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مقدمة

سيُْعطي؟ َمن 
إن اللغــة العربيــة للكتــاب املقــدس، مثلهــا مثــل معظــم اللغــات، هــي لغــة مليئــة باالصطالحــات   

ــي  ــارشة الت ــردة واملب ــ¸ت املج ــه الكل ــا تعني ــن م ــاً ع ــيئاً مختلف ــا ش ــي يف مضمونه ــي تعن ــارات الت أو العب

نقرأهــا يف الفقــرة املتناولــة بالــدرس. ومثــال عــىل ذلــك هــو  مصطلــح «ِمــْي يَتـَـاْن» الــذي يتألــف مــن كلمت� 

عربيتــ� هــ¸: «ِمــي» ، وهــي عالمــة االســتفهام «َمــن؟»، وكلمــة «يتــان»، والتــي تعنــي «ســيعطي.» وهكــذا 

ــن ســيُْعطي؟» ــح هــو: «َم ــى املصطل ــإن معن ف

ويف الكتــاب املقــدس باللغــة العربيــة، تعــرب هــذه العبــارة عــن فكــرة التمّنــي، أو الرغبــة املُلّحــة،   

لشــخص مــا يف الحصــول عــىل يشء مــا. عــىل ســبيل املثــال، هتــف بنــو إرسائيــل، بعــد هروبهــم مــن مــرص 

» (خــروج ١٦ : ٣). ويف اللغــة  ومواجهتهــم للتحديــات يف الربيــة، قائلــ�، «لَيْتََنــا ُمتَْنــا ِبيَــِد الــرَّبِّ ِيف أَْرِض ِمــْرصَ

 .« العربيــة، نجــد أن لَْفظــة «لَيْتََنــا» تــأó مــن لَْفظـَـِة «َمــن ســيُْعطي» أي «َمــن يُعطينــا أن òــوت ِيف أَْرِض ِمــْرصَ

ائِيــَل». ونجــد يف اللغــة العربيــة أن اآليــة أعــاله  يقــول داود يف مزمــور ١٤ : ٧ «لَيـْـَت ِمــْن ِصْهيـَـْوَن َخــالََص إِْرسَ

ال تقــول «لَيْــَت»؛ إòــا تقــول «َمــْن َســيُْعطي». ويف أيــوب ٦ : ٨، نجــد أن كلمــة «لَيْــَت» املســتخدمة يف عبــارة 

«يَــا لَيْــَت ِطلْبَِتــي تـَـأóِْ»  تعنــي «َمــن ســيُعطي»

ــخ  ــعب بتاري ــر الش ــوىس يذكِّ ــا كان م ــة ٥ : ٢٩. فعندم ــح يف تثني ــذا املصطل ــر له ــر آخ ــرد ِذك وي  

عنايــة اللــه بهــم، ذكَّرهــم مــوىس بأنهــم طلبــوا منــه أن يتحــدث إىل الــرب نيابــة عنهــم، لئــال  وتــوا. ووفقــاً 

ــى  ــْم َحتَّ ــَذا ِفيِه ــْم كَاَن هَك ــَت قَلْبَُه ــا لَيْ ــال: «يَ ــم ق ــد استحســن طلبتهــم، ث ــرب ق ــإن ال ــه مــوىس، ف ــا قال مل

ــاِم.»  ــاَي كُلَّ األَيَّ ــَع َوَصايَ ــوا َجِمي ــوِ| َويَْحَفظُ يَتَُّق

إن اللفظة املرتجمة «يَا لَيَْت» يف هذه اآلية تعني أيضاً «َمن سيُعطي».  

هــذا أمــر مدهــش حقــاً! فهــا هــو الــرب - اللــه الخالــق، الــذي خلــق الفضــاء والزمــن واملــادة،   

والــذي نطــق فجــاء العــا¶ إىل حيّــز الوجــود، والــذي نفــخ يف آدم نســمة الحيــاة، ينطــق بعبــارة ترتبــط عــادة 

بالُضعــف ومحدوديــة البــرش.

إن لهــذا األمــر عالقــة بحقيقــة حريــة اإلرادة التــي منحهــا اللــه لإلنســان والتــي تضــع حــدوداً ملــا   

 كــن للــه عملــه مــن أجلنــا يف خضــم الــرصاع العظيــم، وذلــك ألن اللــه قــد منحنــا حريــة اإلرادة الختيــار 
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مــا نريــد القيــام بــه. ولهــذا فــإن اســتخدام مصطلــح «َمــن ســيعطي» يبــّ� أنــه حتــى اللــه نفســه لــن يــدوس 

أو يتعــدى عــىل حريــة اإلرادة لــدى البــرش (ألنــه يف اللحظــة التــي يفعــل اللــه فيهــا ذلــك، لــن تكــون هنــاك 

إرادة حــرة لإلنســان).

إن ِســْفَر إرميــا، موضــوع دراســتنا لهــذا الربــع، هــو مــن أكــ` أســفار الكتــاب املقــدس التــي فيهــا   

ــْفُر كذلــك عــدم ميــل البــرش إىل القيــام بذلــك.  إعــالن عــن حقيقــة تــوق اللــه إىل طاعــة البــرش لــه، ويبــّ� السِّ

ويف ســياق خلفيــة التغيــ�ات الجغرافيــة / السياســية يف الــرشق األد< القديــم، يــرسد ِســْفُر إرميــا الخدمــة 

ــاس معظمهــم ¶ يرغــب  ــه إىل أن ــرشَّ برســالة الل ــة، حيــث بَ ــة وأمان ــا النبــي بــكل محب التــي قــام بهــا إرمي

ســ¸عها.

بــدءاً مــن الدعــوة النبويــة التــي تلقاهــا إرميــا، يأخذنــا الســفر عــرب عقــود مــن تاريــخ الكتــاب   

ــق  ــالن الحقائ ــر)، إلع ــدم يف العم ــم املتق ــاب (ث ــي الش ــذا النب ــا، ه ــه إرمي ــتخدم الل ــث اس ــدس، حي املق

ــع الحقائــق  ــة. ومــن بــ� جمي ــذ البداي ــاب املقــدس من ــة التــي كانــت هــي األســاس لرســالة الكت الجوهري

الروحيــة الــواردة يف ســفر إرميــا، نجــد أن هــذه الكلــ¸ت تــرشح جوهــر الكثــ� مــ¸ يطلبــه اللــه مــن شــعبه: 

: الَ يَْفتَِخــَرنَّ الَْحِكيــُم ِبِحْكَمِتــِه، َوالَ يَْفتَِخــِر الَْجبَّــاُر ِبَجَربُوتـِـِه، َوالَ يَْفتَِخــِر الَْغِنــيُّ ِبِغَنــاُه. بـَـْل  «هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ

انِــُع َرْحَمــًة َوقََضــاًء َوَعــْدالً ِيف األَْرِض، ألَ|ِّ  ِبهــَذا لِيَْفتَِخــَرنَّ الُْمْفتَِخــُر: ِبأَنَّــُه يَْفَهــُم َويَْعِرفُِنــي أَ|ِّ أَنـَـا الــرَّبُّ الصَّ

ــا ٩ : ٢٣ و ٢٤).  » (إرمي ــرَّبُّ ــوُل ال ، يَُق ــِذِه أَُرسُّ ِبه

ــن أســفل أعــ¸ق  ــا م ــة تأخذن ــة روحي ــا، نســافر يف رحل ــا لســفر إرمي ــن خــالل قراءتن ــا، وم إنن  

ــا  ــى يف حالتن ــاله، حت ــن ُع ــا م ــذي ينادين ــرب ال ــه ال ــرب. إن الفســاد اإلنســا| إىل عظمــة وســمو وجــالل ال

الســاقطة، قائــالً: يَــا لَيْــَت ِفيكــم هَكــَذا قَلْــب!

املجر.  يسيل،  يف  الالهوتية،  األدفنتست  بكلية  القديم  قسم العهد  رئيس  توكيكس» هو  الدكتور «إ�ري 

وهو أستاذ العهد القديم والعلوم الدينية اليهودية، وحاصل أيضاً عىل دكتوراه يف القانون (دكتوراه فخرية 

يف الحقوق).
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رحلة ملدة خمس سنوات َعْرب َالكتاب املقدس وروح النبوة

إن مبــادرة «آِمُنــوا ِبأَنِْبيَائـِـِه»، التــي هــي تتمــة ملبــادرة «منتعشــون بكلمتــه»، هــي عبــارة عــن رحلــة 

َعــْربَ الكتــاب املقــدس وكتابــات الــن هوايــت. وتشــتمل هــذه الرحلــة عــىل قــراءات يوميــة، ُمدّونــات 

تفاعليــة يوميــة، ومختــارات أســبوعية مــن كتابــات روح النبــوة. وســيقوم املشــاركون بقــراءة الكتــاب 

املقــدس بأكملــه، باإلضافــة إىل الُكتــب التاليــة لــروح النبــوة: طريــق الحيــاة، املعلّــم األعظــم، اآلبــاء 

واألنبيــاء، امللــوك واألنبيــاء، مشــتهى األجيــال، أعــ¸ل الرســل، والــرصاع العظيــم. 

انضم إىل هذه الرحلة املغّ�ة للحياة.  •

اكتشف الحكمة اإللهية يف الكتابات املُوحى بها.  •

تأمل يف كلمته النبوية بطريقة ¶ يسبق لها مثيل.  •

ادعو َصفَّ مدرسة السبت الخاص بك للمشاركة.  •

انضم إىل آالف املؤمن� الذين سجلوا أس¸ءهم عىل املوقع التايل: 

(www.BelieveHisProphets.org)

(www.BelieveHisProphets.org) :تابعونا عىل تويرت

ا ُ ِم

ِ ِ ِبَيا ْ َ ِ           

بِّ إِلِهكُْم َفَتأَْمُنوا. آِمُنوا ِبأَنِْبَيائِِه َفُتْفلُِحوا» (٢أخبار األيام ٢٠ : ٢٠). «آِمُنوا ِبالرَّ

لُمشاركة
سعر هذا الكتاب ٥٠ ِسْنَتاً أمريكياً أو ما يُعادل هذا املبلغ بالُعملة املحلّية. 

www.menapa.com :التايل Ïملزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع اإللكرتو

info@menapa.com :التايل Ïكنكم مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوØ Ùك
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 الدعوة النبوية

التي تلقاها إرميا

٢٦ أيلول(سبتمبر) - ٢ تشرين أول(أكتوبر) الدرس األول

 السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: إشــعياء ١ : ١٩؛ إرميــا ٧ : ٥ـ٧؛ ١ملــوك ٢ : ٢٦؛ إرميــا ١ : ١ـ٥؛ إشــعياء 
٦ : ٥؛ إرميــا ١ : ٦ـ١٩؛ متــى ٢٨ : ٢٠.

ْســُتَك. َجَعلُْتــَك  ِحــِم َقدَّ ْرتـُـَك ِفــي الَْبطْــِن َعَرْفُتــَك، َوَقْبلََمــا َخَرْجــَت ِمــَن الرَّ آيــة الحفــظ: «َقْبلََمــا َصوَّ
ــُعوِب» (إرميــا ١ : ٥).  نَِبيàــا لِلشُّ

ــاء العهــد  ــا أكــ` مــ¸ نعرفــه عــن أي نبــي آخــر مــن أنبي ــي إرمي ــاة النب إن مــا نعرفــه عــن حي  

القديــم. إن مــا يـَـِرد يف هــذا الســفر مــن حقائــق متعلقــة بالســ�ة الذاتيــة للنبــي إرميــا يســاعدنا عــىل أن نفهــم 

بشــكل أفضــل العمــل الــذي قــام بــه إرميــا كنبــي. لقــد كان إلرميــا تأثــ� بالــغ عــىل التاريــخ لدرجــة أنــه حتــى يف 

ــرة.  ــة ُموقّ ــخصية نبويَّ ــرب ش ــا يُعت ــيح كان إرمي ــن املس زم

يف الوقــت نفســه، فــإن العمــل الــذي قــام بــه النبــي إرميــا، ووفقــاً للمعايــ� البرشيــة، ¶ ينجــح ســوى   

نجــاح ضئيــل. فإنــه بالرغــم مــن عقــود مــن التحذيــر والتوســالت الحــارة، ¶ يصغــي معظــم النــاس إىل الرســائل 

ــرب.  ــن ال ــم م ــا إليه ــي أعطاهــا إرمي الت

ــٍد  ــوَد َحِدي ــة َوَعُم ــة َحِصيَن ــا كـــ «َمِديَن ومــع ذلــك، فإنــه وعــىل الرغــم مــن املعارضــة، وقــف إرمي  

الــرب.  بقــوة  وإòــا  الخاصــة  بقوتــه  ليــس  وهــذا   ،(١٨  :  ١ (إرميــا  نَُحــاٍس»  َوأَْســَواَر 

ة. فــإن الدعــوة التــي تلقاهــا مــن الــرب قــد  مــن جوانــب عــدة، ¶ ينعــم إرميــا بحيــاة مريحــة وُمــِرسَّ  

جلبــت عليــه املعانــاة والويــالت والرفــض، بــل وحتــى الســجن. واألســوأ مــن ذلــك، هــو حقيقــة أن كثــ�اً مــن 

هــذه املتاعــب قــد نََجــَم عــن أولئــك األشــخاص الذيــن كان يســعى هــو إىل مســاعدتهم وتوجيههــم إىل االتجــاه 

الصحيــح. وهكــذا فــإن إرميــا، وبطريقتــه الخاصــة، قــد تنبــأ ³ــا كان املســيح نفســه ســيواجهه، بعــد زمــن إرميــا 

³ئــات الســن�، ويف نفــس البــالد التــي عــاش فيهــا النبــي إرميــا. 

نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق ٣ ترشيــن   

(أكتوبــر). أول 
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األنبياء
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إن األنبيــاء، وفقــاً لدعوتهــم التــي كانــوا يتلقونهــا مــن الــرب، كانــوا َمْعِنيِّــ� بالعمــل عــىل ح¸يــة رشيعــة   

اللــه. وكانــت مهمتهــم هــي املنــاداة بـــ «كَالَم هــَذا الَْعْهــِد» والوصايــا العــرش (إرميــا ١١ : ٢ـ٦). وتُقــدم اآليــة يف ميخــا 

ائِيــَل ِبَخِطيَِّتــِه». وبطبيعــة الحــال،  َ يَْعُقــوَب ِبَذنِْبــِه َوإِْرسَ ٣ : ٨ ُملّخصــاً مــن بــ� ُملّخصــات عمــل األنبيــاء وهــو «ألَُخــربِّ

ــة ٧ : ٧).  ــه معنــى ³عــزل عــن النامــوس (انظــر رومي ــة ال يكــون ل فــإن مفهــوم الخطي

مــاذا كانــت رســالة األنبيــاء إىل النــاس؟ بأيــة طــرق تعتــرب هــذه الرســالة هــي نفســها الرســالة املوجهــة لنــا نحــن 
اليــوم؟ إشــعياء ١ : ١٩؛ إرميــا ٧ : ٥ـ٧؛ حزقيــال ١٨ : ٢٣. (انظــر أيضــاً متــى ٣ : ٧ـ١١).

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

ــم  ــن طرقه ــاس ع ــع الن ــط إذا ¶ يرج ــتأó فق ــت س ــا كان ــه، لكنه ــة الل ــن دينون ــر م ــاك مف ــن هن ¶ يك  

الرشيــرة. مــع ذلــك، فالتغيــ� ليــس ســهالً، وخصوصــاً عندمــا يعتــاد النــاس عــىل فعــل الــرش. َمــن ِمنَّــا ¶ يــَرى كيــف 

يعتــاد النــاس عــىل ارتــكاب رشور كانــوا قبــالً يرتعــدون مــن مجــرد التفكــ� فيهــا؟ وقــد كانــت رســالة األنبيــاء هــي 

جعــل النــاس يدركــون مــدى بشــاعة مــا يرتكبونــه مــن رشور ومــا ســتكون عليــه العواقــب إذا هــم ¶ يرجعــوا عــن 

طرقهــم الرشيــرة. وبالطبــع، فــإن هــذه الرســالة ¶ تكــن مــن عنــد األنبيــاء أنفســهم وإòــا كانــت مــن عنــد الــرب.

إن األنبيــاء ال يذكــرون كيــف تــم إعــالن كلمــة اللــه إليهــم أو كيــف ســمعوها. فأحيانــاً كان اللــه يتحــدث   

ــْوٌت  ــروح القــدس يوحــي إليهــم يف أحــالم ورؤى، أو ر³ــا مــن خــالل «َص ــان أخــرى كان ال إليهــم مبــارشة؛ ويف أحي

ُمْنَخِفــٌض َخِفيــٌف» (١ملــوك ١٩ : ١٢). وبغــض النظــر عــن الطريقــة التــي كانــوا يتســلمون كلمــة اللــه مــن خاللهــا، 

فقــد كانــت لألنبيــاء مأموريــة. و¶ تكــن هــذه املأموريــة تتعلــق بإعــالن مشــيئة اللــه لعامــة النــاس فحســب، وإòــا 

ــر.   ــزم األم ــادة، إذا ل ــوك واألباطــرة والق ــام املل ــا أم ــم إعالنه كان عليه

وقــد انطــوى عــىل هــذه املهمــة مســؤولية كبــ�ة: فــإذا نطــق األنبيــاء بالحــق، فإنهــم قــد يُقتلــون ِمــن   

ِقبــل أولئــك األشــخاص ذوي النفــوذ؛ ولكــن إن ¶ يعلنــوا الحــق، فــإن دينونــة اللــه قــد تــأó عليهــم. إن الدعــوة ألن 

تكــون نبيــاً هــي دعــوة مهمــة وثقيلــة، ومــن خــالل مــا نــراه يف الكتــاب املقــدس، فــإن أولئــك الذيــن تلقــوا الدعــوة 

ــل الجــد. ــا عــىل محم ــد أخذوه ــة ق النبوي

ونحــن ســعداء ألنهــم فعلــوا ذلــك ألن رســائلهم قــد وصلــت إلينــا يف الكتــاب املقــدس. وبهــذا املعنــى، ال   

تــزال كل¸تهــم تتحــدث إلينــا حتــى يومنــا هــذا. والســؤال هــو نفســه اليــوم، كــ¸ كان هــو الحــال يف زمــن إرميــا: هــل 

ــذه؟ ــاء ه ــائل األنبي ــنصغي إىل رس س

ما هي األمور التي ال يزال األنبياء يقولونها لنا، حتى بعد مرور كل هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ 

ما جوهر رسالتهم إلى أوالد الله؟
________________________________________________________
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ــه يف  ــاَر إىل بيت ــي  أَِبَياثَ ــي أدت إىل نف ــا هــي األســباب الت ــوك ٢ : ٢٦. م ــوك ١ و ١مل ــرأ ١مل اق
ــوَث؟ َعَناثُ

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 

بعــد أن عــّزز ســلي¸ن عرشــه ووضــع حــداً لرصاعــه مــع  أَُدونِيَّــا بشــأن َمــن ســيجلس عــىل   

كــريس داود بعــد موتــه، قــام ســلي¸ن بإزاحــة أَِبيَاثـَـاَر مــن منصبــه ككاهــن للــرب وأرســله إىل املنفــى 

ــوَث، والتــي يُعتقــد أنهــا تقــع يف الشــ¸ل الرشقــي ألورشــليم وتبعــد عنهــا  يف مســقط رأســه، َعَناثُ

مســافة ثالثــة أميــال تقريبــاً. وكان َحلِْقيَّــا، والــد إِْرِميَــا، عضــواً يف العائلــة الكهنوتيــة التــي عاشــت يف 

َعَناثـُـوَث. وقــد اعتقــد البعــض أن عائلــة إِْرِميَــا ر³ــا تكــون قــد انحــدرت مــن نســل أبياثــار. ويف كلتــا 

الحالتــ�، نحــن نعــرف مــن إرميــا ١ : ١ أن ذلــك الشــاب، أي إرميــا، كان مــن ســاللة عريقــة.  وهكــذا 

 كننــا أن نــرى هنــا أن اللــه، وَعــْرب كل التاريــخ النبــوي، قــد دعــا كافــة فئــات النــاس- الرعــاة والقــادة 

الدينيــ� والكهنــة- للعمــل النبــوي. 

ــذ  ــدّرب عــىل الخدمــة املقّدســة من ــة الالويــ� فقــد ت ــا واحــداً مــن الكهن ــإذ كان إرمي «ف  

ــه  ــذ والدت ــ�َّ من ــد ُع ــه ق ــم أنّ ــك الســن� الســعيدة، ســني االســتعداد، ¶ يكــن يعل ــه. ويف تل طفولت

ــُعوِب ’ وعندمــا جاءتــه دعـــوة اللــه غمـــره إحســاس بعــدم االســتحقاق فــرصخ  ــا لِلشُّ ليكــون: ‘ نَِبي8

قائالً: ’آِه يَا َســيُِّد الـــرَّبُّ إِ|ِّ الَ أَْعـــِرُف أَْن أَتَـَكلـــم ألَ|ِّ َولَــــٌد ‘ - إرميا ١ : ٥، ٦» (روح النبوة، األنبياء 

ــة ٣٣٧). ــوك، صفح واملل

كان ينبغــي للكهنــة أن يكونــوا القــادة األخالقيــ� والروحيــ� لألمــة؛ ولقــد ُمنحــوا أدواراً   

هامــة أثـّـرت يف كل مجــال مــن مجــاالت الحيــاة الروحيــة لألمــة العربانيــة. وكان البعــض منهــم أمنــاء 

لهــذه املهمــة؛ كــ¸ كان هنــاك آخــرون أســاءوا اســتغالل هــذه املهمــة وانتهكوهــا بطــرق ال  كــن 

تخيُّلهــا. وكــ¸ ســنقرأ يف ســفر إرميــا بعــد قليــل، فــإن النبــي كانــت لديــه كلــ¸ت صارمــة لينطــق بهــا 

ضــد الكهنــة غــ� األمنــاء، والذيــن اثبتــوا أنهــم غــ� جديريــن باملســؤوليات املنوطــة بهــم وبالدعــوة 

التــي اؤAنــوا عليهــا.

ما هي مسؤولياتك الروحية، سواء يف البيت أو يف الكنيسة أو يف كليهÙ أو يف أي مكان آخر؟ 

وإذا كان هناك نبي يتكلم إليك بشأن تلك املسؤوليات، فÙ الذي قد يقوله لك؟

________________________________________________
________________________________________________



٩

الثالثاء 

الدعوة النبوية التي تلقاها إرميا

٢٩ أيلول(سبتمبر)

اللُه يعرُف النهاية من البداية. ما هو العزاء الذي يمكنك استخالصه من هذه الحقيقة في خضم المحن 

والتجارب التي نواجهها ال محالة؟

___________________________________________________

اقــرأ إرميــا ١ : ١ـ٥. مــاذا يخربنــا مــا جــاء يف هــذه الفقــرة الكتابيــة عــن الدعــوة النبويــة التــي تلقاهــا إرميــا 
مــن الــرب؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

ــة ١ : ١؛  ــد؛ انظــر غالطي ــد الجدي ــس يف العه ــم (وكبول ــد القدي ــاء العه ــن أنبي ــ�ه م ــاً كغ ــا، Aام إن إرمي  

روميــة ١ : ١)، ¶ يشــك ³َــن دعــاه للتنبــؤ. فقــد كان إرميــا واضحــاً جــداً يف هــذه اآليــات، بــل ويف ســفر إرميــا بأكملــه، 

» إليــه. وال شــك يف أن قناعتــه الراســخة كانــت هــي مــا  يف التأكيــد عــىل أن مــا كان ينطــق بــه كان هــو «كَلَِمــُة الــرَّبِّ

ــاة وتجــارب.  ــد ومعان ــن معارضــة شــديدة وك ــاه م ــا الق ــاً رغــم م ــن املُــيض قدم ــه م مكََّن

َة مــن حكــم يوشــياً، حــوايل ٦٢٦ / ٦٢٧ قبــل امليــالد.  ــْرشَ ــِة َع ــَنِة الثَّالِثَ ــا الدعــوة ِيف السَّ وقــد تلقــى إرمي  

نحــن ال نعــرف تحديــداً الســنة التــي ُولــد فيــه النبــي، أو كَــم كان عمــره حــ� بــدأ خدمتــه. مــع ذلــك، فــإن إرميــا، 

ــا.  ــَف به ــي كُلِّ ــة الت ــام باملهم ــىل القي ــوى ع ــخصاً ال يق ــ�اً، وش ــداً صغ ــه ول ــرب نفس ــد اعت ــCى، ق ــ¸ س وك

اقــرأ إرميــا ١ : ٤ و ٥. مــا هــو الضــÙن والعــزاء اللذيــن ال بــد وأن يكــون إرميــا قــد حصــل عليهــÙ مــن هــذه 
الكلــÙت؟ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

ر فيهــا إرميــا يف  ــا. فمنــذ اللحظــة التــي ُصــوِّ ــد إرمي ــاً قبــل أن يُولَ لقــد اختــار اللــه إرميــا ألن يكــون نبي  

ْســتَُك» (عــد ٥)، تــأó مــن الفعــل الــذي  بطــن أمــه أفــرزه اللــه جانبــاً ليكــون نبيــاً للشــعوب. والعبــارة املرتجمــة «قَدَّ

س». ومــن املؤكــد  يعنــي، مــن بــ� أمــور أخــرى، «أن يتــم تكريســك أو تقديســك» أو «أن تكــون مقدســاً» أو أن «تَُقــدَّ

أن لهــذه العبــارة داللــة دينيــة، وهــي داللــة ترتبــط أيضــاً بخدمــة املَْقــِدِس نفســه. يف الواقــع، إن الكلمــة التــي تعنــي 

ْســتَُك». والفكــرة التــي يتضمنهــا ذلــك هــو أن شــيئاً  «َمْقــِدس» تُشــتق مــن نفــس الكلمــة التــي تُشــتق منهــا كلمــة «قَدَّ

مــا أو شــخصاً مــا  «مفــرٌز لغــرٍض مقــدٍس». وهــذا كان هــو قصــد اللــه إلرميــا، حتــى قبــل والدتــه. إن هــذه الفقــرات 

الكتابيــة ال تُنــادي أو تُعلـّـم بفكــرة الوجــود املســبق لإلنســان أو فكــرة القضــاء والقــدر؛ ولكنهــا تشــ� بــدالً مــن ذلــك 

إىل معرفــة اللــه املســبقة لألمــور.



١٠

األنبياء الُمَقاِومون والُمَعاِرضون

 ٣٠ أيلول(سبتمبر)األربعاء

عــىل الرغــم مــن تأكيــدات الــرب عــىل أن إرميــا كان قــد اُختــ� ِمــن ِقبــل اللــه للقيــام بهــذه املهمــة، إال أن   

الشــاب إرميــا كان خائفــاً و¶ يشــعر أنــه قــادر عــىل القيــام بذلــك. ور³ــا كان الســبب يف عــدم رغبــة إرميــا يف القيــام 

بهــذه املهمــة هــو معرفتــه بالحالــة الروحيــة لألمــة يف ذلــك الوقــت والتــي ¶ تكــن عــىل مــا يــرام، إضافــة إىل معرفتــه 

ــام بهــا.  باملهمــة الثقيلــة التــي كان ينبغــي عليــه القي

قــارن إرميــا ١ : ٦ مــع إشــعياء ٦ : ٥ وخــروج ٤ : ١٠ـ١٥. مــا هــي النقــاط املشــرتكة التــي تشــتمل عليهــا كل 
هــذه الَوَقائِــع؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

الســبب مــن األســباب، ¶ يشــعر أي مــن هــؤالء الرجــال بــأن لديــه القــدرة عــىل القيــام باملهمــة املوكَلــة   

إليــه. ور³ــا كان ذلــك رشطــاً أَساِســيّاً ملُِهّمــة النبــي: شــعور املــرء بعــدم جدارتــه وعــدم قدرتــه عــىل القيــام ³همــة 

ــق. وال  ــاً باســم الخال ــت مهمــة كل واحــد مــن هــؤالء هــي أن يكــون متحدث ــد كان ــة. فق ــذه الخطــورة واألهمي به

ــة.  ــل يف البداي ــىل األق ــة، ع ــن املهم ــروا م ــوا وُذع ــاً تهيب ــم جميع ــب يف أنه عج

الحــظ، أيضــاً، أول رد فعــل إلرميــا بعــد أن Aــت دعوتــه مــن ِقبــل الــرب. فقــد بــدأ عــىل الفــور بالحديــث   

عــن عــدم قدرتــه عــىل الــكالم بطالقــة، Aامــاً كــ¸ فعــل مــوىس. وقــد َذكَــَر إشــعياء، أيضــاً، شــيئاً متعلقــاً بفمــه وشــفتيه 

ــع األحــوال، فقــد أدرك هــؤالء األشــخاص أن دعوتهــم كانــت تتضمــن،  ــرب. ويف جمي عندمــا تلقــى الدعــوة مــن ال

ــايل ســيكونون  ــه وبالت ــوا سيتســلمون رســائل مــن الل ــل الرســالة. فقــد كان ــم وتوصي ــة إىل أمــور أخــرى، التكلُّ إضاف

مســؤول� عــن إعــالن تلــك الرســائل لآلخريــن. ويف كثــ� مــن األحيــان، كان عليهــم تبليــغ تلــك الرســائل وجهــاً لوجــه، 

ــا إنشــاء موقــع عــىل شــبكة اإلنرتنــت نعلــن مــن خاللــه عــن مــا لدينــا  ــا الراهــن حيــث  كنن وذلــك خالفــاً لعرصن

لنقولــه لآلخريــن، أو نرســل رســالة نّصيــة قصــ�ة لهــم. هــل  كنــك تخيُّــل وقوفــك أمــام قــادة عدوانيــ� أو أشــخاص 

عنيديــن والتحــدث إليهــم بكلــ¸ت الذعــة مــن التوبيــخ واإلنــذار؟ ومــن هنــا نالحــظ أن الــرتدد الــذي كان يعــا| منــه 

أولئــك الذيــن كانــوا عــىل وشــك أن يصبحــوا أنبيــاء هــو أمــر مفهــوم ولــه مــا يــربره.

اقــرأ إرميــا ١ : ٧ـ١٠. مــاذا كان رد اللــه عــىل إرميــا؟ ملــاذا ينبغــي لهــذا الــرد أن يكــون مصــدراً 

ــه  ــل الل ــن ِقَب ــا ِم ــا قــد ُدعين ــا فيــÙ يتعلــق بــكل مــا نعتقــد أنن ى بالنســبة لن ــْرشَ للرجــاء والُب

للقيــام بــه؟
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 



١١

الخميس

فرع اللوز

١ تشرن أول(أكتوبر)

النبــي هــو شــاهد للــه؛ ووظيفتــه ليســت هــي التكلـّـم مــن نفســه وإòــا التكلـّـم بالنيابــة عــن اللــه   

ــة  ــداً ذا جاذبي ــول ملشــاكل األمــة، أو ألن يصبــح شــخصية عظيمــة أو قائ ــا إليجــاد حل ــْدَع إرمي وحــده. ¶ يُ

خاصــة يتبعــه النــاس. كانــت إلرميــا مهمــة وحيــدة وهــي نقــل كالم اللــه إىل الشــعب وإىل قادتهــم. فالرتكيــز 

هنــا ليــس عــىل اإلنســان أو عــىل اإلمكانــات البرشيــة؛ إòــا عــىل ســيادة اللــه وقوتــه وحدهــ¸. كانــت مهمــة 

ــع مشــاكلهم. وبطبيعــة الحــال، ال  ــول لجمي ــه وحــده الحل ــذي لدي ــرب ال ــاس إىل ال ــه الن ــي هــي توجي النب

يختلــف األمــر بالنســبة لنــا نحــن اليــوم. 

ما الذي كانت تدور حوله أول رؤية تسلمها إرميا من الرب؟ (انظر إرميا ١ : ١١ـ١٩).
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ــن  ــرش م ــادي ع ــدد الح ــربي يف الع ــ� الع ــم التعب ــدس ترتج ــاب املق ــ¸ت الكت ــم ترج إن معظ  

األصحــاح األول لســفر إرميــا عــىل أنــه «قَِضيــب لَــْوٍز» أو «فــرع شــجرة لــوز». مــع ذلــك، فإنــه يغيــب عــن 

هــذه الرتجــ¸ت مــا تتســم بــه اللغــة العربيــة مــن تالعــب بالكلــ¸ت هنــا. فــإن العبــارة املرتجمــة «قَِضيــَب 

لَــْوٍز» تشــتق مــن الكلــ¸ت التــي يــأó منهــا الفعــل «تســهر» أو «أن تبقــى ســاهراً»، والــذي يظهــر يف عــدد 

ــه.  ــيتمم كلمت ــه س ــىل أن ــد ع ــك للتأكي ــاِهٌر»، وذل ــا َس ــرب «ألَ|ِّ أَنَ ــول ال ــا يق ــك عندم ١٢، وذل

ــه  ــن ١١ و ١٢. إنَّ مشــيئة الل ــا توجــد يف العددي ــالة الرئيســية لســفر إرمي ــول أن الرس ــا ق  كنن  

ســوف تتحقــق. ويف يــوم مــن األيــام، ســ�ى الجميــع أحداثــاً تحــدث بالطريقــة التــي قــال اللــه أنهــا َســتَْحُدث 

بهــا. يريــد اللــه لشــعبه أن يتوبــوا عــن خطاياهــم. وهــو قــد وفَّــر النعمــة واملغفــرة، لكنــه ال يُْجــِرب أحــداً عــىل 

أن يطيعــه ويــربأ. فإنــه مــا ¶ يســتجب الشــعب لدعــوة الــرب فــإن كالم الدينونــة والعقــاب الــذي نطــق بــه 

اللــه حتــ¸ ســيتحقق، Aامــاً كــ¸ تحقــق كالمــه ضــد بنــي إرسائيــل يف ِســفر إرميــا. 

وكــ¸ نــرى، أيضــاً، فــإن كالم اللــه هنــا ليــس للشــعب فقــط، بــل لقــد كان اللــه يتكلــم مبــارشة   

إىل إرميــا نفســه، آمــراً إيــاه بــأن يكــون مســتعداً للمعارضــة التــي ســيواجهها. وبغــض النظــر عــن مــا حــدث، 

ــا َمَعــَك». ولقــد كان إرميــا، وكــ¸ ســCى، بحاجــة إىل هــذا  فقــد حصــل إرميــا عــىل تأكيــد اللــه القائــل «أَنَ

ــد.  التأكي

ألسنا جميعاً بحاجة إىل هذا التأكيد بأن الرب معنا؟  

ــن  ــذي نجــده ألنفســنا يف هــذه الكلــÙت، نحــن الذي أقــرأ متــى ٢٨ : ٢٠. مــا هــو الضــÙن ال

نعيــش يف العــرص الحــايل؟
___________________________________________________
___________________________________________________



١٢

الجمعة

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٣ تموز(يوليو)

ــاً  ــا نبي ــا: «كان إرمي ــا يف مقدمــة تفســ�ه لســفر إرمي كتــب مارتــن لوثــر عــن النبــي إرمي   

ــرF لهــا. واألكــ` مــن ذلــك هــو أن خدمتــه النبويــة كانــت  حزينــاً يعيــش يف فــرتة زمنيــة صعبــة يُ

صعبــة للغايــة ألنــه كان يصــارع ويتحــارب مــع شــعب عنيــد ســيئ املــزاج والطبــاع. وعــىل مــا يبــدو 

أنــه ¶ يحقــق الكثــ� مــن النجــاح وذلــك ألنــه اختــرب كيــف أصبــح أعــداَءه أكــ` رشاً. وقــد حاولــوا 

قتلــه عــدة مــرات. وقــد قََســْوا عليــه كثــ�اً وجلــدوه عــدة مــرات. ويف النهايــة، عــاش إرميــا لــ�ى بــأم 

ــذ شــعبه إىل الســبي.» ــالده وكيــف أُخ ــه كيــف تدمــرت ب عين

«وملــدى أربعــ� ســنة كان عــىل إرميــا أن يقــف أمــام األّمــة شــاهداً للحــّق والــّرب. ويف وقــت   

ــد. ويف  ــي الوحي ــه الحقيق ــادة اإلل ــه عب ــه وصفات ــل يف حيات ــه أن  ثّ ــه. كان علي ــل ل ــداٍد ال مثي ارت

غضــون فــرتات الحصــار الرهيبــة التــي وقعــت عــىل أورشــليم تعــّ� عليــه أن يكــون كليــ¸ً للــرّب، 

ويتنبــأ بســقوط بيــت داود وخــراب الهيــكل الجميــل الــذي بنــاه ســلي¸ن. وعندمــا ُزج بــه يف الســجن 

بســبب أقوالــه الجريئــة كان عليــه أن يتكلـّـم برصاحــة ضــد الخطيئــة يف املرتفعــات، وإذ كان محتقــراً 

ومنبــوذاً مــن النــاس توّجــب عليــه أخــ�اً أن يشــهد اإلAــام الحــريف لنبّواتــه عــن الدينونــة املحدقــة 

بالعصــاة ويشــاطر أّمتــه يف تحّمــل الحــزن والشــقاء اللذيــن ســيأتيان نتيجــة للخــراب املحكــوم بــه 

ــوك، صفحــة ٣٣٨). ــاء واملل ــوة، األنبي ــة املنكــودة» (روح النب عــىل املدين

١. مــن األمــور املحزنــة، التــي ينبغــي لنــا كأدفنتســت ســبتيþ أن نتمعــن فيهــا جيــداً، هــي الحقيقــة 

التــي مفادهــا أن اللــه قــد حــّذر إرميــا بأنــه ســيواجه معارضــة كبــÿة مــن بنــي شــعبه. أعــد قــراءة 

إرميــا ١ : ١٧ـ١٩. َمــن الذيــن كانــوا ســيحاربون ضــد إرميــا؟ مــا هــي الــدروس املخيفــة التــي يجــب أن 

نســتخلصها مــن هــذا األمــر ألنفســنا؟ {عنــى آخــر، مــا هــو موقفنــا مــن الكلمــة النبويــة املقدمــة لنــا، 

وخصوصــاً عندمــا نســمع مــن خاللهــا أمــوراً ال تــروق لنــا؟ كيــف يســاعدنا اقتبــاس روح النبــوة أعــاله 

عــىل اســتيضاح هــذه الحقيقــة املخيفــة والتــي مفادهــا أن نفــس الذيــن كان ينبغــي لهــم إعــالن اإللــه 

الحقيقــي للعــا] كانــوا هــم َمــن يحاربــون ضــده وذلــك مــن خــالل إهانتهــم للمتكلمــþ باســم اللــه 

واالعتــداء عليهــم؟ (انظــر أيضــاً ســفر الجامعــة ١ : ٩). 
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قصة األسبوع

الوظيفة األكثر إرضاء من غيرها: الجزء األول

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.
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عمــل كالً مــن هــاري وأليكــس حــاريس أمــن يف مــالوي. ويف إحــدى األمســيات، قــال أليكــس لهــاري بــأن لديــه فكــرة حــول 

كيــف  كنهــ¸ كســب بعــض املــال اإلضــايف. 

سأله هاري باهت¸م، «كيف ذلك؟»

قــال أليكــس وهــو يرفــع مسدســه، « كننــا اســتخدام مسدســينا يف القيــام ببعــض األعــ¸ل التجاريــة الجانبيــة. إن األغنيــاء 

ــا  ــا م ــى يكــون لدين ــم حت ــل منه ــا أخــذ القلي ــاج.  كنن ــ¸ نحت ــل م ــا أق ــ` ممــن يحتاجــون ونحــن لدين ــواالً أك ــم أم لديه

ــا.» يكفين

¶ يكــن هــاري متيقنــاً مــن موقفــه لكنــه اقتنــع يف نهايــة املطــاف. قــام االثنــان باقتحــام منــزل عائلــة ثريــة ورسقــا مبالــغ مالية 

وأي يشء اســتطاعا حملــه. وبعــد بضعــة أيــام قــام برسقــة املزيــد مــن البيــوت. ولكنــه تــم إلقــاء القبــض عليهــ¸ يف إحــدى 

ــ¸| ســنوات مــن  ــ¸ بث ــاء جلوســه¸ يف الســجن، أدرك هــاري خطــورة جراIــه. وُحكــم عــىل كل واحــد منه ــايل. وأثن اللي

العمــل الشــاق يف ســجون منفصلــة ذات حراســة مشــددة. وصــل هــاري إىل الســجن وهــو عــازم عــىل الهــرب. وكانــت مــدة 

ل معــه القميــص. الحكــم مطبوعــة عــىل قميــص الســجن الــذي يرتديــه. ويف أحــد األيــام قــام هــاري برشــوة ســج� آخــر وبــدَّ

ــه يف ســجن  ــم وضع ــخ خروجــه األصــيل، ت ــن تاري ــخ خــروج أرسع م ــل تاري ــذي يحم ــد ال ــدى قميصــه الجدي ــا ارت وعندم

حراســته أقــل. والحــظ هــاري أن الجنــود املســلح� الذيــن كانــوا يحرســونهم يشــعرون بالنعــاس يف فــرتة بعــد الظهــر. ويف 

أحــد األيــام، وعندمــا كان الحــارس يتثــاءب، ألقــى هــاري بفأســه وفــرَّ هاربــاً. وبــدأ املســاج� اآلخــرون يف الفــرار كذلــك. 

أمســك الحــرس بجميــع املســاج� الفاريــن مــا عــدا هــاري الــذي قــام باالختبــاء بــ� بعــض األحجــار الكبــ�ة. وعندمــا حــل 

الظــالم، توقــف الحــراس عــن البحــث وعــادوا إىل الســجن. خــرج هــاري مــن  مخبــأه وهــرب. 

وجــد هــاري عمــالً؛ وملــدة ١٨ شــهراً عمــل بجــد وظــل بعيــداً عــن املشــكالت. ثــم ويف أحــد األيــام وعندمــا جــاء إىل محطــة 

األتوبيــس، كان رجــال الرشطــة ينتظرونــه ليعيــدوه إىل الســجن. وعليــه اآلن إمضــاء عــرشة أعــوام يف الســجن. 

وعندما أُخذ إىل زنزانته تفاجأ عندما رأى أن رفيقه يف الزنزانة هو أليكس رشيكه السابق يف الجر ة. 

قال أليكس بعد أن استقر هاري يف الزنزانة، «اسمع، عندي فكرة».

سأله هاري، «ما هي فكرتك؟» وفجأة عاد االثنان ملخططاته¸ القد ة. 

كانــت جــدران الســجن مصنوعــة مــن الطــوب اللــKِ املطــيل بطبقــة ســميكة مــن اإلســمنت. قــرر هــاري وأليكــس أن يحفــرا 

نفقــاً صغــ�اً إىل الخــارج. وقــد تطلــب منهــ¸ األمــر ثالثــة أيــام فقــط ليثقبــا جــدار الســجن. انتظــر االثنــان إىل أن حــل الظــالم 

ومــن ثــم زحفــا عــرب النفــق الصغــ�. 

بــدا كل يشء هادئــاً؛ ولكــن عندمــا خرجــا مــن النفــق رآهــ¸ أحــد الحــراس وأطلــق صافــرة اإلنظــار. قــام الحــراس ³طاردته¸ 

لكــن هــاري وأليكــس كانــا رسيعــ� جــداً. قــام االثنــان بإيقــاف ســيارة عــىل الطريــق وأجــربا الســائق عــىل الخــروج منهــا 

وأخــذا الســيارة. 

توجهــا بالســيارة إىل املدينــة وهنــاك قامــا ببيعهــا كقطــع غيــار. لكــن أحــد األشــخاص شــك يف األمــر وأبلــغ الرشطــة. هــرب 

أليــس وتــم القبــض عــىل هــاري. ويف هــذه املــرة تــم إرســاله إىل ســجن صغــ� حيــث  كــن مراقبتــه عــن كثــب. وقــد غــ�َّ 

هــذا القــرار حياتــه. 

تتمة القصة يف األسبوع القادم. 

*أليكس اسم مستعار. 
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الدرس الثاني

األزمة (في الداخل وفي الخارج)

 ٣-٩ تشرين األول(أكتوبر)

 السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: قضــاة ٢ : ١ـ١٥؛ ١ملــوك ١٢ : ٢٦ـ٣١؛ ٢أخبــار األيــام ٣٣ : ٩ و ١٠؛ إرميــا ٢ 
: ١ـ٢٨؛ ٥ : ٢ و ٣. 

 « بُّ ، أََوائِــُل َغلَِّتــِه. كُلُّ آِكلِيــِه يَأَْ-ـُـوَن. َرشٌّ يَــأِْ: َعلَْيِهــْم‘ يَُقــوُل الــرَّ بِّ ائِيــُل ُقــْدٌس لِلــرَّ آيــة الحفــظ: «’إِْرسَ
(إرميــا ٢ : ٣).

إذا كان لنــا أن نختــار كلمــة واحــدة لوصــف حالــة اإلنســان منــذ الســقوط يف الخطيــة يف جنــة عــدن،   

فــإن هــذه الكلمــة ســتكون «األزمــة»، إنهــا األزمــة التــي  كننــا جيــداً إدراك مــدى تأث�هــا مــن خــالل مــا تطلبــه 

األمــر للخــروج منهــا: فقــد تطلــب الخــروج مــن هــذه األزمــة مــوت املســيح عــىل الصليــب. وال بــد وأن األزمــة حــاّدة 

ــة.  ــع هــذه األزم ــل م ــة للتعام ــت الزم ــي كان ــارة الت ــ� الجبّ ــة؛ فعــىل كل حــال، انظــر إىل التداب للغاي

فإننــا نجــد يف كافــة أجــزاء الكتــاب املقــدس أن الكثــ� مــن القصــص قــد حدثــت يف ظــل أزمــة أو أخــرى.   

و¶ يختلــف الوضــع خــالل زمــن إرميــا وخدمتــه. 

لقــد واجــه شــعب اللــه العديــد مــن التحديــات مــن الداخــل والخــارج عــىل حــد ســواء. ولألســف، فإنــه   

عــىل الرغــم مــن التهديــد العســكري الرهيــب الــذي تعرضــوا لــه مــن القــوى األجنبيــة، إال أن أكــرب األزمــات كانــت 

تــأó، وبطــرق عــدة، مــن الداخــل. وكلمــة «الداخــل» ال تعنــي مجــرد وجــود قيــادة فاســدة أو كهنــوت فاســد، وهــو 

األمــر الــذي كان ســيئاً ³ــا فيــه الكفايــة، وإòــا «الداخــل» كان يعنــي أيضــاً اإلشــارة إىل النــاس الذيــن كانــت قلوبهــم 

ــي كان  ــرات الت ــاء إىل التحذي ــوا اإلصغ ــاس رفض ــة أن الن ــداد لدرج ــة واالرت ــدت بالخطي ــة وأُفِس ــت للغاي ــد تقّس ق

ــة.  ــة والكارث ــم عــن األزم ــرات كان  كــن أن تغنيه ــم، وهــي تحذي ــه إليه يرســلها الل

إن الخطيــة بغيضــة ³ــا فيــه الكفايــة، ولكــن عندمــا ترفــض االبتعــاد عنهــا فإنــك حتــ¸ً ســتواجه األزمــة   

والكارثــة. 

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق ١٠ ترشين األول (أكتوبر).



