى وشھد زي حجیاإلفالت بخدعتھ؟ حتماً كان 

. ال یُصدَّق من شدة روعتھكان معجزات تحدث، البعض منھا في واقع األمر 
فربما یكون قد فعل . مع ذلك، وبالرغم من كل ھذا، فقد حاول أن یخدع سیده
وربما یكون قد برر . أموراً مشابھة من قبل وتمكن من اإلفالت من عواقبھا

ما نعرفھ مع ذلك ھو أنھ لیس من الصعب . نحن ال نعرف. تصرفاتھ في ذھنھ
ما ھي بعض الطرق التي یمكننا تعلمھا لحمایة أنفسنا من السقوط . خداع أنفسنا

في خداع النفس ذاتھ والذي سقط فیھ جیحزي؟

أیة دروس ینبغي أو ال ینبغي علینا . ١٩ـ١٧: ٥ملوك ٢عودوا إلى.٤
وَن؟بشأن السجود في بیتألیشعطلب نعمان إلى ستخالصھا من إ ِرمُّ

؟من خاللھاخدمة اآلخرینما ھي بعض الطرق العملیة التي یمكنك.٥
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  )دیسمبر(كانون الثاني ٢٥  الدرس الثالث عشر
  :باروخ

  میراث في عالم منھاربناء
  

  بعد الظھرالسبت 
  .٣٤ـ٢٥: ٦؛ متى ٤٥؛ ٢٨؛ ١١ـ١: ٧؛ إرمیا ٥ـ١: ٥٣إشعیاء : المراجع األسبوعیة

  
َھاَدةِ ":آیة الحفظ ِریَعِة وإلى الشَّ إْن لم یَقولوا ِمثَل ھذا القول فلیَس لُھْم . إلى الشَّ

  ).٢٠: ٨إشعیاء (!"فجرٌ 
  

أورشلیم ویھوذا في وكانت . یقترب من نھایتھ، كما عرفھ باروخ،العالمكان   
شور، التي كانت مسیطرة على الشرق األدنى القدیم ألكثر من آف. لحظاتھما األخیرة

مائتي عام، كانت منقسمة داخلیاً ومنھمكة في حرب أھلیة وفي طریقھا إلى فقدان 
. بابل: ي األفقفي ھذه األثناء، ظھرت قوة جدیدة ف. قبضتھا على البالد التابعة لھا

، وتحت قیادة الملك الصالح ان لمملكة یھوذا بعض اإلرجاء واإلمھالولوقت قصیر ك
، تمكنت األمة من توسیع تخومھا وتجدید تكریسھا لعبادة .)م. ق٦٠٩ـ٦٤٠(یوشیا 

مع ذلك، فمع المتغیرات السریعة التي حدثت في نھایة القرن . )هللا(اإللھ الحقیقي
وقد مات الملك یوشیا في .ورشلیمالسابع قبل المیالد، كان الوقت ینفذ بالنسبة أل

من ولم یكن لدى أبنائھ الذین حكموا). ٢٩: ٢٣ملوك ٢(المعركة ضد المصریین 
وأخیراً، . تمردوا مراراً ضد بابل، وھو الخطأ القاتلبعده نفس الموقف مثل أبیھم، ف

  .دمر الھیكل وأخذ الكثیرون أسرىحتلت أورشلیم وُ م، اُ . ق٥٨٦في عام و
مع ذلك . باروخ في ھذا الوقت من التغییر المأساوي والخسارةوقد عاش   

  .وبالرغم من أن عالمھ كان متداعیاً، فھو قد ترك إرثاً ال یستطیع ملكاً أو حرباً دماره
البعیدة عن ا تعلمھ من باروخ، آخر شخصیة من الشخصیاتما الذي یمكنن

  ؟، بھذا الربعالعھد القدیماألنظار في 
  

  .ي موضوع ھذا الدرس استعداداً لمناقشتھ یوم السبت القادمرجو التعمق فن* 
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  األحد ـ عالم باروخ
قتصادیة ودینیة معینة كانت وقائع سیاسیة واعالم باروخ في ظلدَ یِّ لقد شُ   

ومن الناحیة السیاسیة، كانت دولة یھوذا مبلیة تحت . على أمتھ في ذلك الوقتتسیطر 
. وكانت القوى القومیة الخفیة تؤثر على جمیع تیارات المجتمع. نیر السیطرة البابلیة

