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 مقدمة 
 إلهناعن  حات  م  ل  

 
تلسكوب هبل الفضابً واسطة لتقطة بن ٌمكنه النظر إلى تلك الصور المُ مَ  

اب من دهشته عند النظر إلى صورة ـ  تـُ قال أحد الكمن جمال الكون؟  دون أن ٌتعجب
كٌؾ ٌمكننا البدء فً سبر أؼوار المعرفة والقوة : "الشهٌرة" مجرة سمبرٌرو"لـ

وهً مجرد مجرة )ة سومبرٌرو فً مجر  تجم عت لتً هداؾ اوالمنطق والحقابق واأل
؟ وها نحن، فً منتهى الصؽر (واحدة فقط من بٌن ملٌارات المجرات األخرى

 ." د ذرة مما ٌحٌط بناجر  مُ  ونحنومنتهى العزلة، 
ن الكون ، ألن شٌباً أكبر مر إدهاشاً من الكون نفسه هو خالق هذا الكوناألكثو 

 .هذا الكون هو فقط القادر على خلق
ونخدمه هو فً وكؤدفنتست سبتٌٌن، نحن بالطبع نإمن أن هللا الذي نعبده  

ن مجرة سمبرٌرو إلى أدق العناصر التً مِ : الكون وكل ما فٌه الحقٌقة َمن قام بخلق
 .تتكون منها هذه المجرة، وكذلك كل ما ٌتكون منه أي شًء آخر فً كل الكون

س وعمل درست ،لذي نعبده ونخدمهالرب اق بـ  ما ٌتعلهو و ،سٌاقهذا الفً إنه   
 هً" البلهوتٌة"الدراسة و ."البلهوتٌة"الدراسة هذا الربع على القٌام ببعض 

كل حال، ألٌس  ىعلو". دراسة هللا" مصطلح فنً ٌستخدم لئلشارة إلى قٌام البشر بـ
من المهم أن نعرؾ عن هللا الذي نعبده ونثق فٌه ونخدمه، هللا الذي نحن مدعوون 

" ِرَك ْـ ِفك ل  ـُ ك َوِمنْ  ْدَرِتَك،ـُ ق ل  ـُ ك َوِمنْ  ِسَك،ْـ فـَ ن ل  ـُ ك َوِمنْ  َك،ـِ بْـ لـَ ق ل  ـُ ك"لمحبته من 
 ؟(7ٕ: ٓٔلوقا )
الكتاب ونعم، . جداً  ورحبةعٌة توس  فً الكتاب المقدس صورة ن صورة هللا إ 

من األمور لكن هناك الكثٌر والكثٌر بصورة متكررة على محبة هللا، ٌإكـ د  ،المقدس
على سبٌل المثال، هناك مبات من األسماء المختلفة . التً ٌرٌدنا هللا أن نعرفها عنه

ضفً ٌُ وٌمكن لكل اسم من هذه األسماء أن . قب بها هللا فً الكتاب المقدسـُ التً ل
بابا " مجرد هللا هو أكثر بكثٌر من. فهماً ومعرفة أعمق عن إله السماء واألرض

فً إحدى . )توزٌع العون والمساعدة بناء على طلبناحنون فً السماء ٌقوم ب "نوٌل
ة]بطوالت البوكر  فاز مإخراً أحد العب ، [قاموس المورد: لعبة بورق اللِعب أو الشد 

شكر المسٌح من أجل هذا وقام على المؤل فلدوالرات البوكر المحترؾ بمبلٌٌن ا
 !(الفوز

ٌه نما تعو كما أُعلنت لنا، سننظر إلى هللا من جوانب مختلفةفً هذا الربع،  
مثل " األساسٌات"وسنبدأ ببعض . هذه األمور بالنسبة لنا على الصعٌد العملً
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تؤلؾ من ثبلثة هو ٌومع ذلك " واحد"دهش بؤن هللا هو الثالوث، وهو التعلٌم الم
ل األساس لكل ما ومن هناك سنركز على هللا الخالق، وهو المعتقد الذي ٌشك  . أقانٌم

ال ٌكفً  ،ففً عالم ساقط .هللابه وسننظر بعد ذلك إلى عمل الفداء الذي قام . نإمن به
سننظر إلى هللا . مفدٌٌن كذلكأن نكون مخلوقٌن، إنما نحن بحاجة إلى أن نكون 

بعد ذلك إلى  ثم سنتطرق. ه الدٌنونة على حد سواءه إله النعمة وإلعلى أنأٌضاً 
األمور من جوهر طبٌعة وصفات  هذه كلوتنبع . ته وإلى شرٌعته وإلى السبتٌ  قدس
 .فهم المزٌد حول ما ٌتسم به هللاوهً تساعدنا على أن ن ،هللا
 عموماً التً ال ٌتم التفكٌر فٌها الجوانب األخرى  وسننظر كذلك إلى بعض 

وسننظر كذلك .  على أنه إله الجمال والتارٌخ بل حتى الرومانسٌةمثل النظر إلى هللا
أي أننا نرٌد النظر إلى بعض الجوانب )أمور أخرى مثل الصبلة وعلم البٌبة  إلى

سننظر كذلك إلى وعد هللا العظٌم المتعلق بمجٌبه  (.العملٌة لما ٌعنٌه أن نخدم الرب
 االختبار المروع للبشرٌةلذي ٌإدي إلى ذروة التارٌخ ونهاٌة الثانً، وهو الشًء ا

 . مع الخطٌة
ونحن !( مبرٌرو وكل شًء آخرفهو الذي خلق مجرة سو) هابلإن هللا  

هلل إذن من أجل كل بصٌص من  كم ٌنبؽً أن ٌكون امتنانا. اً بالمقارنةجد ضبٌلون
وسٌرجع . ذلك النور ً هذا الربع إلى بعض منسننظر ف. فً طرٌقنا ٌطرحه النور

ه من أمانة فً السٌر سنكون علٌ واحد منا، بصفة فردٌة، حول مدى ما األمر لكل
 . فً هذا النور

 
فً بٌرنػ سبرنجز بوالٌة  التابع لجامعة أندروز جو آن دٌفٌدسون هو أستاذ علم البلهوت بمعهد البلهوت

 .مٌشؽان األمرٌكٌة
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 (ٌناٌر) كانون الثانً 7 الدرس األول

 هللا ثبلثً األقانٌم
 السبت بعد الظهر

؛ 7ٕو ٕٙ: ٔ؛ تكوٌن 9ٔ: 8ٕ؛ متى ٙ: ٕ؛ فٌلبً ٗ: ٙتثنٌة : المراجع األسبوعٌة
 . ٙٔـٌٗٔوحنا 

 
ا" :آٌة الحفظ َها أَْنُتمْ  َوأَم   ٌ نَ  األَْقَدِس، إٌَِماِنُكمُ  َعلَى أَْنفَُسُكمْ  َفاْبُنوا األَِحب اءُ  أَ  فًِ ُمَصلٌ 

وحِ  َنا َرْحَمةَ  ُمْنَتِظِرٌنَ  هللِا، َمَحب ةِ  ِفً أَْنفَُسُكمْ  َواْحَفُظوا اْلقُُدِس، الر   اْلَمِسٌحِ  ٌَُسوعَ  َرب 
اةِ  ٌَ ٌ ةِ  لِْلَح  (.ٕٔو ٌٕٓهوذا " )األََبِد

 
ت وتلمٌحات متعلقة ٌحتوي الكتاب المقدس على إشارا :للدرس الفكرة الرئٌسٌة

 .هللا فً ثبلثة أقانٌم ة ووحدانٌةٌباأللوه
  
الرؼم من أن كلمة ثالوث ال تظهر فً حد ذاتها فً الكتاب المقدس، إال أن ب 

ٌُعد ُمعتقد .ث موجودة بالفعل فً كلمة هللا المقدسةالتعالٌم المتعلقة بالثالو  -الثالوث و
مع  ذلك ألنه ٌتعاملو .اً بالػ األهمٌةمعتقد -"أقانٌم"ٌتكون من ثبلثة  أن هللا واحد
واألهم . لعالممع ا ٌة تعاملهوكٌفٌة عمله وكٌف صورتهن هو هللا وما هً أمور مثل مَ 

 . ة المسٌح أمر ضروري بالنسبة لخطة الخبلصٌمن ذلك هو أن ألوه
، وهذه األدلة فً الكتاب المقدس هناك ثبلثة أنواع من األدلة على الثالوث 

دلٌل بؤن ال( ٕ)، أي أن هللا واحد؛ دلٌل وحدانٌة هللا( ٔ: )مترابطة رؼم أنها منفصلة
ٌة ؼٌر ملحوظة تتحدث عن هللا ثبلثً ات نص  حٌتلم( ٖ)ك ثبلثة أقانٌم هً هللا؛ هنا

 . األقانٌم
ٌ زة   الموجودة فً الكتاب المقدس بٌن هللا والمسٌح ٌجب أن ُتفهم الفروق الُمم

ن الصعوبة التً ، بؽض النظر عهللا فً ذاته هرطرٌقة جووالروح القدس على أنها 
إن : "رت روح النبوة عن ذلك بقولهاعب  . فهم هذا األمر فًتجدها عقولنا الساقطة 

متساوون  ،السماوٌٌن األبدٌٌن، هللا والمسٌح والروح القدس ً،نِ المقام الس  أصحاب 
وعلى الرؼم من أن بعض األدفنتست األوابل قد . لكنهم لٌسو متطابقٌن أو متبادلٌن

صارعوا مع هذا المعتقد، إال أن كنٌستنا قد اتخذت موقفاً ثابتاً ال ٌلٌن بشؤن هذا 
فً  ةروح قدس، وحدوآب وابن : إله واحد’: التعلٌم، إذ ٌقول المعتقد األساسً الثانً

 (. ٙٔٙوح النبوة، الكرازة، صفحة ر" )ثبلثة أقانٌم
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 .نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعدادا لمناقشته ٌوم السبت القادم*
 

 وحدانٌة هللا – األحد
كان نظام العقٌدة لدى العبرانٌٌن قدٌماً ٌتسم بالوحدانٌة الصارمة، وهذا ما تدل  

كلمة مركبة  المستخدمة باللؽة اإلنجلٌزٌة وهً" monotheistic"علٌه كلمة 
" ثٌستك"والثانٌة " واحد"بمعنى " mono" "مونو"مؤخوذة عن كلمتٌن األولى 

"theistic " ًونجد أن هذا الموقؾ ". هللا"وهً الكلمة الٌونانٌة المستخدمة لتعن
فهناك إله واحد، إله إبراهٌم وإسحق . ثابت ال ٌتزعزع فً كل أجزاء العهد القدٌم

ة مثلما كانت تعتقد األمم والقبابل المحٌطة وٌعقوب، ولٌس كثٌر من اآلله
 . وبهذا المعنى كانت دٌانة الكتاب المقدس دٌانة فرٌدة من نوعها. بالعبرانٌٌن

 
تدل هذه اآلٌات ضمناً ؟ كٌف 37ـ 35: 5كٌف ٌتحدث هللا عن نفسه فً خروج 

  ____________________________________ ؟هللا على وحدانٌة
 ______________________________________________  
 
طلق ً ٌُ والت( ٗ: ٙتثنٌة )اآلٌة الواردة فً  أٌضاً فًموجودة هللا  حدانٌةو إن 

حٌة هذا االسم ألن الكلمة االفتتاعطٌت هذه اآلٌة ولقد أُ ". الشٌما"الٌهود اسم  اعلٌه
عد هذا وٌُ ". شٌما"والكلمة فً اللؽة العبرٌة هً " ِاْسَمعْ "هً صٌؽة األمر فٌها 

ً هذا إسرابٌل باإلٌمان فالتصرٌح واحداً من أعظم الحقابق عن هللا، وقد أُِمر شعب 
 . الموجود بهذا التصرٌح وتعلٌمه ألبنابهم[ هللا انٌةالمتعلق بوحد]الحق 

 
عْ " ا ِاْسم  ائٌِل   ٌ  ب  : إِْسر  ا الرَّ ب   إِله ن  اِحد   ر  قارن هذه اآلٌة باآلٌة  (.ٗ: ٙتثنٌة )" و 

ك   لِذلِك  "، ٕٗ: ٕتكوٌن الموجودة فً  ْتر  ل   ٌ  ج  اه   الرَّ ه   أ ب  أ مَّ ْلت ِصق   و   ٌ أ تِهِ  و   بِاْمر 
انِ  ك ون   ٌ ًدا و  س  اِحًدا ج  ٌعنٌه ظهور نفس الكلمة العبرٌة التً ٌمكن أن ما الذي " و 
  _____________________________ ؟فً كبل النصٌن" واحد"تعنً 

 ______________________________________________  
 
لئلشارة إلى هللا فً " واحد"بمعنى " echad"أو " ادإٌح"ُتستخدم نفس الكلمة  
ال  انٌةإلى الوحد الكلمة المستخدمة لئلشارة هذه. ٗ: ٙالموجودة بتثنٌة " الشٌما"

وثمة شًء . مركبة اً ولكنها بدالً من ذلك تعنً وحدانٌةتعنً حاصبلً حسابٌاً رٌاضٌ
: ٕفوفقاً لتكوٌن . متمٌزةالجزاء األذات  وحدانٌةبال فٌما ٌتعلقٌتم التؤكٌد علٌه هنا 
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فً " واحد"اً مثلما هللا تمام( إٌحاد" )داً واح"، ٌنبؽً للزوج والزوجة أن ٌكونا ٕٗ
 . ٗ: ٙاآلٌة التً وردت بسفر التثنٌة 

 
 ٗ: 8كورنثوس ٔ؛ 9ٔ: ٕ؟ ٌعقوب هللاانٌة كٌف ٌتحدث العهد الجدٌد عن وحد

 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 

هللا أن ٌساعدنا على تجنب مخاطر الوثنٌة بمختلف  انٌةكٌف ٌنبغً لمفهومنا لوحد
ن نعبده؟ كٌف ٌمكنك استئصال أي  أشكالها؟ لماذا ٌنبغً أن ٌكون الرب وحده هو م 

 ؟ فً حٌاتك الخاصة" وثن"
 

 ة المسٌحٌاالثنٌن ـ ألوه
رض المشككٌن فً وؼالباً ما ٌعت. ة اآلبٌناك نزاع بشؤن ألوهال ٌكاد ٌكون ه 

لكن لو لم ٌكن المسٌح أزلٌاً، ولو لم ٌكن المسٌح إلهاً . ة المسٌحٌألوهالثالوث على 
 (.انظر درس ٌوم الخمٌس)كامبلً، لتعرضت خطة الخبلص لخطر شدٌد 

 
: ٕ؟ فٌلبً ة المسٌحٌٌوماً فرٌسٌاً متعصباً، عن ألوه كٌف تحدث بولس، الذي كان

ٙ _____________________________________________  
 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 
بالنسبة لفرٌسً مثل بولس، راسخ فً تعالٌم العهد القدٌم المتعلقة بوحدانٌة  

ٌُعّد هنا التصرٌح مثٌراً للدهشة وسبب هذه الدهشة هو أن هذا التصرٌح كشؾ . هللا، 
 .ة المسٌحٌعن تكرٌس بولس العمٌق أللوه

راسخٌن تب للٌهود الذٌن كانوا، مثل بولس، الذي كُ  -ٌحتوي سفر العبرانٌٌن 
فنجد . ة ابن هللاٌعلى تصرٌحات قوٌة تإكد على ألوه -هللا فً إٌمانهم بوحدانٌة ماماً ت

واألمر . ر عنها بقوة وبوضوحب  عَ أن طبٌعة المسٌح اإللهٌة مُ  9و 8: ٔفً عبرانٌٌن 
لهذه  األكثر أهمٌة فً الكشؾ عن طبٌعة المسٌح اإللهٌة هو إدراك المسٌح نفسه

فً شوارع أورشلٌم وسط جوقة انتصار  ٌمشِ لم  ورؼم أن المسٌح. الطبٌعة اإللهٌة
تعلن ألوهته، إال أن األناجٌل األربعة تشتمل على العدٌد من خٌوط األدلة التً تظهر 

المسٌح امتبلكه ألمور ال تخص  وكثٌراً ما أعلن. المسٌح كان مدركاً أللوهتهأن 
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أنه ٌؽفر  ؛ وأعلن(ٔٗ: ٖٔمتى )هو مبلبكته  كبكة هللافقد تحدث عن مبل: سوى هللا
 :ٕ٘)المسٌح بؤن له القدرة على أن ٌدٌن العالم  أعلن؛ و(ٓٔـ ٘: ٕمرقس )الخطاٌا 

 عمل ذلك؟ فمن سوى هللا حقاً ٌستطٌع (. ٖٔ
 

متى . من العدٌد من الناس ل المسٌح السجودكٌف تقبَّ  ما جاء باألناجٌل حول راجع
قارن تصرفاته . 8ٖـ ٖ٘: 9؛ ٌوحنا ٕ٘ـ ٓ٘: ٕٗ؛ لوقا 9: 8ٕ؛ ٖٖ: ٗٔ

 ٌظهرهما الذي . (8ٔـ 8: ٗٔأعمال ) فٌما ٌتعلق بهذه المسألة بولس بتصرفات
  _____________________ ؟تهٌقبول المسٌح لسجود الناس له عن ألوه

 ______________________________________________  
 
ابن  جهت إلى المسٌح أثناء محاكمته كانت تصرٌحاته بؤنهإحدى التهم التً وُ  

هللا لكانت أنه هو نفسه المسٌح ٌعتبر لم لو (. ٘ٙـ ٖٙ: ٕٙ؛ متى 7: 9ٔحنا ٌو)هللا 
 المسٌح لم ٌفعللكن . سانحة له لتصحٌح انطباع خاطا لدى الناس عنههذه فرصة 

الذي استحلفه  ته أثناء محاكمته أمام قٌافاٌ، لقد أكد المسٌح على ألوهفً الواقع. ذلك
ة ٌمن الكتاب المقدس على ألوه اً قوٌ بلً نحن لدٌنا دلٌوعلى ذلك فوبالتالً، . باهلل الحً
 .المسٌح

 
ز على ، رك  ذلك حٌاة المسٌح، وبٌنما أنت تفعلبعض الوقت فً التأمل فً قِض ا

ماذا ٌخبرنا هذا عن محبة هللا . حقٌقة أن المسٌح كان هو هللا نفسه، خالق الكون
للعالم؟ لماذا ٌنبغً لك استخبلص الكثٌر من العزاء والرجاء من هذه الحقٌقة 

 المذهلة؟ 
 

 الروح القدس -الثبلثاء
 ، فإضافةواالبناآلب  ًّ صَ خْ فً شَ " واحداً "هلل أن ٌكون  من الممكنإذا كان  

فً تقبل هذه  ضٌؾ صعوبة أكثرة ال ٌنبؽً بالضرورة أن ٌُ ٌشخص ثالث إلى األلوه
 . هنا عن الروح القدسوالحدٌث . الفكرة

 
ٌ  به ما الذي تخبرنا . 4: 3اقرأ تكوٌن  د رِ هذه اآلٌة عن دور الروح القدس، الذي 

  _____________________ ؟ذكره مبكراً جداً فً سجبلت الكتاب المقدس
 ______________________________________________  
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  _______ ؟انتباهنا إلى أقانٌم األلوهة الثبلثة 31: 42متى اآلٌة فً كٌف تلفت 
 ______________________________________________  
 
ة عندما كان المسٌح ٌعل م كٌؾ ٌنبؽً تعمٌد ٌورد ذكر األقانٌم الثبلثة لؤللوه 

المعمودٌة هذه مستعملة فً الكثٌر من " صٌؽة"ال تزال و. المإمنٌن الجدد
المسٌح بـ المعمودٌات المسٌحٌة الٌوم، حٌث ٌتم معمودٌة الشخص الذي اختار إتباع 

فً اللؽة الٌونانٌة وكذلك فً اللؽة العربٌة هً لئلشارة إلى " اسم"وكلمة " )اسم"
نة فً هذه الصٌؽة مع ذلك، ف(. د ولٌس لئلشارة إلى الجمعالمفر األقانٌم الثبلثة ُمَتَضم 

ٌُنظر إلى األقانٌم المستخدمة عند  .كابن واحدعلى أنها  ةاإللهٌة الثبلث المعمودٌة إذ 
اقرأ الوصؾ المثٌر . معاً  ة الثبلثةٌأقانٌم األلوهظهر معمودٌة المسٌح عند  

الوصؾ الذي أعطاه  بٌد أن(. ٔٔـ 9: ٔمرقس )تلك المعمودٌة الذي أعطاه مرقس ل
ْظَهر  ( ٓٔعد)مرقس بشؤن ما حدث للسماوات  بوضوح أكثر فً بعض الترجمات ٌَ

لؽة العربٌة أن السموات قد عن بعضها اآلخر، فنجد فً الترجمة القٌاسٌة بال
وفً هذه اآلٌات . بعض الترجمات األخرىكما تضعها " انفصلت"ولٌس " اْنَشق تْ "

الذي ٌإثر حتى  مدهش هللإعبلن  فً ة الثبلثةٌأقانٌم األلوهى ٌلفت مرقس انتباهنا إل
 .فً الطبٌعة نفسها

 ز  ز  عَ هللا ومُ وكما هو الحال مع ٌسوع، فإن عمل الروح القدس مرتبط بؤعمال  
 :الروح القدس ألوصاؾ التالٌة ألعمالراجع ا. لها

ألن " قدوساً "أن المسٌح سٌدعى  مرٌمَ  المبلكُ  أخبرإعبلن والدة المسٌح،  عند .ٔ
 (.ٖ٘: ٔلوقا )الروح القدس سٌحل علٌها 

ب   ُروحعلن المسٌح أن أ  .ٕ ب   ُروحعلٌه، وبؤن الر  : ٗلوقا )مسحه لٌبشر الر 
ٔ8.) 

 (.8ٕ: ٕٔمتى )المسٌح أٌضاً أنه ٌخرج الشٌاطٌن بروح هللا  أعلن .ٖ
 ُمَعز  ، الذي كان سٌواصل عمل المسٌح بعد صعوده إلى السماء، هو الروحُ  .ٗ

 (.ٙٔ: ٌٗٔوحنا )آخر من نفس النوع 
 (.ٕٕ: ٌٕٓوحنا )المسٌح الروح القدس على تابعٌه  َنَفخَ  .٘
وكذلك ( 7ٔ: ٌٗٔوحنا ) اْلَحق   ُروحمن  دد على كل  سٌحصل المسٌحٌون الجُ  .ٙ

 (.7ٕ:ٔ؛ كولوسً ٕٓ: ٕؼبلطٌة )[ِفٌُكمْ  اْلَمِسٌحُ ]على روح ٌسوع 
 

التً ٌقوم بها خدمة الٌرتبط كل من المسٌح والروح القدس ارتباطاً وثٌقاً من حٌث 
ف الروح . كل واحد منهما وعبلوة على ذلك، هناك مراجع فً الكتاب المقدس ت عر 
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كٌف ٌساعدنا هذا الحدث على فهم . 33ـ 3: 7اقرأ أعمال . القدس على أنه هللا
 ة الروح القدس، أٌضاً؟ٌألوه

 
 والمساواة الوحدانٌة - األربعاء

إال أن الكتاب  ،(إٌحاد)هللا واحد رؼم من وضوح الكتاب المقدس بؤن على ال 
 ، رأى علماء ودارسوامنذ آالؾ السنٌن. مقدس ٌتحدث أٌضاً عن تعدد األقانٌمال

الطبٌعة التعددٌة  الكتاب المقدس فً الكثٌر من نصوص العهد القدٌم دلٌبلً قوٌاً على
وهذه الحقٌقة، مثلها مثل العدٌد من الحقابق األخرى، معلنة بشكل أكثر اكتماالً . هلل

 . فً العهد الجدٌد
 

  _____________ ؟ هناتعددٌة هللاكٌف ٌتم إعبلن . 42و 48: 3اقرأ تكوٌن 
 ______________________________________________  
 
الجمع والمفرد عند اإلشارة إلى هللا صٌؽتً تظهر  8و 7: ٔٔفً تكوٌن  

" الرب"فرؼم أن . فاهلل نفسه ٌتحدث مرة أخرى. وذلك أثناء بناء برج بابل ،أٌضاً 
 "(.َوُنَبْلِبلْ  َنْنِزلْ )"هو الذي َوَرَد ذكره، إال أنه ٌتحدث بوصفه واحد من جماعة 

 
  _ ؟، أٌضاً فً هذه اآلٌةمعلنة " الرب"طرق ترى تعددٌة بأٌة . 2: 8اقرأ إشعٌاء 

 ______________________________________________  
 
هو أحد  المسٌحَ أن عظة بطرس فً ٌوم الخمسٌن تبٌن كٌؾ فً العهد الجدٌد،  

د الورع، فها هو بطرس الٌهودي الموح  (. ٖٖ: ٕانظر أعمال )األلوهة؟  أقانٌم
وبالتالً المإمن باهلل الواحد، ٌعلن ألوهة المسٌح التامة، المسٌح الذي كان قد صعد 

رٌنوفً رسالته إلى  .إلى السماء الٌهود ٌقدم بطرس مرة  ،بسبب التشتت ،الُمهج 
 (.ٖـ ٔ: ٔبطرس ٔانظر )أخرى دلٌبلً على طبٌعة هللا ثبلثٌة األقانٌم 

 
: 3كورنثوس 4؟ تضمن وصف بولس لعملٌة الخبلص اإلشارة إلى تعددٌة هللا كٌف
  ___________________ .(36: 35كورنثوس 4انظر أٌضاً . )44ـ 42
 ______________________________________________  
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، ٌبدو أن هذا التعلٌم لٌس من السهل طبٌعتنا الساقطةالمحدودة، وبعقولنا 
فكم من . خالق الكون لكن ماذا فً ذلك؟ نحن نتعامل هنا مع طبٌعة هللا،. استٌعابه
 ،االعتقاد بأننا نستطٌع أن نفهم هللا بالتمام، خصوصاً إذا كنا كبشرسٌكون  الحماقة

شًء " أبسط"تأمل حتى فً ". بشكل كامل"ال نفهم أي شًء  ،وإلى حد كبٌر
التً تظل خارج نطاق الشًء و كم هً الجوانب المتعلقة بهذا. فٌهٌمكنك التفكٌر 

أصعب بكثٌر عندما ٌتعلق األمر بمحاولة فهمك وإدراكك؟ فكم سٌكون األمر 
 هائلة مثل طبٌعة هللا نفسه؟  مسائلاستٌعاب 

 
 والخبلصدس األقالخمٌس ـ الثالوث 

 اً مدرككان وٌبدو أن ٌوحنا . طبٌعة هللا الفرٌدةٌلفت إنجٌل ٌوحنا االنتباه إلى  
 . كذلك أن هللا ثبلثً األقانٌمتماماً  اً ومدرك ،تماماً لوحدانٌة هللا

 
األقانٌم  فٌها إلى شٌرواحسب المرات التً أ   38ـ 36اقرأ صبلة المسٌح فً ٌوحنا 

  ؟هذه النصوص الكتابٌة على فهم حقٌقة هذا الحق الهامكٌف تساعدنا . الثبلثة هلل
 ______________________________________________  
 
أقانٌم هللا الثبلثة على  إشارات شدٌدة التركٌزهذه الفقرة من رسالة ٌوحنا تـُعد  

ونجد فً هذه الفقرة، وبصورة متكررة، التفاعل الدٌنامٌكً . المتساوٌة والمتعادلة
، لٌس كتلة من التخمٌن المجردومعتقد الثالوث، . األقدس القوي والنشط بٌن الثالوث

 .  هو االستنتاج الحتمً الناجم عن الدراسة المنهجٌة المنتظمة للكتاب المقدسبل 
لم ٌكن ذا فإ. ة المسٌحٌوما هو ذات أهمٌة خاصة فً هذا السٌاق هو ألوه 

ان من فرٌق أحال جزاء خطٌة اإلنسالرب أن ما لدٌنا هو كل فإن المسٌح إلهاً كامبلً 
. [أي الرب] على نفسه وضع عقاب خطٌبتنامن  بدالً بشري إلى فرٌق بشري آخر 

بشارة اإلنجٌل هو التؤكٌد على أن هللا نفسه قد حمل على الصلٌب  كل مقصدولكن 
وأي شًء أقل من ذلك سٌجرد كفارة المسٌح من كل ما لها من قوة  .خطاٌا العالم

 .وفعالٌة
فكٌؾ كامل اإللوهٌة إذا كان المسٌح مجرد مخلوق ولٌس هللا : فكر فً األمر 

كان ٌمكنه ـ كمخلوق ـ حمل ملء ؼضب هللا ضد الخطٌة؟ فؤي كابن مخلوق، مهما 
 شرٌعة هللا؟ ت علىسموه، ٌمكنه إنقاذ البشرٌة التً تعد  كان 

انتهاك الشرٌعة ف مقدسة كاهلل نفسه، فما كانت شرٌعة هللاإلهاً لو لم ٌكن المسٌح  
الشرٌعة بنفس قداسة ذلك الكابن  تكونو. شٌباً ٌمكن لكابن مخلوق التكفٌر عنه
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للؽاٌة إذا كان كل ما سٌبة الخطٌة وال تكون . قداسة الخالق المخلوق ولٌس بنفس
وحقٌقة . عن هذه الخطٌةبنفسه تتطلبه هو موت مخلوق دون أن تتطلب تكفٌر الخالق 

الخطٌة ٌقدم   نفسه، فً شخص المسٌح، بالتعامل معأن الخطٌة تطلبت أن ٌقوم هللا
 . ٌة الخطٌةدلٌبلً قوٌاً على مدى خطورة وجد  

وٌقٌننا فً الخبلص من خبلل ما قام به المسٌح من أجلنا، ولٌس من خبلل  
ٌمكننا ا ماذ. ٌاناقد دفع العقوبة عن خطانفسه أعمالنا الخاصة، ٌنبع من حقٌقة أن هللا 

عمله لنضٌؾ إلى ذلك؟ فلو كان المسٌح مخلوقاً فربما كان من الممكن لنا إضافة 
فسٌكون ... عن خطاٌانا( ذبٌحة)بتقدٌم نفسه فدٌة الخالق لكن عندما ٌقوم هللا . شًء

ٌُمكنه  من دروب اإلهانة البالؽة والتجدٌؾ االعتقاد بؤن هناك أي شًء نقوم به و
وهكذا فإنه لو لم ٌكن المسٌح إلهاً لكانت الكفارة فً خطر . لك الذبٌحةاإلضافة إلى ت

 .ممٌت
 

لقد مات خالق الكون نٌابة عنك، بدالً منك، حتى تتمكن من : فكر فً األمر للحظة
 الرجاء والٌقٌن الحصول علىكٌف ٌمكنك . ول على الوعد بالحٌاة األبدٌة فٌهالحص

من هذه الحقٌقة المذهلة؟ وفً ضوء هذه الحقٌقة، هل هناك أي شًء آخر ٌفوق 
 ذلك أهمٌة؟ 

 
 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس

ر إلهٌة مختلفة ٌقوم بها شخص واحد افً عقٌدة الثالوث، ال نجد ثبلثة أدو 
ونمطً أي أنه وصؾ ٌرى أن هللا هو أقنوم واحد ولكنه ٌظهر  شكلًوصؾ هذا ف)

هناك ثبلثة  كما أنه لٌس(. that is modalism  فً ثبلثة أشكال أو أنماط مختلفة
هم "أٌضاً وبالتساوي، " هو"لكن هللا الواحد (. فهذا تثلٌث هلل)آلهة فً عنقود واحد 

. دابماً معاً، ودابماً فً تعاون وثٌق ["األقانٌم الثبلثة]هم "، و["أي األقانٌم الثبلثة]
 وٌعمل الروح القدس على تنفٌذ مشٌبة كل من اآلب واالبن، التً هً أٌضاً مشٌبته

 . هذا هو الحق الذي ٌعلنه هللا عن نفسه فً كل الكتاب المقدس .هو
ٌصارع بعض الناس مع مسؤلة الهوت المسٌح ألنهم ال ٌستطٌعون استٌعاب  

وٌرى . ذاته لمشٌبة اآلبخضع أما كان هنا فً الجسد، ، بٌنالمسٌحأن كٌؾ 
إال أن هذه . أقل من اآلب ،إلى حد ما ،على أنه كان" دلٌبلً "الكثٌرون فً ذلك 

هذا الخضوع . ثالوث االقدسلل[ المحتوى الداخلً]الحقٌقة ال تعكس البنٌة الداخلٌة 
سٌح أن ٌؤتً فً ن على المفقد كا. ٌعكس، بدالً من ذلك، كٌفٌة عمل خطة الخبلص

لٌِبِ  َمْوتَ  اْلَمْوتَ  َحت ى َوأََطاعَ "الجسد،   اْبًنا َكْوِنهِ  َمعَ "وأٌضاً، (. 8: ٕفٌلبً " )الص 
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اَعةَ  َتَعل مَ  ا الط  لَ  َوإِذْ . بِهِ  َتؤَل مَ  ِمم  " أََبِدي   َخبلَص   َسَببَ  ٌُِطٌُعوَنُه، ال ِذٌنَ  لَِجِمٌعِ  َصارَ  ُكم 
 (.9و 8: ٘عبرانٌٌن )
عن التجسد الذي  مَ جَ نَ  أن الخضوع الذي أظهره المسٌحتكشؾ هذه النصوص  

وهً ال تثبت أن المسٌح لم ٌكن بؤي حال كامل . اً لخطة الخبلصكان ضرورٌ
 .األلوهٌة

ٌرى فً ‘ نور معرفة مجد هللا’إن . ‘هللا معنا... وٌدعون اسمه عمانوبٌل’"  
صورة ’كان . ‘واحداً مع اآلب’كان المسٌح فمنذ أٌام األزل ‘ وجه ٌسوع المسٌح’

روح " )إلى عالمنا لٌعلن هذا المجد ىلقد أت. ، صورة عظمته وجبلله وبهاء مجده‘هللا
 (.7ٔالنبوة، مشتهى األجٌال، صفحة 

 
 :أسئلة للنقاش

والٌوم، اتخذت . وجد بعض األدفنتست األوابل صعوبة فً فهم عقٌدة الثالوث .ٔ
الذي حدث ٌكشؾ هذا التؽٌٌر كٌؾ . شؤن هذه العقٌدةالكنٌسة موقفاً حازماً ب

أي تجلً الحق شٌباً فشٌباً ]لحق التدرٌجٌة الكتشاؾ امع مرور الوقت الطبٌعة 
 فً اختبارك أنت الشخصً، كٌؾ [المترجم: ولٌس مرة واحدة الوقت، مع

ت ٌوم، لكنها لم تعد ذابها للحق؟ أٌة معتقدات كنت تتمسك  فً فهمك نضجت
 ؟بالنسبة لك حالٌاً مقبولة 

ُكونَ  أَنْ  َقْبلَ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحق   اْلَحق  ’:ٌَُسوعُ  لَُهمْ  َقالَ  : "8٘: 8نقرأ فً ٌوحنا  .ٕ ٌَ 
 كٌؾ تعلن هذه اآلٌة ألوهة المسٌح الحقة والتامة؟" ‘ َكاِبن   أََنا إِْبَراِهٌمُ 

 
محبتنا هلل األزلً العظٌم الذي نخدمه، وإذا أن نعم ق إذا كنا نرٌد  :ملخص الدرس

 هللاُ به كنا نرٌد أن ننجذب لعبادته، فٌجب علٌنا أوالً أن نحاول استٌعاب ما ٌخبرنا 
مٌقة فً الكتاب المقدس هً حقابق ع" األسرار"إن الثالوث هو لؽز، لكن . عن نفسه

[. بٌعتنا المحدودةتناسب وطت]بطرٌقة مبسطة مبلبمة  ،محدودالؼٌر  ،ٌكشفها لنا هللا
أن  طالبٌن]ا نَ بِ كَ على رُ  فقط عندما نركع مخاطرةهكذا ٌمكننا التحدث عن هللا دون و

ا ِاْسَمعْ [. "ٌعلن هللا لنا ذاته ب  : إِْسَرابٌِلُ  ٌَ  (.ٗ: ٙتثنٌة " )َواِحد   َرب   إِلُهَنا الر 
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 (ٌناٌر) كانون الثانً ٗٔ الدرس الثانً

 فً البدء
 

 الظهرالسبت بعد 
؛ مزمور ٔٔو ٓٔ: ٕٖ؛ تثنٌة 7ـ ٗ: 8ٖ؛ أٌوب ٗ: 9ٔمتى  :المراجع األسبوعٌة

 .ٕٕ: ٙٙ؛ إشعٌاء ٕٔ: ٘؛ رومٌة ٖٔـ ٔ: ٔ؛ ٌوحنا 9ٔ
 

َماَواتِ  فً َما: اْلُكل   ُخلِقَ  ِفٌهِ  َفإِن هُ " :آٌة الحفظ  الَ  َوَما ٌَُرى َما األَْرِض، َعلَى َوَما الس 
اَدات   أَمْ  ُعُروًشا َكانَ  َسَواء   ٌَُرى، ٌَ اَسات   أَمْ  ِس ٌَ " ُخلِقَ  َقدْ  َولَهُ  ِبهِ  اْلُكل  . َسبلَِطٌنَ  أَمْ  ِر

 (.ٙٔ: ٔكولوسً )
 

فً ستة أٌام حرفٌة، هً أساس لكل ما إن عقٌدة الخلق،  :الفكرة الرئٌسٌة للدرس
 .نإمن به

 
من الصعب تخٌل وجود وجهتً نظر مختلفتٌن شدٌد االختبلؾ حول أصل  

دس للخلق وبٌن الوجود مثل االختبلؾ الموجود بٌن النموذج الذي ٌعطٌه الكتاب المق
م. نشوء واالرتقاءالنموذج اإللحادي المتعلق بنظرٌة ال ٌُقد  عرضاً لخلٌقة  األول 

وفً . دون ترك أي شًء على اإلطبلق للصدفة ،ن فٌهامع  تَ لها ومُ  ط  خط  مُ محسوبة و
وصؾ فً نجد ثانٌاً، . كله مبنً على الصدفة ،تطوريالنموذج الأن المقابل، نجد 

لهدؾ؛ أي أن هللا كان له هدؾ فً كل ما ق لِ الكتاب المقدس للخلق أن كل شًء قد خُ 
وفً المقابل، نجد النموذج ".  telos "أو  "تٌلوس"، وهذا ما ٌدعوه اإلؼرٌق خلق

فحسب  .هدؾ نهابً للوجود للخلق ٌعمل على فرضٌة عدم وجود أيالتطوري 
اً لهذا قففو. ز ما قد ُخلقكة تدفع وتحف  حر  ؼرض وال قوة مُ اعتقادهم، لٌس هناك 

ٌ ركل من اوبصورة عشوابٌة،  ،ٌعمل النموذج العشوابً واالنتقاء الطبٌعً  لَتؽ
على الكابنات التً تإدي وظٌفتها فً حٌن ٌتم  على اإلبقاء [اللذان هما نتاج الصدفة]

م سجل الكتاب ل  عَ وأخٌراً، ٌُ . ً ال تعمل أو تإدي وظٌفتهاالتخلص من الكابنات الت
ر بٌنما ٌعل م أصحاب نظرٌة . المقدس أن البشر قد خلقوا على صورة هللا أنهم التطو 

 .حدث وأن سبق اإلنسان العاقل فً الوجودكابن خلقوا على صورة أي 
كٌؾ أنها  سندرس هذا األسبوع عقٌدة الكتاب المقدسة المتعلقة بالخلق ونرى 

فإذا أخطؤنا فً فهم . ل األساس لكل حقابق الكتاب المقدس األخرى التً تلٌهاتشك  
معتقدات  وإدراك عقٌدة الخلق بشكل صحٌح فإننا بكل تؤكٌد سنخطا فً المزٌد من
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علق بالخلق بالنسبة لما نإمن هذا هو مدى أهمٌة التعلٌم المت. األخرى الكتاب المقدس
  .به كمسٌحٌٌن سبتٌٌن

 
 .نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم *
 

 ـ أسبوع الخلٌقة األحد
ْدءِ  فًِ" ل ق   اْلب  اتِ  هللا   خ  او  م  األ ْرض   السَّ كٌف تجعل هذه اآلٌة (. 3: 3تكوٌن " )و 

ر ونظرٌة للخلق الكتاب المقدس مفهوم االفتتاحٌة كل من  الخاصة بداروٌن التطو 
  _______________ ؟بصورة تلقائٌةومناقضٌن لبعضهما البعض معارضٌن 

 ______________________________________________  
 
. عن هللامقدمة وال نجد تفسٌراً أو . بعملٌة الخلقن بقٌام هللا ستهل سفر التكوٌٌُ  

لق لم ٌعتقد أي من كتبة األسفار المقدسة أن هللا كان بحاجة إلى مقدمة بشؤن عمل الخَ 
من كتبة األسفار المقدسة فً وجود هللا، وأكبر كما لم ٌشكك أي . الذي كان سٌقوم به

سَ ’: َقْلِبهِ  ِفً اْلَجاِهلُ  َقالَ : "دلٌل على ذلك هو ما نطق به كاتب المزامٌر حٌن قال ٌْ  لَ
 (.ٔ: ٗٔمزمور " )‘إِله  
حد ذاته فً  ٌة مدهشة، لٌس فقط فً عمل الخلقفنمهارة وقد الحظ العلماء  

رَ ولكن فً الكٌفٌة  وٌن اآلٌة فً تك إن. بها عمل الخلق فً الكتاب المقدس التً ُصو 
: التمهٌدٌة التً تؤسست علٌها روابع هللا التً خلقها من المادةتظهر النواحً  ٕ: ٔ

ةً  َخِرَبةً  األَْرضُ  َكاَنتِ "فقد  ٌَ ما " بتشكٌل"قام هللا فً األٌام الثبلثة األولى بـ ". َوَخالِ
 .أو فارؼاً " خالٌاً "ما كان " تعببة"قام هللا بـ  ،ام الثبلثة التالٌةوفً األٌ". خرباً "كان 

 تم ملإه أو إتمامهل قد لق فً الٌوم األوالذي خُ  وبعبارة أخرى، فإن النور 
فً الٌوم وذلك ( ٙٔ: ٔتكوٌن  ،"والنجوم كذلك") بالنور الهابل للشمس والقمر

التركٌز فً الٌوم الثانً فقد  محور الماء اللذٌن كاناوأما الهواء و .الرابع من الخلق
(. ٖٕـ ٕٓو 8ـ ٙ: ٔتكوٌن )بالطٌور والكابنات المابٌة فً الٌوم الخامس  تم ملإهما

تكوٌن )الثالث بالنباتات فً الٌوم  لبتمُ ثم تً انفصلت عن المٌاه واألرض الجافة ال
. أُكملت بحٌوانات األرض وبالبشر فً الٌوم السادس من الخلق، (ٖٔـ 9: ٔ

ا َحَسن  "كل ما خلقه أن هللا وأخٌراً، أُعلن  بل هللا لكً من قِ ومن ثم تم االحتفال المَ " ِجّدً
 (.  ٖـ ٔ: ٕتكوٌن )نفسه فً الٌوم السابع 

 



16 
 

اً أي إشارة إلى أن هً أنه ال ٌوجد فً هذه النصوص الكتابٌة الهامة النقطة    ٌ أَ
نصوص الكتاب فبل على النقٌض من ذلك، . فةرك للمصادالخلق قد تُ من أعمال 

 .تام وبتخطٌطمتناهٌة مل بدقة المقدس تعل م أن كل شًء قد عُ 
 

الموجودة فً الكتاب  أٌضاً بصحة قصة الخلقآمن ن وفقاً للنصوص التالٌة، م  
 ؟المقدس

 
  _______________________________________ ٗ: 9ٔمتى 

  ___________________________________ ٔٔـ 8: ٕٓ خروج
  ___________________________________ ٖٔ: ٕتٌموثاوس ٔ

  _____________________________________ ٕٙ: ٓٗإشعٌاء 
 
الكتاب المقدس على حقٌقة أن الرب خلق العالم، الرب هو كل شًء فً ٌشهد  

  ٌ  ٕو ٔز الوجود تماماً كما هو موصوؾ فً إصحاح الذي نطق فجاء العالم إلى ح
وال ٌترك لنا الكتاب المقدس أي مجال للتذبذب والتشكك بشؤن تلك . من سفر التكوٌن

تٌار نظرٌة النشوء الخلق أو اخ قصةبإمكان المرء اختٌار التصدٌق فً و. المسؤلة
وآٌات الكتاب المقدس نفسها . واالرتقاء، لكن األمانة ال تسمح بؤي خلط بٌن االثنٌن

 . بٌنهما توضح أنه لٌس هناك أي مجال لهذا الخلط
 

 االثنٌن ـ قلب الخالق
فٌوماً بعد ٌوم كان الخالق ٌنطق فتؤتً إلى . أسبوع الخلق رابعة إن أحداث 

قد نفسه وحتى هللا . دهش العلماءحٌز الوجود أنظمة وأشكال الحٌاة التً ال تزال تُ 
 .إلى الفرح البالػ الذي الزم ذلك الوقت أشار

 
 7 ـ6: 52ر هللا ألٌوب عن الفرح الذي كان جزءاً من خلق األرض؟ أٌوب كٌف ٌعب  

 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 
الفرح الذي كان ٌمؤل قلب الخالق أثناء ذلك  نجد لمحة من ٕ: ٔوفً تكوٌن  

اهِ  َوْجهِ  َعلَى ٌَِرؾ   هللاِ  َوُروحُ : "األسبوع األول ٌَ ر علماء الكتاب المقدس أكثر ٌقد  ". اْلِم
من أي وقت مضى الصٌاؼة األدبٌة التً استخدمها موسى عند كتابة األسفار 
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هذه المناسبة، وإذ ٌصؾ روح هللا وهو بو. الكتاب المقدسالخمسة األولى من 
على وجه المٌاه عند بداٌة أسبوع الخلق، نجد موسى ٌستخدم عمداً كلمة كان " ٌَِرؾ  "

وهذا األصحاح هو جزء من . ٕٖ سٌستخدمها مرة واحدة فقط بعد ذلك فً تثنٌة 
 . إلى إسرابٌل الوداعٌةعظة موسى 

 
. 33و 32: 54فً هذه المرة الثانٌة؟ تثنٌة " ٌرف"كٌف ٌستخدم موسى كلمة 

  ______________________________ (.52: 45انظر كذلك متى )
 ______________________________________________  
 
ثم . فكر فً الطرٌقة التً تهٌا بها أمهات الطٌور بمودة أعشاش صؽارها 

كٌفٌة  تعلـ مهمؾ فوق صؽارها جالبة لهم الؽذاء، ثم تخٌل هذه األمهات وهً تر
مدة أربعٌن عاماً رأى حدوث هذه هتم باألؼنام اال بد وأن موسى الذي . الطٌران

ر وبإلهام من هللا، تصو  . الظاهرة كل ربٌع مما جعله ٌفكر فً اهتمام هللا الحنون
كل . البشري" عشنا" سسٌإقدس عندما كان موسى نفس المشاعر فً قلب الروح ال

ٌحب خلٌقته وٌهتم بها، وٌعلن كذلك أن هللا قد عن إله ٌُعلن شًء فً قصة الخلق 
ر األنساقهذا على نقٌض . ٌقته بقصد وبعناٌةصمم خل والتً  المختلفة لنظرٌة التطو 