١٥

األحد

لمحة تاريخية سريعة

٤ تشرين األول(أكتوبر)

ــه القيــم واملعتقــدات التــي كانــت ــذي ليــس لدي ــايل ال ــل الت  فكــر يف املشــكلة املتعلقــة بالجي

ــم ــا تعلّ ــف Øكنن ــع هــذه املســألة؟ كي ــا نحــن ككنيســة م ــف تعاملن ــه. كي ــل الســابق ل  للجي

ــا؟ ــا ويعقبونن ــن ســيأتون بعدن ــا إىل َم ــر ِقَيِمَن تســليم و*ري
___________________________________________________

عندمــا دخــل بنــو إرسائيــل أرض املوعــد يف نهايــة املطــاف، بعــد ســنوات مــن الهيــام يف الربيــة، ¶   

ّب»  Aــض فــرتة طويلــة إال وبــدأت املتاعــب. فــكل مــا تطلبــه األمــر هــو  قيــام «ِجيــٌل آَخــُر لَــْم يَْعــِرِف الــرَّ

(قضــاة ٢ : ١٠)، وهكــذا بــدأت أزمــة روحيــة أصابــت، بطــرق عديــدة، األمــة طــوال تاريخهــا. يف الواقــع، إنهــا 

ــك.  مشــكلة قــد انتابــت املســيحية كذل

اقرأ إرميا ٢ : ١ـ١٥. ما الذي تسبب يف حدوث األزمة وكيف تجلت هذه األزمة؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

.» فقــد تحــرك كل جيــل  َّ ِيف َعيَْنــِي الــرَّبِّ ائِيــَل الــرشَّ تقــول اآليــة يف قضــاة ٢ : ١١«َوفََعــَل بَُنــو إِْرسَ  

مــن األجيــال، واحــداً تلــو اآلخــر، خطــوة أبعــد عــن اللــه إىل أن باتــت األمــة تعمــل Aامــاً مــا كان الــرب قــد 

طلــب منهــم عــدم القيــام بــه. وبســبب خطيتهــم، واجهــوا أزمــة تلــو األخــرى. ولكــن، حتــى يف ظــل تلــك 

الظــروف، ¶ ييــأس الــرب منهــم أو يتخــىل عنهــم. فقــد أرســل لهــم قضــاة (قضــاة ٢ : ١٦) قامــوا بإنقاذهــم 

ــارشة.   ــالت املب مــن الوي

وبعــد عــرص القضــاة دخلــت األمــة يف فــرتة مــن الســالم والرخــاء النســبي� يف ظــل مــا يســمى   

ــنة.  ــة س ــو مئ ــتمرت نح ــي اس ــلي¸ن والت ــاول وداود وس ــم ش ــرتة حك ــاء ف ــك أثن ــدة» وذل ــة املتح لَِكيَّ «املـَ

وتحــت قيــادة داود، وســلي¸ن مــن بعــده، تزايــدت هــذه القــوة لتصبــح قــوة إقليميــة.

ــالد)  ــل املي ــه بعــد مــوت ســلي¸ن (حــوايل ٩٣١ قب ــدم. فإن ــدة» ¶ ت ــات «الجي ــك، فاألوق مــع ذل  

انقســمت األمــة إىل مملكتــ�، إرسائيــل يف الشــ¸ل ويهــوذا يف الجنــوب. وكان الســبب الرئيــيس وراء حــدوث 

ــن  ــد م ــب العدي ــه، ارتك ــم حكمت ــذي، رغ ــلي¸ن وال ــك س ــديد للمل ــ� الس ــم غ ــو الحك ــام ه ــك االنقس ذل

ــي  ــة بســبب اإلجــراءات التعســفية الت ــالً تعــا| مــن املظــا¶ املحزن ــداً طوي ــت األســباط أم األخطــاء.  «ظل

فرضهــا امللــك الســابق. لقــد قــاد اإلرساف الــذي تــورط فيــه ســلي¸ن ابــان حكمــه حــ� ارتــد عــن الــرب، 

إىل فــرض رضائــب فادحــة عــىل الشــعب كــ¸ طلــب إليهــم القيــام بكثــ� مــن الخدمــات الوضيعــة» (روح 

النبــوة، األنبيــاء وامللــوك، صفحــة ٧٤). وبالنســبة لألمــة املختــارة، ¶ تعــد األمــور إىل مــا كانــت عليــه مــن 

قبــل أبــداً. فقــد فعلــوا كل يشء حذرهــم الــرب مــن فعلــه والقيــام بــه، وهكــذا حصــدوا العواقــب املحزنــة.



١٦

االثنين

المملكتان

٥ تشرين األول(أكتوبر)

إنه من الصعب تجريد ذاتك من ثقافتك وبيئتك والنظر إلى نفسك بموضوعية. في الواقع، هذا أمر 

مستحيل. لماذا، إذاً، يجب علينا إْخِتبار حياتنا باستمرار في ضوء معايير ومقاييس الكتاب المقدس؟ ما 

هي المعايير والمقاييس األخرى التي لدينا؟ 

بعــد انقســام األمــة ســارت األمــور مــن ســيئ إىل أســوأ. فقــد قــام امللــك يربعــام، يف اململكــة الشــ¸لية،   

تأثــ� رشيــر طويــل األمــد.  لهــا  التــي كان  الرهيبــة  الروحيــة  الخيــارات  باتخــاذ بعــض 

اقــرأ ١ملــوك ١٢ : ٢٦ـ٣١. مــاذا ينبغــي لهــذا األمــر أن يخربنــا عــن كيــف Øكــن للظــروف املبــارشة أن تُوثــر 
ســلباً، وبشــكل كبــÿ، يف تقديرنــا وحكمنــا عــىل األمــور؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________

إن إدخــال امللــك يَُربَْعــاُم العبــادة الوثنيــة قــد ســاعد يف وضــع األمــة عــىل مســار كارO. «االرتــداد الــذي   

ابتــدأ بــه حكــم يربعــام صــار ظاهــراً وتوضحــت معاملــه تدريجيــاً حتــى انتهــى بخــراب مملكــة إرسائيــل خرابــاً كامــالً» 

ــة  ــع نهاي ــور بوض ــُك أَشُّ ــلَْمْنأََرسُ َملِ ــام َش ــالد، ق ــل املي ــام ٧٢٢ قب ــة ٨٩). يف ع ــوك، صفح ــاء واملل ــوة، األنبي (روح النب

ململكــة إرسائيــل، وقــام برتحيــل ســكانها إىل مناطــق مختلفــة مــن إمرباطورتيــه (انظــر ٢ملــوك ١٧ : ١ـ٧). و¶ تكــن 

ــخ.  ــل مــن التاري ــان، اختفــت مملكــة إرسائي ــاك عــودة مــن الســبي. ولفــرتة مــن الزم هن

و¶ تكــن األمــور بهــذا الســوء يف مملكــة الجنــوب، عــىل األقــل حتــى ذلــك الحــ�. لكــن شــعب اململكــة   

الجنوبيــة ¶ يكونــوا عــىل قــدر كبــ� مــن الصــالح كذلــك؛ وكــ¸ كان هــو الحــال مــع اململكــة الشــ¸لية، فقــد أراد الــرب 

تجنيــب هــؤالء النــاس الكــوارث التــي واجهتهــا اململكــة الشــ¸لية. لكــن ولألســف، فإنــه وباســتثناءات نــادرة، قــام 

بحكــم مملكــة يهــوذا مجموعــة متعاقبــة مــن امللــوك الذيــن واصلــوا قيــادة األمــة إىل ارتــداد أعمــق، وهــو مــا أدى يف 

ــيل.  ــة املطــاف إىل الســبي الباب نهاي

مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــات عــن حكــم بعــض ملــوك يهــوذا؟ ٢أخبــار األيــام ٣٣ : ٩ و ١٠، ٢١ـ٢٣؛ ٢ملــوك ٢٤ 
: ٨ و ٩ و ١٨ و ١٩.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

عــىل الرغــم مــن كل القيــادات الرهيبــة التــي حكمــت يهــوذا، إال أن العديــد مــن األســفار النبويــة، ³ــا يف   

ذلــك ســفر إرميــا، كانــت هــي كالم األنبيــاء الذيــن أرســلهم اللــه لشــعبه يف محاولــة لجعلهــم يرجعــون عــن الخطيــة 

ــاً  ــاً كافي ــا كان ليتخــىل عــن شــعبه دون أن  نحهــم وقت ــه م ــان األمــة. لكــن الل ــا يدمــران كي ــن كان ــداد اللذي واالرت

ــم.  ــ¸ً عليه ــة حت ــتجلبها الخطي ــت س ــي كان ــة الت ــوا الكارث ــP يتجنب ــرة ل ــم الرشي ــن طرقه وفرصــة للرجــوع ع



١٧

الثالثاء

ان  رَّ الشَّ

٦ تشرين األول(أكتوبر)

في إرميا ٢: ٥، قال الرب أن الشعب قد َساُروا َوَراَء «الَْباِطِل» وكنتيجة لذلك  َصاُروا «بَاِطالً». 

والكلمة العبرية لهاتين الكلمتين تأتي من نفس الكلمة العبرية المستخدمة في سفر الجامعة 

والتي غالباً ما تترجم «باطل». وهي تعني أيضاً «بخار» أو «نََفْس». كيف لسيرنا وراء األمور 

فهم  على  الفكرة  هذه  تساعدنا  كيف  ذلك؟  يعني  ماذا  «باطلين»؟  أيضاً  نحن  يجعلنا  الباطلة 

أولئك الذين قد يشعرون، في بعض األحيان، كما لو أن حياتهم ال معنى لها أو قيمة؟ ما هو 

الحل والجواب بالنسبة لهؤالء الناس؟ 
___________________________________________________

لقــد بــدأ النبــي الشــاب إشــعياء خدمتــه النبويــة يف ظــل هــذه الخلفيــة املأســاوية. فقــد «جــاءت   

كلمــة الــرب» إىل إرميــا ونطــق بهــا عــىل رجــاء أن يَُجنِّــَب النــاُس أنفســهم الدمــار الــذي كان قدومــه مؤكــداً 

ــ¸ت.  ــذه الكل ــتجيبوا إىل ه ــم ¶ يس إذا ه

اقرأ إرميا ٢ : ١ـ٢٨ وأجب عىل األسئلة التالية: 

ما هي الوعود التي أعطاها الله لألمة عندما كانت أمينة وُمْخلَِصة؟ (انظر عد ٢ و ٣). 
______________________________________________________

ما هو الفعل اآلثم الذي كان الكهنة وأهل الرشيعة والرعاة واألنبياء يقرتفونه؟ (انظر عد ٨).
______________________________________________________

بأيــة طــرق رهيبــة كان النــاس خادعــþ ألنفســهم فيــÙ يتعلــق بحالتهــم الروحيــة الحقيقيــة؟ (عــد ٢٣ 
و ٢٤).

______________________________________________________
 

عــىل الرغــم مــن أن األمــة قــد شــهدت بعــض اإلصالحــات الروحيــة يف ظــل قيــادة حزقيــا ويوشــيا،   

إال أن النــاس قــد عــادوا إىل طرقهــم القد ــة وســقطوا يف أســوأ أنــواع االرتــداد. وقــد تحــدث إرميــا هنــا، 

ــة. ــه النبوي ــوال خدمت ــل ط ــ¸ فع ــري، ك ــا يج ــول م ــا ح ــس فيه ــارات ال لب بعب

ــن اثنــ�:  ي ــاس َرشَّ ــا ٢ : ١٣. لقــد اقــرتف الن ــه يف إرمي ــ� لالهتــ¸م بوجــه خــاص هــو كل¸ت واملث  

ــىل  ــاًء ع ــط م ــققة ال تضب ــاراً مش ــروا ألنفســهم آب ــك، حف ــة لذل ــاء الحــي؛ وكنتيج ــوع امل ــرب ينب ــوا ال ترك

اإلطــالق. وبعبــارة أخــرى، فــإن كونهــم قــد تركــوا الــرب جعلهــم يفقــدون كل يشء. وتتضــح هــذه الكلــ¸ت 

ــا ٤ : ١٠. ــيح يف يوحن ــه املس ــا قال ــوء م ــ` يف ض أك



١٨

األربعاء

التهديد البابلي

٧ تشرين األول(أكتوبر)

إن خلفيــة األحــداث السياســية، التــي قــام إرميــا بخدمتــه النبويــة يف ضوئهــا، قــد ضاعــت يف التاريــخ إىل   

حــد مــا. وهــذا يعنــي أن الكثــ� مــن التفاصيــل املتعلقــة بهــذا األمــر غــ� متوفــرة. لكننــا نجــد يف الكتــاب املقــدس 

ــا نحصــل عــىل صــورة عامــة حــول مــا حــدث  ــة تجعلن ــة) معلومــات أكــ` مــن كافي (و³ســاعدة املكتشــفات األثري

آنــذاك. وعــىل الرغــم مــن أنــه قــد بــدا، مــن املنظــور اإلنســا|، أن ال أحــد كان مســيطراً عــىل األمــور حــ� كانــت تلــك 

األمــم تتحــارب مــن أجــل الحصــول عــىل األرض والســلطة والهيمنــة، إال أن مــا يعلّمنــا الكتــاُب املقــدُس إيــاه يختلــف 

عــن ذلــك Aامــاً.  

اقرأ إرميا ٢٧ : ٦. ما الذي نتعلمه من هذه اآلية؟ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

يف الســنوات األوىل مــن خدمــة إرميــا، وجــدت مملكــة يهــوذا الصغــ�ة نفســها عالقــة يف خضــم املعــارك   

العســكرية الدائــرة بــ� بابــل ومــرص والســلطة اآلشــورية التــي كانــت يف أواخــر أيامهــا. فإنــه مــع انهيــار اإلمرباطوريــة 

اآلشــورية يف أواخــر القــرن الســابع قبــل امليــالد، ســعت مــرص الســتعادة الســلطة والهيمنــة يف املنطقــة. مــع ذلــك، 

فقــد ُســحقت مــرص يف موقعــة كركميــش يف عــام ٦٠٥ قبــل امليــالد وأصبحــت بابــل هــي القــوة العامليــة الجديــدة. 

وقــد قامــت هــذه القــوة الجديــدة بجعــل مملكــة يهــوذا تابعــة لهــا. و¶ يتمكــن يهوياقيــم، ملــك يهــوذا،   

مــن تحقيــق االســتقرار يف البــالد إال عــن طريــق الَقَســم بالــوالء مللــك بابــل. مــع ذلــك، فــإن الكث�يــن يف مملكــة يهــوذا 

¶ يريــدوا القيــام بذلــك؛ بــل لقــد أرادوا أن يقاتلــوا ويحــرروا أنفســهم مــن البابليــ�، عــىل الرغــم مــن أن ذلــك ¶ يكــن 

هــو مــا أراد اللــه لهــم القيــام بــه. عــىل العكــس مــن ذلــك، لقــد كان اللــه يســتخدم بابــل، تحديــداً، كوســيلة ملعاقبــة 

األمــة عــىل ارتدادهــا. 

اقرأ إرميا ٢٥ : ٨ـ١٢. ماذا كانت رسالة إرميا إىل شعب مملكة يهوذا؟
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

حــّذر إرميــا الشــعب، مــراراً وتكــراراً، بشــأن مــا  كــن أن يحــدث لهــم بســبب خطاياهــم؛ لكــن العديــد   

ــك  ــدالً مــن ذل ــ� ب ــرات، مصدق ــاء إىل التحذي ــو األخــرى، اإلصغ ــرة تل ــ� رفضــوا، م ــادة السياســي� والديني مــن الق

مــا أرادوا هــم أن يصدقــوه، وهــو أن اللــه ســوف ينجيهــم. فعــىل كل حــال، أ ¶ يكونــوا شــعب اللــه الذيــن دعاهــم 

ــة؟ ــورة خاص بص

متى كانت آخر مرة صدقت فيها ما أردت أنت أن تصدقه، على الرغم من شدة وضوح مدى 

مرة  نفسه  الشيء  هذا  حدوث  تعيد  ال  بحيث  تعلمتها  التي  الدروس  هي  ما  اعتقادك؟  خطأ 

أخرى؟



١٩

الخميس

الحلفان بالكذب

٨ تشرين األول(أكتوبر)

يف إرميــا ٥ : ١، يقــول الــرب، «طُوفـُـوا ِيف َشــَواِرِع أُوُرَشــلِيَم َوانْظـُـُروا، َواْعِرفُوا َوفَتُِّشــوا ِيف َســاَحاتَِها،    

، فَأَْصَفــَح َعْنَهــا؟» تذكرنــا هــذه اآليــة بقصتــ�،  َهــْل تَِجــُدوَن إِنَْســانًا أَْو يُوَجــُد َعاِمــٌل ِبالَْعــْدِل طَالِــُب الَْحــقِّ

إحداهــ¸ لفيلســوف يونــا| قديــم مــن القــرن الرابــع قبــل امليــالد ويُدعــي «ديوجــ�» وهــو الــذي، وفقــاً 

لألســطورة، كان معتــاداً عــىل التجــوال يف الســوق يف وَضــح النهــار مدعيــاً أنــه كان يبحــث عــن رجــل صــادق. 

والقصــة الثانيــة نحــن نعــرف بالطبــع أنهــا قصــة حقيقيــة، أال وهــي قصــة تََكلُّــِم اللــُه مــع إبراهيــم وإخبــاره 

بأنــه إذا وجــد ٥٠ بــاراً يف «َســُدوَم َوَعُمــوَرَة» (ورسعــان مــا انخفــض العــدد إىل ١٠) فإنــه لــن يدمــر املدينــة.

مــع ذلــك، فــإن املقصــود مــن كالم الــرب الــذي نطــق بــه مــن خــالل إرميــا هــو الكشــف عــن   

مــدى مــا أصبــح عليــه شــعبه مــن خطيــة وارتــداد واســعا النطــاق. أ ¶ يكــن هنــاك شــخص واحــد يعمــل 

بالعــدل ويطلــب الحــق؟ 

اقــرأ إرميــا ٥ : ٢ و ٣. مــا الــذي يُقــال هنــا ويبــþّ مــدى مــا أصبحــت عليــه األمــور مــن ســوء وتـَـَرْدي؟ 
 .(١٩ : ١٢ þانظــر الويــ)

______________________________________________________
______________________________________________________

 

تْعــرض هــذه اآليــات نقطــة يتــم اإلشــارة إليهــا بصفــة مســتمرة يف ســفر إرميــا، وهــي أنــه بغــض   

النظــر عــن مــدى مــا أصبحــت عليــه األمــة مــن ســقوط شــديد، إال أن النــاس كانــوا يعتقــدون أنهــم ال يزالــون 

يتبعــون الــرب بأمانــة! لقــد كانــوا ينطقــون باســمه، ولكنهــم كانــوا يفعلــون ذلــك «ِبالَْكــِذِب» بــدالً مــن أن 

يفعلــوه «ِبالَْحــقِّ َوالَْعــْدِل َوالـْـِربِّ» (إرميــا ٤ : ٢) كــ¸ أمرهــم الــرب. إنهــم ¶ يســتمعوا إىل التحذيــرات التــي 

كانــت تأتيهــم مــن عنــد اللــه، وإòــا اســتمروا يف حياتهــم وم¸رســاتهم الدينيــة وكــ¸ لــو أن كل يشء كان عــىل 

مــا يــرام بينهــم وبــ� اللــه، يف حــ� أن ال يشء تقريبــاً كان حقــاً عــىل مــا يــرام يف عالقتهــم بــه. 

ويف إرميــا ٧ : ٤،  كننــا أن نــرى عمــق مــا وصــل إليــه النــاس مــن خــداع وتضليــل ألنفســهم حيــث   

، َهيـْـَكُل الرَّبِّ  ، َهيْــَكُل الــرَّبِّ كانــوا يَُعــّزوَن أنفســهم عــزاء زائفــاً مــن خــالل ترديدهــم لعبــارة «َهيْــَكُل الــرَّبِّ

ُهــَو» وكــ¸ لــو أن وجــود الهيــكل هنــاك كان هــو كل مــا يحتاجونــه للتأكّــد مــن أن كل يشء ســوف يكــون 

عــىل يــرام. مــن الســيئ أن تعــرف أنــك يف أزمــة مــا، لكــن األســوأ مــن ذلــك هــو أن تكــون يف أزمــة وأنــت 

ال تعــرف.

في ضوء كل الحقائق الرائعة التي أُعطينا إياها كأدفنتست سبتيين، كيف يمكننا أن نتأكد من 

أننا ال نقع في ضالل مماثل فنعتقد أن دعوتنا الفريدة من نوعها تكفي، في حد ذاتها، لخالصنا؟
___________________________________________________
___________________________________________________



٢٠

الجمعة

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

 ٩ تشرين األول(أكتوبر)

َ̧ َصلـَـَح ِيف َعيَْنيْــِه»  «الَ تَْعَملـُـوا َحَســَب كُلِّ َمــا نَْحــُن َعاِملـُـوَن ُهَنــا الْيَــْوَم، أَْي كُلُّ إِنَْســاٍن َمْهــ  

ــا  ــَك ِبَه ــا أُوِصي ــي أَنَ ــاُه الَِّت ــَع َوَصايَ ــَظ َجِمي ــَك لِتَْحَف بِّ إِلِه ــرَّ ــْوِت ال ــِمْعَت لَِص (تثنيــة ١٢ : ٨). «إَِذا َس

ــٌك ِيف  ــْن َملِ ــْم يَُك ــاِم لَ ــَك األَيَّ بِّ إِلِهــَك» (تثنيــة ١٣ : ١٨). «َوِيف تِلْ ــِي الــرَّ ــْوَم، لِتَْعَمــَل الَْحــقَّ ِيف َعيَْن الْيَ

ــاة ١٧ : ٦؛ ٢١ : ٢٥). ــِه» (قض ــُن ِيف َعيَْنيْ ــا يَْحُس ــُل َم ــٍد يَْعَم ــَل. كَاَن كُلُّ َواِح ائِي إِْرسَ

هنــاك مقارنــة غايــة يف االهميــة مقدمــة يف هــذه اآليــات، خصوصــاً يف أيامنــا هــذه وعرصنا   

ــة، مــا  ــل ســلطة خارجي ــن ِقب ــال لهــم، ِم ــ� مــن األشــخاص ضــد فكــرة أن يُق ــور كث هــذا حيــث يث

يجــب عليهــم القيــام بــه، أو أن يُقــال لهــم مــا هــو الصــواب والخطــأ. مــع ذلــك،  كننــا أن نــرى هنــا 

 « Aييــزاً واضحــاً بــ� وجهتــي النظــر هاتــ�. ففــي إحداهــ¸ يفعــل النــاس مــا يعتقــدون أنــه «الَْحــقَّ

ــِي  يف نظرهــم؛ ويف وجهــة النظــر األخــرى، يكــون عــىل النــاس القيــام بعمــل مــا هــو َحــّق «ِيف َعيَْن

.» املشــكلة مــع وجهــة النظــر األوىل، يف كثــ� مــن األحيــان وعــىل مــر التاريــخ، هــي أن مــا هــو  الــرَّبِّ

. ولهــذا يجــب أن نُْخِضــع كل يشء، حتــى  « َحــّق» يف عينــي شــخص مــا يكــون «خطــأً» ِيف َعيَْنــِي الــرَّبِّ

ض¸ئرنــا، لكلمــة اللــه. 

١. مــا هــي بعــض األمثلــة التــي Øكنــك التفكــÿ فيهــا حيــث قــام أشــخاص «صالحــون» بعمــل أمــور ســيئة للغايــة، عــىل 

الرغــم مــن أنهــم اعتقــدوا يف حينهــا أن مــا كانــوا يفعلونــه كان صوابــاً؟ إن العديــد مــن الثقافــات تنظــر اليــوم بذعــر إىل 

مÙرســات كان يُنظــر إليهــا يف املــايض عــىل أنهــا مÙرســات مألوفــة ومعتــادة. مــا هــي الــدروس التــي Øكننــا اســتخالصها 

ألنفســنا مــن هــذا األمــر اليــوم فيــÙ يتعلــق بســبب حاجتنــا، ليــس إىل إخضــاع أنفســنا لتعاليــم الكتــاب املقدس فحســب، 

ــاً  ــم خصوص ــر مه ــذا أم ــدس؟ ه ــاب املق ــÿنا للكت ــة تفس ــأن كيفي ــداً بش ــن ج ــون حذري ــاً إىل أن نك ــا أيض ــا حاجتن وإ#

عندمــا نــدرك أنــه، ويف بعــض الحــاالت، كان الذيــن يقومــون ببعــض مــن هــذه األمــور «الســيئة» أشــخاصاً يعتقــدون أن 

بإمكانهــم تربيــر أفعالهــم مــن خــالل الكتــاب املقــدس. مــاذا يخربنــا هــذا عــن مــدى وجــوب أن تكــون الوصايــا العــرش 

هــي القاعــدة واألســاس لــكل معتقداتنــا؟

٢. إذ نــدرس ســفر إرميــا يف هــذا الربــع، دعونــا نضــع يف االعتبــار أنــه بالرغــم مــن التحذيــرات املتتاليــة التــي أُعطيــت 

لبنــي إرسائيــل قدØــاً، إال أنهــم كانــوا يعتقــدون أن عالقتهــم بالــرب كانــت عــىل مــا يــرام. مــاذا عســاه يكــون الســبب 

الــذي جعلهــم مخدوعــþ للغايــة بشــأن حالتهــم الحقيقيــة؟ مــا هــي الرســالة التــي يحملهــا لنــا هــذا األمــر أيضــاً؟ 
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ــاري  ــه ه ــود ب ــجن املوج ــارة الس ــون بزي ــ� يقوم ــيحي� العل¸ني ــن املس ــض الكارزي ــبوع، كان بع ويف كل أس

ليعلمــوا املســاج� عــن اللــه. قــدم أحــد املســاج� الدعــوة لهــاري لينضــم إليهــم عنــد مقابلــة الكارزيــن. وقــد 

ذهــب هــاري معــه لكــن عقلــه كان مشــغوالً بإيجــاد طريقــة Aكنــه مــن الهــروب مــن الســجن. أعطــاه أحــد 

الكارزيــن كتــاب «الــرصاع العظيــم». قــرأه هــاري لكنــه كان متأكــداً مــن أن اللــه ال يهتــم ألمــره بســبب كل مــا 

ارتكبــه مــن جرائــم. 

ويف كثــ� مــن األحيــان، كان بعــض املســاج� يقومــون بالرتنيــم والصــالة معــاً أثنــاء الليــل وهــم يف زنازينهــم. 

ويف أحــد األمســيات ملــس ترنيمهــم قلــب هــاري. وكانــت كلــ¸ت إحــدى ترانيمهــم تقــول، «لقــد رشدت بعيــداً 

ــم أخــذ  ــرة مــن عينــي هــاري، ث ــل، انزرفــت الدمــوع غزي ــه». يف ظــالم اللي ــي اآلن راجــع إلي ــه، ولكن عــن الل

يجهــش بالبــكاء. وحــدث الــيشء ذاتــه لبضعــة أمســيات متتاليــة. أدرك هــاري أن اللــه يدعــوه إىل الرجــوع إليــه 

و¶ يســتطع هــاري أن يرفــض.

تــردد هــاري يف االنضــ¸م إىل أي ج¸عــة دينيــة، ألنــه ¶ يكــن يعــرف أيــاً منهــا تعلّــم الحــق الكتــاR. وقــد بــدأ 

يــدرس العديــد مــن األديــان. لكنــه شــعر أنــه ليــس هنــاك ديانــة تعلّــم الحــق. ثــم تذكّــر هــاري الكتــاب الــذي 

اســتلمه مــن أحــد األشــخاص وأخرجــه وبــدأ يف قراءتــه مجــدداً. وإذ قــرأ كتــاب «الــرصاع العظيــم» استشــعر أن 

هــذا الكتــاب يعلـّـم الحــق. 

ــم واســتعد  ــة الخــاص به ــم انضــم إىل فصــل املعمودي ــع صــف األدفنتســت الســبتي�، ث ــي م ــدأ هــاري يلتق ب

ــاري  ــن الســجن، ¶ يســمح الحــراس له ــرب م ــ� اله ــه كث ــن أن ــه م ــرف عن ــا ُع ــن بســبب م ــة. ولك للمعمودي

ــد.  ــجن ليعتم ــادرة الس ³غ

ــه  ــه. وعندمــا دخــل الســجن رحــب ب ــذي كان قــد هــرب من ــد هــاري إىل الســجن األصــيل ال وبعــد شــهر أُعي

الحــراس. فقــد ســمع البعــض منهــم أن هــاري قــد تغــّ�، وراقبــوه ليعرفــوا مــا إذا كان هــذا األمــر صحيحــاً. بــل 

لقــد قامــوا برشــوة مســاج� آخريــن ليتجسســوا عليــه ويعرفــوا مــدى مــا طــرأ عليــه مــن تغيــ�. 

فــرح هــاري عندمــا علــم أن األدفنتســت الســبتي� يعقــدون خدمــات عبــادة يف هــذا الســجن أيضــاً. انضــم إليهــم 

وواصــل دراســة دروس روح النبــوة التــي كان قــد بدأهــا قبــل ذلــك ببضعــة أشــهر. ويف النهايــة ُســمح لــه بــأن 

 . يعتمد

ــذي  ــ� ال ــه. وعندمــا زاروه، أدهشــهم التغي ــه لل ــه أعطــى حيات ــه وأخربهــم بأن بعــث هــاري برســالة إىل عائلت

ــه  ــع أم ــوه م ــد ترك ــل لق ــاً. ب ــهم أيض ــراس رؤوس ــى الح ــاً، أحن ــه مع ــاري وعائلت ــىل ه ــا ص ــوه. وعندم الحظ

ــرار مجــدداً.  ــاول الف ــن يح ــه ل ــوا يف أن ــم وثق لوحدهــ¸ ألنه

انخــرط هــاري يف خدمــات الســجن الكرازيــة. وكان يعقــد اجت¸عــات ويضــم مســاج� آخريــن إىل دورس صــوت 

ــت  ــد وصل ــن. وق ــاج� اآلخري ــع املس ــت م ــن هواي ــب أل ــارك كت ــدس، وكان يش ــاب املق ــة الكت ــوة لدراس النب

املجموعــة األدفنتســتية يف الســجن إىل ١٠٠ عضــو قبــل أن يطلــق رساح هــاري. 

وعندمــا عــاد هــاري إىل البيــت، بــدأ يعمــل كارزاً باملطبوعــات، وهــو يحــب مشــاركة إ انــه مــع أولئــك الذيــن 

يلتقــي بهــم ويقودهــم إىل اللــه. يشــهد هــاري قائــالً، «إن توجيــه النفــوس إىل املســيح هــو عمــل جديــد ومقنــع 

بالنســبة يل، وهــو أفضــل كثــ�اً مــن العمــل الــذي أوصلنــي إىل الســجن». 

يعيش هاري ميتنغو يف ليوندي، ماالوي.
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١٠ـ١٦ تشرين األول(أكتوبر)

 السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: ٢أخبــار األيــام ٣٤؛ إرميــا ٢٢ : ١ـ١٩؛ ٢٩ : ١ـ١٤؛ ٢أخبــار األيــام ٣٦ : 

ــا ٢٣ : ٢ـ٨. ١١ـ١٤؛ إرمي

ــَك َمْعِرَفِتــي، يَُقــوُل  ــٍذ كَاَن َخــÿٌْ. أَلَْيــَس ذلِ آيــة الحفــظ: «َقــَىض َقَضــاَء الَْفِقــÿِ َوالِْمْســِكþِ، ِحيَنِئ
ــا ٢٢ : ١٦). ؟» (إرمي بُّ ــرَّ ال

 

قــىض الكاتــب الــرويس الشــه� «فيــودور دوستويفســP» أربــع ســنوات يف ســجن ســيب�يا يف   

امــة. ويف وقــت الحــق، بــدأ فيــودور يف  Sانينــات القــرن التاســع عــرش بتهمــة القيــام بأنشــطة سياســية هدَّ

الكتابــة عــن اختباراتــه  وكيــف أن بعضــاً مــن زمالئــه يف الســجن ¶ يندمــوا مطلقــاً عــىل ســلوكهم الرهيــب. 

«وأثنــاء الســنوات التــي أمضيتهــا يف الســجن، ¶ أرى أيــة داللــة عــىل التوبــة لــدى أولئــك األشــخاص؛ و¶ يكــن 

لديهــم ولــو مقــدار ضئيــل مــن التفكــ� الــذي فيــه محاســبة للنفــس عــىل مــا ارتكبــوه مــن جرائــم، وكان 

أغلبهــم يعتــربون يف أعــ¸ق أنفســهم أنهــم كانــوا عــىل حــق Aامــاً بشــأن مــا اقرتفــوه مــن جرائــم» [جوزيــف 

ــة)، ١٨٥٠ـ١٨٥٩، صفحــة ٩٥]. ــك دوستويفســP، (ســنوات املحن فران

إن ردة فعــل أولئــك األشــخاص الذيــن تحــدث عنهــم دوستويفســP  كــن أن تنطبــق عــىل امللــوك   

الخمســة، باســتثناء يوشــيا، الذيــن حكمــوا مملكــة يهــوذا خــالل الخدمــة النبويــة إلرميــا. فقــد بــدا هــؤالء 

ــدأ يتضــح أكــ` وأكــ` أن  ــى وعندمــا ب ــو اآلخــر، غــ� نادمــ� باملــرة عــىل أفعالهــم، حت ــوك، واحــداً تل املل

 .óــأ ــا ســوف ت ــا، بأنه ــن خــالل إرمي ــرب، م ــي حــّذر ال ــالت الت ــب الوي ــي تجل ــت هــي الت ــم كان ترصفاته

إن اللــه ¶ يكــن يقصــد أبــداً أن يكــون إلرسائيــل ملــكاً؛ وبنهايــة درس هــذا األســبوع، ســوف نفهــم   

بشــكل أفضــل الســبب وراء عــدم رغبــة اللــه يف أن يكــون لهــم ملــكاً. وســنفهم كذلــك الضغــط الشــديد الــذي 

ــل الشــعب. ــن ِقب ــراً ِم ــة التــي ¶ تلقــى تقدي ــه النبوي ــا املســك� خــالل معظــم خدمت واجهــه إرمي

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق ١٧ ترشيــن األول 

(أكتوبر).
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 ١١ تشرين األول(أكتوبر)

اقرأ ٢أخبار األيام ٣٤ : ٣٢ و ٣٣. ماذا تخبرنا هذه اآليات عن الَتأثِير الذي للقدوة الحسنة، ال 

سيما بين األشخاص الذين في مواقع السلطة والنفوذ؟ فكر َملِيَّاً في اآلتي: ما هو التأثير الذي 

تتركه كلماتك وأفعالك على اآلخرين؟
___________________________________________________
___________________________________________________

ــد  ــة؛ وق ــة الجنوبي ــوا يف اململك ــن حكم ــوك الذي ــن املل ــك الســادس عــرش م كان يوشــيا هــو املل  

اســتمرت فــرتة حكمــه مــن ٦٤٠ ـ ٦٠٩ قبــل امليــالد. وقــد أصبــح ملــكاً وهــو يف ســن الثامنــة، بعــد أكــ` مــن 

ه (منــىس)، اللــذان كانــا مــن  نصــف قــرن مــن االنحطــاط األخالقــي والروحــي يف عهــد والــده (آمــون) َوَجــدِّ

أكــ` امللــوك رشاً يف يهــوذا. وقــد اســتمر حكــم يوشــيا ملــدة واحــد وثالثــ� عامــاً. مــع ذلــك، فــإن يوشــيا، 

» (٢ملــوك ٢٢ : ٢)، عــىل الرغــم مــن البيئــة املحيطــة التــي  وخالفــاً ألســالفه «َعِمــَل الُْمْســتَِقيَم ِيف َعيَْنــِي الــرَّبِّ

كانــت تعمــل ضــده. 

«إّن يوشــيّا مــع كونــه ابنــاً مللــك ّرشيــر ومكتنفــاً بتجــارب تقــوده للســ� يف اثــر خطــوات أبيــه، و¶   

يكــن يجــد غــ� قليــل مــن املشــ�ين لتشــجيعه عــىل الســ� يف طريــق الحــّق، فإنـّـه مــع ذلــك كان أمينــاً للــه. 

فــإذ كانــت أخطــاء األجيــال املاضيــة عــربًة لــه اختــار أن يصنــع الحــّق بــدالً مــن طريــق الخطيئــة. والســقوط 

ه: ‘ ¶ يحــد  ينــاً وال شــ¸الً ’. وكمــن يشــغل مركــزاً ذا مســؤولية عقــد العــزم  الــذي تــردى فيــه أبــوه وجــدَّ

عــىل إطاعــة األوامــر والتعليــ¸ت املُعطــاة مللــوك إرسائيــل إلرشــادهم. بحيــث امكــن اللــه أن يســتخدمه إنــاء 

للكرامــة بســبب طاعتــه» (روح النبــوة، امللــوك واألنبيــاء، صفحــة ٣٢١ و ٣٢٢).

اقــرأ ٢أخبــار األيــام ٣٤. مــاذا كانــت مقومــات اإلصــالح الــذي قــام بــه يوشــيا، وملــاذا تُعــد مثــل هــذه 
املقّومــات حيويــة ورضوريــة بالنســبة ألي محاولــة لإلصــالح الروحــي، ســواء كان عــىل املســتوى الجÙعــي 

أو الفــردي؟ 

______________________________________________________
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ــدر  ــص، ق ــن رئيســي� هــ¸: أوالً، التخلّ ــف مــن عنرصي ــه يوشــيا يتأل ــام ب ــذي ق كان اإلصــالح ال  

اإلمــكان، مــن أي يشء وكل يشء  ــت للوثنيــة بأيــة صلــة. ومعنــى هــذا أن يوشــيا قــد عمــل عــىل اِْســِتئْصال 

امل¸رســات الرشيــرة التــي كانــت قــد ظهــرت وترســخت يف األمــة. لكــن هــذا ¶ يكــن ســوى الخطــوة األوىل. 

فــإن غيــاب الــرش أو امل¸رســات الخاطئــة ال يعنــي أن الخــ� ســيعقب ذلــك تلقائيــاً. ثانيــاً، قــام امللــك يوشــيا، 

َهــاِب َوَراَء الــرَّبِّ  بعــد ســ¸عه لــكالم ســفر الرشيعــة الــذي Aــت قراءتــه لــه، بقطــع عهــد أمــام الــرب «لِلذَّ

ــْفِر»  َولِِحْفــِظ َوَصايـَـاُه َوَشــَهاَداتِِه َوفََرائِِضــِه ِبــُكلِّ قَلِْبــِه َوكُلِّ نَْفِســِه، لِيَْعَمــَل كَالََم الَْعْهــِد الَْمْكتـُـوِب ِيف هــَذا السِّ

ــار ٣٤ : ٣١). (٢أخب



٢٤

االثنين

يَُهوآَحاُز ويَُهويَاِقيُم: انحدار آخر

 ١٢ تشرين األول(أكتوبر)

كان يهوآخــاز (املعــروف أيضــاً باســم شــلوم) يبلــغ مــن العمــر ٢٣ عامــاً عندمــا َخلـَـَف والــده عــىل   

العــرش. وقــد اســتمر حكمــه لثالثــة أشــهر فقــط. فقــد قــام فرعــون باســتبداله بأخيــه وذلــك ألن يهوآخــاز ¶ 

يكــن ُمْستَْحَســناً للسياســات املرصيــة. وقــد أُخــذ يهوآخــاز إىل مــرص ومــات هنــاك. (أنظــر ٢أخبــار األيــام ٣٦ 

: ٤؛ ٢ملــوك ٢٣ : ٣١ـ٣٤). 

وكان امللــك الــذي أعقــب يهوآحــاز هــو يهوياقيــم، الــذي حكــم مــن ٦٠٩ـ٥٨٩ قبــل امليــالد. وكان   

ــع أوا|  ــل م ــم إىل باب ــذ يهوياقي ــليم، أُخ ــىل أورش ــرص ع ــا اســتوىل نبوخــذ ن ــيا. وعندم ــن يوش ــم اب يهوياقي

ــئ.  ــق الخاط ــة إىل الطري ــود األم ــد كان يق ــم الجدي ــن أن ملكه ــدداً م ر مج ــذَّ ــد ح ــا ق ــكل. وكان إرمي الهي

اقــرأ إرميــا ٢٢ : ١ـ١٩. مــاذا كانــت بعــض األمــور املتعلقــة بيهوياقيــم والتــي جلبــت مثــل هــذا التوبيــخ 
شــديد اللهجــة ِمــن ِقبــل الــرب؟ 
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ع. فقــد  َّ̧ نطــق الــرب، مــن خــالل إرميــا، بكلــ¸ت حــادة جــداً عــن هــذا الحاكــم الفاســد والطــ  

 W (انظــر ٢ملــوك ٢٣: ٣٥) كان يهوياقيــم ملــكاً ظاملــاً وجشــعاً، وقــد قــام بفــرض رضائــب باهظــة يف يهــوذا

يدفــع للمرصيــ�. واألســوأ مــن ذلــك هــو أنــه اســتخدم الســخرة [الع¸لــة القرسيــة] حــ� قــام بأعــ¸ل بنــاء 

وتشــييد واســعة النطــاق يف قــرصه، وقــد كان يف اســتخدامه للع¸لــة القرسيــة تحديــاً لتعاليــم التــوراة التــي 

كانــت واضحــة يف تأكيدهــا عــىل وجــوب أن تدفــع للنــاس أجــرة عملهــم: «الَ تَْغِصــْب قَِريبَــَك َوالَ تَْســلُْب، َوالَ 

تَِبــْت أُْجــَرُة أَِجــ�ٍ ِعْنــَدَك إَِىل الَْغــِد» (الويــ� ١٩ : ١٣). أيضــاً، وعــىل عكــس يوشــيا أبيــه، فقــد ســمح يهوياقيــم 

للطقــوس الوثنيــة بــأن تزدهــر مــرة أخــرى يف مملكــة يهــوذا.

ــم  ــة يهوياقي ــياق مقارن ــي س ــاً. فف ــة حق ــرة قوي ــي فق ــا ٢٢ : ١٦ ه ــواردة يف إرمي ــرة ال إن الفق  

ــَس  ــٍذ كَاَن َخــْ�ٌ. أَلَيْ ــ�ِ َوالِْمْســِكِ�، ِحيَنِئ ــاَء الَْفِق ــَىض قََض الفاســد بأبيــه يوشــيا، يقــول الــرب عــن يوشــيا: «قَ

ــن خــالل  ــأó م ــه ت ــة بالل ــة اإلنســان الحقيقي ــإن معرف ــارة أخــرى، ف ؟» وبعب ــرَّبُّ ــوُل ال ــي، يَُق ــَك َمْعِرفَِت ذلِ

الكيفيــة التــي يعامــل بهــا اإلنســان َمــن هــم يف حاجــة؛ إنهــا تتجــىل مــن خــالل اســتعدادنا للتضحيــة براحتنــا 

الشــخصية مــن أجــل القيــام ³ــا هــو لفائــدة ومنفعــة أولئــك الذيــن ال يســتطيعون القيــام بــأي يشء مــن 

أجلنــا يف املقابــل ألنهــم، وببســاطة، ال  تلكــون شــيئاً. إننــا نــرى هنــا مجــدداً، كــ¸ نــرى يف الكتــاب املقــدس 

بأكملــه، مــدى اهتــ¸م الــرب بالفقــراء واملســاك� وكذلــك وجــوب مســاعدتنا ألولئــك الذيــن ال يســتطيعون 

مســاعدة أنفســهم.

ــا  ــن خالله ــا م ــي Øكنن ــيلة الت ــي الوس ــاكþ» ه ــراء واملس ــاعدة «الفق ــرة أن مس ــن يف فك *ع

ــك؟  ــي ذل ــاذا يعن ــرب؟ م ــة ال معرف
___________________________________________________
___________________________________________________



٢٥

الثالثاء

الفترة القصيرة التي أمضاها يهوياكين ملكاً على يهوذا

١٣ تشرين األول(أكتوبر)

بعــد مــوت يهوياقيــم، أصبــح ابنــه يهوياكــ� امللــك التاســع عــرش ليهــوذا. وقــد دام حكمــه   

ــرص  ــب نبوخذن ــالد جل ــل املي ــام ٥٩٨ قب ــه يف ع ــة أشــهر ونصــف. فإن ــكاد ثالث عــىل عــرش داود بال

قواتــه إىل أورشــليم وســبى امللــك البالــغ ١٨ عامــاً مــن العمــر وأمــه وزوجاتــه والعديــد مــن األرسى 

ــي  ــن أرسه، حظ ــ� م ــابعة والثالث ــنة الس ــالد، ويف الس ــل املي ــام ٥٦١ قب ــن. ويف ع ــ� اآلخري امللكي

ــاول الطعــام  ــح يهوياكــ� الحــق يف تن ــد ُمن ــُروَدخ خليفــة نبوخذنــرص. وق ــل َم يهوياكــ� برضــا أَِوي

مــع ملــك بابــل وكان بإمكانــه ارتــداء ثيابــه امللكيــة. (أنظــر ٢ملــوك ٢٥ : ٢٧ـ٣٠؛ إرميــا ٥٢ : ٣١ـ٣٤). 

وكان أبنــاؤه أيضــاً معــه يف بابــل؛ مــع ذلــك، فقــد ذكــرت نبــوءة إرميــا أنــه يجــب عليهــم التخــيل عــن 

ــرش داود. ع

اقــرأ إرميــا ٢٩ : ١ـ١٤، حيــث كلمــة الــرب التــي جــاءت عــىل لســان إرميــا بعــد أن أُخــذ امللــك 
يهوياكــþ وأرستــه وحاشــيته أرسى ِمــْن أُوُرَشــلِيَم إَِىل بَاِبــَل. كيــف تتجــىل محبــة اللــه ونعمتــه حتــى 

يف خضــم هــذه املأســاة؟
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إن اآليــة التاليــة هــي مــن أكــ` آيــات الكتــاب املقــدس شــهرة: « ’ألَ|ِّ َعَرفـْـُت األَفـْـَكاَر الَِّتــي   

ــا ٢٩ :  ــاًء‘ » (إرمي ــَرًة َوَرَج ــْم آِخ ، ألُْعِطيَُك ــالٍَم الَ َرشّ ــَكاَر َس ، أَفْ بُّ ــرَّ ــوُل ال ــْم، يَُق ــا َعْنُك ــٌر ِبَه ــا ُمْفتَِك أَنَ

١١).  وبالطبــع، نجــد هنــا الســياق املبــارش لهــذه اآليــة: حيــث كان الــرب يتكلــم مــن خــالل إرميــا 

إىل املســبي� مــن يهــوذا والذيــن رأوا حياتهــم تُقتلــع مــن جذورهــا Aامــاً ِمــن ِقبــل الغــزاة البابليــ�. 

مــع ذلــك، فإنــه حتــى يف ظــل هــذه الظــروف،  ورغــم مــا بــدت عليــه الحالــة مــن ســوء، فقــد أراد 

الــرب لهــم أن يعرفــوا أنــه ال زال يحبهــم وال يفكــر إال فيــ¸ هــو لخ�هــم وصالحهــم. وال شــك يف 

أنهــم، ورغــم الظــروف املروعــة التــي كانــوا يعيشــونها، قــد رّحبــوا بهــذه الكلــ¸ت الواعــدة والباعثــة 

ــاس عــىل  ــة، حصــل الن ــدات الرهيب ــذارات والتهدي ــى يف خضــم اإلن ــه حت ــذا، فإن ــل. وهك عــىل األم

الوعــد باملســتقبل والرجــاء. ال بــد وأن حصولهــم عــىل هــذا التأكيــد، يف ظــل تلــك الظــروف، كانــت 

لــه أهميتــه وتأثــ�ه اإليجابيــ� عليهــم. 