ومن الناحیة االقتصادیة كانت األمور تسیر . فقد أراد الناس أن یتحرروا من بابل
. ستغالل الفقراءإن السكان یزداد ثراًء من خالل فعلى األقل كان قطاع مبشكل جید، 

  .ل أساساً لكل المجتمعـِّ وبالطبع، كان ھناك النظام الدیني لیھوذا قدیماً، الذي كان یشك
  

ما ھي بعض المشكالت األخالقیة والروحیة الحاسمة التي. ١١ـ١: ٧اقرأ إرمیا 
ستخالصھا إبشأنھا؟ أیة أمور متوازیة قد یكون من الممكن لنا كان الناس قد ُحذروا 

ما الذي قیل للناس في ھذا . ٤دعدحالي الیوم؟ تمعن بصورة خاصة في لوقتنا ال
  ____________  ألنفسنا؟وأیة دروس یمكننا استخالصھا من ھذه الدروسالعدد،

____________________________________________________  
  

ان فقد ك. ، وال یبدو أن باروخ كان مباركاً ‘من ھو مبارك’اسم باروخ یعني   
من عائلة ویبدو أنھ جاء. على درجة عالیة من التعلیمكاتباً، مما یعني أنھ كان رجالً 

  .كانت لھ الصالت والروابط األسریة الصحیحةكتبة، كما 
. إلى خدمة الكاھن والنبي إرمیاباروخجتذباُ خبر بالضبط كیف ـُ نحن لم ن  

في الواقع لقد كانت . إلیھتصال إرمیا با ھي التي جذبت باروخإربما كانت صالبة 
قتصادیة التي نادى بھا إرمیا متجذرة بشدة في جتماعیة والسیاسیة واإلالمثالیة اإل

عتبر اُ  والدفاع عنھا، حتى عندما لم یكن إرمیا یخشى من الوقوف لكلمة هللا. وحي هللا
لخطأ اقابلیةكانت لدى إرمیا تبصرات بشأن فقد رآه، ما ومن خالل . ذلك خطأ سیاسیاً 

بل الرب إلى عي من قِ األنظمة التي وثق فیھا مجتمعھ، ولقد دُ التي كانت متوفرة لدى
ربما كانت رغبة . بلھمتحذیر الناس بشأن ما ستقودھم أعمالھم إلیھ ما لم یغیروا سُ 

  .الدور الخاصباروخ في أن یكون طرفاً في ھذا التحذیر ھو الذي قاده إلى القیام بھذا 
  

كیف یمكن لھذه الكلمات أن تنطبق علیك، في . مرة أخرى١١ـ١: ٧اقرأ إرمیا 
یمكن " كلمات كذب"مسیرك مع الرب؟ أیة أمور في حیاتك بحاجة إلى تعدیل؟ أي 

أخرى قد تكون أنت سائراً معھا؟ ما مدى " آلھة"أن تكون أنت أیضاً واثقاً بھا؟ أیة 
  ك عند مواجھة ھذه المسائل؟ ستعدادك ألن تكون صریحاً وأمیناً مع نفسإ
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االثنین ـ كاتب إرمیا
. عملیة كتابة الكتاب المقدسر إرمیا ببعض اللمحات الفریدة حول یمدنا سف

. شارك في نقل كلمة هللا والمحافظة علیھاواقع َمنفباروخ، كاتب إرمیا، ھو في ال
أن إرمیا یدعو باروخ ـ وبینما ھو یملیھ رسالة للشعب ـ یقوم٤: ٣٦فنجد في إرمیا 

. وھذا إیضاح ممتاز لكیفیة عمل الوحي. من الجلدَدْرجعلى ةالرسالباروخ بنسخ
باألحرى، . الكتابةیقوم بتحریك یده أثناء هللا ال یسیطر على النبي جسدیاً بحیث أوالً، 

وعادة ما كان یقوم النبي بعد ذلك بصیاغة .ورسائلىً كان هللا یعطي إرمیا رؤ
على وفي ھذه الحالة المعینة، لم یقم إرمیا نفسھ بالكتابة ولكنھ أملى. ھاالرسالة وتدوین

غیر مرغوب فیھ وألن إرمیا كان . ك بكتابتھابعد ذلباروخ قام الرسالة، وقد باروخ
فقد قرأ باروخ الرسالة النبویة في ، بدخولھلھ اً ة الھیكل ولم یكن مسموحفي ساح

ث من نفسھ أو حتى نیابة عن باروخ أبداً أنھ یتحدَّ يعولم یدَّ . الھیكل في یوم مقدس
  . إرمیا؛ فالرسالة تأتي من عند هللا