ى تتنافس  مع بعضها  ظة وقسوةبؽبلتصور َخْلَقنا كما لو كان عمبلً قامت به قُو 
أو أي شًء ٌخلو لذي قام به هللا أي شًء مجهول ا ةقٌلم ٌكن فً عمل الخل. البعض

لقد كانت المحبة حاضرة فً بداٌة . هدؾًء ببل أو أي شاإلنسانً من المشاعر 
لنشوء واالرتقاء الذي ٌعل م بؤن المحبة بطرٌقة مع امن تناقض  هوٌا ل. أسبوع الخلق

لم ٌحدث إال بعد ببلٌٌن السنٌن من العنؾ لكن ذلك، وفق هذه النظرٌة،  ظهرتما قد 
عاد خلق ا ٌُ عندم حاضرةفز للخلق وستكون المحبة القد كانت المحبة هً الح. األنانً
 .عالم من جدٌدهذا ال

 
  ؟فً الطبٌعة ومتجلٌة معلنةفائقة كٌف ترى محبة هللا ال. تمعن فً عجائب الطبٌعة

 
  بمجد هللا ثحد  الثبلثاء ـ السموات ت  

ونجد أن . تحتوي المزامٌر على مجموعة ثرٌة من تسابٌح الحمد للخالق 
 هللاالتً قام " أعمال الخلق العظٌمة" المزامٌر ٌشٌرون بانتظام وابتهاج إلى ناظمً

 .ؼالباً ما ٌنشد أصحاب المزامٌر بؤناشٌد تشٌر إلى أعمال هللا العظٌمة .بها



18 
 

أوالً، ٌصؾ داود . صحاح تعاقباً فكرٌاً جرٌباً نجد فً هذا األ .31مزمور  
الطاقة الهابلة شب ه وهو ٌُ . ، بما فً ذلك الشمس المتوهجةوالنجومأمجاد السموات 

ثم (. ٙـ ٔعد) انٌدالمأٌضاً ببلعب فً ٌشب هها لشمس بعرٌس ٌذهب إلى عرسه ول
وهكذا فإن . قوة مبادئ هذه الشرٌعةٌربط بعد ذلك روعة الشمس بكمال شرٌعة هللا و
 (.ٔٔـ 7عد)محتوٌات الشرٌعة مرتبطة بعظمة هللا المبدعة 

بموقؾ من " ترنٌمة من أجل السبت"ُتْسَتهل هذه الترنٌمة  .14مزمور  
" أعمالك"و" أعمال ٌدٌك"ومن ٌتتبع استخدام عبارتً . التسبٌح نابع من قلب ممتن

أو فً أي سفر من أسفار الكتاب المقدس )كما ٌرد استخدامها فً كل سفر المزامٌر 
وكلما ازداد . العالم ه لخالقسٌلحظ كم التسبٌح واسع النطاق الموجّ ( بهذا الشؤن

رى من خبلل ؾ اإلنسان على أعمال هللا المخلوقة ـ سواء أدق التفاصٌل التً تُ تعر  
المجهر، أو أبعد النجوم أو الكواكب التً ترى من خبلل التلسكوب، أو أي مخلوق 

 ـ( سواء كانت تسبح فً الماء، تطٌر فً الهواء، أو تسٌر على األرض)من الحٌوان 
ٌواصل العلماء تعلم المزٌد والمزٌد، . لقوة المدهشة لعمل الخلق اإللهًكلما تجلت ا

لٌس فقط حول النباتات والحٌوانات المختلفة ولكن حول الكٌفٌة التً تتفاعل بها 
كلما ازدادوا علماً وكلما . أنظمة الحٌاة مع بعضها البعض فً شبكة الحٌاة المعقدة

 .  وإدهاشاً  بدت األمور أكثر إذهاالً 
 
أي أنه لم ٌخلق من البداٌة هكذا ]مثاالً لتصمٌم ذكً  لٌس "فكال"من الواضح أن "

ٌ ف ناقص نتٌجة هو  بل؛ [وإنما تغٌر شكله لٌتناسب والظروف البٌئٌة المتغٌرة تك
ٌ  لعملٌة  ف هو الذي عمل على إعادة تشكٌل  فك االنتقاء الطبٌعً، وهذا التك

ْطم   فً الوجه لٌتناسب والظروف[ فكاهو أنف الحٌوان]الثدٌٌات وتقصٌر الخ 
ْون  هللا " ]البٌئٌة مطبعة جامعة : كامبدرٌدج، ماساشوستس)أوٌن جٌنجرٌتش، ك 

ذهن ما هً النقطة الهامة التً غابت عن [. 11و 12، صفحة (4228هارفادر، 
رخلط ال هذا المسٌحً الذي حاول وجهة النظر المسٌحٌة وبٌن  بٌن نظرٌة التطو 

  __________________________________ ؟ق العالمالمتعلقة بخل
 ______________________________________________  
 
ر م  لكن عالمنا قد دُ . كشؾ عن محبة وقدرة الخالقتالعالم خلٌقة ال شك أن  

ونحن نرى النتابج المروعة . الصراع العظٌم بهوالتمزق الذي سب  جروح بالخطٌة وال
هذه النتابج فً المرض والموت والكوارث  نجدفً كل مكان من حولنا، إننا 

، السلبٌة هذه النتابجالخلٌقة من ولم ٌنجو أي جزء من . الطبٌعٌة وما شابه ذلك



19 
 

ومع هذا، حتى فً وسط هذا الخراب، ٌمكننا أن . وبالتؤكٌد لم ٌنجو أي إنسان كذلك
نما وإ من األمور والمطلوب هو عدم التركٌز على السٌا. نرى محبة وقدرة الخالق

فقد نرى، على سبٌل المثال، شجرة كرز مصابة . االتركٌز على الجٌد الكامن تحته
لكن اآلفة، مهما كان ضررها، ال تستطٌع محو المحبة . بآفة تدمر كل ثمرة فٌها

 . والخٌر المعلن فً الشجرة ذاتها، المحبة والخٌر اللذان ٌشٌران إلى صفات الخالق
 

 األربعاء ـ الصلٌب والخلق
بأٌة طرق ٌربط ٌوحنا بٌن الخلق والصلٌب؟ لماذا هذان . 35ـ 3: 3ٌوحنا  اقرأ

  _________________________________ ؟التعلٌمان ال ٌنفصبلن
 ______________________________________________  
 
ٌربط الكتاب المقدس فً العدٌد من األماكن بٌن الرب كخالق وبٌن الرب  

ر ، وهو ربط ٌقدم دلٌبلً على أنه ال ٌمكن التوفٌق بٌن نظرٌة يكمخلص وفاد التطو 
فلو . فً ظل التعالٌم المتعلقة بالصلٌب ةصا، خللخلق المقدسالكتاب مفهوم وبٌن 

 لق من خبلل سلسلةأمكن التوفٌق بٌنهما لكان الرب قد تجسد فً قرد متطور خُ 
ذلك من أجل أن ٌمحو المسٌح كان سٌفعل لشرسة وإجرامٌة، و ةطبٌعٌ اتانتقاء

ون الموت ؟ ولكن كٌؾ ٌمكن أن ٌك(ٕٙ: ٘ٔكورنثوس ٔ" )العدو النهابً"الموت، 
إحدى وسابل هللا المختارة لخلق البشر، على األقل هو إذا كان الموت " العدو"هو 

ر وفقاً لنموذج نظرٌة  فبل بد وأن هللا قد ووفقاً لهذا اإلدعاء، الخاصة بالخلق؟ التطو 
أستهلك الكثٌر من البشر الموتى الذٌن لم ٌكونوا على صورته فً بادئ األمر إلى أن 

وسٌكون معنى ذلك (. إنسان عاقل)الحصول على إنسان كصورته من تمكن أخٌراً 
ص البشرٌة من كل عملٌة كان هو، كخالق، قد استخدمها فً أن المسٌح جاء لٌخل   إذاً 

وإذا بدا ما نقوله هنا سخٌفاً، فذلك ألنه بالفعل . بادئ األمر لخلق هذه البشرٌة
 .سخٌؾ

 
مدى أهمٌة القراءة الحرفٌة على فهم  كٌف تساعدنا هذه اآلٌة. 34: 7اقرأ رومٌة 

  _______ ؟الخلق الموجودة بسفر التكوٌن بالنسبة لمجمل خطة الخبلص لقصة
 ______________________________________________  
 
بل ن قِ نة بوضوح فً الكتاب المقدس، مِ ٌ  بَ كٌؾ ٌتم تفسٌر فكرة السقوط، المُ  

ر ون إلى خلط أولبك الذٌن ٌسعَ  ؟ فهل للخلق الكتاب المقدسمفهوم بنظرٌة التطو 
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عملٌات من العنؾ واألنانٌة وهٌمنة القوي ضد الضعٌؾ حتى ٌخلق كابناً  ٌستخدم هللا
هذا الكابن فً حالة من " ٌسقط"ثم  ،ٌتحلى بإنكار الذات وٌتسم بؤنه ببل عٌب أخبلقً

دى منها ـ وإال تَ فْ العنؾ واألنانٌة وهٌمنة القوي على الضعٌؾ ـ حالة ٌنبؽً له أن ٌُ 
دداً أن عبثٌة وسخافة هذا الموقؾ تجعله ؼٌر واجه العقاب النهابً؟ ونرى هنا مج

فالسبٌل الوحٌد إلى فهم معنى الصلٌب والحاجة إلى مخلص لٌفدي . وارد بالمرة
ن شًء ما، وٌنطوي مِ " سقط"جنساً ساقطاً، هو أن ٌكون الجنس البشري قد 

على انحدار وعلى انحطاط؛ وٌعنً السقوط أننا خرجنا مما كان جٌداً إلى " السقوط"
سفر التكوٌن  ومن منظور الفهم الحرفً لقصة. ةء لم ٌكن جٌداً بنفس الدرجشً

سبة لمن ٌإمنون بنظرٌة بشؤن الخلق، ٌصبح مثل هذا التفكٌر ذات معنى تام؛ أما بالن
ر ر فً الحقٌقة، إن فكرة . فإنه ال معنى لذلك على اإلطبلق التطو   تسخر منالتطو 
ًّ ]مبدأي   . ب، أٌضاً السقوط والصلٌ[ َمْفُهّوَم

 
 الخلق وإعادة الخلق -الخمٌس 
؛ ٕٕ: ٙٙ؛ 7ٔ: ٘ٙإشعٌاء الرائعة الموجودة فً هذه النصوص؟  المواعٌدما هً 

قأٌضاً، كٌف ترتبط هذه النصوص مع  .ٗ: ٕٔ؛ رإٌا ٖٔ: ٖبطرس ٕ الكتاب  ن س 
  _____ ؟المقدس للخلق، كما هو معلن فً األصحاحات األولى من سفر التكوٌن

 ______________________________________________  
 
السماء الجدٌدة واألرض الجدٌدة،  مواعٌدٌعتمد الرجاء المسٌحً كله على  

وبدون هذا . سماء وأرض بدون الدمار الذي جلبته الخطٌة لؤلرض التً نسكنها اآلن
إن الوعد بالحٌاة األبدٌة رابع . أي رجاء بالمرةد، لن ٌكون لدٌنا الرجاء، هذا الوع
حزان وخٌبة األمل فً عالم خال  من الوٌبلت واألالحٌاة األبدٌة تلك حقاً، لكننا نرٌد 
فما الذي ٌمكنه أن ٌكون أسوأ من الموت األبدي . مثل عالمنا الحالً ولٌس فً عالم

بانتظار ؼٌر المخلصٌن سوى عٌش حٌاة أبدٌة فً عالم فٌه البإس هو هو الذي 
 ولٌس االستثناء؟ ،القاعدة

ما ٌتعلق بؤصل الوجود وكٌفٌة ٌقودنا كل هذا إلى بعض األسبلة المثٌرة فٌ 
. ٕو ٔعمل الرب فً عمٌلة الخلق األول ـ العملٌة المصورة ببراعة فً تكوٌن 

اإللهً؛  واألرض الجدٌدة بنفس األمرخلق السماء الجدٌدة والسإال هو، هل ستُ 
نطق ٌ: لقراءة الحرفٌة لسفر التكوٌنبمعنى، هل سٌتم عمل ذلك كما هو مصور فً ا

على  تامة التشكٌل والتكوٌن حٌاةتوجد  مدهشوقت قصٌر هللا وفً ؼضون 
 ترك أي شًء للنزوة أو للعنؾ أو للصدفة؟دون أن ٌُ  ،األرض
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من  ستعنً، بدالً  ، وفقاً لنظرٌة النشوء واالرتقاء،أن عملٌة الخلق الجدٌدة مْ أَ  
بقاء ومآسً االنتقاء الطبٌعً و" فراحأ"مرة أخرى  ذلك، أن الحٌاة ٌجب أن تختبر

ْسُكنُ "حتى تظهر األرض الجدٌدة التً  ،لببلٌٌن األعوام ،ألصلحا " اْلِبر   ِفٌَها ٌَ
 .، فً النهاٌة(ٖٔ: ٖبطرس ٕ)
ر فعلى كل حال، لو كان هللا قد اختار استخدام طرٌقة   أول مرة فً خلق التطو 

هذا العالم، فلماذا ٌقوم بعمل شًء مختلؾ فً المرة الثانٌة؟ فإذا كانت هذه هً 
وسابله المختارة فً الخلق األصلً، أفبل تكون جٌدة بما ٌكفً للجولة الثانٌة من 

 إعادة الخلق؟ 
ر ة إن سخافة فكرة استخدام هللا لوسٌل  فً إعادة خلق السماوات واألرض التطو 

ٌل آخر ٌشٌر إلى سخافة وعبثٌة أن ٌكون هللا قد خلق العالم بهذه الطرٌقة فً هً دل
فما من شك فً أن الصلٌب والفداء والوعد بالسماء الجدٌدة واألرض . بادئ األمر

سفر التكوٌن بشؤن بما جاء فً ارتباطاً ال ٌنفصم  مترابطةالجدٌدة هً مواضٌع 
 .الخلق

 
عندما خرج من بٌن ٌدي ] ركْ ا فً جماله البِ حاول أن تتخٌل ما كان علٌه عالمن

ٌ  . [هللا بنا ال إن عقولنا وقلو. عاد خلقهتخٌل، كذلك، ما سٌكون علٌه عالمنا عندما 
ٌ ل  لماذا تعد كل مكاسب هذا  .عالمما سٌكون علٌه هذا الٌسعها سوى أن تبدأ فً تخ

عالعالم خسارة إذا نحن  ٌَّ   ؟ [وسماوات جدٌدةمن أرض جدٌدة ]دنا به عِ نا ما و  ض
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
واٌت ترفض رفضاً ال هوادة فٌه نظرٌة . اٌلن ج تخبلل كل خدمتها، كان 

 .النشوء واالرتقاء
لدى  والُمقن ع رإن أسوأ أنواع اإللحاد هو اإللحاد المتنك  : "وقد كتبت تقول 

نالكثٌرٌن  َعون بؤنهم ٌإمنون بقصة الخلق مم  د  " كما هً مدونة فً الكتاب المقدس ٌَ
 .(879ٔمارس، /آذار ٕٓعبلمات األزمنة، )
من الجراثٌم والحٌوانات البلفقرٌة والقردة  ع تناسلناب  تَ هل ألجل امتٌاز تَ " 

خلق ’: نرضى بؤن ننبذ عبارة الكتاب المقدس التً هً جلٌلة جداً فً بساطتها القابلة
روح النبوة، ) ،7ٕ :ٔتكوٌن ؟ ‘هللا خلقهعلى صورة . هللا اإلنسان على صورته
 (.ٖ٘ٔالتربٌة الحقٌقٌة، صفحة 
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العالم فً ستة أٌام واستراح فً الٌوم السابع  ح الرب أنه خلقصر  عندما ٌُ " 
ٌ   ٕٗفإنه ٌعنً ٌوماً مكوناً من  شهادات " )ه بشروق الشمس وؼروبهازَ ساعة، وقد م

 (. ٖٙٔللخدام والكارزٌن باإلنجٌل، صفحة 
 

 أسئلة للنقاش
ر ة مشكلة أخرى نابعة من محاولة الخلط بٌن مّ ثَ  .ٔ والكتاب المقدس نظرٌة التطو 

قٌامة األموات فورٌة،  تكون عملٌةأفلن . وهً قٌامة األموات فً نهاٌة الزمان
ن   َطْرَفةِ  ِفً لَْحَظة   ِفً " ٌْ خاص ماتوا هناك أش؟ (ٕ٘: ٘ٔكورنثوس ٔ" )َع

لكن، إذا كان بإمكان هللا إعادة . من أجسادهم الكثٌرٌن ولم ٌتبَق من آالؾ السن
ر هللا ستخدم فلماذا ٌ ،خلق هإالء الموتى فً لحظة لخلقهم فً المرة التطو 

 األولى؟
الخاصة نظرٌته  علىتشارلز داروٌن ى نقٌض المفاهٌم الشابعة، فقد عمل عل .ٕ

هناك  ٌبدو لً أن: "ذلك بقوله ر عنوقد عب  . ةالهوتٌبالتطور من فرضٌة 
 ن إلهاً رحٌماً وقدٌراً وأنا ال أستطٌع إقناع نفسً بؤ. كثٌراً من البإس فً العالم

جسم  بور بداخلم هذا الدطعا بقصد أن ٌكونالدبور الطفٌلً ٌتعمد خلق 
ٌفعل لم " الرحٌم والقدٌر"إن هللا ". لعب القطة مع الفؤرتأن الحٌة، أو الٌرقات 

فً اعتقادك، كٌؾ أثر ؟ هذه ضٌة داروٌنما هو الخطؤ فً فر .مثل هذا الشًء
حول تماماً ذلك الخطؤ فً داروٌن وجعله ٌؤتً بمثل هذه النظرٌة الخاطبة 

 أصل اإلنسان؟
مختلؾ بعض الوقت فً الطبٌعة وتمتعوا ب اقضواكصؾ لمدرسة السبت،  .ٖ

الضرر  وبٌنما أنتم تفعلون ذلك، الحظوا. العجابب المدهشة فً العالم المخلوق
وبٌن  أي مدى ٌمكنكم التمٌٌز بٌن ما خلقه هللا الذي جلبته الخطٌة والحظوا إلى

لماذا هو دابماً من المهم اإلبقاء على هذا التمٌٌز فً . بالخلٌقةما فعلته الخطٌة 
 الذهن؟

 
الهادفة إلى الخلط بٌن معتقد الكتاب  التورؼم العدٌد من المحاعلى  :ملخص الدرس
تمام  مختلفان هذٌن التعلٌمٌن، إال أن بالخلق وبٌن معتقد التطور المقدس المتعلق

تخلٌنا عن  وٌجب على المسٌحٌٌن الثبات على حرفٌة قصة الخلق؛ فإن. االختبلؾ
 .ك فإننا نتخلى عن خطة الخبلص أٌضاً ذل
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 (ٌناٌر)كانون الثانً  ٕٔ الدرس الثالث

 صل  خ  م  و فاديهللا ك  
 

 السبت بعد الظهر
: ٔبطرس ٔ؛ ٕٓ: ٙٔ؛ رومٌة ٘ٔ: ٖ؛ تكوٌن 8ٔ: ٔرومٌة  :األسبوعٌةالمراجع 

 .ٙٗ: 7ٕ؛ متى ٘ٗـ ٕٖ: ٓٔ؛ مرقس 9ٔ
 

ؤُْخذَ  أَنْ  اْلَمْذُبوحُ  اْلَخرُوؾُ  ُهوَ  ُمْسَتِحق’ " :آٌة الحفظ ةَ  َواْلِحْكَمةَ  َواْلِؽَنى اْلقُْدَرةَ  ٌَ  َواْلقُو 
 (.ٕٔ: ٘رإٌا " )‘!َواْلَبَرَكةَ  َواْلَمْجدَ  َواْلَكَراَمةَ 

 
إن هللا ثبلثً األقانٌم لٌس خالقنا فحسب وإنما هو فادٌنا  :فكرة الدرس الرئٌسٌة

 .أٌضاً 
 
إن الخطٌة . ومخلص لنا يوثٌقاً بدوره كفاد ارتباطاإن دور هللا كخالق مرتبط  

بإمكانه وق لدرجة أن الخالق نفسه هو الذي معادٌة للعالم المخلممٌتة وسٌبة للؽاٌة و
 . ذلك بالفعل فً شخص ٌسوع المسٌحفعل وقد . حل معضلة الخطٌة

ُسوَع، اْلَمِسٌحِ  ِفً اآلنَ  َولِكنِ "   بَِدمِ  َقِرٌِبٌنَ  ِصْرُتمْ  َبِعٌِدٌَن، َقْببلً  ُكْنُتمْ  ال ِذٌنَ  أَْنُتمُ  ٌَ
ٌمكننا نحن كخطاة أن نخلص بواسطة الرب وأن  نصٌر  (.ٖٔ: ٕأفسس " )اْلَمِسٌحِ 

ؤي شًء آخر ٌمكننا القٌام به، ولكن من خبلل باألعمال وال بمنه، لٌس " ِرٌِبٌنَ قَ "
لقد حمل المسٌح ؼضب هللا نٌابة عنا لٌجنبنا . نعمة المسٌح المتجلٌة على الصلٌب

 .هو خطة الخبلص عٌنها ، فً جوهره،وهذا. نحن معاناة حمل هذا العبء
لٌِبِ  َكلَِمةَ "ٌقول بولس أٌضاً للكنٌسة فً كورنثوس أن    اْلَهالِِكٌنَ  ِعْندَ  الص 

، ا َجَهالَة  ًَ  اْلُمَخل ِصٌنَ  َنْحنُ  ِعْنَدَنا َوأَم  ةُ  َفِه فً  العثرة(. 8ٔ: ٔكورنثوس ٔ" )هللاِ  قُو 
، الخالق السرمدي فاهلل: جداً بالنسبة للتفكٌر البشري ٌبدو سخٌفاً  الصلٌب هو أنه
 ألدّ  بل وحتى من أجللبشرٌة الملتوٌة، ذبٌحة من أجل النفوس ا والمقدس، ٌصٌر

العقوبة خطاٌاهم حتى ال ٌكون علٌهم مواجهة تلك وٌؤخذ على نفسه عقوبة  أعدابه،
، ألٌس كذلك؟ إن الكفارة عمٌقة جداً وثقٌلة جداً هذاإدراك من الصعب ! أنفسهم

وما فاق ذلك ٌعجز . ط ما ٌمكننا إدراكهفقمنها ومتجذرة جداً بحٌث أننا ندرك 
  .ما علٌنا عمله حٌنها هو العبادةكل تفكٌرنا عن اإللمام به، وٌكون 

 
 .نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم *
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 الصلٌب األحد ـ على

لِكنَّ " ٌَّن   هللا   و  ه   ب  ت  بَّ ح  ا، م  ه   ل ن  ْحن   أل نَّ ن  ْعد   و  اة   ب  ط  ات   خ  ِسٌح   م  ا اْلم  : 7رومٌة " )أل ْجلِن 
  ___________________________ ؟ما الذي تقوله لنا هذه اآلٌة(. 2
 ______________________________________________  
 
ولقد . ، انتصر هللا على العدو وأخزاهوبؤكثر الطرق مهانةعلى الصلٌب،  

للخطاة ببذل  هللا ؼفر. فً عمل دٌنامٌكً واحدانصهرت المحبة والعدل والرحمة 
وعلى الجلجثة، أظهر هللا . ل نفسه المتؤلمة جزاء تلك الخطٌةحم  نفسه ثمناً للخطٌة و

 . مدى فداحة ثمن التكفٌر عن الخطٌة
ال، فالمسٌح ٌإكد . فً قلب هللا نحوناٌنشا المحبة من أجل أن المسٌح لم ٌمت  

إن هللا (. 7ٔو ٙٔ: ٌٖوحنا )على أن محبة اآلب هً أساس الكفارة ولٌس نتٌجة لها 
ولم . ٌحبناال ٌحبنا ألن المسٌح مات من أجلنا؛ إنما المسٌح مات من أجلنا ألن هللا 

تكن كفارة المسٌح تقدمة إلقناع اآلب بمحبة أولبك الذٌن كان سٌكرههم لو لم ٌفعل 
فموت المسٌح لم ٌجلب محبة لم تكن موجودة بالفعل؛ بدالً من ذلك، لقد . المسٌح ذلك
لم ٌكن المسٌح . المسٌح إظهاراً للمحبة التً كانت فً قلب اآلب نحونا كانت كفارة
الحظ كٌؾ ٌإكد المسٌح على هذه الحقٌقة . ألن ٌحث اآلب على محبتناأبداً مضطراً 
 . 7ٕو ٕٙ: ٙٔ؛ 7ٔو ٙٔ: ٖفً ٌوحنا 

ال و. المؤساة الحقٌقٌة هً أننا فقدنا الكثٌر من معرفتنا هلل الذي أخطؤنا نحوه 
وذلك ألننا ؼٌر متؤكدٌن دابماً  ،ٌجب أن نتوب عنهمما تى أن لدٌنا الكثٌر نشعر ح

أن نصبح عدٌمً نا نوٌمك. اإلهانة التً نلحقها باهلل من خبلل خطاٌانامدى من 
فإن العواطؾ الدٌنٌة الحدٌثة تقلل من أهمٌة . الخطٌة اإلحساس بمدى سوء

صبح من أربما  ،م لم ٌعد ٌإرقناوألن ارتكابنا لئلث. من الخطٌةوالنفور شمبزاز اال
 . الصعب إدراك إن الخطٌة تثٌر الؽضب المقدس هلل

 
هذا الغضب فً رومٌة كٌف ٌصور بولس . بولس من مناقشة غضب هللاال ٌخشى 

  _________________________________________ ؟32: 3
 ______________________________________________  
 
ر  والذي مع النفوذ السابد للخطٌة  المستمرهذا اآلٌة االتجاه العام للتعامل  تصو 

 (. ٕٓ: ٖحتى رومٌة )ٌواصل بولس الحدٌث عنه بتوسع فً األصحاحٌن التالٌٌن 
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هو المنتصر  هللاالجانب المذهل من بشارة اإلنجٌل هو الحقٌقة التً مفادها أن  
وكنتٌجة لهذا الدور المزدوج ٌستطٌع إلهنا القدوس . على الخطٌة وهو ضحٌتها أٌضاً 

، لخطٌة والشرا لتحم  إلى  إن محبة هللا ال تإدي. العهدثمة منتهكً حفظ عهده مع األ
 هالتً تجعلومحبة هللا تحدٌداً هً . راً كبٌراً محبته تنتصر علٌهما انتصا وإنما

الموت الذي إن . ه األحباءهما سبب إفساد وهبلك أبنابمعارضاً للخطٌة والشر ألن
  لخبلص أبنابه، وذلكب هو الثمن الذي تكبدته محبة هللاعلى الصلٌ احتمله المسٌح

 .ألنه ال ٌتهاون مع الخطٌة رؼم محبته للخطاة
 

فً حٌاتك؟ وما هً المعاٌٌر التً تستخدمها مدى جدٌتك فً التعامل مع الخطٌة ما 
 ؟ لتبرٌر جوابك

 
 االثنٌن ـ البشارة فً العهد القدٌم

  ________ .٘ٔ: ٖ؟ تكوٌن عطً أول وعد بالخبلص وما الذي ٌعنٌه ذلكمتى أ  
 ______________________________________________  
 
أُْعلَِن فبعد سقوط آدم وحواء فً الخطٌة، . اللؽة المستخدمة هنا ملفتة للنظر 

بٌن " العداوة"من خبلل الحدٌث عن  الصراع العظٌم بلهجة قوٌة عن بدء لهما
. وهذا وعد ثمٌن للقلوب البشرٌة المنجذبة اآلن للخطٌة واإلثم .جانبٌن متعارضٌن

وال . بؤن هذا الصراع لن ٌكون أبدٌاً ألن رأس العدو ستسحق وقد حصلنا على الٌقٌن
، وإنما نجد فٌها كٌفٌة نهاٌة نجد فً هذه اآلٌات أول إعبلن للصراع العظٌم فحسب

 . هذا الصراع كذلك
 

: 38ر عن ذلك فً رومٌة كٌف عبَّ . 37: 5آلٌة التً فً تكوٌن ع بولس باتشجَّ 
  ______________________ ؟؟ ما هً النقطة التً ٌؤكد علٌها هنا42
 ______________________________________________  
 

ما الذي . للكفارة أخاذة صورة دقٌقةأٌضاً ، ٌصف موسى 31ـ 3: 44فً تكوٌن 
قبلة الكفارة عن ٌمكننا تعلمه  ا السرد المسٌح من خبلل هذبها التً كان سٌقوم الم 

  ___________________________________ ؟الذي قدمه موسى
 ______________________________________________  
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ٌذهبان إلى أنهما  وكٌؾ" ب واالبناأل"فٌها  ٌذكرالحظ المرات العدٌدة التً  
ونجد أن االبن ٌحمل الحطب بٌنما ٌحمل األب أدوات الذبٌحة . جبل التقدمة معاً 

، أن ٌتؽلب على إبراهٌم صؽٌر السنوكان بإمكان إسحق، الشاب (. النار والسكٌن)
أباً ٌقدم ابنه : معجزتٌن اثنتٌن لكننا، بدالً من ذلك، نشهد. لتقدمةوهما فوق جبل ا
 . وابناً ٌقدم حٌاته

ورؼم قوة مشهد تقدٌم . قوي لموت المسٌح الكفاري نٌابة عنا تشبٌهٌا له من  
للوقت الذي كان سٌقدم  خاطفةإال أنه لم ٌكن سوى لمحة  ،إسحق كذبٌحة ابنهإبراهٌم 

. على نفس الجبل ، وذلك بعد قرون الحقةابنه ذبٌحة[ اآلب السماوي] أب آخر فٌه
فاالبن نفسه كان . ٌموت بدالً من هذا االبن هناك أي حٌوانفً هذه المرة لن ٌكون 

 َسَكبوكان اآلب سٌقدم حقاً ابنه، وكان االبن سٌبذل حٌاته وٌ. سٌموت على المذبح
 .َنْفَسهُ  لِْلَمْوتِ 

ٌ اهناك، على جبل   ( ةمجرد صور تكان الكنه)رة قوٌة صوللعالم  دم، قُ اْلُمِر
 . فداء اإلنسانٌة من الخطٌة وما كلفهلخطة الخبلص 

 
 الثبلثاء ـ الخبلص فً سفر إشعٌاء

لَّم المسٌح،  اسفً الطرٌق الشهٌر إلى ع   عن، اثنٌن من التبلمٌذ الٌائسٌن ِعْمو 
ى ِمنْ "الكفارة بدءاً  ِمنْ  م وس  ِمٌعِ  و  اءِ  ج   ٌ ْنبِ

ما هً بعض . (7ٕ: ٕٗلوقا )" األ 
 حدٌثه عند والتً ربما ٌكون المسٌح قد شملهااألمور النبوٌة المتعلقة بالكفارة 

 ؟مع هذٌن التلمٌذٌن عن الكفارة
 
من المحتمل جداً أن ٌكون إشعٌاء واحداً من بٌن األنبٌاء الذٌن أشار المسٌح  

 . ِعْمَواسإلٌهم عند حدٌثه إلى تلمٌذي 
 

قم بوصف التفاصٌل المتضمنة فً ". معاناة العبد"حٌث تصوٌر  75اقرأ إشعٌاء 
  _ ؟الرائعة بوضوح أكثرهذا األصحاح والتً تساعدك على أن تفهم كفارة المسٌح 

 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 
على الرؼم من وجود الكثٌر من التفاصٌل فً هذا األصحاح إال أن هناك  

الحظ المرات . المتؤلم البدٌل للعبدنقطة تبرز بوضوح أكثر من ؼٌرها وهً الدور 
وما  .كرارونجد هذا الموضوع دابم الت. ثمن خطاٌا اآلخرٌن العبدفٌها  التً ٌدفع
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ٌعلمنا إٌاه هذا األمر هو أن جوهر الخبلص، جوهر الكفارة، هو موت المسٌح نٌابة 
موقفنا مع ، ال ٌمكننا عمل أي شًء لتحسٌن انتهكوا شرٌعة هللا ،فنحن كخطاة. عنا
السبٌل  وكان. ردم الهوة التً بٌننا وبٌن هللافبل تستطٌع كل أعمالنا الصالحة أن ت. هللا

ه الكامل الذي بر  ، ثم ٌمنحنا أن ٌدفع المسٌح العقاب بدالً منا صنا هولخبل الوحٌد
 .  نطالب نحن به باإلٌمان

فما كانت هناك  ،مع هللا تـُصالحنا ، بؤي حال من األحوال،كانت أعمالناولو  
وحقٌقة أن موت  ،وحقٌقة قٌام المسٌح بذلك. حاجة ألن ٌموت المسٌح من أجلنا

برهان المسٌح كان هو الشًء الوحٌد الذي بإمكانه التكفٌر عنا، ٌجب أن تكون هً ال
 عطٌة نعمةفالخبلص، بدالً من ذلك، هو . بلصالخ القاطع بؤننا ال نستطٌع كسب

 . بالتمام
 

فً  75كٌف ٌعتمد بطرس على إشعٌاء . 47ـ 43: 4؛ 31 :3بطرس 3اقرأ 
  _____________________ ؟توضٌحه لموت المسٌح الكفاري نٌابة عنا

 ______________________________________________  
 
 وٌبٌن د أكثر التفاسٌر البلهوتٌة للصلٌب وضوحاً عَ ما قد ٌُ  ٌٖ٘قدم لنا إشعٌاء  

ل موت المسٌح نٌابة عنا حامبلً العقاب الذي كنا أن الصلٌب ٌمث  فٌه بشكل ال لبس 
 .نستحقه نحن

 
. من إشعٌاء، فكر فً المشاهد األخٌرة من حٌاة المسٌح 75فً ضوء األصحاح 

وبٌنما أنت تفعل ذلك، ضع فً ذهنك أن الشخص المصور فً هذه اآلٌات هو 
 كٌف ٌمكننا استٌعاب هذا الحق المدهش؟. إلهنا، هو خالقنا، هو أحد أقانٌم األلوهة

 
 األربعاء ـ األناجٌل والصلٌب

ورؼم المعجزات  تجسد المسٌح ورؼم عمق تعلٌمههشة لرؼم المعجزة المد 
كان بدالً من ذلك، فإن ما و. كل هذا لٌس محور حٌاة المسٌحن فإ ،التً أجراها

فالمرسلٌة العظٌمة . فدٌة من أجل البشر ٌهٌمن على تفكٌر المسٌح هو بذل حٌاته
 .الدته وخدمتهٌاة المسٌح كانت موته الذي كان معجزة تماماً مثل ولح
أتباعه لموته  كان ٌسعى إلى أن ٌهٌاالمسٌح أن ونجد فً األناجٌل األربعة  

ٌ  . العتٌد ا سٌاسً، وهذا ومع ذلك، فقد كان تكرٌس أتباعه له مقترناً برجابهم فً مس
 .ما منعهم من إدراك ما كان ٌخبرهم المسٌح به
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كٌف وصف المسٌح موته الذي كان عتٌداً أن ٌأتً؟ . 67ـ 54: 32اقرأ مرقس 

كل من ٌعقوب وٌوحنا؟ الذي طلبه طلب الماذا كان الخطأ فً  (.ٖٗو ٖٖعد )
  ____________ (.٘ٗـ ٕٗعد)ماذا كان رد المسٌح الواضح؟ . (7ٖـ ٖ٘عد)
 ______________________________________________  
 
أعطى ثم . فل بالفصح مع تبلمٌذهكان المسٌح فً العشٌة السابقة لموته قد احت 

ولم تكن . مراعاة القٌام بهذه الفرٌضة إلى أن ٌؤتً ثانٌة بعد ذلك تعلٌماته بوجوب
نفسه تذكاراً لتجسده وال لمعجزاته وال بمراسم هذه الفرٌضة التً أسسها الرب 

شًء أن  فلقد تمنى المسٌح قبل كل. ألمثاله وال لتعالٌمه، ولكنها كانت تذكاراً لموته
 . بموته ر ِمن ِقبل الناسكَ ذْ ٌُ 
فً الواقع إننا نجد أن األحداث المحٌطة والمتضمنة للصلب تستحوذ على  

فالمعجزة المذهلة . التركٌز األكبر فً األناجٌل األربعة التً تسرد حٌاة المسٌح
المسٌح ووالدته ب ونجد أن حدث حمل مرٌم. فقط فً متى ولوقات د ذكرللتجس  

 ال ٌكتب كلو. وإنجٌل لوقاجٌل متى إنمدونان فقط فً أصحاحٌن اثنٌن فً كل من 
 المسٌح وٌبدأ كل واحد منهما إنجٌلهتعلٌق حول مٌبلد  من مرقس وٌوحنا أي

 . شخص راشدالحدٌث عن المسٌح وهو ب
على األسبوع األخٌر من  بشدة فإن كتبة األناجٌل األربعة ٌركزونومع ذلك،  

بسرعة والحظ  صحاحاتتصفح هذه األ. وٌإكدون بالطبع على موته ،حٌاة المسٌح
األسبوع األخٌر ٌستحوذ . ٌام األخٌرة من حٌاة المسٌحعلى األ هذا التركٌز المقصود

على من حٌاة المسٌح هنا على األرض، والذي انتهى بموته الكفاري على الصلٌب،  
ن فً األناجٌل إلى  "ُمْجَبر  "لذا فإن كل قارئ . ثلث أو ما ٌقرب من نصؾ ما ُدو 

 . ى العمل الفدابً الذي قام به هللاإل االنتباه
 

بأمانة، هل تعتقد أن أي . انظر إلى حٌاتك وإلى ماضٌك وإلى أخطائك وخطاٌاك
شًء قد فعلته أو ٌمكنك فعله بإمكانه التكفٌر عن هذه األخطاء والخطاٌا؟ لماذا إذن 
ٌنبغً أن ٌكون موت المسٌح نٌابة عنا محورٌاً لحٌاتك؟ أي رجاء ٌكون لك بدون 

  موته؟
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 الخمٌس ـ صرخة المسٌح على الصلٌب
كفارة المسٌح من العاطفة ل ونظرتنا الستٌعابنالٌس هناك ما هو أكثر تدمٌراً  

لجعل بشارة اإلنجٌل  العاطفة التً تسعى)أحٌاناً فً أٌامنا هذه التً تسود المسٌحٌة 
قوله عن نومع ذلك، علٌنا أن نعترؾ بتواضع أن أي شًء (. تتفق مع الفكر الحدٌث

وعلٌنا . عطً هللا حقه، خصوصاً عند النظر إلى موضوع الكفارةهللا ال ٌمكن له أن ٌُ 
مثال "د من موت المسٌح على الصلٌب وجعله مجرد تجنب الوقوع فً تجربة الحَ 

بكل تؤكٌد كانت محبة المسٌح خالٌة من األنانٌة، لكن ". من األنانٌةللمحبة الخالٌة 
مثال للمحبة "بالنظر إلى وضعنا كخطاة، فإن أمر فدابنا ٌتطلب أكثر من مجرد 

إلهنا على نفسه وطؤة  ءنا ٌتطلب، بدالً من ذلك، أن ٌضعإن فدا". الخالٌة من األنانٌة
 . ؼضبه الكامل ضد الخطٌة

 
ا إِلِهً، إِلِهً،: "لصلٌب قائبلً صرخ المسٌح على ا اذ  نًِ؟ لِم  ْكت  ر  . (ٙٗ: 7ٕمتى ) "ت 

كٌف لنا أن نفهم هذا؟ ما الذي كان ٌقوله المسٌح هنا، ولماذا؟ وكٌف لهذه 
  ____ ؟الصرخة المذهلة أن تساعدنا على فهم ما تكلَّفه أمر خبلصنا من الخطٌة

 ______________________________________________  
 
ضع على المسٌح لقد وُ . ...واآلن فها هو رب المجد ٌموت كفارة عن البشرٌة" 

لم .... سب مذنباً لٌفتدٌنا من دٌنونة الناموس ولعنتهحُ . ناببنا وضامننا إثم جمٌعنا
وكان ٌخشى أن تكون الخطٌة .... ٌستطع المخلص أن ٌخترق ببصرة أبواب القبر

إن إحساسه .... أحدهما عن اآلخر أبدٌاً  انفصالكرٌهة جداً فً نظر هللا بحٌث ٌكون 
بالخطٌة وهً تستمطر ؼضب اآلب على ٌسوع بدٌل الخطاة هو الذي جعل الكؤس 

روح النبوة، مشتهى األجٌال، صفحة ) "رة جداً وسحق قلب ابن هللاالتً شربها مُ 
 (.7ٔ٘و 7ٔٗ

ه المسٌح هذه الصبلة مستخدماً لقب   الذي " اآلب"بدالً من لقب " هللا"لقد وج 
 على الصلٌب لم تكن نوعاً من االستعراضإن صرخات المسٌح . كان ٌستخدمه دابماً 

ال، بل إن صرخات المسٌح هً . حبتهالذي بدا أن المسٌح ٌجتازه حتى ٌبٌن لنا م
إن صرخات . حدد مصٌرنا بالموتللموت حتى ال ٌُ أسلم نفسه هللا ذاته دلٌل على أن 

ا من الموت الذي كانت الخطٌة ستجلبه علٌنا جمٌعاً لكً ٌنقذنٌموت المسٌح هً هللا 
 .لو لم ٌمت المسٌح نٌابة عنا

 سجبلً بؤن المسٌح قد صرخ بصوت عال  األربعة ناجٌل من األنجد فً ثبلثة  
بل إن هذه الصرخات الشدٌدة مدونة حتى فً . من على الصلٌب بٌنما كان ٌحتضر
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امِ  ِفً ال ِذي،: "سفر العبرانٌٌن  ٌ مَ  إِذْ  َجَسِدِه، أَ  َطلَِبات   َوُدُموع   َشِدٌد   ِبُصَراخ   َقد 
َعات   : ٘عبرانٌٌن " )َتْقَواهُ أَْجلِ  ِمنْ  لَهُ  َوُسِمعَ  اْلَمْوِت، ِمنَ  ٌَُخل َصهُ  أَنْ  لِْلَقاِدرِ  َوَتَضر 

هً من أكثر الصرخات " ترك اآلب له"ر فٌها عن إن صرخة المسٌح التً عب  (. 7
ولٌس هناك أي تصرٌح فً كل األناجٌل . ة فً الكتاب المقدسالواخزة والحاد

ومن خبلل هذه . ٌضاهً هذا التصرٌح الذي أدلى به المسٌح من على الصلٌب
الصرخة نحصل على لمحة حول ما كان الرب على استعداد الجتٌازه من أجل أن 

 . ٌمنحنا الخبلص
 

 الجمعةـ لمزٌد من الدرس
ؼٌر قادرة على التعبٌر عن األمور التً تشتعل أه ، كم أنا ؼٌر كؾء، كم أنا " 

أنا ال أعرؾ كٌفٌة التحدث أو الكتابة عن !... فً نفسً فٌما ٌختص بمرسلٌة المسٌح
أنا ال أعرؾ كٌؾ أعرض األمور بنفس الطرٌقة الحٌة . موضوع الكفارة العظٌم

كلماتً المتواضعة من شؤن خطة  فؤنا أرتعد خشٌة أن تقلل. المعروضة أمامً
 (.٘ٔٔ، صفحة ٖروح النبوة، رسابل مختارة، مجلد " )الخبلص العظٌمة

ألن محبة المسٌح ورحمته وتضحٌته العظٌمة من أجلنا لتستلزم أعمق التؤمل " 
فإن التؤمل .... وأوفر التفكٌر، بل ٌجب أن نطٌل التبصر فً صفات فادٌنا وشفٌعنا

اوٌة ٌقوي محبتنا وٌزٌد إٌماننا وٌمؤلنا ثقة ومحبة، فتصعد فً هذه المواضٌع السم
صلواتنا إذ ذاك مقبولة عند هللا ألنها تصدر من ذهن مستنٌر وعاطفة مضطرمة 

إلى التمام الذٌن ٌتقدمون ’وثقة ثابتة بٌسوع واختبار حً فً قوته القادرة أن تخلص 
 . (7٘و 7ٗروح النبوة، طرٌق الحٌاة، صفحة " )‘به إلى هللا

 
 أسئلة للنقاش

وشدٌد الؽضب ضد  للخطاة ً الكتاب المقدس على أنه محبر هللا فصو  ٌُ  .ٔ
على أنها إحدى هاتٌن الصورتٌن ٌحاول بعض المسٌحٌٌن اختٌار . الخطٌة

محبة هللا تعد لماذا ٌعد هذا االختٌار أمراً ال لزوم له؟ لماذا . تمثٌل لطبٌعة هللا
 ؟على الخطٌة حانقااألسباب الربٌسٌة التً تجعل هللا  أحدللخطاة 

التً ولٌست مثل تلك العاطفة الضعٌفة وؼرٌبة األطوار أحٌاناً إن محبة هللا  .ٕ
  ذا ٌعلمنا عمل المسٌح كمخلص عن المحبة اإللهٌة؟ما. منحها لبعضنا البعضن
بصورة أفضل ، فً أن تفهم كفهمك لقداسة هللا، مقارنة آثام كٌؾ ٌساعد .ٖ

 ؟فادحة جداً ك السبب الذي جعل تكلفة فداب
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ما هً الطرق . ٕٕأمعن التفكٌر أكثر فً قصة إبراهٌم وإسحق فً تكوٌن  .ٗ
المسٌح نٌابة تضحٌة األخرى التً تساعدنا بها هذه القصة على فهم طبٌعة 

هذه القصة بالكاد تمكنت من توضٌح  فً الوقت نفسه، بؤٌة طرق نجد أن عنا؟
 ؟هللا أن ٌرمز إلٌه من خبللهااألمر الذي قصد 

 
بدءاً من الصفحات األولى لسفر التكوٌن نجد الكتاب المقدس ٌوجهنا  :ملخص الدرس

وت موت األثٌم من أجل أن ٌفدٌنا إلى موت المسٌح على الصلٌب، حٌث كان سٌم
ورؼم أن الكتاب المقدس ٌستخدم . خطاة من الدمار األبدي الذي تجلبه الخطٌةنحن ال

هً رموزاً واستعارات مختلفة لتوضٌح موت المسٌح، إال أن أهم هذه االستعارات 
. كنابب عناالمسٌح  حٌث ٌتم بوضوح وصؾ دور ٖ٘إشعٌاء تلك المستخدمة فً 

ا أن تخلصنا فإن دلٌلنا هو موت فإذا كنا بحاجة إلى دلٌل على أن األعمال ال ٌمكنه
فعلى كل حال ما الذي ٌمكن لبشر ساقطٌن عمله وٌمكنه أن . هللا نفسه على الصلٌب

 ٌضٌؾ إلى ما قام هللا به ألجل خبلصنا؟
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 (ٌناٌر) الثانًكانون  8ٕ الدرس الرابع

 إله النعمة والدٌنونة
 

 السبت بعد الظهر
؛ ٌوحنا ٙو ٖ؛ تكوٌن ٓٔ: ٘كورنثوس ٕ؛ ٖٔ: ٖكورنثوس ٔ :المراجع األسبوعٌة