ــك  ــي Øكن ــود الت ــي الوع ــا ه ــاًء». م ــَرًة َوَرَج ــم «آِخ ــيكون له ــه س ــبيون بأن ــد املس ــد ُوِع لق

املطالبــة بهــا مــن الــرب فيــÙ يتعلــق «باملســتقبل والرجــاء»، حتــى يف الوقــت الراهــن وبغــض 

النظــر عــن الظــروف؟

________________________________________________
________________________________________________



٢٦

األربعاء

نهاية الطريق المسدود

١٤ تشرين األول(أكتوبر)

ــا هــذه اآليــات عــن آخــر ملــوك يهــوذا الذيــن حكمــوا  ــام ٣٦ : ١١ـ١٤. مــاذا تخربن ــار األي اقــرأ ٢أخب
ــداد الروحــي التــي يتــم اإلعــالن عنهــا يف  قبــل الدمــار النهــا3 الــذي حــل باألمــة؟ مــا هــي ســÙت االرت

هــذه اآليــات؟

______________________________________________________
______________________________________________________

ــد ُوضــع عــىل  ــاً، وكان ق ــا) العــرش وعمــره ٢١ عام ــا (املعــروف ايضــاً باســم متني ــىل ِصْدِقيَّ اعت  

العــرش مــن قبــل نبوخذنــرص، وكان ³ثابــة ملــك أشــبه باأللعوبــة. ولألســف، وكــ¸ تقــول الفقــرة الكتابيــة، 

فــإن صدقيــا ¶ يتعلــم دروســاً كثــ�ة مــ¸ حــدث مــع ملــوك يهــوذا الســابق�، وكنتيجــة لذلــك جلــب عــىل 

ــرب.  ــاراً أك ــة دم األم

وتَْذكــر اآليــة يف ٢أخبــار األيــام ٣٦ : ١٤ شــيئاً خطــ�اً جــداً، إنهــا نقطــة توّضــح، بطــرق عــدة، مــدى   

ــداد. فمــن بــ� قاIــة كل الــرشور التــي كانــت تُرتكــب يف عهــد  ــه األمــة وقادتهــا مــن ارت مــا وصلــت إلي

ــِم.» ــاِت األَُم ــع «كُلِّ َرَجاَس ــت تتب ــوذا كان ــة يه ــة أن مملك ــول اآلي ــا، تق صدقي

فبعــد خروجهــم مــن أرض العبوديــة ³ئــات الســن�، وبعــد مئــات مــن الســن� التــي كان ينبغــي   

ــون  ــوا ال يزال ــة ٤ : ٥ـ٨)، كان ــارة للشــعوب (تثني ــوراً ومن ــوا ن لهــم فيهــا، بوصفهــم شــعب العهــد، أن يكون

محارصيــن ومتأثريــن بالثقافــة الســائدة وكانــوا ال يزالــون متأثريــن كثــ�اً بالبيئــة الثقافيــة والدينيــة املحيطــة 

ــ�. ــاِت» الوثني ــون «كُلِّ َرَجاَس ــوا يفعل ــم كان ــة أنه ــم لدرج به

فهل يف هذا رسالة لنا؟  

أقرأ إرميا ٣٨ : ١٤ـ١٨. ماذا طلب املَلُك صدقيا من إرميا، وملاذا؟
______________________________________________________
______________________________________________________

لقــد أوضــح الــرب يف مناســبات عديــدة أن األمــة كان ســتخضع لحكــم بابــل، وأن هــذا الغــزو كان   

عقوبــة إSهــم. مــع ذلــك، فقــد رفــض صدقيــا اإلصغــاء وقــام بتشــكيل تحالــف عســكري ضــد نبوخذنــرص. 

فقــد اعتمــدت إرسائيــل بشــكل كبــ� عــىل األمــل يف أن تحقــق الجيــوش املرصيــة انتصــاراً. لكــن نبوخذنــرص 

ــاZ مصــ�  ــد ختمــت هــذه الهز ــة بشــكل نه ــالد. وق ــل املي ــام ٥٩٧ قب ــوش فرعــون يف ع ــرص عــىل جي انت

ــاش  ــة واإلصــالح واالنتع ــت متاحــة للتوب ــي كان ــ�ة الت ــرص الكث ــن الف ــم م ــىل الرغ ــة. وع ــليم واألم أورش

ــك. ــام بذل ــوذا رفضــت القي ــة يه الروحــي، إال أن مملك

 ونحــن ككنيســة «األدفنتســت الســبتيþ» برزنــا يف إعــالن رســالٍة للعــا] ال تعلنهــا أيــة كنيســة أخــرى

 يف العــا]. وبطــرق عديــدة، يُعــد ذلــك مشــابهاً جــداً ملــا كان ينبغــي لشــعب مملكــة يهــوذا القيــام بــه.

مــا هــي الــدروس التــي Øكننــا، ويجــب، أن نتعلمهــا مــن أخطائهــم؟



٢٧

الخميس

السنوات المظلمة

١٥ تشرين األول(أكتوبر)

ما الذي أصبحت عليه إرسائيل وأورشليم بعد رفض رسالة الله؟ إرميا ٣٩ : ٨ و ٩.
__________________________________________________
__________________________________________________

 

ــه هــو بالضبــط مــا حــدث. وبالرغــم مــن  ــه قــد حذرهــم مــن حدوث إن كل يشء كان الل  

أنهــم ¶ يريــدوا تصديــق التحذيــرات، إال أنهــم صدقوهــا بالفعــل بعــد حــدوث مــا تــم التحذيــر منــه. 

ر ِمــن ِقبــل  َمــن ِمنَّــا، وحتــى عــىل املســتوى الشــخيص، ¶ يشــهد شــيئاً مــن هــذا القبيــل؟ فإننــا نُحــذَّ

رنــا مــن عــدم  الــرب بعــدم القيــام بــيشء مــا لئــال يحــدث مــا ال تحمــد عقبــاه، لكننــا نقــوم ³ــا ُحذِّ

ــه ســيحدث؟ ــا أن ــل لن ــد مــا قي ــه، وعندهــا يحــدث بالتأكي ــام ب القي

ما هي الرسالة املوجودة يف إرميا ٢٣ : ٢ـ٨؟ ما هو الرجاء الذي أُعطي للشعب؟
__________________________________________________
__________________________________________________

 

مــن منظــور بــرشي، بــدا أن كل يشء قــد ضــاع: فقــد خربــت أمتهــم وتدمــر هيكلهــم وتــم   

ســبي حّكامهــم وأُخــذوا أرسى، وصــارت مدينــة أورشــليم كومــة مــن الحجــارة. فــإن مــا حــدث كان 

كفيــالً بــأن يُخفــي األمــة اليهوديــة مــن التاريــخ، Aامــاً كــ¸ حــدث مــع العديــد مــن األمــم األخــرى 

ــة. ــارات م¸ثل ــرت باختب ــي م الت

مــع ذلــك، فقــد كانــت لــدى الــرب خططــاً أخــرى نجدهــا يف اآليــات أعــاله (ويف غ�هــا   

الكثــ�)، حيــث أعطــى اللــه الرجــاء لبنــي إرسائيــل قد ــاً بــأن هــذه ¶ تكــن النهايــة وأن بقيــة كانــت 

ســتبقى وســتعود، وبأنــه ســيتم مــن خــالل هــذه البقيــة إAــام الوعــود التــي وعدهــم بهــا الــرب. 

ــاس رجاءهــم  ــاء يقدمــون للن ــار كان األنبي ــر بالعــذاب والدم ــى يف وســط التحذي ــه حت وهكــذا، فإن

ــد.  الوحي

«كان  كــن أن تجلــب ســنوات الدمــار واملــوت التــي كانــت النهايــة الطبيعيــة التــي انتهــت   

ــوال  ــر يف األق ــذي توفّ ــوال التشــجيع ال ــا ل ــوب وأقواه ــأس إىل أشــجع القل ــوذا، الي ــة يه ــا مملك إليه

ــا يف  ــه وقصــده األزيل بواســطة إرمي ــه رحمت ــه. فلقــد أوضــح الل ــا رســل الل ــي نطــق به ــة الت النبويّ

أورشــليم، ودانيــال يف بــالط بابــل وحزقيــال عــىل شــواطيء نهــر خابــور، وقــّدم تأكيــداً إلســتعداده 

ألن يتمــم لشــعبة املختــار املواعيــد املدونــة يف أســفار مــوىس. فقــد Aــم وعــــوده التــي قطعهـــا ملــن 

أثبــت والءه لــه بســبب ’كَلَِمــِة اللــِه الَْحيَّــِة الْبَاِقيَــِة إَِىل األَبـَـِد‘ : ١بطــرس١ : ٢٣» (روح النبــوة، األنبيــاء 

ــة ٣٨٣). ــوك، صفح واملل



٢٨

الجمعة  

 لمزيد من الدرس

 أسئلة للنقاش

١٦ تشرين األول(أكتوبر)

«ويف أواخــر ســنوات ارتــداد يهــوذا كان يبــدو اّن إنــذرات األنبيــاء قليلــة الجــدوى، وعندمــا   

أتــت جيــوش الكلدانيــ� للمــّرة الثالثــة واألخــ�ة ملحــارصة أورشــليم نضــب الرجــاء مــن كّل قلــب. 

ــ�اً يف  ــه أخ ــَي ب ــليم، أُلِق ــوب التس ــىل وج ــبب إرصاره ع ــامل، وبس ــراب الش ــا بالخ ــأ إرمي ــد تنب لق

الســجن. ولكــّن اللــه ¶ يــرتك البقيّــة األمينــة الذيــن كانــوا ال يزالــون يف املدينــة لليــأس القاتــل. وحتــى 

حــ� كان إرميــا تحــت رقابــة مشــددة قــام بهــا الذيــن ازدروا برســائله. فقــد جاءتــه إعالنــات جديــدة 

خاّصــة باســتعداد الســ¸ء ألن تغفــر وتخلـّـص، وكانــت تلــك اإلعالنــات وال تــزال نبــع عــزاء ال ينضــب 

لكنيســة اللــه منــذ ذلــك الحــ� وإىل يومنــا هــذا» (روح النبــوة، األنبيــاء وامللــوك، صفحــة٣٨٤ و ٣٨٥).

أمعــن التفكــ� يف عبــارة «اســتعداد الســ¸ء ألن تغفــر وتخلـّـص.» فكــر يف كل الطــرق التــي   

ــبيل  ــىل س ــب، ع ــدور الصلي ــص. فبمق ــر وتخلّ ــ¸ء» ألن تغف ــتعداد الس ــا «اس ــن خالله ــا م ــ� لن يتب

املثــال، أن يخربنــا عــن هــذا االســتعداد. كــ¸ لدينــا كلمــة اللــه التــي تُعلــن لنــا خطــة الخــالص. كــ¸ 

ــن  ــا م ــي يتجــىل لن ــا هــي بعــض الطــرق األخــرى الت ــة. م ــة الرائع ــك الهب ــوة، تل ــا روح النب أُعطين

ــص»؟ ــر وتخلّ ــ¸ء ألن تغف ــتعداد الس ــا «اس خالله

بِّ إِلِهــَك ألَْجــِل كُلِّ هــِذِه  َ ألَْجلَِنــا إَِىل الــرَّ َعَنــا يََقــُع أََماَمــَك، َفُتَصــيلِّ : ’لَْيــَت تََرضُّ ١. «َوَقالُــوا ِإلْرِمَيــا النَِّبــيِّ

الَْبِقيَّــِة. ألَنََّنــا َقــْد بَِقيَنــا َقلِيلِــþَ ِمــْن كَِثÿِيــَن كـَـÙَ تََرانـَـا َعْيَنــاَك‘ » (إرميــا ٤٢ : ٢). مــا الــذي تقولــه هــذه 

اآليــة، واآليــة التــي يف إرميــا ٢٣ : ٣، حــول موضــوع «البقيــة» يف ســفر إرميــا؟

ــرى كل  ــدس، ون ــخ املق ــوراء، إىل التاري ــر إىل ال ــا أن ننظ ــة نظرن ــن وجه ــداً م ــهل ج ــن الس ــه م ٢. إن

العيــوب وأوجــه القصــور والنقائــص الروحيــة لشــعب اللــه يف العصــور القدØــة. ويجــب علينــا عمــل 

ذلــك، ألنــه قــد قيــل لنــا أن هــذه القصــص قــد كتبــت لتكــون مثــاالً لنــا (١كورنثــوس ١٠ : ١١). الــيشء 

ــم  ــدون أنه ــوا يعتق ــم، كان ــياقهم وثقافته ــذاك، يف س ــاس آن ــك الن ــن أولئ ــد م ــو أن العدي ــزن ه املح

يفعلــون الــيشء الصــواب، وبأنهــم كانــوا عــىل مــا يــرام مــع الــرب. مــا هــو التحذيــر الــذي يجــب أن 

يقدمــه لنــا هــذا األمــر حــول مــدى مــا Øكــن أن نكــون عليــه مــن عمــى فيــÙ يتعلــق بحقيقــة حالتنــا 

الروحيــة؟ مــا هــي بعــض الطــرق التــي Øكــن أن تســاعدنا يف التعــّرف عــىل حقيقــة حالتنــا الروحيــة؟ 

ــا ال  ــو أنن ــا ل ــذي يحــدث لن ــة؟ مــا ال ــاً يف هــذه العملي وملــاذا ينبغــي أن يبقــى الصليــب أمــراً مركزي

نجعــل الصليــب أمــراً مركزيــاً لحياتنــا الروحيــة؟ 
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عزمــت مجموعــة صغــ�ة مــن االدفنتســت الســبتي� يف مــاالوي عــىل عقــد اجت¸عــات كرازيــة. ويف أول ليلــة 

مــن االجت¸عــات، شــعرنا بخيبــة أمــل ألن عــدداً قليــالً مــن النــاس حــرض. صلينــا ولكــن الحضــور اقتــرص عــىل ٣٠ 

شــخصا. اقــرتح البعــض إلغــاء االجت¸عــات، لكــن املتكلــم رفــض وقــال، «إذا صلينــا بحــرارة، فــإن اللــه ســيجعل 

شــيئاً يحــدث». 

يف املســاء التــايل، بــدأ االجتــ¸ع بحضــور ٣٠ شــخصاً كاملعتــاد. رòّنــا وصلينــا ثــم وقــف املتكلــم ليعــظ. وفجــأة 

كانــت هنــاك موجــة مــن التصفيــق والهتــاف غطــت عــىل صــوت املتكلــم. وقــد ازداد الضجيــج إذ اقــرتب مــن 

ــ� ُعشــبية وخــِرق  ــدي تنان ــدة األرواح وكان يرت ــو: وهــو مــن عب مقــر االجتــ¸ع األشــخاص التابعــ� لـــ «| ي

وغطــاء رأس مزخــرف وقنــاع.» وفيــ¸ يبــدو أن | يــو كان يف طريقــه إىل القبــور. 

وعندمــا اقــرتب | يــو مــن االجتــ¸ع توقــف عــن الرقــص ونظــر إىل املتكلــم. وتوقفــت كذلــك الجمــوع التــي 

ــه  ــدا كأن ــط، وب ــال بجســده عــىل الحائ ــو دون حــراك. وم ــج، ووقــف | ي ــت تتبعــه عــن الرقــص والضجي كان

ــه عــن التصفيــق وأصغــت للمتكلــم وهــو يواصــل  يخطــط لالســت¸ع إىل املتكلــم. توقفــت الحشــود التابعــة ل

رســالته.

اســتمع | يــو لبقيــة العظــة بهــدوء. (ويقــّدر أحــد األشــخاص أن مــا يقــرب مــن مائتــي شــخص آخريــن ممــن 

كانــوا يتبعــون | يــو قــد أصغــوا للعظــة كذلــك). كان املتكلــم متوتــراً، لكنــه واصــل تقديــم رســالته التــي كانــت 

تــدور حــول حلــم نبوخذنــرص يف أصحــاح ٢ مــن ســفر دانيــال. وبعــد الصــالة الختاميــة، واصــل | يــو وأتباعــه 

مســ�هم نحــو القبــور. 

ويف املســاء التــايل بــدأ االجتــ¸ع بـــ ٣٠ شــخصاً؛ ولكــن مــع مــرور الوقــت ازداد عــدد الحضــور. حتــى | يــو بزيــه 

الغريــب وقناعــه قــد جــاء هــو وأتباعــه إىل االجتــ¸ع. ¶ يقــف خــارج قاعــة االجتــ¸ع هــذه املــرة لكنــه دخــل 

الخيمــة وجلــس. وقــد جلــس أتباعــه أيضــاً. ¶ يكــن املتكلــم متأكــدا مــن أن | يــو هــو نفســه الشــخص الــذي جاء 

ســابقاً لكنــه اســتطاع التعــّرف عــىل العديــد مــن أتباعــه. جــاء زوار آخــرون ممــن كانــوا شــغوف� ملعرفــة مــا يتم 

التبشــ� بــه يف ضاحيتهــم و كنــه أن يجــذب انتبــاه | يــو. ويف تلــك الليلــة حــرض االجت¸عــات ٨٠ شــخصاً تقريبــاً.

ــم  ــا املتكل ــة، دع ــيات الحق ــدة أمس ــد ع ــام. وبع ــع األي ــادة م ــ¸ع يف الزي ــن إىل االجت ــدد الحارضي ــل ع واص

املســتمع� إىل قبــول املســيح مخلصــاً لهــم. ويف تلــك الليلــة، قَِبــل ٩٠ شــخص املســيح وطلبــوا مواصلــة دراســة 

ــدس.  ــاب املق الكت

ويف األمســية التاليــة، جــاء مــا يقــرب مــن مائتــي شــخص ³ــا يف ذلــك اثنــ� مــن عبــدة األرواح واللذيــن كانــا 

يرتديــان ثيابــا ممزقــة ويضعــان أغصــان عريضــة األوراق عــىل رأســيه¸ لتغطيــة وجهيهــ¸. ويف تلــك األمســية 

قَِبــل ٥٠ آخــرون املســيح مخلصــاً لهــم. 

اســتمرت االجت¸عــات ملــدة ٢١ ليلــة، وتبعتهــا فصــول معموديــة. يف يــوم املعموديــة، اعتمــد ١٤٥شــخصاً. وكان 

مــن بينهــم شــخص عــّرف نفســه عــىل أنــه مــن عبــدة األرواح، وبأنــه هــو الــذي شــوش عــىل االجتــ¸ع عندمــا 

وقــف ليســتمع يف أول ليلــة. وال يــزال هــذا الشــخص الــذي كان مــن عبــدة األرواح أمينــاً للمســيح. 

ويليام مكاندواير هو كارز عل�� يف ليلونغوي، ماالوي.
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الدرس الرابع

التوبيخ والعقاب

١٧ـ٢٣ تشرين األول(أكتوبر)

 السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: إرميــا ١٧ : ٥ـ١٠؛ إرميــا ١٧ : ١ـ٤؛ إرميــا ١١ : ١٨ـ٢٣؛ يوحنــا ٣ : ١٩؛ 
ــا ١٢ : ١ـ٦؛ ١٤ : ١ـ١٦.  إرمي

ــَص، ألَنَّــَك أَنْــَت تَْســِبيَحِتي» (إرميــا ١٧ :  ــا َربُّ َفأُْشــَفى. َخلِّْصِنــي َفأَُخلَّ آيــة الحفــظ: «اِْشــِفِني يَ
 .(١٤

ــْمِس َجِديــٌد» (جامعــة  «َمــا كَاَن فَُهــَو َمــا يَُكــوُن، َوالَّــِذي ُصِنــَع فَُهــَو الَّــِذي يُْصَنــُع، فَلَيْــَس تَْحــَت الشَّ  

 .(٩  :  ١

ــْمِس! يصــح هــذا القــول خصوصــاً عندمــا يتعلــق األمــر بحيــاة وأع¸ل  لَيْــَس مــن جديــد تَْحــَت الشَّ  

أنبيــاء اللــه الذيــن Aــت، يف كثــ� مــن األحيــان،  دعوتهــم إىل إبــالغ كلــ¸ت التحذيــر والتوبيــخ ألولئــك الذيــن 

كان ينبغــي لهــم أن يعرفــوا طــرق اللــه عــىل نحــو أفضــل. وعــىل الرغــم مــن أن أولئــك األنبيــاء قــد ســعوا إىل 

أن يكونــوا أمنــاء للدعــوة التــي تلقوهــا مــن اللــه، إال أنهــم يف معظــم األحيــان، قــد القــوا معارضــة شــديدة، 

بــل وحتــى انتقامــاً، مــن القــادة الروحيــ� الذيــن كان ينبغــي أن يكونــوا أول َمــن يصغــي إىل أولئــك األنبيــاء. 

يِســيُّوَن الُْمــَراُؤوَن! ألَنَُّكــْم تَبُْنــوَن قُبُــوَر األَنِْبيـَـاِء  وال عجــب يف أن املســيح قــال، «َويـْـٌل لَُكــْم أَيَُّهــا الَْكتَبَــُة َوالَْفرِّ

َ̧ َشــاَركَْناُهْم ِيف َدِم األَنِْبيَــاِء» (متــى ٢٣ : ٢٩  يِقــَ�، َوتَُقولـُـوَن: لـَـْو كُنَّــا ِيف أَيَّــاِم آبَائَِنــا لـَـ دِّ َوتَُزيُِّنــوَن َمَداِفــَن الصِّ

و ٣٠).

ــدا أن ال  ــذي ب ــا ال ــا إرمي ــي تعــرض له ســنبدأ يف هــذا األســبوع النظــر إىل الشــدائد واملحــن الت  

يشء يف خدمتــه النبويــة ســوى التوبيــخ والعقــاب: فقــد كان يقــوم بالتوبيــخ، وكان القــادة يعاقبونــه عــىل مــا 

ــخ.  ــن توبي ــه م يقدم

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق ٢٤ ترشيــن األول 

(أكتوبر).
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األحد

 الطريقان

١٨ تشرين األول(أكتوبر)

كيــف Øكنــك أن تتعلــم الثقــة بالــرب اآلن وأكــ8 مــن أي وقــت مــىض؟ مــا هــي بعــض الطــرق التــي 

Øكنــك مــن خاللهــا، يف الوقــت الراهــن، أن تخطــو باإلØــان وتعمــل مــا هــو صــواب يف عينــي الــرب؟

___________________________________________________
___________________________________________________

بــدءاً مــن ســفر التكويــن وحتــى ســفر الرؤيــا يُقــدم الكتــاب املقــدس لنــا خياريــن ال ثالــث لهــ¸   

ــال املســيح يف  ــك. وكــ¸ ق ــا ونفســنا، أو ال نفعــل ذل ــكل قلبن ــرب ب ــع ال ــا أن نتب ــة العيــش: فإم حــول كيفي

، َوَمــْن الَ يَْجَمــُع  عبــارة، يجــد الكثــ�ون منــا أنهــا عبــارة محــّ�ة ومثــ�ة للقلــق، «َمــْن لَيْــَس َمِعــي فَُهــَو َعــَيلَّ

ــق  ــ¸ يتعل ــا في ــس فيه ــوح وال لب ــديدة الوض ــارة ش ــذه العب ــن ه ــا ١١ : ٢٣). لك ُق» (لوق ــرِّ ــَو يَُف ــي فَُه َمِع

بالحقائــق الروحيــة، وهــي أكــ` وضوحــاً مــ¸ يبــدو للعــ� املجــردة أو مــا يخربنــا بــه املنطــق الســليم. إن مــا 

يقولــه املســيح يتعلــق ³وضــوع الــرصاع العظيــم يف أبســط مســتوى لــه. ومــع ذلــك، و³عنــى مــا، فــإن مــا 

ــاً. فقــد كان األمــر عــىل هــذا النحــو داIــاً. ــداً أو متطرف ــه املســيح ال يعــد شــيئاً جدي يقول

أقــرأ إرميــا ١٧ : ٥ـ١٠. مــا هــي املبــادي الروحيــة الهامــة التــي نجدهــا هنــا، خصوصــاً يف ضــوء الــرصاع 
العظيــم بــþ املســيح والشــيطان؟ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

 

إن الســياق املبــارش لهــذه الكلــ¸ت ر³ــا يعكــس عــدم جــدوى املســاعي السياســية التــي قامــت   

بهــا مملكــة يهــوذا، وقــد أراد الــرب لهــم أن يدركــوا أن مصــدر عونهــم الوحيــد كان متوفــراً يف اللــه وحــده 

وليــس يف القــوى السياســية أو العســكرية، وهــذه نقطــة ¶ يتعلموهــا إال الحقــاً، وبعــد فــوات األوان. وعــىل 

الرغــم مــن أن الــرب  كنــه اســتخدام، بــل ويســتخدم، اآلخريــن ملســاعدتنا، إال أنــه يجــب علينــا أن نضــع 

ثقتنــا يف اللــه فقــط. نحــن ال  كننــا أبــداً أن نعــرف عــىل وجــه اليقــ� مــا هــي دوافــع ومواقــف اآلخريــن 

ــا.  ــه بالنســبة لن ــا ومقاصــد الل ــا داIــاً معرفــة نواي ــا؛ إال أنــه  كنن نحون

ولســبب وجيــه تحذرنــا اآليــة يف إرميــا ١٧ : ٩ مــن خــداع وغــرور القلــب البــرشي. تقــول اآليــة   

ــَ�ات املاديــة البشــعة التــي للخطيــة، وبــكل مــا هــي عليــه مــن  ٍء». إن التَأْثِ ــُب أَْخــَدُع ِمــْن كُلِّ َيشْ أن «اَلَْقلْ

ســوء، ليســت بنفــس بشــاعة التَأْثِــَ�ات األخالقيــة والروحيــة التــي تنتــج عــن الخطيــة. واملشــكلة هــي أنــه 

ال  كننــا حقــاً معرفــة مــدى بشــاعة هــذه التَأْثِــَ�ات الناتجــة عــن الخطيــة، وذلــك ألن قلوبنــا هــي بالفعــل 

ُمخاِدعــة للغايــة. وقــد كان إرميــا ســيعرف بعــد وقــت قصــ� مــدى مــا  كــن للنوايــا البرشيــة أن تكــون عليــه 

مــن بشــاعة وســوء. 



٣٢

االثنين

خطية يهوذا

١٩ تشرين األول(أكتوبر)

ــلبية يف  ــة س ــاس متع ــض الن ــد بع ــا يج ــهلة. ر³ ــن س ــا ¶ تك ــة إرمي ــد أن مهم ــن املؤك م  

اإلشــارة إىل خطايــا النــاس، ولكــن أغلــب النــاس قــد يجــدون أن مثــل هــذا التــرصف هــو تــرصف غــ� 

الئــق ومشــ� خاصــة بســبب ردود األفعــال التــي قــد تنتــج عــن كلــ¸ت أولئــك الذيــن يشــ�ون إىل 

خطايــا النــاس. وعــىل الرغــم مــن أن البعــض قــد يتوبــون ويصلحــون أنفســهم عنــد ســ¸ع كلــ¸ت 

التوبيــخ، إال أن هــذا ليــس هــو الحــال عــادة، وخصوصــاً عندمــا يكــون التوبيــخ يف حــد ذاتــه حــاداً 

وعنيفــاً. وبالفعــل، كان كالم إرميــا إىل شــعب مملكــة يهــوذا، كــ¸ هــو الحــال مــع جميــع األنبيــاء، 

كالمــاً حــاداً وعنيفــاً!

اقرأ إرميا ١٧ : ١ـ٤. ما هي بعض التحذيرات التي أعطاها إرميا للشعب؟
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 

ــكل  ــوي بش ــر ق ــو تصوي ــب ه ــىل القل ــٌة ع ــي َمْنُقوَش ــة وه ــازي للخطي ــر املج إن التصوي  

خــاص، فهــو يــدلَّ عــىل عمــق الفســاد الــذي أصــاب الشــعب. فالفكــرة هنــا هــي أن الخطيــة ¶ تكــن 

فقــط مكتوبــة عــىل ســطح القلــب، وإòــا كانــت َمْنُقوَشــة عــىل القلــب بــأداة «ِمــْن َحِديــٍد». كذلــك 

تصبــح الصــورة أكــ` قــوة عندمــا يتذكــر املــرء كالم الــرب إىل أســالف يهــوذا: «إَِذا َســِمْعَت لَِصــْوِت 

ــرَّبِّ  ــَت إَِىل ال ــَذا. إَِذا َرَجْع ــِة ه يَع ِ ــْفِر الرشَّ ــَة ِيف ِس ــُه الَْمْكتُوبَ ــاُه َوفََرائَِض ــَظ َوَصايَ ــَك لِتَْحَف بِّ إِلِه ــرَّ ال

إِلِهــَك ِبــُكلِّ قَلِْبــَك َوِبــُكلِّ نَْفِســَك» (تثنيــة ٣٠ : ١٠؛ قــارن مــع مزمــور ٤٠ : ٨ وإرميــا ٣١ : ٣٣). لقــد 

ــك،  ــن ذل ــدالً م ــن، ب ــوا ناموســه؛ لك ــم وأن يطيع ــن كّل قلوبه ــرب ِم ــوا ال ــم أن يحب ــي له كان ينبغ

ــم.   ــىل قلوبه ــة ع ــا ٣ : ٤) – منقوش ــوس (١يوحن ــىل النام ي ع ــدِّ ــم – التََّع ــت خطيته كان

«فــال يخدعــّن أحــد نفســه ممــن يّدعــون إنهــم اؤAنــوا عــىل رشيعــة اللــه، بــأّن تظاهرهــم   

ــة. وينبغــي أالّ يرفــض أحــد  ــة االلهيّ ــه وتقديرهــا ســيحفظهم مــن إجــراء العدال ــا الل بحفــظ وصاي

قبــول التوبيــخ عــىل الــّرش أو يتّهــم خــّدام اللــه بالح¸ســة املفرطــة يف محاولتهــم تطهــ� املحلـّـة مــن 

عمــل الــّرش. فاللــه الــذي يكــره الخطيئــة يدعــو الذيــن يتظاهــرون بحفــظ رشيعتــه أن يبتعــدوا عــن 

ــة ٣٤٥). ــوك، صفح ــاء واملل ــوة، األنبي ــم» (روح النب كّل إث

إن فكرة أن تكون الخطية منقوشة على القلب هي فكرة مخيفة حقاً، أليس كذلك؟ ما الذي تصفه هذه 

الصورة حول مدى عمق وكثافة العمل المتعلق بتطهير قلوبنا؟ ما هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك؟

________________________________________________
________________________________________________



٣٣

الثالثاء

تحذير إلى إرميا

 ٢٠ تشرين األول(أكتوبر)

لَُهــْم  َ̧ َ ِمــَن النُّــوِر، ألَنَّ أَْع َ̀ يُْنونـَـُة: إِنَّ النُّــوَر قـَـْد َجــاَء إَِىل الَْعالـَـِم، َوأََحــبَّ النَّــاُس الظُّلَْمــَة أَكْــ «َوهــِذِه ِهــَي الدَّ

يــَرًة» (يوحنــا ٣ : ١٩). كَانـَـْت ِرشِّ

 

إن املحــزن يف قصــة إرميــا هــو أن املعارضــة التــي واجههــا جــاءت مــن نفــس االشــخاص الذيــن   

ــرب أن  ــد أراد ال ــر. لق ــن التحذي ــالة م ــم برس ــا إليه ــال إرمي ــالل إرس ــن خ ــم م ــاول خالصه ــرب يح كان ال

ــان ال  ــك، فاملشــكلة هــي أن النــاس يف كثــ� مــن األحي ــة التــي كان قدومهــا مؤكــداً. مــع ذل يجنبهــم الكارث

ــدة. ــة والفاس Sــم اآل ــع رغباته ــارض م ــ¸عه ألنــه يتع ــون إىل س ــا يحتاج ــمعوا م ــدون أن يس يري

اقــرأ إرميــا ١١ : ١٨ـ٢٣. مــا الــذي يحــدث هنــا؟ مــا الــذي تذكرنــا بــه بعــض الصــور املجازيــة املقدمــة 
هنــا؟ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

 

عــىل الرغــم مــن أنــه كان  كــن ألولئــك الذيــن يتنبــؤون كذبــاً باســم الــرب أن يواجهــوا املــوت،   

ــق  ــا كان ينط ــدون أن إرمي ــوا يعتق ــوث كان ــل َعَناثُ ــىل أن أَْه ــدل ع ــا ي ــة م ــذه الحال ــن يف ه ــه ¶ يك إال أن

بالكــذب. بــدالً مــن ذلــك، بــدا أنهــم كانــوا فقــط يريــدون منــه أن يلتــزم الصمــت. إنهــم ¶ يريــدوا ســ¸ع 

مــا كان لديــه ليقولــه لهــم. وعــىل الرغــم مــن أن النــص الكتــاR ال يفصــح عــن كيــف خططــوا لقتــل إرميــا، 

ــموماً.  ــه مس ــروا يف قتل ــد فك ــوا ق ــا يكون ــوث ر³ ــل عناث ــدون أن أه ــ¸ء يعتق ــض العل إال أن بع

ــا يرفضــون رســالته لدرجــة أنهــم  ــا وكان أهله ــوث هــي مســقط رأس إرمي ــا أيضــاً، كانــت عناث وكــ¸ رأين

كانــوا عــىل اســتعداد لقتلــه. مــع ذلــك، فقــد كان هــذا مجــرد بدايــة لرفــض واســع النطــاق ِمــن ِقبــل األمــة 

بأكملهــا، فيــ¸ عــدا «بقيــة» مــن األشــخاص.

وبالطبــع، كانــت كل هــذه الصــور املجازيــة، ³ــا يف ذلــك صــورة «الخــروف املُســاق إىل الذبــح»   

تشــ� إىل ذبيحــة املســيح العتيــدة. فــإن إرميــا، و³عنــى مــن املعــا|، كان يرمــز إىل املســيح ليــس كنمــوذج 

(مثــل الذبائــح الحيوانيــة)، ولكنــه كان يرمــز إىل املســيح مــن حيــث أنــه واجــه معارضــة شــديدة جــداً ِمــن 

ِقبــل أولئــك الذيــن كان يحــاول مســاعدتهم. ومــن املؤكــد أن هــذا املوقــف، يف حيــاة إرميــا، يذكرنــا أيضــاً ³ــا 

ــا ٤ : ١٤ـ٣٠). ــه (لوق ــة خدمت ــيح يف بداي ــربه املس اخت

متى كانت آخر مرة سمعت شيئاً كنت تعرف أنه حق، ولكنك ببساطة لم تُِرْد أن تسمعه؟ ماذا 

كان رد فعلك المبدئي؟ وفي مثل هذه الحاالت، لماذا يجب أن نتعلم حمل صليبنا؟  
___________________________________________________
___________________________________________________



٣٤

األربعاء

رثاء

٢١ تشرين األول(أكتوبر)

كيف يمكننا أن نتعلم الثقة بالرب على الرغم من كل األمور التي تحدث وتبدو غير منطقية 

بالنسبة لنا؟ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ــن يكــون ســهالً. وقــد  ــه كنبــي ل ــا، حــذر الــرب خادمــه مــن أن عمل يف األصحاحــات األوىل مــن ســفر إرمي

أعلــم اللــُه إرميــا عنــد دعوتــه أن أمــراء وملــوك وكهنــة  مملكــة يهــوذا ســوف «يَُحاِربُونـَـَك» (إرميــا ١ : ١٩). 

وعــىل الرغــم مــن أنــه قــد قيــل لــه أن الــرب ســوف يحفظــه وبــأن معارضيــه لــن «يَْقــِدُروَن َعلَيْــَك» (إرميــا 

ــار  ــة أخب ــوا ســيحاربونه، ¶ يكــن ³ثاب ــي شــعبه كان ــأن معظــم بن ــر ب ــه ال شــك يف أن التحذي ١ : ١٩)، إال أن

ــه. مــع ذلــك، فــإن إرميــا ¶ يكــن يعــرف بقيــة مــا كان ســيحدث لــه؛ وعندمــا َحلَّــت  ــب بهــا ِمــن ِقبَلِ ُمَرحَّ

املحــُن غضــب إرميــا وحــزن، وكان غضبــه وحزنــه لهــ¸ مــا يربرهــ¸. 

عــىل الرغــم مــن أن إرميــا كان يتكلــم عــن ظروفــه الخاصــة، مــا هــي املســألة الشــائعة التــي يصــارع 
معهــا النبــي، كغــÿه مــن البــرش، يف إرميــا ١٢ : ١ـ٤؟ مــا هــو موقــف النبــي مــن أولئــك الذيــن أســاءوا إليــه 

وتســببوا يف أذيتــه؟ مــاذا يخربنــا هــذا عــن كيــف أنــه حتــى أعظــم خــدام اللــه أمانــة هــم ال يزالــون بــرشاً 

ولهــم ميولهــم وضعفاتهــم البرشيــة؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

 

ــا ١٢ : ١ مليئــة باللغــة القانونيــة للعهــد القديــم: فــإن الكلــ¸ت العربيــة التــي  إن اآليــة يف إرمي  

»، «أَُخاِصــَم» و «أَْحــَكاِم» جميعهــا تــرد يف إطــار قانــو|. فــإن النبــي وبســبب اســتيائه الشــديد  تعنــي «أَبَــرُّ

مــ¸ كان يواجهــه قــد أقــام دعــوة قضائيــة أو «مخاصمــة» (انظــر تثنيــة ٢٥ : ١) ضــد الــرب. وبطبيعــة الحــال، 

كانــت الشــكوى التــي تقــدم بهــا شــكوى مألوفــة ومعتــادة: ملــاذا يبــدو أن األرشار يزدهــرون يف حــ� أنــه، أي 

ــه، يواجــه مثــل هــذه املحــن والشــدائد؟ ــا، الــذي يســعى فقــط إىل عمــل مشــيئة الل إرمي

و كننــا أن نــرى هنــا أيضــاً تجــيل الطبيعــة البرشيــة إلرميــا. فقــد أراد أن يَُعاقَــَب أولئــك الذيــن   

أســاءوا إليــه. وهــو ال يتحــدث هنــا بوصفــه َعالـِـ¸ً دينيــاً، وإòــا يتحــدث كبــرش ســاقط بحاجــة للنعمــة وهــو، 

مثــل أيــوب ومثــل الكث�يــن مــن االشــخاص األمنــاء للــه، ال يفهــم ملــاذا تحــدث لــه كل هــذه األمــور. فلــ¸ذا 

ينبغــي إلرميــا خــادم الــرب الــذي ُدعــي إلعــالن الحــق اإللهــي لشــعب متمــرد، أن يتعــرض ملؤامــرات غــادرة 

ِمــن ِقبــل أهــل ضيعتــه؟ لقــد كان إرميــا يثــق بالــرب، لكنــه بالتأكيــد ¶ يكــن يفهــم ســبب حــدوث األمــور 

بالطريقــة التــي كانــت تحــدث بهــا.



٣٥

الخميس

حالة يائسة

 ٢٢ تشرين األول(أكتوبر)

اقرأ إرميا ١٤ : ١ـ١٠. ما الذي يحدث هنا؟ 
______________________________________________________
______________________________________________________

 

ــراء  ــا| الفق ــد ع ــة. وق ــدة وقري ــة وبل ــه كل مدين ــت من ــد عان ــاف كل األرض؛ وق رضب الجف  

ــاء  ــاه. وكان الوجه ــة ¶ تســتطع أن تتحمــل نقــص املي ــاة الربي ــى الحي ــل وحت ــاء عــىل حــد ســواء؛ ب واألغني

ينتظــرون خّدامهــم عــىل أبــواب املدينــة، عــىل رجــاء أن يجــدوا لهــم مــاء، لكــن الينابيــع قــد جّفــت. ¶ يكــن 

هنــاك مــاء، وبــدون مــاء ال  كــن للحيــاة أن تســتمر. وقــد ازداد بــؤس النــاس مــن يــوم آلخــر. وقــد وضعــوا 

عليهــم ثيــاب الحــداد ومشــوا وعيونهــم منخفضــة. فجــأة ركعــوا ورصخــوا رافعــ� صــالة أعربــوا فيهــا عــن 

ــهم.  ــة وبؤس ــم املاس حاجته

ــكل  ــارة هي ــاس بزي ــوم الن ــة أن يق ــوارث الطبيعي ــن الك ــوع م ــذا الن ــل ه ــاد يف مث وكان املعت  

للــه.  خاصــة  تقدمــات  ويقدمــوا  ليصومــوا  ١٥ـ١٧)   :  ٢ ١٤؛  و   ١٣  :  ١ (يوئيــل  أورشــليم 

َســة  ولَْهفــة النــاس لكنــه كان يعــرف جيــداً أنهــم ¶ يســعوا يف طلــب الــرب  َ̧ لقــد رأى إرميــا َح  

وإòــا يف طلــب املــاء فقــط. وقــد زاد هــذا األمــر مــن حــزن النبــي. كان إرميــا أيضــاً يصــيل، ليــس مــن أجــل 

ــه.  ــور الل ــة وحض ــل رحم ــن أج ــن م ــاء ولك امل

 .óوقــد أدرك إرميــا ايضــاً أن نقــص املــاء كان هــو مجــرد بدايــة املحــن التــي كانــت عتيــدة أن تــأ  

ــو أزال الجفــاف فــإن توبتهــم ســتتَبَّدد أيضــاً. وقــد قــام  ــه ل ــرب إىل قلــوب النــاس وعــرف أن وقــد نظــر ال

ــة منهــم لتغيــ� ظروفهــم. وكان مــن بــ� مــا  ــه وذلــك يف محاول ــام ب النــاس بــكل مــا كان ³قدورهــم القي

قامــوا بــه هــو الذهــاب إىل أورشــليم والصــالة والصــوم وارتــداء املســوح وتقدمــة القرابــ�، لكنهــم نســوا 

شــيئاً واحــداً: االهتــداء الحقيقــي، أي التوبــة الحقيقيــة. لقــد كانــوا يبحثــون فقــط عــن طريقــة إلزالــة نتائــج 

ــم.  ــم وعصيانه ــة يف خطيته ــت متمثل ــي كان ــس املشــكلة نفســها، والت املشــكلة ولي

أقرأ إرميا ١٤ : ١١ـ٦. كيف لنا أن نفهم هذه الفقرة الكتابية؟ 
______________________________________________________
______________________________________________________

 

ــْعِب لِلَْخــْ�ِ»، هــذا عــىل الرغــم مــن أن إرميــا كان  قــال الــرب إلرميــا، «الَ تَُصــلِّ ألَْجــِل هــَذا الشَّ  

، فَاْعَمــْل  قــد قــدم يف وقــت ســابق òوذجــاً رائعــاً للصــالة التشــفعية: «َوإِْن تَُكــْن آثَاُمَنــا تَْشــَهُد َعلَيَْنــا يـَـا َربُّ

 Pألَْجــِل اْســِمَك» (إرميــا ١٤ : ٧). وعــىل الرغــم مــن أنــه قــد طُلــب منــا أن نصــيل «بــال انقطــاع» (١تســالوني

٥ : ١٧)، إّال أن الــرب الــذي يعــرف كل يشء، مــن البدايــة إىل النهايــة، قــد أعلــن إلرميــا يف هــذه الحالــة مــدى 

الفســاد والتــد| اللذيــن كانــا عليهــ¸ أولئــك النــاس. وبطبيعــة الحــال، يعــرف اللــُه قلــوب النــاس، كــ¸ أنــه 

يعــرف املســتقبل؛ هــذا يف حــ� ال نعــرف نحــن ذلــك. وبالتــايل، فــإن نصيحــة العهــد الجديــد لنــا بــأن نصــيل، 

حتــى مــن أجــل أعدائنــا، ال تفقــد داللتهــا أو فاعليتهــا هنــا.



٣٦

الجمعة

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

 ٢٣ تشرين األول(أكتوبر)

لقــد تصــارع إرميــا مــع َمْســألٍَة نتصــارع معهــا جميعــاً: كَيــَف نَْفهــُم أصــل الخطيــة وســبب   

ــس عقــال| أو  ــا هــو لي ــح م ــم وتوضي ــة فه وجودهــا؟ ولكــن ر³ــا هــذه هــي املشــكلة، أي محاول

منطقــي، بــل ومــا  كــن أن يُعتــرب «شــيئاً ال معنــى لــه». ويف هــذا الصــدد كتبــت روح النبــوة تقــول: 

«مــن املســتحيل علينــا أن نوضــح أصــل الخطيئــة بحيــث نقــدم ســبباً لوجودهــا.... الخطيئــة دخيلــة 

وال  كــن تعليــل وجودهــا، وهــي رس ال مــربر لــه. فتربيرهــا هــو دفــاع عنهــا. ولــو وجــد عــذر لهــا 

ــم، صفحــة ٥٣٦ و ٥٣٧). يف  ــوة، الــرصاع العظي ــة» (روح النب ــربت خطيئ أو ســبب لوجودهــا مــا اعتُ

ــس  ــارة تعطــي نف ــة «رش» وســتجد أن العب ــة» بكلم ــة «خطي ــتبدال كلم ــم باس ــاله، ق ــاس أع االقتب

ــرش  ــث نقــدم ســبباً لوجــوده.... ال ــرش بحي ــا أن نوضــح أصــل ال ــاً: مــن املســتحيل علين ــى Aام املعن

دخيــل وال  كــن تعليــل وجــوده، وهــو رس ال مــربر لــه. فتربيــره هــو دفــاع عنــه. ولــو ُوجــد عــذر لــه 

ــرب رشاً.  أو ســبب لوجــوده مــا اعتُ

عندمــا يداهــُم الــُرش، نســمع النــاس يقولــون، أو نحــن أنفســنا نفكــر قائلــ�: أنــا ال أفهــم   

ملــاذا يداهمنــا الــرش. إن مــا يحــدث ال يبــدو منطقيــا أو معقــوالً. حســناً، هنــاك ســبب وجيــه يف اننــا 

ال نفهــم ســبب مداهمــة الــرش لنــا: إنَّ الــرش ليــس مفهومــاً. وإذا اســتطعنا فهمــه، وإذا كان منطقيــا، 

وإذا كان باإلمــكان إدراجــه يف صيغــة منطقيــة وعقالنيــة، فإنــه لــن يكــون رشاً ومأســاة، ألنــه ســيكون 

، مثــل الخطيــة، ال  كــن  عندهــا حدثــاً يتــم لغــرض منطقــي. كــم هــو مهــم إذاً أن نتذكــر أن الــرشَّ

يف كثــ� مــن األحيــان تفســ�ه. مــع ذلــك، فــإن مــا ندركــه ونعرفــه بالفعــل هــو الحقيقــة املتمثلــة يف 

الصليــب، الــذي يُظهــر لنــا محبــة وصــالح اللــه، بالرغــم مــن الــرش الناجــم عــن الخطيــة، وهــو الــرش 

الــذي ال  كــن تفســ�ه.

١. *عــن يف فكــرة أن املعانــاة والــرش ال Øكــن تعليــل وجودهــÙ وبأنــه ليــس هنــاك تفســÿ منطقــي 

ــد تحــل  ــه ق ــر يف هــذه املســألة. فإن ــة؟ فك ــذه الطريق ــر به ــن األفضــل أن يكــون األم ــاذا م ــÙ. مل له

بنــا مأســاة رهيبــة: كأن Øــوت طفــل صغــÿ بعــد معانــاة مــع املــرض دامــت لســنþ. هــل حقــاً نريــد 

االقتنــاع بــأن هنــاك ســبباً منطقيــا لحــدوث هــذا األمــر؟ أ ليــس مــن األفضــل أن نُْرِجــَع الســبب وراء 

ذلــك إىل النتائــج الرهيبــة والرشيــرة للعيــش يف عــا] ســاقط؟ ناقشــوا هــذه املســألة يف الصــف. 
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òــا جــون وهــو يعــرف أن اللــه كان يدعــوه إىل أن يصبــح قســاً. وعندمــا كان يحــاول تجاهــل أو تجنــب الدعــوة، كان يجــد أنــه 

غــ� قــادر عــىل عمــل ذلــك. 

يف ز بابــوي، مــن املســتحيل تقريبــاً إيجــاد عمــل للتالميــذ؛ لذلــك كان عــىل جــون االعتــ¸د عــىل مــا تتقاضــاه أمــه مــن مــال 

حتــى يتمكــن مــن االلتحــاق بجامعــة ســولويس، وهــي جامعــة أدفنتســتية يف ز بابــوي.