  
في بأیة طرق تعلن ھذه القصة نفس المبادئ المعلنة . ٢٨اقرأ قصة حننیا في إرمیا 

  _________________________________________  ؟٢٠: ٨إشعیاء 
____________________________________________________  

  
وھي لیست دائماً، أو حتى في . ملق أو تنحني لرأي الجمھورتتإن رسالة هللا ال   

ستحالة حدوث ما إنأي أن السیاسیین یرو["صحیحة سیاسیاً "كثیر من األحیان، 
قد تكون تفسیرات وكما أن رسالة هللا ال تناقض ذاتھا؛ . ]المترجم: تقولھ رسالة هللا

  .لة متناقضة، لكن ال یمكن أبداً لرسالة هللا أن تناقض ذاتھاالبشر للرسا
وحدة الكتاب المقدس المبنیة على األساس ، یشیر النبي إلى ٩ـ٧: ٢٨في إرمیا   

صحاح یعزز وموت النبي الكذاب قبل األوان في ھذا األ. الثابت المتعلق بإتمام النبوة
  .ھذا المبدأ الھام بشكل واضح

سباباً وجیھة قد أعطانا لیس فقط كلمتھ ولكنھ أعطانا أیضاً أوالنقطة ھي أن هللا  
، حتى عندما نصل إلى األجزاء التي ال نفھمھا أو الفروع التي تسيء جداً للثقة فیھا
إن الكتاب المقدس ال یخلصنا، المسیح ھو من یخلصنا؛ لكنھ أعلن عن . إلى حساسیاتنا

ن غیره من األماكن والمصادر األخرىذاتھ لنا بشكل أكمل في الكتاب المقدس دوناً ع
  .التي تعلن لنا عن هللا
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ى واسأل حدد بعض ھذه القو. ھناك قوى كثیرة تعمل على إضعاف ثقتنا في كلمة هللا
، إذا نحن توقفنا عن الوثوق في فإنھ. نفسك عن كیفیة حمایة ذاتك من ھذه القوى

  رسائل الكتاب المقدس فما الذي سیتبقى لنا لنثق بھ؟
  

  ).٣٦إرمیا (لةذِ الثالثاء ـ طموحات ُمخ
حیث . أن خطورة الموقف قد بدأت أخیراً في اإلشراق على شعب یھوذابدا  

ومن . اجتمعوا في الھیكل لصیام یوم أمام الربقد ، أن الناس ٩: ٣٦في إرمیا نجد 
خالل ھذه الصالت المھنیة مع الكتبة اآلخرین استطاع باروخ أن یضمن مكاناً عاماً 
بِّ  .جیداً، في ِمْخَدع َجَمْریَا ْبن َشافَاَن الكاتِِب، فِي الدَّار الُعلیَا، فِي َمْدَخل بَاِب بَْیِت الرَّ

عن ساحة الھیكل أن یمدھم ھ للرسالة، وقد طلب منھ المسئولونھنا بدأ باروخ قراءت
المسئولون ي جاءت منھ الرسالة، قررذمصدر الوبعد تحریھم عن ال. بقراءة خاصة

ھناك تغییر كما لو أنھ من الممكن أن یكونولوھلة قصیرة بدا. لفت نظر الملك إلیھا
  .في یھوذا

فإذا جرت األمور على مایرام، . وكانت ھذه لحظة من الرجاء بالنسبة لباروخ  
فإن باروخ في اإلصالح المحتمل قد . فعندھا سیكون في دعمھ إلرمیا مقابالً مجزیاً 

  .وربما یرتقي إلى منصب عال في الحكومةأھمیة، ایكون رجالً ذ

ما الذي كانت تعنیھ ردة فعل الملك بالنسبة آلمال باروخ المستقبلیة، على األقل فیما 
  __________________________  ٣٦نظر إرمیا أیتعلق بالمستوى المھني؟

____________________________________________________  
  

وكانت . مصنوعة من البردي وقد كانت غالیة الثمن)األدراج(كانت اللفائف  
ولقد كان ھذا الَدْرج. وثمیناً مصدراً نادراً َدْرجمن كل ھذا جعل . األدراج تنسخ بالید

ولقد أظھر الملك وخدامھ إھانة متعمدة  بقیامھم . اقیمیبالذات رسالة هللا للملك یھو
یعني ضیاع العدید من ساعات العمل َدْرجوقد كان حرق ال. وحرقھَدْرجبقص ال