 .7و ٙ: ٗٔ؛ رإٌا ٕٔـ 7ٔ: ٖ
 

ُنوَنِة، إِلَى َعَمل ُكل   ٌُْحِضرُ  هللاَ  ألَن  " :آٌة الحفظ ٌْ ، ُكل   َعلَى الد   ً ًرا َكانَ  إِنْ  َخِف ٌْ  أَوْ  َخ
ا  (.ٗٔ: ٕٔجامعة " )َشّرً

 
إن موضوع دٌنونة هللا منتشر فً الكتاب المقدس كانتشار  :فكرة الدرس الرئٌسٌة

 .جذري ن بشكلفً الحقٌقة، إن الموضعٌن متضافرا موضوع الخبلص؛
 
ٌُعدم  وكان العجوز مذنباً . وقؾ جندي بجانب رجل عجوز كان على وشك أن 

ب وإذ صو  . ذه كانت تهمته وال شًء أكثر، ه"الخطؤ"ٌن ق والدّ رْ بؤنه كان من العِ 
هل تعلم أن هناك إلهاً فً : "له األخٌرالجندي بندقٌته نحو الرجل العجوز، قال 

 " السماء ٌرى كل هذا وبؤنه ٌوماً ما سٌدٌنك على تصرفاتك؟
 . بإعدام الرجل رمٌاً بالرصاص بعدها قام الجندي 
لٌس حكومة علمانٌة . هذا الحدث، من نواح كثٌرة، هو مثال لمجتمع علمانً 
ال علمانً المجتمع ال، ولكن (دٌانة دون أخرىتدعم  وأال تشجع العلمانٌة الحكومة ف)

دون إحساس بؤن هناك إنه مجتمع . معاٌٌر أعلى من قوانٌن المجتمع نفسهتوجد فٌه 
، دون إحساس باهلل أو بمعاٌٌر أخبلقٌة منه ، دون إحساس بسلطة أعلىشٌباً ٌفوقه

سم بؤن ـ  مجتمع ٌت. البشر مكان هللافٌه إنه مجتمع ٌؤخذ . أعظم من أي شًء بشري
الدٌنونة الوحٌدة التً ٌواجهها المرء هً دٌنونة نظٌره من البشر أو ضمٌر المرء 

 (.أو ما تبقى لدى المرء من ضمٌر)نفسه 
: مع ذلك، ووفقاً للكتاب المقدس، كان الرجل العجوز على صواب فٌما قال 

الحقٌقة سٌؤتً بكل شًء إلى فهناك إله فً السماء ٌعرؾ كل شًء، وهو فً 
 .الدٌنونة

أن هللا، حتى كٌؾ دعونا نستكشؾ هذا الجانب الحاسم من طبٌعة هللا ونرى  
 .فً الدٌنونة، ٌعلن عن نعمته المذهلة
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 .نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم *
 

 ـ ٌوم الدٌنونة األحد
وعلى . لكتاب المقدسكل أجزاء افً موضوع الدٌنونة اإللهٌة منتشر  إن 

. الشابعة، فإن الدٌنونة ال تتعارض مع الخبلص أو البشارة عكس المفاهٌم البشرٌة
ن معاً فً الكتاب المقدس بدءاً من سفر التكوٌن متضافرافً الواقع إن الموضوعٌن 
 . ووصوالً إلى سفر الرإٌا

الدٌنونة والخبلص ٌعكسان الجانبٌن التوأم لطبٌعة هللا أال وال عجب فً أن  
وهكذا فإنه ال ٌنبؽً لنا أن نضع فكرة الدٌنونة فً موضع . وهما العدل والرحمة

فإذا . مع نعمتهصادم مع فكرة الخبلص مثلما ال نضع فكرة عدالة هللا فً تصادم ت
كاملهما كمالهما وت من[ العدل والرحمة]نسلب كبل منهما  نانحن فعلنا ذلك فإن

م فنحن بحاجة كذلك إلى فهمهما ؛ ومن ثكلٌهما لكتاب المقدس ٌعلمنا عنفا. المتبادل
 . هما على حد سواءكلٌ
واألمر الشٌق أٌضاً حول موضوع الدٌنونة هو أن العهد الجدٌد، آٌة فآٌة،  

 . ٌتحدث عن الدٌنونة أكثر من حدٌث العهد القدٌم عنها
 
ن. ةرأ اآلٌات التالٌاق هو المدان؟ ما الذي ٌحدث فً كل هذه  عما تتحدث؟ م 

الدٌنونة تكشفه هذه اآلٌات حول طبٌعة وحقٌقة ؟ ما الذي (الدٌنونات)المحاكمات 
 ؟ اإللهٌة

  _________________________________ ٗٔو ٖٔ: ٕٔؼبلطٌة 
 
  ___________________________________ ٖٔ: ٖكورنثوس ٔ
 
  ___________________________________ ٓٔ: ٘كورنثوس ٕ
 

  ___________________________________ ٖٓ: ٓٔعبرانٌٌن 
 

  ______________________________________ 7ٕ: ٙٔمتى 
 

  ______________________________________ ٕٔ: ٕٓرإٌا 
 



34 
 

  ______________________________________ ٕٔ: ٕٕرإٌا 
 

  ___________________________________ 7ٖو ٖٙ :ٕٔمتى 
 
  _____________________________________ 7ٔ: ٗبطرس ٔ
 

  _____________________________________ 7و ٙ: ٗٔرإٌا 
 
وكما أشٌر . م بوضوح عن الدٌنونةلآلٌات التً تعل   د عٌنات قلٌلةجر  هذه مُ  

أعبله، فإن الكثٌر من النصوص الواضحة جداً بشؤن الدٌنونة والتً تكشؾ حقٌقة 
وتعمل . الجدٌدتظهر فً العهد ( أو األنواع المختلفة لهذه الدٌنونة)الدٌنونة اإللهٌة 

هذه الحقٌقة بالتؤكٌد على دحض الفكرة القابلة بؤن الدٌنونة تتعارض بطرٌقة أو 
التً نجد تعالٌم واضحة فً العهد الجدٌد  لنعمة هللا" العهد الجدٌد"بؤخرى مع مفهوم 

 ،للدٌنونة استٌعابنامهما كانت طرٌقة  هوما ٌنبؽً أن ٌعلمنا ذلك هو أن. بشؤنها كذلك
ان وعلى أن إلهٌ انا للنعمة، ٌجب علٌنا فهمهما على أنهما حقنفهم ومهما كان

بعضهما فؤن نضعهما فً تضاد مع . عمبلن مع بعضهما بعضاً الدٌنونة والنعمة ت
هو فً الواقع إساءة فهم لتمام البشارة وملبها وهو األمر الذي بحثناه فً  البعض

 .درس األسبوع الماضً
 

 فً عدناالثنٌن ـ الدٌنونة والنعمة 
لم تكن هناك حاجة إلى النعمة قبل الخطٌة ألنه لم ٌكن : ر فً هذا األمرتفك   

ولم  ،ولم ٌكن هناك شًء بحاجة ألن ٌتم العفو عن مرتكبه ،لٌؽفر[ ذنب]هناك شًء 
فقبل . والشًء ذاته ٌنطبق على الدٌنونة. ٌكن هناك شًء بحاجة إلى ستر وتؽطٌة

من النعمة  فكبل. عاقبحاكم وال شًء ٌُ ال شًء ٌُ دان والخطٌة لم ٌكن هناك شًء ٌُ 
فقط بسبب [ على األقل فً السٌاق البشري]إلى حٌز الوجود  تاوالدٌنونة قد جاء

 .خطٌة اإلنسان
 

ً  . حٌث سرد أحداث السقوط 5اقرأ تكوٌن   بأٌة طرق تجد إعبلناً لكل من موضوع
  ____________________________________ ؟الدٌنونة والنعمة

 ______________________________________________  
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العالم مما أدى إلى تؽٌٌر كل شًء  نجح الشٌطان فً جلب الخطٌة إلى 
وال ٌنبؽً أن " أٌن أنتما؟: "مع ذلك، فقد دخل الرب مباشرة ٌنادي قاببلً . بالنتٌجة

نظر إلى هذا السإال بوصفه إدانة، بل لقد كان أقرب إلى دعوة موجهة من هللا إلى ٌُ 
قام ن عم  لقد كانت دعوة لبلبتعاد . ن خلقهما وأحبهماآدم وحواء للمجًء إلى مَ 

 . بخداعهما والعودة إلى جابلهما
األولى الخارجة من فم هللا فً هذا  الُجمللقد كانت . الحظ أٌضاً ما حدث 

ثم نجد أن أول شًء (. ٖٔو ٔٔو 9: ٖانظر تكوٌن )العالم الساقط فً صٌؽة أسبلة 
ما  ،لكن. ه هللا به بعد انتهابه من االستجواب هو إعبلن حكمه وإدانته ضد الحٌةتفو  

 ، حتى أثناء حكمه على الحٌة وإدانته لها؟ ٘ٔالذي ٌقوله هللا بعد ذلك، فً عد
مه ضد الحٌة فبمجرد أن صرح الرب بحك. هو أول وعد بالبشارة ٘ٔإن عد 

وعندبذ فقط، . أول رسالة للنعمة والفداء والخبلص للبشرٌة قام على الفور بتقدٌم
ب فً إعبلن دٌنونته ضد الرجل وفقط بعد أن أعطى الوعد بالبشارة، بدأ الر

ن أول ما أعطاه هللا لهما هو الرجاء والنعمة ـ النعمة فإا، همطوورؼم سق. والمرأة
عطً، حتى قبل وهكذا فإن الوعد بالنعمة قد أُ . التً على خلفٌتها تتكشؾ الدٌنونة

 .ن سٌقبلونهلكل مَ  ،الدٌنونة
. ان وأصبح هبلكه مإكداً ومن خبلل عمل هللا هذا، فات األوان بالنسبة للشٌط 

 .جد هللا ٌعلن نعمته للجنس البشرين آدم وحواء ولكن حتى أثناء الحكم بإدانة 
 جدت عبلقة بٌن الخطٌة والدٌنونةوُ  ،وفً بداٌة تارٌخ البشرٌة الساقطة 

فرؼم أنه ال بد هلل من أن ٌحاكم وٌدٌن الخطٌة إال أن وعد . وظهرت كذلك نعمة هللا
 .  ن ٌطالبون به ألنفسهماك حاضر ومتاح دابماً لكل مَ النعمة دابماً هن

 
ٌكون السبب فً  وقدما الذي تفعله " أٌن أنت؟"بأٌة طرق قد ٌقول لك الرب، 

  ٌ عد فهم النعمة خطوة أولى حاسمة لبلستجابة إلى دعوة اختبائك من هللا؟ لماذا 
 ؟ خادعالرب الهادفة إلى تقرٌبك منه وابتعادك عن الم  

 
 ـ الطوفانالثبلثاء 

اد الكتاب المقدس متعتهم فً اإلشارة إلى أن للحضارات القدٌمة ٌجد نق   
بؤن قصة الكتاب المقدس المتعلقة  ونٌجادل، واألخرى قصص الطوفان الخاصة بهم

بالطوفان لٌست فرٌدة من نوعها أو أصلٌة أو حتى حقٌقٌة، وٌزعمون أنها مجرد 
 . بقةنسخة من بعض األساطٌر  والخرافات السا
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ومن ناحٌة أخرى، ٌرى أولبك الذٌن ٌإمنون أن الكتاب المقدس هو كلمة هللا  
 لقد حدث الطوفان. كان حقٌقة واقعة الطوفانأن هذه القصص هً تؤكٌد على أن 

فً تناقض  المقدس وٌقؾ هذا السرد. سرداً لهذا الحدث سفر التكوٌنوٌقدم  بالفعل،
ألن  ثل تلك التً تقول أن الطوفان قد حل  مع القصص األخرى المتعلقة بالطوفان م

البشر أثناء والبمهم واحتفاالتهم الخاصة قد أحدثوا ضجٌجاً واضطراباً شدٌداً مما 
، أرسلت الطوفان لمعاقبة أولبك انزعاجهالذا فإن اآللهة، وبسبب . أزعج منام اآللهة

 . البشر
 

الطوفان وفق سرد ل من خبلما هً أسباب الدٌنونة التً كانت ستحل على األرض 
  ______________________ .٘: ٙ؟ تكوٌن الكتاب المقدس لهذا الحدث

 ______________________________________________  
 
ال ٌنبؽً أن تكون هناك صعوبة فً فهم فكرة شر البشرٌة الفادح الذي  

استحقوا من أجله الموت والدمار، خصوصاً بالنسبة لنا نحن الٌوم الذٌن نعٌش فً 
حٌة بخصوص مع ذلك فوجهة النظر المسٌ. عالم ٌتزاٌد فٌه الشر بصورة مخٌفة

الشر ٌتم باستمرار إثبات صحتها والتحقق منها، رؼم السخرٌة التً تلقاها من 
وحقٌقة أننا قادرون على القٌام بؤعمال صالحة ال . منتقدٌها فً كثٌر من األحٌان

كان محباً لؤلطفال كما كان كرٌماً  "آل كابون"فالمجرم األمرٌكً . تجعلنا صالحٌن
 "كابون آل"ن ٌمكنه أن ٌدعو فمع ذلك، مَ . ؾه بلطبإفراط وكان ٌعامل أصدقاء

 بالرجل الصالح؟ 
 

الوعد الوشٌك بالدٌنونة  ظلكٌف تتجلى نعمة هللا فً قصة الطوفان، حتى فً 
  _______________ (.٘: ٕبطرس ٕ؛ ٕٕـ ٗٔ: ٙانظر تكوٌن )؟ الجزائٌة

 ______________________________________________  
 
والشًء . ر العالم من الدٌنونة القادمةكان نوح من خبلل بنابه للفلك ٌحذ   

المتضمن فً عمل نوح أٌضاً هو أنه كانت هناك فترة نعمة، فرصة للعالم لٌحٌد عن 
لو أن الناس الذٌن "كتبت روح النبوة تقول أنه . طرقه الشرٌرة وٌقبل خبلص هللا

عنهم عاشوا قبل الطوفان صدقوا اإلنذار وتابوا عن أعمالهم الشرٌرة لكان الرب رد 
لقد قدم الفلك ملجؤ وسبلمة من الدمار (. 7٘اآلباء واألنبٌاء، صفحة " )حمو ؼضبه
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لكن النعمة . ال شك فً أن الدٌنونة كانت قادمة. القادم ألي شخص ٌستجٌب للتحذٌر
 . ة لجمٌع من ٌقبلونها إلى أن فات األوان وأؼلق باب الرحمةمَ قد  كانت مُ 

 
هللا فٌها عن نعمته لك؟ ربما فعل هللا ذلك لمرات ال كم هو عدد المرات التً أعلن 

كٌف ٌمكنك تعلم الخضوع لتلك النعمة بشكل أفضل والسماح لها . ٌمكنك حصرها
 لك إلى صورة المسٌح؟ بأن تشك  

 
 األربعاء ـ اإلدانة والنعمة

إال أن ما ٌلً ذلك من . ٙٔ: ٖفً ٌوحنا الموجودة اآلٌة ب ُملم ونالجمٌع تقرٌباً  
 . ٌات ٌساعد على تفسٌر هذه اآلٌة وتوضٌحها بشكل أفضلآ
 

ما الذي تقوله هذه اآلٌات عن الدٌنونة؟ وعن النعمة؟ . 43ـ 32: 5اقرأ ٌوحنا 
  _____ ؟اً كٌف تكشف لنا هذه اآلٌات عن كٌفٌة عمل كل من النعمة والدٌنونة مع

 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 
 فً بعض" ٌقضً"تترجم أٌضاً  7ٔفً عد" ٌدٌن"إن الكلمة المترجمة  

ومن الواضح مع ذلك أن السٌاق المباشر هو اإلدانة ألن هللا قد . الترجمات األخرى
 .أوضح فً عدة أماكن أخرى بالكتاب المقدس أن العالم ُسٌدان

الدٌنونة والنعمة، وهما كما ذكرنا من قبل : وٌظهر موضوعان فً هذه اآلٌات 
من الخطٌة والظبلم والشر الحاجة  فلقد جلب كبلً . متشابكان ومتداخبلن بشكل جذري

وفً الوقت ذاته، تقدم نعمة . إلى أن ٌقوم هللا العادل بالقضاء فً هذه األمور وإدانتها
 .جاً ألولبك المذنبٌن، وٌؤتً ذلك عن طرٌق اإلٌمان بٌسوع المسٌحهللا مخرَ 

وهذا هو األمر . هذا ما تقوله اآلٌات. فإن كل من ٌإمن بالمسٌح ال ٌدان 
 . ؽطً هذا اإلنسان فٌقؾ دون إدانة، اآلن وفً وقت الدٌنونةإن بر المسٌح ٌُ . طةببسا

 
  __________________________ ؟ما هً أسباب اإلدانة وفقاً لآلٌات

 ______________________________________________  
 
وذلك ألن . إن الحالة االفتراضٌة للبشرٌة، وفقاً لهذه اآلٌة، هً حالة اإلدانة 

ٌات وتدحض هذه اآل. الجمٌع أخطؤوا والجمٌع ٌستحقون الموت الذي جلبته الخطٌة
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بوضوح الفكرة القابلة بؤنه، بعد الصلٌب، باتت البشرٌة جمعاء مبررة بصورة 
م لها الخبلص د  لكن الحقٌقة، بدالً من ذلك، هً أن البشرٌة المدانة جمعاء قُ . تلقابٌة

. وقد كان موته كافٌاً لكل كابن بشري ،من خبلل الموت الكفاري للمسٌح ٌسوع
جمٌع الذٌن، من خبلل نعمة المسٌح ٌقبلون التدبٌر  فرؼم أن الجمٌع مدانون، إال أن

فاإلدانة التً . المسٌح لهم ومبررٌن ومفدٌٌن بواسطة الذي ٌقدمه، ٌقفون مؽفوراً 
ه ٌقفون فً بر  اآلن كانت جزاًء لهم، تم من خبلل استحقاقات المسٌح إلؽاإها وهم 

 . الكامل
ه مثلما تدل فكرة اإلدانة أن ما الذي تعنٌه النعمة بمعزل عن فكرة اإلدانة؟ فإن 

فإنه فً حال . هناك حكماً وقضاًء، كذلك أٌضاً فكرة النعمة تشٌر إلى أن هناك إدانة
فإن فكرة النعمة فً حد . لن تكون هناك حاجة للنعمة( ودٌنونة)عدم وجود حكم 

ٌؾ أن النعمة وهكذا ٌمكننا أن نرى ك. ال بد وأن تتطلب وجود فكرة اإلدانة اذاته
 .ٌنونة مترابطتانوالد
 

 الخمٌس ـ ساعة دٌنونته
ٌْسَ  ألَنْ . َتَخافُوُهمْ  َفبلَ "  ً   َوالَ  ٌُْسَتْعلََن، لَنْ  َمْكُتوم   لَ : ٓٔمتى " )ٌُْعَرؾَ  لَنْ  َخِف

إلى العالم من حولنا ال ٌنبؽً أن ٌكون هناك مشكلة فً فهم فكرة ذ ننظر إ (.ٕٙ
أن ٌكون مسٌحٌاً مإمناً لٌدرك أن هناك إذ ال ٌحتاج المرء إلى . الدٌنونة واإلدانة

فمن ذا الذي ال ٌستطٌع رإٌة الفوضى، . شٌباً خطؤ بصورة خطٌرة ٌعترى البشرٌة
نولد ألننا نعرؾ،  مابشدة عند ناخا؟ وربما صرل الكارثة، التً أحدثناهابل ق

لقد بكٌت ٌوم مولدي، وكل ٌوم : "كتب أحد الشعراء ٌقول. ؼرٌزٌاً، ما سوؾ ٌؤتً
ن منا ال ٌتعاٌش مع هذه الكلمات ومَ ". فً حٌاتً ٌبٌن لً سبب بكابً حٌنهاٌمر 

علٌه الناس من طمع ن منا لم ٌكن فرٌسة لما ٌمكن أن ٌكون وٌرى فٌها نفسه؟ مَ 
 ن منا لم ٌكن فً وقت ما طماعاً وأنانٌاً وشحٌحاً؟ ؟ أو مَ وأنانٌة وُشح

، وإذا [المترجم: ٌكون هللا ؼٌر عادلوحاشا أن ]وهكذا، فإنه إذا كان هللا عادالً  
كانت العدالة هً السمة الربٌسٌة له، فمن منا ٌقؾ أمامه؟ فإذا كان الرب عارفاً حتى 

، (ناهٌك عن ما قمنا به فً العلن( )ٗٔ: ٕٔجامعة )بؤمورنا السرٌة، أعمالنا الخفٌة 
ة عندما فما هً فرصة نجاة حتى أكثر الناس صبلحاً فٌما بٌننا فً ٌوم الدٌنون

 ستعلن كل األمور؟ تُ 
خطة الخبلص بؤكملها  فقد تم وضع. هو إله نعمة إال أن إلهنا، ولحسن الحظ، 

حتى ٌكون بإمكان كل البشر، من الناحٌة المثالٌة، أن ٌكونوا بمنؤى عن اإلدانة التً 
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إذن هً فالنعمة . منا بعدالة هللاهِ ولوال النعمة لكنا جمٌعاً قد التُ . تتطلبها عدالة هللا
 . رجاإنا الوحٌد للوقوؾ قدام هللا العادل

 
كٌف تعلن هذه اآلٌات الصلة بٌن . 2و 8: 36اقرأ رسالة المبلك األول فً رؤٌا 

 5عدالة هللا ورحمته؟ كٌف تتوازي هذه اآلٌات أٌضاً مع ما رأٌناه فً تكوٌن 
 ٌَّ   ______________________ ؟نت العبلقة بٌن النعمة والدٌنونةوكٌف ب

 ______________________________________________  
 
 َساَعةُ  َجاَءتْ  َقدْ " همبلحظة أنه قبل التحذٌر القابل بؤن بلهتماممن المثٌر ل 

ُنوَنِتهِ  ٌْ على هذا ال بد وأن ٌكون األمر ". البشارة األبدٌة"، نجد المبلك ٌعلن "َد
وما كان ألي شخص . ، وإال فإن الدٌنونة كانت ستقضً بإدانة البشرٌة جمعاءالشكل
هنا، وفً وسط رسالة هللا . شرٌعة هللاألن الجمٌع أخطؤوا، الجمٌع انتهكوا ، فرصة

كم وما لم ٌكن األمر كذلك، فإن الحُ . التحذٌرٌة األخٌرة للعالم، ٌتم إعبلن نعمة هللا
فبدون النعمة، ماذا ستكون الرسالة التً سنعلنها . كان سٌدٌن الجمٌع، دون استثناء

 تشتمل ،الحظ للعالم سوى أن هللا سٌدمرنا وبؤنه لٌس هناك أمل فً الهروب؟ ولحسن
 .كؤساس لها" البشارة األبدٌة"على الرسالة التً لدٌنا 

 
ما هو الدور الذي تقوم به أنت فً المساعدة على نشر رسالة الدٌنونة والنعمة 
لآلخرٌن؟ ما هو المزٌد الذي ٌمكنك عمله للمساعدة فً نشر هذه الرسالة، ألنك 

 س كذلك؟ على األرجح قادر على عمل المزٌد، ألٌس كذلك؟ ألٌ
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
 .فٌما ٌلً، إعبلن الوحً اإللهً حول كٌفٌة عمل النعمة والدٌنونة معاً 

وفٌما ٌسوع ٌتوسل ألجل رعاٌا نعمته ٌشكوهم الشٌطان أمام هللا كعصاة " 
لقد حاول المخادع أن ٌسوقهم إلى الشكوك وٌجعلهم ٌخسرون ثقتهم فً هللا . ومتعدٌن

واآلن ها هو ٌشٌر إلى سجل حٌاتهم . محبته وٌنقضون شرٌعتهوٌحٌدون عن 
والنقابص البادٌة فً أخبلقهم وعدم مشابهتهم للمسٌح، مما جلب العار على فادٌهم، 
عً أنهم رعاٌاه  .وإلى كل الخطاٌا التً قد جربهم لٌرتكبوها، وبسبب هذا كله فهو ٌد 

م وإٌمانهم، وإذ ٌطالب ال ٌنتحل ٌسوع األعذار لخطاٌاهم لكنه ٌظهر توبته 
إنً ’: بحقهم فً الؽفران ٌرفع ٌدٌه المثقوبتٌن أمام اآلب والمبلبكة القدٌسٌن قاببلً 
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روح النبوة، الصراع العظٌم، صفحة " )لقد نقشتهم على كّفً. أعرفهم بؤسمابهم
ٕ٘8.) 

 
 أسئلة للنقاش

صؾ كٌؾ ٌساعدك االقتباس أعبله على فهم دور النعمة فً الدٌنونة؟ كٌؾ ت .ٔ
 مدى وضوح رإٌتكعد ذلك مهماً؟ ما روح النبوة شعب هللا األمناء، ولماذا ٌ

 اً فً هذا االقتباس؟لنفسك مصور
تخٌل أنك واقؾ أمام هللا بٌنما ٌتم عرض كل شًء قمت به فً حٌاتك سواء  .ٕ

هل ٌمكنك الوقوؾ فً حضرة هللا على أساس أعمالك . كان جٌداً أو سٌباً 
مت بعملها بؤخلص وأصدق الدوافع؟ هل تعتقد حقاً الصالحة، حتى تلك التً ق

أن هذه األعمال الصالحة ستكون كافٌة لتزكٌتك أمام خالقك؟ كٌؾ تساعدك 
 إجابتك على فهم حاجتك إلى النعمة؟ 

بؤن ما نفعله ال ٌهم طالما نحن  االعتقادهو الفخ الروحً القاتل فً ما  .ٖ
 ط فً مثل ذلك الخداع؟حماٌة نفسك من السقو بالنعمة؟ كٌؾ ٌمكنٌن مخلص

، ومع ذلك فإنه ال "النعمة الرخٌصة"ٌحذرنا الناس فً بعض األوقات من  .ٗ
 السٌا ولكن. فالنعمة لٌست رخٌصة وإنما هً مجانٌة. وجود لمثل هذا الشًء

 امطالبتهم بتلك النعمة، استخدامه هو عندما ٌحاول الناس، فًفً األمر 
ٌمكن والتً ما هً األمثلة على ذلك الخداع والتضلٌل . كذرٌعة للخطٌة

 رإٌتها فً العالم المسٌحً؟ أو حتى فً كنٌستنا نحن؟ 
 

وهللا هو إله النعمة . إن هللا هو إله العدالة، وتتطلب العدالة دٌنونة :ملخص الدرس
رسابل المبلبكة فكم هو مهم بالنسبة لنا، كؤدفنتست سبتٌٌن، الذٌن ننادي ب. أٌضاً 
 .أن نفهم كبلً من هذٌن الحقٌن اإللهٌٌن، ونفهم كذلك ما ٌكشفانه لنا عن إلهنا ،الثبلثة
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 (فبراٌر) شباط ٗ الدرس الخامس

 قداسة هللا
 

 السبت بعد الظهر
؛ ٙو ٘: ٕٗ؛ أٌوب ٖ: ٕ؛ تكوٌن ٕ: ٔ؛ مرقس ٓٔ: ٔٔمتى  :المراجع األسبوعٌة

 .9و 8: ٗ؛ رإٌا ٖـ ٔ: ٙإشعٌاء  ؛ٖٙـ ٖٔ: ٗ؛ لوقا ٔٔـ ٔ: ٘لوقا 
 

ب   َعل وا" :آٌة الحفظ ب   ألَن   قُْدِسِه، َجَبلِ  ِفً َواْسُجُدوا إِلَهَنا، الر  وس   إِلَهَنا الر  " قُد 
 (.9: 99مزمور )
 

ماذا تخبرنا . قداسة هللاٌعطً الكتاب المقدس اهتماماً بالؽاً ل :فكرة الدرس الرئٌسٌة
 الذي تعنٌه القداسة بالنسبة لخطة الخبلص؟  وما هذه القداسة عن هللا،

 
 أن جمٌع كتبة أسفار الكتاب المقدس هواألساسٌة ل واحد من بٌن التصرٌحات 

أٌة شكوك  أي من كتبة األسفار المقدسة لدٌه فإننا أبداً ال نجد. إله السماوات موجود
هللا هو أمر ُمَسل م   فوجود. ود هللابشؤن وجود هللا؛ وال نجد أي منهم ٌحاول إثبات وج

 .الهندسةعلم المقررة فً [ البدٌهٌة]، هو نقطة بداٌة، هو شًء مثل الحقٌقة به
 لطبٌعة هللاسرداً وتفصٌبلً موسعٌن  ٙٙنجد فً أسفار الكتاب المقدس الـ  

 .ا معنا ككابنات ساقطة ٌتوق إلى فدابهاموللكٌفٌة التً ٌتعامل وٌتواصل به
وهو جانب  ،وع على جانب واحد من جوانب طبٌعة هللاز درس هذا األسبٌرك   

وحقاً . هللا محبة صحٌح أن. ، أال وهو المتعلق بقداسة هللاأساسً فً الكتاب المقدس
 .صبور وؼفور ومهتمأٌضاً هللا و". اآلب"هو ٌدعونا ألن ننادٌه مستخدمٌن لقب 

مفهومنا عن ولكن قداسة هللا، حسب الكتاب المقدس، هً أمر أساسً بالنسبة ل 
لعهد الجدٌد أن قداسة هللا تحٌط وتبلزم فإننا نجد فً كل من العهد القدٌم وا. هللا

ونحن نجد هذا اإلعبلن ٌظهر بشكل أو بآخر فً كل جزء من . إعبلن هللا عن ذاته
 . الكتاب المقدس

مع ذلك، فما الذي نعنٌه بقولنا أن هللا مقدس؟ كٌؾ ٌصور الكتاب المقدس  
 أن نتواصل مع إله مثل هذا؟ ،وكٌؾ لنا، ككابنات ؼٌر مقدسة قداسة هللا؟

 
 . نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم *
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 "مكتوب"األحد ـ 
حتى الدراسة السطحٌة لتارٌخ الكنٌسة تجعل من الواضح أنه من السهل جداً  

بدالً من عبادة هللا نفسه  ادة هذه األفكارعبعن هللا ومن ثم تدفعنا إلى ما ٌة أفكار تنم
لقد خلق هللا : "وكما قال المشكك فولتٌر ساخراً . فً الكتاب المقدس كما هو معلن

قد ال ندرك أن فكرتنا عن  نحنف". اإلنسان على صورته فقام اإلنسان برد المجاملة
 . هللا ناقصة أو حتى مخطبة

قدس ومقارنة مفهومنا عن هللا مع ما وهكذا فإنه ٌجب العودة إلى الكتاب الم 
من العهدٌن  وال بد لهذه الدراسة من أن تشمل كبلً . مه الكتاب المقدس بشؤن هللاٌعل  

عد هذه نقطة هامة ألن وتُ . القدٌم والجدٌد، ألن الرب قد تكلم إلٌنا فً العهدٌن كلٌهما
علن فً ؾ عن هللا المُ علن فً العهد الجدٌد مختلجادلوا بؤن هللا المُ زعموا والبعض قد 
مع ما كما أنه ال ٌتفق  ،وهذا موقؾ ال ٌقبل األدفنتست السبتٌون به. العهد القدٌم

 . ٌعلمه الكتاب المقدس
 

ـ ٔ: 7؟ إرمٌا ما هً العبارات التً ٌؤكد علٌها أنبٌاء العهد القدٌم مراراً وتكراراً 
ٖ. ____________________________________________  
 ______________________________________________  
 
آلالؾ المرات بالرسابل  قد ارتبطتأو مرادفاتها " هكذا قال الرب"ة إن عبار 

وٌنبؽً أن ٌذكرنا هذا بؤن النبً ال ٌتحدث عن هللا وإنما هللا . النبوٌة للعهد القدٌم
 . ٌتحدث عن نفسه من خبلل النبً

فً الواقع، إن الهوت العهد . لا بإشارات إلى العهد القدٌمأما العهد الجدٌد فمو 
فعلى سبٌل المثال، كٌؾ ٌستطٌع المرء فهم . الجدٌد مرتبط ارتباطا وثٌقاً بالعهد القدٌم

ذبٌحة المسٌح الكفارٌة بمعزل عن مجمل نظام الذبابح المعلن فً العهد القدٌم؟ ما هو 
هد الجدٌد إلى فقرات من عدد المرات التً أشار فٌها المسٌح وكذلك كتبة أسفار الع

مع اآلخرٌن؟ إن  حتى ٌدعموا مناقشاتهم والنقاط التً ٌتحاورون بشؤنهاالعهد القدٌم 
وال ٌوجد أي مبرر . كتابات العهد الجدٌد تجد أساسها البلهوتً فً العهد القدٌم

هللاِ  ِمنَ  بِهِ  ُموًحى ُهوَ فكل الكتاب ـ بعهدٌه ـ . جذري للفصل بٌن العهدٌن
 (.ٙٔ: ٖتٌموثاوس ٕ)
 

دٌم كٌف تساعدنا على رؤٌة العبلقة بٌن العهد الق. اقرأ النصوص الكتابٌة التالٌة
والجدٌد؟ ما الذي تخبرنا إٌاه عن الكٌفٌة التً نظر بها المسٌح وكذلك كتبة أسفار 
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؛ ٌوحنا ٙ: 7؛ ٕ: ٔ؛ مرقس ٓٔ: ٔٔ؛ ٗ: ٗمتى  ؟العهد الجدٌد إلى العهد القدٌم
: ٔبطرس ٔ؛ ٖٔ: ٖ؛ ؼبلطٌة ٓٔ: ٖ؛ رومٌة ٖٖ: ٖٔ؛ أعمال ٘ٔو ٗٔ: ٕٔ
  ________________________________ .7: ٘كورنثوس ٔ؛ ٙٔ
 ______________________________________________  
 
مرة بؤن ما ٌزعجه فً الكتاب المقدس لٌس األجزاء التً  قال مارك توٌن ذات 

 ٌجد، ال ن منامَ . ال ٌفهمها فٌه وإنما ما ٌزعجه هو أجزاء الكتاب المقدس التً ٌفهمها
أجزاء مزعجة فً الكتاب المقدس؟ بالنظر إلى ما ٌقوله الكتاب عن ذاته أحٌاناً، 

التً ال نفهمها، أو األجزاء ، كٌؾ لنا أن نتعامل مع األجزاء (ٙٔ: ٖتٌموثاوس ٕ)
 (.ٕٔ: ٖٔكورنثوس ٔانظر )التً ربما حتى ال نحبها؟ 

 
 االثنٌن ـ أن تفرز جانباً 

د  فٌها ِذكر ر  من نفس أصل الكلمة التً غالباً " )القداسة"مفهوم  ما هً أول مرة و 
ما مدى أهمٌة . 5: 4فً الكتاب المقدس؟ تكوٌن "( سقد  س أو ت  قدَّ م  "ما تترجم 

  _______ ؟تبر مقدساً فً الكتاب المقدسعأول شًء ا  كان هو  الوقتقة أن حقٌ
 ______________________________________________  
 
باً ما، وكان إنه ٌبٌن لنا أن شٌ. هذا النص الكتابً أول مفهوم للقداسة ٌعطٌنا 

الٌوم السابع فً حد . زل عما ٌحٌط بهوعُ " فرز جانباً أُ "، قد هذا الشًء هو الوقت
ساعة، من الؽروب وحتى الؽروب؛  ٕٗن من ذاته ال ٌختلؾ عن أي ٌوم آخر مكو  

فلقد . هو أن هللا قد أعلن أن السبت مقدس" مقدساً "إال أن ما ٌجعل السبت مختلفاً 
تعنً أن " سَ د  قَ "والكلمة العبرٌة لـ . أفرز هللا السبت جانباً وعزله عن بقٌة األسبوع

اك شٌباً خاصاً فالقداسة تعنً إذن أن هن". تعلن أن شٌباً ما مقدساً "أو أن " ُتَقد س"
زل عما هو ؼٌر القداسة تعنً أن شٌباً ما قد عُ . أٌاً كان" مقدس"بخصوص ما هو 

 . مقدس
 ز  رَ فْ فاهلل مُ . على أن نفهم قداسة هللاهذه الفكرة، إلى حد ما، وٌجب أن تساعدنا  

من وسمو، هو أعلى وأسمى  هو منفصل بتعال  . بعٌداً عن أي شًء آخر فً الخلق
، أن "شٌباً آخراً "فؤن تكون مقدساً هو أن تكون . فهمه واستٌعابه حقاً  ٌمكنناأي شًء 

تكون مختلفاً بطرٌقة خاصة، كما هو الحال مع ٌوم السبت، الٌوم السابع من 
 .األسبوع
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؛ ٔٔ: ٘ٔ؟ خروج كٌف تساعدنا هذه اآلٌات على فهم قداسة هللا فً هذا السٌاق
  ___ .ٕ٘: ٓٗ؛ إشعٌاء ٖـ ٔ: 99ور ؛ مزمٓٔـ 8: 8ٙ؛ مزمور ٕ: ٕصموبٌل ٔ
 ______________________________________________  
 
ٌنبؽً لمفهوم القداسة هذا أن ٌساعدنا على أن نفهم بشكل أفضل الفجوة بٌن  

فاهلل . بل هم فً الواقع جنس من الخطاة. ؼٌر مقدسجنس بشري هللا المقدس وبٌن 
. بشر ساقطونولكن ألننا  ،منفصل عنا، لٌس فقط ألنه هو الخالق ونحن المخلوقات

ن المفترض، من الناحٌة المثالٌة، أن ٌساعدنا كل هذا على أن نفهم بصورة وهكذا فم
 .أفضل ما قام المسٌح به من أجلنا

 
لقنا على صورته؟ نختلف عن هللا اختبلفاً جذرٌاً على الرغم من أننا قد خ  بأٌة طرق 

قائمة بهذه  اكتبص؟ مخل  فات أن تساعدنا على فهم حاجتنا إلى كٌف لهذه االختبل
 االختبلفات وتعال لمشاركتها فً الصف ٌوم السبت؟ 

 
م   أ ْرف ض  الثبلثاء ـ  أ ْند  ابِ  فًِ و  ادِ  الت ر  م  الرَّ  و 

ْمعِ : "بعد احتمال أٌوب لمعاناة ال إنسانٌة على ٌد الشٌطان صرخ قائبلً  نِ  بِس   ق دْ  األ ذ 
ِمْعت   ، س  ْنك  اآلن   ع  أ ْتك   و  نًِ ر  ٌْ م   أ ْرف ض   لِذلِك  . ع  أ ْند  ابِ  فًِ و  ادِ  الت ر  م  الرَّ أٌوب " )و 
إثم البشر؟ من نقٌض الأٌوب عن قداسة هللا على ٌخبرنا جواب ماذا (. 8و 7: 64

  ______ ؟من خبلل رد فعل أٌوب على ما اختبره باإلنجٌلبأٌة طرق تم التبشٌر 
 ______________________________________________  
 
إسرابٌل  إلىعندما أرسله  الرهٌب والمهٌبهللا حضور نبً حزقٌال الاختبر  
 ماذا حدث(. أسرى فً بابل كنتٌجة لعدم أمانتهم هلل على الرؼم من أنهم كانوا)

 (.8ٕ: ٔحزقٌال )؟ لحزقٌال عندها
كان ٌعقوب مضطراً للفرار من البٌت بعد خداعه ألبٌه إسحق وألخٌه التوأم  

لى ماذا كان رد فعل ٌعقوب بعد الرإٌا اللٌلة التً رأى فٌها السلم المإدي إ. عٌسو
 (. 7ٔو ٙٔ: 8ٕتكوٌن )سمع هللا ٌتحدث إلٌه؟ بعد أن السماء و

فً سٌناء نزل الرب مجدداً فً السحاب على  حٌن كان بنو إسرابٌل مخٌمٌن 
كان و(. 8: ٖٗخروج )كٌؾ كان رد فعل موسى؟ . الجبل وأعلن نفسه لموسى

 م رإى عظٌمةـ  تسلو ،ممن عاشوا فً زمن األسر البابلً إلسرابٌل اً آخر اً دانٌال نبٌ
 .رفٌع المستوى اً حكومٌ اً من هللا حٌن كان ٌشؽل منصب
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على الرغم من أنه قد قٌل لدانٌال مراراً وتكراراً أنه محبوب فً السماء، كٌف كان 

ف دانٌال بهذه رد فعل دانٌال عندما رأى رؤٌة عن هللا؟ لماذا فً اعتقادك تصرَّ 
  ______________________________ .8ـ ٘: ٓٔدانٌال  ؟الطرٌقة

 ______________________________________________  
 
ـ بل كانوا  امن أن هإالء الرجال كانوا أمناء ومإمنٌن وأبرار على الرؼم 

ـ إال أن تصرفاتهم فً محضر الرب كانت تصرفات خوؾ ورعدة !حتى أنبٌاء
بعدم  شٌاء أخرى، شعورهمال شك فً أن ذلك كان سببه، باإلضافة إلى أ. وتعبد

هذه اآلٌات،  ح لناتلم  . قداسة هللا الذي تراءى لهمب مقارنةوإثمهم، استحقاقهم 
سد  بالحاجة إلى كابن ٌمكنه، ص ٌنوب عنابطرٌقتها الخاصة، بالحاجة إلى مخل  

فقد  ،شكراً للرب. الفجوة بٌن قداسة هللا وبٌن المخلوقات الساقطة واآلثمة أمثالنا
 .فً المسٌح ربَ عْ المَ وجدنا ذلك 

 
. روا أعبلهل الذٌن ذكمن الرجاالختبارات واحد  تخٌل نفسك تمر باختبار مشابه

 ولماذا؟  ،ماذا تتوقع أن ٌكون تصرفك
 

 !األربعاء ـ أذهبوا عنً
. ردود فعل البشر نحو هللا المقدسفً العهد القدٌم سجبلً متواصبلً حول نجد  

أن العهد القدٌم ٌقدم العهد الجدٌد؟ ٌزعم بعض المسٌحٌٌن المعاصرٌن فماذا عن 
وٌواصل . أنه إله قاس مٌال للؽضبره على صورة بدابٌة وقدٌمة عن هللا، وٌصو  

ونحن نعلم بالطبع . هإالء القول بؤنه عندما جاء المسٌح أصبح هللا إله نعمة ومحبة
 .أن هذه هً وجهة نظرة مشوهة للكتاب المقدس ولطبٌعة هللا الذي ال ٌتؽٌر

 
 :7ماذا ٌعلمنا كتبة أسفار العهد الجدٌد عن قداسة هللا؟ اقرأ على سبٌل المثال لوقا 

بٌن العهدٌن القدٌم والجدٌد فٌما ٌتعلق  كٌف توضح هذه اآلٌات التوافق. 33 ـ3
  _______________________________________ ؟بقداسة هللا

 ______________________________________________  
 
بعد أن أمضى هإالء الرجال الصٌادٌن اللٌل بطوله دون أن ٌصطادوا شٌباً  
 وعند حدوث. العاملٌن بجد واجتهادلتبلمٌذه  عجاببٌةم المسٌح صٌداً كبٌراً بطرٌقة قدَ 
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المرء بؤن االستجابة البشرٌة العادٌة لما فعل ٌسوع هو تقدٌم الشكر ذلك، قد ٌعتقد 
لك ؼٌر أن رد فعل بطرس مع ذ. للمسٌح من أجل هذه المساعدة المالٌة االستثنابٌة

كان رد فعله شبٌهاً بردود أفعال شخصٌات العهد القدٌم . كان مرتكزاً على شًء آخر
 .ممن تواجهوا مع الرب

ؼافبلً عن القوارب والصٌد، فهذه المعجزة دون كل أما بطرس فكان آنبذ " 
لقد رأى فً . المعجزات التً كان قد شاهدها كانت فً اعتباره إظهاراً لقدرة هللا

فإحساسه بؤنه فً حضرة هللا كشؾ . ٌسوع شخصاً تحكم فً الطبٌعة وسٌطر علٌها
لى تنازله، ثم أن حبه لمعلمه وخجله من عدم إٌمانه وشكره للمسٌح ع. له عن نجاسته

وإذ كان . وفوق كل إحساسه بنجاسته فً حضرة الطهارة الكاملة ـ كل ذلك ؼمر قلبه
: وصرخ قاببلً  ٌسوعرفاقه ٌجمعون السمك من الشبكة سقط بطرس عند ركبتً 

روح النبوة، مشتهى األجٌال، صفحة " )‘اخرج من سفٌنتً ٌارب ألنً رجل خاطا’
ٕٕٓ .) 