ــة ١٠٠ شــخص  ــد مــن الكنائــس وقــد أســعده رؤي ــة يف العدي ــاء العطــالت املدرســية، كان جــون يعقــد اجت¸عــات كرازي وأثن

ــون إىل املســيح.  يأت

ــداد  ــود لس ــن نق ــي م ــا يكف ــاك م ــس هن ــه لي ــع وبأن ــن البضائ ــ� م ــع الكث ــه ¶ تب ــم أن أم ــت، علِ ــاد إىل البي ــا ع ــه عندم لكن

ــود».  ــر النق ــى تتوف ــام حت ــف ع ــدة نص ــة مل ــرك الدراس ــي ت ــا ينبغ ــة، «ر³ ــه قائل ــت أم ــية. واقرتح ــات الدراس املرصوف

قال لها جون، «ال تقلقي يا أمي. إن الله هو الذي دعا| إىل الخدمة وهو سيساعد| عىل سداد مرصوفاó الدراسية.»

حــزم جــون أمتعتــه وودع أمــه وركــب األتوبيــس إىل ســولويس، وقــد وصــل إىل هنــاك و¶ يكــن لديــه مــا يكفــي مــن نقــود 

لــرشاء تذكــرة أتوبيــس للعــودة إىل البيــت. ¶ يكــن لديــه شــيئاً ســوى إ انــه. 

ونظــراً لوصولــه إىل ســولويس متأخــراً بحيــث ¶ يتمكــن مــن التســجيل، بقــي جــون يف غرفــة صديــق لــه بالقســم الداخــيل تلــك 

الليلــة. ويف اليــوم التــايل ذهــب ليتحــدث إىل مــرشف القســم الداخــيل ليعــ� لــه غرفــة يقيــم فيهــا. وكان املــرشف مــرتدداً يف 

تعيــ� غرفــة لــه دون أن يحصــل منــه عــىل دليــل بأنــه ســدد رســومه الدراســية. لكنــه كان يعــرف جــون ووافــق يف النهايــة عــىل 

أن يجعلــه يســكن يف غرفــة. قــال املــرشف، «هــذا هــو مفتــاح الغرفــة. لكــن إذا ¶ تتمكــن مــن تســوية أمــورك املاديــة بحلــول 

الخامســة مــن مســاء الغــد، فســيكون عليــك مغــادرة الغرفــة.»

شــكر جــون املــرشف ووضــع أغراضــه يف الغرفــة. وقبــل أن يفــرغ أغراضــه ركــع وصــىل قائــال، «يــارب شــكراً لــك عــىل هــذا 

الوقــت الــذي ســأقضيه يف هــذه الغرفــة. إذا ¶ تســدد مرصوفــاó، ســيكون عــّيل مغــادرة الجامعــة غــداً؛ لــذا فــإن األمــر مــرتوك 

لــك. شــكراً لــك يــارب. آمــ�.»

ســمع جــون أن صديقــة لــه، تدعــى ج�اميــه، تعقــد اجت¸عــات كرازيــة يف الحــرم الجامعــي. وذهــب لزيارتهــا. ســألته ج�اميــه 

قائلــة، «قــد قمــت بســداد مرصوفاتــك الدراســية؟»

قال جون بأمانة، «ال. أمي ليس لديها املال. لذا فقد جئت لP نصيل من أجل هذا األمر معاً.»

ــان  ــذا ركــع االثن ــا نشــكره عــىل توفــ� املــال الــذي تحتاجــه.» ل ــه، فقــط دعن ــا ال نطلــب املــال مــن الل قالــت ج�ميــه، «دعن

ــي ¶ يتســلمها جــون بعــد.  ــه عــىل النقــود الت ــه الل وشــكرت ج�مي

¶ تصــل النقــود يف ذلــك اليــوم. وإذ تجــول جــون يف الحــرم الجامعــي اســتوقفه العديــد مــن أصدقائــه وصديقاتــه ليســألوا عــن 

كيفيــة ســ� األمــور معــه. ¶ يخربهــم جــون عــن الضائقــة املاليــة ولكنــه أجــاب بابتســامة قائــالً، «كل يشء عــىل مــا يــرام. اللــه 

يتدبــر األمــر». 

ــالً، «ال تحــاويل  ــه عــىل التوقــف عــن الدراســة لنصــف عــام، أجــاب قائ ــاة تعــرف ظــروف جــون. وعندمــا حثت ــاك فت كان هن

ــه ســيتدبر األمــر».  تثبيطــي. الل

وعنــد حلــول موعــد النــوم يف تلــك الليلــة، ¶ يحــدث أي يشء جيــد. ومــرة أخــرى، وضــع جــون ظروفــه بــ� يــدي اللــه وخلــد 

يف النــوم. 

تتمة القصة يف األسبوع القادم.



٣٨

الدرس الخامس

المزيد من الويالت
 التي حلَّت بالنبي إرميا

٢٤ـ٣٠ تشرين األول(أكتوبر)

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: إرميــا ٢٣ : ١٤ و ١٥؛ إرميــا ٢٠؛ أعــÀل الرســل ٢ : ٣٧؛ أيــوب ٣؛ إرميــا ١٨ 
: ١ـ١٠ و ١٨ـ٢٣.

ِحــِك كُلَّ النََّهــاِر. كُلُّ  ُت لِلضَّ آيــة الحفــظ: «َقــْد أَْقَنْعَتِنــي يَــا َربُّ َفاْقَتَنْعــُت، َوأَلَْحْحــَت َعــَيلَّ َفَغلَْبــَت. ِرصْ
َواِحــٍد اْســَتْهَزأَ Eِ» (إرميــا ٢٠ : ٧). 

ــا باملســيح  ــة، وهــو أن كونــك مؤمن ــرب ألي فــرتة زمني ــَع ال َّبَ -ــة يشء واحــد يتعلمــه أي شــخص اِت  

وســاعياً لعمــل مشــيئته ال يضمــن لــك عيــش حيــاة ســهلة بــال متاعــب. فعــىل كل حــال، وكــ¸ قيــل لنــا، «َوَجِميــُع 

الَِّذيــَن يُِريــُدوَن أَْن يَِعيُشــوا ِبالتَّْقــَوى ِيف الَْمِســيِح يَُســوَع يُْضطََهــُدوَن» (٢تيموثــاوس ٣ : ١٢). ومــن املؤكــد أن هــذه 

ــه.  ــ� لل ــعٍ أم ــه كتاب ــا بنفس ــا يتعلمه ــي كان إرمي ــة الت ــي الحقيق ه

ومــع ذلــك، ويف الوقــت نفســه، فــإن مــا يســتطيع إ اننــا أن يفعلــه لنــا يف أوقــات املحــن هــو أنــه  نحنــا   

فهــ¸ً أوســع ُ َكِّننــا مــن الثبــات يف خضــم رصاعاتنــا مــع تلــك املحــن واملصاعــب. معنــى هــذا هــو أنــه عندمــا تحــل 

بنــا املعانــاة واملحــن بصــورة جائــرة (ومــا مــن شــك يف أن الكثــ� مــن هــذه املعانــاة واملحــن تصيبنــا جــوراً وبــدون 

عــدل أو إنصــاف)، فإنــه يجــب علينــا أن ال نشــعر أننــا وحيــدون بحيــث يتملكنــا الشــعور بالالمعنــى والالهــدف الــذي 

غالبــاً مــا ينتــاب أولئــك الذيــن ال يعرفــون الــرب. فإنــه  كننــا، مــن خــالل معرفتنــا بالــرب، أن نعــرف حقيقــة الــرصاع 

الكــو| بــ� الخــ� والــرش و كننــا أن نعــرف كذلــك عــن الرجــاء الــذي يقدمــه اللــه لنــا يف نهايــة املطــاف، مهــ¸ كان 

الحــارض قاAــاً. ومــن خــالل هــذه املعرفــة – وهــذا الرجــاء-  كننــا الحصــول عــىل القــوة واملثابــرة. وقــد عــرف إرميــا 

شــيئاً مــن هــذا القبيــل، عــىل الرغــم مــن أنــه قــد بــدا، يف بعــض األحيــان، أن إرميــا كان ينــىس هــذا األمــر ويركِّــز بــدالً 

مــن ذلــك عــىل مشــاكله وويالتــه فقــط. 

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق ٣١ ترشين األول (أكتوبر).
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األحد

كهنة وأنبياء ملحدون

٢٥ تشرين األول(أكتوبر)

مــن الصعــب بالنســبة لنــا أن نفهــم مــا كان يجــري يف زمــن إرميــا وذلــك بســبب الفاصــل الزمنــي   

ــا عــن مملكــة يهــوذا، بــل ور³ــا مــا يزيــد األمــر صعوبــة هــو  الــذي يزيــد عــن ألفــي عــام والــذي يفصلن

الفــوارق الثقافيــة واالجت¸عيــة بيننــا وبــ� َمــن كانــوا يعيشــون يف مملكــة يهــوذا يف تلــك األزمنــة. وعنــد 

ــه ضــد الشــعب،  ــا الل ــي نطــق به ــية الت ــدات القاس ــرات والتهدي ــدس وخاصــة التحذي ــاب املق ــراءة الكت ق

يعتقــد كثــ� مــن النــاس أن الــرب املصــّور يف هــذه النصــوص هــو رب قــاس َوَســاِديٌّ وراغــب يف االنتقــام. 

مــع ذلــك، فهــذا فهــم خاطــئ يســتند فقــط عــىل قــراءة ســطحية لنصــوص الكتــاب املقــدس. بــل إن مــا يعلنــه 

العهــد القديــم عــن اللــه هــو مــا يعلنــه العهــد الجديــد عنــه أيضــاً: فــإن اللــه يحــب البرشيــة وهــو يريــد 

خالصهــا، لكنــه ال يجربنــا عــىل يشء وإòــا يرتكنــا لنختــار. فــإذا كنــا نريــد أن نفعــل اإلثــم، حتــى عــىل الرغــم 

ــا أن ال نتذكــر العواقــب فحســب بــل  ــام بذلــك. لكــن يجــب علين ــا أحــرار يف القي ــا، فإنن مــن توســالته إلين

علينــا أيضــاً أن نتذكــر أننــا قــد ُحذرنــا مســبقاً بشــأن مــا يرتتــب عــىل خياراتنــا. 

مــا هــي بعــض الــرشور التــي كان عــىل الــرب التعامــل معهــا يف مملكــة يهــوذا؟ مــا هــي بعــض الــرشور 
التــي كان إرميــا يتنبــأ ضدهــا؟ إرميــا ٢٣ : ١٤ و ١٥؛ ٥ : ٢٦ـ٣١. 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

 

إن سلســلة الــرشور الــواردة هنــا هــي مجــرد عيَِّنــة قليلــة مــن مــا ســقط فيــه شــعب اللــه. فــإن   

اراً»، وهــي مفارقــة مذهلــة باعتبــار أنــه كان ينبغــي للكهنــة أن يكونــوا  كالً مــن الكهنــة واألنبيــاء كانــوا «أَْرشَ

مندوبــ� عــن اللــه، وباعتبــار أنــه كان ينبغــي لألنبيــاء أن يكونــوا متحدثــ� عنــه. وهــذه كانــت مجــرد بدايــة 

ــا. للمشــاكل التــي واجههــا إرمي

إن الــرشور الــواردة هنــا تــأó يف إطــار مجموعــة متنوعــة مــن األشــكال. فهنــاك ارتــداد القــادة   

ــْن  ــُد َع ــوا الَْواِح ــى الَ يَْرِجُع الدينيــ�؛ كــ¸ أن أولئــك القــادة كانــوا يقــودون اآلخريــن إىل عمــل الــرش «َحتَّ

ــاء  ــة، كان األنبي ــة القادم ــأن الدينون ــاس بش ــذر الن ــرب يح ــا كان ال ــى وعندم ــا ٢٣ : ١٤). حت ِه» (إرمي َرشِّ

ــك  ــه، فقــد نــىس أولئ ــن يحــدث. ويف الوقــت نفســه، وبســبب ابتعادهــم عــن الل ــك ل ــون لهــم أن ذل يقول

ــا ٥ :  ــاكِِ� (إرمي ــاع عــن الفقــراء والَْمَس ــام  والدف ــة األيت ــادة وعامــة الشــعب النصيحــة املتعلقــة برعاي الق

٢٨). وهكــذا نجــد أن األمــة قــد ابتعــدت عــن الــرب بــكل الُســبُل. ويف الكثــ� مــن اســفار الكتــاب املقــدس، 

عــىل األقــل يف الكتــب النبويــة بالعهــد القديــم، نقــرأ عــن الــرب وهــو يســعى إىل دعــوة شــعبه الضــال إىل 

الرجــوع إليــه. فعــىل الرغــم مــن كل هــذه الــرشور، وغ�هــا الكثــ�، كان الــرب عــىل اســتعداد ألن يغفــر لهــم 

ــه؟ ــه عمل ــذي  كــن لل ــ¸ ال ــى يســرتدهم. ولكــن إذا رفضــوا، ف ــل وحت ويشــفيهم ب



٤٠

االثنين

إرميا ِفي الِْمْقطََرة

 ٢٦ تشرين األول(أكتوبر)

تخيل سماعك لشيء من هذا القبيل يتم التنبؤ به ضدك. في اعتقادك، ماذا ستكون ردة فعلك األولية، على 

نقيض ما ينبغي أن تكون عليه ردة الفعل المناسبة؟ (ماذا ينبغي أن تكون ردة فعلنا المناسبة، على أية حال؟) 

(انظر أعمال الرسل ٢ : ٣٧). 

________________________________________________________
________________________________________________________

كانــت مهمــة األنبيــاء داIــاً هــي نقــل رســائل اللــه، و¶ تكــن مهمتهــم هــي القيــام بَعــدِّ وإحصــاء كــم مــن   

النــاس قبلــوا أو رفضــوا تلــك الرســائل. وبشــكل عــام، كان عــدد أولئــك الــذي يقبلــون مــا يبــرشِّ األنبيــاء بــه يف ذلــك 

الوقــت قليــالً. عــىل ســبيل املثــال، وعــىل الرغــم مــن أننــا ال نعــرف كــم هــو عــدد َمــن كانــوا عــىل قيــد الحيــاة يف أيــام 

ــل عــىل رســالته، وذلــك  ــل أن الغالبيــة ¶ تتجــاوب معــه أو تُْقِب ــُه الَْعْق ــا أن نفــرتض ِبَشــْكٍل يَْقبَلُ نــوح، إال أنــه  كنن

بالنظــر إىل العــدد القليــل الــذي دخــل الفلــك. وطــوال التاريــخ املقــدس، يبــدو أن ذلــك كان هــو النمــط الســائد.

اقرأ إرميا ٢٠ : ١ـ٦. كيف استقبل الشعب رسالة إرميا التي تسلمها من الرب؟ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

مــن أجــل أن نفهــم، عــىل نحــو أفضــل، حقيقــة مــا كان يجــري هنــا فإنــه مــن األفضــل أن نقــرأ الــكالم   

الــذي تنبــأ بــه إرميــا، وهــو الــكالم الــذي وضعــه يف مــأزق مــع مســؤول رفيــع املســتوى كهــذا. نجــد يف اصحــاح ١٩ 

ا» (إرميــا ١٩ :  مــن ســفر إرميــا جــزءاً مــن هــذه النبــوة: فنقــرأ فيهــا أن اللــه ســوف يجلــب «َعــَىل هــَذا الَْمْوِضــعِ َرش8

٣)، وبأنــه ســوف يجعــل النــاس يســقطون بالســيف وبــأن الطيــور والحيوانــات ســتأكل ُجثَثَُهــْم (إرميــا ١٩ : ٧) وبــأن 

ــا ١٩ : ٩).  ــم بعضــاً (إرمي ــون لحــم بعضه ــوذا يأكل ــة يه ــه ســيجعل شــعب مملك الل

ــوة قاســية  ــز نب ــد أن يكــون ســعيداً حــ� يجــد نفســه محــور تركي ــه ال  كــن لقائ ــن أن عــىل الرغــم م  

كهــذه، إال أنَّ «فَْشــُحور» قــد اســتاء وانزعــج بصــورة خاصــة. وكــ¸ هــو الحــال مــع معظــم النــاس، فــإن ردة فعلــه 

األوىل كانــت رفــض الرســالة؛ فعــىل كل حــال، َمــن يرغــب يف أن يصــدق حــدوث يشء بهــذه الفظاعــة؟ واألكــ` مــن 

ذلــك هــو أن فشــحور قــد اســتخدم منصبــه وارتكــب خطــأ معاقبــة إرميــا الــذي أدىل بالرســالة. فقــد أمــر بــأن يُْجلـَـَد 

إرميــا وفقــاً للقضــاء (تثنيــة ٢٥ : ١ـ٣) «َوَجَعلَــُه ِيف الِْمْقطـَـَرة». وعــىل الرغــم مــن أن فشــحور قــد اطلــق رساح إرميــا 

ل ¶ يجعــل إرميــا يتوقــف عــن مواصلــة تقديــم نبوتــه التــي ¶ تكــن  يف اليــوم التــايل، إال أن هــذا االختبــار املــؤ¶ واملـُـذِّ

ضــد مملكــة يهــوذا فقــط وإòــا ضــد فشــحور وعائلتــه عــىل وجــه التحديــد. وبعــد فــرتة وجيــزة مــن النطــق بهــذه 

. وهــذه  ــدون بسالســل األَْرسِ ــن رأوهــم وهــم مقي ــع الذي ــًة لجمي ــْربًَة َرهيب ــه ِع ــوة، كان مصــ� فشــحور وعائلت النب

ــبي. (وتجــدر املالحظــة هنــا إىل أن  هــي املــرة األوىل يف ســفر إرميــا التــي يــرد فيهــا ِذكــر «بابــل» بوصفهــا أرض السَّ

ــِرْد بالتسلســل الزمنــي لألحــداث.) ــا، بــل وحتــى بعــض أجــزاء مــن األصحاحــات، ال تَ أصحاحــات ســفر إرمي



٤١

الثالثاء

ناٌر ُمْحِرَقة ِفي ِعظَاِمه

 ٢٧ تشرين األول(أكتوبر)

¶ تكــن الكلــ¸ت القاســية التــي نطــق بهــا إرميــا ضــد فشــحور واألمــة كل¸تــه هــو؛ وهــو ¶ ينطــق بهــا   

بدافــع غضبــه كونــه قــد ُوضــع ِيف الِْمْقطَــَرة ملــدة يــوم. بــل لقــد كانــت هــذه هــي كلــ¸ت الــرب إىل إرميــا ليبلِّغهــا 

إىل الشــعب. 

ــِرُد بعــد كالم النبــوة هــذا هــو كالم صــادر عــن قلــب إرميــا مبــارشة، وقــد كُتــب  مــع ذلــك، فــإن مــا يَ  

بإلهــام مــن الــروح القــدس. ومــا قالــه إرميــا هــو ببســاطة عبــارة عــن رصخــة قلبيــة إلنســان ¶ يعجبــه الوضــع الراهــن 

ــأنه.  ــf بش وب

ــا  ــن طبيعتن ــة، وع ــه البرشي ــن طبيعت ــذا ع ــا ه ــاذا يعلّمن ــا؟ م ــه إرمي ــذي يقول ــا ال ــا ٢٠ : ٧ـ١٤. م ــرأ إرمي اق
ــك؟ ــة كذل البرشي

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

يبــدو يف البدايــة أن يف كلــ¸ت إرميــا تجديــف. مــع ذلــك، فقــد يتســاءل املــرء حــول مــا دفــع إرميــا إىل أن   

يقــول أن الــرب قــد خدعــه يف حــ� أن الــرب كان، منــذ البدايــة، قــد حــّذره مــن أنــه ســيواجه معارضــة رشســة. مــع 

ْخــُت. نَاَديـْـُت: ’ظُلـْـٌم َواْغِتَصــاٌب!‘ ألَنَّ كَلَِمــَة الــرَّبِّ َصــاَرْت ِيل  َ̧ تََكلَّْمــُت َرصَ ذلــك، فقــد اشــتf إرميــا قائــالً، «ألَ|ِّ كُلَّــ

ــاس يقفــون ضــده.  ــه ال عجــب يف أن الن ــا أن ــرى هن ــاِر.» وهــو ي ــْخَرِة كُلَّ النََّه ــاِر َولِلسُّ لِلَْع

يف الوقت نفسه، ما هي األهمية البالغة ملا يقوله النبي يف إرميا ٢٠ : ٩؟ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

كان إرميــا يــود لــو أن بإمكانــه التخــيل والتوقــف عــن التبشــ�، لكــن كلمــة اللــه كانــت كالنــار يف قلبــه،   

وكانــت نــاراً يف عظامــه. يــا لهــا مــن اســتعارة قويــة لشــخص عــرف دعوتــه، وبالرغــم مــن أملــه الشــخيص كان ســيتابع 

هــذه الدعــوة مهــ¸ كان مــا ســيلقاه مــن أ¶ وعــذاب. (ونجــد أفــكاراً م¸ثلــة مدونــة يف عامــوس ٣ : ٨ و ١كورنثــوس 

 .(٩ : ١٦

ويف كل هــذه اآليــات نجــد الــرصاع الــذي يعــا| منــه إرميــا؛ ونســتطيع أن نــرى الــرصاع العظيــم مســتعراً   

اِر»؛ وتــارة  خــارج إرميــا وداخلــه. فتــارة نجــده يســبِّح اللــه مــن أجــل أنــه «قـَـْد أَنَْقــَذ نَْفــَس الِْمْســِكِ� ِمــْن يـَـِد األَْرشَ

ــه. ــد في ــذي ُول ــوم ال ــا يلعــن الي أخــرى (كــ¸ ســCى غــداً) نجــد إرمي

لماذا من المهم جداً، خصوصاً في الظروف الصعبة والمفزعة، أن نُسبَِّح الرب وأن نمعن التفكير 

في كل الطرق التي أعلن فيها الله عن محبته لنا؟ 



٤٢

األربعاء 

«َملُْعوٌن الَْيْوُم»

٢٨ تشرين األول(أكتوبر)

هل سبق لك وأن شعرت بما شعر به إرميا هنا؟ وإذا كان األمر كذلك، ما الذي تعلّمته من ذلك االختبار 

ويمكن أن يساعدك في التعامل بشكل أفضل، في المرة التالية التي ينتابك فيها شعور ِمن هذا القبيل؟ 

___________________________________________________

إنــه حتــى أشــد نّقــاد الكتــاب املقــدس قســوة يعرتفــون بنقطــة رئيســية وهــي أن الكتــاب املقدس   

ال يتســرت عــىل نواقــص البــرش ونقــاط ضعفهــم. فإنــه باســتثناء ابــن اللــه الــذي بــال خطيــة وال عيــب، نجــد 

ِقلَّــة مــن شــخصيات الكتــاب املقــدس اللذيــن تُْعــَرُض حياتهــم بالتفصيــل يف الكتــاب املقــدس دون التعــّرض 

لضعفاتهــم وألخطائهــم. وينطبــق هــذا الــيشء حتــى عــىل األنبيــاء. وكــ¸ ُذكــر ِمــن قَبــل، فــإن اللــه الــذي 

خدمــه أولئــك األنبيــاء كامــٌل؛ أمــا األنبيــاء الذيــن خدمــوه فلــم يكونــوا كاملــ�. فقــد كانــوا، مثلنــا جميعــاً 

ــن  ــع، م ــة ٣ : ٢٢). فالجمي ــان (انظــر رومي ــم باإل  ــرُّ املســيح إليه ــب ِب ــرش، خطــاة بحاجــة إىل أن يُْحَس كب

نــوح إىل بطــرس وغ�هــ¸، كانــوا بــرشاً تــرضروا بالخطيــة وكان رجاؤهــم الوحيــد، كــ¸ تقــول روح النبــوة، 

هــو الوقــوف أمــام الــرب قائلــ�: «ليــس لــديَّ أي اســتحقاق أو صــالح أُطالِــب بالخــالص ³وجبــه، لكننــي 

ُم أمــام اللــه الــدَم الكفــاري لحمــل اللَّــِه الَّــِذي بــال عيــب والــذي يَْرفـَـُع َخِطيَّــَة الَْعالـَـِم. هــذا هــو عــ¸دي  أُقـَـدِّ

ــُه تصغــى ألوهــن ترضعــاó، وهــو  الوحيــد. إن اســم املســيح يتيــح يل إمكانيــة الدخــول إىل اآلب. فــإنَّ أُُذنَ

يلبــي أعمــق احتياجــاó» (اإل ــان واألعــ¸ل، صفحــة ١٠٦). 

اقــرأ إرميــا ٢٠ : ١٤ـ١٨. مــاذا تخربنــا هــذه الفقــرة الكتابيــة عــن الحالــة الذهنيــة والنفســية للنبــي إرميــا 
فيــÙ يتعلــق بظروفــه الشــخصية؟ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

 

ــا  ــ� مــن حــال إرمي ــه أســوأ بكث ــذي كان حال ــع، بأيــوب ال ــا، بالطب ــا تذكرن ــا هن إن كلــ¸ت إرمي  

ــه،  ــيئة الل ــل مش ــوم بعم ــه يق ــىل أن ــد ع ــه التأكي ــا كان لدي ــن أن إرمي ــم م ــىل الرغ ــوب ٣). وع ــر أي (انظ

والتأكيــد عــىل أن اللــه كان معــه، إال أن األ¶ الــذي كان يعــا| منــه يف تلــك الظــروف كان قــد أنهكــه وأضنــاه. 

وبغــض النظــر عــن مفهومــه للحــق، إال أن أحــزان إرميــا قــد طغــت عليــه وشوشــت عــىل مفهومــه للحــق. 

ويف بعــض األحيــان، يجــد كثــ� مــن النــاس أنفســهم يف حالــة مشــابهة: فإنهــم قــد يعرفــون كل   

ــذه  ــة أن ه ــم لدرج ــم وآالمه ــ�اً بأحزانه ــن كث ــون مغموري ــم يكون ــم، لكنه ــورة بأذهانه ــه مص ــود الل وع

الوعــود تتــوارى خلــف هــذه األحــزان واآلالم وهكــذا يكــون كل مــا يركِّــزون عليــه هــو معاناتهــم الراهنــة. 

هــذا رد فعــل مفهــوم، لكــن هــذا ال يعنــي أنــه رد فعــل صحيــح، وإòــا هــو أمــر  كــن تفهُّمــه. إن مــا نــراه 

ــرش.  ــاً كب ــا جميع ــي تشــبه طبيعتن ــا، والت ــة إلرمي ــة البرشي ــا مجــدداً هــو الطبيع هن



٤٣

الخميس 

مخططات ضد النبي 

٢٩ تشرين األول(أكتوبر)

اقرأ إرميا ١٨ : ١ـ١٠. ما هي املبادئ الهامة التي نجدها فيÙ يتعلق بتفسÿ النبوات؟
______________________________________________________
______________________________________________________

 وكذلك، ما هي املبادئ الروحية الهامة التي نجدها يف تلك اآليات نفسها؟
______________________________________________________
______________________________________________________

 

ــة.  ــاس فرصــة للتوب ــح الن ــتعداد ملن ــىل اس ــزال ع ــرب ال ي ــرشور، كان ال ــن كل ال ــم م ــىل الرغ ع  

وبالتــايل، فإننــا نــرى هنــا أيضــاً نعمــة اللــه مقدمــة لــكل َمــن يقبلونهــا. فحتــى ذلــك الحــ�، كانــت لديهــم 

الفرصــة للتوبــة والرجــوع بالرغــم ِمــن كل مــا اقرتفــوه مــن ذنــوب.

ويف هــذه اآليــات أيضــاً،  كننــا أن نــرى كيــف أن الكثــ� مــن النبــوات مرشوطــة: حيــث يقــول   

اللــه أنــه ســيفعل شــيئاً مــا، وهــو مــا ســيجلب العقــاب يف كثــ� مــن األحيــان. ولكــن لــو تــاب النــاس، فــإن 

اللــه لــن يفعــل مــا قــال أنــه ســيفعله. وســبب ذلــك هــو أن مــا كان اللــه عازمــاً عــىل أن يفعلــه كان مرشوطــاً، 

وكان يتوقــف عــىل كيفيــة اســتجابة النــاس للنبــوة اإللهيــة. فــ¸ الــذي يدفــع اللــه إىل أن يفعــل خــالف ذلــك؟ 

فهــو لــن يُْنــِذَر النــاَس بــأن يرجعــوا عــن طرقهــم الرشيــرة ومــن ثــم يجلــب عليهــم العقــاب إذا هــم تابــوا 

ورجعــوا عــن طرقهــم الرشيــرة. بــل إذا تــاب النــاس فــإن اللــه لــن يعاقبهــم، وهــو يقــول ذلــك رصاحــة يف 

هــذه الفقــرات الكتابيــة. 

اقــرأ إرميــا ١٨ : ١٨ـ٢٣. مــا هــي األســباب التــي اعتقــد النــاس أنهــا تعطيهــم املــربر للقيــام {ــا أرادوا 
القيــام بــه تجــاه إرميــا؟ مــاذا كان رد فعــل إرميــا، وكيــف نجــد يف رد فعلــه إظهــاراً لطبيعتــه البرشيــة؟ 

______________________________________________________
______________________________________________________

 

ال بــد وأن إرميــا كان يشــعر باإلحبــاط الشــديد كونــه قــد أُديــن ِمــن ِقبــل النــاس الذيــن هاجمــوه   

ألنهــم أرادوا ، حســب زعمهــم، إنقــاذ «تعاليــم الرشيعــة» و «مشــورة الحكيــم» و «كالم األنبيــاء».

ما هي الدروس التي ينبغي لنا أن نتعلمها عن مدى أهمية أن نكون حذرين عند القيام بأمور 

باسم الرب؟ تعال بإجابتك إلى الصف يوم السبت. 
___________________________________________________
___________________________________________________
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٣٠ تشرين األول(أكتوبر)

ــور  ــام باألم ــن القي ــوا ع ــعبه أن يتوقف ــن ش ــب م ــرب يطل ــد ال ــا ١٨ : ١١ـ١٧، نج يف إرمي  

ِديِء،  ــرَّ ــِه ال ــْن طَِريِق ــٍد َع ــوا كُلُّ َواِح ــة ١١: «فَاْرِجُع ــرب يف اآلي ــول ال ــا. يق ــون به ــوا يقوم ــي كان الت

ــوا  ــن يصغ ــم ل ــم بالفعــل أنه ــه يعل ــرب أن ــول ال ــة ١٢، يق ــْم». ويف اآلي لَُك َ̧ ــْم َوأَْع ــوا طُُرقَُك َوأَْصلُِح

ِديِء» (عــد  إىل تحذيراتــه وتوســالته وإòــا كل واحــد منهــم ســيبقى «يَْعَمــُل َحَســَب ِعَنــاِد قَلِْبــِه الــرَّ

١٢). ثــم يتحــدث الــرب بعــد ذلــك عــن مــا ســيفعله بالشــعب بســبب عصيانهــم. وهــذه فقــرة مــن 

العديــد مــن الفقــرات يف الكتــاب املقــدس التــي تبــّ� أن معرفــة اللــه املســبقة لخياراتنــا الحــرة ليــس 

ــه إذا ¶ تكــن  ــارات الحــرة. فإن فيهــا، بــأي شــكل مــن األشــكال، انتهــاكاً أو اعتــداًء عــىل هــذه الخي

ــل اللــه إليهــم مــن أجــل أن يرجعــوا عــن طرقهــم الرشيــرة،  لديهــم الحريــة إلطاعتــه فلــ¸ذا يتوسَّ

عــىل أي حــال؟ باإلضافــة إىل ذلــك، ملــاذا يعاقبهــم عــىل عــدم إطاعتهــم لــه إذا ¶ تكــن لديهــم الحريــة 

ــى  ــم الحــرة حت ــه خياراته ــا ســتكون علي ــط م ــرب كان يعــرف بالضب ــه؟ الواضــح هــو أن ال إلطاعت

قبــل أن يُْقِدُمــوا عليهــا. عــىل ســبيل املثــال،  كــن أيضــاً مالحظــة هــذه الحقيقــة الحاســمة يف تثنيــة 

٣١: ١٦ـ ٢١. فإنــه حتــى قبــل أن يدخــل بنــو إرسائيــل أرض املوعــد، قــام الــرب بإخبــار مــوىس أنــه، 

أي الــرب، كان يعــرف أنهــم ســوف «يَلْتَِفتُــوَن إَِىل آلَِهــٍة أُْخــَرى َويَْعبُُدونََهــا» (تثنيــة ٣١ : ٢٠). هنــاك 

أكــ` مــن دليــل عــىل أن معرفــة اللــه املســبقة لخياراتنــا ال تؤثــر عــىل حريتنــا يف اإلقــدام عــىل هــذه 

ــارات. الخي

١. أمعــن التفكــÿ يف الســؤال األخــÿ بــدرس يــوم الخميــس. َمــن ِمنَّــا ] يســمع النــاس يقولــون أنهــم يفعلــون كــذا وكــذا 

ألن الــرب طلــب منهــم القيــام بذلــك؟ ({ــاذا تــرد عــىل شــخص يقــول ذلــك؟) رغــم أنــه ليــس هنــاك شــك يف أن اللــه 

ســوف يقودنــا ويوّجهنــا، بأيــة طــرق Øكننــا إْمِتحــان هــذه التوجيهــات للتأكــد مــن أنهــا بالفعــل توجيهــات الــرب؟

٢. قــال إرميــا أن كلمــة اللــه هــي «كََنــاٍر ُمْحِرَقــٍة َمْحُصــوَرٍة» يف عظامــه. كيــف Øكننــا أن نُبقــي تلــك النــار مشــتعلة يف 

داخلنــا نحــن أيضــاً؟

 

٣. مــا الــذي Øكــن أن نجــده يف اآليــات التــي نظرنــا إليهــا يف درس هــذا األســبوع وØكــن أن يســاعدنا عــىل أن نفهــم مــا 

الــذي يتضمنــه االنتعــاش الروحــي واإلصــالح؟ ( فعــىل كل حــال، أ ] يكــن كالً مــن االنتعــاش الروحــي واإلصــالح هــÙ مــا 

كان الــرب يتطلــع إىل إحداثهــÙ يف شــعبه؟) عــىل ســبيل املثــال، ملــاذا يَُعــد شــعورنا بحالتنــا اآل-ــة أمــراً غايــة يف األهميــة 

فيــÙ يتعلــق باالنتعــاش الروحــي؟ ومــع وضــع هــذا األمــر يف االعتبــار، ملــاذا يجــب أن يكــون الصليــب ومــا يقدمــه مــن 

رجــاء، أمــراً أساســياً بالنســبة لالنتعــاش الروحــي كذلــك؟



٤٥

قصة األسبوع

ال شيء سوى اإليمان: الجزء الثاني

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.

www.AdventistMission.org :الموقع على اإلنترنت

يف صبــاح اليــوم التــايل، ذهــب جــون لخدمــة الصــالة حيــث صــىل مــن أجــل التالميــذ الذيــن بحاجــة إىل مســاعدات، وصــىل 

كذلــك مــن أجــل حاجتــه هــو. 

وبعد ساعت�، التقى بصديق من «بستوانا» يف الحرم الجامعي. وسأله الصديق، «هل كل يشء عىل ما يرام؟»

أجاب جون، «نعم، كل يشء عىل ما يرام. الله يتدبر األمر.»

سأله الصديق، «كيف حال والدتك؟»

أجاب جون، «إنها بخ�.» ودون أن يفكر يف األمر قال، «لكنها مشغولة بشأن مرصوفاó املدرسية.»

سأله الصديق، «ما هو املبلغ الذي تحتاجه؟»

أجاب جون، «احتاج إىل ٥٠ دوالر ز بابوي للتسجيل.»

قــال صديقــه، «إليــك ٢٥٠ بــوال.» ويف ذلــك الوقــت كانــت عملــة بوتســوانا تعــادل ٢٣ دوالر ز بابــوي. شــكر جــون صديقــه 

بحرارة. 

وبرسعــة وجــد جــون شــخصاً كان عــىل اســتعداد لتحويــل عملــة بوتســوانا إىل دوالر ز بــاوي. وكان املبلــغ الــذي حصــل 

عليــه يعــادل ٢٥ دوالر ز بابــوي! ارسع جــون إىل الهاتــف ليخــرب أمــه أنــه اللــه قــد أجــرى نصــف معجــزة. 

قــال جــون ألمــه عــرب الهاتــف، «يــا أمــي، مــن فضلــك، هــل  كنــك أن ترســيل أختــي «مــ�يس» إىل البنــك إليــداع ٢٥ دوالر 

ز بابوي؟»

قالت له، «يا جون، أنت تعرف أنه ليس لدي هذا املال.»

قــال جــون، «فقــط قومــي بإرســال أختــي مــ�يس إىل البلــدة، وســيتدبر اللــه أمــر النقــود.» شــعرت أمــه بالحــ�ة، لكــن 

¶ تجادلــه. وطلبــت مــن ابنتهــا مــ�يس أن تذهــب إىل البلــدة وتنتظــر أن يعطيهــا اللــه نقــوداً تقــوم بإيداعهــا يف حســاب 

جــون. 

ــة ســلويس  ــا يف حســاب جامع ــا إليداعه ــي حصــل عليه ــود الت ــداع النق ــوم بإي ــدة ليق ــك ذهــب جــون إىل البل ــاء ذل وأثن

ــرة أخــرى. ــاً م ــه هاتفي ــم اتصــل بوالدت األدفنتســتي، ث

قالــت األم، «لقــد كنــت أحــاول االتصــال بــك. فقــد قابلــت مــ�يس صديقــاً لــك يف البلــدة ووعــد بــأن يعطيــك بعــض النقــود 

لطعامــك، لكنــك كنــت قــد غــادرت إىل املدرســة، ولهــذا طلبــت مــن أختــك مــ�يس أن تقــوم بإيــداع النقــود يف حســابك. 

وعندمــا أخربتــه مــ�يس باملبلــغ الــذي تحتاجــه، كان املبلــغ املطلــوب أكــرب مــ¸ كان يخطــط إلعطائــه لــك؛ ولكنــه عندمــا 

ــذا أعطــى مــ�يس النقــود لتقــوم بإيداعهــا يف حســابك.  فتــح حافظــة نقــوده، كان لديــه أكــ` مــن ٢٥ دوالر ز بابــوي. ل

نحــن فقــط بحاجــة إىل معرفــة رقــم حســاب جامعــة ســلويس لنقــوم بإيــداع النقــود باســمك هنــاك.»

امتــألت عينــا جــون بالدمــوع وهــو يســمع كيــف اســتجاب اللــه لصالتــه. شــكر أمــه وأختــه عــىل مســاعدته¸ يف تحقيــق 

املعجــزة. 

أرسع جــون إىل الجامعــة، وقــد وصــل قبــل إغــالق مكتــب التســجيل بدقيقــة واحــدة. وكان يشــعر بالفرحــة وهــو يفكــر 

يف كيــف أجــرى اللــه معجــزة أخــرى لشــاب ¶ يكــن لديــه يشء ســوى اإل ــان. 

يلتحــق بجامعــة ســلويس أكــ` مــن ١٠٠٠ طالــب وطالبــة. الكثــ�ون منهــم، مثــل جــون، موجــودون هنــاك باإل ــان. ينمــو 

ــدة. شــكراً لكــم مــن أجــل دعمكــم للعطــاء  ــد أصبحــت قاعــة الطعــام ال تســع االعــداد املتزاي ــ�اً وق عــدد الطــالب كث

املرســيل يف الســبت الثالــث عــرش. 

كان جــون مافيســ� طالبــاً يف قســم الالهــوت بجامعــة ســالويس عندمــا كُتبــت هــذه القصــة. واآلن هــو يخــدم الــرب يف 

ز¢بابــوي.
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الدرس السادس  

أعمال رمزية

٣١ تشرين األول(أكتوبر) - ٦ تشرين الثاني(نوفمبر)

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية:  تكويــن ٤ : ٣ـ٧؛ ســفر العــدد ٢١ : ١ـ٩؛ إشــعياء ٢٩ : ١٦؛ روميــة ٩ : 
١٨ـ٢١؛ إرميــا ١٩؛ عربانيــÄ ٥ : ١٤؛ إرميــا ١٣ : ١ـ١١. 

اِف ُســلْطَاٌن َعــَىل الطِّــþِ، أَْن يَْصَنــَع ِمــْن كُْتلَــٍة َواِحــَدٍة إِنـَـاًء لِلْكََراَمــِة  آيــة الحفــظ: «أَْم لَْيــَس لِلَْخــزَّ
َوآَخــَر لِلَْهــَواِن؟» (روميــة ٩ : ٢١). 

يعــرف كل دارس للكتــاب املقــدس أن الكتــاب املقــدس مــيلء بالرمــوز، أي بأشــياء وأمــور   

Aثّــل مفاهيــم وأفــكار أخــرى غــ� مــا تعنيــه هــذه األشــياء واألمــور لــو أنهــا وردت مجــردة مــن الســياق 

الرمــزي املســتخدمة فيــه. فــإن كل خدمــات املَْقــِدس األريض، عــىل ســبيل املثــال، كانــت عبــارة عــن نبــوة 

رمزيــة لخطــة الخــالص. «إّن أهميــة النظــام العــربي ¶ يدركهــا أحــد بعــد إدراكا كامــال. فإنـّـه توجــد حقائــق 

واســعة جــدا وعظيمــة مرمــوز إليهــا يف طقوســها ورموزهــا. واإلنجيــل هــو املفتــاح الــذي يفتــح تلــك األرسار 

الغامضــة. ومتــى عرفنــا تدبــ� الفــداء فــإّن تلــك األرسار تنكشــف إىل أذهاننــا» (روح النبــوة، املعلــم األعظــم، 

صفحــة ١٢٣). لقــد اســتخدم اللــه رمزيــة املقــدس األريض، والرمــوز الــواردة يف األســفار النبويــة (مثــل ســفر 

دانيــال ٢ و ٧ و ٨ وســفر الرؤيــا)، مــن أجــل إعــالن الحقائــق التــي أراد إعالنهــا لشــعبه. ويف الوقــت نفســه، 

اســتخدم املســيح، يف أمثالــه ودروســه العمليــة،  الرمــوز لــرشح وتوضيــح الحقائــق العميقــة. 

إن ســفر إرميــا نفســه مــيلء بالرمــوز والصــور املجازيــة. وســنلقي يف هــذا األســبوع نظــرة عــىل   

ــي أن  ــي ينبغ ــدروس الت ــي ال ــا ه ــه وم ــت تعني ــا كان ــىل م ــنتعرف ع ــوز، وس ــذه الرم ــن ه ــل م ــدد قلي ع

نســتخلصها مــن هــذه الرمــوز ألنفســنا. 

 Æنرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق ٧ ترشيــن الثــا*

(نوفمرب).



٤٧

األحد 

الحقائق في صيغة رموز

١ تشرين الثاني(نوفمبر)

يف الكتــاب املقــدس، مــا هــي بعــض الرمــوز األخــرى املتعلقــة بخطــة الخــالص، والتــي Øكنــك التفكــÿ فيهــا؟ 

أي مــن هــذه الرمــوز تتحــدث إليــك بصــورة خاصــة حــول نعمــة اللــه املخلِّصــة، ومــا هــو الرجــاء الــذي Øكننــا 

اســتخالصه منهــا؟

________________________________________________________

إن الكتــاب املقــدس مــيلء بالكثــ� مــن الرمــوز. ويف معظــم الحــاالت، Aثــل هــذه الرمــوز حقائــق تفــوق   

يف عظمتهــا الرمــوز يف حــد ذاتهــا. 

اقرأ تكوين ٤ : ٣ـ٧. ما الذي ترمز إليه قرابþ كل واحد منهÙ؟ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

بــدءاً مــن األصحاحــات األوىل لســفر التكويــن،  كننــا أن نجــد يف الكتــاب املقــدس الفــرق بــ� محاولــة   

ــرء أن  ــ� إدراك امل ــ�) وب ــان قاي ــك يف قرب ــَل ذل ــد Aََثَّ ــ¸ء (وق ــه إىل الس ــه بنفس ــقِّ طريق ــىل َش ــل ع ــان العم اإلنس

الخــالص هــو بالنعمــة وحدهــا والتــي توفــرت لنــا فقــط مــن خــالل اســتحقاقات املخلّــص املصلــوب (وهــو مــا ُرِمــَز 

ــل).  ــان هابي ــه بقرب إلي

ــُة النَُّحــاِس َعــَىل الســارية؟ (انظــر أيضــاً يوحنــا ١٢  اقــرأ ســفر العــدد ٢١ : ٤ـ٩. مــا الــذي كانــت ترمــز إليــه َحيَّ
 .(٣٢ :

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

«لقــد نجــا اإلرسائيليــون مــن املــوت حــ� نظــروا إىل الحيــة املرفوعــة. فتلــك النظــرة دلــت عــىل اإل ــان.   

عاشــوا ألنهــم آمنــوا بكلمــة اللــه ووثقــوا بالوســيلة املعــدة لشــفائهم» (روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة ٣٨٢). 

ــالً  ــل الرمــزي األكــ` تفصي ــة التمثي ــِدس األريض ³ثاب ــت خدمــات املَْق ــم، كان ــد القدي ــرتة العه وطــوال ف  

لتدبــ� الخــالص. أمــا فيــ¸ يتعلــق ³ــدى مــا فهمــه اإلرسائيليــون بشــأن مــا تعنيــه كل تلــك الطقــوس فــكان وال يــزال 

ســؤاالً مفتوحــاً ليــس لــه إجابــة قاطعــة، هــذا عــىل الرغــم مــن أن الكث�يــن منهــم قــد اســتوعبوا أهــم الحقائــق التــي 

ــه لــP يتــم  ــة يف أن ــة، وهــي الفكــرة املتمثل ــِدِس األريض: الذبيحــة البديل ــم التعليــم بهــا مــن خــالل خدمــات املَْق ت

ــوس ٥ : ٧).  ــر ١كورنث ــم (انظ ــة عنه ــوت نياب ــل   ــاك بدي ــون هن ــن أن يك ــد م ــم كان ال ب ــران خطاياه غف

ــا  òــيح فحســب وإ ــوت املس ــق ³ ــوزاً تتعل ــَط رم ــِدِس، ¶ نُْع ــات املَْق ــن خــالل خدم ــا، وم ــع إنن يف الواق  

ــة مــا قبــل املجــيء  ــا أيضــاً رمــوزاً تتعلــق بخدمتــه كرئيــس كهنــة يف الســ¸ء، وكذلــك رمــوزاً تتعلــق بدينون أُعطين

الثــا| للمســيح والتخلّــص التــام مــن الخطيــة عنــد نهايــة الدهــر.



٤٨

االثنين 

اف طين الَخزَّ

٢ تشرين الثاني(نوفمبر)

اف والطين بغض النظر عن الظروف  كيف يمكنك أن تتعلم الثقة فيما ينطوي عليه درس الَخزَّ

لنا حقيقة سيادة وسلطان  تبّين  التي  األخرى  المقدس  الكتاب  ما هي بعض نصوص  الراهنة؟ 

الله؟

________________________________________________
________________________________________________

ما هي الحقائق الهامة التي نتعلمها من هذه اآليات والرموز املوجودة فيها؟  (انظر تكوين ٢ : ٧).  

إرميا ١٨ : ١ـ١٠؛ __________________________________________

إشعياء ٢٩ : ١٦؛ __________________________________________

إشعياء ٤٥ : ٩؛ ___________________________________________

إشعياء ٦٤ : ٨؛ ___________________________________________

 رومية ٩ : ١٨ـ٢١. _________________________________________

ــتمر  ــض املس ــبب الرف ــة بس ــالته النبوي ــة اإلدالء برس ــن مواصل ــيل ع ــد التخ ــا كان يري ــد وأن إرمي ال ب  

واالضطهــاد اللذيــن كان يواجهــ¸. فهــل كان األمــر جديــراً بــأن يصــارع إرميــا ويقاتــل مــن أجــل هــذه األمــة؟ مــن 

املؤكــد أنــه إرميــا كان يشــعر يف بعــض األحيــان أن هــذه األمــة ليســت جديــرة بــأن يصــارع ويقاتــل املــرء مــن أجلهــا.