  .خالشاق الذي قام بھ بارو
، الذي كان یأمل في منصب رفیع في البالط الملكي، أنھ قد خلقد أدرك بارو  

ب بشكل فعَّ أدرك أنھ قد كما ‘الخطأ’دعم الالعب  ال مستقبلھ ككاتب بالبالط خرَّ
ھنا حالة واضحة . لمملكةأغضب أیضاً أكثر الرجال قوة في ا، كماالملكي بأورشلیم

  .نرى من خاللھا أن الوقوف للرب قد كلف إنساناً شیئاً ما
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فقد بدأت قوى البالط . فباروخ سویاً مع إرمیا قد أصبحا اآلن رجلین مشبوھین  
باع هللا لیس سبیالً ــّ تفا.نھزامیینھذین اإللقبض على لالملكي في تمشیط المدینة سعیاً 

فأن . ستخدام هللا كي یجدوا ألنفسھم مھنة لطیفةإللجبناء أو األشخاص الذین یریدون 
ساقة بالطموح الشخصي ولكن ذلك یتضمن حیاة مُ هللا ال یعنيبل تكون مرسالً من قِ 

وأحیاناً تكون .باألحرى السماح لمشیئة هللا بأن تتجلى في حیاتنا، مھما كانت التكلفة
  .جداً ھذه التكلفة باھظة

  
ن تخسر شیئاً أو لرب؟ متى كانت آخر مرة كان علیك فیھا ألما الذي كلفك إتباعك 

ر كِّ ف. هللاتابي أو لوصیة من وصایاألنك وقفت لمبدأ كتضحي بشيء ھام لدیك
  .بتركیز فیما تتضمنھ إجابتك، مھما كانت تلك اإلجابة

  
  !َوْیٌل لِياألربعاء ـ 

وال عجب في أن ). ٤٥إرمیا (باروخ لفقط كان لدى الرب رسالة خاصة   
  .الراھنةالظروفالرسالة كانت خاصة ب

تضع ١: ٤٥اقیم في إرمیا یوھالرابعة لیاإلشارة التاریخیة للسنة أوالً، 
أن ھو حتمال الكبیر واإل. من حیث ترتیب األحداث٣٦صحاح أبعد ٤٥صحاح األ

بین قادة یھوذا أمراً اً نھضة وانتعاشحدوث إرمیا كان في السجن، ولم یبدو الرجاء في 
في أحسن ثانیاً، بدا مستقبل باروخ، على األقل من المنظور الدنیوي، كئیباً . محتمالً 

، كان باروخ یمر بما یمكن أن ٣: ٤٥وبالتالي، وكما تذكر اآلیة في إرمیا . األحوال
  .‘یوم سیئ’یدعى 
والشعور بالغم والحزن أو االكتئاب ھو بالطبع جزء طبیعي من وجودنا   

أسباب عدیدة للشعور ھكذا، وال ینبغي للمرء أن فھناك. البشري على أرضنا الساقطة
وفي واقع األمر، یبدو . المشاعرمن اإلثم أو الخطأ أن یكون لدینا مثل ھذه یعتقد أنھ

من وبكل تأكید كان للعدید. أنھ من غیر الطبیعي أن ال تكون لدینا مثل ھذه المشاعر
؛ ٣و٢: ٦؛ أیوب ٤: ١٩ملوك ١انظر (من الیأس شخصیات الكتاب المقدس لحظات

على نحو ما سنھرب من ھذه قدنا أننا ونحن نخدع أنفسنا إذا اعت). ٤: ٥٥مزمور 
  .األمور المحبطة والمیئسة

  
ر ھنا، والمشاعر مصوَّ )الحالة النفسیة(أي نوع من المزاج. ٥ـ١: ٥٣اقرأ إشعیاء 

  _____  ومن ھو الشخص الذي یعاني من ھذه المشاعر؟ ماذا ینبغي أن یخبرنا ذلك؟
____________________________________________________  
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العاطفي والحزن ھو أن ضطراب اإللنا لنتذكره خالل أوقات األھم بالنسبة 

ذلك فقط أننا كغیرنا عني إنما ی. ى عناـَّ یعني أن هللا قد تخلبھذه المشاعر ال إحساسنا
وسواء كانت المعاناة ناجمة عن . البشریة الساقطة سنعاني في ھذه الحیاةمن أفراد

ة الشيء المھم في خضم المعانا. أھمیةلیس لھ إلى حد ما أمر ، فھذاخطأنا نحن أم ال
بواسطتھا بعیداً عن الرب یحولنا وسیلة كاح للشریر بأن یستخدم حزننا سمھو عدم ال