ألننا لم نعد فً جنة عدن بحٌث كان آدم  لماذا كان رد فعل بطرس هكذا؟ 
فإن الشركة . وحواء قبل سقوطهما فً الخطٌة ٌرحبان بحضور هللا فً هدوء المساء

الحمٌمة التً كانت لهما مع هللا قد تؽٌرت بشكل جذري بعد السقوط مباشرة، عندما 
الفعل فً الواقع، إن رد . ولم ٌتؽٌر الكثٌر منذ ذلك الحٌن. ركض الزوجان واختبؤا

. هذا ال ٌزال هو الصورة الثابتة للشخصٌات الكتابٌة بكل أجزاء الكتاب المقدس
إلدراك العمق هلع نتٌجة الفكلما حدث وتواجه إنسان مع هللا الحً، كان دابماً هناك 

 .الحقٌقً إلثم ذلك الشخص
 

متى كانت آخر مرة قمت فٌها بالنظر بتمعن إلى طبٌعتك اآلثمة؟ إنه منظر فظٌع 
 اً، ألٌس كذلك؟ ما هو رجاؤك الوحٌد، ولماذا؟ جد
 

 الخمٌس ـ عندما تتحدث الشٌاطٌن
أٌة شهادة أعطٌت هنا حول قداسة المسٌح؟ ما هو الشًء . 58ـ 53: 6اقرأ لوقا 

المهم أٌضاً بشأن من قام بإعطاء هذه الشهادة؟ ما هً الدروس التً ٌمكننا تعلمها 
  _________________________ ؟من خبلل هذه القصة عن قداسة هللا

 ______________________________________________  
 
ن هو المسٌح، بل حتى أنهم إن الشٌاطٌن، الذٌن هم مبلبكة ساقطة، ٌتذكرون مَ  

الحظ . العتراؾ بالمسٌح وبقداستهقبحهم وبؽضهم وتمردهم ـ مجبرون على ا ـ فً



47 
 

لماذا كانوا خابفٌن جداً هكذا؟ ال بد وأن . أٌضاً أنهم كانوا ٌخشون أن ٌهلكهم
هللا القدوس  حضرةٌرتعدون من الوقوؾ فً  الشٌاطٌن أٌضاً، كونهم مملوءٌن إثماً،

 . بنفس ارتعاد البشر الخطاة من الوقوؾ أمام محضره المقدس
اقرأ رإٌا . فً آخر أسفار الكتاب المقدس ٌصؾ ٌوحنا تسلمه لرإٌة من هللا 
شار إلٌه أحٌاناً على أنه الرسول الذي كان له أكبر إن ٌوحنا، الذي ٌُ . 7ٔـ ٕٔ: ٔ

هللا، كان له نفس رد الفعل الخاشع المرتاع عندما واجه هللا محبة حول ر تبص  
 .تماماً مثل ؼٌره من األشخاص كما رأٌنا فً العهد القدٌم ،القدوس

الكابنات السماوٌة فً المقدس  وعبلوة على ذلك، فإن رإٌة كٌفٌة سجود وتعّبد 
من  ره إشعٌاء منذ قرون سابقة فً رإٌةالسماوي تعطً صورة مماثلة لما صو  

 (. ٖـ ٔ: ٙانظر إشعٌاء )الرإى التً تسلمها 
 

؟ ما الذي كانت تقوله الكائنات السماوٌة المحٌطة بالعرش حسب ما سمع ٌوحنا
  _____________________________________ .9و 8: ٗرإٌا 

 ______________________________________________  
 
وٌة جمٌع الكابنات السماعلى الرؼم من أن و ،هللا محبةعلى الرؼم من أن  

حول العرش السماوي لٌس  توقره، إال أنه ٌمكننا مبلحظة أن شعار السجود والتعبد
هللا صالح، "كما ال تهتؾ الكابنات السماوٌة قابلة، ". هللا محبة، محبة، محبة"هو 

،"قابلة،  كابنات العظٌمة تهتؾ نهاراً ولٌبلً بل إننا نجد هذه ال". صالح، صالح وس   قُد 
، وس  ، قُد  وس  ب   قُد  ء   ُكل   َعلَى اْلَقاِدرُ  اإلِلهُ  الر  ًْ أن كل السماء منخرطة فً  ورؼم". َش

نات السماوٌة إال أن الكاب ،خدمة محبة هللا وخبلص هذا العالم الذي نعٌش فٌه
وترتاع الكابنات السماوٌة ؼٌر . قداسة هللا نهاراً ولٌبلً المحٌطة بعرش هللا تسبح 

من هذه القداسة مثلما  الساقطة من قداسة هللا لكنها ال تختبا فً رهبة وفزع وخوؾ
 . لكابنات الساقطةتفعل ا

كما هً مصورة فً الكتاب ووفً جمٌع اللقاءات التً اختبرها البشر مع هللا  
ما نراه بدالً من ذلك . ال ٌمكن للمرء أن ٌجد فٌها إشارة إلى أن هللا مخٌؾ ،المقدس

وهذا أمر . أنفسهم على حقٌقتهمأخٌراً هو أنه فً ظل نوره وقداسته ٌرى البشر 
ن الناس عند لقابهم الفعلً بإله السماء ال ٌصفقون فإاب المقدس، فوفقاً للكت. مخٌؾ

بدالً من ذلك نجد أن هناك توبة . باألٌادي أو ٌربتون على الظهر أو ٌترنمون مرحاً 
فكل شخص ٌدرك وٌعترؾ بذنبه الشخصً دون أٌة أعذار ودون . شخصٌٌنتذلل و
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فكم ستكون كلماتنا وحٌاتنا وتصرفاتنا مختلفة . اإلشارة إلى أخطاء أي شخص آخر
 .  ولكن بقداسته أٌضاً  ،عشنا باإلحساس الدابم لٌس بحضور هللا فقطأننا لو 
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
فجؤة ٌكؾ ذلك "وإذ وقؾ المسٌح أمام الحشود المتزاحمة فً الهٌكل،  

ولكن هذا الصمت . ت، أصوات التجار والمساومٌنالضجٌج وتهدأ جلبة األصوا
لقد سٌطر علٌهم اإلحساس بالرهبة وكؤنما هم واقفون أمام محكمة . ٌصبح مإلماً لهم

وإذ ٌشخصون إلى المسٌح ٌرون نور األلوهٌة ٌسطع . هللا الذي ٌدٌنهم على شرورهم
فً الٌوم  إن جبلل السماء واقؾ أمامهم كما سٌقؾ الدٌان. من خبلل ثوب البشرٌة

إن عٌنٌه تنتقل بٌن ذلك الجمع عالمة . بنفس القوة التً تكشؾ خفاٌا النفس... األخٌر
بخفاٌا كل إنسان، وٌبدو كؤن جسمه ٌعلو فوقهم فً جبلل آمر وعلى محٌاه ٌسطع 

وإذ ٌتكلم فإن ذلك الصوت الصافً الذي ٌرن فً ذلك المكان هو نفس . نور سماوي
ى جبل سٌناء الشرٌعة التً ٌتعداها اآلن الكهنة الصوت الذي قد أعلن من عل

ارفعوه من ’: والرإساء، هو نفس الصوت الذي ٌسمع صداه فً أروقة الهٌكل قاببلً 
 ‘ههنا ال تجعلوا بٌت أبً بٌت تجارة

هو ٌرفع ٌده بالسوط من الحبال الذي التقطه عند ووإذ بدأ ٌهبط الدرج ببطء " 
ناس المنهمكٌن فً البٌع والمساومة أن ٌرحلوا عن دخوله إلى تلك الدار أمر أولبك ال

وبؽٌرة وبصرامة عظٌمتٌن لم تشاهدا فٌه من قبل ٌقلب موابد . أروقة الهٌكل
له أن ٌفعل ... الصٌارفة إن ... ذلكوال ٌحاول أحد أن ٌتساءل عن السلطان الذي خو 

فاً ولكن ذلك السوط المصنوع من الحبال أخافهم خو ٌسوع لم ٌضربهم بسوطه،
وها هم المناظرون على الهٌكل والكهنة . عظٌماً كما لو كان سٌفاً ملتهباً بالنار

الؽارقون فً تفكٌرهم، والسماسرة وتجار الماشٌة بخرافهم وثٌرانهم ٌندفعون 
روح )" جمٌعهم بؽاٌة واحدة هً الهرب من ذلك المكان لٌنجوا من دٌنونة حضوره

 (.8ٖٔو 7ٖٔالنبوة، مشتهى األجٌال، صفحة 
 

 :أسئلة للنقاش
ما هً . أجوبتكم على السإال األخٌر لٌوم االثنٌن الماضً راجعوافً الصؾ،  .ٔ

الطرق التً ٌمكن من  هً االختبلفات الربٌسٌة بٌننا وبٌن هللا القدوس؟ ما
هناك طرقاً لعمل  تإن كانهذا خبللها القضاء على بعض هذه االختبلفات، 

 ذلك؟ 
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وبالنظر إلى ما كنا نبحثه فً هذا األسبوع، لماذا ٌكون من األسهل بكثٌر  .ٕ
لٌن البر الذاتً والرضا الذاتً مضل  كل من ٌعد األسباب التً من أجلها رإٌة 

 خطٌرٌن، خصوصاً فٌما ٌتعلق بحالة المرء الروحٌة؟
 بمعنى أنه ٌبدو مستقٌماً وأمٌناً وطاهراً " مقدس"فكر فً شخص ما تعرؾ أنه  .ٖ

كٌؾ تستجٌب لهذا . معظم الناس عن" مفرز جانباً "وما إلى ذلك؛ شخص 
 الشخص؟ هل ٌجعلك تشعر شعوراً جٌداً أو شعوراً سٌباً نحو ذاتك، ولماذا؟ 

 
قد ٌكون من األجمل بكثٌر التركٌز فقط على محبة هللا بدالً من  :ملخص الدرس

إلى االلتقاء نحن بحاجة . التركٌز على  قداسته، لكن ذلك سٌكون تشوٌهاً للحقٌقة
إن فهمنا لقداسة هللا، ولطبٌعتنا اآلثمة فً . قدامه رتجؾإلى أن ن بقداسة هللا الفابقة

حوله وكل ما تتعلق به، كفارة المقابل، هو أمر هام ٌساعدنا على فهم كل ما تدور ال
لماذا وكذلك معرفة كفارة وٌساعدنا أٌضاً على معرفة سبب الحاجة الماسة إلى هذه ال

 .مكلفة جداً كفارة كانت هذه ال
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 (فبراٌر) شباط ٔٔ السادس الدرس

 عطً الشرٌعةهللا م  
 

 السبت بعد الظهر
؛ ٘ٔو ٗٔ: ٕٗ؛ أٌوب ٖٔـ 8: 7؛ رومٌة ٕٔ: ٕٔعبرانٌٌن  :المراجع األسبوعٌة

 .ٓٔـ 8: ٖٔ؛ رومٌة ٙٔ: ٓٔ؛ ٓٔ: 8؛ عبرانٌٌن ٖٓـ ٗ: ٙٔخروج 
 

ب   َفإِن  " :آٌة الحفظ ب  . َقاِضٌَنا الر  ب  . َشاِرُعَنا الر  إشعٌاء " )ٌَُخل ُصَنا ُهوَ  َملُِكَنا الر 
ٖٖ :ٕٕ.) 
 

من الكتاب المقدس  ٌتجزأإن شرٌعة هللا هً جزء ال  :الفكرة الرئٌسٌة للدرس
وهكذا، فإننا عندما . الشرٌعة هً أٌضاً تعبٌر عن محبة هللاو. بعهدٌه القدٌم والجدٌد

 . نظهر ملء وجمال شرٌعة هللا نحب فنحن
 
كؤدفنتست سبتٌٌن، نحن نسمع فً كثٌر من األحٌان فكرة أن الشرٌعة هً  

وإذا كان األمر هكذا، فإن شرٌعة هللا، التً تعلن . )من طبٌعة هللاطبق األصل نسخة 
مع ذلك، فما الذي تعنٌه فكرة (. طبٌعته، ال ٌنبؽً لها أن تتؽٌر، ذلك ألن هللا ال ٌتؽٌر

 وصفاته؟ ن الشرٌعة هً تعبٌر عن طبٌعة هللاأ
وهناك عبارة . )قانونال هً لكِ كلمة المَ فٌها عٌش فً أرض تافترض أنك  

فلنفترض أن هذا الملك أصدر "(. أنا الدولة: "شهٌرة ألحد ملوك فرنسا قال فٌها
أفبل تكون هذه . وما إلى ذلك ،قوانٌن قمعٌة وسٌبة وبؽٌضة وؼٌر عادلة وتمٌٌزٌة

القوانٌن تمثٌبلً جٌداً لذلك الملك من حٌث إفصاحها عن نوع شخصٌة هذا الملك؟ أال 
 تعكس هذه القوانٌن طبٌعة شخصٌته؟

كٌؾ عكست القوانٌن التً . فكر فً بعض أسوأ الطؽاة فً تارٌخ البشرٌة 
كل واحد منهم؟ وبهذا أصدرها مثل هإالء الطؽاة نوع الشخصٌة التً كان ٌتسم بها 

َعه( الشرٌعة)المعنى، فإن القانون  نه شرٌعة هللا فما الذي تعل. ٌكشؾ عن طبٌعة ُمشر 
شًء  اعندما ننظر إلى شرٌعة هللا على أنها سٌاج وحماٌة وعلى أنهإذن عن هللا؟ 

 .وجد لصالحنا فإننا سوؾ نفهم حٌنها الكثٌر عن طبٌعة هللا وصفاته
ٌعنً بالضرورة أننا وع نظرة على الشرٌعة، األمر الذي ذا األسبسنلقً فً ه 

  .عطً هذه الشرٌعةسنلقً نظرة إلى مُ 
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 .نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم *
 

 األحد ـ الشرٌعة فً سٌناء
، حٌث 43: 34؛ وعبرانٌٌن 44: 7؛ تثنٌة 32: 42؛ 31و 32: 31اقرأ خروج 

لماذا كان ٌجب أن ٌكون ذلك شٌئاً . نجد فٌها وصفاً إلعطاء الشرٌعة فً سٌناء
  ________________________________________ ؟جداً  اً هٌبر
 ______________________________________________  
 
إن قوة كلمات هللا الرهٌبة بدت . أما بنو إسرابٌل فقد شملهم الرعب العظٌم" 

سطت أمامهم شرٌعة هللا، بُ  أعظم مما تستطٌع قلوبهم المرتجفة أن تحتمله، ألنه إذ
الخطٌة وشر آثامهم فً نظر هللا القدوس أكثر  لشرٌعة الحق واالستقامة، تحققوا هو

روح النبوة، اآلباء " )لقد تقهقروا بعٌداً عن الجبل خوفاً منهم ورهبة. مما فعلوا قببلً 
 (.8ٕٙواألنبٌاء، صفحة 

متنه إذ فإ. هناك شًء قوي جداً فً اقتباس روح النبوة أعبله  شرٌعة هللا  قـُد 
مدى سوء الخطٌة ومدى سوء ذنوبهم " أكثر مما فعلوا قببلً "، أدرك الناس لهم

 . الخاصة فً نظر هللا
لذا، فإنه من بداٌة عبلقة العهد التً كانت لبنً إسرابٌل مع هللا ٌمكننا أن نرى  

ن الشرٌعة أن تكون لم ٌكن أبداً القصد م. فً الشرٌعة( لئلنجٌل)إعبلناً للبشارة 
ظهر للناس أن تُ هو لشرٌعة من احتى فً سٌناء؛ بل كان المقصود وسٌلة للخبلص، 

عطٌت أن التعلٌمات أُ مباشرة ولقد كان بعد إعطاء الشرٌعة . حاجتهم إلى الخبلص
لقد كان القصد من الشرٌعة هو توجٌه . الذي أعلن لهم خطة الخبلص قدسلبناء الم

وال عجب إذن فً أنهم . ى حاجتهم إلى الكفارة والفداءالناس صوب الصلٌب وإل
 .الشرٌعة ألنها أعلنت لهم مدى ما كانوا علٌه من إثم ومن سقوط مارتعدوا أما

 
كٌف تعلن هذه اآلٌات هذا الحق الحاسم المتعلق . 35ـ 2: 2 ةاقرأ رومٌ

كذلك  انظر ؟بالشرٌعة؟ ما الذي تفعله الشرٌعة وفق ما قاله بولس فً هذه اآلٌات
  ____________________________________ .ٙ: 9ٔٔمزمور 

 ______________________________________________  
 
. حدث فً سٌناء عم اروح النبوة  هما قالت ،وبطرٌقة ما، ٌقول بولس هنا 

وهذا  ،كوا الشرٌعةفالمشكلة لٌست فً شرٌعة هللا؛ إنما المشكلة مع الخطاة الذٌن انته
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ظهر بولس كٌؾ أن الشرٌعة مرتبطة ارتباطاً ال ٌنفصم مع وٌُ . اما فعلناه جمٌع
 .بٌن لنا مدى إثمنا وسقوطنا، وبؤن الشرٌعة هً ما ٌُ (اإلنجٌل) البشارة

 
هل ترى نفسك مرتجفاً أمام الشرٌعة؟ هل تجد نفسك . 32ـ 3: 42اقرأ خروج 

 ؟داناً بها؟ ما هو شعورك إذ تقرأ الشرٌعة وتقارن نفسك بهام  
 

 االثنٌن ـ الشرٌعة قبل سٌناء
ن الناموس والوصاٌا ٌعرؾ كل سبتً أدفنتستً، فإننا بمجرد الحدٌث ع كما 

للٌهود فً  أوالً  عطٌتنسمع العبارة المشهورة بؤن الوصاٌا العشر قد أُ  العشر وسٌناء
سٌناء؛ وبالتالً، فإن هذه الوصاٌا هً أمور ٌهودٌة أو قدٌمة ال تنطبق على عصرنا 

 . وأواننا
. من المشاكل المتعلقة بمثل هذا الفكر البلهوتًوبطبٌعة الحال، هناك العدٌد  

فً  ؛هذا لو أن ما ٌقولونه صحٌح، سٌناءفما هو تفسٌر هإالء لوجود الخطٌة قبل 
ْفَعلُ  َمنْ  ُكل  "حٌن أن اآلٌة تقولها صرٌحة  ٌ ةَ  ٌَ ْفَعلُ  اْلَخِط يَ  ٌَ ًضا الت َعد  ٌْ ٌ ةُ . أَ ًَ  َواْلَخِط  ِه

ي َعد  عطً ؟ والحقٌقة هً أن سفر التكوٌن ٌُ (ٗ: ٌٖوحنا ٔ)" [على الناموس] الت 
 . وجود شرٌعة هللا قبل سٌناء بزمن طوٌل شهادة مدهشة حول

أما . هللا الكاملة نجد فً األصحاحٌن األولٌن من سفر التكوٌن وصفاً لخلٌقة 
ون األصحاح الثالث ، نجد ٗوفً األصحاح التالً، تكوٌن . لنا سقوط آدم وحواء فٌد 

 كن هناك قانونبتهمة قتل أخٌه لو لم ٌ فكٌؾ عرؾ قاٌٌن أنه مذنب. ة قتلأول جرٌم
 ؾ القتل على أنه خطٌة؟ عر  ٌُ 
ل على وجه التحدٌد فً العهد الذي استنكر هللا القتقبل سٌناء بزمن بعٌد،  

 (.ٙ: 9ٌن تكو)مع نوح بعد الطوفان  أسسه
. وفً أقدم سفر بالكتاب المقدس، سفر أٌوب، نجد هللا ٌشٌد ببر أٌوب مرتٌن 

من الواضح أنه كان (. ٖ: ٕ ؛8: ٔأٌوب )فما الذي أعلنه هللا عن صفات أٌوب؟ 
خروج بنً إسرابٌل من لقد عاش أٌوب قبل . هناك معٌار قابم للصواب والخطؤ

ى من نسل العهد الذي قطعه هللا الحقاً مع ، كما أنه لم ٌكن حتجداً  بزمن طوٌل مصر
 . إبراهٌم

 
كٌف تساعدنا هذه اآلٌات على فهم ما كان ٌتضمنه . 37و 36: 46اقرأ أٌوب 

  ________________________________ ؟مقٌاس الصواب والخطأ
 ______________________________________________  
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أن أبٌمالك كان  ومع. عندما كذب على أبٌمالك بشؤن سارة إبراهٌمَ  خ هللاُ وب   

 ن هللا تعامل معه بنفس المقٌاسملك جرار ولم ٌكن من السبللة اإلسرابٌلٌة، إال أ
عاد سارة إلى المتعلق بالطهارة الزوجٌة الموجود فً الوصاٌا العشر وطالب بؤن تُ 

 (.9: ٕٓانظر تكوٌن )إبراهٌم 
 

؟ تكوٌن ن أبٌهما هً الشهادة الواضحة عن إبراهٌم والتً أعطاها هللا إلسحق بشأ
  _______________________________________ .٘و ٗ: ٕٙ
 ______________________________________________  
 
هو أن اللؽة العبرٌة تستخدم أربع كلمات  ٘: ٕٙاألمر المثٌر حول تكوٌن  

 mshmrt : "وهذه الكلمات األربع هً. مختلفة لتصؾ ما قام إبراهٌم بإطاعته
من توراة ) " Torotتورت"و "huqotهوجت "و" mzvotمزفوت "و" مشمرت

. وبكل تؤكٌد كانت الوصاٌا العشر من بٌن هذه القوانٌن والشرابع(. أي الشرٌعة
شعر  ،وعندما كان ٌعقوب عابداً، بناء على دعوة هللا، إلى بٌت إٌل لبناء مذبح للرب

ما هو الشًء الذي طلب ٌعقوب من أهل بٌته أن . فً بٌتهروحٌة بحاجة إلى انتعاشة 
 (.ٖو ٕ: ٖ٘تكوٌن  انظر)ٌقوموا بعمله؟ 

على عطً هللا الوصاٌا العشر شرٌعة قبل أن ٌُ  عدم وجودمن الواضح أن فكرة  
مه الكتاب فً ظل الكثٌر مما ٌعل  لها  وال صحة اسٌناء هً فكرة ال معنى لهجبل 

 .المقدس حول الحٌاة قبل سٌناء
 

 الثبلثاء ـ السبت قبل سٌناء
ٌكشؾ عن الكٌفٌة التً أوصل بها المبادئ األبدٌة المتعلقة  بشرٌعته  لمإن هللا  

إلى البشرٌة قبل سٌناء، لكن الدلٌل واضح وملموس على أن إعطاء الشرٌعة على 
 .على تعالٌم هذه الشرٌعةالعالم ٌتعرؾ فٌها جبل سٌناء لم ٌكن هو المرة األولى التً 

من ذلك  ، وٌقولون بدالً ه النقطةلتنازل عن هذوقد اضطر كثٌر من الناس إلى  
 ،عطٌت على جبل سٌناءأن وصٌة السبت، ولٌس الوصاٌا األخرى، هً التً أُ 

لى الٌهود فقط وال تخص مقتصرة ع ، وفق زعمهم،وبالتالً فإن وصٌة السبت
 . المسٌحٌٌن الٌوم

 فما مدى صحة هذا االدعاء؟ 
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  __ ؟اه حول السبت قبل سٌناءما الذي تعلمنا هذه الفقرة إٌ. 5ـ 3: 4اقرأ تكوٌن 
 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
  
عن صراع موسى وهارون مع  ٘ـ ٔ: ٘خروج فً ٌكشؾ الكتاب المقدس  

 ٘ونجد أن عد. فرعون فٌما ٌتعلق بمسؤلة السماح بخروج بنً إسرابٌل من مصر
 .بصفة محددة ٌقدم إٌضاحاً مستفٌضاً 

 
  ___________ ؟أٌة دالئل نجدها عن السبت فً هذه اآلٌة. 7: 7اقرأ خروج 

 ______________________________________________  
 

واضحاً بما فٌه  "أَْثَقالِِهمْ  ِمنْ  ُتِرٌَحاِنِهمْ  َوأَْنُتَما"ٌبدو رد فعل فرعون بقوله  
فرؼم وجود . رضوح أكثحتى بو بل إن الكلمة فً اللؽة األصلٌة تظهر. الكفاٌة

العدٌد من الكلمات التً تعنً الراحة، نجد أن الفعل الذي استخدمه فرعون مبنً 
لذا فإن عبارة فرعون المثٌرة إلى موسى وهارون ". السبت"على الكلمة التً تعنً 

وفً هذا تلمٌح واضح ". من عملهم[ ٌسترٌحون]أنتم تجعلونهم ٌسبتون "قرأ هكذا، تُ 
 .عطى الوصاٌا بشكل ملموس فً سٌناءإلى حقٌقة وجود راحة السبت قبل أن تُ 

ندما ، عٙٔوثمة دلٌل ملموس حول وجود السبت قبل سٌناء ٌظهر فً خروج  
فإن هذه المعجزة التً . فً البرٌةبطرٌقة معجزٌة لبنً إسرابٌل اْلَمن   قام هللا بتوفٌر

 . استمرت مدة أربعٌن عاماً كانت قد بدأت قبل وصول بنو إسرابٌل إلى جبل سٌناء
 

كٌف تثبت . بشكل خاص 52ـ 45، مع التركٌز على عد52ـ 6: 38اقرأ خروج 
  ____________ ؟السابع قبل اختبار جبل سٌناءهذه اآلٌات وجود سبت الٌوم 

 ______________________________________________  
 
ايَ  َتْحَفُظوا أَنْ  َتؤَْبْونَ  َمَتى إِلَى"، 8ٕالحظ كبلم الرب إلى موسى فً عد  ٌَ  َوَصا

، وفٌه إشارة واضحة إلى أن شرٌعة هللا ووصاٌاه، بما فً ذلك وصٌة "َوَشَراِبِعً؟
فإنه رؼم أن وهكذا، . السبت، كانت موجودة قبل أن ُتعطى لموسى على جبل سٌناء

حدث إعطاء الشرٌعة على جبل سٌناء كان حدثاً هاببلً، إال أنه من الواضح أن 
عطى لموسى أو ؼٌر معروفة للناس قبل أن تُ ]الوصاٌا العشر نفسها لم تكن جدٌدة 

 [.عل جبل سٌناء
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شعورك متناقض  بت؟ هل تحب السبت أم تخشاه أم أنكٌف هو اختبارك مع الس

أعمق وأثرى مع الرب من خبلل  اً كانك عمله لٌكون لك اختباربشأنه؟ ما الذي بإم
 ؟عطٌة السبت الذي أسسه هللا

 
 األربعاء ـ الشرٌعة واألنبٌاء

كثٌر بشؤن وجود الوصاٌا فً الفترة التً تلت وجود بنً جدل ال ٌوجد  
أنه مع . باإلشارات إلى الشرٌعة وإلى الوصاٌا فالعهد القدٌم ملًء. ٌل فً سٌناءإسراب

هذه اإلشارات تتعلق بتعدي بنً إسرابٌل على الشرٌعة كانت فً كثٌر من األحٌان 
لشرٌعة فٌها هناك إشارات أخرى إلى اإال أن . على ذلكوعلى النتابج المترتبة 

إعبلن عن المحبة الكبٌرة والخشوع اللذٌن كانا لدى كثٌر من بنً إسرابٌل للشرٌعة 
ها كانت تشمل كذلك كل القوانٌن والمبادئ التً لم تشمل الوصاٌا العشر فقط ولكن

 .التً أعطاها الرب لشعبه
 

علٌه؟ أٌة مواقف تكشفها هذه  بالناموس وتثنًاآلٌات التالٌة  تشٌدبأٌة طرق 
 ؟اآلٌات
  __________________________________ 8ٔو 7ٔ: 8ٗإشعٌاء 

 
  _________________________________ 7ٕـ 9ٙ: 9ٔٔمزمور 

 
  ________________________________ ٖٓٔـ 97: 9ٔٔمزمور 

 
  ______________________________________ ٖٖ: ٖٔإرمٌا 

 
خبلفاً للمعتقدات السابدة، فإنه رؼم أن بنً إسرابٌل قد أحبوا الشرٌعة، إال أن  

إلى الشرٌعة على أنها وسٌلة أبداً أولبك الذٌن فهموا وظٌفة الشرٌعة لم ٌنظروا 
فإن الدٌانة العبرٌة كانت دابماً دٌانة نعمة على الرؼم من أن الناس قد . للخبلص

احتقار صرٌح ومباشر للشرٌعة، كما فً فترة  من: ذهبوا من النقٌض إلى النقٌض
كما نراه بوضوح فً الفترة التً ، فً حفظ الشرٌعةالهٌكل األول، إلى تزمت شدٌد 

 .عاش فٌها المسٌح
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لماذا مثل هذه المحبة للشرٌعة؟ ونقول مجدداً أنه إذا نظرنا إلى كلمة شرٌعة  
تعالٌم العهد القدٌم  على أنها ال تشتمل فقط على الوصاٌا العشر ولكن على كل

األولى، فإننا سندرك أن ما أحبه الناس هو رسالة  ةوخصوصاً أسفار موسى الخمس
علن لهم كما أُ " الحق"لقد أحبوا . الخبلص والنعمة والفداء الموجودة فً هذه الشرٌعة

، فً حد ذاتها، ولكنه فهو لم ٌكن حباً فً الشرٌعة. ابهوكما أمكنهم إدراكه واستٌع
 فتحت السبٌلإذا هم حفظوها  والمبادئ التً فً مجموعة من اإلرشادات كان حباً 
وذلك ألن كل ما أعطاهم هللا إٌاه كان من . إلى العدٌد من البركات والوعود أمامهم

 . أجل خٌرهم وصالحهم ورفاهٌتهم
 وهل ٌختلؾ األمر الٌوم؟  
 

شنا إذا نحن عكٌف ستكون حٌاتنا أفضل . فكر فً كل ما أعطاه لنا الرب كشعب
 وفقاً للنور الرائع الذي بوركنا به؟

 
 الجدٌد( المٌثاق)الخمٌس ـ الشرٌعة فً العهد 

. ، أعطٌت مبادئ الوصاٌا العشر للبشرٌة بدافع محبة الرب للناسمنذ البدء 
فإنك ستحتمً من  فإذا أطعت الشرٌعة. لشرٌعة دابماً أن تكون بركةوكان المقصود ل

فإنك ستواجه عواقب التعدي التً ال مفر  صٌت الشرٌعةت الخطٌة؛ وإذا عوٌبل
ن منا بحاجة إلى معلومات الهوتٌة متعمقة لٌدرك بصفة شخصٌة مدى ما مَ . منها

نتابج قراءة المرات التً ٌمكنك فٌها  وكم هو عدد ،من آالمتسببه الخطٌة وعواقبها 
 الخطٌة على وجوه من تدمروا بواسطتها؟

من العهد الجدٌد ـ كتابات بولس تحدٌداً ـ تتعامل  وعلى الرؼم من أن أجزاء 
دمت فً مع أولبك الذٌن أساءوا فهم الؽرض من الشرٌعة، إال أن وصاٌا هللا قد قُ 

 . العهد الجدٌد بطرٌقة إٌجابٌة
 

رٌعة هللا فً هاتٌن ش تـ عرضكٌف . فً سٌاقهما 38: 32و 32: 2اقرأ عبرانٌٌن 
ض أهمٌة وا شًء ذات ى أنهعلشرٌعة هللا ض عر  اآلٌتٌن؟ هل ت   على معنى أم ت عر 

  ________________________________ ؟بطل بالنعمةشًء أ   اأنه
 ______________________________________________  
 
محبة نرى الناس ٌسعون إلى وضع الشرٌعة فً موضع معارضة مع  ؼالباً ما 

. تبطلهللا قد أُ  فإن شرٌعة محبة حقٌقٌةإذا كنت تحب ومنطق هإالء هو . متههللا ونع
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، ذلك ألن المحبة تسمو فوق الشرٌعةاببلً أن ٌمكن للمرء أن ٌجادل قأنه وبمعنى 
لكن ذلك . فً حٌاته ظهر مبادئ الشرٌعةالشخص الذي حقاً ٌحب هللا واآلخرٌن ٌُ 

؛ اوتكمله ٌض من ذلك، المحبة تتمم الشرٌعةبل على النق. لٌس سبباً إلبطال الشرٌعة
 . شكل من أشكال التعبٌر عن الشرٌعة المحبة هً أنقى

فؤجزاء السٌارة لٌست هً ؼاٌة فً حد ذاتها؛ إنما . إنها مثل أجزاء السٌارة 
هذا هو الؽرض من أجزاء . الؽرض منها هو أن تنتقل السٌارة من مكان إلى مكان

. ن للسٌارة أن تعملمع ذلك، فإنه بدون كل جزء من أجزاء السٌارة ال ٌمك. السٌارة
تحقٌق ؼاٌة وسٌلة إلى  الكنه اؼاٌة فً حد ذاته تلٌس وكذلك الشرٌعة أٌضاً، فهً

 . وهذه الؽاٌة هً التعبٌر العمٌق عن محبتنا هلل ولآلخرٌن
 

؟ رومٌة شرٌعةكٌف تساعدنا على أن نفهم الرابط بٌن المحبة وال. انظر هذه اآلٌات
  __________ .ٖو ٕ: ٌ٘وحنا ٔ؛ 8: ٕ؛ ٌعقوب ٗٔ: ٘؛ ؼبلطٌة ٓٔـ 8: ٖٔ
 ______________________________________________  
 

الذي ٌقود إلٌه حفظ ما . ةوالمحب فً الروابط الموجودة بٌن الشرٌعة تمعن أكثر
؟ اكتب أفكارك وتعال ذي تقود إلٌه المحبة بدون الشرٌعةدون محبة؟ ما ال الشرٌعة

 .بها إلى الصف ٌوم السبت القادم
 

 لمزٌد من الدرس -الجمعة 
إن الوصاٌا العشر التً نطق بها المسٌح على جبل سٌناء كانت إعبلناً لطبٌعة " 

إن ذلك . على أصل البشرٌة جمعاء ن للمسٌح سٌادةوفٌها إعبلن للعالم بحقٌقة أهللا، 
الناموس ذات العشر الوصاٌا المشتملة على أعظم محبة ٌمكن تقدٌمها لئلنسان هً 

ولن تقع تحت  هذا أعمل’: النفس بالوعد القابل صوت هللا من السماء متحدثاً إلى
ما من شًء سلبً فً هذه الوصاٌا على الرؼم من أنها قد . ‘سٌادة وسٌطرة الشٌطان

لقد أعطى هللا وصاٌاه المقدسة لتكون سٌاج ... وإحٌا أي ِعش أعملإنها . تبدو كذلك
 (.ٖ٘روح النبوة، أبناء وبنات هللا، صفحة " )حماٌة ٌحٌط بكابناته المخلوقة

تؤثٌر تحت ف. دم أٌة قوة خارجٌةإرؼام، وال تستخناك هفً عمل الفداء لٌس " 
وفً التؽٌٌر الذي ٌحدث . ترك لئلنسان الحرٌة لٌختار السٌد الذي سٌخدمهتُ  ،روح هللا

نعم إنه لٌس فٌنا قوة بها ... عندما تسلم النفس إرادتها للمسٌح أسمى معانً الحرٌة
لتحرر من الخطٌة، وفً نحرر أنفسنا من سلطان الشٌطان، ولكن عندما نرؼب فً ا
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فإن قوى النفس تستمد  ،حاجتنا العظمى نصرخ فً طلب قوة خارجة عنا وأسمى منا
 .هللا فنطٌع أوامر اإلرادة إلتمام إرادةالقوة من الروح القدس 

إن الشرط الوحٌد الذي بموجبه تصٌر حرٌة اإلنسان فً حٌز اإلمكان هو " 
ولكن ... ، والمسٌح هو الحق‘كمالحق ٌحرر’. كونه ٌصٌر واحداً مع المسٌح

إننا نحاكم . الخضوع هلل هو إرجاع اإلنسان لنفسه ـ لمجد اإلنسان وكرامته الحقٌقٌٌن
 ٔٗٗروح النبوة، مشتهى األجٌال، صفحة " )ٕٔ: ٌٕعقوب ‘بناموس الحرٌة’
 (. ٕٗٗو
 

 أسئلة للنقاش
ٌشبهه ما الذي . ةوالمحب م الخمٌس حول الشرٌعةناقش أجوبتك على سإال ٌو .ٔ

الوقت  دون المحبة؟ كٌؾ ٌتجلى ذلك فً كثٌر من األحٌان؟ فًحفظ الشرٌعة ب
إذا كانت ذلك ؟ أي نوع من المحبة هذا، ذاته، كٌؾ تبدو المحبة بدون الشرٌعة

والمحبة إلى أن ٌكونا  ألساس؟ لماذا ٌحتاج كل من الشرٌعةمحبة من اهذه 
 مترابطٌن؟ 

تعلن لنا ؟ كٌؾ عطً الشرٌعةهو مُ طبٌعة هللا الذي  كٌؾ تعلن الشرٌعة .ٕ
 ؟ الشرٌعة صفات هللا

ناموس "الشرٌعة ما الذي تعنٌه روح النبوة عندما تتحدث أعبله عن كون  .ٖ
 ؟"الحرٌة"مع  ؟ كٌؾ ٌتساوى حفظ الشرٌعة"الحرٌة

ما  ما هً األمثلة التً ٌمكننا إٌجادها فً العالم، وفً كل ما ٌحٌط بنا، حول .ٗ
لة لقٌمة هللا؟ ما مدى قوة شهادة هذه األمث شرٌعةٌحدث عندما ٌنتهك الناس 
 ؟ واستمرار صبلحٌة الشرٌعة

 
ا ٌحبنا هللا وعندما نحب مثلم. تعبٌر عن محبته إن شرٌعة هللا هً :ملخص الدرس

 .اوقوته افً كل جماله فإننا سنعلن الشرٌعة
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 (فبراٌر) شباط 8ٔ الدرس السابع

ب   ْبتِ  ر   السَّ
 ا

 لسبت بعد الظهر
؛ متى ٘ٔـ ٕٔ: ٘؛ تثنٌة ٕٔـ 8: ٕٓ؛ خروج ٖـ ٔ: ٕتكوٌن  :المراجع األسبوعٌة

 .ٖٓ: 9ٔو 9؛ ٌوحنا ٖٔـ ٔ: ٕٔ
 

ْبتُ ’ :لَُهمُ  َقالَ  ُثم   " :آٌة الحفظ َما الس  ْبتِ  ألَْجلِ  اإلِْنَسانُ  الَ  اإلِْنَساِن، ألَْجلِ  ُجِعلَ  إِن  . الس 
ْبتِ  َرب   ُهوَ  اإلِْنَسانِ  اْبنُ  إًِذا ًضا الس  ٌْ  (.8ٕو 7ٕ: ٕمرقس " )‘ أَ
 

بكل  ٌوجهنا ،األسبوع ، الٌوم السابع منإن ٌوم السبت :الفكرة الرئٌسٌة للدرس
 .إلى ٌسوع خالقنا وفادٌنا الطرق

 
 فًِ َكانَ  هَذا. هللاَ  اْلَكلَِمةُ  َوَكانَ  هللِا، ِعْندَ  َكانَ  َواْلَكلَِمةُ  اْلَكلَِمُة، َكانَ  اْلَبْدءِ  ِفً" 

ء   ُكل  . هللاِ  ِعْندَ  اْلَبْدءِ  ًْ ِرهِ  َكاَن، ِبهِ  َش ٌْ ُكنْ  لَمْ  َوِبَؽ ء   ٌَ ًْ ا َش اةُ، َكاَنتِ  ِفٌهِ . َكانَ  ِمم  ٌَ  اْلَح
اةُ  ٌَ اِس، ُنورَ  َكاَنتْ  َواْلَح ْلَمِة، فًِ ٌُِضًءُ  َوالن ورُ   الن  ْلَمةُ  الظ   إِْنَسان   َكانَ  .ُتْدِرْكهُ  لَمْ  َوالظ 
ا اْسُمهُ  هللاِ  ِمنَ  ُمْرَسل   َهاَدةِ  َجاءَ  هَذا. ٌُوَحن  ْشَهدَ  لِلش  ٌَ ًْ  لِلن وِر، لِ . بَِواِسَطِتهِ  اْلُكل   ٌُْإِمنَ  لَِك

ُكنْ  لَمْ  ْشَهدَ  َبلْ  الن وَر، ُهوَ  ٌَ ٌَ ً   الن ورُ  َكانَ . لِلن ورِ  لِ ا إِْنَسان   ُكل   ٌُِنٌرُ  ال ِذي اْلَحِقٌِق ًٌ  إِلَى آِت
نَ  اْلَعالَِم، ِفً َكانَ . اْلَعالَمِ  ْعِرْفهُ  َولَمْ  ِبِه، اْلَعالَمُ  َوُكو  ِتهِ  إِلَى. اْلَعالَمُ  ٌَ ُتهُ  َجاَء، َخاص   َوَخاص 

ا. َتْقَبْلهُ  لَمْ  ِصٌُروا أَنْ  ُسْلَطاًنا َفؤَْعَطاُهمْ  َقِبلُوهُ ال ِذٌنَ  ُكل   َوأَم   اْلُمْإِمُنونَ  أَيِ  هللِا، أَْوالَدَ  ٌَ
ٌْسَ  ُولُِدوا اَل ِذٌنَ . ِباْسِمهِ  ، ِمنْ  لَ ، َمِشٌَبةِ  ِمنْ  َوالَ  َدم   ِمنَ  َبلْ  َرُجل، َمِشٌَبةِ  ِمنْ  َوالَ  َجَسد 

 (.ٖٔـ ٔ: ٌٔوحنا ")هللاِ 
على أنه و" كل األشٌاء"ن خلق تشٌر هذه اآلٌات بالطبع إلى ٌسوع على أنه مَ  
وكما . وٌسوع الفاديإنه ٌسوع الخالق ". ٌإمنون فً اسمه"ن الخبلص لمَ  ن ٌمنحمَ 

لجانبٌن الحاسمٌن ٌبٌن الكتاب المقدس لنا، فإننا نجد فً وصٌة السبت إظهاراً لهذٌن ا
 .فاديللمسٌح كخالق و

 
 .نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم *
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 األحد ـ السبت فً سفر التكوٌن 
ً الكتاب المقدس هً تلك الحقٌقة بعمق فواحدة من أكثر الحقابق الراسخة  

فرز أُ  حٌثبل هللا الكامل ولق من قِ إلى عدن حٌث كان هناك عالم كامل خُ  التً تشٌر
م ورسوخ دَ هذا هو مدى قِ . ل مقدساً عِ الٌوم السابع جانباً عن بقٌة أٌام األسبوع وجُ 

نعود بتارٌخ  ونحن ال ٌمكننا من منظور هذا العالم أن. سابع أٌام األسبوع ،السبت
أهم حقابق الكتاب المقدس من  ةفنحن نتعامل مع واحد ،إذن. السبت إلى أبعد من هذا

 . األساسٌة
 

عند خلقه للسبت ونجدها مدونة فً تكوٌن هللا ما هً األمور األربعة التً قام بها 
  ________________________________________ ؟ٖـ 3: 4
 ______________________________________________  
 
وقدسه، األمر الٌوم السابع هللا وبارك  ،خلق هللا ٌوماً واستراح فً ذلك الٌوم 

كم هو مدهش أن هللا نفسه . الذي ٌعنً أن هللا أفرز ذلك الٌوم لبلستخدام المقدس
ظهر مدى الجدٌة التً ومهما كان ما ٌعنٌه ذلك، فإنه ٌُ . فً الٌوم السابع" استراح"

 !ٌجب أن ننظر بها إلى ذلك الٌوم ألن هللا نفسه استراح فٌه
الٌوم السابع، " بارك"أن هذا الخالق قد أٌضاً  ٖ: ٕوتخبرنا اآلٌة فً تكوٌن  

وٌشٌر (. 8ٕو ٕٕ: ٔتكوٌن )تماماً كما بارك الحٌوانات واإلنسان فً الٌوم السابق 
هللا إلى هذه المباركة التً أؼدقها على الٌوم السابع فً الوصٌة الرابعة من الوصاٌا 

 . ًالسبت األسبوعبٌن العشر لٌربط بذلك وإلى األبد بٌن سبت الخلٌقة و
 

ما . 5ـ 3: 4فً تكوٌن " لٌوم السابعا"فٌها عبارة  تكررالحظ عدد المرات التً ت
  _________________________________ ؟هً أهمٌة ذلك التكرار

 ______________________________________________  
 
بٌعة االستثنابٌة للٌوم السابع الط وهذه. ث مراتثبل كر ٌوم السبت نفسهد ذِ ورَ  
رنا دابماً بؤن هللا لم وٌنبؽً لذلك أن ٌذك  . زه بشكل واضح عن بقٌة أٌام األسبوعمٌّ ت

فالبركات تختص بالٌوم . خاصاً، أو أي ٌوم آخرٌوماً ٌجعل الٌوم األول من األسبوع 
 . السابع ولٌس ؼٌره

ثم أخذ الفترة  .بدأهقد خلقه الٌوم السابع أنهى عمل الخلق الذي كان عند إن هللا  
وتم االلتزام بهذه الدورة  .الزمنٌة المكونة من سبعة أٌام وصاؼها فً صٌؽة أسبوع
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 ظهر هللا قوته المتعددةوهكذا أ. التارٌخفً والكتاب المقدس  كل أجزاءاألسبوعٌة فً 
حتى على الزمن  ى الفضاء وما به من أشٌاء ولكنه أظهر قوته وسٌادتهلٌس فقط عل

إن . دقٌقة من الزمنعلى وال ٌستطٌع أحد منا السٌطرة على ساعة وال حتى  .كذلك
 خبللفكم هو مهم إذن أن نتعلم الثقة فً الرب . ٌمر دون سٌطرة علٌه بالمرة الوقت

 . الوقت القلٌل الذي لنا هنا على األرض
 

. بعد عام اً بعد ٌوم وعام اً وكٌف ٌجرفنا لحظة بعد لحظة وٌوم فكر فً مرور الزمن
 ورغم أنه ال سٌطرة لنا على الزمن فً حد ذاته، إال أننا نستطٌع إلى حد ما

الوقت؟ ما هً  استعمالما مدى إجادتك فً . السٌطرة على ما نفعله فً هذا الزمن
الوقت، القلٌل الذي أعطٌت إٌاه هنا  استعمالاألمور التً تشغل وقتك؟ كٌف ٌمكنك 

 ؟   على األرض، بصورة أفضل
 

 االثنٌن ـ السبت فً سفر الخروج
به وما هً األسباب التً من ما الذي ٌطلب هللا منا القٌام . 33ـ 2: 42اقرأ خروج 

  ____________________________ ؟القٌام بعمل ذلك انلب مِ أجلها ط  
 ______________________________________________  
 
، بما فً ذلك أي خادم من أي فً ٌوم السبت األسرة بؤكملهاٌجب أن تسترٌح  

وٌجب على العاملٌن فً المإسسات أن ٌسترٌحوا فً . ، سواء ذكر أو أنثىجنس
هو و، العظٌم بٌن الناسإن السبت هو الُمواِزن ". ربٌس العمل"السبت بما فً ذلك 

أمام هللا ، كل الناس ،فالناس. االجتماعٌة الهٌباتالمحرر من كل الفوارق فً 
تسٌطر علٌه فً إعبلن هذا الحق الحاسم فً عالم  خاصٌة فرٌدةوللسبت  .سواسٌة

أو " فوق"التً تضع جماعات مختلفة من الناس بشدة، وهً الُنُظم م الطبقٌة ظُ النُ 
 . ىجماعات أخر" تحت"
 :بعناٌة فابقة مرتبةهذه الوصٌة وحدة أدبٌة  إن 

ْومَ  اُْذُكرْ : "المقدمة .أ ْبتِ  ٌَ َسهُ  الس   (.8عد" )لُِتَقد 
ام   ِست ةَ : "أو الوصٌة األمر. ب  ٌ

 (.9عد" )َعَملِكَ  َجِمٌعَ  َوَتْصَنعُ  َتْعَملُ  أَ
ا: "الدافع أو الحافز. ت ْومُ  َوأَم  ٌَ ابعُ  اْل ب   َسْبت   َفِفٌهِ  الس  " إِلِهكَ  لِلر 

 (ٓٔالجزء األول من عد)
الجزء الثانً " )... َواْبَنُتَك و َواْبُنكَ  أَْنتَ  َما َعَمبلً  َتْصَنعْ  الَ " :األمر: ٔب

 (.ٓٔمن عد
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ام   ِست ةِ  ِفً ألَنْ : "الحافز: ٔت  ٌ
ب   َصَنعَ  أَ َماءَ  الر   َواألَْرضَ  الس 

 (. ٔٔالجزء األول من عد " )...واستراح... َواْلَبْحَر، 
ب   َباَركَ  لِذلِكَ " :الخاتمة. ث ْومَ  الر  ْبتِ  ٌَ َسهُ  الس  الجزء " )َوَقد 

 (.ٔٔالثانً من عد
ٌحتوي الجزء األول، كونه عبارة افتتاحٌة، على المبدأ ( أ)

 . األساسً لوصٌة السبت ككل
ٌحمل هذا الجزء األمر اإلٌجابً باالنخراط فً العمل ( ب)

 .لستة أٌام
هً عن القٌام بؤي عمل فً ٌوم السبت وٌنطبق نُ  وفٌه( ٔب)

ن بالعابلة بما فً ذلك الحٌوانات هذا النهً على كل مَ 
 .الموجودة بالبٌت وكذلك الضٌوؾ النازلٌن فٌه

. فٌقدمان الحافز لؤلوامر التً ٌعطٌها هللا( ٔت)و( ت)أما 
أٌام لسل اعتراؾ بعامل الوقت فً تس( ت)فنجد فً 

والتشدٌد على الٌوم السابع على أنه  األسبوع السبعة والتؤكٌد
ب   َسْبت  "  ".إِلِهكَ  لِلر 

فتحتوي على العبارة التحفٌزٌة التً تبدأ بـ ( ٔت)أما 
وهً تعرض الدافع التفصٌلً لراحة هللا فً الٌوم ". ألنه"

 فاهلل بعد أن قام بعمل الخلق الذي دام ستة أٌام،. السابع
داللة على أن حفظ  فً الٌوم السابع، وفً هذا استراح