مــع ذلــك، فإنــه عندمــا نظــر إرميــا إىل يــد الفخــاري وهــي تتعامــل مــع الطِّــِ� قــد حصــل عــىل صــورة،   

أو رمــز، حــول كيــف تعامــل الــرب مــع الطِّــِ� الــذي منــه خلــق البــرش. ومهــ¸ كانــت الحقائــق األخــرى املتضمنــة 

يف صــورة الَخــزَّاف والطِّــِ�، إال أن الــيشء األســايس الــذي تعلّمنــا هــذه الصــورة الرمزيــة إيــاه هــو الســيادة املطْلقــة 

للــه. معنــى هــذا أنــه مهــ¸ بــدا أن الوضــع ميــؤوس منــه مــن وجهــة نظــر إرميــا، إال أن رمزيــة الَخــزَّاف والطــ� قــد 

ــد منهــا والتــي يتخذهــا النــاس، إال أن الــرب هــو  أظهــرت لــه أنــه وعــىل الرغــم مــن القــرارات الخاطئــة، وحتــى املُتََعمَّ

املســيطر عــىل العــا¶ يف نهايــة املطــاف. فاللــه هــو املصــدر التــام للقــوة والســلطان، وهــو ســينترص يف النهايــة، بغــض 

النظــر عــن املظاهــر الحاليــة. 

وبعــد إرميــا بقــرون، نجــد بولــس يف األصحــاح التاســع مــن ســفر روميــة، يختــار هــذه الصــورة الوصفيــة   

مــن العهــد القديــم ويواصــل الحديــث عنهــا مســتخدماً إياهــا لتعليــم نفــس الــدرس الــذي اُســتخدمت فيــه هــذه 

الصــورة الوصفيــة لتعليــم إرميــا. يف الواقــع، قــد يكــون فيــ¸ يقولــه بولــس يف روميــة ٩ : ٢١ إشــارة مبــارشة إىل إرميــا 

١٨ : ٦. ورغــم أن البــرش يتمتعــون بحريــة اإلرادة واالختيــارات الحــرة، ورغــم النتائــج املفجعــة التــي تنجــم عــن ســوء 

ــد مــن أن إلهنــا املُحــب املَُضّحــي بالــذات، الــذي أُعلنــت محبتــه  اســتخدام تلــك اإلرادة الحــرة، إّال أنــه  كننــا التأكّ

عــىل الصليــب، لــه الســيادة املُطْلقــة عــىل األمــور. إن الــّرش لــن ينتــرص، بــل إن اللــه ومحبتــه ســوف ينتــرصان. هــذا 

هــو الرجــاء العظيــم.



٤٩

الثالثاء 

انحطاط أمة

٣ تشرين الثاني(نوفمبر)

ــُروا ِفيــِه آللَِهــٍة أُْخــَرى لـَـْم يَْعِرفُوَهــا ُهــْم َوالَ  «ِمــْن أَْجــِل أَنَُّهــْم تََركـُـوِ|، َوأَنَْكــُروا هــَذا الَْمْوِضــَع َوبَخَّ

آبَاُؤُهــْم َوالَ ُملـُـوُك يَُهــوَذا، َوَمــألُوا هــَذا الَْمْوِضــَع ِمــْن َدِم األَْزكِيَــاِء» (إرميــا ١٩ : ٤). 

إننــا نُعطــى يف هــذه الفقــرة الكتابيــة أمثلــة قليلــة مــن الــرشور التــي كانــت قــد أحاقــت   

ــُروا «آللهــة غريبــة» وســفكوا «َدم األَْزكِيَــاِء»،  ³ملكــة يهــوذا. فباإلضافــة إىل أنهــم تركــوا الــرب َوبَخَّ

قامــوا كذلــك بإنــكار «هــَذا الَْمْوِضــَع». والفعــل العــربي هنــا يعنــي «أن تجعــل الَْمْوِضــَع أجنبيــاً»، «أن 

تجعــل الَْمْوِضــَع غريبــاً» أو أن «تدنّــس». وال يذكــر النــص الكتــاR مــا إذا كان «هــَذا الَْمْوِضــَع» هــو 

الهيــكل نفســه أو أورشــليم. مــع ذلــك، فالنقطــة األهــم هــي أن األمــة كان يجــب أن تكــون مقدســة 

وخاصــة للــرب (انظــر خــروج ١٩ : ٥ و ٦)، كان ينبغــي لألمــة أن تكــون مختلفــة ومتميــزة عــن األمــم 

األخــرى. لكــن هــذا ليــس مــا حــدث، بــل إن مــا حــدث هــو أن الشــعب فقــدوا ِســَمتَهم الفريــدة 

والتميّــز الــذي كان مــن شــأنه أن يجعلهــم شــهوداً إىل العــا¶. لقــد اصبحــوا مثــل الباقــ� Aامــاً دون 

ــز.  أي اختــالف أو Aيّ

مــا هــي الــدروس التــي نســتخلصها ألنفســنا مــن هــذه األمــور؟ «َوبََنــْوا ُمْرتََفَعــاٍت لِلَْبْعــِل لُِيْحِرُقوا 
ــِه َوالَ َصِعــَد َعــَىل َقلِْبــي» (إرميــا  ــْم أُْوِص َوالَ تَكَلَّْمــُت ِب ــِذي لَ ــاِر ُمْحَرَقــاٍت لِلَْبْعــِل، الَّ أَْوالََدُهــْم ِبالنَّ

 .(١٩ : ٥

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 

ــم إال  ــة كانــت شــائعة يف العــا¶ القدي ــح البرشي ــم الذبائ عــىل الرغــم مــن أن فكــرة تقدي  

أنهــا كانــت مكرهــة يف عينــي الــرب الــذي نهــى بنــي إرسائيــل عــن م¸رســتها (تثنيــة ١٨ : ١٠). إن 

ــة هــذه امل¸رســة عــن  ــاً يُظهــر مــدى غراب ــ�اً اصطالحي ــي» كانــت تعب ــَىل قَلِْب ــَد َع ــارة «َوالَ َصِع عب

إرادة اللــه. فــإذا كنــا نحــن الكائنــات الســاقطة، والتــي عملــت الخطيــة عــىل تقســيتها، نــرى أن هــذه 

ــدوس! ــه الق ــك بالل ــ¸ بال ــة وبغيضــة، ف م¸رســة مقيت

مــع ذلــك فإنــه، ومــع مــرور الوقــت، طغــت قــوى الفســاد والثقافــة الســائدة عــىل شــعب   

اللــه لدرجــة أنهــم انحطــوا وانغمســوا يف م¸رســة هــذه الطقــوس املروعــة. وينبغــي أن يكــون يف 

ذلــك درس لنــا حــول كــم هــو مــن الســهل أن تعمينــا الثقافــة الســائدة لدرجــة أننــا نتفــق مــع، أو 

حتــى نشــارك يف، م¸رســات مــا كنــا لنؤيدهــا لــو أننــا كنــا مرتبطــ� بالــرب ومتوافقــ� مــع كلمتــه؛ 

ولكانــت هــذه امل¸رســات، بــدالً مــن ذلــك، تصيبنــا بالفــزع والرتويــع مــن شــدة بشــاعتها ورفضنــا 

ــ� ٥ : ١٤). ــا (انظــر عرباني ــام له الت



٥٠

األربعاء

تحطيم اِإلبِْريَق

٤ تشرين الثاني(نوفمبر)

كــ¸ رأينــا باألمــس، كانــت األمــة قــد ســقطت يف ارتــداد عميــق، و¶ يتمكنــوا مــن اســتيعاب الرســالة التــي   

جاءتهــم مــن عنــد الــرب عــىل لســان إرميــا. لذلــك اســتخدم اللــه إرميــا ليقــوم بعمــل رمــزي فَّعــال كان مــن شــأنه، 

ــه.  ــوا يواجهون ــذي كان ــر ال ــعب إىل الخط ــه الش ــاعد يف تنبي ــة، أن يس ــة املثالي ــن الناحي م

ــل أو  ــه هــذا الَعَم ــذي كان يعني ــا ال ــه، وم ــام ب ــا القي ــذي كان يجــب عــىل إرمي ــا ال ــا ١٩ : ١ـ١٥. م ــرأ إرمي اق
ــّرصف؟  الت
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ــرب يف هــذه املــرة  ــك، فقــد أراد ال ــزَّاف مــرة أخــرى. مــع ذل ــا أن يذهــب إىل بيــت الَخ كان عــىل إرمي  

ــه. وكان الشــهود  ــام ب ــا عــىل وشــك القي ــا قــد جلــب معــه شــهوداً لــ�وا بالضبــط مــا كان إرمي التأكــد مــن أن إرمي

هــم بعــض الشــيوخ والكهنــة مــن مملكــة يهــوذا (إرميــا ١٩ : ١). وكقــادة، كانــوا مســؤول� عــن مــا حــدث يف األمــة، 

ولذلــك كانــوا بحاجــة إىل تســلّم الرســالة التــي كان إرميــا ســيقدمها لهــم مــن خــالل قــوة العمــل الرمــزي الــذي كان 

ــاِر (إرميــا ١٩ : ٢) الــذي كان إرميــا ســيحطم اِإلبِْريــَق عنــده، قريبــاً مــن املــكان الــذي  ســيقوم بــه. ور³ــا كان بـَـاِب الَْفخَّ

ــا خــارج هــذا  ــة بإلقائه ــن قطــع األوا| املحطم ــون يتخلصــون م اف ــا كان الَخزَّ ــم، ور³ ــون بعمله اف ــه الَخزَّ ــوم في يق

ــة.  ــوة وفعالي ــة أكــ` ق ــارشة. وهكــذا أصبحــت الصــورة الرمزي ــاب مب الب

ومــا هــي فائــدة إبريــق محطــم؟ فــإذا كان اإلبريــق مرشوخــاً أو متصدعــاً فر³ــا أمكــن االســتفادة منــه   

واســتخدامه نوعــاً مــا، حتــى وإن ¶ يســتخدم للغــرض األصــيل الــذي صنــع مــن أجلــه. لكــن إرميــا ¶ يكــن ليُْحــِدث 

صدعــا أو رشخــا باإلبريــق. بــدالً مــن ذلــك، كان يجــب عــىل إرميــا أن يحطــم اإلبريــق ويجعلــه عديــم املنفعــة Aامــاً. 

ومــن الصعــب أن نتصــور كيــف ال يتمكــن النــاس مــن فهــم التحذيــر املقــدم مــن خــالل تحطيــم اإلبريــق ومــا رافــق 

ذلــك مــن كلــ¸ت نطــق بهــا إرميــا يف ضــوء مــا كان يقــوم بــه. وبطبيعــة الحــال، هنــاك فــرق شاســع بــ� فهــم التحذيــر 

ف عــىل أساســه واالســتفادة مــ¸ ورد فيــه.  وبــ� التــرصُّ

ــا  ــات عليه ــي ب ــة الت ــة والتام ــة الحتمي ــه النهاي ــدا أن ــا ب ــو م ــوف ه ــارة للخ ــ` إث ــذي كان أك ــر ال واألم  

ــالً يف  ــة أم ــى األم ــد أعط ــرب ق ــن أن ال ــم م ــىل الرغ ــم؟ وع ــق محطَّ ــالح إبري ــه إص ــذي  كن ــن ذا ال ــق. فم اإلبري

املســتقبل، غــ� أنــه مــا ¶ يرجعــوا فــوراً عــن طرقهــم الرشيــرة فســوف يهلكــون هــم وبَِنيهــم. ومــا ¶ يتوبــوا، فــإن 

األماكــن التــي كانــوا قــد دنَّســوها برجاســاتهم وأفعالهــم اآلSــة كانــت عــىل وشــك أن تُدنَّــس بجثثهــم. ور³ــا  كننــا 

ــىل  ــادهم ع ــه فس ــذي جلب ــاب ال ــوِل العق ــا لَِه ــالل إدراكن ــن خ ــاد م ــن فس ــه م ــوا إلي ــا وصل ــق م ــدى عم إدراك م

رؤوســهم. 

َر دماراً غير قابل للترميم واإلصالح. ماذا كان الغرض الذي من أجله ُصنع هذا الشيء،  ُدمِّ فكر في شيء ما، 

وما الذي حدث له اآلن بعد أن أصبح عديم الفائدة؟ كم نحن بحاجة إلى الحرص والحذر كي ال يحدث هذا 

الشيء لنا!

________________________________________________________



٥١

الخميس

ِمْنطََقٌة ِمْن كَتَّاٍن 

 ٥ تشرين الثاني(نوفمبر)

اقــرأ إرميــا ١٣ : ١ـ١١. مــا هــو العمــل الرمــزي الــذي أُِمــَر إرميــا بالقيــام بــه، ومــا هــو الــدرس الهــام 
الــذي كان ينبغــي لهــذا العمــل الرمــزي أن يعلَِّمــه للشــعب؟ 
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ــرات» كان  ــر «الف ــزي ألن نه ــع هــذا العمــل الرم ــل م ــة يف التعام ــن صعوب يجــد بعــض املفرسي  

عــىل بعــد مئــات الكيلومــرتات مــن إورشــليم. وقــد اســتغرق األمــر مــن «عــزرا» أربعــة أشــهر ليصــل إىل 

هنــاك (عــزرا ٧ : ٩). فمــن أجــل أن نفهــم الرســالة بشــكل أفضــل، علينــا أن نالحــظ أن اللــه قــد جعــل إرميــا 

يذهــب جيئــة وذهابــا مرتــ�. وهكــذا، يــرى بعــض العلــ¸ء أن املــكان املُشــار إليــه هنــا هــو مــكان آخــر 

غــ� منطقــة نهــر الفــرات. ومــن ناحيــة أخــرى، يــرى البعــض اآلخــر أن املســافات الطويلــة التــي كان عــىل 

إرميــا أن يقطعهــا يف الســفر قــد ســاعدت يف أن تُظهــر لــه مــدى ابتعــاد بنــي إرسائيــل عــن الــرب ومــدى مــا 

وصلــوا إليــه مــن تــد| وانحــدار. واألكــ` مــن ذلــك هــو أن إرميــا، بعــد عودتــه مــن هــذه الرحلــة الطويلــة 

ــاً مــن األرس.  ــه اإلحســاس ³تعــة العــودة إىل الوطــن بعــد ٧٠ عام كان  كن

ــن  ــا طَاهري ــن كان ــوَذا اللذي ــت يَُه ــَل َوبَيْ ائِي ــت إِْرسَ ــز إىل بَيْ ــَة ترم ــإن املِْنطََق ــر، ف ــاً كان األم وأي  

وَصادقــ� يف الوقــت الــذي تســلّم فيــه إرميــا الدعــوة النبويــة. والشــخص الــذي يرتــدي املنطقــة هــو اللــه 

ــد رأى بعــض  ــه وشــعبه. وق ــ� الل ــق ب ــاط الوثي ــدى االرتب ــور أخــرى، م ــ� أم ــن ب ، م ــ�ِّ نفســه. وهــذا يب

املفرسيــن داللــة يف حقيقــة أن املِْنطََقــَة كانــت مصنوعــة مــن الكتــان، نفــس املــادة التــي كانــت تُصنــع منهــا 

الثيــاب الكهنوتيــة (الويــ� ١٦ : ٤). فعــىل كل حــال، كان ينبغــي لشــعب يهــوذا أن يكونــوا «َمْملََكــَة كََهَنــٍة» 

(خــروج ١٩ : ٦). 

وكــ¸ فََســَدْت الِْمْنطََقــُة كان كِْربِيـَـاء األمــة سيفســد أيضــاً. وكــ¸ تلتصــق الِْمْنطََقــُة بخــرص اإلنســان،   

كان هــؤالء النــاس قبــالً ملتصقــ� بالــرب، وكانــوا يقدمــون لــه املجــد والتســبيح. لكنهــم أصبحــوا ُملَطَِّخــِ� 

ــة. ــات املحيط ــال بالثقاف ــق االتص ــن طري ــِدِين ع وُمْفَس

ــات، مجتمعــة،  ــر هــذه اآلي ــف تُظه ــة ٤ : ٥ـ٨. كي ــة مــع تثني ــارن هــذه اآلي ــا ١٣ : ١١ وق ــرأ إرمي اق

ــك؟ ــا نحــن كذل ــه لن ــة أن تقول ــرات الكتابي ــذه الفق ــذي ينبغــي له ــا ال ــة؟ م ــا حــدث لألم ــة م حقيق
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٥٢

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٧ آب(أغسطس)

إن صــورة الَخــزَّاف والطــ�، خاصــة كــ¸ هــي مصــورة يف روميــة ٩، تطــرح مســألة هامــة    

ــ�  ــا يف كث ــة بطبيعــة الحــال، هــي أنن ــك، فالحقيق ــه. مــع ذل ــم أعــ¸ل الل ــة ســعينا لفه حــول كيفي

مــن األحيــان ال نفهــم أعــ¸ل اللــه. وال ينبغــي لهــذا األمــر أن يكــون مســتغرباً، أليــس كذلــك؟ اقــرأ 

ــن أي يشء،  ــه ع ــا معرفت ــا  كنن ــق ³ ــ¸ يتعل ــة في ــدودون للغاي ــرش، مح ــا، كب ــعياء ٥٥ : ٨. فإنن إش

ناهيــك عــن معرفــة كل ُســبُل اللــه. أمــا نحــن، فلدينــا الصليــب الــذي يعطينــا ســبباً كافيــاً للثقــة باللــه 

و³حبتــه، حتــى عندمــا يكــون مــا يقــوم بــه اللــه، يف العــا¶ الــذي خلقــه، غــ� مفهــوم وغــ� منطقــي 

ــا باملــرة.  بالنســبة لن

«ان أصــل الخطيئــة وســبب وجودهــا هــ¸ مصــدر ارتبــاك لعقــول الكث�يــن. انهــم يــرون   

عمــل الــرش بعواقبــه املرعبــة، وهــي الشــقاء والخــراب، فيتســاءلون كيــف  كــن أن يوجــد كل هــذا 

تحــت ســيادة ذاك الــذي هــو كيل الحكمــة والقــدرة واملحبــة. هنــا رس ال يجــدون لــه ايضاحــا. ويف 

حــال عــدم التثبــت والشــك هذيــن يعمــون عــن الحقائــق املعلنــة بوضــوح يف كلمــة اللــه التــي هــي 

ــم، صفحــة).  ــرصاع العظي ــوة، ال ــة للخــالص» (روح النب جوهري

١. مــا هــي بعــض التحديــات التــي تنتــج عــن فكــرة الســيادة املطلقــة للــه فيــÙ يتعلــق {ســألة وجــود الــرش يف العــا]؟ 

ــئلة  ــض األس ــىل بع ــن، ع ــت الراه ــة يف الوق ــورة جزئي ــو بص ــة، ول ــم يف اإلجاب ــرصاع العظي ــوم ال ــاعدنا مفه ــف يس كي

ــة؟ الصعب

٢. مــا هــي بعــض الرمــوز األخــرى التــي Øكنــك إيجادهــا يف الكتــاب املقــدس؟ مــا الــذي يدفــع اللــه إىل اســتخدام الرمــوز 

عــىل أيــة حــال؟ مــا هــي مزايــا الرمــوز؟
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من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.

 www.AdventistMission.org:الموقع على اإلنترنت

¶ أكــن أنــوي أن أصبــح مســيحياً. وقــد التقيــت باللــه عندمــا كنــت ملتحقــاً ³درســة داخليــة عامــة. يف الواقــع، 

لقــد التقيــت بفتــاة كنــت أرغــب يف مواعدتهــا. وقــد Aالكــت الشــجاعة ألطلــب الخــروج معهــا، ثــم ذهبــت إىل 

صالــة الدراســة ألشــجعها عــىل مواعــدó. كنــت أعــرف أنهــا مســيحية، لكــن هــذا األمــر ¶ يزعجنــي. وعندمــا 

دخلــت الغرفــة وجدتهــا تقــرأ نُبْــَذة. جلســت إىل جوارهــا وســألتها عــن مــا تقــرأه. قدمــت يل إحــدى النبــذات 

ــا إّيل. وعندمــا طلبــت الخــروج معهــا يف موعــد، رفضــت بتهذيــب لكنهــا  ــرأ فقــط ألجذبه ــأ| أق وتظاهــرت ب

طلبــت منــي االحتفــاظ بالنبــذة. ويف تلــك الليلــة، جلســت ألقــرأ النبــذة. لقــد كان درســاً مــن دروس روح النبــوة 

يتحــدث عــن الجحيــم، وقــد شــغلني مــا قرأتــه، لدرجــة أ| ¶ أنــم بعمــق يف تلــك الليلــة. 

كنــت أقــع يف املشــكالت داIــاً ألننــي كنــت أنتهــك القوانــ� املدرســية يف كثــ� مــن األحيــان. ويف صبــاح يــوم 

الســبت، يف اليــوم الــذي تــىل طلبــي مــن الفتــاة أن تواعــد|، ذهبــت إىل مبنــى اإلدارة ألرى مــا إذا كنــت قــد 

ــام ببعــض  ــل القي ــا إذا كان عــّيل يف املقاب ــاء هــذا األســبوع وم ــ� مدرســية أثن ــة قوان ــا أنتهــك أي أُمســكت وأن

املهــام يف الحــرم املــدريس. 

وبينــ¸ كنــت أقــرأ القاIــة، جــاء شــاب ووقــف إىل جــواري ودعــا| إىل خدمــة العبــادة معــه يف ذلــك اليــوم يف 

قاعــة االجت¸عــات. ¶ أكــن قــد ذهبــت إىل أي كنيســة خــالل العــرش ســنوات املاضيــة و¶ أكــن مهتــم بالديــن. 

ــا نحــو  ــوة! ورسن ــويل الدع ــد قب ــأ عن ــد تفاج ــه ق ــد أن ــذا الشــاب. أعتق ــوة ه ــت دع ــا، قبل ــن، ولســبب م ولك

القاعــة معــاً ودخلنــا إىل هنــاك. و¶ اســتغرب عندمــا علمــت أن الفتــاة التــي طلبــت مواعدتهــا باألمــس كانــت 

أدفنتســتية ســبتية. 

حــدث يشء غريــب آخــر. كان معــي دوالريــن يف جيبــي كنــت أخطــط إلنفاقهــ¸ يف رشب الكحــول مســاء يــوم 

الســبت. ولكــن عندمــا تــم Aريــر ســلة األعطيــة، تفاجــأت عندمــا وجدتنــي أعطــي الدوالريــن. وأخــ�اً أدركــت 

أن هــذا التــرصف قــد نجــا| مــن رشب الكحــول يف نهايــة عطلــة ذلــك األســبوع. 

وعرفــت أن تلــك املجموعــة مــن تالميــذ املرحلــة الثانويــة يقومــون بأكــ` مــن مجــرد الصــالة والرتنيــم يف الحــرم 

املــدريس. كان لديهــم برنامــج كشــافة قــوي. وكنــت مهتــ¸ً ³ــا يقومــون بــه يف برنامــج الكشــافة، لــذا بقيــت 

معهــم يف فــرتة مــا بعــد الظهــر ألراقــب مــا يفعلونــه. ويف األســبوع التــايل انضممــت إىل نــادي الكشــافة. وقــد 

تفاجــأ الجميــع لوجــودي. 

ــاة التــي أردت مواعدتهــا، كنــت ســعيداً لرؤيتهــا يف  ورغــم إ| رفضــت الدعــوة لحضــور الكنيســة بســبب الفت

الكنيســة. وقــد أصبحــت صديقــة يل وجعلتنــي أشــعر بأنــه مرحــب R يف اجت¸عــات الكنيســة. لكنــه كانــت ال 

 .óتــزال غــ� راغبــة يف الخــروج معــي ومواعــد

ــن التدخــ� ورشب الكحــول. وأشــكر  ــاع ع ــررت االمتن ــه إىل الكنيســة، ق ــذي حــرضت في ــوم األول ال ــذ الي من

اللــه أ| ¶ أعــد أدخــن أو أرشب مجــدداً. وعندمــا انفصلــت عــن أصدقــاZ القدامــى، كانــوا يســببون يل املشــاكل 

ويضايقوننــي بســبب اهت¸مــاó الدينيــة الجديــدة. وقــد حثــو| عــىل العــودة إىل رشب الكحــول معهــم وحاولــوا 

بــكل الطــرق اســتدراجي إليهــم، لكنــي رفضــت. وقمــت بتكويــن صداقــات جديــدة يف الكنيســة. وبعــد ذلــك 

بعــدة أشــهر، ســلمت حيــاó للمســيح وتبعتــه واعتمــدت. كان عمــري ١٧عامــاً آنــذاك. 

تتمة القصة يف األسبوع القادم. 
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This quarter your
Thirteenth Sabbath 

Offering could have an eternal 
impact on:
 Children in Botswana,

who will be attending the
new Gateway Adventist
Primary School.
 People of all ages in 

Zimbabwe, who may live 
longer and better lives 
because of their contact 
with the new Gweru 
Adventist health center.

 Students at Solusi
 University in
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who will be
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together
 
because of a
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All because of your generosity.
Thank you for remembering 
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the Southern Africa-Indian 
Ocean Division as you give 
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December 26, 2015. 
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ت ل  ف

هــذا الربــع،  كــن ألعطيتــك للســبت الثالــث عــرش أن 

ــىل: ــاً ع ــ�اً أبدي ــا تأث ــون له يك

األطفــال يف بوتســوانا، الذيــن ســيذهبون إىل مدرســة «ذا نيــو 

جيــت» األدفنتســتية االبتدائية. 

ــن أن  ــن  ك ــاوي والذي ــ¸ل يف ز ب ــن كل األع ــخاص م األش

يعيشــوا حيــاة أطــول وأفضــل بفضــل تواصلهــم مــع مركــز 

ــد. ــي الجدي ــرو األدفنتســتي الطب غوي

التالميــذ يف جامعــة ســلويس بز بــاوي، والذيــن ســيتمكنون 

مــن تنــاول الطعــام معــاً بفضــل توســيع قاعــة تنــاول الطعام.

لكــم  شــكراً  ســخائكم.  بفضــل  هــذا  كل 

عــىل تذكــر إخوانكــم واخواتكــم يف قســم 

جنــوب أفريقيــا واملحيــط الهنــدي إذ تقدمــوا 

ــث عــرش  أعطيتكــم الســخية يف الســبت الثال

املوافــق ٢٦ كانــون األول (ديســمرب) ٢٠١٥. 

و كنكــم العطــاء يف أي وقــت عــرب اإلنرتنــت

.(www.adventistmission.org/giving) 
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الدرس السابع   

استمرار األزمة

٧ـ١٣ تشرين الثاني(نوفمبر)

السبت بعد الظهر

ــÀل  ــا ٢٦؛ أع ــة ١ : ٢٥؛ إرمي ــا ١٠ : ١ـ١٥؛ رومي ــا ٩؛ إرمي ــبوعية: إرمي ــع األس املراج
الرســل ١٧ : ٣٠؛ أعــÀل الرســل ٥ : ٣٤ـ٤١.

انِــُع  بُّ الصَّ آيــة الحفــظ: «بَــْل ِبهــَذا لَِيْفَتِخــَرنَّ الُْمْفَتِخــُر: ِبأَنَّــُه يَْفَهــُم َويَْعِرُفِنــي أÏَِّ أَنَــا الــرَّ
» (إرميــا ٩ : ٢٤). بُّ ، يَُقــوُل الــرَّ َرْحَمــًة َوَقَضــاًء َوَعــْدالً ِيف األَْرِض، ألÏَِّ ِبهــِذِه أَُرسُّ

تواصلــت معانــاة ومحــن خــادم اللــه. يف الواقــع، إن جــزءاً كبــ�اً مــن ســفر إرميــا   

يــدور حــول التحديــات والرصاعــات التــي واجههــا النبــي إرميــا أثنــاء محاوالتــه جعــل النــاس يصغون 

ــم. ــه به ــم واهت¸م ــه له ــع محبت ــم بداف ــه إليه ــعى إىل أن يعلن ــرب يس ــذي كان ال ــكالم ال إىل ال

تخيــل مــا كان ســيحدث لــو أن النــاس قــد اســتمعوا إىل إرميــا وقبلــوا تحذيراتــه. فــإذا كانوا   

ــْت بهــم الكارثــة  ــُك والقــادة قــد تواضعــوا أمــام اللــه- ملــا أَلَمَّ ــو أن الشــعب واملَلِ قــد اســتمعوا- ل

ــاء  ــن األخط ــ� م ــوا الكث ــد أن ارتكب ــى بع ــم. وحت ــة له ــة متاح ــة التوب ــت فرص ــد كان ــة. لق الرهيب

والــرشور، كان بــاب التوبــة والخــالص ¶ يغلــق بعــد. لقــد كان البــاب مفتوحــاً لكنهــم رفضــوا املــرور 

مــن خاللــه. ومــرة أخــرى نقــول إنــه مــن الســهل جــداً بالنســبة لنــا اليــوم أن نهــز رؤوســنا ونتعجــب 

مــن صالبــة وقســاوة قلوبهــم. «فَهــِذِه األُُمــوُر َجِميُعَهــا أََصابَتُْهــْم ِمثـَـاالً، َوكُِتبَــْت ِإلنَْذاِرنـَـا نَْحــُن الَِّذيــَن 

ُهــوِر» (١كورنثــوس ١٠ : ١١). وهــا نحــن لدينــا هــذه األمثلــة أمامنــا؛ فــ¸  ــا أََواِخــُر الدُّ ــْت إِلَيَْن انْتََه

الــذي ســنتعلمه منهــا؟ 

نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق ١٤ ترشيــن 

ــاÆ (نوفمرب). الث



٥٧

األحد

بَْل ِبهَذا لَِيْفَتِخَرنَّ الُْمْفَتِخُر...

٨ تشرين الثاني(نوفمبر)

ــه وشــعبه.  ــة عــىل أمت ــة قادم ــة الحتمي ــه رأى الكارث ــاءه ونوحــه ألن ــي رث ــدأ النب ــا ٩، ب يف إرمي  

ــوا عــىل وشــك  ــه. ومــا كان ــه شــيئاً فهــو يفعل ــه عــىل أورشــليم، وعندمــا يقــول الل ــه دينونت ــن الل لقــد أعل

أن يواجهونــه ¶ يكــن أمــراً َعَرضيــاً أو مفاجئــاً، إنــه ليــس مجــرد أمــر مــن األمــور الفظيعــة التــي ال  كــن 

تفســ�ها والتــي تحــدث مــن وقــت آلخــر. ال، بــل إن مــا كانــوا عــىل وشــك أن يواجهونــه هــو دينونــة اللــه 

املبــارشة. وكان إدراك هــذا األمــر هــو مــا تســبب يف مثــل هــذا الحــزن الــذي شــعر بــه إرميــا. مــع ذلــك، فقــد 

ــه.  ــه قــد شــعر ب ــد وأن الل ــذي ال ب ــأل¶ ال ــا هــو مجــرد انعــكاس ل كان حــزن إرمي

وعــىل الرغــم مــن أن الســياق مختلــف، إال أن االقتبــاس التــايل يجّســد الفكــرة بشــكل جيــد: «إنَّ   

الّصليــب هــو إعــالن لحواســنا البليــدة عــن األ¶ الــذي جلبتــه الخطيّــة عــىل قلــب اللــه منــذ بــدء ظهورهــا. 

ــه  ــوغ مثال ــة دون بل ــكّل انحــراف عــن الحــق وكّل عمــل مــن أعــ¸ل القســوة وكّل فشــل حــاق بالبرشيّ ف

يجلــب عليــه الحــزن. عندمــا حلـّـت بالعربانيــ� املصائــب التــي كانــت هــي الّنتيجــة األكيــدة البتعادهــم عــن 

ــه واســتعباد أعدائهــم لهــم، والقســوة واملــوت قيــل: ‘ضاقــت نفســه بســبب مشــّقة ارسائيــل»، «يف كّل  الل

ــام القد ــة’: قضــاة ١٠ : ١٦ ، إشــعياء ٦٣ : ٩» (روح النبــوة،  ضيقهــم تضايــق . . . رفعهــم وحملهــم كّل األيّ

ــة ٣٠٩ و ٣١٠). ــة، صفح ــة الحقيقي الرتبي

اقــرأ إرميــا ٩، حيــث الرثــاء الحزيــن الــذي نطــق بــه النبــي إرميــا. ركِّــز بصــورة خاصــة عــىل العدديــن 
٢٣ و ٢٤. ملــاذا تعــد هــذه الكلــÙت ذات صلــة كبــÿة بنــا نحــن اليــوم؟ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

لقــد قيــل أنــه عندمــا يتعلــق األمــر باملــوت فإننــا جميعــاً مثــل مدينــة «بــال أســوار». فإنــه عــىل   

ــة، إالَّ أن االعتــ¸د عــىل هــذه األمــور، خاصــة يف خضــم  ــ`اء مــن أهمي الرغــم مــ¸ للحكمــة والعظمــة وال

ــه. أمــا الــيشء  ــم الجــدوى وال معنــى ل ــوح املــوت يف األفــق، هــو أمــر باطــل وعدي الكــوارث أو عندمــا يل

املهــم حقــاً فهــو أن يعــرف املــرء ويــدرك، بقــدر مــا يســتطيع إدراكــه، مــدى لطــف ومحبــة اللــه وكذلــك 

ــا كل يشء  ــا الرجــاء والعــزاء حــ� يخذلن ــه أن  نحن ه. فهــل مــن يشء ســوى ذلــك  كن ــرِّ ــه وب مــدى عدالت

ــادنا؟  ــك أجس ــا يف ذل ــرشي، ³ ب

ماذا يخربنا الصليب عن لطف ومحبة وعدالة وبّر الله؟ 
___________________________________________________
___________________________________________________



٥٨

 االثنين

المخلوقات أو الخالق؟

٩ تشرين الثاني(نوفمبر)

ــم، وهــي  ــم املحيطــة به ــوا مختلفــ� عــن األم ــه إىل أن يكون ــَي شــعب الل ــد ُدِع ــا، فق كــ¸ ســبق ورأين  

األمــم التــي كانــت غارقــة يف الوثنيــة وعبــادة األصنــام والتعاليــم الزائفــة. وكان الكثــ� جــداً مــن التحذيــرات الــواردة 

يف أســفار مــوىس الخمســة األوىل يتعلــق بصــورة خاصــة بالنهــي عــن م¸رســات األمــم املحيطــة. بــدالً مــن ذلــك، كان 

ينبغــي لبنــي إرسائيــل أن يكونــوا شــهوداً للعــا¶ بشــأن الحقائــق املتعلقــة بالــرب بوصفــه الخالــق والفــادي. ولألســف، 

فــإن جــزءاً كبــ�اً جــداً مــن  تاريــخ العهــد القديــم هــو رسد للقصــة املتعلقــة بكيــف انجــذب شــعب اللــه إىل القيــام 

بنفــس امل¸رســات التــي كانــوا قــد حــذروا مــن عــدم م¸رســتها. 

اقــرأ إرميــا ١٠ : ١ـ١٥. مــا الــذي يقولــه الــرب لشــعبه هنــا؟ وإذا أُعطيــت هــذا التحذيــرات نفســها اليــوم، يف 
عرصنــا وثقافتنــا وســياقنا، فبــأي صيغــة كان Øكــن أن تُكتــب؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

كان إرميــا يقــول للنــاس مــا كان ينبغــي أن يكــون معروفــاً ِمــْن ِقبَلِِهــم بالفعــل: إن هــذه اآللهــة الوثنيــة   

 َ̧ هه الشــيطان. وهــذا هــو مثــال ســاطع لـِـ ليســت ســوى ابتــكارات برشيــة وهــي مــن نســج خيــال النــاس الــذي شــوَّ

كان يعنيــه بولــس، الــذي كتــب بعــد قــرون الحقــة عندمــا تكلــم عــن أولئــك «الَِّذيــَن اْســتَبَْدلُوا َحــقَّ اللــِه ِبالَْكــِذِب، 

ــة ١ : ٢٥).  ــَ�» (رومي ــِد. آِم ــاَرٌك إَِىل األَبَ ــَو ُمبَ ــِذي ُه ــِق، الَّ ــوَق ُدوَن الَْخالِ ــُدوا الَْمْخلُ ــْوا َوَعبَ َواتََّق

الحــظ يف هــذه اآليــة كيــف يبــ� بولــس الفــرق بــ� الخلــق والخالــق. ويــرد هــذا التبايــن نفســه يف هــذه   

اآليــات التــي يف ســفر إرميــا، والتــي تتحــدث عــن عجــز وضعــف هــذه «اآللهــة» عــىل نقيــض اللــه، اإللــه الحقيقــي. 

ويف كل هــذه الفقــرات الكتابيــة، يحــاول إرميــا أن يبــ� للنــاس مــدى الح¸قــة والســخافة عندمــا يضعــوا ثقتهــم يف 

هــذه األشــياء التــي هــي غــ� قــادرة عــىل القيــام بــأي يشء. ولكــن عــىل نقيــض هــذا فاللــه الخالــق الــذي ¶ يخلــق 

ــ� ١ : ٣).  ــه (انظــر عرباني ــه بقدرت ــه يحفظــه ويعيل العــا¶ فحســب لكن

مهــ¸ كان ِقــَدم هــذه النصــوص الكتابيــة، إال إن الرســالة ال تــزال وثيقــة الصلــة بعرصنــا ومناِســبة لظروفنا.   

ــق بشــأن  ــا ال يشــعرون بالفــزع أو القل ــع البــرش؛ كــ¸ أن معظمن ــل مــن صن ــادة Aاثي ــد ال نغــوى للســجود وعب وق

العالمــات يف الســ¸ء. مــع ذلــك، فإنــه ال يــزال مــن الســهل جــداً بالنســبة لنــا أن نضــع ثقتنــا يف األشــياء التــي ال  كنهــا 

ــة. ــوم الدينون ــام مــن إنقــاذ شــعب مملكــة يهــوذا يف ي ــك األصن ــا، كــ¸ ¶ تتمكــن تل أن تخلّصن

ما هي بعض األشياء التي، إن ] نكن حذرين، قد نضع فيها ثقة أك8 مÙ ينبغي؟ 
___________________________________________________
___________________________________________________



٥٩

الثالثاء

دعوة إلى التوبة

١٠ تشرين الثاني(نوفمبر)

بغض النظر عما فعلناه، نحن يمكننا أن نتوب عن خطايانا وأن نطلب من الله أن يغفرها لنا. 

هذا هو تدبير البشارة العظيم. ما هي الخطايا التي تحتاج إلى التوبة عنها في اللحظة والتو؟ 

اقرأ إرميا ٢٦ : ١ـ٦. ما هو الرجاء الذي يقدمه الرب لشعبه هنا؟ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 

ــا هــي نفــس الرســالة التــي نجدهــا يف الكتــاب املقــدس بعهديــه القديــم  إن الرســالة هن  

والجديــد، وهــذه الرســالة هــي الدعــوة إىل التوبــة والرجــوع عــن خطايانــا والحصــول عــىل الخــالص 

ــع.  ــه للجمي ــه الل ــذي يقدم ال

مــا هــي الرســالة املقدمــة يف الفقــرات الكتابيــة التاليــة؟ ٢أخبــار األيــام ٦ : ٣٧ـ٣٩؛ حزقيــال ١٤ : 
٦؛ متــى ٣ : ٢؛ لوقــا ٢٤ : ٤٧؛ أعــÙل ١٧ : ٣٠.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 

ــرد أن يرتكهــم. كان اســمه  ــه ¶ ي «كان ســكان يهــوذا قومــاً عد ــي االســتحقاق إالّ أّن الل  

ســيتمّجد بــ� األمــم بواســطتهم. وكثــ�ون ممــن ¶ يكونــوا يعرفــون شــيئاً عــن صفاتــه كانــوا ســ�ون 

مجــَد الصفــات اإللهيــة فيــ¸ بعــد. فلــP تتضــح مقاصــده الرحيمــة ظــّل يرســــل عبيــده االنبيــاء بهذه 

الرســــالة: ’ارجعــــوا كــــّل واحــد عــن طريقــه الــرديء‘ [إرميــا ٢٥ : ٥]. وقد أعلن عىل لســان أشــعياء 

قائــالً: ’مــن أجــل اســمي أبطــيء غضبــي ومــن أجــل فخــري أمســك عنــك حتــى ال أقطعــك‘. ’مــن 

أجــل نفــيس مــن أجــل نفــىس أفعــل. ألنـّـه كيــف يدنــس اســمي؟ وكرامتــي ال اعطيهــا آلخــر‘ [إشــعياء 

ــوك، صفحــة ٢٧٠). ــاء واملل ــوة، األنبي ١١، ٤٨ : ٩].» (روح النب

إن رســالة اللــه، ســواء يف العهــد القديــم أو العهــد الجديــد، هــي ذاتهــا لنــا جميعــاً: نحــن   

ــيح،  ــاري للمس ــوت الكف ــالل امل ــن خ ــب، وم ــالل الصلي ــن خ ــن م ــاب. ولك ــتحق العق ــاة ونس خط

ــة، باإل ــان،  ــا وبحاجــة إىل املطالب ــا بحاجــة إىل االعــرتاف بإSن ــا طريقــاً للخــالص. إنن ــه لن أوجــد الل

باســتحقاقات املســيح التــي تُعطــى لنــا مجانــاً بالرغــم مــن عــدم اســتحقاقنا، كــ¸ أننــا بحاجــة إىل أن 

ــص مــن الخطيــة يف حياتنــا بنعمــة  نتــوب عــن خطايانــا. وبالطبــع، تتضمــن التوبــة الحقيقيــة التخلّ

ــه. الل



٦٠

األربعاء

نداء للموت

 ١١ تشرين الثاني(نوفمبر)

ــق مــدى قســاوة  ــة يف تصدي ــا نجــد صعوب ــوراء، فإنن ــوم، وإذ ننظــر إىل ال ــا الي ــة نظرن مــن وجه  

ــل  ــة باألم ــا - مليئ ــم ِحدته ــا - رغ ــالة إرمي ــت رس ــا يف درس األمــس، كان ــ¸ رأين ــذاك. وك ــاس آن ــوب الن قل

ــم، وهــي  ــت ســتحل عليه ــي كان ــات املروعــة الت ــه ســيجنَّبهم العقوب ــكان الل ــوا، ل ــم تاب ــو أنه والرجــاء. فل

العقوبــات التــي كانــت تســتند عــىل وعــود العهــد ولعناتــه. فلــو أنهــم فقــط فعلــوا مــا كان عليهــم فعلــه، 

لــو أنهــم فقــط أطاعــوا اللــه وحصلــوا عــىل الربكــة التــي تجلبهــا الطاعــة، لــكان كل يشء ســيكون عــىل مــا 

يــرام. لــو أنهــم تابــوا لــكان اللــه عــىل اســتعداد ألن يغفــر ويشــفي ويســرتد. إن التدبــ� الــذي تقدمــه بشــارة 

ــاس ويســرتدهم. ــا الن ــذي كان ســيأó مــن خــالل ذبيحــة املســيح، يكفــي ألن يغفــر كل خطاي ــل، وال اإلنجي

  يا لها من رسالة رجاء ووعد وخالص!

ماذا كانت استجابة الناس لهذه الرسالة؟ انظر إرميا ٢٦ : ١٠ و ١١). 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

يف إرسائيــل قد ــاً، كان إصــدار الحكــم باملــوت عــىل إنســان ال يتــم إال مــن خــالل محكمــة منعقدة   

بشــكل قانــو|. وال يصــدر حكــم باإلعــدام إال بأغلبيــة اصــوات القضــاة بتلــك املحكمــة. وقــد اضطهــد الكهنــة 

واألنبيــاء إرميــا متهمــ� إيــاه بتهــم قاتلــة. لقــد أراد معارضــوه إن يقدمــوه إىل املحاكمــة باعتبــاره مجرمــاً 

ــا.  سياســياً وبوصفــه خائن

ماذا كان رد فعل إرميا؟ (إرميا ٢٦ : ١٣ـ١٥).
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

 

رغــم التهديــد باملــوت إال أن إرميــا ¶ يرتاجــع عــىل اإلطــالق. ال شــك يف أنــه شــعر ببعــض الخــوف   

لكنــه مــع ذلــك ¶ يُلَطِّــْف أو يُْنِقــْص كلمــة واحــدة مــن الرســالة التــي أُعطيــت لــه ِمــن ِقبــل الــرب الــذي 

حــّذره بشــكل خــاص منــذ البدايــة بــأن ال يُْنِقــص كَلَِمــًة (إرميــا ٢٦ : ٢). وهكــذا فإننــا نجــد هنــا أن إرميــا، 

بوصفــه َرُجــل للــه، كان يقــف بأمانــة واقتنــاع، وذلــك عــىل النقيــض مــن مظاهــر األنــ� والشــكوى ولعــن 

ــان. ــد أبداهــا يف بعــض األحي ــي كان ق ــه، وهــي املظاهــر الت ــوم والدت ي

رغم التكلفة الشخصية التي يتضمنها أمر وقوفك للحق، متى كانت آخر مرة وقفت فيها بأمانة للحق 

كما هو ُمْعلٌن في المسيح؟ وإذا لم تكن قد وقفت للحق أبداً من قبل، فماذا عساه يكون الخطأ؟ 



٦١

الخميس

نجاة إرميا

 ١٢ تشرين الثاني(نوفمبر)

اقرأ أعمال الرسل ٥ : ٣٤ـ٤١. ما هو التشابه بين ما حدث هنا وبين ما حدث إلرميا؟ واألهم 

أولئك  أخطاء  ومن  التاريخ  من  نتعلمه  أن  أنفسنا  نحن  يمكننا  الذي  الدرس  ما هو  ذلك،  من 

الذين عاشوا في العالم قبلنا؟
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

كــ¸ رأينــا باألمــس، فإنــه بغــض النظــر عــن مخــاوف إرميــا ومشــاعره إّال أنــه ظــل ثابتــاً، وقــد   

ــْعِب بشــكل  َؤَســاِء َوكُلَّ الشَّ َر إرميــا كُلَّ الرُّ كان مــدركاً Aامــاً أن موقفــه هــذا قــد يتســبب يف موتــه. وقــد َحــذَّ

ــا.» لقــد عــرف  ــوَن َدًمــا َزكِي8 ً̧ أَنَُّكــْم إِْن قَتَلْتُُمــوِ|، تَْجَعلُ ــ واضــح جــداً، يف إرميــا ٢٦ : ١٥ قائــالً، «اْعلَُمــوا ِعلْ

ــه.  ــة إلي ــم املوجه ــاً بالته ــه ¶ يكــن مذنب ــا أن إرمي

اقرأ إرميا ٢٦ : ١٦ـ٢٤. كيف نجا إرميا من املوت؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

كــم هــو مثــ� للدهشــة أن الكهنــة واألنبيــاء، الذيــن كان مــن املفــرتض أن يكونــوا القــادة   

ــاس  ــِل «أُنَ ــْن ِقبَ ــ� وِم ــيُوِخ األَْرِض» العادي ــِل «ُش ــْن ِقبَ ــْم ِم ــُرتَِض َعلَيِْه ــوا واَْع ــد ُوبُِّخ ــ� للشــعب، ق الروحي

ــْعِب» ممــن جــاءوا للدفــاع عــن إرميــا. وقــد أعــادوا إىل الذاكــرة أحــداث «ميخــا» الــذي كان  مــن عامــة الشَّ

قــد عــاش يف إرسائيــل قبــل إرميــا بقــرن مــن الزمــان. و¶ يقــم امللــك آنــذاك بأذيــة ميخــا ولكنــه اســتمع إىل 

نصيحتــه وتابــت األمــة كلهــا وهكــذا تــم تجّنــب الكارثــة، عــىل األقــل لبعــض الوقــت. ولكــن هــؤالء النــاس، 

يف زمــن إرميــا، كانــوا أحكــم مــن قادتهــم وقــد أرادوا أن يجنِّبــوا األمــة ارتــكاب خطــأ كبــ� مــن خــالل الحكم 

ــه باملــوت.  عــىل نبــي الل

وقــد أكــد حكــم التربئــة عــىل أن إرميــا ¶ يكــن مذنبــاً بارتــكاب تلــك األمــور التــي اُتهــم بارتكابهــا.   