نطالب بوعود هللا الشيء المھم ھو أن. هللایاء نحوستبالمرارة واإلأو یجعلنا نشعر
واألرض في السماءالمتعلقة بالرحمة والشفاء والمستقبل األفضل والحیاة الجدیدة 

  . الجدیدتین
أن نعیش شكل جید؛ وجمیعنا نتوق إلى توق إلى أن تسیر األمور بنحن جمیعاً ن

ولكن في كثیر من األحیان، وبالنظر إلى طبیعة . أفضل ھنا على ھذه األرضحیاة
. بھاي نتخیل حدوثھعالمنا، نجد أن ذلك ال یحدث أو على األقل ال یحدث بالصورة الت

الرجاء العظیم ،أمور أیاً كانتفي وسط ما نمر بھ من ،لذلك، كم ھو مھم أن ال ننسى
  .ختبار الخطیة الفظیع والمعاناة والموتإكل من عندما ینتھي لألبد الذي بانتظارنا

  
ما ھي بعض أفضل وعود الكتاب المقدس لدیك حول السماء الجدیدة واألرض 
الجدیدة؟ اقرأ ھذه الوعود وصلي من أجلھا واطلب من الرب أن یمنحك اإلیمان كي 

  .ھذه الوعودي الوقت الذي تعیش أنت نفسك بھذه الوعود إلى أن یأتتتمسك 
  

  من أجلي؟) الرسالة(الخمیس ـ ما الذي فیھا 
  ______  ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن هللا؟ وماذا یخبرنا عن باروخ؟. ٤٥اقرأ إرمیا 

____________________________________________________  
  

كل عمل حیاتھ فقد رأى . اً ومتھالك القوىكان باروخ حزیناً ومتألماً ومتوتر  
  .أحالمھ تتالشى مثل السحابشھد من الجذور، وستأصلیُ 

أو (وكوالد . فھو قد زرع إسرائیل ورعاھا. ولقد كان قلب هللا متألماً كذلك  
ـ ھكذا الرب قد حذر شعبھ وتوسل إلیھم ألكثر من یتألم على طفلھ العنید الثائر) والدة

ولعل ھذا ھو . زنھأللم هللا وحاً ضعیفاً نعكاسإوما ألم باروخ وحزنھ سوى . ألف سنة
إن هللا . نحن أبداً ال نبكي بمفردنا. لمس دائماً بأحزانناالسبب الذي یجعل قلب هللا یُ 

یعطیھ رجاءاً لرؤوسنا یجد الوقت لمخاطبة كاتب یائس " عدد شعر"الذي یعرف 
كان هللا . وكان باروخ سینجو من الدینونة التي كانت ستحل على إسرائیل. وتشجیعاً 
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یمكن ")َغنِیَمةنَفَسكَ ْعِطیكَ اُ ("٥دوالتعبیر الموجود في عد. حیاة باروخسیحافظ عل 
). ١٨: ٣٩و٢: ٣٨؛ ٩: ٢١إرمیا(سفر إرمیا بإیجاده منعكساً في أجزاء أخرىلنا

ومن المفارقات.ویصور ذلك التعبیر ھیئة جندي ینجو بحیاتھ بعد ھزیمة في معركة
فلقد كان في الذل والھزیمة الظاھرة على . ‘الھزیمة’الخالص فقط من خالل أن یأتي 

وإنھ فقط عندما نكون مستعدین للتوقف عن القتال . الصلیب أن المسیح أحرز النصرة
مخططاتنا ومستقبلنا  أننا نستطیع أن نجد ووعندما نكون مستعدین لتسلیم حیاتنا

ل وإخضاعھ ستعداد لتسلیم الكإإننا نصبح آمنین في الرب عندما نكون على . األمن
.  
  

  ________  ؟٣٤ـ٢٥: ٦ومتى ٥ـ١: ٤٥أیة تشابھات یمكنك مالحظتھا بین إرمیا 
____________________________________________________  

  
رنا المسیح ـِّ ، یذك٦في متى . ر هللا باروخ بما ھو مھم حقاً ــِّ ، یذك٤٥في إرمیا   

فعلى الرغم من أحالم العظمة التي . متلكات األرضیةأن حیاتنا ھي أكثر أھمیة من الم
ومن . كانت تراود باروخ، فإن ما كان ذا أھمیة حقاً في ساعة الكارثة ھو حیاة باروخ