أسبوع بت مقدساً تعود جذوره إلى السبت األول فً الس
 . الخلق

وهً تشتمل " لذلك"أما ث فهً فقرة مستقلة تبدأ بـ ( ث)
فالكلمات األخٌرة بالوصٌة الرابعة . على استنتاج كذلك

َسهُ " تتاحٌة تتقابل مع النصٌحة الموجودة بالعبارة االف" َوَقد 
 .بؤول الوصٌة

َسهُ "و " لتقدسه"وكل من ( أ) ترتبطان بالقداسة التً " َقد 
 .ٖ: ٌٕمنحها هللا للسبت فً تكوٌن 

 
 الثبلثاء ـ السبت فً سفر التثنٌة

اٌة أكثر بوصٌة السبت كما هً ربالرؼم من أن األدفنتست السبتٌٌن على د 
وجمٌع الوصاٌا )لوصٌة واردة فً سفر التثنٌة، إال أن الرب قد أعطى هذه ا
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والمدهش هو أنه بالرؼم من أن الوصاٌا تظهر بلؽة . مجدداً فً سفر التثنٌة( األخرى
وعبلوة . مشابهة جداً إال أن اللؽة المستخدمة فً كل مرة لٌست هً ذاتها بالضبط

على ذلك، نجد أن الوصٌة فً تثنٌة تقدم دافعاً آخراً لحفظ السبت وهو دافع ال نراه 
 .الخروج فً سفر

 
ما . 33ـ 2: 42قارن هذه اآلٌة بتلك الموجودة فً خروج . 37ـ 34: 7اقرأ تثنٌة 

هً أوجه التشابه الموجودة بٌن الفقرتٌن، ما هً االختبلفات بٌنهما، ولماذا تعد 
  _________________________________ ؟هذه االختبلفات مهمة

 ______________________________________________  
 
بالرؼم من الفقرتٌن تشتمبلن على نفس الشًء تقرٌباً، إال أننا نجد أن هناك  

ففً حٌن تتحدث الفقرتان عن وجوب راحة العبٌد فً ٌوم . عنصراً وتؤكٌداً جدٌدٌن
ًْ . "فً التؤكٌد على هذه النقطة ٌلالسبت، نجد أن تثنٌة تط ْسَتِرٌَح، لَِك  َوأََمُتكَ  َعْبُدكَ  ٌَ

فإن السبت ٌساعد : تحدثنا عن ذلك األمر بدرس األمسكما (. ٗٔ: ٘تثنٌة " )ِمْثلَكَ 
ن السٌد والعبد متساوٌٌن وذلك من خبلل جعلهما ٌسترٌحان فً نفس على جعل كل م

وٌقدم السبت للعبٌد، وعلى مستوى عملً بحت، بعض الحماٌة من سٌد . الٌوم
 .ٌجعلهم ٌعملون دون توقؾ ـ وهو قانون حماٌة ٌعود أصله للخلق نفسه

مرة سس السبت ألول فعندما أُ . وبطبٌعة الحال، ٌثٌر ذلك األمر مسؤلة هامة 
فإذن لم ٌكن لؤلمر . كان المقصود له أن ٌكون تذكاراً للخلق فً عالم ؼٌر ساقط

عبلقة بالعبٌد واإلماء وبكل تؤكٌد لم ٌكن له عبلقة بكون بنً إسرابٌل كانوا عبٌداً فً 
ضٌؾ هذا العنصر إذن لقد أُ . ومصر فً حد ذاتها هً رمز لعبودٌة الخطٌة. مصر

إلدماج شًء  نى أن المبدأ األصلً قد تم تعدٌلهط؛ بمعالجدٌد إلى الوصٌة بعد السقو
 .لم ٌكن متضمناً فً األصل

ر  فً البداٌة، كان رمزاً للخلق؛ وبعد الخطٌة،  وهكذا فإن السبت، وكما ُصو 
والفداء فً حد ذاته هو نوع من إعادة الخلق . من الخلق والفداء صار رمزاً لكل  

إن الخلق والفداء مرتبطان (. ٔ: ٕٔ ؛ رإٌا٘ٔ: ٙ؛ ؼبلطٌة 7ٔ: ٘كورنثوس ٕ)
. الذي بإمكانه أن ٌكون الفاديفقط اهلل الخالق هو وثٌقاً فً الكتاب المقدس؛ ف ارتباطاً 

(. ٗٔـ ٔ: ٔانظر ٌوحنا )فً المسٌح ( الخلق والفداء)وٌتوفر هذان الشٌبان كبلهما 
الٌوم  فإن صٌؽتً الوصٌة الموجودتٌن فً خروج وتثنٌة كبلهما ٌظهران أن سبت

 . السابع هو رمز لعمل المسٌح خالقنا وفادٌنا
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ما هً وعود الحرٌة التً لك . فكر فً العبودٌة التً وعد المسٌح بأن ٌحررنا منها
فً ٌسوع؟ كٌف ٌمكنك تعلم المطالبة بهذه الوعود والسماح للرب بأن ٌجعلها 

 ؟ حقٌقة فً حٌاتك
 

 3الجزء : األربعاء ـ المسٌح وسبته
مإلفات وال تزال مإلفات أخرى تكتب والؽرض الوحٌد منها هو  تبتلقد كُ  

 ،ه الناس بعٌداً عن ٌوم السبتإظهار أن المسٌح، عندما كان هنا بالجسد، كان ٌوج  
تزعم هذه المإلفات أن المسٌح كان ٌوجه الناس إما إلى و .الٌوم السابع من األسبوع

ستبدل فكرة أن الٌوم السابع قد اُ  إلى( كما هو شابع الٌوم)ٌوم األحد أو  التعبد فً
 . فً المسٌح أكثر عمومٌة وشمولٌة" راحة"عنه بـ ستعٌض واُ 
أساس كتابً ألي من هذٌن الخٌارٌن فً كل ما سردته األناجٌل عن ٌوجد ال  

الواضح لقٌام البعض بكتابة هذه المإلفات السبب أن وباإلضافة إلى . المسٌح والسبت
بل الؽالبٌة العظمى من ٌر رفض سبت الٌوم السابع من قِ هو الحاجة إلى تبرأال و)

هذه ، فإن (طٌلة القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر الماضٌٌن ًالعالم المسٌح
فٌه داللة وإشارة أن قٌام المسٌح بشفاء المرضى فً ٌوم السبت الكتب تزعم أٌضاً 
 . تلك الوصٌة إلى بطبلن وموت 

؟ إن نظرة فاحصة إلى ما فعله المسٌح فً شاتماذا عن هذه اآلراء والمناق 
التً قام  المناسباتالسبت ٌظهر عكس ما ٌحاول هإالء البلهوتٌٌن استخبلصه من 

 .ٌوم السبتفً مرضى الفٌها المسٌح بشفاء 
 

. بعناٌة، مع التركٌز بشكل خاص على الشفاء فً السبت 35ـ 3: 34اقرأ متى 
الشفاء، لماذا كان على و مضمون ما هذه الفقرة، اسأل نفسك، وبٌنما تقرأ ه

المسٌح أن ٌقوم بعملٌة الشفاء فً ذلك الٌوم على وجه التحدٌد، وما هً النقطة 
  ___________ ؟الرئٌسٌة التً كان المسٌح ٌحاول اإلشارة إلٌها بشكل واضح

 ______________________________________________  
 
فهذا هو ما كان ٌدور . 7ولعل اآلٌة الربٌسٌة التً توضح كل شًء هً عد 

تعلقاً بالناس، لقد كان متعلقاً بالرحمة واللطؾ ومحبة كان األمر م: حوله األمر
فإن ذلك من شؤنه أن ٌعطٌنا فرصة  صحٌحةاآلخرٌن، فإننا لو حفظنا السبت بطرٌقة 

ٌوم وٌنبؽً القٌام بذلك فً  .أكبر إلظهار اللطؾ والرحمة نحو أولبك المحتاجٌن
أثناء بقٌة  مجبرٌن ، وذلك ألننا نكونالسبت أكثر من أي ٌوم آخر من أٌام األسبوع
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وكانت المشكلة هً أن ٌوم السبت قد أصبح . على كسب لقمة العٌش أٌام األسبوع
التً سرعان ومن صنع البشر كانت عبباً بسبب هذا الكم من القوانٌن والقواعد التً 

ما أصبحت هدفاً فً حد ذاتها بدالً من أن تكون وسٌلة لؽاٌة منشودة ـ وهذه الؽاٌة 
ٌقول الكتاب المقدس أن المحبة هً إتمام الناموس، . ومحبة اآلخرٌنهً محبة هللا 

ضد المحبة هو بلً للمحبة، أو ٌجعله ٌعمل طِ بْ مُ شٌباً ٌجعله ل الناموس وحو  وكل ما ٌُ 
عرؾ لقد أصبح السبت ناموساً بدون محبة وهو ما ٌُ . شًء ٌنبؽً التخلص منه

 . المسٌح عندما شفى فً السبوت هحاربهذا هو ما كان ٌُ و. بالتزمت القاسً
شفاء المولود أعمى حدث  من خبللقسوة المإسسات الدٌنٌة  ٌمكن مبلحظة 
وفً ! محبةوجود الدون وسترى عمل الناموس ب ٙٔتمعن فً اآلٌة (. 9ٌوحنا )

توجٌه الناس كان ٌستخدم الشفاء فً السبت كوسٌلة إلى لو أن المسٌح  :نقول النهاٌة
 طرٌقة ؼرٌبة للقٌامكانت ن المإكد أن هذه ٌوم السابع الحرفً، فمبعٌداً عن سبت ال

 . ذلكب
 

لتً ٌمكن للمرء من خبللها إظهار حفظه أسأل نفسك، ما هً بعض الطرق ا
 ؟ لناموس بدون محبة؟ ألعلك مذنب بعمل الشًء نفسهل
 

 4الجزء : الخمٌس ـ المسٌح وناموسه
 (. ٖٓ: 9ٌٔوحنا " )ق ْد أ ْكِمل  " 
السبت ما ٌجب أٌام المسٌح من خبلل معجزاته التً أجراها فً  أوضح 

لسبت أن من المسٌح القد قصد . إنه ٌوم للشفاء واالسترداد. مراعاته فً السبت حقاً 
حرر فٌه وهكذا، فإن السبت هو الٌوم الذي ٌُ . قةلٌكون دعوة للتفكٌر فً قوة هللا الخا

؛ 7ٔـ ٓٔ: ٖٔلوقا )رج ٌمشون جعل فٌه الع، وٌُ (7ٖـ ٖٔ: ٗلوقا )المؤسورٌن 
ٌُعاد(9ـ ٔ: ٌ٘وحنا   (. 9ٌوحنا ) فٌه البصر للُعمً ، و

الناس أكثر من تعلقه بالقواعد والقوانٌن، ببالنسبة لٌسوع ٌتعلق كان السبت  
السبب الذي جعل المسٌح ٌقول عبارته الشهٌرة  ،جزبٌاً  ،ومما ال شك فٌه أن ذلك هو

وفً الوقت نفسه، رأٌنا . إنما جعل السبت ألجل اإلنسان ولٌس اإلنسان ألجل السبت
القوانٌن بشكل صحٌح فإنها  من درس هذا األسبوع أنه إذا اتبعت جزء سابقفً 

 . ستعمل على حماٌة الناس
 

لراحة فً السبت فقط عندما كان إن المسٌح لم ٌعمل على تعزٌز صبلحٌة وأهمٌة ا
ـ ٕٗ: ٘ٔ؛ مرقس ٔ: 8ٕـ 7٘: 7ٕاقرأ متى . حٌاً، لكنه فعل ذلك فً الموت أٌضاً 
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ما هً النقطة المشتركة  .ٔ: ٕٓـ ٖٔ: 9ٔ؛ وٌوحنا ٔ: ٕٗ-ٕ٘: ٖٕ؛ لوقا ٔ :ٙٔ
التً ٌؤكد علٌها كتبة األناجٌل األربعة هنا؟ واألهم من ذلك، ماذا ٌخبرنا هذا عن 

إذا ما كان السبت ال ٌزال ساري ما صوصاً فً سٌاق السؤال المتعلق بالسبت، خ
  ______________________________________ ؟المفعول أم ال

 ______________________________________________  
 
، أي (ٖٓ: 9ٌٔوحنا " )قد أكمل: "ما الذي فعله المسٌح بعد أن صرخ قاببلً  

 ؟ (عً فً السماءعمله التشف  )بعد انتهابه من عمل الفداء وقبل البدء فً 
ناها؟ فً سبق وقرء أٌن ؟العبارة مؤلوفة تبدو هذههل . استراح فً الٌوم السابع 

فاهلل بعد أن أنهى عمل الخلق على األرض استراح فً . بالطبع، ٖـ ٔ: ٕتكوٌن 
 . وها هو ٌفعل الشًء ذاته بعد انتهابه من عمل الفداء. الٌوم السابع

ل أنظار البشرٌة بعٌداً أٌضاً فً ضوء ما ٌدور   ٌُحو  حول أن المسٌح أراد أن 
الٌوم السابع من األسبوع، فإن مثاله من خبلل راحته من القبر ٌوم  –عن السبت 

وإذا كان من أمر، خاصة . السبت هو فً الحقٌقة طرٌقة ؼرٌبة إلثبات هذه النقطة
ق على السبت   –أن موته ختم العهد الجدٌد، والعهد الجدٌد من المفترض أن ٌتفو 

أولبك الذٌن ٌإمنون بؤن وصٌة  الٌوم السابع من األسبوع، فمن الصعوبة فهم منطق
فإذا كانت قد أبطلت لماذا كان أول شًء عمله . السبت قد أبطلت بعد الصلٌب

 المسٌح بعد الصلٌب هو الراحة ٌوم السبت؟
وهكذا فإن المسٌح فً الحٌاة وفً الموت ٌبٌن لنا استمرار صبلحٌة وأهمٌة 

 .السبت
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
هللا الشمس عن أن تشرق فً ٌوم السبت أو ٌمنع أشعتها هل ٌنبؽً أن ٌنهً " 

اللطٌفة عن إشاعة الدؾء والحرارة فً األرض وأحٌاء النباتات وإنعاشها؟ وهل 
ٌلزم توقؾ نظام الكون فً ذلك الٌوم المقدس؟ وهل هو ملزم بؤن ٌؤمر جداول المٌاه 

بحر أن تكؾ عن أن تكؾ عن الجرٌان إلرواء الحقول والؽابات، وأن ٌؤمر أمواج ال
عملٌة المد والجزر التً ال تنتهً؟ وهل ٌلزم أن تتوقؾ الحنطة والؽبلل عن النمو 
وأن تمتنع عناقٌد العنب من أن تنضج؟ وهل ٌجب أال تزهر األشجار وال تتفتح 

 األزهار فً ٌوم السبب؟؟ 
فً هذه الحالة سٌخسر الناس ثمار األرض والبركات التً تجعل الحٌاة " 

إن هللا ال ٌمكنه أن . فٌنبؽً أن تسٌر الطبٌعة فً طرٌقها الذي ال ٌتؽٌر. فٌهامرؼوباً 
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وكذلك على . ٌكؾ ٌده عن العمل لحظة واحدة، وإال فسٌؽشى على اإلنسان وٌموت
اإلنسان عمل ٌإدٌه فً هذا الٌوم إذ ٌنبؽً له أن ٌقوم بضرورٌات الحٌاة، كما ٌجب 

إن من ٌهمل فً تخفٌؾ آالم المتؤلمٌن فً . العناٌة بالمرضى، وسد حاجة المعوزٌن
إن ٌوم راحة الرب المقدس خلق ألجل اإلنسان، وأعمال . ٌوم السبت لن ٌتبرر

إن هللا ال ٌرٌد أن تتؤلم خبلبقه ساعة . الرحمة هً على وفاق تام مع قداسة ذلك الٌوم
بوة، روح الن" )واحدة لو أمكن تخفٌؾ ذلك األلم فً ٌوم السبت أو فً أي ٌوم آخر

 (.8ٗٔمشتهى األجٌال، صفحة 
 

 أسئلة للنقاش
، أن نسخر من صبلبة وبرودة أولبك بعد أن صار الحدث ماضٌاً هل الٌوم، سُ ٌ .ٔ

. القادة الدٌنٌٌن الذٌن هاجموا المسٌح من أجل عمل الشفاء الذي قام به فً السبت
ذاته، حاول أن تضع نفسك وفً الوقت . وهم بالتؤكٌد سٌدانون على تصرفاتهم

 من صنع البشر موجودة منذ زمن طوٌللقد كانت هذه القوانٌن التً : مكانهم
لدرجة أن أولبك القادة اعتقدوا أن هذه القوانٌن كانت هً جوهر حفظ السبت 

كٌؾ سٌكون . حقاً  نفسه؛ وبالتالً، فقد اعتقدوا أن المسٌح كان ٌنتهك السبت
زعم بؤن لدٌه نوراً عظٌماً وحقابق هامة وربما ٌقوم الٌوم ٌ شعورنا لو جاء أحد  

أٌضاً بإجراء معجزات، لكننا نراه حسب وجهة نظرنا ٌدوس على الوصٌة 
كٌؾ ٌمكن أن ٌكون رد فعلنا؟ ما هو الدرس الهام الذي ٌمكننا تعلمه من . الرابعة

، وكذلك معرفة هذا المثال حول معرفة كٌفٌة فصل الحق عن التقالٌد المجردة
 ؟سبب صعوبة القٌام بعملٌة فصل الحق عن التقالٌد المجردة

كٌؾ . بتعمق أكثر فكرة أن هللا استراح بعد عمل الخلق وبعد عمل الفداءناقش  .ٕ
 ٌمكننا أن نفهم أهمٌة هذه الحقٌقة المذهلة؟ 

ضع نفسك فً مكان شخص آخر ممن ٌإمنون بؤن معجزات المسٌح فً السبت  .ٖ
مه الكتاب المقدس قارن ما ٌعل  . بطل الناموس وٌلؽٌهظهر أن المسٌح كان بذلك ٌُ تُ 

أن المسٌح كان سٌقوله وسٌفعله أنت مع ما تتخٌل  ،بشؤن ما قاله المسٌح وما فعله
ما الذي . لو أنه كان ٌرؼب حقاً فً القٌام بهذا التؽٌٌر المتعلق بإبطال السبت

على ن عازماً تتخٌل أن المسٌح كان سٌفعله بشكل مختلؾ لو أنه بالحقٌقة كا
 إبطال السبت وإلؽابه؟

 
على أنه رب السبت سابع أٌام  ظهر الكتاب المقدس الربَ ٌُ  :ملخص الدرس

  .ظهر هللا كخالق وكفاديوالسبت هو العبلمة األساسٌة التً تُ . األسبوع
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 (فبراٌر) شباط ٕ٘ السبت الثامن

 بالخلٌقة العناٌة
 

 السبت بعد الظهر
؛ نحمٌا ٘ٔ: ٕ؛ تكوٌن ٗٔـ ٓٔ: ٖبطرس ٕ؛ ٕ٘: ٔرومٌة  :المراجع األسبوعٌة

 .8ٕـ ٕٙ: ٔ؛ تكوٌن ٓٓٔ؛ مزمور ٖ: ٔ؛ عبرانٌٌن 9ٔـ ٙٔ: ٖٔ
 

ب   َوأََخذَ " :آٌة الحفظ ْعَملََها َعْدن   َجن ةِ  ِفً َوَوَضَعهُ  آَدمَ  اإلِلهُ  الر  ٌَ ْحَفَظَها لِ ٌَ تكوٌن " )َو
ٕ :ٔ٘.) 
 

 كٌؾ ٌنبؽً للمسٌحٌٌن أن ٌتعاملوا مع البٌبة؟  :الفكرة الرئٌسٌة للدرس
 
فً  ةصان نفكر فٌه بشؤن البٌبة، خما الذي ٌنبؽً علٌنا، كؤدفنتست سبتٌٌن، أ 

معرفتنا أن هذه األرض مفسدة وستواصل كونها مفسدة، وأنها ٌوماً ما ستدمر ظل 
 األَْرضُ  َوَتْحَتِرقُ  ًة،ُمْحَتِرقَ  اْلَعَناِصرُ  َوَتْنَحل  : "وتحترق فً بحٌرة النار العظٌمة

أضؾ إلى ذلك تعلٌمات الكتاب (. ٓٔ: ٖبطرس ٕ" )فٌَِها ال ِتً َواْلَمْصُنوَعاتُ 
َتَسل ُطونَ فَ "المقدس للبشر  رِ  َوَعلَى اْلَبْحرِ  َسَمكِ  َعلَى ٌَ ٌْ َماءِ  َط  َوَعلَى اْلَبَهاِبِم، َوَعلَى الس 

اَباتِ  َجِمٌعِ  َوَعلَى األَْرِض، ُكل   ب  ، وال (ٕٙ: ٔتكوٌن " )األَْرِض  َعلَى َتِدب   ال تًِ الد 
 .عجب فً أننا نحتار أحٌاناً بشؤن كٌفٌة التعامل مع األمور المتعلقة بالبٌبة

ة األرض واالهتمام بها كوكبلء عن رعاٌلٌس من واجبنا لوقت نفسه، أوفً ا 
ا َحَسن  "ه هللا؟ ألٌس هللا هو الذي خلق األرض وأعلن أن ما خلق ؟ ونحن كشعب "ِجّدً

ٌنا ما دٌكون لأن ، أال ٌنبؽً (7و ٙ: ٗٔرإٌا )ذات رسالة ممٌزة عن هللا كخالق 
 ة كٌفٌة تعاملنا مع خلٌقة هللا؟ نقوله حول مسؤل

سنستكشؾ فً هذا األسبوع ما ٌقوله الكتاب المقدس حول بعض هذه األمور  
 .المتعلقة بالبٌبة

 
 .هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم نرجو التعمق فً موضوع *
 

 !األحد ـ حركة تحرٌر سرطان البحر
ورأى أمامه . بٌبة إلى مطعم مؤكوالت بحرٌة مُ الِ منذ سنوات مضت دخل عَ  

وعاء كبٌر مملوء بالماء وبه نصؾ دزٌنة من سرطانات البحر والتً ٌحتمل أال 
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وعادة ما ٌدخل الزبون المطعم وٌختار . حدةٌدوم بقابها على قٌد الحٌاة سوى لٌلة وا
من هذا الوعاء سرطان البحر الذي ٌرؼب فً تناوله، وبعد فترة وجٌزة ٌتم إعداد ما 

ماختاره  ٌُقد   . للزبون ربما إلى جانب طبق من البطاطا المهروسة فً الجبن و
خلسة وتوجه نحو الوعاء ومد ٌده وأمسك بؤحد سرطانات هذا العالِم تحرك  

ثم قام . البحر ووضعه فً كٌس كان بٌده األخرى وركض مسرعاً إلى خارج المطعم
بعد ذلك بوضع سرطان البحر فً وعاء ماء كان بصندوق سٌارته وتوجه مسرعاً 

وهناك قامت طابرة هلٌكوبتر بنقله والتحلٌق به فوق المحٌط حٌث قام . إلى الشاطا
فها هً حركة تحرٌر سرطان البحر تبدأ . عالم البٌبة بإعادة سرطان البحر إلى الماء

 !مجدداً 
فبإمكانك . رطان البحرولم ٌكن هذا الرجل هو الوحٌد المهتم بؤمر تحرٌر س 

 حٌث ستجد َمن" تحرٌر سرطان البحر"بعنوان هو زٌارة الموقع اإللكترونً الذي 
قسماً بهذا بل إن هناك . بل البشركً ال تلتهم من قِ البحر لٌتحدث عن إنقاذ سرطانات 

وفٌها ٌتم إخبارك عما ٌجب " نصابح حول تحرٌر سرطان البحر"الموقع ٌدعى 
 .علٌك عمله عندما تقوم بتخلٌص سرطان البحر من المطعم

وفً مرة أخرى خصصت ممثلة أمرٌكٌة دخل ٌوم كامل من مسرحٌتها  
 .الهزلٌة ألجل تهرٌب سرطانات البحر من المطاعم وإعادتها محررة إلى المحٌط

تناء بالبٌبة وبٌن سرقة سرطان البحر من المطعم عشاسع بٌن االإن الفرق  
ٌبدو أن فً هذا التصرؾ قلٌبلً من . متن مروحٌة وإعادته إلى المحٌطوحمله على 

 التطرؾ، ألٌس كذلك؟
ما هو موقؾ المسٌحٌٌن، بل والمسٌحٌٌن : كل هذا ٌقودنا إلى السإال 

األمور الؽرٌبة مثل محرري سرطانات البحر،  األدفنتست، من البٌبة؟ بعٌداً عن
كٌؾ ٌنبؽً لنا أن نتعامل ونتفاعل مع األمور المتعلقة بالبٌبة؟ فعلى كل حال، ألٌس 
المسٌح آت  سرٌعاً؟ وألٌس رسالتنا كلها مبنٌة على فكرة أن هذا العالم مقترب من 

من اهتمام  هنهاٌته، وبؤن هذه األرض مفسدة ولن تدوم؟ ما مدى ما ٌجب أن نظهر
 لمجًء الثانً للمسٌح؟وعناٌة باألرض فً ظل مفهومنا حول ا

 
ما الذي . 3: 43، ورؤٌا 32: 87و 8: 73؛ إشعٌاء 36ـ 32: 5بطرس 4اقرأ 
مه الكتاب المقدس بوضوح حول مصٌر األرض النهائً؟ كٌف ٌنبغً لهذه ٌعل  

ل ٌنبغً لها أن تؤثر التعالٌم أن تؤثر فً الطرٌقة التً ننظر بها إلى البٌئة؟ أو ه
  ________________________________ ؟فً نظرتنا للبٌئة بالمرة

 ______________________________________________  
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فهذه األرض، هذا : إن الكتاب المقدس هو أكثر من واضح بشؤن هذه المسؤلة 

خلقها  بإعادةعد على ٌد هللا الذي ٌَ  الدمارومصٌر هذه األرض هو . العالم، لن ٌدوم
وعلى الرؼم من أن ذلك لٌس ". جدٌدة وأرضاً جدٌدة سماوات"ٌخلق سو. من جدٌد

ما سنرى هذا ك) وكذلك إلى إساءة استخدامها ،عذراً لنا لئلساءة إلى األرض
تساعد فً حماٌتنا من جعل األرض والبٌبة ، إال أنه ٌنبؽً لهذه الحقابق أن (األسبوع

رفٌن، علٌنا أن ففً حٌن أننا قد نضحك على المتط. مثلما فعل وٌفعل الكثٌرون إلهٌن
 .نتوخى الحذر لببل ننخرط نحن أٌضاً فً هذه الممارسات المتطرفة

 
ما هً الرسالة الهامة التً ٌنبغً علٌنا استخبلصها من هذه . 47: 3اقرأ رومٌة 

 نا بالخلٌقة؟ ة التً نظهر بها اهتمامنا واعتناءاآلٌة فٌما ٌتعلق بالكٌفٌ
 

 بالخلٌقةعناٌة ن بشأن الااالثنٌن ـ بٌ
كٌؾ ٌنظر األدفنتست السبتٌون، إذن، إلى مسؤلة البٌبة؟ كٌؾ ٌمكننا االنخراط  

التوازن الصحٌح؟ نجد أدناه بٌاناً نحفظ  هفً الوقت ذاتفً األمور المتعلقة بالبٌبة و
 .99٘ٔرسمٌاً تم التصوٌت علٌه من قبل قٌادة الكنٌسة األدفنتستٌة عام 

لق على صورة هللا لبشري قد خُ ٌإمن األدفنتست السبتٌون أن الجنس ا" 
ٌمثلون هللا كوكبلء فً سٌادتهم على البٌبة الطبٌعٌة بطرٌقة  وبالتالً فإن البشر

 .   مْخلِصة ومثمرة
. ولسوء الحظ، فقد اتسم تسلط البشر وإدارتهم لؤلرض بالفساد واالستؽبلل" 

ً مما نتج وقد انخرطوا جمٌعاً، رجاالً ونساء، فً تدمٌر موارد األرض بشكل جنون
ٌ   اعنه معاناة واسعة النطاق وحالة من الفوضى البٌبٌة وتهدٌد وفً حٌن . اخر المنبتؽ

 هو أن ، إال أن ما ٌتضح من الدالبل المتراكمةهناك حاجة إلى متابعة األبحاث أن
االنبعاث المتزاٌد للؽازات المدمرة وتآكل طبقة من ِقَبل  النظام البٌبً لؤلرض مهدد  

االحتباس تؤثٌر الواقٌة والدمار الهابل للؽابات األمرٌكٌة وما ٌسمى باألوزون 
مختلؾ أنواع الملوثات التً تتسبب فً جعل األرض حارة جداً مما ] الحراري

 .[ٌحدث اختبلالً فً التوازن الصحٌح للحٌاة على األرض
ى األنانً إل د كبٌر إلى أنانٌة اإلنسان وسعٌهوٌرجع سبب هذه المشاكل إلى ح" 

واستنفاد اإلفراط فً اإلنتاج واالستهبلك الحصول على المزٌد والمزٌد من خبلل 
الربٌسً فً هذه األزمة البٌبٌة إلى جشع البشر  ٌعود السبب. الموارد ؼٌر المتجددة
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صة وااللتزام بتوجٌهات الخالق بشؤن االعتناء الوكالة الجٌدة والمخلِ  ورفض مزاولة
 . باألرض التً خلقها

األدفنتست السبتٌون وٌإٌدون نمط حٌاة بسٌط وصحً بحٌث ال ٌنزلق ٌدعو " 
النفاٌات  الجامح والحصول على السلع مع تراكم الناس فً دوامة االستهبلك

نحن ندعو إلى احترام الخلٌقة وممارسة ضبط النفس عند استخدام . والمخلفات
ؤكٌد على كرامة وندعو كذلك إلى إعادة تقٌٌم احتٌاجات المرء والت. موارد األرض
، صدر هذا البٌان (الهٌبة االستشارٌة)اللجنة اإلدارٌة لؤلدفنتست " ]الحٌاة المخلوقة

 ست السبتٌٌن فً أوترخت بهولندا، فًأثناء انعقاد دورة مإتمر المجمع العام لؤلدفنت
 [.   99ٌ٘ٔولٌو / تموز 8ٌونٌو ـ / حزٌران 9ٕ
 

نفهم األسباب الكامنة وراء هذا  كٌف تساعدنا على أن. ادرس النصوص التالٌة
؛ 7: 9و ٕٙو ٔ: ٔ؟ تكوٌن البٌان الذي أصدرته كنٌسة األدفنتست السبتٌٌن

  ___ .ٖ: ٔ؛ عبرانٌٌن ٘و ٗو ٕو ٔ: ٘؛ ٌعقوب ٓٓٔ؛ ومزمور ٔ: ٕٗمزمور 
 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 
كمسٌحٌٌن ٌإمنون بؤن هذا العالم والحٌاة والموارد التً فٌه هً  ٌجب علٌنا، 

لو . م وبكل ما فٌهبالعال ن ٌسعون إلى االهتمامنكون فً طلٌعة مَ أن هبات من هللا، 
وؼٌر  وى قاسٌةقِ  خلٌقة من نتاج الصدفة أوجدتهاالعالم هو مجرد  كنت تإمن أن

لكننا . لؽاٌتك الخاصةسٌكون لك العذر فً السعً إلى استؽبلل األرض فمهتمة 
ٌواصل رعاٌته  بؤن هللاوهذا العالم على أنه شًء قام هللا بخلقه عندما ننظر إلى 

ر قٌامنا بعمل أي شًء باألرض سوى أن واالهتمام به، فسٌكون من الصعب تصو  
 .على هذا العالم وما فٌه نكون وكبلء محافظٌن

 
ع البٌئة؟ وما كٌف ٌمكن أن تؤثر أنانٌتك أنت الخاصة فً الكٌفٌة التً تتعامل بها م

ه شخص واحد فقط، لذلك فما أهمٌة ما أنا حسناً، : "القائل هو الخطأ فً التوج 
 "؟أفعله

 
 ةقٌبالخلعناٌة الثبلثاء ـ ال

. ال ٌتناول الكتاب المقدس بشكل محدد وصرٌح مسؤلة البٌبة واالعتناء بها 
ؼٌر أن . بالطبع هناك الكثٌر من األمور التً ال ٌتناولها الكتاب المقدس بشكل محدد
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ما ٌفعله الكتاب المقدس بصفة متكررة هو تقدٌم المبادئ التً ٌنبؽً تطبٌقها على 
 . البٌبة مجاالت الحٌاة، ومن بٌنها ما ٌتعلق بمسؤلةكافة 

 
بأٌة طرق ٌمكن للمبادئ الموجودة هنا أن تؤثر فً . 62ـ 52: 44فكر فً متى 

ستخدام البٌئة فً موقفنا تجاه االهتمامات البٌئٌة وخصوصاً عندما ٌتسبب سوء ا
  ________________ ؟إحداث بعض التأثٌرات الضارة للغاٌة على اآلخرٌن

 ______________________________________________  
 
نجد فً الكتاب المقدس بعض التلمٌحات حول دعوة اإلنسان إلى أن ٌكون  

دمت فٌه هذا ورؼم أن السٌاق الذي قُ .  وكٌبلً على ما أعطاه هللا آلدم على األرض
 عدم استمرار هذه الدعوةسبب ر الدعوة كان محدداً جداً، إال أنه ٌصعب تصوّ 

 .وسرٌان مفعولها
 

ذ  "، 37: 4اقرأ تكوٌن  أ خ  ب   و  م   اإلِله   الرَّ ه   آد  ع  ض  و  نَّةِ  فًِ و  ْدن   ج  ل ه ا ع  ْعم   ٌ  لِ
ا ه  ْحف ظ   ٌ كٌف تعلن هذه اآلٌة عن الكٌفٌة التً كان ٌنبغً للجنس البشري فً ". و 

  ___________________________ ؟األصل أن ٌتعامل بها مع األرض
 ______________________________________________  
 
فلقد خلق هللا هذه البٌبة الجمٌلة من أجل اإلنسان؛ . العبلقة المتبادلة هناالحظ  

ومع ذلك، انظر كٌؾ كان على آدم أن ٌتعامل . عطٌت له كهبة وكعطٌةولقد أُ 
والكلمة المترجمة . كان ٌنبؽً علٌه أن ٌعمل فً األرض وٌرعاها. وٌتواصل معها

ْحَفظ" بمعنى أن "  smr" أو " سِمرْ "تؤتً من المصدر العبري للكلمة وهو  "ٌَ
بل وحتى فً عالم  وهكذا فإنه منذ بداٌة الخلق". ًتحم"أو " رعىت"أو أن " تحرس"

ٌطلب هللا لم . ضع فٌهاعً آدم ألن ٌكون وكٌبلً على البٌبة التً وُ ما قبل السقوط دُ 
األنانٌة أو أن ٌحصل منها على كل استؽبلل األرض أو استخدمها ألؼراضه من آدم 

 . ٌل آلدم أن ٌعمل األرض وأن ٌحفظهابدالً من ذلك، ق. ما ٌمكنه الحصول علٌه
ما هو السبب الذي ٌجعلنا نعتقد أن مبدأ رعاٌة األرض واالهتمام بها قد تؽٌر؟  

عً آدم للقٌام به فً عالم قبل الخطٌة فكم هو مهم فً الواقع، إذا كان هذا هو ما دُ 
 بالحري أن نكون وكبلء صالحٌن على العالم بعد أن تضرر بالخطٌة؟ 
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ما مدى وعٌك باألمور المتعلقة بالبٌئة؟ هل حقاً تهتم بهذه األمور؟ ما مدى أهمٌة 
ٌوم  أو عدم أهمٌة األمور المتعلقة بالبٌئة بالنسبة لك؟ تعال بإجابتك إلى الصف

 .السبت
 

 األربعاء ـ السبت والبٌئة
ة  "  ٌ اِو اْله بل ك   ا ْله  اِن، ال   و  ع  ْشب  ا ٌ  ذ  ك  ا و  ن  ٌْ انِ  ع  انِ  ال   اإلِْنس  ع  ْشب  (. 42: 42أمثال " )ت 

كٌف ٌؤثر الحق الموجود فً هذه اآلٌة بصورة مباشرة على مجمل المسألة 
  _____ ؟ٌشكلها سوء استغبللنا للبٌئةالمتعلقة باالهتمام بالخلٌقة والمخاطر التً 

 ______________________________________________  
 
كما ورد فً بٌان األدفنتست المتعلق بالبٌبة، جزء من السبب المتعلق  

أنانٌة اإلنسان وسعٌه األنانً إلى "بالمشاكل التً تواجهها البٌبة الٌوم له عبلقة بـ 
الحصول على المزٌد والمزٌد من خبلل اإلفراط فً اإلنتاج واالستهبلك واستنفاد 

وبعبارة أخرى، ٌرؼب الناس فً المزٌد والمزٌد،  ".ارد ؼٌر المتجددة بهاالمو
ومع . المكان الوحٌد الذي ٌمكنهم الحصول منه على ما ٌرٌدون هو األرضبالطبع و

المشكلة هً أن اإلنسان ال ولكن ة؛ ذلك فاستخدام الموارد الطبٌعٌة لٌس هو المشكل
عت فٌها شخصاً ما، مهما كان مرة سممتى كانت آخر . ٌكتفً أبداً بما ٌحصل علٌه

 ، ٌقول أن لدٌه ما ٌكفً من المال؟ ثراإه
 .وفً وسط كل هذا، أعطى هللا البشرٌة عطٌة السبت 
 

أننا نمٌل إلى التفكٌر فٌها فً سٌاقات  رغم. انظر اآلٌات التالٌة المتعلقة بالسبت
ت أن ٌؤثر على أخرى، حاول النظر إلٌها فً سٌاق الكٌفٌة التً ٌمكن لحفظ السب

وذلك من خبلل الوصٌة المقدمة لنا بالراحة من العمل  ،البٌئة بشكل إٌجابً وفعلً
 .والراحة من السعً وراء كسب المال وتسٌٌر األعمال فً ٌوم السبت

  ___________________________________ ٔٔـ 8: ٕٓخروج 
 

  ___________________________________ 9ٔـ ٙٔ: ٖٔنحمٌا 
 
الشًء الذي ٌنبؽً )ر لنا بؤن هللا هو خالق العالم ك  من المإكد أن السبت هو مذَ  

، لكن السبت ٌتعلق (أن ٌجعلنا حرٌصٌن بشؤن الطرٌقة التً نتعامل بها مع األرض
فمن خبلل حفظنا للسبت ومن خبلل . كذلك براحتنا من السعً إلى كسب المال
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نا ٌبع من حٌاتنا وبصفة أسبوعٌة وبدون استثناء، ومن خبلل عدم سعتخصٌص السُ 
نحن ال نحصل فقط على تذكٌر ففً ذلك الٌوم،  إلى كسب الثروة والمال والحاجٌات

ولكننا فً أؼلب األحٌان نمتنع  ،أسبوعً بؤن الحٌاة لٌست مجرد جمع وتكدٌس للمال
 .  ق الضرر باألرض إذا ما زاد عن حدهلحِ عن نوع المساعً الذي ٌُ 

 
جشعك الخاص ورغبتك  جماحظ السبت وسٌلة لمساعدتك على كبح كٌف كان حف
 إغراء المال على انتهاك السبت؟  فٌها كم هو عدد المرات التً أغواكفً المزٌد؟ 

 
 البشر تسلـ طالخمٌس ـ 

ق ال  " ل  ’: هللا   و  ْعم  ان   ن  ل ى اإلِْنس  ا ع  تِن  ور  ا، ص  ِهن  ب  ش  ون   ك  لَّط  ت س   ٌ ل ى ف  كِ  ع  م  ْحرِ  س   اْلب 
ل ى ع  رِ  و  ٌْ اءِ  ط  م  ل ى السَّ ع  ائِِم، و  ه  ل ى اْلب  ع  ل ى األ ْرِض، ك ل   و  ع  ِمٌعِ  و  اتِ  ج  اب  بَّ  الَّتًِ الدَّ
ِدب   ل ى ت  ه م  ....‘األ ْرِض  ع  ك  ار  ب  ق ال   هللا   و  وا’: ل ه مْ  و  وا أ ْثِمر  اْكث ر  اْمؤل وا و  ، و   األ ْرض 

ا، وه  أ ْخِضع  وا و  لَّط  ت س  ل ى و  كِ  ع  م  ْحرِ  س  ل ى اْلب  ع  رِ  و  ٌْ اءِ  ط  م  ل ى السَّ ع  ان   ك ل   و  و   ٌ ِدب   ح   ٌ 
ل ى  (.8ٕو ٕٙ: ٔتكوٌن ) "‘األ ْرِض  ع 

 
لكٌفٌة ن إشارات الكتاب المقدس المبكرة إلى ام اً نجد فً اآلٌتٌن أعبله بعض 

اقرأ هاتٌن اآلٌتٌن بروح . التً ٌنبؽً للبشر أن ٌتعاملوا بها مع العالم المخلوق
الصبلة وبعناٌة مفكراً فٌهما فً سٌاق االعتناء بالخلٌقة واالهتمام بالبٌبة، ومن ثم 

 . أجب على األسبلة التالٌة
 

  ____________________ ؟البشر على األرض سلطةما هو مدى  .ٔ
 
على كل ما فٌها؟ هل نجد فً اآلٌتٌن  دةالذي ٌعنٌه إخضاع األرض والسٌا ما .ٕ

  ___ ؟بسوء معاملة األرض وتشوٌه هذه الخلٌقة التصرٌحما ٌعطً البشر 
 ____________________________________________  
 
كٌف  ".األ ْرض   اْمؤل وا" أنه على البشر أن  42: 3ة فً تكوٌن تقول اآلٌ .ٖ

  ٌ   ______ ؟كٌفٌة التعامل مع األرضفهم هذا فٌما ٌتعلق بمسألة ٌمكن أن 
 __________________________________________  
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على األرض، على األ قل تحت فً أنه كان على البشر أن ٌتسلطوا  ما من شك 
 ،عطٌت فً عالم ما قبل السقوطوحقٌقة أن هذه اآلٌات قد أُ . وتوجٌه الربإشراؾ 
ٌجب أن تعلمنا أنه مهما كان ما  ن الخطٌة ومن الموت ومن المعاناةٌخلو معالم 

  ٌعنً االستؽبلل العاصؾل تؤكٌد الٌعنٌه أن تكون لنا سٌادة على العالم، فهو بك
هذه األمور السٌبة ما كانت لتحدث  ه من المإكد أنألن. واستنزافها لؤلرض ونهبها

فمهما كان ما ٌعنٌه اإلخضاع والتسلط فهو بكل تؤكٌد ال . فً عالم ما قبل الخطٌة
 . واستنزافه ٌشمل تدمٌر هذا العالم من خبلل إساءة استؽبلله ونهبه

   ٌ  فقد حدث السقوط وحل  : ثٌر فً األرض منذ ذلك الحٌنر الكبالطبع، تؽ
باإلضافة إلى االنحطاط العام هذا ، (9ٔـ 7ٔ: ٖتكوٌن )اللعنات توالت الطوفان و

ومع ذلك، ٌصعب للمرء أن ٌرى فً هذه اآلٌات أي شًء . الذي سببته الخطٌة ككل
هذه  نستطٌع أن نرى فًو. ٌبرر النهب والخراب الذي ٌحدث فً الكوكب نفسه

هو الذي على العالم، لبلعتناء باألرض ألن الرب  ، كمتسلطٌناآلٌات مسإولٌة البشر
 ".حسنة جداً "وكانت  خلق األرض

 
 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس

إن المسٌح هو الذي نشر السموات . فً البدء أُعلن هللا فً كل أعمال الخلق" 
الفضاء وأبدعت زنابق  ووضع أساسات األرض، وإن ٌده هً التً علقت العوالم فً

: 9٘؛ ٙ: ٘ٙمزمور )‘ الذي له البحر وهو صنعه‘ ’المثبت الجبل بقوته’الحقل، وهو 
وعلى كل . هو الذي مؤل األرض بكل ألوان الجمال، والهواء باألؼانً والتسابٌح(. ٘

 .ما فً األرض والهواء والسماء كتب رسالة محبة اآلب
الكامل، ومع هذا فتلك الكتابة ال تزال  إن الخطٌة قد أتلفت وشوهت عمل هللا" 

ال شًء، فٌما عدا قلب . وحتى اآلن كل الخبلبق تعلن وتذٌع جبلل مجده. باقٌة
فبل طٌر ٌحلق فً جو السماء، وال حٌوان ٌدب على . اإلنسان األنانً، ٌعٌش لذاته

األرض إال وٌخدم كابناً آخر، وال ورقة من أوراق األشجار والؽابات أو ورٌقة 
فكل شجرة كبٌرة وصؽٌرة . إدٌهاتشب تطلع من األرض إال ولها خدمتها التً ع

وكل ورقة تسكب ذلك العنصر من الحٌاة الذي بدونه ال ٌمكن أن ٌعٌش إنسان وال 
واألزهار . واإلنسان والحٌوان بدورهما ٌخدمان حٌاة األشجار والنباتات. حٌوان

والشمس ترسل نورها . للعالمٌفوح شذا عطرها وتكشؾ عن جمالها بكونها بركة 
واألوقٌانوس العظٌم الذي هو نفسه مصدر كل أنهارنا وٌنابٌع . لتفرح العوالم كلها

والضباب الصاعد من . المٌاه ٌستقبل الجداول من كل البلدان، ولكنه ٌؤخذ لٌعطً
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روح " )األوقٌانوس ٌنزل على األرض فً هٌبة أمطار إلروابها حتى تلد وتنبت
 (.8ٔى األجٌال، صفحة النبوة، مشته

 
 أسئلة للنقاش

كصؾ لمدرسة السبت، راجعوا أجوبتكم على السإال األخٌر الذي ورد بٌوم  .ٔ
 .الثبلثاء

المسٌح آت  قرٌباً، فلماذا ٌنبؽً االهتمام : "كٌؾ ترد على شخص ٌقول .ٕ
 "بالبٌبة؟

كٌؾ ٌمكننا كمسٌحٌٌن أن نحقق التوازن الصحٌح بٌن فهم الحاجة إلى  .ٖ
االهتمام بالبٌبة وبٌن عدم الوقوع فً قابمة الحركات المتطرفة التً تنخرط 

بالبٌبة ولكن بشكل متطرؾ؟ لماذا من المهم عدم باالعتناء فً أمور متعلقة 
 االنؽماس مع هإالء والسٌما أولبك الذٌن لهم مقاصد سٌاسة؟

قم ببعض البحوث المتعلقة بمدى ما للنظام  ،البلزمة المواردإذا توفرت لدٌك  .ٗ
على النقٌض من النظام الؽذابً المشتمل على للبٌبة الؽذابً النباتً من فوابد 

 .ناقش ما توصلت إلٌه من نتابج مع بقٌة الصؾ. اللحوم
 

نهاٌته؛ فهو لن ٌدوم شك فً أن هذا العالم ٌقترب من من لٌس هناك  :ملخص الدرس
كل هذا صحٌح، لكن ال شًء فً هذه الحقابق . اً نعم، ٌسوع آت  سرٌع. إلى األبد

وٌجب علٌنا كمسٌحٌٌن أن نسعى . ٌعطٌنا الحق، أو التفوٌض، لتشوٌه األرض
 .لرعاٌة العالم الذي خلقه هللا من أجلنا
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 (مارس) آذار ٖ الدرس التاسع