ومــع ذلــك، فقــد أصبحــت كراهيــة الكهنــة واألنبيــاء لــه أشــد وأعنــف. وقــد Aلّكهــم الغضــب والرغبــة يف 

االنتقــام لدرجــة أنهــم قــد انقضــوا عــىل إرميــا يف مناســبة أخــرى وقذفــوه بجــام غضبهــم الشــديد. و¶ يكــن 

ــه ¶ يكــن يف مأمــن مــن الخطــر بشــكل كامــل.  إطــالق رساحــه ســوى اســرتاحة قصــ�ة، فإن

إن مــا نــراه هنــا هــو مثــال حــول كيــف أن بعــض النــاس قــد تعلّمــوا دروســاً مــن التاريــخ، يف حــ�   

أن آخريــن، ورغــم معرفتهــم بنفــس أحــداث التاريــخ، رفضــوا تعلّــم نفــس الــدرس. و كننــا أن نــرى شــيئاً 

ر الفريــيس «غ¸الئيــل» القــادَة اآلخريــن  مشــابهاً قــد حــدث بعــد ذلــك بقــرون الحقــة وذلــك عندمــا َحــذَّ

ــاع املســيح.   ــة التعامــل مــع أتب بشــأن كيفي



٦٢

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

١٣ تشرين الثاني(نوفمبر)

«ِبهــَذا قـَـْد َعَرفَْنــا الَْمَحبَّــَة: أَنَّ َذاَك َوَضــَع نَْفَســُه ألَْجلَِنــا» (١يوحنــا ٣ : ١٦). ال شــك يف أنــه   

 كننــا أن ننظــر حولنــا يف الطبيعــة ويف العالقــات البرشيــة ويف روائــع الخلــق نفســها فنحصــل عــىل 

ملحــة عــن محبــة اللــه، بغــض النظــر عــن مــدى الــرضر الــذي الحقتــه الخطيــة بالخليقــة، وكذلــك 

بقدرتنــا عــىل تقديرهــا أو قراءتهــا بشــكل صحيــح. لكــن الُْحُجــَب قــد Aزقــت عنــد الصليــب، وقــد 

ــة  ــة للغاي ــة فائق ــا محب ــا. إنه ــه لن ــة الل ــوى إعــالن ممكــن عــن محب ــى وأق ــا¶ عــىل أبه حصــل الع

بحيــث أنهــا دفعــت روح النبــوة إىل أن تســميها «انفصــال القــوى اإللهيــة» (موســوعة األدفنتســت 

ــة ٩٢٤).  ــد ٧، صفح ــدس، مجل ــاب املق ــ� الكت لتفس

ما معنى انفصال القوى اإللهية؟  

ــة، الذيــن أحــب كل  ــا هائلــة للغايــة لدرجــة أن أقانيــم األلوهيــة الثالث ــه لن إن محبــة الل  

أقنــوم منهــم األقنــوم اآلخــر منــذ األزل، قــد احتملــوا «االنفصــال» مــن أجــل فدائنــا. إن عبــارة «إِلِهي، 

َذا تََركْتَِنــي؟» (متــى ٢٧ : ٤٦) هــي التعبــ� األوضــح واألقــوى عــن هــذا «االنفصــال»، وعــن  َ̧ إِلِهــي، لـِـ

مــا تكلفــه أمــر خالصنــا. وهنــا  كننــا أن نــرى مــرة أخــرى األ¶ واملعانــاة اللذيــن احتملهــ¸ الــرب 

ــا.  بســبب خطيتن

الً» (١يوحنــا ٤ : ١٩). وبطبيعــة الحــال،  ــا أَوَّ ــُه ُهــَو أََحبََّن ــُه ألَنَّ ال عجــب، إذن، يف أننــا «نُِحبُّ  

ــاً مــا  ــة، لكــن حتــى تلــك املحــاكاة غالب ــا كمخلوقــات ســاقطة نقــوم فقــط ³حــاكاة تلــك املحب فإنن

تشــوبها األنانيــة والرغبــات اآلSــة. إن محبــة اللــه تســمو فــوق محبتنــا؛ فنحــن نعكــس محبــة اللــه 

ــ¸ء.  ــة الس ــة زرق ــت موحل ــة زي ــا برك ــس به ــي تعك ــة الت بالطريق

١. عــىل الرغــم مــن أن معظمنــا اليــوم ال يســجدون للحيوانــات أو األشــياء التــي يف الطبيعــة بالطريقــة 

ضــþ للخطــر املتمثــل يف أن  ــزال ُمعرَّ ــة طــرق نحــن ال ن التــي كان يســجد لهــا النــاس يف القديــم، بأي

نجعــل مــن الطبيعــة نفســها وثنــاً أو إلهــاً لنــا؟

٢. مــا هــو دور التوبــة يف حيــاة الشــخص املســيحي؟ {عنــى، باإلضافــة إىل التوبــة األوىل التــي يختربهــا 

الشــخص يف ســياق قبولــه للمســيح، مــا هــو الــدور الــذي تواصــل التوبــة القيــام بــه يف حيــاة اإلØــان؟

٣. كيــف لنــا أن نســتوعب فكــرة «انفــالق القــوى اإللهيــة»؟ مــاذا يخربنــا هــذا عــن كيــف أن الخطيــة 

مميتــة ومكلفــة؟



٦٣

قصة األسبوع

افتح بصيرتي: الجزء الثاني

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.
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بعــد االنتهــاء مــن دراســة املرحلــة الثانويــة، عملــت ككارز باملطبوعــات ملــدة ثــالث ســنوات. ويف أحــد 

ــكاد تعرفــت عليــه، لقــد كان واحــداً  ــام، زرت مستشــفى وهنــاك رأيــت شــخصاً بــدأ مألوفــاً. وبال األي

مــن رفــاق الــرشب القدمــاء، صديــق الطفولــة. كان يعــا| مــن مــرض الســل واإليــدز. حدقــت يف وجهــه 

وأنــا يف حالــة صدمــة حيــث كان يرقــد فاقــداً للوعــي. وقــد كان الوقــت متأخــراً جــداً ألشــارك محبــة 

املســيح معــه ألنــه كان فاقــداً للوعــي. ولكنــي أدركــت أنــه لــو أننــي قاومــت دعــوة اللــه لكنــت راقــداً 

عــىل فــراش املــوت مثلــه. وقــد مــات صديقــي الســابق بعــد بضعــة أيــام. وقــد عمــل هــذا االختبــار 

عــىل تعميــق قناعتــي بأنــه يجــب أن أســتجيب لدعــوة اللــه كلــ¸ وحيثــ¸ تأتينــي. فمعنــى التأجيــل 

هــو املــوت. 

قــررت أن أكــون كارزاً باملطبوعــات لبقيــة حيــاó. فعــىل كل حــال، لقــد كانــت الصفحــة املطبوعــة هــي 

التــي أثّــرت ّيف وجعلتنــي أفكــر يف املســيح. لكــن الحقــل الكنــيس املحــيل طلــب منــي أن أكــون قســاً 

لثــالث كنائــس. ¶ أحصــل عــىل أي تدريــب حــول كيفيــة الخدمــة كقــس، كــ¸ أننــي ¶ أفكــر يف القيــام 

بهــذا العمــل. صارعــت مــع نفــيس بشــأن مــا إذا كنــت ســألبي الدعــوة، ألنهــا ¶ تكــن يف االتجــاه الــذي 

كنــت أعتقــد أن اللــه يوجهنــي إليــه. ومــع ذلــك، فقــد قبلــت الدعــوة يف نهايــة املطــاف. 

ــة ســلويس.  ــيس عــىل الدراســة يف جامع ــل الكن ــي الحق ــد أن خدمــت كقــس لعــدة ســنوات، حثن وبع

وأثنــاء العطــالت الدراســية، كنــت اعقــد اجت¸عــات كرازيــة يف أي مــكان يُطلــب منــي القيــام بذلــك. 

وذاع الخــرب بــأ| كنــت مســتعداً للكــرازة وهكــذا تلقيــت املزيــد مــن الدعــوات. اكتشــفت أن هــذا هــو 

مــا أريــد القيــام بــه. 

وأثنــاء الدراســة يف مدرســة لتعليــم الكــرازة، قــدم لنــا أحــد املتكلمــ� التحــدي ألن نوســع رؤيتنــا فيــ¸ 

ــه.» كانــت  ــال، «ال تحــدوا أنفســكم، وال تحــدوا الل ــا يف الخدمــة وق ــه لن ــة اســتخدام الل ــق بكيفي يتعل

كلــ¸ت القــس مصــدر تحفيــز يل. لــP كيــف أوســع بصــ�ó فيــ¸ يتعلــق ³ــا يتوقعــه الــرب منــي؟ لقــد 

فعــل أكــ` مــ¸ كنــت أعتقــد أنــه ممكــن! 

بعــد بضعــة أشــهر، تســلمت دعــوة لعقــد اجت¸عــات كرازيــة يف جنــوب أفريقيــا. نظــرت إىل التقويــم 

وأدركــت أن التواريــخ املقرتحــة لعقــد االجت¸عــات هــي تواريــخ جلــويس لالمتحانــات النهائيــة. وبفضــل 

صــالó إىل الــرب مــن أجــل أن يوّســع تخومــي الكرازيــة، ¶ أخــرب النــاس يف جنــوب أفريقيــا باملشــكلة 

املتعلقــة بالتواريــخ، لكنــي قــررت أن أصــوم وأصــيل مــن أجــل أن  كننــي اللــه مــن الذهــاب. كنــت 

أؤمــن بــأن اللــه ســيفتح الطريــق. وعرفــت أن مواعيــد االجت¸عــات ال  كــن لهــا أن تتغــ�، كــ¸ عرفــت 

أنــه ال  كننــي تغيــ� تواريــخ امتحانــاó النهائيــة. لكــن اللــه عمــل نيابــة عنــي، وعلمــت أن امتحانــاó قد 

تــم نقلهــا لألســبوع التــايل. وهكــذا كان ³قــدوري الجلــوس لالمتحانــات وعقــد االجت¸عــات الكرازيــة 

يف جنــوب أفريقيــا. 

كانــت االجت¸عــات ســبب بركــة كبــ�ة يل. وقــد أعطــى ١٩ شــخصاً حياتهــم للــه. حقــاً لقــد وّســع اللــه 

تخومــي، ووّســع رؤيتــي، وجعــل اللــه مــن أثيــم مثــيل أداة مســتعدة للتبشــ� باســم  الــرب. 

أكمل موىس ميويواندا دراسته يف الالهوت وهو اآلن يعمل قساً مرسوماً يف زامبيا. 



٦٤

الدرس الثامن 

اإلصالحات التي قام بها يُوِشيَّا

 ١٤ـ٢٠ تشرين الثاني(نوفمبر)

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: ٢أخبــار األيــام ٣٣؛ عربانيــÄ ١ : ٢ـ٤؛ ٢ملــوك ٢٢؛ فيلبــي ٢ : ٣ـ٨؛ ٢ملــوك 
ــوس ٥ : ٧. ٢٣ : ١ـ٢٨؛ ١كورنث

ــِه  تِ ــِه َوكُلِّ ُقوَّ ــِه َوكُلِّ نَْفِس ــكُلِّ َقلِْب بِّ ِب ــرَّ ــَع إَِىل ال ــْد َرَج ــُه َق ــٌك ِمْثلُ ــُه َملِ ــْن َقْبلَ ــْم يَكُ ــة الحفــظ: «َولَ آي
ــوك ٢٣ : ٢٥).  ــُه» (٢مل ــْم ِمْثلُ ــْم يَُق ــَدُه لَ ــوَىس، َوبَْع ــِة ُم يَع ــَب كُلِّ َرشِ َحَس

يعــرف اآلبــاء واألمهــات كــم هــو مــن الصعــب رؤيــة أبنائهــم، خصوصــاً عندمــا يكــربون ويكونــون   

ــم. وبطبيعــة  ــرض بأبنائه ــا ســوف ت ــدون أنه ــارات يعــرف الوال ــون عــىل خي ــن، يُْقِدُم خــارج نطــاق ســيطرة الوالدي

ــا ¶ يــرى يف وقــت مــا أصدقــاء أو  الحــال، ال ينطبــق هــذا األمــر املحــزن عــىل الوالِديــن واألبنــاء وحدهــم: فَمــن منَّ

ة بهــم ومؤذيــة لهــم؟ هــذا هــو الجانــب  أقــارب أو أي أشــخاص آخريــن يُْقدمــون عــىل خيــارات كنــا نعــرف أنهــا ُمــِرضَّ

املؤســف ملــا يعنيــه أن تتمتــع بــإرادة حــرة. فــإن حريــة اإلرادة، وخاصــة حريــة اإلرادة األخالقيــة، ســوف ال تعنــي 

شــيئاً إذا ¶ تكــن لدينــا الحريــة يف اتخــاذ قــرارات خاطئــة. فــإن الكائــن «الحــر» الــذي يســتطيع أن يختــار الصــواب 

ــة.  ــة األخالقي فقــط هــو يف الحقيقــة ليــس حــراً، بــل بالحقيقــة ال يتمتــع بالحري

وهكــذا نجــد أن معظــم مــا يَــِرُد يف الكتــاب املقــدس هــو عبــارة عــن قصــة تحذيــر اللــه لشــعبه بشــأن   

عــدم اتخــاذ خيــارات خاطئــة. ويــدور جــزء كبــ� مــن ســفر إرميــا حــول هــذه املســألة أيضــاً، حيــث نجــد توســالت 

ــارة.  ــه املخت ــرة، إىل أمت ــر واإلرادة الح ــار الح ــرتم االختي ــذي يح ــه، ال الل

ــبوع  ــذا األس ــCى يف ه ــا س ــجعة، إال أنن ــت مش ــف، ليس ــص، ولألس ــم القص ــن أن معظ ــم م ــىل الرغ وع  

بصيصــاً مــن األمــل؛ ³عنــى، إننــا ســوف نــرى َملِــكاً مــن امللــوك القليلــ� الذيــن، ومــن خــالل اســتخدامهم إلرادتهــم 

«. الحــرة، اختــار هــذا امللــك عمــل «الُْمْســتَِقيَم ِيف َعيَْنــِي الــرَّبِّ

 Æــا ــن الث ــق ٢١ ترشي ــادم املواف ــبت الق ــوم الس ــته ي ــتعداداً ملناقش ــدرس اس ــذا ال ــوع ه ــق يف موض ــو التعم *نرج

ــرب). (نوفم



٦٥

ى و آُموُن ُحكْْم كل من َمَنسَّ

١٥ تشرين الثاني(نوفمبر)

من ِمنَّا ال يعرف بصفة شخصية العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب حتى على الخطية التي 

تم غفرانها؟ ما هي الوعود التي يمكنك المطالبة بها للتغلب على الخطية؟ لماذا ال تطالب بهذه 

الوعود اآلن قبل أن تجلب الخطية عواقبها الوخيمة؟ 

________________________________________________
________________________________________________

األحد

ــة، إال  ــور بواقعي ــر إىل األم ــن النظ ــة وع ــن املوضوعي ــث ع ــود الحدي ــا ن ــن أنن ــم م بالرغ  

أننــا ككائنــات برشيــة نتســم بالذاتيــة بصــورة ميــؤوس منهــا. فنحــن ال نــرى العــا¶ كــ¸ هــو عليــه 

ــر  ــات ســاقطة وفاســدة، فــإن هــذا الفســاد يؤث ــا كائن ــه. وألنن ــراه وفقــاً ملــا نحــن علي حقــاً وإòــا ن

يف تصوراتنــا وتفســ�نا للعــا¶ مــن حولنــا. فكيــف لنــا عــىل ســبيل املثــال أن نفــّرس تــرصف ســلوك 

شــخص مثــل منــىس ملــك يهــوذا (حــوايل ٦٨٦ـ٦٤٣ قبــل امليــالد)، خاصــة يف تلــك الســنوات املبكــرة 

ر منــىس، يف عقلــه، الفواحــش  مــن ارتــداده الرهيــب؟ فإنــه بالــكاد  كــن للمــرء أن يتخيــل كيــف بــرَّ

ــوذا. ــارها يف يه ــا وانتش ــمح بازدهاره ــي س ــة الت املروع

اقــرأ ٢أخبــار األيــام ٣٣. مــاذا تخربنــا هــذه القصــة عــن مــدى مــا كان عليــه امللــك منــىس مــن 
فســاد؟ واألهــم مــن ذلــك، مــاذا يعلّمنــا هــذا عــن اســتعداد اللــه ألن يغفــر؟

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ــد بسالســل نحــاس وســيق إىل  ــذ بخزامــة وقُيِّ ال شــك يف أن مــا حــدث ملنــىس، حيــث أُِخ  

ــاب  ــد ت ــة: فق ــة واضح ــك فاآلي ــع ذل ــه. وم ــ� يف حيات ــد التفك ــه يعي ــأن يجعل ــالً ب ــل، كان كفي باب

منــىس عــن طرقــه، وعندمــا أعيــد إىل العــرش ســعى إىل إصــالح األرضار التــي كان قــد أحدثهــا. لكــن 

ــا.  ــ¸ تصوره ــرب م ــت األرضار أك ــف، كان لألس

«إالّ أّن هــذه التوبــة مــع كونهــا عظيمــة ومقبولــة جــاءت متأّخــرة جــّداً بحيــث ¶ يكــن   

ــ�ون  ّ̀ كث ــ ــد تع ــدى ســنوات. فلق ــة الفاســدة عــىل م ــرات الوثنيّ ــن املؤث ــة م ــاذ اململك ــاً إنق ممكن

وســقطوا و¶ يســتطيعوا القيــام أبــداً بعــد ذلــك» (روح النبــوة، األنبيــاء وامللــوك، صفحــة ٣٢١). بــل 

ولســوء الحــظ هــو أن ِمــن بــ� َمــن تأثــروا بشــكل رهيــب بارتــداد منــىس كان ابنــه آُمــوُن الــذي 

َ̧ َعِمــَل َمَنــىسَّ أَبُــوُه، َوَذبَــَح  ــ َّ ِيف َعيَْنــِي الــرَّبِّ كَ اعتــىل العــرش بعــد مــوت أبيــه، وقــد «َعِمــَل الــرشَّ

ثِيــِل الَِّتــي َعِمــَل َمَنــىسَّ أَبُــوُه َوَعبََدَهــا» (٢أخبــار األيــام ٣٣ : ٢٢). واألســوأ مــن  َ̧ آُمــوُن لَِجِميــعِ التَّ

ــرة.  ــه الرشي ــداً و¶ يرجــع عــن طرق ــب أب ــده، ¶ يت ــك هــو أن آمــون، بخــالف وال ذل



٦٦

االثنين

َملٌِك جديٌد

١٦ تشرين الثاني(نوفمبر)

كم هو عدد المرات التي يبدو فيها من وجهة النظر البشرية أن «قصد الله هو أمر يستحيل إتمامه»؟ 

ماذا يخبرنا هذا عن حاجتنا إلى النظر باإليمان، إلى ما أبعد مما نراه أو ما نفهمه فهماً تاماً اآلن؟

___________________________________________________

قــال واعــظ ذات مــرة، «انتبــه ملــا تصــيل مــن أجلــه، فقــد تحصــل عليــه.» وقــد صــىل بنــو إرسائيــل   

وتاقــوا إىل أن يكــون لديهــم ملــكاً، Aامــاً مثــل األمــم املحيطــة بهــم. وقــد حصلــوا عــىل مــا طلبــوه، وهكــذا 

نجــد أن الكثــ� جــداً مــن تاريــخ بنــي إرسائيــل بعــد حقبــة الُقضــاة يتحــدث عــن كيــف أفســد هــؤالء امللــوك 

أنفســهم وهــم عــىل العــرش، وكيــف أنهــم نتيجــة لذلــك قــد أفســدوا األمــة كذلــك. 

مــع ذلــك، كانــت هنــاك اســتثناءات داIــاً، مثــل امللــك يوشــيا، الــذي اعتــىل العــرش يف عــام ٦٣٩   

قبــل امليــالد وحكــم حتــى عــام ٦٠٨ قبــل امليــالد. 

ما هي الظروف التي يف ظلها اعتىل امللك الجديد العرش؟ (انظر ٢أخبار األيام ٣٣ : ٢٥).
______________________________________________________
______________________________________________________

 

عــىل الرغــم مــن أن الد قراطيــة يُفــرتض أن يكــون الحكــم فيهــا للشــعب، إال أنــه ¶ يكــن املقصود   

لهــا، بصفــة عامــة، أن تعمــل بالطريقــة التــي عملــت بهــا يف هــذه الحالــة. ومــع ذلــك، فقــد أعــرب النــاس 

عــن رغبتهــم، وAــت األمــور وفقــاً إلرادتهــم َوَملََّكــوا يوشــيا عوضــاً عــن أبيــه منــيس الــذي «فـَـmََ َعلَيْــِه َعِبيــُدُه 

َوقَتَلُــوُه ِيف بَيِْتــِه». وقــد اعتــىل امللــك الشــاب العــرش يف وقــت كانــت Aــر فيــه البــالد باضطرابــات شــديدة 

وارتــداد وعنــف، حتــى يف أرفــع املســتويات الحكوميــة. «جعــل األمنــاء القلــوب يف يهــوذا يتســاءلون عــ¸ إذا 

كانــت مواعيــد اللــه لشــعبه  كــن إAامهــا أَْم ال. فمــن وجهــة النظــر البرشيــة كان يبــدو أن قصــد اللــه نحــو 

األمــة املختــارة أمــراً يســتحيل إAامــه» (روح النبــوة، األنبيــاء وامللــوك، صفحــة ٣٢٢). 

ــي  ــا النب ــق به ــي نط ــÙت الت ــذه الكل ــم، به ــزن قلوبه ــن ح ــوذا ع ــاء يف يه ــؤالء األمن ــَرَب ه ــد أع لق
ــي؟ ــه النب ــذي يقول ــا ال ــوق ١ : ٢ـ٤. م ــرأ حبق ــوق. اق حبق
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لألســف، ونظــراً مل¸رســات اإلثــم والظلــم والعنــف والــرصاع والفــوىض، اســتخدم اللــه البابليــ�،   

الذيــن جــاءوا مــن الشــ¸ل، ليجلــب الدينونــة عــىل شــعبه املتمــرد. وكــ¸ رأينــا ســابقاً، فإنــه كان مــن املمكــن 

أن يتجنــب شــعب يهــوذا حــدوث األمــور عــىل هــذا النحــو؛ مــع ذلــك فإنهــم، وبســبب رفضهــم التوبــة، قــد 

ــه عليهــم خطاياهــم.  ــذي جلبت واجهــوا العقــاب ال



٦٧

الثالثاء

يُوِشيَّا على العرش

 ١٧ تشرين الثاني(نوفمبر)

ــِه يَْديـَـَدُة ِبْنــُت  «كَاَن يُوِشــيَّا ابـْـَن Sَـَـاِن ِســِنٍ� ِحــَ� َملـَـَك، َوَملـَـَك إِْحــَدى َوثـَالَثِــَ� َســَنًة ِيف أُوُرَشــلِيَم، َواْســُم أُمِّ

، َوَســاَر ِيف َجِميــعِ طَِريــِق َداُوَد أَِبيــِه، َولَــْم يَِحــْد َ ِيًنــا  بِّ َعَدايَــَة ِمــْن بُْصَقــَة. َوَعِمــَل الُْمْســتَِقيَم ِيف َعيَْنــِي الــرَّ

الً» (٢ملــوك ٢٢ : ١ و ٢).  َ̧ َوالَ ِشــ

بالنظــر إىل الظــروف التــي اعتــىل يف ظلهــا يوشــيا العــرش، مــا هــو الــيشء الجديــر باملالحظــة بشــأن 
هــذه الفقــرة الكتابيــة؟ 

______________________________________________________
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ــة  ــذه الروع ــاب به ــذا الش ــخصية ه ــل ش ــا جع ــول م ــ� ح ــدس أي تفس ــاب املق ــا الكت ال يعطين  

». فإنــه بالنظــر إىل الظــروف املحيطــة بــه، كان األمــر األكــ`  بحيــث أنــه «َعِمــَل الُْمْســتَِقيَم ِيف َعيَْنــِي الــرَّبِّ

احتــ¸الً هــو أن يســلك يوشــيا يف طريــق الفســاد والــرش كأبيــه ِمــن قَبلــه. مــع ذلــك، فهــذا ¶ يحــدث. فــإن 

يوشــيا، وأيــاً كانــت األســباب، قــد اختــار مســاراً مختلفــاً وهــو أن يكــون لــه تأثــ�اً إيجابيــاً عــىل األمــة، وإن 

كان محــدوداً.

ــَكِل. فقــد عمــل  يذكــر األصحــاح ٢٢ مــن ســفر امللــوك الثــا| مــا فعلــه يوشــيا فيــ¸ يتعلــق بالَْهيْ  

 mِيوشــيا، عــام ٦٢٢ قبــل امليــالد، عــىل تَْرِميــِم وإصــالح الَْهيْــَكِل. فــإنَّ أيــاً مــن امللــوك الســابق� ليوشــيا ¶ يعــ

ببيــت الــرب منــذ تدشــ� ســلي¸ن لــه قبــل ذلــك بقــرون طويلــة. فقــد عمــل مــرور الزمــن عــىل تــآكل املبنــى 

الــذي كان جميــالً يف املــايض. وقــد رأى امللــك الشــاب أن الَْهيْــَكَل ¶ يعــد مالIــاً للعبــادة بســبب مــا تعــرض 

لــه مــن إهــ¸ل عــىل مــدى ســن� طويلــة.

مــاذا فعــل يوشــيا عندمــا اكتشــف أن الهيــكل كان يف مثــل هــذه الحالــة الســيئة بســبب اإلهــÙل وعــدم 
الرتميــم؟ ٢ملــوك ٢٢ : ٣ـ٧.

______________________________________________________
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ــة  ــس الكهن ــه إىل رئي ــر ماليت ــل وزي ــد أرس ــيا ق ــك يوش ــول أن املل ــرص، أن نق ــة الع ــا، ِبلُغ  كنن  

وطلــب منــه أن يقــوم بالتخطيــط واإلرشاف عــىل توفــ� مــا يلــزم مــن مــواد وع¸لــة لرتميــم الهيــكل، وهــو ¶ 

ـَـا َعِملـُـوا ِبأََمانـَـٍة». فــإن يوشــيا،  َّòِيطلــب ممــن قامــوا بأعــ¸ل الرتميــم بتقديــم حســاب باملرصوفــات «ألَنَُّهــْم إ

ــرون بهــذه  ــوا أنهــم جدي ــق بهــم. وبقــدر مــا أظهــرت الســجالت، فقــد أثبت ــاً كانــت األســباب، قــد وث وأي

الثقــة.
إن تجديد الهيكل هو أمر جيد، لكن ما هو الشيء المهم حقاً فيما يتعلق باالنتعاش الروحي واإلصالح الحقيقيين؟ (انظر 

فيلبي ٢ : ٣ـ٨).



٦٨

األربعاء

ِريَعِة  ِسْفُر الشَّ

١٨ تشرين الثاني(نوفمبر)

إن تجديــد الهيــكل، الــذي طاملــا كان مركــز العبــادة اإلرسائيليــة، كان أمــراً مهــ¸ً. لكــن تجديــد   

ــَم ملســاعدة  املبنــى ¶ يكــن كل مــا هــو مطلــوب. فــإن هــذا الــرصح املتناســق وفائــق الجــ¸ل، ورغــم أنــه ُصمِّ

املتعبديــن عــىل اإلحســاس بــيشء مــن قــدرة وعظمــة الــرب، ¶ يكــن يف حــد ذاتــه كافيــاً ألن يبعــث التقــوى 

والطاعــة بــ� النــاس. فــإن التاريــخ البــرشي زاخــر بقصــص محزنــة ألنــاس كانــوا يتعبــدون يف كنيســة جميلــة 

ــا  ــا هــو م ــا حرضهــم عــىل ارتكابه ــي ر³ــا كان م ــع الت ــكاب الفظائ ــم خرجــوا بعدهــا الرت ــا، ث يف مــكان م

ــوه داخــل هــذا الــرصح الجميــل. تعلّم

ماذا حدث أثناء تجديد الهيكل؟ ما أهمية رد فعل يوشيا عىل تلك األحداث؟ ٢ملوك ٢٢ : ٨ـ١١. 
______________________________________________________
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يَعــِة؛ لكــن الكتــاب املقــدس ال يذكــر مــا إذا كان مــا  ِ لقــد وجــد العاملــون يف الهيــكل ِســْفَر الرشَّ  

يَعــِة هــذا مدفونــاً يف الجــدران يف  ِ يَعــِة كامــالً أو جــزء منــه. ور³ــا ُوِجــَد ِســْفُر الرشَّ ِ وجــدوه هــو ِســْفر الرشَّ

ــكل.  ــا بالهي ــكان م م

اقــرأ ٢ملــوك ٢٢ : ١٢ـ٢٠. مــاذا كانــت رســالة َخلْــَدَة مــن اللــه إىل الشــعب وإىل امللــك يوشــيا؟ مــا الــذي 
ينبغــي لهــذه الكلــÙت أن تقولــه لنــا؟
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لقــد نقلــت َخلـْـَدة نفــس الرســالة التــي كان إرميــا قــد ســبق وتنبــأ بهــا عــدة مــرات. فــإن النــاس   

الذيــن ابتعــدوا عــن الــرب قــد حفــروا قبورهــم مــن خــالل أع¸لهــم وكانــوا يف طريقهــم لجنــي العواقــب.  

ــالم. ــات يف س ــداً، وم ــات أب ــك الضيق ــَر تل ــيا ¶ ي ــن يوش لك

«وأرســل الــرّب بلســان خلــدة إىل يوشــيّا رســالة تقــول أّن خــراب أورشــليم أمــر ال  كــن تفاديــه.   

ــه فلــن  كنهــم الهــروب مــن دينونتهــم. لقــد تخــّدرت حواســهم  ــل الشــعب اآلن أمــام الل ــو تذلّ فحتــى ل

بفعــل الــّرش بحيــث أنـّـه إذا ¶ يــأت الدينويــة عليهــم فرسعــان مــا يعــودون إىل الطريــق الّرشيــر ذاتــه. وقــد 

ــَىل هــَذا  ا َع ــٌب َرش8 ــَذا َجالِ ــرّب هأَنَ ــال ال ــذي أرســلكم إيلَّ هكــذا ق ــوا للرجــل ال ــة تقــول: ’قول أعلنــت النبيّ

املوضــع وعــىل ســكانه كل كالم الســفر الــذي قــرأه ملــك يهــوذا. مــن أجــل إنّهــم تركــو| وأوقــدوا آللهــة 

أخــرى لــP يغيظــو| بــكّل عمــل أيديهــم فيشــتعل غضبــي عــىل هــذا املوضــع وال ينطفــئ ‘ [٢ملــوك ٢٢ : 

ــة ٣٣٢). ــاء، صفح ــوك واألنبي ــوة، املل ١٥-١٧]» (روح النب



٦٩

الخميس

اإلصالحات التي قام بها يوشيا

١٩ تشرين الثاني(نوفمبر)

ــزال عازمــاً عــىل  ــاة القادمــة، كان يوشــيا ال ي ــذارات املســبقة بشــأن املعان عــىل الرغــم مــن اإلن  

ــرّب  ــن ال ــة، «ولكــن إذ أعل ــب الكارث ». ور³ــا ¶ يكــن مــن املمكــن تجّن ــرَّبِّ ــِي ال ــتَِقيَم ِيف َعيَْن عمــل «الُْمْس

ــه  ــة الل ــيّا رغب ــة واإلصــالح، وإذ الحــظ يوش ــن فرصــة التوب ــم م ــه ¶ يحرمه ــة فإنّ أحــكام الســ¸ء الجزائي

واســتعداده يف تخفيــف أحكامــه ³زجهــا بالرحمــة فقــد عــّول عــىل بــذل غايــة جهــده يف القيــام بإصالحــات 

حاســمة» (روح النبــوة، امللــوك واألنبيــاء، صفحــة ٣٣٣).

ــه  ــام ب اقــرأ ٢ملــوك ٢٣ : ١ـ٢٨. مــاذا كان مغــزى اإلصــالح الــذي ســعى امللــك األمــþ يوشــيا إىل القي
ألمتــه الفاســدة؟ مــاذا تخربنــا هــذه األعــÙل عــن مــدى مــا وصلــت إليــه األمــور مــن ســوء وتــدÏ يف األمــة 

املختــارة؟ 
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جمــع يوشــيا كل النــاس يف أورشــليم مــن أجــل أن يجــدد عهدهــم مــع اللــه. وقــد Aــت قــراءة   

ِ̀ عليــه مؤخــراً، ومــن ثــم تعهَّــد النــاس بأنهــم ســيتبعون اللــه، إلــه إرسائيــل.  ــْفِر الــذي ُعــ السِّ

ــام ³ــا  ــة القي ــن لديهــم مســؤوليات روحي ــب مّم ــه طل ــُك هــذا العمــل بنفســه لكن ــذ املل ¶ يُنفِّ  

كانــت هنــاك رضورة للقيــام بــه. وكمثــال عــىل ذلــك، كان قــد تــمَّ عــىل مــر العصــور تجميــع أشــياء - Aاثيــل 

ج للعبــادات الغريبــة التــي ســادت يف إرسائيــل - ووضعهــا يف الهيــكل. ويف بعــض األحيــان، كان  ورمــوز تـُـروِّ

القبــول بهــذه األشــياء جــزء مــن رشوط الســالم التــي كانــت تُْفــَرُض عــىل األمــة؛ ويف بعــض األحيــان األخــرى 

ــة عــىل رغبتهــم يف  ــة للدالل ــراز هــذه األدوات والرمــوز الوثني ــون عــىل إظهــار وإب ــوك يهــوذا يعمل كان مل

التهدئــة، أو عالمــة عــىل االستســالم. وأيــاً كانــت األســباب، فــإن الهيــكل ¶ يكــن مكانــاً إليــواء هــذه األشــياء، 

وقــد أمــر يوشــيا بإزالتهــا وتدم�هــا. 

كــ¸ أن احتفــاالت عيــد الفصــح، خــالل اإلصالحــات التــي قــام بهــا يوشــيا، ¶ تتــم فقــط داخــل   

نطــاق األَُرس والعائــالت، كــ¸ جــرت العــادة مــن قبــل، بــل لقــد احتفلــت األمــة كلهــا بالفصــح معــاً. وكانــت 

ــة القد ــة وراءهــم  ــوا الحقب ــد ترك ــم ق ــة بالفصــح هــو أنه ــة مجتمع ــال األم ــة وراء احتف الرســالة الرمزي

وبأنهــم دخلــوا عــرصاً جديــداً تعهــدوا فيــه بخدمــة اإللــه الحقيقــي الــذي أخرجهــم مــن مــرص والــذي َوفَّــر 

ــم.  ــام حياته ــن أي ــوم م ــم يف كل ي ــذي كان معه ــد، وال ــ¸ وع ــاً لألســباط ك موطن

إن المغزى من االحتفال بالفصح كأمة كان للداللة على أنهم بدأوا بداية جديدة، ألن المفترض 

اآلن،  الفصح  لنا  يعني  ماذا  نهايتها.  بلغت  قد  القديمة  األمور  تكون  أن  هو  مثالي)  (بشكل 

كأدفنتست سبتيين؟ (انظر ١كورنثوس ٥ : ٧). 
___________________________________________________
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ــة  ــذي أصــاب األم ــرُّف عــىل مــدى عمــق الفســاد ال ــا التع ــه  كنن ــدرس هــذا األســبوع، فإن ــ¸ ورد ب ك  

اإلرسائيليــة قد ــاً مــن خــالل نــوع اإلصالحــات التــي كان عــىل يوشــيا القيــام بهــا. مــع ذلــك، كيــف وصلــت األمــة إىل 

هــذا التــد| والفســاد؟ ِمــن ناحيــة، تُعــد اإلجابــة ســهلة: فســبب ذلــك هــو أن البرشيــة ســاقطة. وقــد Aــت محاولــة 

إظهــار مــدى مــا وصلــت إليــه البرشيــة مــن تدهــور وتــد| مــن خــالل تجربــة شــه�ة أجريــت يف جامعــة «ييــل» يف 

ــن. ــرن العرشي ــتينات الق س

وكان املشــاركون يف هــذه التجربــة قــد اُختــ�وا بشــكل عشــواZ مــن خــالل إعــالن نـُـرش يف الصحــف. وقــد   

هــون مــن خاللهــا صدمــات كهربائيــة إىل اشــخاص مربوطــ�  قيــل لهــم أنهــم ســيقومون ³همــة الضغــط عــىل أزرار يوجِّ

ــه  ــة علي ــات الكهربائي ــاز الصدم ــغيل جه ــن أزرار تش ــرى. وكان كل زر م ــة أخ ــرايس يف غرف ــىل ك ــاً ع ــم جلوس وه

مــؤرش يُبــ�ِّ شــدة الصدمــة الكهربائيــة التــي تنجــم عــن هــذا الــزر عنــد الضغــط عليــه. وتراوحــت مــؤرشات شــدة 

الصدمــات املوضوعــة عــىل األزرار مــن «صدمــة خفيفــة» إىل «خطــر: صدمــة شــديدة»، ³ــا يف ذلــك مــؤرشان يحمــالن 

عالمــة «XXX» أي أن الصدمــة الناجمــة عــن الضغــط عــىل هــذا الــزر هــي صدمــة شــديدة للغايــة. وقــد طُلــب مــن 

املشــارك� أن يديــروا عمليــة تشــغيل أزرار الصدمــات وفقــاً ألوامــر العالـِـم الــذي كان يُجــري التجربــة. وأثنــاء قيامهــم 

ــون الرحمــة. ويف حقيقــة األمــر، كان  ــاس يرصخــون يف الغرفــة األخــرى ويطلب ــك، كان املشــاركون يســمعون الن بذل

ُعــَون أنهــم يتأملــون: حيــث أنهــم ¶ يتلقــوا أيــة صدمــات كهربائيــة عــىل اإلطــالق.  األشــخاص يف الغرفــة األخــرى يَدَّ

فقــد كان الهــدف مــن التجربــة هــو معرفــة إىل أي مــدى  كــن لهــؤالء املشــارك� «العاديــ�»، الذيــن يضغطــون عــىل 

أزرار الصدمــات، أن يلحقــوا مــا كانــوا يعتقــدون أنــه أ¶ ووجــع عــىل أولئــك األشــخاص الذيــن ¶ يعرفونهــم يف الغرفــة 

األخــرى، وذلــك ملجــرد أنهــم قــد أُمــروا بالقيــام بذلــك. وكانــت النتائــج مخيفــة. فعــىل الرغــم مــن أن العديــد مــن 

املشــارك� قــد َجِزعــوا وذهلــوا، بــل وحتــى غضبــوا، إال أن ذلــك ¶  نــع نســبة «ُمذهلــة» منهــم، وصلــت إىل ٦٥٪، 

مــن تشــغيل أزرار أشــد «الصدمــات» التــي كانــوا يعتقــدون أنهــا تــؤ¶ حقــاً أولئــك الذيــن كانــوا بالغرفــة األخــرى. 

وقــد كتــب العالِــم الــذي أجــرى هــذه التجربــة يقــول:  كــن للنــاس العاديــ� الذيــن يــؤدون أع¸لهــم وبــدون أي 

عــداء مــن جانبهــم أن يصبحــوا أدوات يف عمليــة تدم�يــة رهيبــة. كَــم ِمــن أنــاس «عاديــ�» ارتكبــوا أمــوراً فظيعــة 

عــرب التاريــخ، بــل وحتــى يف يومنــا هــذا؟ مــن املؤكــد أن كث�يــن قــد فعلــوا ذلــك. ملــاذا؟ يعــرف املســيحيون الجــواب. 

فنحــن خطــاة. هــذه هــي اإلجابــة بــكل وضــوح وبســاطة. 

١.  ماذا تخربنا قصة اإلصالح الذي أقدم عليه يوشيا عن أهمية كلمة الله يف حياتنا؟

ــة القادمــة،  ــب الكارث ــول: إذا كان مــن املتأخــر جــداً تجّن ــا Øكــن طــرح ســؤال منطقــي وَمْعُق ٢. هن

فــÙ جــدوى الدعــوة إىل التوبــة واالنتعــاش واإلصــالح؟ مــاذا كان الهــدف مــن القيــام بذلــك يف زمــن 

يوشــيا؟ مــا هــي األجوبــة التــي Øكنــك أن تعطيهــا؟ بأيــة طــرق Øكــن أن يكــون الســبب يف ذلــك هــو 

أنــه Øكــن لهــذا اإلصــالح أن يؤثــر يف النــاس بشــكل فــردي، ِعَوَضــا عــن التأثــÿ يف األمــة ككل؟
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خــدم ويســيل بانــدا كقســيس يف العديــد مــن القــرى يف مــاالوي. كانــت األرسة تعيــش يف منــزل مــن غرفتــ�. 

وألن املنطقــة ليــس بهــا كهربــاء، كانــت الســيدة بانــدا تعــد وجبــات األرسة خــارج املنــزل عــىل موقــد. 

ويف إحــدى االمســيات، وبعــد تنــاول العشــاء، عــادت الســيدة بانــدا إىل املوقــد املوجــود بالخــارج لتعــد وجبــة 

ــزل، وكان يعمــل يف  ــاب األمامــي للمن ــام الب ــا أم ــس زوجه ــذرة). جل ــق ال ــدة لإلفطــار (عجــ� مــن دقي العصي

بعــض األوراق. وجلــس األطفــال بهــدوء بانتظــار فــرتة العبــادة األرسيــة، لكــن  جوشــوا البالــغ مــن العمــر خمــس 

ســنوات راح يف النــوم. 

ــاح كان  ــاً جــداً ألن املصب ــور، كان الضــوء خافت ــد للن ــة الك�وســ�، مصدرهــم الوحي ــدا ملب وإذ أوقــد القــس بان

يفــرغ مــن الوقــود. بحــث عــن إنــاء الك�وســ� وبــدأ يف إعــادة تعبئــه خــزان املصبــاح. لكــن مــا ¶ يعرفــه بانــدا 

ــاح  ــ¸ كان يفــرغ الك�وســ� يف خــزان املصب ــن. وبين ــة صغــ�ة مــن البنزي ــاً بكمي هــو أن الك�وســ� كان ملوث

اشــتعلت األبخــرة وانفجــر املصبــاح يف يديــه. 

وبشــكل غريــزي، ألقــى القــس بانــدا املصبــاح يف الناحيــة األخــرى مــن الغــرف لكــن مالبســه قــد اشــتعلت فيهــا 

ــاب البيــت وكانــت مالبســه مشــتعلة. وعــىل الفــور قامــت  ــدا زوجهــا يخــرج مــن ب النــ�ان. رأت الســيدة بان

بإلقــاء وعــاء مــن املــاء عــىل ثيابــه املحرتقــة يف حــ� بــدأ هــو بالتمــرغ عــىل األرض محــاوالً إطفــاء النــار. وبعــد 

فــرتة Aكــن مــن إخ¸دهــا. 

خــرج األطفــال مــن البيــت وهــم يرصخــون قائلــ�، «النــ�ان! النــ�ان!» وقــد أشــعل الوقــود املحــرتق الغرفــة 

األماميــة مــن املنــزل. ويف خضــم هــذه اإلثــارة، ¶ يالحــظ أحــد أن الصغــ� جوشــوا كان مفقــوداً. وبعــد لحظــات 

ــه  ــت ثياب ــت؛ كان ــن البي ــاً م ــ�ة جوشــوا يزحــف خارج ــت ورأت الصغ ــدا إىل مدخــل البي نظــرت الســيدة بان

محرتقــة. 

رصخــت األم وأمســكت ابنهــا الصغــ� وأســقطته يف وعــاء مــن املــاء. خمــدت النــار لكــن جوشــوا أصيــب بحــروق 

لغة.  با

¶ يكــن بالقريــة عيــادة طبيــة أو مستشــفى؛ لــذا، ركــض أحــد الجــ�ان إىل بيــت مــزارع لديــه ســيارة. قرعــوا 

ــدا إىل أقــرب  ــة. وقــد أرسع الرجــل إليصــال أرسة القــس بان ــاً يف مســاعدة عاجل ــه وتوســلوا إليــه طلب عــىل باب

مستشــفى. ومــع ذلــك، فــإن األرسة ¶ تتمكــن مــن دخــول غرفــة الطــوارئ إال قرابــة منتصــف الليــل. لقــد مــر 

عــىل االنفجــار والحريــق أكــ` مــن أربــع ســاعات. 

هــز األطبــاء رؤوســهم عندمــا نظــروا إىل الحــروق التــي أصيــب بهــا القــس وابنــه الصغــ�. كانــت حــروق القــس 

ــه  ــة ســاقيه ومعدت ــدا خطــ�ة، لكــن الصغــ� جوشــوا كانــت حروقــه أخطــر. فقــد غطــت الحــروق الرهيب بان

وصــدره. وكانــت كل حركــة تجعــل الصغــ� يــرصخ مــن األ¶. وحتــى أثنــاء عمــل األطبــاء عــىل معالجــة األب 

وابنــه الصغــ�، كان هنــاك بعــض األطبــاء اآلخريــن الذيــن كانــوا يحاولــون تهيئــة األرسة الحت¸ليــة وفاة جوشــوا. 

قــال الطبيــب لــألم، «نحــن نبــذل كل مــا بوســعنا إلنقــاذ ابنــك. لكــن حروقــه بالغــة وســيكون بركــة لــه إذا هــو 

مات.»

قالت السيدة باندا بحزم، «ال. لقد أنقذ الله حياته. قوموا ³ا عليكم القيام به، لكن الله سينجي ابني.»

تتمة القصة يف األسبوع القادم.



٧٢

الدرس التاسع  

نِِيُر إرميا

٢١ـ٢٧ تشرين الثاني(نوفمبر)

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: إرميــا ١٦ : ١ـ١٣؛ هوشــع ١ : ١ـ٣؛ إرميــا ٢٧ : ١ـ١٨؛ دانيــال ٤ : ٢٥؛ إرميــا 
٢٨؛ ٢تيموثــاوس ٤ : ٣ و ٤. 

ــْوٍم،  ــُه كُلَّ يَ ــأِْ:َ َوَرا3ِ، َفلُْيْنِكــْر نَْفَســُه َويَْحِمــْل َصلِيَب آيــة الحفــظ: «َوَقــاَل لِلَْجِميــعِ: إِْن أََراَد أََحــٌد أَْن يَ
ــي» (لوقــا ٩ : ٢٣).  َويَْتَبْعِن

كــÙ ســبق ورأينــا، ¶ يبــرشِّ أنبيــاء اللــه مــن خــالل الكلــ¸ت فقــط ولكنهــم بــرشوا أيضــاً مــن خــالل   

ــدون الرســالة التــي ينــادون بهــا مــن خــالل عيشــهم لهــا؛  الــدروس العمليــة. ويف بعــض األحيــان، كان األنبيــاء يجسِّ

فقــد كانــت هــذه طريقــة أخــرى ملســاعدة النــاس عــىل اســتيعاب الرســالة التــي يرســلها اللــه إىل الشــعب مــن خــالل 

ــه.  أنبيائ

وهكــذا ُدعــي إرميــا مــرة أخــرى إىل «أن يحيــا» الــكالم الــذي كان عليــه نقلــه مــن اللــه إىل النــاس. أوالً،   

كان عــىل إرميــا أن يضــع عــىل عنقــه نــ�اً خشــبياً. «هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ ِيل: اْصَنــْع لَِنْفِســَك ُربُطـًـا َوأَنْيَــاًرا، َواْجَعلَْهــا َعــَىل 

ــة،  ــى يف ظــل أفضــل الظــروف؛ ويف هــذه الحال ــة حت ــت مهمــة مرِهق ــك كان ــد وأن تل ــا ٢٧ : ٢). ال ب ــَك» (إرمي ُعْنِق

أصبحــت املهمــة أكــ` صعوبــة ألن األنبيــاء الكذبــة طعنــوا وشــككوا يف مــا قالــه إرميــا.  كننــا يف هــذا األســبوع أن 

نلقــي نظــرة فاحصــة عــىل تنافــس كل مــن الحــق والزَّيــف مــن أجــل االســتحواذ عــىل قلــوب وعقــول النــاس. وســCى 

كذلــك كيــف  كــن لرســالة يبــدو أنهــا رســالة مــن النعمــة أن تكــون رســالة مزيفــة أيضــاً. 