المفارقات أنھ بالرغم من أن باروخ قد خسر مستقبالً عظیماً في المشھد السیاسي 
أنقذت في الحقیقة حیاتھ قد) بإرمیا(بأورشلیم بسبب والئھ إلرمیا، إال أن ھذه الصلة 

  .یمكن أن یحلم بھكان وأعطتھ إرثاً أكبر بكثیر من أي شيء آخر 
بالعھد ھو اإلرث الذي بحثنا عنھ في الشخصیات البعیدة عن األنظار إنھ ھذا   
ومعظم األشخاص الذین جئنا . أسبوعاً الماضیة١٣التي درسناھا على مدى الـوالقدیم 

لم یكونوا قوى عظمى في أوقاتھم المعینة، لكن أسماءھم لنعرفھم بشكل أفضل قلیالً 
من م منھم، ـَّ المقدس حتى یمكننا أن نتعلأو ألقابھم قد تم تدوینھا وتسجیلھا في الكتاب

  .نجاحاتھم وإخفاقاتھم
  

  الجمعة ـ لمزید من الدرس
كتب فیھ عن فم إرمیا كل كالم ’فإذا أخذ إرمیا درجاً آخر أعطاه لباروخ الذي "  

إرمیا (‘ بالنار وزید علیھ أیضاً كالم كثیر مثلھالسفر الذي أحرقھ یھویاقیم ملك یھوذا
لقد حاول غضب اإلنسان أن یعطل ویمنع خدمات نبي هللا، ولكن ). ٣٢و٢٨: ٣٦

نفس الوسائل التي حاول بھا یھویاقیم أن یحد من تأثیر خادم الرب قدمت فرصة 
  .جدیدة لتوضیح األوامر اإللھیة
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ضطھاد إرمیا وسجنھ ال تزال باقیة إروح مقاومة التوبیخ التي أدت إلى إن"  
إن كثیرین یرفضون أن یلقوا باال إلى اإلنذارات المتكررة، ویؤثرون على . إلى الیوم

. ذلك اإلصغاء إلى المعلمین الكذبة الذین یشجعون أباطیلھم ویغضون عن شرورھم
والبلیة وال یحصلون على قبھ في یوم الضیأمثال ھؤالء لن یجدوا ملجأ أمیناً یلوذون 

فعلى خدام هللا المختارین أن یواجھوا التجارب واآلالم التي . معونة من السماء
علیھم أن یواظبوا . تصیبھم من جراء اإلھمال والتشھیر وسوء الفھم، بشجاعة وصبر

بیاء في القدیم على أداء عملھم الذي قد أعطي لھم لیعملوه بأمانة متذكرین دائماً أن األن
" ضطھادات ألجل الكلمةحتملوا اإلھانات واإلإسلھ أیضاً رومخلص الجنس البشري و

  ).٣٦١روح النبوة، األنبیاء والملوك، صفحة (
  

  أسئلة للنقاش
كیفیة عمل الوحي؟ كیف ساعدتنا حیاة الن ھوایت ما ھو مفھومنا حول .١

وخدمتھا على فھم ھذا الموضوع الھام؟

طموحاتھم ) رَضتـُ ت واعتـَ ُخِذل(حبطت اُ أیة شخصیات في الكتاب المقدس .٢
الشخصیة ألنھم ظلوا أوفیاء ومخلصین للرب؟

في الصف، تحدثوا عن األمور التي كان على الناس التنازل عنھا من أجل .٣
ما الذي یمكنكم تعلمھ من قصص بعضكم البعض؟ اسأل إن . الوقوف للرب

ما قد تسلمھ ) بنفس قیمة(خدمة الرب لم تكن تساوي كان أحد یعتقد أن تكلفة
.الشخص في المقابل

كیف تكون ردة فعلك عندما تعنف وتوبخ على تصرفاتك الخطأ؟ ھل من .٤
على ركبتیك أم أنك، بلغة االستعارة، ) أمام هللا(األرجح أنك ستتوب راكعاً 

الرسالة؟ ماذا ستطرح التعنیف والتوبیخ في النار وتسعى إلى سجن حامل 
تخبرك إجابتك عن نفسك وعما أنت بحاجة إلى تغییره؟

نتیجة مباشرة حتى التي ھي (فھم بشكل أفضل أن معاناتنا كیف لنا أن ن.٥
لیس معناھا أن الرب قد تخلى عنا؟ كیف نتعلم التمسك بإیماننا بینما ) لخطایانا

  ھائلة؟ضخمةنحن نمر بآالم 