 الكتاب المقدس والتارٌخ
 

 بعد الظهر السبت
؛ دانٌال ٕٔ: ٔبطرس ٕ؛ ٖـ ٔ: ٔ؛ رإٌا 9ـ ٔ: ٗٓٔمزمور  :المراجع األسبوعٌة

 .9ٔـ 7ٔ: ٘كورنثوس ٕ؛ ٕٓ: ٙٔ؛ رومٌة 7ٔـ 7: ٕٔ؛ رإٌا ٕ
 

اُء، األَلِؾُ  ُهوَ  أََنا’" :آٌة الحفظ ٌَ ةُ  َواْل ٌَ ةُ  اْلَبَدا ٌَ َها قُولُ  ‘َوالن  ب   ٌَ  َكانَ  َوال ِذي اْلَكاِبنُ  الر 
ؤِْتً، َوال ِذي ء   ُكل   َعلَى اْلَقاِدرُ  ٌَ ًْ  (.8: ٔرإٌا " )َش

 
وقد أعطانا هللا . إن إلهنا ٌعمل فً التارٌخ وعبر التارٌخ :الفكرة الرئٌسٌة للدرس

 .عبر التارٌخ دلٌبلً قوٌاً لئلٌمان
 
أن  مْ هل التارٌخ البشري عبارة عن سلسلة من األحداث التً ال معنى لها، أَ  

ح الكتاب المقدس هناك اتجاه مركزي نحو هدؾ محدد وفقاً لخطة موضوعة؟ ٌوض  
كتبة األسفار المقدسة فً  إكدوٌ. وفقاً لخطة اً محدد اً جلٌاً أن للتارٌخ البشري هدف

 .هه التارٌخ وٌعلن ذاته فٌالعهدٌن القدٌم والجدٌد على أن هللا ٌوج  
فالبشر أحرار فً اتخاذ : ظهر مشٌبة هللالٌس كل ما فً التارٌخ ٌُ فومع ذلك،  

والنقطة هً أن عمل هللا عبر التارٌخ . قرارات سٌبة من شؤنها أن تإثر على التارٌخ
لكنه ٌعنً، بدالً من ذلك، أنه بالرؼم . ال ٌعنً أن هللا ٌسبب كل ما ٌحدث فً عالمنا

ٌبته النهابٌة وهو هللا موجود لٌتمم مشإال  أن من مكابد وشرور المخلوقات البشرٌة، 
 .سٌؤتً بتارٌخ البشرٌة إلى نهاٌة عظٌمة ومجٌدة

وٌإمن المسٌحٌون بؤن كتبة أسفار الكتاب المقدس عملوا فً اإلطار الذي  
أوحى إلً كتبة األسفار  كذلك بؤن هللا هو الذي ، وٌإمن المسٌحٌونأظهره هللا لهم

هللا فً كثٌر من األحٌان  امبل وق. حداث فً تارٌخ البشرٌةبتسجٌل أهم األ المقدسة
 .بتوفٌر التفسٌر لهذه األحداث حتى نتمكن من فهم ما تعنٌه

 .هرَ بْ الكٌفٌة التً عمل بها هللا فً التارٌخ وعَ سنستعرض فً هذا األسبوع  
 
 . نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم *
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 األحد ـ الماضً والمستقبل
ٌُدْ عاد  امة هوبؤن الحقابق ال ،س تارٌخ العالم بوصفه تارٌخاً للحضاراترَ ة ما 

. فً هذا التارٌخ عموماً هً تلك التً كان لها تؤثٌر على تطور هذه الحضارات
وٌقول بعض الناس أن الشإون البشرٌة، مثل باقً الطبٌعة، هً ذات طابع دوري 

والنمو والنضج واالضمحبلل من خبلل دورة الوالدة وذلك ٌتحرك ببل نهاٌة، 
 .فً سلسلة لٌس لها بداٌة أو أي نهاٌة هامة والموت

الدابري لساعة الزمن أن ٌكون مخادعاً؛ فإذ تدور عقارب سار ٌمكن للم 
الوقت ٌعاود الرجوع  خدع ونظن أنفإننا قد نُ  ،الساعة دوراتها المتعاقبة والمتواصلة

إنما الحقٌقة هً أن الحٌاة اإلنسانٌة . لكن هذه لٌست هً الحقٌقة. متكررة فً دورة
، وفقاً للكتاب المقدس، هو فالزمن. ولٌس فً دابرة متجددة[ ٌةله نها]تسٌر فً خط 

 .شارع أحادي االتجاه
 

؟ ما الذي ٌؤكد علٌه كتبة األسفار المقدسة بشأن بداٌة ونهاٌة التارٌخ البشري
ـ ٔ: ٕٔ: 9ٔ؛ ٖـ ٔ: ٔ؛ رإٌا 9ـ ٔ: ٗٓٔ؛ مزمور 7ـٔ: 8ٖ؛ أٌوب ٔ: ٔتكوٌن 

ٙ. ____________________________________________  
 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 
فللتارٌخ . ةلٌس سلسلة ال تنتهً من الدورات المتكرر يالتارٌخ البشرإن  

. وهناك مؽزى وهدؾ للتارٌخ البشري. اً مجٌد مستقببلً البشري بداٌة محددة وٌواجه 
وٌمكن دابماً أن . ل إلى نهاٌتهاعادة ال ٌمكننا التؤكد من مؽزى القصة قبل الوصو

ك مفاجآت فً النهاٌة، وكثٌراً ما تشتمل أفضل القصص على مفاجآت فً كون هنات
فكٌؾ ٌمكننا نحن الذٌن ال نزال نحٌا هذه القصة الكونٌة معرفة المؽزى . نهاٌاتها

 .والؽاٌة؟ وفً حالتنا نحن نعرؾ الؽاٌة ألن هللا قد أعلن لنا ذلك من خبلل أنبٌابه
ربنا ٌعرؾ المستقبل وٌعرؾ  إن. نحن نتحدث، بالطبع، عن الوحً اإللهً 

الخٌارات المحتملة التً ٌمكن للبشر القٌام بها، بل وهو ٌعرؾ الخٌارات التً 
ولقد أخبرنا هللا ما ستإول األمور إلٌه فً . سٌقومون بها بمحض إرادتهم وحرٌتهم

فً الفترة بٌن البداٌة والنهاٌة من تارٌخ  ة مهما كانت الخٌارات التً نقوم بهاالنهاٌ
 . العالم

 



79 
 

: ٔبطرس ٕ ؟ما ستؤول إلٌه أحداث التارٌخ توضٌح  ، فً العهد الجدٌد،كٌف ٌتم
ٕٔ. ___________________________________________  
 ______________________________________________  
 
أن الرب  ً كلمة هللا وفً ما تقوله عن نفسها، ٌمكننا مبلحظةما لم نشك ف 

فهو لٌس إله الماضً والحاضر فحسب لكنه رب . ٌعرؾ النهاٌة وأنه قد كشفها لنا
 وٌنجلًق فً أن المستقبل سوؾ ٌتكشؾ وهكذا فإنه ٌمكننا أن نث. المستقبل أٌضاً 

ٌ نها هللا فً كلمته المقدسة  .بالطرٌقة التً ب
 

أحداث ن المستقبل؟ كم مرة أخطأت فً تكهنك بشأب ما مدى سهولة التكهن
المستقبل؟ األخبار السارة هً أن هللا ٌعرف المستقبل وٌعرف كذلك ما سٌحدث 

كٌف ٌمكنك الحصول على الراحة لنفسك من خبلل إدراك أن إله المحبة على . فٌه
 دراٌة بكل  ما ٌأتً فً طرٌقنا؟ 

 
 االثنٌن ـ األنبٌاء كمؤرخٌن

أو ما ٌعادل " )كلمة الرب"فً كل الكتاب المقدس، ٌستخدم األنبٌاء عبارة،  
وله كل نبً من وباختصار، ما ٌق(. هكذا ٌقول الرب، ٌقول الرب، الخ: هذه العبارة

ٌتحدث بها من هو الذي هللا  حقابق، إنماأنا ال أتحدث إلٌكم بهذه ال :هإالء األنبٌاء هو
 .فاألفضل لكم أن تسمعوا وتصؽوا. خبللً

 
  ____________ .9ٔـ ٗٔ: ٔإرمٌا  ٌة؟هذه الفكرة فً اآلٌات التال تظهركٌف 

 ______________________________________________  
 
العاصمة  ٌتم من خبلله تسلٌمسمح للقاري رإٌة مسار التارٌخ المإلم الذي ٌُ  

وذلك إتماماً للنبوات التً أعطاها هللا بشؤن مصٌر األمة الٌهودٌة أورشلٌم إلى بابل 
 .قدٌماً 

، بل وبطبٌعة الحال، ال ٌإمن الملوك البشرٌٌن بؤن التارٌخ ٌعمل بهذه الطرٌقة 
وهم ٌحسبون . حٌاة العامةالهً التً تشكل  ٌتصورون أن قراراتهم اإلدارٌةإنهم 

وبالفعل . ذلك ٌإكدون عكس( وأنبٌاء آخرٌن)لكن إرمٌا . األمورأنهم ٌمسكون بزمام 
وسفر إرمٌا . األمة نحو الدمار والسبً مسار التارٌخ ٌقودحكام إسرابٌل أن  اكتشؾ
 . وقوة إتمامها فً األحداث التارٌخٌةلقوة كلمة هللا مذهلر هو مذك  
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ـ ٕٗ: ٗٔعٌاء إش كٌف ٌؤكد كل من إشعٌاء ونحمٌا على هذه النقطة المشابهة؟

  __________________________________ ٓٔـ ٘: ٔ؛ نحمٌا 7ٕ
 ______________________________________________  
 
هلل، والتً نراها فً تارٌخ البشرٌة، فً  تتجلى هذه القوة ؼٌر المحدودة 

بٌعة على أنها عملٌات الط ٌٗٓٔصؾ مزمور  على سبٌل المثال،. أٌضاً  الطبٌعة
عملٌات ذاتٌة تعمل بصورة آلٌة تلقابٌة ومستقلة وإنما ٌصورها على أنها لٌست 

خلق على أنه قد ر الكتاب المقدس هللا ال ٌصو  . علمٌات ٌدٌرها هللا فً كل لحظة
القوانٌن الطبٌعٌة  ماإن. للقوانٌن الطبٌعٌة م تركه لذاته خاضعاً خضوعاً تاماً العالم ث

فً الحقٌقة هً جزء من الكٌفٌة التً ٌحافظ بها هللا على العالم، لكن كل هذه القوانٌن 
 . لذي خلقها وهو الذي ٌبقٌها وٌدعمهاقط ألن هللا هو اموجودة ف

 
. وبأنه سٌنتهً بنفس الطرٌقة أٌضاً  ن العلماء أن العالم قد بدأ بالصدفةٌعلن كثٌر م

ساءل تٌ)النهاٌة واٌة لكل ما ٌحدث بٌن البدكبٌر نى ك معلٌس هناوبالتالً، فإنه ل
معنى لكل ما ٌحدث بٌن هذٌن  كٌف ٌمكن أن ٌكون هناك: أمثال هؤالء العلماء

 غٌر صائب؟ هو رأي رأي لماذا تدرك، فً أعماق ذاتك، أن مثل هذا ال(. الحدثٌن؟
 

 فً التارٌخ والعناٌة اإللهٌة 4الثبلثاء ـ دانٌال 
إذا كنا نإمن أن اإلنسان لٌس له حرٌة اإلرادة، فمعرفة هللا للمستقبل لن تكون  

حدث فً وفً الواقع، . بالشًء الخارق إذ أن كل أعمال اإلنسان قد سبق وحدَذدها
ر أالقرن الساب سٌكون بإمكان المرء معرفة كل ما  نهع عشر أن ملحداً فرنسٌاً تصو 
القوانٌن الطبٌعٌة ومواقع إذا تمكن شخص ما من معرفة كل  [فً المستقبل]سٌحدث 

ر هذا الملحد الفرنسً ذلك وقد تصو  . فترة زمنٌة محددةعند الجزبٌات فً الكون 
قوانٌن الطبٌعة، بما فً ذلك قوانٌن الطبٌعة التً تحكم البشر، بناء على االعتقاد بؤن 

 .ر نظام الكونٌ  هً التً ُتسَ 
فلقد خلقنا هللا بهذا . ٌة فً االختٌارع إرادة حرة وحرٌمتلك البشر بالطب 

ألن . عطى لنا حرٌة االختٌارفككابنات قادرة على المحبة، كان ال بد وأن تُ . االمتٌاز
رٌة فكان على هللا أن ٌخلقنا بحُ . حقٌقٌة المحبة الجبرٌة ال ٌمكن لها أن تكون محبة
ومع ذلك، فقوة هللا عظٌمة جداً، فهو . االختٌار لكً ٌجعلنا قادرٌن على المحبة
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رة وبؽض النظر عن ٌعرؾ المستقبل بالتمام حتى فً ظل إرادة البشر الحُ 
 .  م علٌهادِ قْ رة التً نُ االختٌارات الحُ 

 
بأٌة طرق ٌعد هذا . فً األصحاح الثانً من سفر دانٌال ةراجع النبوة الموجود

قوٌاً، على أن هللا ٌعرف المستقبل " برهاناً "ألصحاح الواحد دلٌبلً قوٌاً، بل حتى ا
  _________________________________________ ؟بجملته

 ______________________________________________  
 
ؾ كشانظر كٌؾ ٌت. عام مضت ٕٓٓٙأكثر من تب هذا األصحاح منذ لقد كُ  

وبمعنى من المعانً، ٌنبؽً أن تكون هذه . التارٌخ تماماً مثلما أعلن هللا فً النبوة
ألولبك الذٌن كانوا بالنسبة لنسبة لنا نحن الٌوم عن أهمٌتها النبوة ذات أهمٌة أكبر با

 ،التارٌخألننا ننظر الٌوم إلى الوراء، إلى  وذلك. ٌعٌشون منذ ألؾ عام مضى
ونستطٌع أن نرى بالتحدٌد كٌؾ أن هذه اإلمبراطورٌات قد جاءت وذهبت تماماً 

فارس فإنك ما م مادي وفلو أنك قرأت هذه النبوة خبلل فترة حك. مثلما تم التنبإ لها
الٌوم، وبالنظر إلى الوراء،  أما. اإلمبراطورٌات التً تلتها كنت لترى قٌام وسقوط

لشخص أن ٌراه ممن عاشوا قبل ذلك   مكننا أن نرى أكثر بكثٌر مما كان ممكناً ٌ
وهكذا فإن النبوة تشكل قوة بالنسبة لنا لم ٌستطع أولبك الذٌن عاشوا . بزمن بعٌد
 . تقدٌرهابالماضً 

الذٌن عاشوا  والشًء المدهش هو أنه على الرؼم من هذه المبلٌٌن من البشر، 
ورؼم امتبلكهم جمٌعاً لحرٌة االختٌار ، ٕفً العصور الطوٌلة المصورة فً دانٌال 

وحرٌة اإلرادة، ، فإن هللا عرؾ ما كان سٌحدث بالتمام وكان ٌعرؾ ما هً الممالك 
 . ٌعرؾ ذلك مسبقاً عد وستهبط، كان هللاالتً ستص

 
بابل، مادي : جمٌع تلك الممالك بً دانٌال صادقاً بشأن قٌام وسقوطلقد كان الن

وفارس، الٌونان، وروما، بما فً ذلك انهٌار روما وانقسامها إلى قوى أصغر ال 
ومن حٌث نقف فً التارٌخ اآلن، فإن المملكة الوحٌدة . تزال موجودة إلى الٌوم
فإذا كان دانٌال صادقاً بشأن كل . (ٗٗ: ٕدانٌال ) األبدي الباقٌة، هً ملكوت هللا

نثق فً هللا فٌما ٌتعلق ن، فكم سٌكون غباؤنا إذا لم الممالك التً مضت حتى اآل
 بالمملكة األخٌرة؟
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 األربعاء ـ الصراع العظٌم والتارٌخ
رؼم الفوضى الظاهرة  التارٌخ البشري ال ٌتكشؾ فً فراغ وعشوابٌة إن 

هناك قصة وسلسلة من األحداث ف. ما ٌبدو أنه خروج لؤلمور عن السٌطرةرؼم و
. خلؾ ما نراه، هناك صراع بٌن مبدأٌن مختلفٌن اختبلفاً جذرٌاً عن واحدهما اآلخر

وبهذه الخلفٌة فقط ٌمكننا البدء فً فهم . بالطبع نحن نتحدث عن الصراع العظٌم
 . التارٌخ البشري وفهم ما ٌعنٌه

 
 ٔ: ٕ؛ أٌوب 7ٔـ 7: ٕٔرإٌا  هذه اآلٌات على فهم تارٌخ العالم؟ كٌف تساعدنا

  ____ ٕٓ: ٙٔ؛ رومٌة ٕٔ: ٙ؛ أفسس ٘ٔ: ٖ؛ تكوٌن ٗٔـ ٕٔ: ٗٔ؛ إشعٌاء ٕو
 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 
وعند الصلٌب . إن الشٌطان هو مخلوق حقٌقً والمعركة معه معركة حقٌقٌة 

 . فً النهاٌة مإكداً  زم الشٌطان وصار هبلكهفقط هُ 
ومع ... السماء المسٌح معلقاً على الصلٌب فشملها الذهول والحزنلقد رأت " 

وما كان . ذلك فالناس المخلوقون على صورة هللا اتفقوا على سحق ابنه الوحٌد
 !...أرهب هذا المنظر الذي رآه سكان المسكونة السماوٌة

لقد تحالفت القوات الشٌطانٌة مع الناس األشرار فً تضلٌل الشعب حتى " 
 ...أن المسٌح هو ربٌس الخطاة وبذلك ٌصٌر هدفاً لكراهٌتهم واحتقارهم ٌعتبروا

رأى الشٌطان أن القناع الذي كان ٌخفً تحته حقٌقته قد تمزق، فانكشفت " 
سٌاساته الخادعة أمام المبلبكة ؼٌر الساقطٌن وأمام مسكونة السماء، وأعلن عن 

من عطؾ الكابنات فإذ أهرق دم ابن اإلنسان فقد حرم نفسه . نفسه كقاتل
لقد انفصمت آخر حلقة من حلقات العطؾ بٌن الشٌطان والعالم .... السماوٌة
 (.7ٕٖو 7ٕٕروح النبوة، مشتهى األجٌال، صفحة " )السماوي

 ولماذا لم ٌهلك هللا الشٌطان حٌنها؟ 
ومع ذلك فإن الشٌطان لم ٌهلك حٌنبذ، إذ حتى إلى ذلك الحٌن لم ٌكن " 

فالمبادئ المعرضة للخطر . ون ما اشتمل علٌه الصراع العظٌمالمبلبكة كلهم ٌدرك
وكان . وألجل اإلنسان كان ال بد أن ٌظل الشٌطان باقٌاً . كان ال بد أن تنكشؾ أكثر

وكان . ال بد للناس والمبلبكة أن ٌلمسوا الفرق بٌن سلطان النور وسلطان الظلمة
لنبوة، مشتهى األجٌال، روح ا" )على اإلنسان أن ٌختار لنفسه أي االثنٌن ٌخدم

 (. 7ٕٖصفحة 
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مه الكتاب المقدس، وروح النبوة أٌضاً، هو أن األحداث التً تجري هنا عل  ما ٌُ  
على األرض مرتبطة بالصراع األوسع نطاقاً، الصراع العظٌم بٌن المسٌح 

ل هذا الصراع موضوع الخلفٌة لكل ما ٌحدث هنا، سواء فً حٌاتنا وٌشك  . والشٌطان
إن كل شًء ٌتجلى وٌتكشؾ فً سٌاق . أو فً السٌاق األكبر للتارٌخ البشري الفردٌة

باتت هزٌمة الشٌطان  ،بعد الصلٌب ،واألخبار السارة هً أنه. الصراع العظٌم
مضمونة وسٌنتهً صراع الشٌطان مع البشر وسٌنتهً معه كل األلم والمعاناة 

 . والعنؾ والخوؾ وعدم الٌقٌن الذي ٌمؤل التارٌخ البشري
 

 الصلٌب فً التارٌخ  - الخمٌس
؟ ولم ٌكن هذا الحدث، م تارٌخ العالم إلى قسمٌنسَ قَ الحظت أن حدثاً واحداً هل  

ولم . بعض اإلمبراطورٌات الكبرى سقوط وأقٌام ، هو كما ٌمكن أن ٌتوقعه المرء
انقسم تارٌخ العالم إلى بدالً من ذلك، . شاؾ قارة جدٌدةٌكن هذا الحدث كذلك هو اكت

نسبٌاً من  متجول واحد فً جزء ناء  ومنعزل" حاخام" علممُ وت خبلل مقسمٌن من 
نظر إلى العدد الكبٌر من الٌهود وبال. اإلمبراطورٌة الرومانٌة مترامٌة األطراؾ

 الواحد هذا المعلم موت األمر األكثر إدهاشاً هو أن ٌكون فً ذلك الوقتماتوا الذٌن 
 .العبلمة التً قسمت تارٌخ العالم إلى حقبتٌن كبٌرتٌن كان هو

ر  فً سٌاق هللا والتارٌخ. ٌسوع موتبالطبع هو  الموتوذلك   ٌمكننا أن نقد 
أعمق معنى لتارٌخ العالم،  ألن فً الصلٌب ٌتجلى. بشكل أفضل صخبلالأهمٌة 

ٌخبرنا أن فالصلٌب . كذلك لتارٌخ البشريلك فً ظل الفشل الواضح للبشرٌة واوذ
لقد فتح . لنا وجعله إٌانا أبناء له تههللا قد فتح أمامنا مستقببلً جدٌداً من خبلل مؽفر

ذنوبنا من الماضً ومن التارٌخ لب أمامنا مستقببلً لن نحتاج فٌه إلى أن َنجالصلٌب 
عن كاهلنا ذاك  اقد أخذهفهذه الذنوب . الخاص بنا ونصحبها معنا إلى هذا المستقبل

لََها َوأَْوَجاَعَنا َحَملََها، أَْحَزاَنَنا"الذي  ".َتَحم 
إن هللا ٌلؽً : وٌمكن التعبٌر عن معتقد الخبلص كله فً هذه الجملة الواحدة 

ٌنتهً تارٌخ من خبلل المسٌح سو. منه وٌضع فً مكانه تارٌخه هو المٌبوستارٌخنا 
الماضً أن تنهض  ال ٌمكن لوصمات ومن خبلل المسٌح. عباد الخطٌة فً حٌاتنااست

إن تارٌخنا الشخصً، الذي ٌدٌن كل واحد منا، قد . التهامنا وتعذٌبنا والسخرٌة منا
وهكذا، فإننا ال نجد فً المسٌح تحرٌراً من ماضٌنا . ستبدل بتارٌخ المسٌح الكاملاُ 

فلقد ضمن هللا ذلك لنا على الصلٌب، . وحسب ولكننا نجد فٌه الوعد بمستقبل رابع
فإن هناك . تارٌخنا وبؽض النظر عما حدث فً تارٌخ العالم بؽض النظر عن

 .مستقببلً جدٌداً ومجٌداً ٌنتظرنا وٌنتظر العالم
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ما الذي تقول هذه اآلٌات أن المسٌح قد فعله من . 31ـ 32: 7كورنثوس 4اقرأ 

 ٌَّ   _________________ ؟ر هذا الحدث تارٌخ البشرٌةأجل البشرٌة؟ كٌف غ
 ______________________________________________  
 
الرب الذي مات عن طٌب خاطر تحت عبء  على كاهل نالقد تم وضع خطاٌا 

. بدالً من تلك الذنوب ذنب البشر، وهو لم ٌحمل ذنوبنا فحسب لكنه منحنا الخبلص
. وستمنحنا ذروة التارٌخ التً وعدنا المسٌح بها تارٌخاً أبدٌاً مع هللا، مإلؾ التارٌخ

لثانً وسٌكون مصٌر كل شخص متضمناً فً هذه الذروة التارٌخٌة إذ أن المجًء ا
ٌم والجدٌد ٌقدمان الوعد بـ فإن كبل من العهدٌن القد. للمسٌح سٌكون فاصبلً وحاسماً 

 ".جدٌدة وأرض جدٌدة سماوات"
 

وأن تارٌخك  ، خاصةإذا كنت قد قبلت المسٌح، فكٌف ٌنبغً أن ٌكون مستقبلك
  ٌ  ستخدم إلدانتك مهما كان استحقاقك لئلدانة على هذا الماضً؟الماضً لن 

 
 ـ لمزٌد من الدرس الجمعة

وقد أتً . إن الكتاب المقدس هو أقدم وأشمل تارٌخ ٌمكن للناس أن ٌقتنوه" 
ففً ... طوٌلة حفظت له ٌد إلهٌة طهارته الجٌأجدٌداً من نبع الحق األزلً، ومدى 

ففً . كلمة هللا وحدها نشاهد القوة التً وضعت أساسات األرض وبسطت السماوات
وفً هذا الكتاب . الكتاب المقدس وحده نجد بٌاناً موثوقاً به عن أصل األمم والشعوب
م تارٌخ عن جنسنا ال تشوبه الكبرٌاء أو التعصب البشري ٌُقد   .فقط 

ألخبار القدٌمة للتارٌخ البشري نجد أن نمو األمم وقٌام اإلمبراطورٌات فً ا" 
وصوغ األحداث ٌبدو وكؤن . وسقوطها ٌبدو وكؤن ٌعتمد على إرادة اإلنسان وبسالته

أما فً كلمة هللا فإن . الذي ٌتحكم فٌه قوة اإلنسان أو طموحه أو هواه إلى حد كبٌر
اخل كل شًء تضارب المصالح البشرٌة الستار ٌزاح جانباً فنشاهد خلؾ وفوق ود

والقوة واألهواء اإلنسانٌة، نشاهد قوات اإلله الكلً الرحمة تتمم بسكون وصبر 
 .مشورات إرادته

روح النبوة، " )إن الكتاب المقدس ٌكشؾ لنا عن الفلسفة الحقٌقٌة للتارٌخ" 
 (.ٕ٘ٓو ٕٗٓالتربٌة الحقٌقٌة، صفحة 
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 :أسئلة للنقاش
لسنوات عدٌدة، تناقش الفبلسفة والبلهوتٌون فً هذه القضٌة الشابكة المتعلقة  .ٔ

هإالء الفبلسفة من ولقد رأى العدٌد . بمعرفة هللا المسبقة واإلرادة الحرة للبشر
وهم ٌقولون أنه إما أننا ال نمتلك . والبلهوتٌٌن أن هذٌن أمرٌن ؼٌر متوافقٌن
مع ذلك، لماذا ٌعد هذٌن . المستقبلحرٌة اإلرادة أو أن هللا ال ٌعرؾ كل 

الموقفٌن خاطبٌن؟ ما هو الدلٌل الذي لدٌنا فً الكتاب المقدس على أننا كبشر 
نمتلك إرادة حرة؟ وأي دلٌل لدٌنا فً الكتاب المقدس أٌضاً على أن هللا ٌعرؾ 
المستقبل فعبلً؟ وٌجب أن تكون الحقٌقة هً أن هللا ٌعرؾ أحداث المستقبل قبل 

لماذا ال ٌوجد هناك تناقض فً . حتى فً ظل تمتعنا بحرٌة اإلرادةوقوعها 
وبٌن إقدام البشر م علٌها البشر فكرة أن هللا ٌعرؾ مسبقاً االختٌارات التً سٌقدِ 

 بمحض إرادتهم وحرٌتهم؟ على هذه االختٌارات 
واحدة من أعنؾ هجمات الشٌطان نجدها فً األصحاح الثانً من سفر دانٌال  .ٕ

فؤي أساس ٌمكنه أن ٌكون . بدلٌل عقبلنً واضح على وجود هللا والذي ٌمدنا
وؼٌر تارٌخ الجامد أكثر تثبٌتاً وترسٌخاً إلٌماننا من تارٌخ العالم، هذا ال

المتؽٌر؟ فجزء من هجوم الشٌطان هو استخدام العلماء ودفعهم إلى القول بؤن 
مٌبلد، أي بعد قبل ال ٘ٙٔم تب حوالً عااألصحاح الثانً من سفر دانٌال قد كُ 

فإن  مع ذلك،. بالفعل كثٌر من األحداث التً تنبؤ األصحاح بحدوثها أن حدث
فكٌؾ تمكن دانٌال من أن ٌتنبؤ . النبوة نفسها مثل هذا النقاش تبطله وتهدمه

بدقة متناهٌة بانقسام اإلمبراطورٌة الرومانٌة إلى دول أوروبا الحدٌثة، األمر 
عاماً من التارٌخ الذي  ٓٓٙأو  ٓٓ٘ثر من الذي لم ٌحدث إال بعد مرور أك

فإذا (. قبل المٌبلد٘ٙٔأي عام )البعض أن  سفر دانٌال قد ُكتب فٌه م ٌزعُ 
كانت نبوة مدهشة مثل هذه قد تطلبت معرفة مسبقة خارقة، فلماذا ال ٌنبؽً لنا 

تب فٌه بدالً ٌقوله عن نفسه وعن الزمن الذي كُ  إذن الثقة فً السفر بشؤن ما
قبول بوجهة نظر تدحضها النبوة نفسها؟ إن النقطة األساسٌة المقصودة من ال

تب فً وقت الحق هو تعرٌة السفر من من محاولة إثبات أن سفر دانٌال قد كُ 
 . ه تفشل، بل تفشل فشبلً ذرٌعاً وكما نرى، فإن محاولة مثل هذ. ةٌقوته النبو

 
ٌتمم سفإن هللا  ،واضطراب مهما بدا فً تارٌخ العالم من فوضى :مخلص الدرس

 .أؼراضه وسٌنتهً التارٌخ البشري بالمجًء الثانً المجٌد لٌسوع
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 (مارس) آذار ٓٔ الدرس العاشر

 وعد الصبلة
 

 السبت بعد الظهر
؛ ٗٗـ ٖٗ: ٕٙ؛ متى ٕٔ: ٕٔ؛ رومٌة ٕ: ٗكولوسً  :المراجع األسبوعٌة

 .ٖ: ٗ تسالونٌكًٔ؛ ٘ٔ: ٗٔ؛ ٌوحنا ٕ: ٗ؛ ٌعقوب ٙ: ٔٔعبرانٌٌن 
 

ْسَمعُ  َوأَُنوُح، أَْشُكو َوُظْهًرا َوَصَباًحا َمَساءً " :آٌة الحفظ ٌَ : ٘٘مزمور " )َصْوِتً َف
ٔ7.) 
 

نا الرب للصبلة ألن عدٌدة بالكتاب المقدس ٌدعو أجزاءفً  :الفكرة الرئٌسٌة للدرس
 .فً مسٌرنا معه الصبلة عنصر أساسً

 
ٌترقب أبونا السماوي : "أعطتنا روح النبوة هذه الكلمات حول مسؤلة الصبلة 

من ٌنبوع  لمن مٌزاتنا أن نشرب جرعات مشبعةالفرص لٌؽمرنا ببركاته، وإنه 
ع الصبلة ن ٌسمأل هللا لمستعد وراض  إن . واتنا إلٌهمحبته، فما أؼرب قلة صل

، ومع ذلك نرى بٌننا تردداً ظاهراً فً إعبلمه الخالصة الصاعدة من أوضع أوالده
كٌن ضعفاء معرضٌن لتجارب قوٌة وهم المبلبكة فً أناس مسا حاجاتنا، وماذا ٌظن

اق مشتوأما هللا فإنه ! منون إال ٌسٌراً ون إال قلٌبلً، وال ٌإرؼم ذلك ال ٌصل  على 
وها المبلبكة ٌسرون بالسجود . إلٌهم، راؼب فً أن ٌهبهم أكثر جداً مما ٌتصورون

أمام هللا وٌحبون القرب منه تعالى وٌتلذذون بالتحادث إلٌه ولكن أوالد آدم، وهم فً 
مسٌس الحاجة إلى عونه تراهم مكتفٌن بؤن ٌسلكوا بدون نور الروح القدس وبدون 

 (.8ٔو 8ٓح النبوة، طرٌق الحٌاة، صفحة رو" )مرافقته لهم وحضوره معهم
 ٌلخص هذا االقتباس األمر كله، ألٌس كذلك؟ 
 
 . نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم *
 

 األحد ـ قوة الصبلة
تلقى شاب رسالة من زمٌل سابق له فً العمل، شخص كان قد فً أحد األٌام  

. ولم ٌكن زمٌبل العمل هذٌن على وفاق مع واحدهما اآلخر. تقاعد منذ عدة سنوات
على أي حال، . وكان الشخص الذي تقاعد ٌعامل زمٌله الشاب بطرٌقة سٌبة للؽاٌة
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وكانت هذه . قراءتهاقام الشاب الذي ال ٌزال ملتحقاً بالعمل بفتح الرسالة وبدأ فً 
أنا ال أفهم كٌفٌة عمل الصبلة، ولم أستطع فهم ذلك : "الكلمات من مضمون الرسالة

فً لب منا فقد طُ  ومع ذلك أنا ال أدري ما حدث. ألقل من المنظور العقلًعلى ا
وإذ . وبالفعل بدأت أصلً على مدى األسابٌع القلٌلة الماضٌة الكنٌسة أن نصلً،

بلة شعرت بتبكٌت شدٌد بشؤن الكٌفٌة التً كنت أعاملك بها كنت أواظب على الص
وأنا أرى أنً كنت مخطباً وال أشبه المسٌح وبؤنً كنت . فً ذلك الوقت قبل تقاعدي

منذ فترة  أنا أعرؾ أنه كان ٌنبؽً الكتابة إلٌك معتذراً . نًإلٌما وبؽٌضاشاهداً سٌباً 
دم استحقاقً، إال أنه على  أن عبشدة وصدق، ورؼم مقدار  طوٌلة، لكنً أعتذر منك

أطالب بمؽفرة المسٌح من أجل كل ما فعلت، كما أطلب منك أنت أٌضاً أن 
 ."تسامحنً

فالصبلة قادرة لٌست على . تصور هذه القصة قوة الصبلة ،من نواح كثٌرة 
 للصبلة أن تفعل ذلك، وإنما بمقدور تحرٌك الجبال ونقلها، وإن كان من الممكن

ٌ  : ب حدوث شًء أكثر إعجازاً وعجباً الصبلة أن تسب ر قلب باستطاعة الصبلة أن تؽ
 .  اإلنسان

. ، فإنه لٌس من السهل دابماً فهم الصبلةصاحب الرسالة ومثلما كتب الشخص 
لم  م هللا على عمل شًء إذادِ قْ فلماذا نسؤل هللا من أجل شًء هو ٌعرفه بالفعل؟ أال ٌُ 

 تؽٌر ما سٌفعله الخالق؟  حقاً أنأوالً؟ هل ٌمكن لصبلتنا  نطلبه منه
 بدون الصبلة: ال، هناك شًء واحد مإكد أمسواء كنا نفهم كٌفٌة عمل الصبلة  

 . ٌكون مصٌر مسٌرنا مع الرب الفشل
 

ما هً النقطة الرئٌسٌة التً تشترك فٌها كل هذه . اقرأ النصوص التالٌة
؛ 7ٔ: ٘تسالونٌكً ٔ؛ 8: ٕتٌموثاوس ٔ؛ ٔ: 8ٔ؛ لوقا ٔٗ: ٕٙ؟ متى النصوص

  __________________ ٕٔ: ٕٔ؛ رومٌة ٕ: ٗ؛ كولوسً 7: ٗبطرس ٔ
 ______________________________________________  
 
أما إذا كنا ال نفهم . ببل انقطاع ال شك فً أنه مطلوب منا كمسٌحٌٌن أن نصلى 

فمعظمنا ال ٌفهم فً أؼلب األحٌان . كٌفٌة عمل الصبلة، فهذا فً الواقع أمر جانبً
وإذا انتظرنا . نٌوٌة أو المقدسة، سواء كانت األشٌاء الدبالكاملكٌفٌة عمل أي شًء 

الصعب أن ٌكون  فمنحتى نفهم بشكل كامل كٌؾ تعمل كل األشٌاء المتعلقة بإٌماننا، 
ناً، ألٌس كذلك؟ فكلمة إٌمان فً حد ذاتها تتضمن وتعنً أن هناك عناصر إٌماذلك 

ؼٌر أن هناك شٌباً واحداً ٌمكن للمرء أن . خارج نطاق استٌعابنا الذهنً والفكري
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ٌشهد بحدوثه، إذا هو صلى باستمرار وبحرارة ووفقاً لمشٌبة هللا، وهذا الشًء هو 
ٌ ر النفوس  . أن الصبلة ٌمكنها بل وهً بالفعل تؽ

 
مع ستكون فً مسٌرك ف أثرت الصبلة فً حٌاتك؟ أٌن ما هو مفهومك للصبلة؟ كٌ
 المسٌح من دون الصبلة؟ 

 
 ًصل  االثنٌن ـ المسٌح، المسٌا الم  

الصبلة؟ ما هو سٌاق عن الذي تعلمنا النصوص التالٌة إٌاه عن ٌسوع وما 
 ومضمون هذه اآلٌات؟ 

  ____________________________________ ٕٕو ٕٔ: ٖلوقا 
 

  ____________________________________ 9ٕو 8ٕ: 9لوقا 
 

  ____________________________________ ٖٔو ٕٔ: ٙلوقا 
 

  _____________________________________ 7: ٘عبرانٌٌن 
 

  ______________________________________ ٖٕ: ٗٔمتى 
 

  ___________________________________ ٕٖو ٖٔ: ٕٕلوقا 
 

  ___________________________________ ٗٗـ ٖٗ: ٕٙمتى 
 
بدون خطٌة وبدون من الواضح أن المسٌح، ابن هللا الطاهر، المسٌح الذي كان  

والذي عاش فً تناؼم وانسجام تامٌن مع إرادة اآلب، كانت له حٌاة صبلة  ،عٌب
فإذا كان (. 7ٔفً ٌوحنا المدونة ال تشتمل اآلٌات أعبله على صبلة ٌسوع . )قوٌة

المسٌح بحاجة إلى أن ٌصلً من أجل التعامل مع األمور التً كان ٌواجهها، فكم 
مل ذلك؟ إن مثال المسٌح لنا فً الصبلة ٌجعل من بالحري حاجتنا نحن إلى ع

من الصعب تخٌل وجود أي . الواضح مدى الحاجة إلى الصبلة فً مسٌرنا مع الرب
وإذا كان . شخص له عبلقة مع هللا دون أن ٌقوم هذا الشخص بالصبلة إلى الرب

ع هللا هم بكثٌر تواصلنا مأالتواصل مهماً للحفاظ على عبلقتنا مع اآلخرٌن، فكم هو 
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من خبلل الصبلة؟ وٌعطٌنا المسٌح مثاالً على ذلك، واألمر متروك لنا الختٌار إتباع 
 .مثاله

 
ما مدى ما تتسم به حٌاة الصبلة الخاصة بك من استمرارٌة واتساق وثبات؟ ما 
مدى سهولة صرف انتباهك عن الصبلة؟ هل تصلً بصفة مستمرة أم أنك تصلً 

نواحً ركزٌة أكثر فً كل أن تجعل الصبلة مكل؟ كٌف ٌمكنك االمش أثناءفقط 
 سٌرك مع الرب؟

 
 الثبلثاء ـ صبلة اإلٌمان

لِكنْ " ونِ  و  ان   بِد  ه ، ٌ ْمِكن   ال   إٌِم  اؤ  ه   إِْرض  ِجب   أل نَّ أْتًِ الَِّذي أ نَّ  ٌ  ه   ٌ ْؤِمن   هللاِ  إِل ى ٌ   بِأ نَّ
، ود  ْوج  ه   م  أ نَّ اِزي و  ه   الَِّذٌن   ٌ ج  ْطل ب ون  ما هً المبادئ الهامة . (ٙ: ٔٔعبرانٌٌن )" ٌ 

التً تعلمها هذه الفقرة فٌما ٌتعلق بما هو مطلوب للصبلة وما تعنٌه الصبلة 
  _______________________________________ ؟بالنسبة لنا

 ______________________________________________  
 
فنحن . ، الصبلة هً وسٌلة للمجًء إلى هللا، وسٌلة لفتح قلوبنا لهمن ناحٌة ما 

 ألَن  "المسٌح نفسه قال فً سٌاق صبلته فإن . ال نصلً كً ٌعرؾ هللا ما نحتاج إلٌه
ْعلَمُ  أََباُكمْ  هِ  َتْحَتاُجونَ  َما ٌَ ٌْ نحن نصلى ألن الصبلة (. 8: ٙمتى " )َتْسؤَلُوهُ  أَنْ  َقْبلَ  إِلَ

وسٌلة لجعل إٌماننا أقوى وأكثر هً الصبلة . ٌلة لممارسة إٌماننا فً هللاهً وس
 كٌؾ عملت الصبلة الحارة والراسخة ٌختبرن منا لم مَ . واقعٌة وجعله إٌماناً عملٌاً 

ة إٌمان الشخص ، على زٌادإلٌه والحاجة على هللا والمقدمة بشعور من االعتماد
 وتعمٌق عبلقته مع هللا؟ 

إنها وسٌلة . إن الصبلة هً وسٌلة لمساعدة النفس على التخلً عن الذات 
. مستوى شخصً جداً لى إنها وسٌلة إلعادة التواصل مع هللا ع. للموت بصفة ٌومٌة

شترٌت بثمن، وبؤنه لو تركت ر بها نفسك بؤنك لست لذاتك وبؤنك اُ تذك  إنها وسٌلة 
لنفسك فستنهار وستموت فً عالم ملًء بالقوى والقدرات التً ٌمكنها فً لحظة أن 

 .تدهسك فً التراب
 

ما الذي ٌعنٌه ذلك ." التمسوا الرب فً الصبلة"كثٌراً ما نسمع هذه العبارة، 
  _________________ .ٕٔ: 8؛ زكرٌا ٗو ٖ: 9انظر دانٌال  بالنسبة لك؟

 ______________________________________________  
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ن ٌمكنه أن ٌرى صلواته تمتد إلى فمَ . إٌمان عملإلى حد كبٌر، كل صبلة هً  

ما نصلً دون رإٌة ؼالباً  السماء؟ ومن بإمكانه أن ٌرى هللا ٌتسلم هذه الصلوات؟
ٌستجٌب بؤفضل طرٌقة ذلك، فنحن نإمن بؤن هللا ٌسمع و ومع. نتابج فورٌة لصلواتنا

إن الصبلة هً عمل إٌمان فٌه نصل إلى ما هو أبعد مما نراه ونشعر به أو . ممكنة
 .حتى ما ندركه بشكل كامل

 
من تكرار وروتٌن، على نقٌض ما هو صادق وصادر تك ما مقدار ما فً حٌاة صبل

ٌر من من األعماق؟ كٌف ٌمكنك االبتعاد عن النوع األول واالقتراب من النوع األخ
 أنواع الصبلة؟ 

 
 األربعاء ـ ألنكم ال تطلبون

حقاً هل " :، ؼالباً ما تكوناألسبلة التً ٌسؤلها أولبك الذٌن ٌصلونى حدإ 
ٌُقِدم على  عمل شًء ما كان لٌفعله لو لم أطلب أنا منه بإمكان صبلتً أن تجعل هللا 

هو التوجه إلى  فكل ما علٌنا عمله ،لكً ما نجٌب علٌهو. ل منطقًهذا سإا" ذلك؟
 . كلمة هللا لنرى ما ٌقوله هللا لنا

 
ما الذي تقوله هذه . 32ـ 38: 7؛ ٌعقوب 32و 1: 33؛ لوقا 4: 6اقرأ ٌعقوب 

  _________________________ ؟هللا أعمالاآلٌات عن صلواتنا وعن 
 ______________________________________________  
 
عبلقتنا مع اآلخرٌن ومع فً بقدر ما للصبلة من قدرة على تؽٌٌرنا والتؤثٌر  

أن صلواتنا تإثر فً على تؤكٌد الهللا، بقدر ما نجد أن الكتاب المقدس واضح جداً فً 
 .بطرٌقة أو بؤخرى -ٌستجٌب وهو ،فنحن نطلب. ما ٌفعله هللا

 
ٌ   فًمبدأ هذا الكٌف نرى . 55ـ 44: 32اقرأ تكوٌن    _______ ؟ز التنفٌذ هناح

 ______________________________________________  
 
الصعوبات الفلسفٌة المرتبطة بفهم هذا الحق ومرة أخرى نقول أنه مهما كانت  

لذا  ،وهللا نفسه قال بؤنه ٌستجٌب لصبلتنا. فإن هللا بالفعل ٌستجٌب لصلوات البشر
 .  علٌنا الوثوق فً كبلمه
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ا" ع   ف إِذ  اض  و  ْعبًِ ت  ً   الَِّذٌن   ش  ِع ِهمْ  اْسِمً د  ٌْ ل  لَّْوا ع  ص  ل ب وا و  ط  ْجِهً، و  وا و  ع  ج  ر  نْ  و   ع 

قِِهمِ  ر  ِدٌةِ  ط  نًِ الرَّ ع   ف إِنَّ اءِ  ِمن   أ ْسم  م  أ ْغفِر   السَّ ه مْ  و  ت  ٌَّ ِط أ ْبِرئ   خ  ه مْ  و  أخبار ٕ)" أ ْرض 
  ____________ ؟ما الذي تعلمنا هذه الفقرة إٌاه حول الصبلة (.ٗٔ: 7األٌام 

 ______________________________________________  
 
نعم لقد طلب . الحظ، مع ذلك، إن هللا لن ٌبرئ أرضهم فقط ألنهم طلبوا ذلك 

. لوا، لكن الصبلة ما هً إال جانباً واحداً من انتعاشة عامة من جانبهممنهم أن ٌص
اَنا اْعَتَرْفَنا إِنِ : "ولعل أهم مثال على هذا المبدأ نجده فً هذه اآلٌة ٌَ  أَِمٌن   َفُهوَ  ِبَخَطا

ْؽِفرَ  َحت ى َوَعاِدل ، اَنا لََنا ٌَ ٌَ ٌَُطه َرَنا َخَطا إننا نرى هنا  (.9: ٌٔوحنا ٔ" )إِْثم   ُكل   ِمنْ  َو
فنحن . وبٌن أعمال هللا فً حٌاتنا( فً هذه الحالة االعتراؾ)بٌن الصبلة  ٌاً قو رابطا

نعترؾ بخطاٌانا وهو ٌؽفرها لنا، وهً عملٌة ٌنتج عنها أٌضاً قٌام هللا بتطهٌرنا من 
والنقطة الواضحة المتضمنة هنا هً أننا ما لم نصلً، ما لم . إثمنا وعدم برنا

صلواتنا  حالة]ال شك فً أن هللا فً هذه الحالة  إذن،. ؽفر لنالن ٌُ  نعترؾ، فإنه
 .ٌعمل استجابة لصبلتنا[ واعترافاتنا

 
 الخمٌس ـ االمتثال للشروط

ثم ٌقوم بعدها بالدهون وجبة كبٌرة ملٌبة لتهم ٌجلس شخص فً مطعم وٌ 
كرٌم اآلٌس ألمر بتناول وعاء كبٌر من وبعد ذلك، ٌختم ا. مشروب ؼازيشرب ب