لقــد ُمِنــع إرميــا، ِمــن ِقبــل الــرب، ِمــن أن يحــزن عندمــا يحــزن اآلخــرون أو أن يفــرح عندمــا يفرحــون.   

ويف هــذه الحــاالت، كان الهــدف هــو مســاعدة النــاس عــىل إدراك أن مــا ســيصيبهم مــن كــوارث كان بســبب خطاياهم 

ــة.  Sــم اآل ــب أفعاله ــدة عواق ــن ِح ــاً م ــم تخفيف ــم وطاعته ــأن يف توبته وب

  Æــا ــن الث ــق ٢٨ ترشي ــادم املواف ــبت الق ــوم الس ــته ي ــتعداداً ملناقش ــدرس اس ــذا ال ــوع ه ــق يف موض ــو التعم *نرج

ــرب). (نوفم
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األحد

حياة منفردة وُمْنَعِزلة

٢٢ تشرين الثاني(نوفمبر)

كيــف تســاعدنا هــذه القصــة، املتعلقــة {نــع اللــه إلرميــا ِمــن أن يُشــارك النــاَس أحزانهــم وأفراحهــم، عــىل 

تقديــر الدعــم البــرشي الــذي نحظــى بــه مــن اآلخريــن، أو الدعــم الــذي نقدمــه لآلخريــن؟ وبقــدر أهميــة هــذا 

الدعــم، كيــف Øكننــا أن نتعلــم أن أفضــل دعــم Øكننــا الحصــول عليــه يأتينــا فقــط مــن الــرب؟

________________________________________________________
________________________________________________________

ال شــك يف ان حيــاة إرميــا ¶ تكــن ســهلة باملــرة (وكان هــو أول َمــن اعــرتف بذلــك أيضــاً!) مــع ذلــك، فقــد كانــت 

األمــور أصعــب مــ¸ قــد نتصــور.

اقــرأ إرميــا ١٦ : ١ـ١٣. مــاذا كانــت رســالة الــرب إىل إرميــا هنــا؟ وبغــض النظــر عــن قســوة هــذه الرســالة، بأيــة 
طــرق كان Øكــن لهــذه الرســالة أن تكــون بركــة للنبــي (قــارن مــع هوشــع ١ : ١ـ٣). 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

عــىل العكــس مــن هوشــع، الــذي كان ينبغــي عليــه الــزواج مــن زانيــة حتــى يُظهــر مــدى مــا أصبحــت   

عليــه العالقــة بــ� الــرب وبنــي إرسائيــل مــن تدهــور بســبب الــز< الروحــي لألمــة، كان عــىل إرميــا االمتنــاع عــن 

ــادر الحــدوث آنــذاك، بــل وباألحــرى أمــراً اســتثنائياً  الــزواج وعــن إنجــاب األطفــال باملــرة. وقــد كان ذلــك أمــراً ن

بالنســبة للزمــن والثقافــة حينهــا. فبالنســبة لبنــي إرسائيــل كان العمــل عــىل تكويــن أرسة أمــراً هامــاً جــداً لــكل شــاب. 

فإنــه باإلضافــة إىل مــا يحققــه الــزواج مــن محبــة ورفقــة بــ� الزوجــ�، كانــت أهميــة الــزواج تكمــن أيضــاً يف حمــل 

ريــة. فلــ¸ذا منــع اللــه إرميــا مــن أن يبــدأ يف تكويــن أُرسة؟ لقــد فعــل اللــه  اســم األرسة واملحافظــة عــىل بقــاء الذُّ

ذلــك مــن أجــل أن تكــون حيــاة إرميــا ذاتهــا درســاً عمليــاً حــول مــدى بشــاعة الوقــت الــذي تنفصــل فيــه العائــالت 

وحــ� يصبــح أ¶ الفــراق عبئــاً ثقيــالً عــىل مــن انفصــل عنهــم ذويهــم وتركوهــم وحيديــن. لقــد كان افتقــار إرميــا إىل 

الحيــاة األُرسيــة تحذيــراً مســتمراً ودرســاً ملعارصيــه.

وقــد امتــدت حيــاة العزلــة التــي عاشــها إرميــا لتشــمل مجــاالت أخــرى كذلــك. فقــد ُمنــع مــن دخــول   

بيــت يكــون فيــه عــزاء وِحــداد؛ وكان هــذا مــن شــأنه أن يرمــز إىل عــدم رغبــة الشــعب يف االســتجابة إىل دعــوة اللــه 

ــي. ــاش الروح ــة واالنتع ــم إىل التوب له

ــاً  ــه أيض ــموح ل ــن مس ــم، ¶ يك ــاس يف أحزانه ــم إىل الن ــن أن ينض ــا م ــه إلرمي ــع الل ــة إىل من وباإلضاف  

باالنضــ¸م إىل مناســبات الفــرح واالحتفــال. وكان هــذا رمــزاً إىل الزمــن القــادم حــ� يضــع البابليــون نهايــة ألفــراح 

بنــي إرسائيــل.  وابتهاجــات 

ــام  ــة التــي تُق ــا قــد ُحــرم مــن االشــرتاك يف العالقــات وامل¸رســات البرشي وبهــذه الوســائل، يكــون إرمي  

ســواء يف أوقــات الحــزن أو الفــرح. فقــد كان ينبغــي أن تكــون حياتــه ومــا  ألهــا مــن أحــزان درســاً عمليــاً كان الغايــة 

ــرة. ــا الرشي ــن طرقه ــوع ع ــة والرج ــة األم ــه توب من
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 االثنين 

نِِيُر إرميا

اقــرأ إرميــا ٢٧ : ١ـ١٨. مــا هــي رســالة الــرب إىل الشــعب هنــا؟ ملــاذا قــد ينظــر العديــد مــن النــاس إىل 
مــا ســمعوه مــن إرميــا عــىل أنــه خيانــة مــن قبــل إرميــا؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ــِ� الــذي كان يجــب عــىل أرميــا أن يضعــه عــىل جســده هــو عالمــة واضحــة عــىل اإلذالل  إن الِن  

الــذي عانــت منــه األمــة؛ إنــه مــا نســميه االحتــالل العســكري. (يف تثنيــة ٢٨ : ٤٨ و١ملــوك ١٢ : ٤، تــرد فكــرة 

النــ� عــىل أنهــا تعبــ� عــن الظلــم.) وكان عــىل إرميــا أن يختــرب جســدياً مــا يعنيــه الغــزو البابــيل. كان طــول 

النــ� الــذي وضعــه إرميــا عــىل ذراعيــه وكتفيــه مــرتاً ونصــف املــرت وكان ُســمكه ٨ ســنتيمرتات. وكان املغــزى 

مــن هــذه الرســالة هــو أنــه إذا Aــردت األمــة اليهوديــة ضــد بابــل فــإن الــرب ســينظر إىل ذلــك وكــ¸ لــو أن 

األمــة قــد ثــارت وAــردت ضــده هــو، وعندهــا كان املتمــردون ســيعانون نتيجــة لذلــك. 

عــىل الرغــم مــن أن هنــاك بعــض الغمــوض يف النصــوص األصليــة، إال أنــه يبــدو أن إرميــا ¶ يكــن   

ــوا  ــة الذيــن جــاؤوا إىل أورشــليم وكان ــدول األجنبي ــه وحــده وإòــا أيضــاً ملبعــوO ال ــ�اً ل ــع ن ــه أن يصن علي

ــل  ــإن رد الفع ــك. ف ــام بذل ــدم القي ــم بع ــرب له ــر ال ــن تحذي ــم م ــىل الرغ ، ع َ ــارصَّ ــد  نَبُوَخْذنَ ــرون ض يتآم

الطبيعــي لإلنســان هــو أن يقاتــل ضــد الغــازي األجنبــي ألرضــه، وهــذا مــا أراد الشــعب أن يفعلــه. ال شــك 

ــب.  ــع ترحي ــن موض ــا ¶ يك إذن يف أن كالم إرمي

ــك  ــا ٢٧ : ٥؟ (انظــر كذل ــواردة يف إرمي ــالة ال ــق بالرس ــÙ يتعل ــة خاصــة في ــم بصف ــيشء امله ــا هــو ال م
دانيــال ٤ : ٢٥).

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

هنــا مجــدداً، وكــ¸ هــو الحــال يف كل الكتــاب املقــدس بعهديــه القديــم والجديــد، يوصــف الــرب   

عــىل أنــه الخالــق ذو الســيادة عــىل كل األرض. وحتــى يف خضــم مــا بــدا أنــه فــوىض وكارثــة (حيــث قامــت 

أمــة وثنيــة بغــزو األمــة اليهوديــة والهيمنــة عليهــا)، نجــد أن قــوة اللــه وســلطانه متجليــ�. وكان هــذا األمــر، 

وال بــد وأن يكــون يف كل حــ�، مصــدر رجــاء لــكل فــرد مــن أفــراد البقيــة األمينــة للــرب عــىل مــر العصــور.

٢٣ تشرين الثاني(نوفمبر)

أن تكــون تحــت نِــÿِ العبوديــة هــو أمــر مأســاوي ال شــك فيــه؟ مــع ذلــك، اســأل نفســك: هــل وضعــت 

أي شــخص تحــت نِــÿٍ بصــورة جائــرة ومجحفــة؟ وإذا كان األمــر كذلــك، َفلِــَم ال تزيــل الِنــÿ عنــه اآلن؟ 



٧٥

الثالثاء

حرب األنبياء

 ٢٤ تشرين الثاني(نوفمبر)

يف كثــ� مــن األحيــان، نحــن ال نرغــب يف ســ¸ع األخبــار الســيئة املتعلقــة بالعقــاب الــذي ســينزل علينــا   

نتيجــة ترصفاتنــا. وقــد نحــاول تربيــر هــذه الترصفــات بحيــث ال نشــعر أنهــا الســبب وراء مــا ينتابنــا مــن محــن. وكان 

هــذا هــو الحــال يف مملكــة يهــوذا فيــ¸ يتعلــق بإرميــا والِنــ�ِ الــذي كان يحملــه. فقــد كان مــا فعلــه إرميــا رســالة 

ــا  ــر إىل النــاس. «وقــد تجــاوزت دهشــة مجلــس األمــم املجتمــع كل حــد عندمــا اخربهــم إرمي واضحــة مــن التحذي

ــوك، صفحــة ٣٦٦). ــاء واملل ــوة، األنبي ــ� الخضــوع عــىل عنقــه» (روح النب ــا وهــو حامــل ن ــه وعرفهــم به ــإرادة الل ب

ــذي  ــن ال ــذا. َم ــدوث كل ه ــهد ح ــك تش ــوذا وبأن ــة يه ــكان مملك ــن س ــك م ــل أن ــا ٢٨ : ١ـ٩. تخي ــرأ إرمي اق
ــك، إن  ــي لدي ــا هــي األســباب الت ــه؟ م ــذي ســرتغب يف تصديق ــن هــو الطــرف ال ــþ؟ َم ــþ الطرف ــن ب ســتصدقه ِم

ــا؟ ــق إرمي ــن تصدي ــدالً م ــا ب ــق َحَنِنيَّ ــدت، لتصدي وج

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

نطــق إرميــا باســم اللــه، كــ¸ تكلَّــم  َحَنِنيَّــا باســم اللــه أيضــاً. لكــن َمــن منهــ¸ كان يتكلــم حقــاً بالــكالم   

الــذي أعطــاه اللــه؟ ال  كــن أن يكــون اللــه قــد اعطاهــ¸ كالهــ¸ كالمــاً ينطقــان بــه، وذلــك ألن رســالة أحدهــ¸ كانت 

تتضــارب مــع رســالة اآلخــر! تبــدو اإلجابــة واضحــة بالنســبة لنــا اليــوم. أمــا بالنســبة لشــخص يعيــش يف ذلــك الزمــان 

فر³ــا كان األمــر أكــ` صعوبــة، عــىل الرغــم مــن أن إرميــا قــد أكــد عــىل نقطــة هامــة يف إرميــا ٢٨ : ٨ و ٩ وهــي أن 

ُ هــو بهــا، وهــي املتعلقــة بالدينونــة والهــالك.  األنبيــاء يف القديــم كانــوا قــد بــرشوا بنفــس الرســالة التــي كان يبــرشِّ

ــا فقــد توســل بإخــالص يف حضــور الكهنــة والشــعب بــأن يخضعــوا مللــك بابــل مــدى الزمــن  ــا إرمي «أّم  

الــذي حــدده الــرّب. وقــد وجــه انتبــاه رجــال يهــوذا إىل نبــّوات هوشــع وحبقــوق وصفنيــا وغ�هــم الذيــن حملــوا 

رســائل توبيــخ وإنــذار القوهــا عــىل مســامع الشــعب شــبيهة برســالته. كــ¸ وجــه انتباهــم إىل حــوادث Aّــت طبقــاً 

لنبــّوات ايقــاع الجــزاء عــىل الخطيئــة التــي ¶ يعــرتف بهــا اصحابهــا وال تابــوا عنهــا. ففــي الزمــن املــايض افتقــد الــرّب 

بأحكامــه غــ� التائبــ� اAامــاً مضبوطــاً لقصــده كــ¸ أعلــن عــىل أفــواه رســله» (روح النبــوة، األنبيــاء وامللــوك، صفحــة 

.(٣٦٧

وباختصــار، فإنــه كــ¸ ينبغــي أن نتعلــم نحــن اليــوم دروســاً مــن التاريــخ املقــدس، كان إرميــا يســعى إىل   

أن يجعــل النــاس يف عــرصه يفعلــون الــيشء ذاتــه: أن يتعلمــوا مــن املــايض W ال يرتكبــوا نفــس األخطــاء التــي ارتكبهــا 

آباؤهــم. ورغــم أنــه كان مــن الصعــب بالنســبة لهــم االســت¸ع إليــه يف الســابق، إال أن األمــر قــد اصبــح أكــ` صعوبــة 

ــا. ــادي بهــا إرمي ــادي برســالة مناقضــة للرســالة التــي كان ين ــا «خدمتــه» وأخــذ ين ــدأ َحَنِنيَّ عندمــا ب

لقــد بــدا أن حننيــا، الــذي يعنــي اســمه «لقــد كان اللــه كرØــاً»، يقــدم رســالة مــن النعمــة واملغفــرة والخــالص. 

مــا هــو الــدرس الــذي ينبغــي أن نتعلمــه مــن هــذا املبــرشِّ الــكاذب الــذي كان يبــرش بالنعمــة الزائفــة؟



٧٦

االربعاء

النِّير الحديدي

٢٥ تشرين الثاني(نوفمبر)

بنــا األمــور عــىل أنفســنا مــن خــالل عنادنــا؟ وعندمــا يتعلــق األمــر  َمــن منَّــا ] يختــرب كيــف صعَّ

بالــرب، ملــاذا مــن املهــم داKــاً الخضــوع والتســليم لــه مبــارشة بــدالً مــن االســتمرار يف املقاومــة 

وتصعيــب األمــور أكــ8 عــىل أنفســنا؟

¶ تكــن املعركــة بــ� األنبيــاء مجــرد معركــة كلــ¸ت، بــل كانــت معركــة أفعــال كذلــك. فقــد قــام   

إرميــا، إطاعــة لــكالم اللــه، بوضــع نــ� خشــبي حــول عنقــه؛ وقــد كان ذلــك رمــزاً علنيــاً للرســالة التــي كان 

ــاس. ــا إىل الن ــد حمله ق

ماذا كانت الرمزية النبوية للعمل الذي قام به َحَنِنيَّا؟ إرميا ٢٨ : ١ـ١١.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

تخيــل، عــىل ســبيل املثــال، أنــه بعــد أن لعــن املســيح شــجرة التــ� (مرقــس ١١ : ١٢ و ١٩ـ٢١)،   

أن شــخصاً مــا ســمع ³ــا قالــه املســيح وعــرف مــا حــدث فقــام بــزرع تينــة جديــدة يف نفــس املــكان وذلــك 

محاولــة منــه لدحــض النبــوة التــي نطــق بهــا املســيح بشــأن اَلتِّيَنــة. وهــذا مــا فعلــه حننيــا مــع إرميــا ومــع 

يــاً  النبــوة التــي كان يرمــز إليهــا الِنــ� الــذي كان إرميــا يضعــه عــىل عنقــه. لقــد كان مــا قــام بــه حننيــا تحدِّ

رصيحــاً ملــا قالــه إرميــا. الحــظ ردة فعــل إرميــا كذلــك. ال يذكــر النــص الكتــاR أي يشء مــ¸ قالــه إرميــا بعــد 

أن تــم تكســ� النِّــ�. فــكل مــا فعلــه إرميــا هــو أنــه اســتدار ومــىض يف ســبيله. وإذا كانــت القصــة قــد انتهــت 

عنــد هــذا الحــد، لبــدا أن النبــي إرميــا قــد تراجــع وانهــزم.

اقرأ إرميا ٢٨ : ١٢ـ١٤. ما الذي حدث بعد ذلك؟ ماذا كانت رسالة إرميا الجديدة؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

¶ يكــن رد فعــل إرميــا، إزاء مــا فعلــه حننيــا، رّد فعــل انتقامــي. بــدالً مــن ذلــك، كان رّد فعلــه   

عبــارة عــن رســالة واضحــة أخــرى مــن عنــد الــرب، لكنهــا كانــت حتــى أقــوى مــ¸ ســبقها مــن رســائل. فر³ــا 

كان ³قــدور حننيــا أن يكــّرس نــ�اً خشــبياً، لكــن َمــن ذا الــذي  كنــه تكســ� نــ� مصنــوع مــن الحديــد؟ إنَّ مــا 

قالــه اللــه للشــعب هــو أنهــم يزيــدون األمــور ســوءاً مــن خــالل عنادهــم ورفضهــم وعــدم طاعتهــم. وكــ¸ 

لــو أن اللــه يقــول لهــم أنــه إذا كنتــم ال تقبلــون بنــ� خشــبي فإليكــم بنــ� حديــدي رداً عــىل عنادكــم وعــدم 

انصياعكــم.



٧٧

الخميس

الثقة في األكاذيب

٢٦ تشرين الثاني(نوفمبر)

ْعَب يَتَِّكُل َعَىل الَْكِذِب» (إرميا ٢٨ : ١٥). «اْسَمْع يَا َحَنِنيَّا. إِنَّ الرَّبَّ لَْم يُْرِسلَْك، َوأَنَْت قَْد َجَعلَْت هَذا الشَّ

إن اإلجابــة عــىل الســؤال املتعلــق ³َــن كان عــىل صــواب، ســواء إرميــا أو حننيــا، قــد جــاءت رسيعــة ³ــا   

فيــه الكفايــة. فــإن اآليــة يف إرميــا ٢٨ : ١٦ و ١٧ تبــّ� لنــا مصــ� النبــي الكــذاب، وهــو نفــس املصــ� الــذي كان النبــي 

ــه. ــأ ب ــد تنب ــي ق الحقيق

وعــىل الرغــم مــن أن حننيــا كان قــد مــات إال أنــه ألحــق األرضار باألمــة. و³عنــى مــن املعــا| فــإن أع¸لــه   

قــد تبعتــه. فقــد جعــل النــاس «يثقــون يف أكذوبــة». فــإن مــا فعلــه، حســب مــا يعنيــه الفعــل باللغــة العربيــة، هــو أنــه 

تســبب يف جعــل النــاس «يثقــون». ولكنــه جعلهــم يثقــون يف أكذوبــة. وليــس معنــى هــذا أنــه أجربهــم عــىل تصديــق 

أكذوبتــه وإòــا فعــل ذلــك عــن طريــق الخــداع والتضليــل. فعــىل الرغــم مــن أن الــرب ¶ يرســله، إال أنــه تكلــم باســم 

ــه أهميتــه يف يهــوذا. إضافــة إىل ذلــك، فإنــه مــن املؤكــد أن رســالة «النعمــة» و  الــرب، وهــو األمــر الــذي كانــت ل

«اإلنقــاذ» و «الفــداء» التــي جــاء بهــا حننيــا كانــت شــيئاً أراد النــاس ســ¸عه يف ضــوء التهديــد الخطــ� الــذي شــّكلته 

بابــل عــىل األمــة اليهوديــة. مــع ذلــك، فقــد كان مــا نطــق بــه حننيــا هــو «بشــارة» زائفــة ورســالة خــالص كاذبــة ¶ 

يرســلها الــرب لشــعبه. لذلــك، فإنــه يف الوقــت الــذي كان فيــه النــاس بحاجــة إىل ســ¸ع كالم إرميــا ورســالة الفــداء 

التــي يجلبهــا، اســتمعوا بــدالً مــن ذلــك إىل كالم حننيــا، وهــذا مــا زاد مــن مآســيهم وويالتهــم وجعلهــا أكــ` ســوءاً.

ما هو وجه الشبه بþ الفقرات الكتابية التالية وبþ اآلية التي يف إرميا ٢٨ : ١٥؟

 ٢تيموثاوس ٤ : ٣ و ٤؛  _______________________________________

______________________________________________________

٢تسالونيL ٢ : ١٠ـ١٢.________________________________________

______________________________________________________

ال تختلــف األمــور اليــوم عــ¸ كانــت عليــه قبــالً: فنحــن يف رصاع عظيــم، إننــا يف خضــم معركــة لالســتحواذ   

عــىل قلــوب وعقــول باليــ� البــرش الذيــن يســكنون عــىل األرض. يعمــل الشــيطان بــكل جــد W يجعــل أكــرب عــدد 

ممكــن مــن البــرش «يثقــون يف أكذوبــة»، و كــن لهــذه األكذوبــة أن تــأó يف عــدة مظاهــر وأشــكال، طاملــا أنهــا داIــاً 

ــاُة» (يوحنــا ١٤ : ٦)، فــإن أكاذيــب الشــيطان  كــن أن  أكاذيــب. وألن املســيح قــال «أَنَــا ُهــَو الطَِّريــُق َوالَْحــقُّ َوالَْحيَ

ــيشء أو ذاك ال يشــتمل عــىل الحــق كــ¸ هــو يف املســيح. ــا أن هــذا ال ــأي يشء وكل يشء، طامل ــة ب تكــون متعلق

ــِكنا باملســيح  ــوم؟ ملــاذا يعــد *ّس مــا هــي بعــض األكاذيــب الواســعة االنتشــار يف ثقافتــك الي

ــدة ضــد هــذه األكاذيــب؟ ــا الوحي ــه هــو حÙيتن وبكلمت
___________________________________________________
___________________________________________________
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الجمعة 
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أسئلة للنقاش

٢٧ تشرين الثاني(نوفمبر)

كــ¸ رأينــا، يريــد النــاس أن يصدقــوا األخبــار الســارة، وليــس الســيئة أو املحزنــة؟ فعــىل   

ســبيل املثــال، أراد النــاس قد ــاً أن يصدقــوا رســالة حننيــا وليــس إرميــا. ويف عرصنــا الحــايل يحــدث 

ــِرصون، مثــالً، عــىل أن عاملنــا ســوف يتحســن مــع مــرور  الــيشء ذاتــه أيضــاً. فــال يــزال الكثــ�ون يُ

الوقــت. ومــع ذلــك، فإنــه حتــى ملحــداً مثــل «تــ�ي إيغلتــون» يــرى أن هــذه الفكــرة هــي مدعــاة 

ــاب  ــه أصح ــادي ب ــا ين ــو م ــل، وه ــه إىل األفض ــا يف طريق ــأن عاملن ــول ب ــول: «إن الق ــخرية فيق للس

ــار  ــوة االنتص ــإن نش ــاذجة. ف ــة الس ــن دروب الخراف ــطورة ودرب م ــو اس ــة، ه ــات الليربالي النظري

الهشــة هــذه هــي ِمــن إحــدى مخلّفــات العــرص البطــويل الليــربايل، حــ� كانــت الطبقــات الوســطى 

مزدهــرة. أمــا اليــوم، فعاملنــا مكتــظ بــاالزدراء والتشــكيك اللَذيــن أّديــا إىل تدهــور وانحــدار معظــم 

تلــك الســاللة املَُوقَّــرِة» [العقــل واإل ــان والثــورة: تأمــالت يف الجــدل بشــأن اللــه، صحفــة ٧٠، طبعــة 

ــناً يف بعــض جوانــب الحيــاة، إال أن عاملنــا يف حــد ذاتــه  كينــدل]. وعــىل الرغــم مــن أن هنــاك تحسُّ

ــا  ــا نريــد أن يكــون لن ال يبــرشِّ بالكثــ� مــن الرجــاء والعــزاء، وخاصــة عــىل املــدى البعيــد. فــإذا كن

ــا يف  ــا يف يشء إلهــي وليــس أريض، ينبغــي أن يكــون رجاؤن ــاً، فيجــب أن يكــون رجاؤن رجــاًء حقيقي

يشء خــارق للطبيعــة وليــس طبيعــي. وبطبيعــة الحــال، هــذا هــو مــا تــدور بشــارة اإلنجيــل حولــه: 

تدّخــل اللــه الخــارق يف عاملنــا وحياتنــا. وبــدون ذلــك، لــن يكــون لدينــا ســوى املزيــد مــن األشــخاص 

مثــل حننيــا ومــا ينــادون بــه مــن أكاذيــب.

اً باألمــل  َ  ١. فكــر يف مســتقبل أرضنــا ككل، حتــى ولــو مــن وجهــة نظــر برشيــة بحتــة. هــل يبــدو عاملنــا ُمَبــرشِّ

ومليئــاً بالوعــود أَْم أنــه يبــدو مخيفــاً وخطــÿاً ومليئــاً بعــدم اليقــþ والشــكوك؟ مــا هــي األســباب التــي Øكنــك 

أن تــربر بهــا إجابتــك؟

٢. إن املغــزى مــن رســالة إرميــا، وكــÙ رأينــا يف ســياق أكاذيــب حننيــا، هــو أن ننظــر إىل املــايض، إىل التاريــخ، 

وأن نتعلــم منــه. كتبــت روح النبــوة شــيئاً مشــابهاً: «ليــس هنــاك مــا نخافــه للمســتقبل ســوى نســياننا الطريــق 

التــي قادنــا الــرب بهــا، وتعليمــه لنــا يف مــايض تاريخنــا» (إرشــادات للكنيســة، املجلــد الثــاÏ، صفحــة ٦١٨). مــا 

الــذي تعنيــه روح النبــوة بذلــك؟ مــا الــذي حــدث يف ماضينــا ورأينــا مــن خاللــه توجيــه اللــه لنــا وØكــن أن 

يســاعدنا عــىل أن نكــون مســتعدين ملــا ســيأ: حتــÙً يف املســتقبل؟ 

٣. لقــد قــدم حننيــا رســالة مــن النعمــة الزائفــة. مــا هــي بعــض رســائل النعمــة الزائفــة اليــوم والتــي يجــب أن 

نحــرتس منهــا؟ إن النعمــة، بالطبــع، هــي رجاؤنــا الوحيــد، ولكــن بأيــة طــرق Øكــن أن تكــون النعمــة املقدمــة 

إلينــا نعمــة زائفــة؟
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كان عــالج الحــروق مؤملــاً جــداً. كانــت املمرضــات تقمــن كل يــوم بتغيــ� الضــ¸دات وتغمســن الحروق 

يف امليــاه املالحــة. ثــم كانــت تقمــن بكشــط الحــروق بلطــف إلزالــة الجلــد امليــت ملنــع العــدوى. وقامت 

املمرضــات بتعليــم الســيدة بانــدا كيفيــة غســل الجــروح ووضــع الــدواء. وقــد بقيــت يف املستشــفى مــع 

زوجهــا وابنتهــا لتهتــم بهــ¸. وبعــد شــهرين طويلــ�، ألــح القــس بانــدا عــىل وجــوب العــودة إىل البيــت. 

وكان بالــكاد يســتطيع املــيش، لكنــه كان قلقــاً بشــأن أعضــاء كنيســته. بقــي جوشــوا وامــه يف املستشــفى 

ملــدة أربعــة أشــهر أخــرى. 

ويف كل يــوم كانــت األم تتحــدث إليــه بطلــف وهــي تنظــف جروحهــا وتضــع عليهــا األدويــة الالزمــة. 

وعمــل حضورهــا عــىل تقويــة الصبــي  ومنحــه الرجــاء. لقــد كان مــن الصعــب عــىل األرسة االنفصــال 

عــن بعضهــم البعــض لعــدة أشــهر. 

¶ يكن ³قدورهم زيارة بعضهم البعض، لكنه كان  كنهم أن يصلوا من أجل بعضهم بعضاً. 

وبعــد ســتة أشــهر، تــم نقــل جوشــوا إىل مستشــفى للتأهيــل حيــث ظــل هنــاك لثالثــة أشــهر أخــرى 

مــن العــالج الطبيعــي. ¶ يســتطع املــيش لكنــه تعلــم اســتخدام مشــاية. بــدأت والدتــه روتــ� جديــد من 

العــالج اليومــي. كانــت تغمــر رجليــه يف مــاء دافــئ ثــم تقــوم بشــد  العضــالت يف ســاقيه. كان األمــر 

مؤملــاً بالنســبة لجوشــوا لكنهــا كانــت تشــجعه عــىل الرتنيــم بــدالً مــن البــكاء. 

وأخــ�اً Aكــن جوشــوا مــن العــودة إىل البيــت لكــن أمــه اســتمرت يف عالجــه وشــجعته عــىل الســ�. 

وبعــد عــام مــن التعــايف والعــالج، Aكــن جوشــوا مــن املــيش دون مســاعدة. 

وقــد تطلــب تعــايف القــس بانــدا فــرتة طويلــة أيضــاً. فــإن عضــالت رجلــه التالفــة ¶ تتمــدد ³ــا فيــه 

الكفايــة لتســمح لــه بركــوب الدراجــة. وقــد صعــب ذلــك مــن أمــر ذهابــه مــن كنيســة إىل أخــرى يف 

الريــف. لكــن كنائســه اســتمرت يف النمــو مــن حيــث العــدد واإل ــان. 

ــة، وكان  ــاء محنتهــم الطويل ــه أثن ــراد أرست ــرد مــن أف ــه كان بجانــب كل ف ــدا أن الل يعــرف القــس بان

ــا.  ــى يف أصعــب لحظــات حياتن ــا حت ــه يباركن ــدا، «كان الل ــول القــس بان ــارك ويشــفي. يق يشــجع ويب

عندمــا عــدت للعمــل بعــد خروجــي مــن املستشــفى، ازدهــرت الكنيســة أكــ`، وجــاء املزيــد مــن النــاس 

إىل الكنيســة بحيــث فاقــت أعدادهــم أعــداد َمــن كانــوا يحــرضون قبــل الحريــق.»

والســيدة بانــدا ممتنــة مــن أجــل بــركات اللــه أثنــاء هــذه املحنــة الرهيبــة. وهــي تقــول، «أشــكر اللــه 

مــن أجــل إنقــاذه لحيــاة زوجــي وابنــي. علمنــي هــذا االختبــار أهميــة قضــاء املزيــد مــن الوقــت مــع 

ــا  ــك عندم ــت ذل ــي رأي ــوا، لكن ــة يف جوش ــات الخاص ــض الصف ــة بع ــت يف مالحظ ــد أخفق ــي. لق عائلت

كنــت يف املستشــفى. عــىل ســبيل املثــال، كانــت لديــه موهبــة رائعــة للرتنيــم ¶ أكــن قــد الحظتهــا إال 

عندمــا ســمعته يرنــم عندمــا كانــت محجــوزاً يف غرفتــه باملستشــفى. وأثنــاء فــرتة إقامتنــا الطويلــة يف 

املستشــفى، كان لدينــا الوقــت لنصبــح أصدقــاء مــع بعضنــا البعــض ومــع اللــه.» 

بعــد دراســته يف جامعــة ســلويس يف ز¢بابــوي، يعمــل واســييل بانــدا اآلن قســاً مرســوماً يف مــاالوي. 

وأثنــاء وجــود األرسة يف ســولويس، كانــت الزوجــة تــدرس بعــض املــواد كلــ� ســمح وقتهــا. 
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ــال ٩ : ٢. : ١ـ١٤؛ داني

ــُه  ، ألَنَّ بِّ ــرَّ ــا إَِىل ال ــوا ألَْجلَِه ــا، َوَصلُّ ــَبْيُتكُْم إِلَْيَه ــي َس ــِة الَِّت ــالََم الَْمِديَن ــوا َس ــة الحفــظ: «َواطْلُُب آي
ــا ٢٩ : ٧).  ــالٌَم» (إرمي ــْم َس ــوُن لَكُ ــالَِمَها يَكُ ِبَس

«ويف خــالل ســنوات قصــ�ة ســيكون ملــك بابــل أداة غضــب يف يــد اللــه عــىل شــعب يهــوذا   

ــت  ــا. وكان ــرص الفتتاحه ــوش نبوخذن ــا جي ــدة وتدخله ــراراً عدي ــتُحاَرص م ــت أورشــليم س ــب. كان ــ� التائ غ

ســتؤخذ ج¸عــة بعــد أخــرى أرسى إىل أرض شــنعار - يف بــاديء األمــر تتكــون مــن أفــراد قليــيل العــدد. ولكن 

بعــد ذلــك ســيبلغ عددهــم آالفــاً وربــوات - حيــث يبقــون هنــاك يف منفــى اضطــراري. فيهوياقيــم ويهوياكــ� 

ــا – كّل هــؤالء امللــوك اليهــود، كان كّل منهــم يف دوره ســيص� عبــداً تابعــاً مللــك بابــل، وكّل منهــم  وصدقي

كان ســيتمّرد بــدوره. وكانــت ســتحّل بتلــك األّمــة املتمــردة عقوبــات قاســية تتبعهــا عقوبــات أخــرى أشــد 

قســوة إىل أن تصــ� أرضهــم يف نهايــة األمــر خرابــاً يبابــاً، وأورشــليم كانــت مزمعــة أن تالقــى املصــ� ذاتــه 

وتلتهمهــا النــ�ان، والهيــكل الــذي بنــاه ســلي¸ن كان ســيخرب ومملكــة يهــوذا كانــت ستســقط ولــن تقــوم 

ــوك، صفحــة ٣٤٧ و ٣٤٨). ــاء واملل ــوة، األنبي ــ� أمــم األرض» (روح النب ــوأ مركزهــا األول ب ــة لتتب ثاني

ــذارات  ــ� مــن اإلن ــدون الكث ــأó ب ــة ¶ ي ــا حــل باألمــة اليهودي ــإن م ــا، وكــ¸ ســCى، ف كــ¸ رأين  

والتوســالت ِمــن ِقبــل األنبيــاء، وخاصــة إرميــا. و¶ يجلــب رفضهــم للطاعــة ســوى الخــراب. ليتنــا نتعلــم مــن 

أخطائهــم!

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداًد ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق ٥ كانــون األول 

(ديســمرب).



٨١

البكاء على «تموز»

٢٩ تشرين الثاني(نوفمبر)األحد

عــىل الرغــم مــن أن إرميــا ر³ــا يكــون قــد شــعر بالوحــدة أحيانــاً، إال أنــه ¶ يكــن وحيــداً.   

فقــد أقــام اللــُه النبــي حزقيــال، الــذي كان معــارصاً إلرميــا، ولكنــه كان يعيــش بــ� األرسى يف بابــل، 

ــه املســبي� وليؤكــد كذلــك عــىل مــا كان الــرب يقولــه عــىل لســان إرميــا  مــن أجــل أن يعــّزي وينبّ

خــالل تلــك الســنوات الطويلــة والصعبــة. كان ينبغــي أن يقــوم حزقيــال، مــن خــالل خدمتــه، بتحذيــر 

النــاس مــن ح¸قــة تصديــق النبــوءات الكاذبــة حــول العــودة املبكــرة مــن بابــل. وكان عليــه أيضــاً أن 

يتنبــأ، مــن خــالل مختلــف الرمــوز والرســائل، بالحصــار املدّمــر الــذي كان ســيحل بأورشــليم بســبب 

رفــض النــاس التوبــة والرجــوع عــن إSهــم وارتدادهــم. 

اقــرأ حزقيــال ٨. مــا الــذي أُظِْهــَر وأُْعلِــَن للنبــي؟ مــاذا يخربنــا هــذا عــن مــدى مــا Øكــن للثقافــة 
الســائدة أن تكــون عليــه مــن قــوة وتأثــÿ، وعــن كيــف Øكــن لهــا أن تؤثِّــر حتــى يف أكــ8 األشــياء 

ُقدســية؟ مــا هــو التحذيــر الــذي ينبغــي أن نســتخلصه ألنفســنا مــن هــذا األمــر؟ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 

رغــم عــدد املــرات الواضحــة التــي تــم فيهــا التحذيــر مــن الوثنيــة وعبــادة آلهــة أخــرى، يف   

روا منــه كان هــو بالضبــط مــا قــد حــدث،  كتابــات مــوىس واألنبيــاء، تُظهــر هــذه اآليــات أن مــا حــذِّ

حتــى داخــل الســاحات املقدســة للهيــكل. فقــد كان «البــكاء َعــَىل Aَُّــوَز» هــو طقــس رثــاء عــىل إلــه 

ــى إِنَّ َجِميــَع  ــام الثانيــة تقــول: «َحتَّ ــار األي «بــالد مــا بــ� النهريــن». وال عجــب يف أن اآليــة يف أخب

بِّ الَّــِذي  ــَت الــرَّ ُســوا بَيْ ُوا الِْخيَانَــَة َحَســَب كُلِّ َرَجاَســاِت األَُمــِم، َونَجَّ َ̀ ــ ــْعِب أَكْ ُرَؤَســاِء الَْكَهَنــِة َوالشَّ

ــام ٣٦ : ١٤).  ــار األي ــلِيَم» (٢أخب ــُه ِيف أُوُرَش َس قَدَّ

أمعــن التفكــ� يف حزقيــال ٨ : ١٢. إن عبــارة «َمَخــاِدِع تََصاِويــِرِه» غامضــة بعــض الــيشء.   

ــوا فيهــا أوثانهــم، كــ¸  كــن أن تعنــي مخــادع خيالهــم، ومخــادع  فقــد تعنــي املخــادع التــي خّزن

ــا الحالتــ�، نجــد أن الشــيوخ والقــادة قــد ســقطوا وانحرفــوا كثــ�اً لدرجــة أنهــم  قلوبهــم. ويف كلت

قالــوا أن الــرب ¶ يــَر مــا كانــوا يفعلونــه، وبــأن الــرب قــد تخــّىل عنهــم. إنهــا طريقــة أخــرى للقــول 

ــة.» لقــد انخــرط أولئــك النــاس يف هــذه  ــه بهــذه األمــور؛ إنهــا ليســت ذات أهمي ــرب ال يأب أن «ال

امل¸رســات يف ســاحات هيــكل اللــه ذاتــه، وســقطوا يف أفــدح أنــواع الوثنيــة، وعملــوا بالتحديــد كل 

ــّرروا أع¸لهــم يف عقولهــم.  ــه. واألســوأ مــن ذلــك هــو أنهــم ب ــه عليهــم عمل مــت كلمــة الل مــا حرَّ

وهنــا نــرى مــرة أخــرى مــا كان يعنيــه بولــس عندمــا تحــدث عــن أولئــك الذيــن عبــدوا املخلــوق 

ــة ١ : ٢٢ـ٢٥).  ــق (انظــر رومي ــن الخال ــدالً م ب



٨٢

فترة الحكم التعيسة للملك صدقيا

٣٠ تشرين الثاني(نوفمبر)االثنين

ــرُّ يَْهــُوه»، آخــر ملــك جلــس عــىل عــرش يهــوذا قبــل  كان صدقيــا، الــذي يعنــي اســمه «ِب  

ــا كان مســتعداً  خرابهــا عــىل يــد البابليــ� يف عــام ٥٨٦ قبــل امليــالد. وقــد بــدا يف البدايــة أن صدقي

إلطاعــة كالم إرميــا والخضــوع للبابليــ�. مــع ذلــك، فــإن هــذا املوقــف ¶ يســتمر. 

اقرأ إرميا ٣٧ : ١ـ١٠. ماذا كان التحذير الذي أعطاه إرميا للملك صدقيا؟
__________________________________________________
__________________________________________________

قــام صدقيــا، بضغــط مــن رعايــاه، وعــىل األرجــح طبقــة النبــالء، بتجاهــل تحذيــرات إرميــا،   

ودخــل بــدالً مــن ذلــك يف تحالفــات عســكرية مــع املرصيــ� عــىل رجــاء درء التهديــد البابــيل. (انظــر 

حزقيــال ١٧ : ١٥ـ١٨). لكــن، وكــ¸ كان قــد ُحــذر يف حينــه، ¶ يــأِت اإلنقــاذ عــىل يــد املرصيــ� عــىل 

كل حــال. 

اقرأ إرميا ٣٨ : ١ـ٦. ما الذي حدث إلرميا (مجدداً) بسبب قيامه بإعالن كلمة الله للناس؟ 
__________________________________________________
__________________________________________________

كــ¸ قــال املســيح، «لَيْــَس نَِبــيٌّ ِبــالَ كََراَمــٍة إِالَّ ِيف َوطَِنــِه َوبـَـْ�َ أَقِْربَائـِـِه َوِيف بَيِْتــِه» (مرقــس ٦   

: ٤). ومــرة أخــرى واجــه إرميــا املســك� غضــب بنــي شــعبه. ومــع هــذا، فــإن إرميــا، وكباقــي األمــة، 

ْر. لكــن التحذيــر يف هــذه الحالــة كان يتعلــق باملحــن التــي ســيواجهها  ال  كنــه أن يقــول أنــه ¶ يَُحــذَّ

إذا هــو ظــل أمينــاً للــه، وقــد ظــل أمينــاً للــه بالفعــل!

ــب األمــر عــىل إرميــا، هــو أنــه قــد اُتْهــم بإضعــاف الــروح املعنويــة لألمــة.  ور³ــا مــا صعَّ  

ــك،  ــدالً مــن ذل ــرب يتحــدث إليهــم؛ ب ــة، ¶ يســمعوا لصــوت ال ــكهم بالخطي ــاس، وبســبب Aّس فالن

اعتقــدوا أن ذلــك الصــوت هــو صــوت عــدو. وهكــذا أرادوا إســكات إرميــا الــذي ¶ يؤيــد رغبتهــم 

يف مواجهــة العــدو الخارجــي ومحاربتــه، وجــال يف ربــوع األمــة لســنوات يقــول لهــم أنــه ال  كنهــم 

ــرب ضدهــم.  ــأن ال االنتصــار عــىل عدوهــم وب

بغــض النظــر عــن املخاطــر والصعوبــات التــي واجههــا إرميــا، إال أن مــا كان أصعــب بكثــÿ بالنســبة لــه 

هــو ســÙع الُتهمــة املوجهــة إليــه بأنــه كان يســعى إىل أذيــة شــعبه وليــس منفعتهــم. مــا هــو شــعورك 

عندمــا تُتَّهــم بأنــك تــؤذي وتــرض األشــخاص الذيــن تســعى جاهــداً إىل مســاعدتهم؟  



٨٣

سقوط أورشليم

١ كانون األول(ديسمبر)الثالثاء

ــالد، واســتمر  ــل املي ــام ٥٨٨ قب ــر) ع ــون األول (يناي ــة يف كان ــدأ حصــار أورشــليم بصــورة ِجّديّ ب  

حتــى أواخــر صيــف عــام ٥٨٦ قبــل امليــالد. وقــد Aكنــت أورشــليم مــن الصمــود ألكــ` مــن عامــ� قبــل أن 

تتحقــق نبــوءة إرميــا وذلــك حــ� اقتحمــت القــوات البابليــة أســوار أورشــليم ودمــرت املدينــة. وكان الجــوع 

شــديداً للغايــة داخــل أســوار املدينــة لدرجــة أن املدافعــ� قــد خــارت كل قواهــم و¶ يســتطيعوا املقاومــة 

لفــرتة أطــول. وقــد هــرب امللــك صدقيــا بعائلتــه ولكــن مــن دون جــدوى.  فقــد تــم القبــض عليــه واقتيــد 

إىل نبوخذنــرص الــذي قــام بإعــدام أبنــاء امللــك صدقيــا أمــام عينــي أبيهــم.  كننــا أن نقــرأ املزيــد عــن هــذه 

ــا ٣٩ : ١ـ١٠.  القصــة يف إرمي

اقرأ إرميا ٤٠ : ١ـ٦. ما هي أهمية الكلÙت التي نطق بها نبوخذنرص إىل إرميا؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

الــيشء املدهــش هــو أن هــذا القائــد الوثنــي قــد فهــم املوقــف بشــكل أفضــل بكثــ� مــن فهــم   

بنــي إرسائيــل لــه! ومــن الواضــح أن البابليــ� كانــت لديهــم بعــض املعلومــات عــن إرميــا وعــن عملــه، وقــد 

كانــوا يعاملونــه بطريقــة مختلفــة عــن معاملتهــم لآلخريــن، مثــل صدقيــا (انظــر إرميــا ٣٩ : ١١ و ١٢). وال 

يُظهــر النــص الكتــاR الســبب الــذي جعــل هــذا القائــد الوثنــي يُْرِجــُع إىل الــرب، الســبب وراء دمــار، كعقــاب 

للنــاس عــىل خطاياهــم، بــدالً مــن أن ينســبه إىل تفــوق آلهتــه عــىل إلــه يهــوذا. وأيــا كان الســبب، فــإن هــذه 

تبقــى شــهادة مذهلــة حــول كيــف أنــه، يف خضــم مثــل هــذه الكارثــة التــي وضــع النــاس أنفســهم فيهــا بــال 

داعــي، قــام اللــه بإعــالن يشء عــن نفســه إىل الوثنيــ�. 