وتناولهوجبة مثل )إلى النوم  هوفً هذه اللٌلة، وقبل خلود. شوكوالتةالمؽطاة بال
رب، من فضلك ٌا" :وجزء من صبلته هو، للصبلةتٌه ، ٌركع على ركب(هذه

 ."نًساعدنً على إنقاص وز
 ما هو الخطؤ فً هذه الصورة؟  
ك أموراً ٌتعٌن الحقٌقة هً أنه ٌمكننا توقع أن ٌستجٌب هللا لصلواتنا، لكن هنا 

لقد قٌل أنه ٌنبؽً لنا أن نعٌش صلواتنا؛ بمعنى أنه . علٌنا القٌام بها لكً ٌفعل هللا ذلك
. ما فً وسعنا، لنجعل صلواتنا تستجاببذل علٌنا القٌام بكل ما نستطٌع القٌام به، 

على العكس . ولٌس فً ذلك اتكال على القدرة البشرٌة وال داللة على انعدام اإلٌمان
 .ذلك، هذا جزء مما ٌعنٌه العٌش باإلٌمان من
إن راعٌنا إثماً فً قلوبنا، أو تمسكنا بخطٌة واحدة معلومة لدٌنا، ال ٌستمع لنا " 

عندما نصلح كل . الرب، ولكنه فً كل وقت ٌقبل صبلة النفس التاببة المنسحقة
ال . نااألخطاء المعلومة، ٌحق لنا أن نإمن بؤن الرب قد سمع وأنه لٌستجٌب صلوات
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ال ٌمكننا أن نخلص إال باستحقاقات المسٌح  نا أن نرضً هللا باستحقاقاتنا إذٌمكن
ومع ذلك فعلٌنا واجب نقوم به إلٌفاء شروط . فدمه الثمٌن هو الذي ٌطهرنا. وحدها
، 8ٙروح النبوة، طرٌق الحٌاة، صفحة " )عامل آخر للصبلة المنتصرة. القبول

 (.ٕٔٓٓالطبعة السابعة، عام 
لكن . ال تقول روح النبوة أنه علٌنا أن نكون كاملٌن كً تستجاب صلواتنا 

روح النبوة واضحة أٌضاً فً أن قبولنا من هللا لٌس على أساس استحقاقنا نحن ولكن 
إن ما تقوله روح النبوة هو أنه علٌنا . فقط على أساس استحقاقات المسٌح من أجلنا
الخضوع لمشٌبة هللا كً ٌتمكن هللا من أن نكون فً موقؾ من اإلٌمان والتواضع و

 .  العمل فً حٌاتنا
 

انظر ) ؟"االمتثال للشروط"كٌف تساعدنا النصوص التالٌة على فهم ما ٌعنٌه 
  (ٖ: ٗتسالونٌكً ٔ؛ ٘ٔ: ٌٗٔوحنا  ؛ٖٕ: 9؛ لوقا 9ٕ: ٗ؛ تثنٌة 8ٖ: ٓٔعبرانٌٌن 

 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 
حٌاة صبلة فعالة  من بٌن كل الشروط الضرورٌة البلزمة ألن ٌكون لناربما  

هو شعورنا بالعوز وبالعجز وشعورنا كذلك بؤننا خطاة فً حاجة إلى النعمة وبؤن 
ن نكون متؽطرسٌن فؤ. لذي قام بعمل الكثٌر من أجلنارجاءنا الوحٌد هو فً الرب ا

 . وواثقٌن فً ذواتنا ومملوءٌن بحب الذات هو فً الواقع وصفة لكارثة روحٌة
 

لً من أجلها بلجاجة؟ وبٌنما أنت تصلً، اسأل نفسك، ما ما هً األشٌاء التً تص
الذي ٌمكن أن أعمله بشكل مختلف وٌمكن أن ٌساعد فً حصولً على استجابة 

 أرٌده بشدة؟ هللا لشًء 
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
وال ٌمكن ألي وسٌلة . إنها سر القوة الروحٌة. إن الصبلة هً نسمة النفس" 

إن الصبلة تؤتً  .أن تستبدلها دون أن تتؤثر سبلمة النفسأخرى من وسابل النعمة 
بالقلب إلى اتصال فوري بٌنبوع الحٌاة، وهً تقوي أعصاب وعضبلت االختبار 

 (. ٕ٘٘و ٕٗ٘روح النبوة، خدام اإلنجٌل، صفحة " )الدٌنً لئلنسان
حتى وإن كنا ال نحصل على األشٌاء التً طلبناها بالذات، وفً الوقت الذي و" 

ٌسمع وسوؾ ٌستجٌب  علٌنا أن نإمن بؤن الرب فمع ذلك، ،نا إلٌهنا بطلبتقدم
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ونحن خطاة قصار البصر، كثٌراً ما نطلب ما هو لضررنا، وأما  ألننا. لصلواتنا
أبونا السماوي فحباً لنا ورفقاً بنا ٌستجٌب صلواتنا بؤن ٌعطٌنا ما هو لخٌرنا األكبر 

فعندما ٌبدو . ننا وعرفنا األمور على حقٌقتهاوما كنا لنطلبه ألنفسنا لو استنٌرت أذها
لنا أن صلواتنا ؼٌر مستجابة ٌجب أن نتمسك بالوعد، ألنه ال بد من أن ٌؤتً وقت 

وأما اإلدعاء بؤن صلواتنا  .االستجابة وننال البركة التً نحن فً أشد الحاجة إلٌها
تطفل، بل  نفسه الذي نطلبه فهوتستجاب بالكٌفٌة التً نعٌنها نحن وفً الشًء 

. تصلؾ، ألن هللا أحكم من أن ٌخطا وأصلح من أن ٌمنع خٌراً عن السالكٌن بالكمال
روح النبوة، " )فبل تخش االتكال علٌه حتى إذا كنت ال ترى الجواب فوراً عما طلبت

 (.ٕٔٓٓ، الطبعة السابعة، 87طرٌق الحٌاة، صفحة 
 

 أسئلة للنقاش
أصلً، إذا كان هللا ٌعرؾ مسبقاً كل لماذا : "ماذا تقول لشخص ٌسؤل قاببلً  .ٔ

 "شًء؟
ن منا ال ٌصارع فً بعض األحٌان مع مسؤلة الصبلة المستجابة والصبلة مَ  .ٕ

ؼٌر المستجابة؟ على سبٌل المثال، ٌصلً بعض األشخاص من أجل أن ال 
 ا ال تتعطل السٌارة فإنهمتتعطل سٌارتهم أثناء رحلة ٌقومون بها، وعندم

وهذا أمر . لظروؾ السعٌدة إلى الصبلة المستجابةٌرجعون الفضل فً هذه ا
لكن ما الذي تقوله ألشخاص صلوا هم أٌضاً من أجل أن ال ٌموت . جٌد

طفلهم، ومع ذلك ٌموت الطفل؟ كٌؾ لنا أن نفهم هذه األمور؟ أو هل نستطٌع 
 فهمها على اإلطبلق؟ 

 ما هو دور الروح القدس فً حٌاة الصبلة الخاصة بنا؟  .ٖ
أحد األشخاص الجدد إلى صؾ مدرسة السبت الخاص بكم  تخٌل لو جاء .ٗ

هل ٌمكنكم أن تعلموننً ما معنى أن تصلً؟ كٌؾ ٌنبؽً لً أن : "وسؤل
أصلً؟ لماذا ٌجب أن أصلً؟ وما الذي ٌنبؽً أن أتوقعه عندما أصلً، وما 

 كٌؾ ستجٌب شخصاً مثل هذا؟ " هو الذي ال ٌجب أن أتوقعه؟
 

اك الكثٌر من األمور المتعلقة بالصبلة نحن ال ال شك فً أن هن :مخلص الدرس
حٌاتنا، ستؽٌر الصبلة إن : ون ٌعرفون شٌباً واحداً مإكداً ـ  صلٌُ  الذٌنلكن . نستوعبها

 .ولؤلفضل كذلك
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 (مارس) آذار 7ٔ الدرس الحادي عشر

 اننَّ هللا كف    
 

 السبت بعد الظهر
؛ ٘ـ ٔ: 8؛ عبرانٌٌن ٓٔ: ٔ٘؛ مزمور 8ـ ٘: ٗٙإشعٌاء  :المراجع األسبوعٌة

 . ٕٕـ ٔ: 9؛ أعمال ٖٙـ ٖٖ: ٔٔ؛ رومٌة ٘: ٖٕأخبار األٌام ٔ
 

ب   ِمنَ  َسؤَْلتُ  َواِحَدةً " :آٌة الحفظ اَها الر   ٌ تِ  ِفً أَْسُكنَ  أَنْ : أَْلَتِمسُ  َوإِ ٌْ ب   َب امِ  ُكل   الر   ٌ  أَ
اِتً، ٌَ ًْ  َح ، َجَمالِ  إِلَى أَْنُظرَ  لَِك ب  سَ  الر  َكلِهِ  ِفً َوأََتَفر  ٌْ  (.ٗ: 7ٕمزمور " )َه

 
هللا كفنان؟ ما الذي ٌعنٌه ذلك؟ وما الذي ٌعنٌه ذلك بالنسبة  :الفكرة الرئٌسٌة للدرس

 لنا؟
 
ث، قداسة هللا، وهللا الثالو: نظرة على مختلؾ جوانب الربألقٌنا حتى اآلن  

لفت هللا فً الكتاب المقدس نادراً ما ٌُ  مع ذلك، هناك صورة واحدة عن. كفادي
 .وهً هللا كفنان ،االنتباه إلٌها

وال ٌعرؾ الكثٌر من . لٌس لدٌهم أي اهتمام بالفن هم كثٌر من الناس أنٌزعُ  
وقد ٌعرفون ما ٌحبونه، لكن ذلك لٌس أكثر من . المسٌحٌٌن سوى القلٌل عن الفن

على أبداً ، لكنهم ال ٌنظرون إلٌه وٌعترؾ آخرون بوجود الفن. معرفتهم عن أنفسهم
. كثٌراً ما كانت المسٌحٌة متناقضة حول موضوع الفنون. أنه ذات قٌمة أو أهمٌة

ا شر وإلحاد؛ وفً أحٌان أخرى ففً بعض األحٌان، كان ٌندد بالفنون على إنه
وهناك أٌضاً الكثٌر من . علمانٌة لها محبٌها ومرٌدٌها" دٌانة"ت الجمالٌات أصبح

اب المسٌحٌٌن الذٌن تناولوا موضوع الفنون، لكنهم نادراً ما حاولوا ربط مفهوم ت  الكُ 
 . ساسٌةبالعقابد المسٌحٌة األ" الجمال"
ورؼم ". الجمال هو الحق، والحق هو الجمال: "ٌقولكتب الشاعر جون كٌتس  

ق والخل. اهلل فً الواقع هو حق، والحق جمٌلفأن كٌتس قد بالػ فً األمر بالتؤكٌد، 
 . نفسه ٌشهد بحقٌقة أن هللا فنان ومحب لما هو جمٌل

 
 .نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم *
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 األحد ـ هللا كفخاري
اآلن  " ا و  ب   ٌ  ا أ ْنت   ر  ْحن  . أ ب ون  ٌن   ن  أ ْنت   الط  ا، و  ابِل ن  ا ج  ل ن  ك  ل   و  م  ك   ع  ٌْ د   :ٗٙإشعٌاء " )ٌ 
8.) 
 

الكتاب المقدس فٌها عن هللا وهو ٌظهر مهارات فً  متى كانت أول مرة أعلن
اب  "العمل بـالـ    ___________ 7: ٕ؛ ٖٔو 7ٕو ٕٙ: ٔتكوٌن  ؟"[الطٌن]ت ر 

 ______________________________________________  
 
تراب "من أول البشر هللا وهو ٌخلق الحدٌث عن ستهل الكتاب المقدس بٌُ  

 مرتبطة بشكل وثٌق" الرجل"فً الواقع، إن الكلمة العبرٌة التً تعنً آدم ". األرض
، وهو ارتباط لؽوي ٌإكد على "أدامه"وهً " األرض"الكلمة العبرٌة التً تعنً ب

. فهو بالحقٌقة قد شكلنا من طٌن األرض". فخاري"الحق المدهش حول مهارة هللا كـ 
من الصعب أن نتصور كٌؾ ٌمكن إلنسان، بدم وعظام وجلد وأعصاب وما إلى ذلك 

إن وجودنا هو معجزة . بالجسم، أن ٌكون قد تشكل من الترابمن أجزاء مذهلة 
 . تفوق بكثٌر إدراكنا البشري

قد نجح فً توضٌح " فخاري"، وعلى الرؼم من أن تصوٌر هللا كـوبشكل ما 
وكما هو الحال مع )لٌشكلنا، إال أن هذا التصوٌر [ الطٌن]أن هللا قد استخدم التراب 

توضٌح هو بالكاد قادر على ( عمل هللا وقوته معظم الصور التً تسعى إلى توضٌح
فؤي فخاري، على كل حال، ٌمكنه التعامل . بشكل منصؾ إبداع هللا ومهارته الفنٌة

 مع الطٌن وتحوٌله إلى شًء حً ُمَتَنف س؟
 

كٌف ٌتم استخدام . 32: 73؛ مزمور 2ـ 7: 86؛ إشعٌاء 32ـ 5: 32اقرأ إرمٌا 
  __________________ ؟النصوص صورة هللا كفخاري فً بعض من هذه

 ______________________________________________  
 
نجد من بٌن المفاهٌم المعلنة فً هذه اآلٌات الفكرة المتعلقة بمدى ما نحن علٌه  

فالفخاري، . ، مثل الطٌن فً ٌدي الفخاريبشكل مافنحن، . من عجز أمام قوة هللا
 . ولٌس الطٌن، هو الذي ٌعمل

ثٌراً فإذا كان هللا ٌهتم ك. الوقت، ٌعمل هللا لٌعٌد خلق صورته فٌناذات فً  
بشؤن خلٌقته المادٌة، فكم سٌكون أكبر بكثٌر اهتمامه وعناٌته بشؤن جمال ومبلحة ما 
 ٌمكن أن ٌفعله فٌنا؟ وعلٌنا أن نخضع وأن نموت عن الذات وأن نتعاون مع الرب
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استردادنا، قدر اإلمكان، إلى الجمال الروحً واألخبلقً الذي ٌسعى إلى إعادة 
بالتؤكٌد، ٌمكن للمظهر الخارجً أن ٌكون . مرة األصلً الذي كنا نمتاز به ذات

 .جمٌبلً وجذاباً، لكن الجمال الداخلً هو ما ٌهم حقاً 
 

ابتكر الكاتب الروسً فٌودور دستوٌفسكً شخصٌة خٌالٌة كانت، وفقاً لقول 
وأٌة أمور فً " لةٌالنفس الجم"ما هً فكرتك عن ". نفساً جمٌلة"دوستوٌفسكً، 

 افق، مع هذا المثل األعلى؟ شخصٌتك تتوافق، وال تتو
 

 (مصمم معماري)االثنٌن ـ هللا كمهندس 
، جاء بهم إلى جبل بشكل معجزي إسرائٌل من عبودٌة مصر بعد أن حرر هللا بنً

كٌف كان الجمال متضمناً بٌن كل . وهناك ضمهم إلى نفسه فً عهد مقدس. سٌناء
  ____________ (9ـ ٔ: ٕ٘خروج )؟ التعلٌمات التً أعطاهم هللا إٌاها هناك

 ______________________________________________  
 
بنً إسرابٌل  إنقاذمفصبلً حول  ٌعطً النصؾ األول من سفر الخروج وصفاً  

أما النصؾ الثانً من السفر فٌتعامل مع قضاٌا تتضمن . من مصر بطرٌقة معجزٌة
هللا " مخطط"ٌلٌها  9ـ ٔ: ٕ٘فالتعلٌمات اإللهٌة الموجودة فً خروج . الجمال

: ٕ٘الكهنوتٌة وذلك فً خروج والثٌاب لمقدس المتنقلة وأثاثاتها التفصٌلً لخٌمة ا
نجد ( 8ٖ: ٓٗخروج )سفر إلى نهاٌة ال ٔ: ٖ٘ومن خروج . ٔٔ: ٖٔـ ٓٔ

هذه  لتنفٌذدقٌق ل ج  ، جنباً إلى جنب مع سِ التً أعطاها هللا التفصٌلٌة األوصاؾ
  .جل تفاصٌل موسعة من المهارات الفنٌةوٌشمل هذا السِ . التفاصٌل

ة فً وتعد هذه المجموعة من التفاصٌل بالنسبة للكثٌرٌن من المسٌحٌٌن ممل 
ّّ سِ مُ  لكنها كانت. قراءتها ة هلل لدرجة أنه لم ٌقدم هذه التفاصٌل العدٌدة فقط إلى ّر

 . أولبك الذٌن تحرروا حدٌثاً من العبودٌة ولكنه شملها أٌضاً فً الكتاب المقدس
فً األسفار الخمسة األولى من الكتاب  وهناك ما ٌقرب من خمسٌن أصحاحاً  

وهللا . جمٌل  الدقٌقة بشؤن تصمٌم وإنشاء مسكنالمقدس وفٌها تسجٌل لتوجٌهات هللا
وجٌهات الدقٌقة بشؤن أٌضاً الت لمخططات المعمارٌة فحسب لكنه أعطىلم ٌوفر ا

 ومما له داللته وأهمٌته هو أن هللا على جبل سٌناء لم ٌعط فقط. تؤثٌث المسكن
الوصاٌا العشر، التً هً تعلٌمات هللا فٌما ٌتعلق بالطاعة داخل العهد، لكنه أعطً 
توجٌهات محددة أٌضاً بشؤن كٌفٌة تصمٌم بناء وافر ٌتضمن كل أنواع المهارات 

 . الفنٌة تقرٌباً 
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كان هللا هو المصمم المعماري لكل شًء، حتى أنه ألهم الحرفٌٌن لصٌاؼة  
. البشري ولم ٌترك أي شًء لبلستنتاج. تفاصٌل الزخارؾ الموجودة بالمسكن أدق
ثه اأثه وتوابعباإلضافة إلى  المسكن تناول التخطٌط لبناءالتً تعدد األصحاحات إن 

صص للحدٌث عن أي موضوع آخر فً األسفار ٌفوق أي عدد أصحاحات خُ 
 .الخمسة األولى من الكتاب المقدس

 
نِ د ٌ  نموذج ش  على أي  ْسك  ؟ األرضً وماذا ٌخبرنا ذلك عن محبة هللا للجمال اْلم 
  __________________________ ٘ـ ٔ: 8؛ عبرانٌٌن 9: ٕ٘خروج 

 ______________________________________________  
 
للمسكن السماوي، فبالكاد ٌمكننا البدء " ظل"إذا كان المسكن األرضً مجرد  

فً تصور نوع الجمال الذي ال بد وأنه موجود فً المسكن الحقٌقً، ذاك الذي من 
 . صنع هللا نفسه

 
إلعطاء كان ذلك هل لمسكن جمٌبلً؟ أن ٌكون الماذا فً اعتقادك كان من المهم 

لمساعدتهم على استشعار  أو ربماالناس شعوراً بالرهبة أمام قوة وعظمة هللا؟ 
لمجد المسكن فهمنا أن ٌساعد أمام مثل هذه العظمة؟ كٌف ٌمكن ذاتٌة حاجتهم ال
 إثمنا؟ دنٌوٌتنا وعلى نقٌض ه وصفات هللا طبٌعةل نافً استٌعاب

 
 هللا كموسٌقار -الثبلثاء 

ة  " ع  أ ْرب  ، آال ف   و  اب ون  وَّ ة   ب  ع  أ ْرب  ون   آال ف   و  ب ح  ب   م س  ِمل تْ  الَّتًِ بِاآلال تِ  لِلرَّ ْسبٌِحِ  ع  " لِلتَّ
  (. ٘: ٖٕأخبار األٌام ٔ)
 
أربعة آالؾ شخص ٌعزفون على آالت : حاول تصور المشهد المذكور أعبله 

 .ال بد وأن تكون هذه خدمة عبادة مذهلة! موسٌقٌة تسبٌحاً هلل
فإننا نجد فً الكتاب المقدس . وال ٌقتصر التعبٌر الفنً هلل على الفنون التمثٌلٌة 
ت طقوس بنً كانمن وحً هللا، كان ، باإلضافة إلى التصمٌم المعماري الذي نهإ

 . كذلك محب للموسٌقى الجملٌةفاهلل . أٌضاً  بل الربمن قِ  إسرابٌل الدٌنٌة ملَهمة
 

صموبٌل ٕ بنو إسرائٌل فً العبادة؟عملها للمزامٌر التً است مه  ظْ كٌف ٌصف داود ن  
  ________________________________________ ٕو ٔ: ٖٕ
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بل الرب لكتابة ن قِ مِ  اُحً لهأنه قد لقد كان داود واضحاً فً التؤكٌد على  

لهذه  ورؼم أنه ال ٌعنً أن الرب قد كتب الكلمات واللحن. مهاالمزامٌر التً نظَ 
وإال، . عزؾالمزامٌر، إال أن ذلك ٌعنً أن هللا ٌهتم بنوع الموسٌقى التً كانت تُ 

 ؟بهذه المزامٌر والتسابٌح[ وؼٌره]فلماذا اهتم هللا بإلهام داود 
 

ماذا ٌخبرنا هذا عن دور الرب فً الموسٌقً التً . 47: 41أخبار األٌام 4اقرأ 
  ____________________________ ؟كانت ت عزف فً خدمات العبادة

 ______________________________________________  
 
طقوس الهٌكل كانت أجزاء العهد القدٌم أنه كلما كان هناك ِذْكر  ل فً كلنجد  

تصور، على سبٌل المثال، جو . هذه الطقوس الموسٌقى جزءاً واضحاً ورابعاً من
آلة  ٓٓٓٗلقد كان هناك . ٘: ٖٕأخبار األٌام ٔفً  ةالعبادة فً األوصاؾ الموجود

ٌقٌة إال أنه من المإكد أنها لم تكن هذه األلحان الموس ومهما كانت أصداء! موسٌقٌة
 !مملة أو جافة

 ، وبؤن جمٌع األممجمالٌة متوقعة فً العبادة المقدسةالنواحً الؤن بقد ٌقال  
مع ذلك، . آللهتهم هذه األبعاد الجمالٌة عند التعبد ظهر مثلعبر التارٌخ كانت تُ 

سه هو مصمم كل ٌمكنه التؤكٌد على أن هللا نفكان فشعب إسرابٌل وحده هو الذي 
جانب من جوانب العبادة، بما فً ذلك المعمار واألثاث والمبلبس الكهنوتٌة 

 ومإٌد   از  جَ وال ٌمكن أن ٌكون هناك شك فً أن التصمٌم الفنً مُ . والطقوس الدٌنٌة
م اتخاذ حر  عد الجمالً أو ٌُ فؤي شخص ٌرفض البُ . علٌه فً كلمة هللا وموافق  

ا هو ٌعمل ضد ما ٌسجله الكتاب المقدس بخصوص إنم المسٌحً من الفن مهنة
 .الفنون

 
التً كانت ترافق عبادة بنً  على الرغم من أننا ال نملك األلحان الموسٌقٌة

تأكٌد كان ٌعمل على رفع النفس كان جواً جمٌبلً وبكل  هقدٌماً، ال بد وأن إسرائٌل
كٌف تعمل الموسٌقى فً كنٌستك الٌوم؟ كٌف ٌمكننا التأكد من أن . الرب صوب

الموسٌقى تقوم بنفس الدور، بمعنى أنها ترفع نفوسنا نحو الرب، بدالً من أن 
 تدفعنا فً اتجاه آخر مغاٌر؟
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 األربعاء ـ هللا كمؤلف
الكتاب  األدبٌة المدهشة فًقٌمة كثٌراً ما كان علماء الكتاب المقدس معجبٌن بال 

من ناهج فً الواقع، هناك الكثٌر من الكلٌات العلمانٌة التً تقوم بتدرٌس م. المقدس
وهم ٌدرسون الكتاب المقدس، لٌس ألنهم ٌعتقدون . أدبٌةاسات الكتاب المقدس كدر

لما فً الكتاب المقدس من جمال ذلك نظراً ولكنهم ببساطة ٌفعلون  ،أنه كلمة هللا
 . أدبً

للكلمة القٌمة األدبٌة بجمال نتمتـ ع ببركة االستمتاع وكمسٌحٌٌن، نحن  
ومباركون أٌضاً بنعمة معرفة الحق عن هللا كما هو معلن فً الكتاب ، ةالمقدس
ً وال شك أٌضاً فً أن البناء الرابع للقصص واألشعار فً كلمة هللا، والت. المقدس

لقدس، ٌقطع شوطاً طوٌبلً فً مساعدتنا من الروح ا كتبها األنبٌاء بؤسلوبهم مسوقٌن
 . على فهم الحق الوارد فً كلمة هللا

تعالٌمه إكد لمعقد ٌن الرسول بولس، على سبٌل المثال، بخطابه البلهوتً اإ 
بولس فً األحد عشر  قدممثبلً، ٌُ . وبصفة منتظمة بوسابل أدبٌة قوٌة البلهوتٌة

ح هذه ـّ تصف. (اإلنجٌل) لبشارةأصحاحاً األولى من سفر رومٌة وصفاً شامبلً ل
 . األصحاحات والحظ مختلؾ المواضٌع التً ٌنسجها بولس معاً 

 
  ___ ؟د قبلهرِ ما الذي ٌحدث هنا بعد كل ما سبق وس  . 58ـ 55: 33اقرأ رومٌة 

 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 
خبلص، بالتسبٌح انطلق الرسول بولس، الذي قدم عرضاً موسعاً لتارٌخ ال 

لٌة موقبل أن ٌواصل بولس تلخٌص النتابج الع. وصل إلى قمة جبل عال كمتسلق
 . لبشارة اإلنجٌل تراه متعبداً متهلبلً هلل

: ظهر بولس هذا اإلٌقاع األدبً الرقٌق عدة مرات فً رسابله وخطاباتهوٌُ  
 . قبل ختام رسالته بنصٌحة عملٌة ، وذلكنقاش الهوتً معقد ممزوج بالتسبٌح هلل

ر هللا من صو  ٌا مملوء أٌضاً بفسٌفساء بارزة من الوسابل األدبٌة ٌُ وسفر الرإ 
ه واجَ وفٌه ٌُ . ومعظم سفر الرإٌا مؤخوذ من العهد القدٌم. خبللها تارٌخ الخبلص

ب جداً من الكلمات والعبارات والمواضٌع المستعارة من كتبة رك  القارئ بنسٌج مُ 
العبارات قد نسجت فً نسٌج جدٌد األسفار المقدسة اآلخرٌن، لكن هذه الكلمات و

الكتاب المقدس ٌختلؾ اختبلفاً كبٌراً عن النمط من ونمط هذا السفر األخٌر . تماماً 
وعند قراءتنا لسفر الرإٌا نحن نكاد . الذي استخدمه بولس وكتبة األناجٌل اآلخرٌن



100 
 

. ؽمر بعرض جمالً عمٌق مبنً بعناٌة فابقة حول سبعة مشاهد للمقدس السماوينُ 
 . فتتح كل مشهد منها بمنفذ أعمق إلى داخل ساحة المقدس السماوٌةٌُ و
أن ٌمد ٌوحنا كان بإمكان هللا . إن سفر الرإٌا هو عرض جمالً واسع النطاق 

ٌُصّور لكننا نجد، بدالً من ذلك، أن . سٌاق قصة الخبلص بتوثٌق تارٌخً اعتٌادي 
ن المسٌح والشٌطان بٌهناك مشاهد تصوٌرٌة مذهلة تصؾ حدث الصراع العظٌم 

 .وحٌت إلى حزقٌال ودانٌال بوقت سابقفً عرض األحداث البارزة التً أُ  وتتوسع
 

كم ستكون خسارتنا كبٌرة . فقط تخٌل أنك تقرأ الكتاب المقدس على أنه كتاب أدبً
ما هً الدروس التً ٌمكننا أن نتعلمها حول كٌف ٌمكن أن ٌكون الحق أمام ! حٌنها

 ذلك نتوه عنه تماماً؟ أعٌننا مباشرة ومع
 

 اتحَّ الخمٌس ـ هللا كن  
إنه . هللا هو أٌضاً نحات، لكنه ال ٌقتصر فً نحته على الجرانٌت أو الرخام 

بإمكانه أن ٌؤخذ كابناً بشرٌاً آثماً وٌشكله . ٌنحت صفاتنا وطبابعنا وشخصٌاتنا
أعطى هللا  ولقد. ذلك الشخص أمجاد السماءعكس مستخدماً أزمٌله ومطرقته إلى أن ٌ

فنحن نجد هللا من أول الكتاب المقدس . أدلة واسعة حول مهاراته المتعلقة بهذا الصدد
وحتى آخره ٌؤخذ أشخاصاً، قد نتجاهلهم ونعدهم ؼٌر جذابٌن وؼٌر مستحقٌن، 

 .  لهم إلى شًء جمٌلوٌشك  
 

ن كانوا بحاجة إلى قلٌل من النحت مَّ من هً بعض شخصٌات الكتاب المقدس مِ 
الروحً، إذا جاز التعبٌر؟ ما هً التغٌٌرات المطلوبة التً تمت فً حٌاتهم؟ على 

لوقا )؛ بطرس (ٔ٘مزمور )؛ داود (ٖٓـ ٕٕ: ٕٖتكوٌن )ٌعقوب سبٌل المثال، 
هؤالء ٌمكنك التفكٌر  ن باإلضافة إلىم   (.ٕٕـ ٔ: 9أعمال )؛ بولس (ٕٖو ٖٔ: ٕٕ

  __________________ ؟هو نوع التغٌٌرات التً طرأت علٌهمفٌهم، وما 
 ______________________________________________  
 
خاطبة كبٌرة، أما المسٌح ... مرٌم... كانت. "ٌد آخر هو مرٌم المجدلٌةمثال ج 

فإنه هو الذي رفعها من حضٌض الٌؤس ... فعرؾ الظروؾ التً قد شكلت حٌاتها
. لقد رأته ٌنتهر الشٌاطٌن التً تحكمت فً قلبها وعقلها سبع مرات. والهبلك

وعرفت كم كانت خطاٌاها كرٌهة فً . رخاته القوٌة إلى اآلب ألجلهاوسمعت ص
التً [ مرٌم المجدلٌة]فتلك ... فانتصرت بقوته. نور طهارته التً ال ؼبار علٌها
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سقطت فؤمسى عقلها مؤوى للشٌاطٌن أصبحت اآلن قرٌبة جداً من المخلص فً 
نت أول من وصل إلى وكا... وقد وقفت مرٌم إلى جوار الصلٌب... شرة والخدمةالعِ 

روح النبوة، مشتهى )" كما كانت أول من بشر بقٌامة المخلص. القبر بعد قٌامته
 (.ٖٖ٘ـ ٕٖ٘األجٌال، صفحة 

" صورة هللا"إن تارٌخ الخبلص ملًء باإلبداع اإللهً الذي عمل على استعادة  
 .المفقودة فً البشر

ٌٌر عمٌق وشامل إن بشارة اإلنجٌل لٌست مستحضر تجمٌل ولكنها مسؤلة تؽ 
. فً حٌاة اإلنسان، وذلك من خبلل قوة البشارة سرٌعة التطهٌر والتشكٌل والتجمٌل

فإن التجدٌد الحقٌقً هو . باستقامة وكمالنسان إن بشارة إنجٌل المسٌح خبلقة فً اإل
نتٌجة عمل البشارة فً أعماق النفس، كما أن اإلبداع اإللهً هو الذي ٌعٌد الجمال 

 .لساقطة اآلثمةإلى الحٌاة ا
 

ما هً . ٌنطوي النحت على حفر وتعبئة وربما حتى تكسٌر واستئصال أجزاء معٌنة
بعض األمور التً تحتاج إلى مزٌد من النحت فً حٌاتك؟ ما مدى ما تظهره من 

 مقاومة أثناء تلك العملٌة التً لٌست ممتعة دائماً؟
 

 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس
لةبر قلوب األفراد حٌن تخت"  فعندها سنلحظ  قوة الروح القدس  قوة هللا المحو 

فلقد بذل . إن ؼفران الخطٌة لم ٌكن هو النتٌجة الوحٌدة لموت المسٌح. كةالمحر  
ٌعة سترد الطبتُ ولكن لكً المسٌح نفسه ذبٌحة أبدٌة لٌس لٌزٌل الخطٌة فحسب 

" حضور هللابقة بجعل التؤسٌسها من بعد خرابها، ولكً ما تُ البشرٌة وٌعاد تجملٌها و
 (. ٔٔ، صفحة ٙروح النبوة، مخطوطات للنشر، مجلد )
د الرسام وٌثابر فً نقل لوحة لتكون مشابهة للنموذج المثالً لدٌه؛ بقدر ما ٌج  " 

د النحات وٌثابر فً عملٌة تقطٌع وحفر الحجر لٌجعل منه نسخة تهوبقدر ما ٌج
واألمهات أن ٌعملوا على تشكٌل  نظٌرة لتلك التً ٌنحت مثالها، هكذا ٌنبؽً لآلباء

. عطى لهم فً ٌسوع المسٌحوتلمٌع وتنقٌة أطفالهم على ؼرار النمط  النموذجً المُ 
ومثلما ٌدرس الفنان المثابر بجد وٌعمل جاهداً وٌضع الخطط لجعل نتابج عمله أكثر 

نفق بشكل جٌد فً كماالً، هكذا ٌنبؽً لآلباء واألمهات أن ٌعتبروا الوقت الذي ٌُ 
عد عمل وٌُ . تنشبة األبناء وتدرٌبهم وقتاً مفٌداً فٌه ٌجعلونهم مبلبمٌن لملكوت الخلود

فالفنان ٌتعامل مع مواد . الفنان صؽٌراً وؼٌر هام مقارنة بعمل اآلباء واألمهات
معدومة الحٌاة ومنها ٌصمم أشكاالً جمالٌة؛ لكن اآلباء واألمهات ٌتعاملون مع 
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الكابنات  إما للصالح أو للطالح، وٌمكن لهذهأن تتشكل كابنات بشرٌة ٌمكن لحٌاتها 
تعٌش إلى األبد فً عالم أن لظبلم أو بشرٌة أو أن تعلنها؛ أن تخرج لإما أن تبارك ال

 (.77ٗو 7ٙٗروح النبوة، توجٌه الطفل، صفحة " )مستقبلً ببل خطٌة
 

 :أسئلة للنقاش
وبٌنما أنت تبدع فً  تنمٌة واستخدام أي مهارات فنٌة؟أتٌحت لك فرصة لهل  .ٔ

تصمٌم شًء جمٌل، هل فكرت فً أن هذا العمل الذي أبدعت فٌه شٌباً ما هو 
بعبارة أخرى، كٌؾ ؟ من خبللها "صورة هللا"تعكس أنت مجرد طرٌقة 

قاً  ،تعكس أنت  ؟ ، قدرة هللا الخالقةبكونك مبدعاً وخبل 
دنست بالخطٌة انظر حولك إلى العالم المخلوق، إلى الطبٌعة، حتى بعد أن  .ٕ

بؤٌة طرق تشهد الطبٌعة وبقوة، لٌس فقط على قدرة هللا على . لمدة طوٌلة
ما هً األشٌاء التً  الخلق ولكن على قدرته الفنٌة واإلبداعٌة وحبه للجمال؟

  تجدها حقاً جمٌلة فً الطبٌعة، ولماذا؟ 
 االزدواجٌة دابماً بعضلمسٌحٌٌن دى اوكما قلنا فً المقدمة، فقد كان ل .ٖ

ما سبب وجود هذا التناقض وهذه االزدواجٌة؟ فً . الفنون بشؤن والتناقض
ل الوقت نفسه، كٌؾ ٌمكننا استخدام مواهبنا الفنٌة بطرٌقة تمجد هللا وتعج  

 بملكوته؟ 
 

ر الناس خلق نعم، كثٌراً ما ٌقد  . استخفاؾ بمهارات هللا كفنانهناك  :ملخص الدرس
هو أن  قصد هللاو. لكن التعبٌر عن مهاراته الفنٌة ٌبرز قدراته أكثر وأكثر هللا للعالم،

 .فً كوكب مظلم محتضر" جمال"بوجه خاص مصدراً للـ  ٌكون المسٌحٌون
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 (مارس) آذار ٕٗ الدرس الثانً عشر
ب    قصص ح 

 
 السبت بعد الظهر

؛ ٘: ٕٙ؛ ٗ: ٖٗ؛ إشعٌاء ٘: ٕٓ؛ خروج ٕ٘ـ ٕٔ: ٕتكوٌن  :المراجع األسبوعٌة
 .ٔٔـ ٔ: ٕ نشٌد األنشاد؛ ٌوحنا

 
ب   لًِ َتَراَءى" :آٌة الحفظ ٌ ةً  َوَمَحب ةً ’: َبِعٌد   ِمنْ  الر   لَكِ  أََدْمتُ  ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ  أَْحَبْبُتِك، أََبِد
ْحَمةَ   (.  ٖ: ٖٔإرمٌا ) "‘الر 

 
 كٌؾ لنا أن نفهم جانب المحبة المتعلق باهلل؟  :الفكرة الرئٌسٌة للدرس

 
وفً الحقٌقة، ال . المحبة هً سمة هللا التً ٌسهل كثٌراً تذكرهاربما كانت  

لكن ربما هناك سمة . عمقها حبة هللا وال ٌمكننا كذلك استنفاذٌمكننا المبالؽة فً م
ا، وهذه لحظ بهبالطرٌقة التً ٌنبؽً أن تُ  امبلحظتهال ٌتم هً التً  واحدة لمحبة هللا

  .السمة هً سمة هللا كرومانسً
وللحصول على المنظور الصحٌح بشؤن طبٌعة هللا الرومانسٌة نحن بحاجة  

فإن الكتاب . إلى تذكٌر أنفسنا أوالً باإلطار الزمنً المعروض فً الكتاب المقدس
ألٌام األولى لهذا العالم وحتى المقدس ٌؽطً آالؾ السنٌن من التارٌخ البشري، من ا

ومثل بقٌة كتب . نهاٌته، على األقل حتى الفترة السابقة إلعادة خلق هذه األرض
التارٌخ، فإن الكتاب المقدس ككل ٌشتمل على سجبلت لملوك وملكات وحروب 

 . وخطط معارك ومإامرات سٌاسٌة
ٌنطبق  والشًء ذاته. مع ذلك، ال ٌوجد أي كتاب تارٌخ ٌسجل كل ما حدث 

فً النطاق الزمنً كامبلً فالمرء ال ٌجد سجبلً تارٌخٌاً شامبلً . على الكتاب المقدس
وبالطبع، هناك الكثٌر من األشٌاء التً تم . الواسع الذي ٌؽطٌه الكتاب المقدس

 حانٌةشمل رومانسٌات لمثٌر لبلهتمام أكثر هو أن هللا قد او. وعدم ذكرها تخطٌها
والسإال هو، لماذا ٌشمل هللا هذه . ي ألهم األنبٌاء بكتابتهضمن السجل التارٌخً الذ

األنواع من قصص الحب والرومانسٌة فً كتاب تارٌخً إلى حد كبٌر؟ هل ٌخبرنا 
ذلك شٌباً حول طبٌعة هللا نفسه وحول األهمٌة التً ٌولٌها للرومانسٌة؟ سننظر فً 

ت الرومانسٌة فً الكتاب هذا األسبوع إلى األسباب التً جعلت هللا ٌشمل هذه السجبل
 .المقدس وما ٌمكننا أن نتعلمه منها
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 .نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم *
 

 األحد ـ الرومانسٌة األولى
م   ف ق ال   " ْظم   اآلن   هِذهِ ’: آد  اِمً ِمنْ  ع  ل ْحم   ِعظ  ى هِذهِ . ل ْحِمً ِمنْ  و  أ ةً  ت ْدع  ا اْمر  ه   ِمنِ  أل نَّ

تْ  اْمِرء    (.ٖٕ: ٕتكوٌن )" ‘ أ ِخذ 
 

علٌنا أن نبدأ باألصحاحات األولى من سفر التكوٌن لنتعرؾ على أول حدث  
لقد كان كل من آدم وحواء . رومانسً فً الكتاب المقدس وهو المتعلق بآدم وحواء

 ٕٙ: ٔتكوٌن )فكبلهما، الذكر واألنثى، ٌعكسان صورة هللا . خلٌقة هللا الخاصة
وال تزال . تسلم كل من آدم وحواء حٌاتهما كنتٌجة لقدرة هللا الخبلقة المبدعة(. 7ٕو

أجسامنا المادٌة المعقدة التركٌب واحدة من أقوى الشهادات على حكمة وعظمة 
 . خالقنا

 
صف نوع كٌف ت (.ٕ٘ـ ٕٔ: ٕتكوٌن )اقرأ سجل الكتاب المقدس حول خلق حواء 

  __________ ؟هً مبٌنة فً هذا السردكما  بٌن آدم وحواءالعبلقة الموجودة 
 ______________________________________________  
 
ربة هذا السرد هً مدى االرتباط الوثٌق والقُ  لعل النقطة األكثر وضوحاً فً 

، حرفٌاً رأة من جسد الرجل؛ وهكذا فإنهما، الماللهخلق . والحمٌمٌة بٌن آدم وحواء
أؼنٌة "بما ٌسمى فً الكتاب المقدس بؤول  آدم بعد ذلكنطق ثم . من نفس اللحم والدم

فً نجد . وفٌها ٌعترؾ صراحة بمدى ارتباطه الوثٌق بحواء" قصٌدة حب"أو " حب
؛ "ish أو إش"هً  ٖٕفً عد" رجل"تعنً اللؽة العبرٌة أن الكلمة المستخدمة ل

وٌظهر ذلك مدى ارتباطهما ". ishah أٌشه "هً " امرأة"والكلمة المستخدمة لتعنً 
 .ثٌق ببعضهما البعضالو
آباه وأمه وٌلتصق ٌترك ، ٌقول الكتاب المقدس أن الرجل ٕٗوفً اآلٌة  

واحداً، وفً ذلك مإشر قوي آخر حول مدى العبلقة " جسداً " بزوجته، وٌصٌرا
َمن هم اآلباء : وقد تساءل البعض. )الحمٌمة التً قُصد ألبوٌنا األولٌن التمتع بها

ب المقدس عنهم هنا، ألنه لم ٌكن هناك آباء أو أمهات واألمهات الذٌن ٌتحدث الكتا
حٌنها؟ والنقطة هً أن موسى كتب هذه األحداث بعد عدة قرون من وقوعها، لذلك 

 (.قد استخدم قصة خلق آدم وحواء لٌشرح بتفصٌل أكبر ما ٌعنٌه الزواجهو ف
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وأخٌراً، نجد أن عرٌهما ٌظهر أٌضاً مدى التقارب الوثٌق الذي كان بٌن  
وأٌاً كان ما انطوت علٌه عبلقتهما األصلٌة، فإن الحب الرومانسً . الزوجٌن األولٌن

 . كان بالتؤكٌد جزءاً ربٌسٌاً من هذه العبلقة
 

إذا كنت تقٌم و. ئعة، إنه هبة هللا إلى البشرٌةإن الحب الرومانسً هو عطٌة را
عبلقة غرامٌة سلٌمة، فما هً األمور التً ٌمكنك القٌام بها لحماٌة هذه العبلقة 

 الغرامٌة من االنحراف إلى االتجاه الخطأ؟ 
 

 االثنٌن ـ الرومانسٌة فً الكتاب المقدس
التارٌخٌة إال  على الرؼم من أن الكتاب المقدس ٌؽطً الكثٌر من أحداث العالم 

كان هناك . وقتاً لتصوٌر بعض من المشاعر الرومانسٌةصص خأنه مع ذلك قد 
فإن إبراهٌم لم ٌهجر زوجته سارة خبلل . رباط عاطفً وثٌق بٌن إبراهٌم وسارة
م إبراهٌم على الزواج من دِ فً الواقع، لم ٌقْ . السنوات الطوٌلة التً كانت فٌها عاقراً 

لقد كانت أواصر . جة لهزو اح من سارة بؤن ٌؤخذ إبراهٌم هاجرهاجر إال بعد إلح
 .ٙٔانظر تكوٌن . المحبة بٌن إبراهٌم وسارة قوٌة للؽاٌة

وفً أصحاح مطول نرى سرداً لرحلة عبد إبراهٌم الطوٌلة بحثاً عن زوجة  
. وعند عودة العبد وبرفقته رفقة، ٌسرد لنا الوحً اإللهً قصة حب أخرى. إلسحق

  .ٕٗانظر تكوٌن 
ب سردها كثٌراً من الوقت فً الكتاب ل  وهناك قصة رومانسٌة أخرى تط 

ففً مبلطفات سرٌعة تتلون الصورة . المقدس وهً قصة الحب بٌن ٌعقوب وراحٌل
باستثناء ما ورد ذكره فً سفر نشٌد و. مشاعر ٌعقوب الدافبة نحو راحٌلباندفاع 

فٌه قببلت بٌن رجل َوَرَد األنشاد، نحن ال نجد مثاالً آخراً فً الكتاب المقدس 
وإذا تذكرنا أن هللا هو مإلؾ . وامرأة، وبكل تؤكٌد لم تكن هذه القببلت قبل الزواج

بؤن هللا ٌتسم نا نتذكر تب بإلهام من هللا، فإنالكتاب المقدس، وبؤن سفر التكوٌن قد كُ 
فً الكتاب  مل قصة الحب هذه وكذلك تلك القببلتبالطابع الرومانسً كونه قد ش

تارٌخ ٌتناول أحداث آالؾ السنٌن  ذا كنت تإلؾ كتابإ. )9ٕانظر تكوٌن . المقدس
ال بد ( وٌشمل خلق البشرٌة وسقوطها، فلماذا ٌشمل كتابك هذه التفاصٌل الرومانسٌة؟

وأن ٌكون هناك الكثٌر الذي لم ٌذكره الكتاب المقدس فً الفترة التارٌخٌة التً انتهى 
 . القصص الرومانسٌة الدافبة مع ذلك، فقد أوحى هللا بإدراج هذه. عندها سفر التكوٌن
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ومهما كان نوع . مجدداً إلى القصص الرومانسٌة المذكورة فً الكتاب المقدس دْ ع  
داث هً من نواح كثٌرة الحب الذي كان موجوداً فً هذه القصص، فإن هذه األح

الحب والرومانسٌة فً جمٌع أنحاء العالم؛ بمعنى، أن أولئك  مماثلة لقصص
العدٌد من التحدٌات وعانوا من أخطاء أحد الطرفٌن أو  د واجهواقاألشخاص 

ما هً بعض األمور التً تمت بطرٌقة خطأ وجلبت الكثٌر من األلم . كلٌهما
  ___ ؟والمعاناة لتلك العبلقات؟ واألهم من ذلك، كٌف ٌمكننا أن نتعلم من أخطائهم

 ______________________________________________  
 

أن هللا  السارة هًواألخبار . لؤلسف، ارتكب الكثٌرون أخطاء مماثلة، أو حتى أسوأ
أن األخطاء الرومانسٌة التً ارتكبتها، كٌف ٌمكنك  ال ٌغفر فحسب ولكنه ٌعالج

 تعلم السعً فً طلب المغفرة والشفاء الذي ٌأتً من الصلٌب؟ ت
 

 الثبلثاء ـ محبة هللا
ظهر سفر التكوٌن من البداٌة أن الرومانسٌة كانت جزءاً أساسٌاً لبلختبار ٌُ  

وكان ذلك . مرأة واحدةهذه الرومانسٌة تتسم بزواج رجل واحد با وكانت. اإلنسانً
 . والمثال الذي قصد هللا للمحبة الرومانسٌة أن تكون علٌه هو النموذج

ومن المدهش، أٌضاً، مبلحظة عدد المرات التً ٌستخدم الكتاب المقدس فٌها  
صور الحب والزواج لتصوٌر نوع عبلقة المحبة التً ٌسعى هللا إلى أن تكون له مع 

فلٌس هناك عبلقة أكثر حمٌمٌة ودفباً من عبلقة الزوج بالزوجة ـ ربما . شعبه
 . باستثناء عبلقة اإلنسان الفردٌة مع هللا

 
ما هً الكلمة التً تكشف عن مشاعر هللا تجاه شعبه فً هذه . 7: 42قرأ خروج ا

  __________________ ؟اآلٌة؟ كٌف لنا أن نفهم هذه الكلمة فً سٌاق هللا
 ______________________________________________  
 
انظر أٌضاً خروج )ر هللا عن ؼٌرته على شعبه فً كثٌر من األحٌان، ٌعب   

ن عندما إن الؽٌرة هً شعور ٌنتاب المحبٌ(. 8ٔ: ٕ؛ ٌوبٌل  ٕٗ: ٗ؛ تثنٌة ٖٔ: ٖٗ
ؼٌر شخصٌة " قوة"وهللا لٌس عبارة عن . صون لهملِ خْ ٌشعرون أن أحباءهم ال ٌُ 

مودة عمٌقة  إنما هللا كابن شخصً لدٌه. شرمهملة للبووؼٌر ودودة معدومة الشعور 
ومهما كان من الصعب علٌنا إدراك ذلك، فإن هللا ٌحبنا، ومثله مثل أي . لئلنسانٌة

 .خٌانتنا لهاء جر  محب آخر، فإنه ٌتؤلم من 
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ما الذي تقوله هذه النصوص؟ كٌف تساعدنا على فهم مشاعر . انظر اآلٌات التالٌة

: ٕٔ؛ رإٌا ٖ: ٖٔ؛ إرمٌا ٘ٔـ ٔ: ٙٔ؛ حزقٌال ٘: ٕٙ؛ ٗ: ٖٗ؟ إشعٌاء هللا نحونا
9 _____________________________________________  
 ______________________________________________  
 
ٌحب بعمق كل فرد من الكابنات أهلل م الكتاب المقدس بكل وضوح أن عل  ٌُ  

فهوماً ٌسهل إدراكه واستٌعابه وذلك ألن مفهوم هللا، خالق وهذا لٌس م. البشرٌة
فإذا كنا بالكاد نستطٌع فهم الكون ككل؛ . فهمه وإدراكهمفهوماً ٌسهل الكون، لٌس 

من فهمنا  هذا الكون أقل بكثٌرفكم بالحري سٌكون فهمنا واستٌعابنا لخالق كل 
فحسب، إنما هو قد أظهر ذلك  علن محبته لنا؟ وفً الوقت ذاته، فإن هللا لم ٌُ للكون

فؤي . ل بالطبع هو الصلٌب وما حدث هناكبُ وأعظم هذه السُ . بسبل ووسابل عدة
 برهان لمحبة هللا نحتاج إلٌه أكثر مما أُْعطٌنا إٌاه فً الجلجثة؟ 

 
. فقط ٌمٌل إلٌناٌبالً بنا أو أنه لو أن هللا ٌكرهنا أو ال  األمر فكر فٌما كان سٌعٌنه

بصفة شخصٌة،  ٌعنً ذلك بالنسبة لك اماذ. االمقدس ٌقول أن هللا ٌحبنالكتاب  لكن
تعٌش أن تؤثر فً الكٌفٌة التً ( أن هللا ٌحبك)وكٌف ٌمكن لهذه الفكرة المدهشة 

 ؟ بها
 

 األربعاء ـ كتاب الرومانسٌة
ٌمكن للمكتبات أن تمتلا بالكتب التً تتناول السإال الصعب المتعلق بالمعاناة  

وهو سإال صعب خصوصاً ألولبك الذٌن ٌإمنون فً هللا المحب وكلً . البشرٌة
ذلك ألن المعاناة بالنسبة للملحد هً مجرد جزء مما ٌعنٌه أن تعٌش فً . )القدرة

عد مسؤلة فلسفٌة صعبة وهكذا فإن مشكلة المعاناة ال تُ . كون ال إله له وال معنى
مع ذلك، فإنه بدون (. لمسٌحٌٌنبالنسبة للملحد، فً حٌن أنها مشكلة جادة بالنسبة ل

فهم الصراع العظٌم القابم بٌن المسٌح والشٌطان فإن معظم هذه الكتب ال تحرز تقدماً 
 حتى مع وجود الفهم واإلدراك لؤلحداث)لمعاناة بالعالم كبٌراً فً شرح سبب ا

 .(الكونٌة، فإن مسؤلة المعاناة واأللم هً، فً الواقع، مسؤلة صعبة بما فٌه الكفاٌة
وعلى الرؼم من أن مسؤلة المعاناة البشرٌة تلمس كل جوانب الحٌاة، إال أنه  

فلماذا هناك مذاق طٌب جداً للطعام؟ ولماذا هناك . ٌجب أال ننسى ملذات الحٌاة أٌضاً 
العدٌد من حلٌمات التذوق التً تعمل بشكل نموذجً الستشعار العدٌد من نكهات 
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من درجات األلوان؟ ولماذا العٌن البشرٌة قادرة  الطعام الشهٌة؟ ولماذا هناك الكثٌر
بهجة فً الفرح وٌوجد العلى التواصل واالستمتاع بجمٌع األلوان الزاهٌة؟ ولماذا 
إلى نوع المتعة بالتؤكٌد العبلقة الجنسٌة داخل نطاق الزواج؟ إن التكاثر ال ٌحتاج 

ة وسٌلتها للتكاثر هً فهناك أشكال من الحٌا. التً ٌقدمها النشاط الجنسً للمتزوجٌن
. ببساطة االنقسام إلى نصفٌن، وانقسام النصفٌن إلى نصفٌن آخرٌن، وهكذا دوالٌك

وحتى اآلن، ٌستخدم البشر من . تخٌل لو االنقسام كان طرٌقتنا نحن كبشر للتكاثر
. حٌن آلخر وسابل للتلقٌح الصناعً الذي ال ٌشتمل على متعة لٌكون لدٌهم أطفال

اٌات األعصاب المحددة والمطلوبة للمتعة الحسٌة، بل وحتى للمتعة لماذا لدٌنا نه
 الجنسٌة؟

السبب فً ذلك هو أن هللا قد جعلنا : والجواب على كل هذه األسبلة هو نفسه 
 . لقد خلق هللا البشر ككابنات مادٌة لتستمتع بالملذات المادٌة. بهذه الطرٌقة

هذا الموضوع أفضل من سفر هناك سفر فً الكتاب المقدس ٌتناول ال ٌوجد  
لماذا ٌوجد هذا السفر بالكتاب المقدس؟ إنه سفر المتعة الرومانسٌة . نشٌد األنشاد

. أي صلة باإلنجابلٌس لها وكل الملذات الجنسٌة المتضمنة فً السفر . المحضة
التً صممها هللا وقصد أن ٌستمتع بها خاصة ٌذكرنا السفر بوضوح بالملذات ال

نسً ٌمكن اقتفاء أثره حتى ٌنابٌع الحب الرومافوران لذا فإن . اتاألزواج والزوج
 .أال وهو هللا ،إلى مصدره صل بناٌ
 

نظر هللا إلى ملذات  ٌةما الذي ٌقوله السفر لك حول كٌف. تصفح سفر نشٌد األنشاد
  ____________________ عندما تكون فً إطار الزواج المقدس؟الجسد 

 ______________________________________________  
 

للثقافات الدنٌوٌة سقة البذٌئة والفابالطبع، وبالمقارنة مع الكثٌر من الممارسات 
ٌ   ،المحٌطة نظر إلى األفكار المسٌحٌة حول الجنس والزواج والمتع ٌمكن أن 

لكن مصدر هذه . الجسدٌة بصفة عامة على أنها أفكار مقٌدة ومتحفظة وقدٌمة
المبادئ واألفكار المسٌحٌة هو هللا الذي خلق المتع الجسدٌة وهو الذي ٌعرف كٌف 

تقٌٌم األلم والمعاناة ن سوى هللا وحده ٌمكنه م  . تع بها بأفضل صورةٌمكن التم
ن منا لم ٌتأثر بطرٌقة ا إساءة استخدام هذه العطاٌا الرائعة؟ وم  مفٌه تتسبب اللذٌن

 هذه؟الجنسٌة أو بأخرى من سوء استخدام هبات هللا 
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 الخمٌس ـ المسٌح والرومانسٌة
عن موقف المسٌح تجاه الزواج  ماذا تخبرنا هذه اآلٌات. 33ـ 3: 4ٌوحنا  اقرأ

 صاخبة ومضجرةحفبلت المسٌح بمباركة  والحب الرومانسً؟ ما الذي ٌعنٌه قٌام
  ________________ ؟مثل حفبلت الزفاف الٌهودٌة فً ذلك العصر واألوان

 ______________________________________________  
 
كان المسٌح قد عاد لتوه من برٌة التجربة حٌث شرب هو نفسه من كؤس  

لكنه جاء من هناك لٌقدم لؤلسرة البشرٌة كؤس البركة ولٌكرس . ن والببلءالحز
مراسم وبارك س وها هو المسٌح الذي تمم وقد  . العبلقات الدافبة للحٌاة البشرٌة

  .أٌن؟ فً ولٌمة عرس. أول معجزة لهالعرس األول فً جنة عدن ٌقوم اآلن بإجراء 
العصور القدٌمة مناسبة مثٌرة وقد كانت احتفاالت الزفاؾ الٌهودٌة فً  

وربما كان حفل الزفاؾ هذا الذي شهدته قرٌة قانا الجلٌل الصؽٌرة هو . لئلعجاب
وكان المعلمون والتبلمٌذ ٌتوقفون عن . إذ كان ٌستمر االحتفال لعدة أٌام. حدث العام

وكان الجمٌع ٌذهبون الحتفاالت العرس ومعهم الهداٌا، وكانت . التدرٌس والدراسة
سرة المضٌفة صاحبة العرس تعمل على تقدٌم الطعام والشراب ووسابل اللهو األ

 .والفرح
. كارثة لقد كان. من مجرد خٌبة أمل بسٌطةالمشروب أكثر  وكان نفاذ 

لم تقترح أي شًء، كما أنها لم . وجاءت أم المسٌح لتصؾ حراجة الموقؾ البنها
 َمْهَما: "فل الزفاؾ وتحثهم قابلةفهً تتحدث إلى خدم األسرة المقٌمة لح. تكن سلبٌة

 ". َفاْفَعلُوهُ لَُكمْ  َقالَ 
وٌقول علماء اآلثار . ثم ٌطلب المسٌح من الخدم أن ٌمؤلوا ستة أجران بالماء 

إذن فنحن نتحدث . جالون ٕ٘ـ ٘ٔأن جرن التخزٌن آنذاك كان ٌمكنه احتواء ما بٌن 
ر اآلخرٌن أن تكون سعة وٌقترح بعض علماء اآلثا. جالون كحد أدنى 9ٓهنا عن 

 .جالون تقرٌباً  ٕٓٔهذه األجران هً
والشًء التالً الذي نسمعه بعد ذلك هو تعجب ضٌوؾ العرس وتهنبة  

َما إِْنَسان   ُكل  "العرٌس من أجل أنه  َدةَ  اْلَخْمرَ  ٌََضعُ  إِن   ٌ الً، اْلَج  َفِحٌَنِبذ   َسِكُروا َوَمَتى أَو 
ونَ  ا. الد  تَ  َفَقدْ  أَْنتَ  أَم  ٌْ َدةَ  اْلَخْمرَ  أَْبَق  ٌ  (.ٓٔ: ٌٕوحنا " )!اآلنَ  إِلَى اْلَج

فإذا كان ربع الجالون ٌعطً ستة أكواب، فإن المجموع األدنى لؤلكواب التً  
 6ٕٔٙٓتقدٌم أنه تم معنى هذا إذن . كوب 6ٕٔٙٓستخدمت فً هذا العرس هً اُ 

لة فً ٌة منعزحصة شراب من أفضل مشروب وذلك فً حفل زفاؾ صؽٌر بقر
 .فً حفل زفاؾ وها هو المسٌح ٌصُب أفضل ما سبق ألي شخص أن تذوقه. الجلٌل
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قوة هللا المبدعة الخبلقة، نفس القوة التً فً هذه المعجزة ٌمكننا أن نرى  
وفً خدمة المسٌح األرضٌة، كان أول تعبٌر عن قوة المسٌح هو فً . خلقت عالمنا
 . سٌاق الزفاؾ

علٌنا . ً والزواج هما فً الواقع عطٌتان رابعتان من هللاإن الحب الرومانس 
أن نتذكر، أٌضاً، أن المسٌح لم ٌتزوج قط، وبالتالً فإنه ٌترك لنا مثاالً بؤنه لٌس 

بإمكان األشخاص العزاب أن ٌعٌشوا حٌاة تامة ومنتجة . على كل شخص أن ٌتزوج
 . وكذلك المتزوجٌن ،وسعٌدة

 
 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس

بلتحاد الحنون ل كرمزستخدم الزواج فً كل من العهدٌن القدٌم والجدٌد، ٌُ  
كانت احتفاالت فقد المسٌح،  وبالنسبة لتفكٌر. بٌن المسٌح وشعبه والمقدس الموجود
عروسه إلى بٌت المسٌح ٌؤخذ س ماً إلى فرح ذلك الٌوم الذي فٌهدُ الزفاؾ تشٌر قُ 

: وهو ٌقول. فً عشاء عرس الخروؾ مع الفادي معاً  ، حٌث ٌجلس المفدٌوناآلب
جُ  َكَما ألَن هُ " َتَزو  ُجكِ  َعْذَراَء، الش اب   ٌَ َتَزو  ْفَرحُ  ِباْلَعُروسِ  اْلَعِرٌسِ  َوَكَفَرحِ . َبُنوكِ  ٌَ  ِبكِ  ٌَ

نَ  َبلْ "(. ٗعد" ) ‘َمْهُجوَرة  ’: لَكِ  َبْعدُ  ٌَُقالُ  الَ (. "٘: ٕٙإشعٌاء " )إِلُهكِ  ٌْ : ُتْدَع
تً) ‘َحْفِصٌَبةَ ’ ب   ألَن   ...(مسر  ْفَرحُ  ...ِبكِ  ٌَُسر   الر  ْسُكتُ ’(. ٘و ٗعد" )إِلُهكِ  ِبكِ  ٌَ ٌَ 

ِتهِ  ِفً ْبَتِهجُ . َمَحب  م   ِبكِ  ٌَ  (.7ٔ: ٖصفنٌا " ) ‘بَِتَرن 
رإى األمور  فعندما ُمِنحت. هذا الشعار المجٌد نفسهوٌختتم الكتاب المقدس ب 

، َجْمع   َكَصْوتِ  َوَسِمْعتُ : "ٌقولل كتب والسماوٌة لٌوحنا الرس اه   َوَكَصْوتِ  َكِثٌر  ٌَ  ِم
ا’:َقاِبلَةً  َشِدٌَدة   ُرُعود   َوَكَصْوتِ  َكِثٌَرة ، ٌَ ب   َملَكَ  َقدْ  َفإِن هُ ! َهل لُو  ُكل   َعلَى اْلَقاِدرُ  اإلِلهُ  الر 
ء   ًْ ٌ ؤَتْ  َواْمَرأَُتهُ  َجاَء، َقدْ  اْلَخُروؾِ  ُعْرسَ  ألَن  ! اْلَمْجدَ  َوُنْعِطهِ  َوَنَتَهل لْ  لَِنْفَرحْ . َش  َه
ٌَتْ . َنْفَسَها ا َتْلَبسَ  أَنْ  َوأُْعِط ا َبّزً ًٌّ ا َنِق ًٌّ ٌنَ  ُطوَبى.... َبِه  ُعْرسِ  َعَشاءِ  إِلَى لِْلَمْدُعو 

ًَ  هِذهِ ... ‘!اْلَخُروؾِ  اِدَقةُ  هللاِ  أَْقَوالُ  ِه  (.9ـ ٙ: 9ٔرإٌا ) "الص 
 

 :أسئلة للنقاش
تكم والتً ٌمكن أن تإدي بسهولة االممارسات التً فً مجتمعاتكم وثقافما هً  .ٔ

إلى إساءة استعمال المتع الجسدٌة التً أعطاها هللا لنا؟ كٌؾ ٌمكنك المساعدة 
استعمال هذه إساءة فً تثقٌؾ اآلخرٌن، خصوصاً الشباب، حول مخاطر 

ن الذي أعطاها العطاٌا؟ كٌؾ ٌمكنك أن تظهر لهم أنه بإتباع المبادئ والقوانٌ
سٌكون الناس فً حال أفضل وٌستمتعون بحٌاتهم بشكل أفضل  كبشر هللا لنا
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مبادئ  تتناقض مع[ قد]مما لو أنهم اتبعوا عادات وممارسات المجتمع التً 
 كلمة هللا؟

نجد فً القوانٌن المدنٌة التً أعطاها هللا لبنً إسرابٌل مذكراً آخراً حول  .ٕ
نوع من شهر العسل ٌقترحه هللا على كل زوجٌن أي . طبٌعة هللا الرومانسٌة

ما الذي نفهمه من اإلطار الزمنً المقدم لكل . ٘: ٕٗمتزوجٌن حدٌثاً؟ تثنٌة 
 زوجٌن حدٌثٌن؟ 

 
، تضاءل هللا فً نظر بالنسبة للعدٌد من الحدٌثٌن والمعاصرٌن :ملخص الدرس

تبسٌط هللا لٌصبح مجرد وأحٌاناً تم . نبٌل" مثال"مجرد إلٌه على أنه  رَ ظِ الناس ونُ 
من ِقبل بعض رى ال ٌُ  ومع ذلك، فاهلل. وتنسٌق السبلم العالمً ٌفٌد فً تنظٌم لٌدل

لكن الكتاب المقدس ٌإكد . على أنه شخصٌة ٌمكننا أن نشعر بؤٌة محبة نحوهاالناس 
حول هذه  ،دثه معرفتنافً الفرق الذي تح تمعن. على أن هللا هو محب عاطفً

 .مختلؾ عقابد كنٌسة األدفنتست السبتٌٌنفً  ،ة بمحبة هللااألمور المتعلق
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 (مارس) آذار ٖٔ الدرس الثالث عشر
 الوعد بعودة المسٌح

 
 السبت بعد الظهر

؛ ٗٗ: ٕ؛ دانٌال ٖو ٕ: ٗٔ؛ ٌوحنا ٖٔو ٓٔـ ٔ: ٖبطرس ٕ :المراجع األسبوعٌة
 . 8ٗـ ٕٗ: ٕٔ؛ لوقا ٔٔـ 9: ٙ؛ رإٌا ٔٔ؛ 8ٕ: 9عبرانٌٌن 

 
ُكونُ  َكَما َواِحد   ُكل   ألَُجاِزيَ  َمِعً َوأُْجَرِتً َسِرًٌعا آِتً أََنا َوَها’" :الحفظآٌة  " ‘َعَملُهُ  ٌَ
 (. ٕٔ: ٕٕرإٌا )
 

. ن ٌدري؟ وبمعنى ما، األمر ال ٌهممتى ٌعود المسٌح؟ مَ  :الفكرة الرئٌسٌة للدرس
 .أن ما ٌهم هو أنه سٌؤتً المهم

 
سٌستمر  مالكثٌرون ٌتساءلون عما إذا كان العالفً نهاٌة القرن العشرٌن، كان  

وجادل البعض بؤنه كان . انقضىو ٕٓٓٓثم جاء عام . حتى مطلع األلفٌة الثالثة
كان هو العام الفعلً لبداٌة األلفٌة  ٕٔٓٓهناك خطؤ فً الحساب الزمنً وبؤن العام 

 . نحن مازلنا هناها لكن، . الجدٌدة
السبتٌٌن، وخبلفاً للعدٌد من التقالٌد المسٌحٌة ، فإن األدفنتست على أي حال 

نجد وفً التقارٌر اإلخبارٌة، . ن بؤن المجًء الثانً للمسٌح وشٌكاألخرى، ٌإمنو
أن العالم ٌقترب من أزمة هابلة، أنه حتى الصحفٌون العلمانٌون ٌفكرون أحٌاناً كٌؾ 

ال و. أي منهم من جسواء أزمة سٌاسٌة أو بٌبٌة أو اقتصادٌة أو عسكرٌة أو مزٌ
ٌبدو من أنبٌاء الكتاب المقدس لكً ٌرى عالماً  ٌحتاج المرء إلى أن ٌكون رابٌاً نبوٌاً 

 . أو أخرىكارثة على حافة ومترنحاً 
تقرٌباً فً الكتاب المقدس، نبوة  فإن كلمن هذا؛  وال ٌنبؽً أن ٌفاجبنا شًء 

. للمسٌح المجًء الثانً ترسم صورة كبٌبة للعالم قبل ،نهاٌة الزمان تتحدث عنالتً 
متى ٌعود المسٌح ثانٌة؟ . هو العالم الذي نعٌش فٌههذا ن هً أ ومفاجؤة المفاجآت

، وهذا هو ما ٌهم. نحن ال نعرؾ  . ؼٌر أن ما نعرفه هو أن المسٌح آت 
 
 .نرجو التعمق فً موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته ٌوم السبت القادم *
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 اٌةاألحد ـ البداٌة والنه
بكل أمانة وبشكل صحٌح فً  لتنا البشرٌة التً ٌرثى لها مصورإن وصؾ حا 

ألنهم عرفوا النتٌجة  ،ؼٌر أن كتبة األسفار المقدسة لم ٌٌبسوا دابماً . الكتاب المقدس
بؤن دمار إكد لنا ة من سفر إشعٌاء وسفر الرإٌا تفاألصحاحات األخٌر. النهابٌة

التً " األخٌرة األمور"فقد كشؾ هللا ألنبٌابه . سٌستردالخطٌة قادم وبؤن ملكوت هللا 
، لكنهم أدرك هإالء األنبٌاء خطورة الموقؾ .ستإدي إلى نهاٌة تارٌخ عالمنا المظلم

 . وذلك ألن هللا قد أعلن لهم التدبٌر والمخرج من هذه األزماتعاشوا بالرجاء 
قد بدأ بالصدفة فإنك كنت تعتقد أن العالم بق، فإنه إذا وكما بحثنا فً وقت سا 

ومثل هذا الرأي ال ٌقدم كثٌراً . على األرجح ستعتقد أنه سٌنتهً بنفس الطرٌقة أٌضاً 
 ، ألٌس كذلك؟ٌعٌشون بٌن بداٌة ونهاٌة من هذا القبٌل من الرجاء لمن

حرفٌاً تارٌخٌاً  مدلوالً دابماً وٌصؾ ٌشٌر الكتاب المقدس وفً المقابل، فإن  
لم ٌترك أي شًء  لعالما خلق ماعندهللا فإن . سفر التكوٌن ؤلصحاحٌن األولٌن منل

وبالتالً، فإنه ال عجب فً أن كلمة هللا تإكد على نهاٌة حرفٌة أٌضاً لهذا . للصدفة
 . سواء فً بداٌة العالم أو عند نهاٌته ،ما من شًء متروك للصدفة. العالم

 
من تارٌخ  ةكٌف ٌربط بطرس بٌن األحداث المبكر. 32ـ 3: 5بطرس 4اقرأ 

أحداث النهاٌة؟ ما هً رسالة الرجاء التً ٌمكننا استخبلصها من البشرٌة وبٌن 
  _______________________________________ ؟هذه الفقرة

 ______________________________________________  
 
مرتبطان بشكل حٌوي، فكل  النهابًإن خلق األرض فً البداٌة وإعادة خلقها  

اإلٌمان )تقد األمور اآلخرة فنحن عندما ندرس مع. منهما تعزز أهمٌة األخرى
خلٌقته، األمر الذي  مع، فإننا نتعامل مع أعمال هللا النهابٌة الحاسمة (باألخروٌات

 . ٌإدي إلى استرداد واستعادة ملكوته
فالمسٌح ٌشٌر . ونهاٌتهااألمور نفسه وبٌن بداٌة بٌن  ٌربط المسٌح بوضوح 

 األَلِؾُ على أنه ( ٖٔ: ٕٕ؛ ٙ: ٕٔ؛ 8: ٔرإٌا )إلى نفسه ثبلث مرات فً رإٌا 
اُء  ٌَ واأللؾ هو الحرؾ األول فً ترتٌب الحروؾ األبجدٌة العربٌة، والٌاء هو )َواْل

ن أبسط ما ٌظهره ما ٌعنٌه المسٌح بهذا القول، فإومهما كان  (.آخر حروؾ األبجدٌة
أن المسٌح كان هناك، فً بداٌة ذلك ٌخبرنا ٌة وجوده؛ ل  ذلك لنا هو قوة المسٌح وكُ 

اً كان . كل األشٌاء، وبؤنه سٌكون هناك فً النهاٌة ٌّ ونحن نستطٌع أن نثق فٌه أ
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إنها طرٌقة إلخبارنا أنه بؽض النظر عما تبدو علٌه . وضعنا بٌن البداٌة والنهاٌة
 . ، فإن المسٌح دابماً موجود من أجلناواضطراب األمور من فوضوٌة

 
المسحٌٌن عن االعتقاد بأن هناك عودة حرفٌة مادٌة ملموسة للمسٌح ابتعد بعض 

وبدالً من ذلك، هم ٌعتقدون أننا بحاجة إلى أن . واسترداد ملكوت هللا على األرض
أمعن التفكٌر فً محاوالت البشر عمل ذلك فً . نبنً نحن الملكوت بأنفسنا

لعمل ذلك ستكون أكثر  هل ٌنبغً أن نعتقد أن محاوالت البشر المستقبلٌة .الماضً
 ؟من محاوالت البشر فً الماضً نجاحا

 
 وعد وترق ب -االثنٌن 

تتمركز حول تؤسٌس ملكوت هللا، فإن االنتباه إلى " األمور األخٌرة"ألن و 
كان و. كان دابماً محور االهتمام األساسً للسبتٌٌن األدفنتست" األمور األخٌرة"

كبٌراً جداً لدرجة أننا لفتنا االنتباه إلى نهاٌة الزمان من خبلل االسم الذي  ااهتمامنا به
فً حد  فاسم كنٌستنا. السبتٌون( والتً تعنً المجٌبٌون)األدفنتست : تحمله كنٌستنا

 .المجًء الثانً للمسٌحذاته ٌشٌر إلى إٌماننا ب
 

ر بطرس هذا الرجاء؟  ٌ صو  جاء محورٌاً لماذا ٌعد هذا الر. 35: 5بطرس 4كٌف 
هو جداً لكل ما نؤمن به؟ ولماذا ال ٌكون لدٌنا أي رجاء حقٌقً لو لم ٌكن هذا 

  _________________________________________ الرجاء؟
 ______________________________________________  
 
وهً تخذلنا فً . البشرٌة مخٌبة لآلمال تمنٌاتنافً كثٌر من األحٌان، تكون  

فإن أكثر آمالنا . العدٌد من المرات ألننا ال نستطٌع السٌطرة على أحداث المستقبل
مهما حاولنا عمل نحن ال نستطٌع التحكم فً المستقبل . ال تتحقق لباً ماالتماساً ؼا

 ؾَ ش  كَ تَ إن . مإقتةكل خطة لدٌنا هً خطة . ه البشر بإمكانٌات واحتماالتواجَ ٌُ . كذل
معقد وؼٌر محسوب وهو خاضع أٌضاً للعدٌد من العوامل المختلفة أمر التارٌخ 

وٌتسبب هذا الؽموض فً . بحٌث ال ٌسمح لنا بالثقة فٌما قد نقرره بشؤن المستقبل
 . قلقنا وتخوفنا

؛ أن نٌؤسولكن كتبة األسفار المقدسة ٌإكدون لنا على أننا لسنا بحاجة إلى  
ه عند بعودة المسٌح، والوعد بما سٌقوم ب األمور، ولدٌنا الوعد فالرب ممسك بزمام

 . عودته
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أي تأكٌد مختلف فٌها؟  مانجده نذٌلما هو الرجاء والضمان ال. ت التالٌةاقرأ اآلٌا

 نجده فً كل وعد من هذه الوعود؟
  ____________________________________ ٖو ٕ: ٌٗٔوحنا 

 
  ______________________________________ ٗٗ: ٕدانٌال 

 
  ___________________________________ ٕٔو ٕٓ: ٖأعمال 

 
الوعد، لٌس فقط بعودة المسٌح،  اُعطٌنافً كل هذه اآلٌات، وؼٌرها الكثٌر،  

جدٌدٌن ومختلفٌن اختبلفاً  ه سٌكون بانتظارنا عالم ووجودأٌضاً بؤنُوِعدنا ولكننا 
حاول أن تتخٌل ما سٌكون . عند عودة المسٌح[ ووجودنا عن عالمنا الحالً]جذرٌاً 
دنا . الحال علٌه كثٌراً على الخطٌة والمرض والموت والخوؾ والعنؾ تعو 

لدرجة أنه لٌس من السهل تخٌل عالم  الفقر والجرٌمة والحرب والمعاناةٌة ووالكراه
العالم الذي نرجوه ونؤمل فٌه، هو ومع ذلك، فهذا بالضبط . بدون كل هذه األمور

 .دنا بهع  العالم الذي وُ 
 

 ضمان العظٌمالالثبلثاء ـ 
 والفعلٌة أدفنتست سبتٌٌن، نعٌش على رجاء عودة المسٌح الحرفٌةكمسٌحٌٌن،  

لقد تخلت بعض المجموعات المسٌحٌة عن الرجاء فً هذا التعلٌم، . إلى هذه األرض
خففته وجعلته حدثاً روحٌاً ؼٌر ملموس أنها قد أو أنها قد صرفت االنتباه عنه، أو 

وقد ٌقول أمثال . بصورة ٌصبح معها المجًء الثانً للمسٌح مجرد مسؤلة شخصٌة
فً قلوبنا عندما نتعلم إتمام دورنا فً المجتمع  كُ رَ دْ انً ٌُ إن المجًء الث: هإالء اآلتً

أو عندما نتعلم محبة اآلخرٌن كما ٌنبؽً، عندها ٌتحقق المجًء الثانً للمسٌح فً 
أن نكون أعضاء مثمرٌن فً أٌضاً  ٌنبؽًو ،حب اآلخرٌنأن نم أنه ٌنبؽً رؼ. حٌاتنا

 . ًء الثانً للمسٌحالمجهذه األمور ال ٌضاهً مجتمعنا، إال أن أٌاً من 
ٌصعب أن نتخٌل ما فً ظل مفهومنا لحالة الموتى، خاصة فمن وجهة نظرنا،  

إن . ٌن ٌقٌم األموات فً الربسٌعنٌه إٌماننا بدون عودة المسٌح المادٌة الحرفٌة ح
ومرة )محوري جداً بالنسبة لما نإمن به ككنٌسة المجًء الثانً للمسٌح هو أمر 

ومن دون هذا  (.ى مركزٌة هذا األمر بالنسبة لناكنٌستنا مدأخرى، ٌعكس اسم 
وهذا ألن كل ما نإمن به وما نرجوه ٌبلػ . االعتقاد، ٌنهار نظامنا الكنسً وٌتفكك
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َماءِ  َسَحاب لَىع"ذروته فً عودة المسٌح الحرفٌة  ذلك وبدون  ؛(ٖٓ: ٕٗمتى " )الس 
 . سنجد أن نظام تعالٌمنا كله سٌنهار

 
لتأكٌدات التً لدٌنا بشأن المجًء الثانً للمسٌح، ما هو أعظم كل هذه من بٌن كل ا

: 9نٌٌن ؟ عبراالتأكٌدات؟ أي حدث، أكثر من غٌره، ٌضمن عودة المسٌح، ولماذا
  ____________________________ 7ٕـ ٕٔ: ٘ٔكورنثوس ٔ؛ 8ٕ
 ______________________________________________  
 
ما قد أنجزه ٌعتمد الرجاء العظٌم فً المجًء الثانً للمسٌح على بالطبع  

ًء األول من دون نفع للمجألنه أي . ه األول إلى عالمنانا عند مجٌبالمسٌح من أجل
، ٌمكن القول أن كل ما أنجزه المسٌح من أجلنا عند ابمعنى مالمجًء الثانً؟ و

وأحٌاناً ٌستخدم الكتاب المقدس . مجٌبه األول ٌعد ؼٌر مكتمل دون مجٌبه الثانً
ؤْتِ  لَمْ  اإلِْنَسانِ  اْبنَ "والمسٌح نفسه قال بؤن . لئلشارة إلى الصلٌب" الفدٌة"استعارة  ٌَ 

ٌُْخَدمَ  ْخِدَم، َبلْ  لِ ٌَ ْبِذلَ  لِ ٌَ ةً  َنْفَسهُ  َولِ ٌَ دفع المسٌح، بموته  (.8ٕ: ٕٓمتى " )َكثٌِِرٌنَ  َعنْ  ِفْد
فً و. على الصلٌب، فدٌة نفوسنا، وهً فدٌة تامة وكاملة ولمرة واحدة وإلى األبد

؟ فإن دفع الفدٌة الُمفتدىٌتم الحصول على الوقت ذاته، ما الفابدة فً دفع فدٌة ما لم 
بعد ]بمال  ٌؤتً الوالدان األرضٌان لتسلم الطفل الذي افتدٌاهكما ف. هاٌة القصةلٌس ن

هكذا أٌضاً سٌؤتً المسٌح لٌحصل على ما قد دفع ثمناً باهظاً [ أو ما شابه اختطافه
ممكن  أكبر ضمان لمسٌح ٌقدم لناوبالتالً، فإن المجًء األول ل. دهمن أجل استردا

 .للمجًء الثانً للمسٌح
 

 "أٌن هو الوعد بمجٌئه؟" - األربعاء
ٌإمنون السبتٌون  واألدفنتست  ،منذ األٌام األولى لكنٌسة األدفنتست السبتٌٌن 

وال ٌزال الحال ". أقرب مما كنا حٌن آمنا أول مرة"أن مجًء المسٌح بات وشٌكاً، 
. طال انتظارنا وفاق توقعات الكثٌرٌن منا ، وقدونهو الحال، فها نحن هنا منتظر

 "؟والتباطإ التؤخٌر"فكٌؾ لنا أن نفهم هذا 
ن الذٌن لم تكتمل توقعاتهم ، نحن لسنا، مثلما قد ٌعتقد البعض، الوحٌدٌداٌةب 

 .وعودهفٌه سٌتمم هللا بعد بشؤن الوقت الذي 
( ٘ٔ :ٖتكوٌن )مخلص فحواء، على سبٌل المثال، اعتقدت أن وعود هللا ب 

ٌٌِنَ  َوَولََدتْ " ٕ: ٗاقرأ تكوٌن . ابنها البكرستتم من خبلل  تُ ’: َوَقالَتِ . َقا ٌْ  َرُجبلً  اْقَتَن
ب   ِعْندِ  ِمنْ  ألن هذه الكلمة مابلة بحروؾ  "ِمنْ "وكان ٌنبؽً أن توضع كلمة ". ‘الر 
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ٌمكن وكان . مترجمالبل ضٌفت من قِ اللؽة األصلٌة لكنها أُ ب اآلٌة فًموجودة لٌست 
لكن ". ـ الرب اقتنٌت رجبلً : "لتصرٌح حواء أن ٌترجم بشكل حرفً أكثر فٌقرأ هكذا

فمجًء الرب . حواء كانت مخطبة فً ذلك؛ فالطفل المولود كان قاٌٌن ولٌس الفادي
 . لم ٌتم إال بعد ذلك بآالؾ السنٌن

إن آدم وحواء عندما سمعا أوالً . لقد أنبا عن مجًء المخلص فً جنة عدن" 
البكر على أمل  ابنهماوبفرح عظٌم استقببل . ذا الوعد كانا ٌنتظران إتمامه سرٌعاً ه

ولكن إنجاز الوعد تؤخر، فذانك اللذان قد أعطً لهما الوعد . أن ٌكون هو المخلص
ومنذ أٌام أخنوخ تكرر الوعد على أفواه اآلباء . أوالً ماتا دون أن ٌرٌا المخلص

روح النبوة، " )ٌبه حٌاً، ومع ذلك فإنه لم ٌؤتواألنبٌاء، وبذلك حفظوا رجاء مج
 (.9ٕمشتهى األجٌال، صفحة 

 
مع  تناسبما هً النقطة الرئٌسٌة لهذه األصحاح، وكٌف ت. 33اقرأ عبرانٌٌن 
  __________ .بصفة خاصة ٓٗو 9ٖو ٖٔانظر عد ؟"التباطؤ"مجمل مسألة 

 ______________________________________________  
 
انظر . ادفً توقع ج لدٌنا أمثلة ألناس كانوا ٌنتظرون ،الكتاب المقدس خبلل 

كم انتظر إبراهٌم االبن الموعود؛ انظر المدة التً انتظر فٌها بنو إسرابٌل اإلنقاذ من 
ٌارب ٌؤتٌنا اإلنقاذ " متى"ونقرأ فً المزامٌر مراراً وتكراراً عبارة . مصر

فً عودة المسٌح، " لتباطإا"ال ٌنبؽً لنا أن نندهش بشؤن  ،والخبلص؟ وبالطبع
: الكلمات التالٌة ،منذ ما ٌقرب من ألفً سنة مضت ،عندما كتب بطرسخصوصاً و

الً  هَذا َعالِِمٌنَ " ؤِْتً أَن هُ : أَو  ٌَ امِ  آِخرِ  فًِ َس  ٌ  َشَهَواتِ  ِبَحَسبِ  َسالِِكٌنَ  ُمْسَتْهِزُبوَن، َقْوم   األَ
نَ ’: َوَقاِبلٌِنَ  أَْنفُِسِهْم، ٌْ ء   ُكل   آلَباءُ ا َرَقدَ  ِحٌنَ  ِمنْ  ألَن هُ  َمِجٌِبِه؟ َمْوِعدُ  ُهوَ  أَ ًْ  هَكَذا َباق َش

 (.ٗو ٖ: ٖبطرس ٕ" ) ‘اْلَخلٌَِقةِ  َبْدءِ  ِمنْ 
 

قبل اآلن بزمن؟ هل تجد نفسك مثبط الرب ٌنبغً أن ٌعود أنه كان هل فكرت فً 
كوننا ال فً المجًء الثانً حتى أنك تشك  مْ أ   ؟"اإلبطاء"لعزٌمة أحٌاناً بسبب هذا ا

 ،لدٌك لئلٌمان بعودة المسٌح؟ تمعن فً األدلة التً نزال هنا على األرض حتى اآلن
بلفاً جذرٌاً ٌختلف اخت للوقتأن مفهومك، ككائن محدود،  الوضع فً االعتبارمع 

 .عن مفهوم هللا له
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ا" - الخمٌس ا ه  ِرًٌعا آتًِ أ ن   "س 
ان سببه عدم ال شك فً أن أساس بعض نصائح بولس إلى أهل تسالونٌكً ك

ٌنتظرون  لس الكنٌسة فً تسالونٌكً بٌنما كانوانصح بو بِم   .مجًء المسٌح بعد
  ________________________ ٕتسالونٌكً ٕ الوعد بمجًء المسٌح؟

 ______________________________________________  
 
فً تارٌخ البشرٌة قبل أن وتتجلى معٌنة ٌنبؽً أن تتضح  اً هناك أحداثكان  

 .ومع ذلك، فاألمل بالنسبة للمستقبل مجٌد. ٌعود المسٌح
 

فما . دلٌبلً على وجود تباطؤ ،"والنهاٌات رىللذ  "ٌقدم سفر الرؤٌا، أعظم سفر 
؟ الخامستح الختم حت به األصوات التً تحت المذبح صارخة عندما ف  الذي صرَّ 

  ____ ؟"بطاءاإل"مسألة  بشأنوما هو المتضمن فً هذه اآلٌة . 33ـ 1: 8رؤٌا 
 ______________________________________________  
 

؟ واألكثر "التباطؤ"كٌف تساعدنا هذه الفقرة على فهم . 62ـ 64: 34اقرأ لوقا 
 ،ألنفسنا م الذي ٌنبغً لنا أن نستخلصه من الفقرةذلك، ما هو التحذٌر الهامن 
  ___________ ؟الذٌن ٌمكننا بسهولة أن نبدأ فً الشعور بنفس الطرٌقةنحن 

 ______________________________________________  
 
ماذا عن اآلٌات التً تتحدث عن مجًء المسٌح سرٌعاً، أو قرٌباً؟ على سبٌل  

ْحَفظُ  لَِمنْ  ُطوَبى. َسِرًٌعا آِتً أََنا َها: "المثال ةِ  أَْقَوالَ  ٌَ  (.7: ٕٕرإٌا " )اْلِكَتابِ  هَذا ُنُبو 
بمعنى ما، وفٌما ٌتعلق باختبارنا نحن الشخصً، فإن مجًء المسٌح هو بنفس  
فنحن نموت، وبؽض النظر عن المدة التً نرقد فٌها فً القبر، سواء . موتنا" سرعة"

الً الذي ندركه، عامٌن أو مابتً عام أو ألفً عام، فإننا نؽمض أعٌننا والشًء الت
من  ،وهكذا ٌمكن للمرء أن ٌجادل بؤنه. فً لحظة فً طرفة عٌن، هو عودة المسٌح

ال  مجًء المسٌح فإنمن خبلل من نختبره نحن أنفسنا، ومنظورنا الشخصً، 
ورؼم أن المجًء الثانً نفسه هو . ٌستؽرق وقتاً أطول من امتداد حٌاة المرء الفردٌة

 .كؤفرادبصفة شخصٌة عالمً ٌإثر فً كل األرض، إال أننا نختبره  ًحدث حرف
 

ل ؤوإذ تمر السنون، هل تجد نفسك مطمئناً فً العالم، مسترٌحاً ألوضاعك مع تضا
لست  ربماتركٌزك على حقٌقة المجًء الثانً للمسٌح؟ وإذا كان األمر كذلك، 



119 
 

تعال  ؟أنه مٌل طبٌعً كٌف ٌمكنك محاربة هذا المٌل، الخطٌر فعبلً، رغم. اً وحٌد
 .بأجوبتك إلى الصف

 
 الجمعة ـ لمزٌد من الدرس

إخوتً . وبعد أٌام قلٌلة سندخل عاماً جدٌداً . لقد انصرم عام تقرٌباً ببل رجعة" 
وإذا كنتم قد . وأخواتً، استخدموا بحكمة الساعات القلٌلة الباقٌة من السنة القدٌمة

وبوا إلى هللا وعودوا إلى الطرٌق الذي منه أهملتم واجباتكم بؤي شكل من األشكال فت
: ال تقولوا بشكل صلؾ. أنتم ال تعرفون مدى سرعة انتهاء فترة االختبار. ضللتم

إننا الٌوم أو ؼداً سنذهب إلى هذه المدٌنة ونبقى هناك عاماً، وبؤننا سنشتري ونبٌع ’
قلٌبلً ثم  ٌظهر’وما الحٌاة إال بخار . فربما تكون هلل مخططات مختلفة لكم. ‘ونربح

هناك . ون متى تفقد سواعدكم مهارتها وال خطواتكم ثباتهاوأنتم ال تعرف. ‘ٌضمحل
ب   اُْطلُُبوا’. خطر فً كل لحظة تؤخٌر ْتُركِ . َقِرٌب   َوُهوَ  اْدُعوهُ . ٌُوَجدُ  َدامَ  َما الر  ٌَ  لِ

ٌرُ  ُتبْ  أَْفَكاَرهُ، اإلِْثمِ  َوَرُجلُ  َطِرٌَقُه، الش ر  ٌَ ب   إِلَى َوْل ْرَحَمُه، الر  ٌَ  ٌُْكِثرُ  ألَن هُ  إِلِهَنا َوإِلَى َف
 (.9ٕٓٔدٌسمبر، /كانون أول ٖٕروح النبوة، مجلة الرٌفٌو آند هٌرالد، " )‘اْلُؽْفَرانَ 

 
 :أسئلة للنقاش

ناقشوا كذلك . فً الصؾ، ناقشوا أجوبتكم على السإال األخٌر لٌوم الخمٌس .ٔ
طال بقاإنا على األرض كلما صار من األسهل المفارقة فً حقٌقة أنه كلما 

عودة المسٌح، ومع ذلك فإنه كلما طال بقاإنا على قرب تؤجٌل الشعور ب
 .األرض كلما اقتربنا من عودة المسٌح أكثر

؟ "التباطإ"عن ذلك  عودة المسٌح بعد؟ هل نحن مسبولون ما هً أسباب عدم .ٕ
 إجابتك؟  ، كٌؾ تبرر"ال"أو بـ " نعم"سواء كانت إجابتك بـ 

 فً رأٌك، ما هو أعظم سبب للثقة فً الوعد بالمجًء الثانً؟ .ٖ
حول أصول  ًمدل والنقاش العلعلى الرؼم من أن هناك الكثٌر من الج .ٗ

إال أن هناك الكثٌر من العلماء الذٌن ٌرون أن اآلفاق المستقبلٌة اإلنسان، 
ن بؤن إنهم ٌتكهنوف. لئلنسان ولؤلرض بل وحتى للكون بؤسره لٌست مبشرة

على قٌد فٌه ٌترك أي شًء  لنبؤنه ٌنهار على ذاته وسأو  سٌحترق الكون
هً  لكوناآلفاق المستقبلٌة لأما نحن، كؤدفنتست سبتٌٌن، فنإمن أن . الحٌاة
 ومدهشة رابعة اً آفاق فنحن نراها: تماماً  ما ٌراه هإالء العلماء عكس

. [والمقصود هنا هو السماوات الجدٌدة واألرض الجدٌدة ولٌس عالمنا الحالً]
، فً تقدٌر نهاٌة كل األشٌاء ت كثٌراً قد أخطؤ والنقطة هً، إذا كانت العلوم
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بداٌة كل األشٌاء؟ قوله حول العلوم بشؤن ما تفلماذا ٌجب علٌنا الوثوق فً دقة 
بداٌة أصل وشابع حول ال ًلعلممفهوم االعندما ٌكون وٌصح مثل هذا الموقؾ 

نكر التً تُ التطور نظرٌة ا فً ذلك بم ،مختلفة ىَ و  األشٌاء مرتكزاً على قُ كل 
 ةقٌالخل تصمٌم هادؾ أو أي قصد أو ؼاٌة من أيوجود وجود خالق أو 

 من ذلك؟ كون أكثر خطؤً فهل ٌمكن للعلوم أن ت. انفسه
 

فً عودة المسٌح، بؽض  للثقة الكثٌر من األسباب الوجٌهةلدٌنا  :ملخص الدرس
  .لنظر عن الوقت الذي سٌتم فٌه ذلكا
 

 