وقــد كان عــىل إرميــا أن يختــار بــ� الذهــاب مــع املســبي� إىل بابــل أو البقــاء يف يهــوذا مــع البقيــة   

املتبقيــة؟ إنَّ أيــاً مــن هذيــن الخياريــن ال يعــد ذات جاذبيــة خاصــة نظــراً للظــروف املؤملــة التــي أحاقــت 

بجميــع شــعب يهــوذا. مــع ذلــك، فاملؤكــد هــو أن االحتياجــات الروحيــة لــكال املجموعتــ� كانــت كبــ�ة وقــد 

ــَ� ِيف األَْرِض»،  ــْعِب الْبَاِق ــِط الشَّ ــا البقــاء «ِيف َوْس ــا الخدمــة أينــ¸ ذهــب. وقــد قــرر إرمي كان ³قــدور إرمي

أولئــك املســاك� الذيــن ال شــك يف أنهــم كانــوا بحاجــة إىل التشــجيع والدعــم اللذيــن حصلــوا عليهــ¸ ِمــن 

ــا ٤٠ : ٦ و ٧).  ــا (إرمي ــل إرمي ِقب

كيــف Øكنــك أن تتعلــم خدمــة اآلخريــن، بغــض النظــر عــن الظــروف التــي أنــت فيهــا؟ ملــاذا 

مــن املهــم، حتــى بالنســبة لــك أنــت نفســك، أن تخــدم بــأي طريقــة Øكنــك أن تخــدم بهــا؟
___________________________________________________
___________________________________________________



٨٤

ِبكُلِّ َقلِْبكُْم

لقد اعطينا الموهبة النبوية في الخدمة الرائعة أللن ج. هوايت. كيف يمكننا أن نتأكد من أننا 

ال نُظهر نحوها نفس الموقف الذي أظهره الكثيرون (ولكن ليس الكل) نحو إرميا ورسالته؟
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

٢ كانون األول(ديسمبر)األربعاء

ــذا  ــع ه ــخيص م ــارك الش ــاذا كان اختب ــا ٢٩ : ١٣). م ــْم» (إرمي ــكُلِّ َقلِْبكُ ــي ِب ــي إِْذ تَطْلُُبونَِن ــي َفَتِجُدونَِن «َوتَطْلُُبونَِن

ــْم» ؟  ــكُلِّ َقلِْبكُ ــارة «ِب ــه عب ــذي تعني ــا ال الوعــد؟ م

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ــ�  ــون البابلي ــون يقاتل ــاس يف أورشــليم ال يزال ــا كان الن ــى عندم ــة. حت ــة مــن النهاي ــرب البداي يعــرف ال  

آملــ� أن يكــون كالم األنبيــاء الكذبــة صحيحــاً، كان الــرب يســتخدم إرميــا ليتحــدث عــن املســتقبل، وليتحــدث إىل 

أولئــك الذيــن كانــوا يف بابــل بالفعــل وإىل أولئــك الذيــن ســيكونون هنــاك يف نهايــة املطــاف. ومــا هــو الــكالم الــذي 

ــا؟ ــه إرمي نطــق ب

اقرأ إرميا ٢٩ : ١ـ١٤. كيف تتجىل محبة ورحمة الله يف هذه الفقرات الكتابية؟
__________________________________________________________
__________________________________________________________

كان فيــ¸ مــا قالــه إرميــا يف هــذه الفقــرة رســالة مــن النعمــة الحقيقيــة عــىل عكــس رســالة «النعمــة»   

الزائفــة التــي كان النــاس قــد ســمعوها مــن األنبيــاء الذيــن قالــوا لهــم أن َســبْيهم ســينتهي بعــد فــرتة قصــ�ة، بــل 

وحــددوا الوقــت وقالــوا أن ذلــك ســيحدث بعــد عامــ�. مــع ذلــك، فهــذه ¶ تكــن خطــة اللــه، ومــا كان هــذا ليحــدث. 

ــا الواضحــة، كان عليهــم أن يقبلــوا أن هــذا كان مص�هــم، عــىل األقــل يف  ــاًء عــىل تعاليــم إرمي بــدالً مــن ذلــك، وبن

الوقــت الراهــن؛ لكــن وكــ¸ ســبق وقــال لهــم الــرب عــىل لســان إرميــا، فإنهــم ســيعودون إىل األرض إذا هــم تابــوا. 

اقرأ تثنية ٣٠ : ١ـ٤. كيف تردد هذه اآليات صدى ما قاله إرميا للشعب؟ (انظر أيضاً تثنية ٤ : ٢٩). 
__________________________________________________________
__________________________________________________________



٨٥

السبعون سنة

٣ كانون األول(ديسمبر)الخميس

ال بــد وأن نبــوءات إرميــا كان لهــا تأثــ�اً مزدوجــاً عــىل أذهــان املســبي�: فِمــن ناحيــة، كان يجــب   

عليهــم عــدم تصديــق مــا كان يقولــه االنبيــاء الَكَذبَــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى كان ينبغــي أن ال يُْحبطــوا. وقــد 

طلــب إرميــا مــن املســبي� مــن بنــي وطنــه أن يَُصلُّــوا مــن أجــل بابــل. ور³ــا يكــون هــذا الطلــب قــد فاجــأ 

أولئــك الذيــن تــم ترحيلهــم إىل بابــل. فــإن مــا طلبــه إرميــا مــن املســبي� ¶ يُســمع بــه يف تاريــخ إرسائيــل 

يف الســابق. فــإن فكــرة الصــالة مــن أجــل عــدو فعــل مــا فعلــه البابليــون بهــم، كشــعب للــه، كانــت فكــرة 

غــ� معروفــة أو مألوفــة عــىل اإلطــالق. لقــد حطــم إرميــا كل مفاهيمهــم فيــ¸ يتعلــق بالهيــكل وأورشــليم، 

وأظهــر لهــم أن بإمكانهــم الصــالة يف بلــد وثنــي، وبــأن اللــه األبــدي يســتمع لهــم أينــ¸ كانــوا. 

ــبْيَُهْم  ــم َس ــي ت ــة الت ــار األم ــأن ســالم وازده ــا ٢٩ : ٧ ب ــا يف إرمي ــه إرمي ــا يقول الحــظ، أيضــاً، م  

إليهــا ســيعني ســالمهم وازدهارهــم هــم أيضــاً. فإنهــم، كأجانــب وغربــاء يف األرض، كانــوا معرضــ� للخطــر 

ــر  ــىل م ــهدنا ع ــد ش ــا. وق ــبْيَُهْم إليه ــم َس ــي ت ــة الت ــيئ يف األم ــكل س ــور بش ــارت األم ــاص إذا س ــه خ بوج

التاريــخ أمثلــة حزينــة حــول كيــف يصبــح التعّصــب مؤذيــاً جــداً خاصــة عندمــا تواِجــه األمــة أوقاتــاً عصيبــة؛ 

فعندهــا يبحــث النــاس عــن كبــش فــداء، عــن أشــخاص  كــن إلقــاء اللــوم عليهــم. وغالبــاً مــا تصبــح األقليــات 

ــة مؤســفة.  ــا حقيق ــة. إنه ــذه الغاي ــاً ســهلة له ــب أهداف ــات األجان ومجموع

ــا ٢٥ : ١١ و ١٢؛  ــا ٢٩ : ١٠؟ (انظــر أيضــاً إرمي ــذي أُعطــي للمســبيþ يف إرمي ــع ال ــا هــو الرجــاء الرائ م
ــال ٩ : ٢). ــام ٣٦ : ٢١؛ داني ــار األي ٢أخب

______________________________________________________
______________________________________________________

ــعب كل  ــدى الش ــد كان ل ــك فق ــيحدث، لذل ــه س ــال أن ــد ق ــرب ق ــدث كل يشء كان ال ــد ح لق  

األســباب ليثقــوا يف أن اللــه ســيتمم هــذه النبــوة كذلــك (إرميــا ٢٩ : ١٠). نحــن ال نعــرف الســبب يف أن مــدة 

الســبي كانــت ســتكون ٧٠ عامــاً، عــىل الرغــم مــن أنهــا ترتبــط بشــكل واضــح بفكــرة «َســَنَة ُعطْلـَـة األَْرِض» 

ــتَْوِيف ُســبُوتََها» (انظــر الويــ� ٢٥ : ٤؛ ٢٦ : ٣٤ و ٤٣). واملهــم جــداً بشــأن  ــِبُت األَْرُض َوتَْس حــ� كانــت «تَْس

هــذه النبــوة هــو أنــه إذا قَِبــل املســبيون بهــا، باإل ــان والخضــوع، لــكان ذلــك مــن شــأنه أن  نحهــم أمــالً 

كبــ�اً ويقينــاً يف ســيادة الــرب املطلقــة. فعــىل الرغــم مــن املظاهــر، وعــىل الرغــم مــن الكارثــة الرهيبــة التــي 

حلــت بهــم، كان بإمكانهــم أن يعرفــوا بــأّن هــذه ليســت النهايــة وبــأن الــرب ¶ يرتكهــم أو يتخــىل عنهــم. 

فقــد كانــوا ال يزالــون شــعب العهــد، كــ¸ أن اللــه ¶ ينتــِه بعــد مــن العمــل معهــم ومــع األمــة اإلرسائيليــة. 

فقــد كان الفــداء متاحــاً لجميــع الذيــن كانــوا عــىل اســتعداد لتلبيــة الــرشوط. 

ما هي النبوءات التي تعطيك أمالً كبيراً فيما يتعلق بالمستقبل؟ أي هذه النبوءات تقوي إيمانك 

وتساعدك على تعلّم الثقة بالرب، أياً كان ما سيأتي في المستقبل؟ 
___________________________________________________



٨٦

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

٤ كانون األول(ديسمبر)

«نحــن يف خطــر مســتمر يتمثــل يف تعالينــا عــىل مــا تتســم بــه تعاليــم اإلنجيــل مــن بســاطة.   

فهنــاك رغبــة شــديدة مــن جانــب الكث�يــن يف مباغتــة العــا¶ بــيشء رائـِـعٍ يجعــل النــاس يف حالــة مــن 

النشــوة الروحيــة، ويعمــل عــىل تغيــ� الوضــع الراهــن، ألن قدســية الحــق الحــارض [الــذي ننــادي 

بــه] ال تُْســتَُوَعُب كــ¸ ينبغــي. إّال أن التغيــ� الــذي نحتاجــه هــو تغيــ� القلــب، وهــو تغيــ�  كــن 

ــل إليــه ملتمســ�  حدوثــه فقــط مــن خــالل الســعي، بصفــة شــخصية، يف طلــب بركــة اللــه والتوسُّ

قوتــه مــن خــالل الصــالة بلجاجــة W تحــل نعمتــه علينــا وW تتغــ� صفاتنــا. هــذا هــو التغيــ� الــذي 

نحتاجــه اليــوم. ولــP نختــرب هــذا التغيــ� فإنــه علينــا التــدرُّب والتحــّيل باملثابــرة الشــديدة وإظهــار 

يــة صادقــة. وينبغــي أن نســأل بصــدق َوِبِنيّــة خالصــة ’َمــاَذا يَْنبَِغــي أَْن أَفَْعــَل لـِـPَْ أَْخلـُـَص؟‘ يجــب  ِجدِّ

أن نعــرف مــا هــي الخطــوات التــي نتخذهــا نحــو معرفــة مشــيئة اللــه لنــا» (روح النبــوة، رســائل 

ــد ١، صفحــة ١٨٧ و ١٨٨). ــارة، مجل مخت

ــك شــخص مــا،  ــك؟ إذا قــال ل ــرب.» كيــف نفعــل ذل ــوا ال ــا للشــعب «اطلب ــا، قــال إرمي  ١. كــÙ رأين

ــف ســتجيبه؟  ــرب؟» فكي ــب ال ــي أن أطل ــف Øكنن ــه بنفــيس؛ كي ــد أن أعــرف الل «أري

٢. أمعــن التفكــÿ يف فكــرة كيــف أن األنبيــاء، مــن الناحيــة التاريخيــة، قــد أُســيئت معاملتهــم للغايــة 

وأيسء فهمهــم يف زمانهــم. مــا الــذي ينبغــي، وØكــن، لهــذا أن يعلّمنــا عــن كيفيــة تعاملنــا ونظرنــا إىل 

ــٌل  الخدمــة النبويــة أللــن ج. هوايــت؟ فكــر يف ألــن ج. هوايــت يف ســياق مــا قالــه املســيح هنــا: «َويْ

 ،þَيِقــ دِّ يِســيُّوَن الُْمــَراُؤوَن! ألَنَّكُــْم تَْبُنــوَن ُقُبــوَر األَنِْبَيــاِء َوتَُزيُِّنــوَن َمَداِفــَن الصِّ لَكُــْم أَيَُّهــا الْكََتَبــُة َوالَْفرِّ

َوتَُقولُــوَن: لَــْو كُنَّــا ِيف أَيَّــاِم آبَائَِنــا لَــÙَ َشــاَركَْناُهْم ِيف َدِم األَنِْبَيــاِء. َفأَنُْتــْم تَْشــَهُدوَن َعــَىل أَنُْفِســكُْم أَنَّكُــْم 

أَبَْنــاُء َقَتلَــِة األَنِْبَيــاِء» (متــى ٢٣ : ٢٩ـ٣١).

ــوات  ــن نب ــد م ــس. إن العدي ــوم الخمي ــة درس ي ــوارد بنهاي ــÿ ال ــؤال األخ ــÿ يف الس ــن التفك ٣. أمع

الكتــاب املقــدس قــد تحققــت يف املــايض؛ ومــن منظورنــا اليــوم، Øكننــا أن نــرى أن هــذه النبــوات قــد 

تحققــت. كيــف تســاعدنا النبــوات التــي تحققــت عــىل أن نثــق يف أن النبــوءات املتعلقــة باملســتقبل 

ســوف تتحقــق هــي أيضــاً؟
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قصة األسبوع

صرخة كاالهاري: الجزء األول

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.

(www.AdventistMission.org) :الموقع على اإلنترنت

ــة  ــن ج¸ع ــ� م ــل قص ــاك رج ــة. وكان هن ــال املحرق ــوق الرم ــص ف ــر ترتاق ــواج الح ــت أم كان

تُعــرف باســم «البوشــم�» ينظــر رشقــاً نحــو صحــراء كاالهــاري الواســعة، وكان ينظــر بشــكل 

متكــرر إىل ســحابة رماديــة صغــ�ة يف الســ¸ء. وكان هــذا الرجــل الــذي يدعــى ســيكوبا يتبــع 

ــى  ــن رجــل يدع ــالك إىل أن يبحــث ع ــه م ــد وّجه ــام. فق ــه يف املن ــت ل ــي أُعطي ــ¸ت الت التعلي

ــه الحقيقــي.  ــه عــن اإلل ــذي مــن شــأنه أن يعلّم ــام، ال ويلي

وكــ¸ تبــع املجــوس النجــم يف الســ¸ء، تبــع ســيكوبا الســحابة إىل أن توقفــت فــوق قريــة. ولكنــه 

عندمــا أخــرب أهــل القريــة عــن حلمــه، ســخروا منــه وضحكــوا عليــه. ويف تلــك الليلــة ظهــر لــه 

ــاً. وبعــد الســفر عــرب الصحــراء ملــدة شــهر  ــه رشق ــة رحلت ــه مواصل ــب من املــالك مجــدداً وطل

تقريبــاً، وجــد ســيكوبا القــس ويليــام مويــو، الــذي كان قــد اُعــد هــو اآلخــر للقــاء ســيكوبا مــن 

خــالل حلــم. 

ولعــدة أســابيع، قــام القــس ويليــام بتعليــم ســيكوبا عــن اللــه. ويف املقابــل، رسد الحطــاب قصتــه 

العجيبــة حــول كيــف قــاده اللــه إىل القــس ويليــام. وكشــاب، شــعر ســيكوبا بحاجتــه إىل تعلّــم 

ــك  ــل ذل ــام. وقب ــاب املقــدس الخــاص بويلي ــراءة الكت ــة، وهــو يســتطيع اآلن ق القــراءة والكتاب

بعــدة ســنوات، وعندمــا كان األســود الجائعــة تقتــل املــوايش، كان يشــعر أن هنــاك قــوة أكــرب 

تســيطر عــىل األُُســود. وعندمــا صــىل إىل هــذه القــوة، تركــت األســود املنطقــة. وعندمــا ســمع 

عــن املســيحية وبــدأ يف الســعي إىل طلــب اللــه بحــرارة، قــاده مــالك يف حلــم إىل القــس ويليــام. 

ــراد  ــة أف ــه إىل بقي ــام مع ــس ويلي ــذ الق ــارة، أخ ــل الس ــار اإلنجي ــيكوبا أخب ــم س ــد أن تعلّ وبع

أرستهــم وأعدهــم للمعموديــة. وهكــذا كانــت معموديــة أول املهتديــن مــن ج¸عة «البوشــم�» 

يف مخيــم يف عــام ١٩٤٨.

إن ج¸عــة «البوشــم�» هــم جنــس قصــ�، يبلــغ طــول الواحــد منهــم حــوايل خمســة أقــدام، 

ــة  ــ¸ر الربي ــون بجمــع الث ــات صغــ�ة ويقوم ــم يف مجموع ــادة يهيمــون عــىل وجوهه وهــم ع

ــد.  والصي

وهــم شــعب مــن البــدو الّرّحــل الذيــن تعلمــوا البقــاء عــىل قيــد الحيــاة يف مناطــق بوتســوانا 

ــة القاســية. الصحراوي

منــاخ بوتســوانا جــاف عمومــاً؛ وصحــراء كاالهــاري، التــي تغطــي الجــزء الجنــوR الغــرR مــن 

البــالد، تحصــل عــىل أقــل مــن تســع بوصــات مــن األمطــار ســنوياً. 

ولكثــ� مــن الســنوات، كان لج¸عــة «البوشــم�» هــذه تواصــل مع كنيســة األدفنتســت الســبتي� 

مــن خــالل األطبــاء املكرســ� يف مستشــفى كينيــا. ويف قصــة األســبوع التــايل، يخربنــا الدكتــور ك. 

ســيلينغ¸ن عــن لقــاء لــه مــع أحــد أفــراد ج¸عــة «البوشــم�». 

تتمة القصة يف األسبوع القادم.
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الدرس الحادي عشر 

الَْعْهُد

السبت بعد الظهر

٥-١١ كانون األول(ديسمبر)

ــروج ٢٤؛  ــة ٣ : ٦ـ٩ و ١٥ـ١٨؛ خ ــن ٩ : ١ـ١٧؛ ١٢ : ١ـ٣؛ غالطي ــبوعية: تكوي ــع األس املراج
إرميــا ٣١ : ٣١ـ٣٤؛ ١كورنثــوس ١١ : ٢٤ـ٢٦. 

ائِيــَل َوَمــَع بَْيــِت يَُهــوَذا َعْهــًدا  ، َوأَْقطـَـُع َمــَع بَْيــِت إِْرسَ بُّ آيــة الحفــظ: « ’َهــا أَيَّــاٌم تـَـأِْ:، يَُقــوُل الــرَّ
َجِديــًدا‘ » (إرميــا ٣١ : ٣١).

عــىل الرغــم مــن أن الكتــاب املقــدس يتحــدث عــن «العهــود» بصيغــة الجمــع (روميــة ٩ : ٤؛   

غالطيــة ٤ : ٢٤)، إال أن هنــاك عهــداً واحــداً فقــط يف األســاس، أال وهــو عهــد النعمــة الــذي فيــه  نــح اللــه 

ــات الســاقطة التــي تطالــب بهــذا الخــالص باإل ــان. أمــا فكــرة «العهــود» بصيغــة الجمــع  الخــالص للكائن

فتعــود إىل الطــرق املختلفــة التــي بهــا أعــاد اللــه إعــالن العهــد األســايس حتــى يلبــي احتياجــات شــعبه يف 

ــروف. ــة والظ ــف األزمن مختل

ــذي  ــد ال ــن ٣ : ١٥)، أو العه ــذي أُعطــي آلدم (تكوي ــد ال ــد هــو العه ــك العه لكــن ســواء كان ذل  

ــذي أُعطــي يف ســيناء (خــروج ٢٠ : ٢)،  ــد ال ــة ٣ : ٦ـ٩)، أو العه ــن ١٢ : ١ـ٣؛ غالطي ــم (تكوي أُعطــي إلبراهي

أو العهــد الــذي أُعطــي لــداود (حزقيــال ٣٧ : ٢٤ـ٢٧)، أو العهــد الجديــد (إرميــا ٣١ : ٣١ـ٣٣)، فــإن الفكــرة 

هــي ذاتهــا: إن الخــالص الــذي يوفــره اللــه لإلنســان هــو عطيــة غــ� مســتَحقة، وينبغــي أن يكــون اإلخــالص 

والطاعــة هــ¸ اســتجابة اإلنســان لهــذه العطيــة؛ وهــو مــا يُعــد، ³عنــى مــن املعــا|، التــزام البــرش بالجانــب 

الخــاص بهــم مــن االتفــاق. 

ــي  ــودة بن ــياق ع ــأó يف س ــا، وي ــفر إرمي ــده يف س ــد» نج ــد الجدي ــح «العه ــر ملصطل إن أول ِذك  

إرسائيــل مــن الســبي والــربكات التــي ســيغدقها اللــه عليهــم. إنــه حتــى يف خضــم الكارثــة واملتاعــب يَُقــّدم 

الــرب لشــعبه املتمــرد َعــَرض الرجــاء واالســرتداد. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق ١٢ كانــون األول 

(ديسمرب).
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٦ كانون األول (ديسمبر)األحد

عهد الله مع البشرية جمعاء
إننــا إذ ننظــر إىل مــدى تــردي العــا¶ اليــوم ونــرى كل الــرشور الســائدة فيــه واحتــ¸ل اللــه لنــا   

وتأنيــه علينــا، فإنــه  كننــا أن نتخيــل كــم كانــت األمــور ســيئة يف املــايض الســحيق مــ¸ جعلــت اللــه يدمــر 

العــا¶ كلــه بالطوفــان. «لقــد أعطــى اللــه النــاس وصايــاه لتكــون قانونــا لحياتهــم، ولكنهــم تعــدوا الرشيعــة 

ــا ،  ــا وجريئ ــاس علني ــا التــي  كــن تصورهــا . كان رش الن ــواع الخطاي ــوا كل أن ــك أنهــم ارتكب ــج عــن ذل فنت

وديــس العــدل يف الــرتاب وصعــد رصاخ املظلومــ� إىل عنــان الســ¸ء» (روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 

.(٩١

اقــرأ تكويــن ٩ : ١ـ١٧. مــا هــو العهــد الــذي تــم إبرامــه بــþ اللــه والبرشيــة، وكيــف يعكــس هــذا العهــد 
نعمــة اللــه نحــو خليقته؟

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

إن العهــد الــذي أعلنــه اللــه لنــوح كان واحــداً مــن بــ� أكــ` عهــود الكتــاب املقــدس شــمولية:   

فقــد كان عهــداً مــع جميــع البــرش، وقــد شــمل الحيوانــات والطبيعــة كذلــك (تكويــن ٩ : ١٢). وإضافــة إىل 

هــذا، كان ذلــك اتفاقــاً مــن طــرف واحــد: فاللــه ¶ يفــرض أي رشوط أو أحــكام عــىل أولئــك الذيــن جعــل 

معهــم العهــد. فهــو ببســاطة لــن يدمــر األرض باملــاء مــرة أخــرى. وخالفــاً للعهــود األخــرى، فإنــه ¶ تكــن 

ــد.  ــذا العه ــأن ه ــاك رشوط بش هن

وقــد ختــم اللــه عهــده بعالمــة مرئيــة، وهــي قــوس قــزح الــذي يرمــز إىل الوعــد بــأن األرض لــن   

يتــم تدم�هــا بالطوفــان مــرة أخــرى. وبالتــايل فــإن مجــرد رؤيتنــا لقــوس قــزح، هــي يف حــد ذاتهــا، برهــان 

عــىل صحــة هــذا العهــد الــذي قطعــه اللــه مــع اإلنســان قد ــاً (فعــىل كل حــال، لــو كنــا قــد هلكنــا بواســطة 

طوفــان كــو|، بعــد أن قطــع اللــه هــذا الوعــد مــع اإلنســان، لـَـ¸ كنــا لــCى قــوس قــزح يف الســ¸ء!) ورغــم 

الخطيــة والــرش املســتمرين هنــا عــىل األرض، إال أننــا ننعــم أحيانــاً بجــ¸ل قــوس القــزح الــذي هــو عالمــة 

ــه  ــدى ج¸ل ــن م ــا ال نســتقي الرجــاء م ــزح فإنن ــوس الق ــإذ ننظــر إىل ق ــع. ف ــا¶ أجم ــه نحــو الع ــة الل نعم

فحســب، وإòــا نــرى فيــه رســالة محبــة اللــه لنــا ولكوكبنــا البائــس.

امعــن النظــر يف رونــق وجــÙل قــوس القــزح، خاصــة يف ضــوء مــا يقولــه الكتــاب املقــدس عنــه. 

بأيــة طــرق Øكــن لقــوس القــزح أن يجذبنــا نحــو اللــه، نحــو الســمو، ونحــو يشء أعظــم مــن 

مــا يقدمــه هــذا العــا] املَُجــّرد؟
___________________________________________________
___________________________________________________
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العهد مع إبراهيم

 ٧ كانون األول(ديسمبر)االثنين

ــه  ــزم الل ــة عــن مــا كان يعت ــا هــذه الفقــرات الكتابي ــرأ تكويــن ١٢ : ١ـ٣؛ ١٥ : ١ـ٥؛ ١٧ : ١ـ١٤. مــاذا تخربن اق
القيــام بــه مــن خــالل العهــد الــذي قطعــه مــع إبراهيــم؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

إن عهــد النعمــة الــذي قطعــه اللــه مــع إبراهيــم هــو أمــر رضوري ملَْنَهــِج تاريــخ الخــالص بأكملــه. وهــذا   

هــو الســبب الــذي جعــل بولــس يشــ� إىل هــذا العهــد للمســاعدة يف تفســ� خطــة الخــالص كــ¸ Aَّــت وتحققــت يف 

ــه.  ــيح نفس املس

ــيح  ــþ املس ــم، وب ــع إبراهي ــع م ــذي ُقط ــد، ال ــþ العه ــس ب ــط بول ــف رب ــة ٣ : ٦ـ٩ و ١٥ـ١٨. كي ــرأ غالطي اق
ــده؟  ــان وح Øــالص باإل والخ

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

عندمــا بـُـرشِّ إبراهيــم بــأن «ِفيــَك تَتَبَــاَرُك َجِميــُع األَُمــِم» فــإن اإلشــارة ¶ تكــن إىل العديــد مــن «أنســال»   

ــع  ــة ٣ : ١٦). فجمي ــيُح» (انظــر غالطي ــَو الَْمِس ــِذي ُه ــداً، «الَّ ــت إشــارة إىل نســل واحــد تحدي ــا كان ــم، ولكنه إبراهي

الذيــن ســيكونون جــزءاً مــن نســل إبراهيــم، وهــو مــا يحــدث من خــالل اإل ــان باملســيح (غالطيــة ٣ : ٢٩)، ســيجدون 

أن إلــه إبراهيــم ســيكون إلههــم كذلــك. فــإن مــا فعلــه إبراهيــم آنــذاك هــو أنــه «آَمــَن إِبَْراِهيــُم ِباللــِه فَُحِســَب لَــُه 

ا» (غالطيــة ٣ : ٦). فلــو أن خــالص إبراهيــم كان باألعــ¸ل ملــا تــم خــالص اللــص عــىل الصليــب؛ فقــط نعمــة اللــه  ِبــر8

املخلِّصــة هــي وحدهــا التــي تجلــب الخــالص. لقــد Aــم إبراهيــم الجــزء الخــاص بــه يف العهــد. وقــد أعلنــت الطاعــة 

ــه الــذي Aســك بوعــد الخــالص. إن أعــ¸ل إبراهيــم ¶ تــربره؛ بــدالً مــن ذلــك،  ــىلَّ بهــا إبراهيــم عــن إ ان التــي تََح

أظهــرت األعــ¸ل التــي قــام بهــا إبراهيــم أنــه قــد تــربََّر بالفعــل. هــذه هــي َحِقيَقــة العهــد وهــذه هــي كيفيــة إعالنــه 

يف حيــاة اإل ــان (انظــر روميــة ٤ : ١ـ٣). 

ــّر  ــط ِب ــدره فق ــالص مص ــاءك يف الخ ــة يف أن رج ــة املتمثل ــة العظيم ــÿ يف الحقيق ــن التفك أمع

املســيح الــذي يُْنســب إليــك باإلØــان. أي رجــاء عظيــم وفــرح Øكنــك اســتخالصهÙ مــن هــذا 

التدبــÿ الرائــع الــذي تــم إعــداده نيابــة عنــك؟ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



٩١

العهد في سيناء

٨ كانون األول(ديسمبر)الثالثاء

كيف تم إبرام العهد بþ بني إرسائيل والله عىل جبل سيناء؟ (اقرأ خروج ٢٤)
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ــَل» إىل جبــل ســيناء. وقــد اشــتملت مجموعــة القــادة هــذه  ائِي ــي إِْرسَ اِف بَِن صعــد مــوىس وبعــض «أَْرشَ  

ــوا  ــن كان ــة؛ ســبعون شــخصاً مــن الشــيوخ والقــادة، الذي ــون الكهن ــوا ُ ثِّل ــن كان ــاه، الذي عــىل كل مــن: هــارون وابن

 ثِّلــون األمــة. وكان عــىل الرجــال املرافقــ� ملــوىس أن يتوقفــوا عنــد مســافة معينــة، لكنــه ُســِمح ملــوىس أن يصعــد 

ــرب. ــر ال ــث ظه إىل حي

ثــم جــاء مــوىس يف وقــت الحــق وأكــد العهــد مــع األمــة كلهــا. وقــد أعلــن عــن مــا نطــق بــه اللــه إليــه،   

ـَم ِبَهــا الــرَّبُّ نَْفَعــُل» (انظــر خــروج ٢٤ : ٣).  وقــد أجابــت األمــة بالكلــ¸ت التاليــة: «كُلُّ األَقْــَواِل الَِّتــي تََكلـَّ

ــن  ــ� م ــا يف كث ــه اختبارن ــن علي ــا يُربه ــك م ــدس وكذل ــخ املق ــن التاري ــّ� م ــ¸ تَب ــال، وك ــة الح وبطبيع  

األحيــان، فــإن الفــرق شاســع بــ� أن نزعــم أننــا مطيعــون وبــ� أن نؤمــن ونخضــع مــن أجــل أن نســتخدم القــوة 

اإللهيــة التــي مــن شــأنها أن Aنحنــا النعمــة التــي Aكِّننــا مــن عمــل مــا قلنــا أننــا ســنعمله. 

اقــرأ عربانيــþ ٤ : ٢. كيــف توضــح هــذه اآليــة فشــل وإخفــاق بنــي إرسائيــل؟ كيــف Øكننــا أن نتعلــم تجّنــب 
نفــس الخطــأ؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________

ــا أن نكــون مطيعــ� طاعــة تتجــىل  ــأó باإل ــان،  كنن ــي ت ــك بالوعــود الت ــه فقــط باإل ــان، وبالتمّس إن  

مــن خــالل إْخالصنــا لرشيعــة اللــه. إن الطاعــة لنامــوس اللــه ¶ تتعــارض مــع العهــد األبــدي يف زمــن مــوىس، كــ¸ أن 

طاعتنــا لنامــوس اللــه ال تتعــارض مــع عهــود اللــه األبديــة معنــا. إن الفهــم الخاطــئ للعالقــة بــ� النامــوس والعهــود، 

والــذي عــادة مــا ينجــم عــن قراءتنــا لكتابــات بولــس، ســببه فشــلنا يف أن نضــع يف االعتبــار الســياق الــذي كان يكتــب 

فيــه بولــس. فقــد كان بولــس يتعامــل يف كتاباتــه مــع معارضيــه الذيــن كانــوا ينــادون بفكــرة «تهويــد» َمــن يقبلــون 

املســيح ِمــن غــ� اليهــود. فقــد أراد هــؤالء أن يجعلــوا النامــوس وإطاعتــه أمريــن أساســي� لإل ــان؛ أمــا بولــس فقــد 

ــ� األساســي� لإل ــان.  نَ ه املَُكوِّ ــرَّ ــل، أن يجعــل املســيَح وِب أراد، يف املقاب

كــم هــو عــدد املــرات التــي قلــت فيهــا، «كل مــا قالــه الــرب يل ســأفعل؟» ووجــدت نفســك 

ــَد  ــْن َوْع ــة املؤســفة ِم ــف تجعــل هــذه الحقيق ــه؟ كي ــام ب ــدت بالقي ــا تعه تفشــل يف عمــل م

ــك دون الوعــد بالخــالص؟ ــة؟ أي رجــاء ســيكون لدي ــاً للغاي ــداً -ين الخــالص وع
________________________________________________________
________________________________________________________



٩٢

العهد الجديد: الجزء األول

٩ كانون األول(ديسمبر)األربعاء

أقــرأ إرميــا ٣١ : ٣١ـ٣٤. مــا الــذي تعنيــه هــذه اآليــات يف ســياقها املبــارش، وكذلــك يف ســياقنا 
نحــن اليــوم؟ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

نطــق إرميــا بهــذه الكلــ¸ت يف ظــل أكــرب كارثــة كان بنــو إرسائيــل عــىل وشــك أن   

يواجهونهــا: الغــزو البابــيل القــادم، حــ� كانــت األمــة مهــددة باالنقــراض. ومــع ذلــك، نجــد أن الــرب 

ــون  ــن يك ــك ل ــأن ذل ــد ب ــد أعطاهــم الرجــاء والوع ــ¸ يف مناســبات أخــرى، ق ــبة، ك يف هــذه املناس

النهايــة املطْلقــة وبأنــه ســتكون لديهــم فرصــة أخــرى لالزدهــار يف حضــور اللــه. 

لذلــك، فــإن أول وعــد يف الكتــاب املقــدس يتعلــق «بالعهــد الجديــد» الــذي قطعــه اللــه مــع   

بيــت إرسائيــل يـَـِرُد يف ســياق عــودة بنــي إرسائيــل مــن الســبي البابــيل يف نهايــة املطــاف، ويف ســياق 

الــربكات التــي ســيغدقها اللــه عليهــم عنــد عودتهــم. فإنــه كــ¸ أدى كرسهــم للعهــد الــذي قطعــه 

اللــه معهــم يف ســيناء (إرميــا ٣١ : ٣٢) إىل ذهابهــم إىل الســبي، ســتؤدي إعــادة إبــرام هــذا العهــد إىل 

الحفــاظ عليهــم والحفــاظ عــىل رجائهــم يف املســتقبل. وكان ذلــك «العهــد الجديــد»، كالعهــد الــذي يف 

ســيناء، ســيتضمن نفــس النامــوس، أي الوصايــا العــرش؛ ولكنــه لــن يكــون مكتوبــاً عــىل لوحــي حجــر 

فحســب بــل وســيكون مكتوبــاً عــىل قلوبهــم أيضــاً، وهــو املــكان الــذي كان ينبغــي لنامــوس اللــه أن 

يكــون حــارضا فيــه عــىل الــدوام. 

«إن نفــس الرشيعــة التــي كتبــت عــىل لوحــي الحجــر يكتبهــا الــروح القــدس عــىل لــوح   

ــا  ــل املســيح . إن دمــه يكفــر عــن خطايان ــر أنفســنا نقب ــت ب ــا أن نثب ــدال مــن محاولتن ــب ، وب القل

وِح‘ وبنعمــة  ــرُّ ــَر ال َSَ’ ــروح القــدس ســيثمر ــب املتجــدد بال ــذ فالقل ــا . وحينئ ــل ألجلن ــه تقب وطاعت

ــيح  ــىل روح املس ــل ع ــا ، وإذ نحص ــىل قلوبن ــة ع ــه املكتوب ــة الل ــ� لرشيع ــنعيش مطيع ــيح س املس

سنســلك كــ¸ ســلك» (روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة ٣٢٦). 

ــهم،  ــرب ألنفس ــيعرفون ال ــوا س ــتغفر وكان ــم س ــت خطاياه ــد، كان ــد الجدي ــل العه يف ظ  

وكانــوا ســيطيعون النامــوس مــن خــالل قــوة الــروح القــدس العامــل فيهــم. لقــد كان العهــد القديــم 

يتمثــل يف ظــالل ورمــوز، أمــا العهــد الجديــد فيتمثــل يف الحقيقــة التــي مفادهــا أن الخــالص كان داIــاً 

ــروح». ــار ال S» ــن ــأنه أن يعل ــن ش ــذي م ــان ال ــان، وهــو اإل  باإل 



٩٣

العهد الجديد: الجزء الثاني

 ١٠ كانون األول(ديسمبر)الخميس

لن  بأنه  المسيح  فكر في وعد  الرباني  العشاء  فريضة  فيها في  تشترك  التي  التالية  المرة  في 

يشرب من ثمر الكرمة إلى أن يشربها معنا في ملكوت الله. ما هو الشعور الذي ينتابك عندما 

تفكر في هذا األمر؟ ماذا يخبرنا هذا األمر عن سعي وتوق المسيح إلى أن يكون قريباً مناً؟
___________________________________________________
___________________________________________________

ــي  ــوع بن ــ� إىل رج ــاً: أوالً، تش ــاً مزدوج ــن تطبيق ــد تتضم ــد الجدي ــول العه ــا ح ــوءة إرمي إن نب  

إرسائيــل إىل الــرب وقيــام الــرب بإعادتهــم إىل الوطــن؛ ثانيــاً، تشــ� إىل عمــل املســيح بوصفــه املســيا الــذي 

ل العالقــة بــ� البــرش واللــه. إننــا نجــد يف «العهــد الجديــد»،  ســيعمل موتــه عــىل التصديــق عــىل العهــد ويبــدِّ

املُشــار إليــه يف إرميــا ٣١ : ٣١، أكمــل تعبــ� عــن خطــة الخــالص التــي كانــت قبــالً قــد أُعلنــت فقــط يف ظــالل 

ــ� ١٠ : ١).  ــوز (عرباني ورم

اقرأ لوقا ٢٢ : ٢٠ و١كورنثوس ١١ : ٢٤ ـ ٢٦. كيف ترتبط هذه الفقرات الكتابية بنبوة إرميا؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

إنَّ جســد املســيح املكســور ودمــه املســفوك قــد Aََثَّــال يف العهــد القديــم يف ذبيحــة َحَمــِل الفصــح.   

أمــا عصــ� الكرمــة فيمثــل دم املســيح املســفوك عــىل الصليــب، وهــو مــا أُعلــن يف العهــد الجديــد. إن عمــل 

َنــاً العهــد القديــم كذلــك. ويف فريضــة العشــاء الربــا|،  كننــا  املســيح ¶ يبــدأ بالعهــد الجديــد وإòــا كان ُمتََضمِّ

ــه املســيح طــوال تاريــخ الخــالص.  ــة التــي تجمــع وتربــط بــ� كل مــا قــد عمل أن نــرى الصل

ــخ الخــالص. وعــىل الرغــم مــن  صــاً لتاري ــَكأَْس يقدمــان موجــزاً ُملخَّ ــَز والْ وهكــذا نجــد أن الُْخبْ  

أنهــ¸ مجــرد َرمَزيــن، إال أنــه  كننــا مــن خاللهــ¸ إدراك العمــل املذهــل الــذي قــام بــه اللــه مــن أجلنــا. إن 

فريضــة العشــاء الربــا| ال تُشــ� إىل مــوت املســيح فحســب بــل تشــ� كذلــك إىل عودتــه ثانيــة والتــي مــن 

ــدة املجــيء األول للمســيح دون  ــا هــي فائ ــه. فعــىل كل حــال، م ــى ل ــوت املســيح ال معن ــون م ــا يك دونه

ــد  ــام مــن القبــور (١تســالونيP ٤ : ١٦؛ ١كورنثــوس ١٥ : ١٢ـ١٨)؟ وقــد أكّ مجيئــه الثــا|، وذلــك عندمــا نُق

لـَـة بــ� فريضــة العشــاء الربــا| ومجيئه الثــا| بقولــه، «َوأَقـُـوُل لَُكــْم: إِ|ِّ ِمــَن اآلَن  املســيح عــىل الرابطــة والصِّ

بُــُه َمَعُكــْم َجِديــًدا ِيف َملَُكــوِت أRَِ» (متــى ٢٦ :  َ̧ أَْرشَ ــ ــْوِم ِحيَن ــاِج الَْكْرَمــِة هــَذا إَِىل ذلِــَك الْيَ ُب ِمــْن نِتَ الَ أَْرشَ

٢٩). ال شــك يف أن املجــيء األول للمســيح مرتبــط ارتباطــاً ال ينفصــم عــن مجيئــه الثــا|. فــإن مجيئــه األول 

ــه فقــط يف املجــيء الثــا|.  ــاً ل يجــد إAامــاً نهائي
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الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

١١ كانون األول(ديسمبر)

١. ما هي بعض الحقائق الهامة األخرى، الُمعلنة في الكتاب المقدس والتي ال يمكن للِعلم أن 

يُعلّمها لنا أبداً؟ في الواقع، هل يمكننا القول أن أهم األشياء التي نعرفها ما كان يمكن لها أبداً 

أن تتضح وتتجلى لنا بواسطة الِعلم؟ وإذا كان األمر كذلك، فما هي هذه الحقائق؟ 

 

٢. في الصف، ناقشوا العالقة الهامة بين اإليمان واألعمال في خطة الخالص. ما هو دور اإليمان 

وما هو دور األعمال، وكيف يرتبط كالهما باالختبار المسيحي؟

٣. ما معنى قول «أن الناموس منقوش على قلوبنا»؟ كيف تُظهر هذه الفكرة ديمومة واستمرار 

فعالية الناموس، حتى في ظل العهد الجديد؟ 

كــ¸ رأينــا، يعلمنــا الكتــاب املقــدس أن قــوس قــزح هــو عالمــة العهــد املتعلقــة بوعــد اللــه لنــا    

بأنــه لــن يدمــر األرض بامليــاه مــرة أخــرى. وبفضــل الِعلـْـم، نحــن نعــرف أن قــوس القــزح يظهــر عندمــا يتــم 

انكســار وانعــكاس ضــوء الشــمس يف قطــرات امليــاه وهــو مــا يعمــل عــىل تشــتيت الضــوء يف زوايــا مختلفــة. 

فــ¸ يعمــل عــىل ظهــور قــوس القــزح هــو انكســار ضــوء الشــمس الســاقط بشــكل مائــل عنــد دخولــه يف 

ــد  ــم ينكــرس أيضــاً عن ــن القطــرة ث ــرة أخــرى يف الســطح الداخــيل م ــم انعكاســه م ــن ث ــاء وم قطــرات امل

خروجــه مــن القطــرة، وهكــذا تتكــون األلــوان التــي نراهــا. لقــد كان الشــاعر جــون كيتــس يخــىش مــن أن 

الِعلــم ســوف «يعمــل عــىل تفكيــك قــوس القــزح»، لكــن حتــى ولــو كان ³قدورنــا تحليــل وقيــاس وتحديــد 

وتوقـّـع كل يشء متعلــق بقــوس القــزح وصــوالً إىل التعــّرف عــىل األجــزاء الداخليــة لــكل «فوتــون» واإلملــام 

³ــا هــو يف باطــن كل «كــوارك» يتكــون منــه قــوس قــزح، فــ¸ الــذي ســيربهنه ذلــك ســوى أنــه يجعلنــا نــدرك 

عــىل نحــو أفضــل القوانــ� الطبيعيــة التــي اســتخدمها اللــه لَخلــق عالمــات هــذا الوعــد والعهــد الــذي قطعــه 

اللــه مــع البرشيــة بعــد الطوفــان؟ قــد يكــون الِعلــم قــادراً يف يــوم مــا عــىل أن يفــرس تفســ�اً دقيقــاً للغايــة 

كل مــا يتعلــق بكيفيــة تكــّون قــوس القــزح، لكــن الِعلــم لــن يكــون قــادراً أبــداً عــىل تفســ� الســبب الــذي 

مــن أجلــه ُوِجــد قــوس القــزح. 

مــع ذلــك، نحــن نعــرف الســبب وهــو أن اللــه قــد خلــق العــا¶ بطريقــة معينــة حتــى أنــه عندمــا   

يكــون ضــوء الشــمس والضبــاب يف عالقــات صحيحــة مــع بعضهــم البعــض فــإن الضبــاب يعمــل عــىل تكســ� 

الضــوء مــن خــالل العمــل عــىل إنكســاره وانعكاســه يف زوايــا مختلفــة مــن شــأنها إنشــاء مجموعــات مــن 

ــزح يف  ــوس الق ــورة ق ــع ص ــىل طب ــل ع ــا، تعم ــا إىل أعينن ــد وصوله ــي، عن ــية الت ــواج الكهرومغناطيس األم

أذهاننــا. وقــد أوجــد اللــه قــوس قــزح مــن أجــل أن يذكرنــا بعهــده معنــا ووعــده لنــا بأنــه لــن يدمــر األرض 

ــم تفســ�ه). ــذي ال يســتطيع العل باملــاء مــرة أخــرى، (وهــذا هــو «الســبب» ال
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ــك  ــو ممس ــام وه ــف لألم ــ� يزح ــل الصغ ــة إذ كان الرج ــال رحم ــراء ب ــمس الصح ــت ش انبعث

ــد، لكــن جســده  ــف ذات التجاعي ــه النحي ــر بوجه ــن العم ــدا يف الســبعينات م ــد ب بقوســه. وق

ــربق.  ــة ال ــه يف رسع ــت ردود فعل ــاء، وكان ــذاء وامل ــدرة الغ ــىل ن ــاد ع اعت

ــن  ــ� م ــع صغ ــد تحــرك بحــذر نحــو قطي ــن أســالفه، وق ــة م ــة املرتاكم وكان متشــبعاً بالحكم

ــزالن. الغ

وعندمــا كان قريبــاً ³ــا فيــه الكفايــة، وضــع ســه¸ً مســموماً يف قوســه وقــام بالتصويــب بعنايــة 

وتــرك الســهم يطــ�. 

وقــد بلــغ الســهم هدفــه، لكــن جلــد الغــزال كان قاســياً للغايــة و¶ يخرتق الســهم الجســم بعمق. 

نظــر الغــزال حولــه ثــم توجــه نحــو رجــل «البوشــ¸ن» وأمســكه بقرونــه الرهيبــة وأخــذ يقــذف 

بــه يف كل اتجــاه إىل أن خرجــت أمعــاؤه مــن بطنــه وكانــت تغطيهــا الرمــال والحــىص.

وبعــد أن غــادر الغــزال، وقــف رجــل «البوشــم�» عــىل قدميــه بصعوبــة ومللــم أمعائــه املتســخة 

بالرمــال وتوجــه إىل مــكان املســاعدة الوحيــد الــذي يعرفــه- مستشــفى األدفنتســت الســبتي� 

الــذي عــىل بعــد أميــال!

ــة  ــفى إىل غرف ــو املستش ــه موظف ــفى. أرسع ب ــر املستش ــل مق ــا وص ــاً عندم ــكاد واعي كان بال

ــل إىل  ــه يص ــي جعلت ــل الت ــىل التحم ــل ع ــذا الرج ــدرة ه ــن ق ــ� م ــم مندهش ــات، وه العملي

املستشــفى. 

ــف  ــا يف تجوي ــا يف مكانه ــاء رجــل البوشــم� ويضعه صــىل الجــراح بحــرارة وهــو ينظــف أمع

ــل  ــفي رج ــادر أن يش ــو الق ــده ه ــه وح ــب أن الل ــد أدرك الطبي ــد. وق ــط الجل ــن، ويخي البط

«البوشــم�». 

ومــن خــالل الرعايــة الدقيقــة مــن ِقبــل املستشــفى والصــالة، تعــاىف يف نهايــة املطــاف وعــاد إىل 

ــاء  ــه أثن ــة الل ــم عــن محب ــاركاً العاملــ� باملستشــفى يتســاءلون عــ¸ إذا كان قــد تعلّ ــه، ت أرست

ــه يف املستشــفى.  إقامت

وبعــد ذلــك بعــدة أشــهر، جــاء رجــل قصــ� القامــة وبــه ندبــة بشــعة عــىل بطنــه حامــالً معــه 

ــة  ــاً باســتخدام أدوات بدائي ــا يدوي ــد صنعه ــدام، وكان ق ــة أق ــا أربع ــن الخــرز طوله سلســلة م

كتعبــ� عــن امتنانــه للطبيــب الــذي أنقــذ حياتــه.

جــزء مــن عطــاء الســبت الثالــث عــرش لهــذا الربع ســوف يســاعد يف تأســيس مدرســة أدفنتســتية 

ابتدائية يف بوتســوانا. 

ــالل  ــن خ ــت م ــرش أو يف أي وق ــث ع ــبت الثال ــخاء يف الس ــوا بس ــوا لتعط ــم خطط ــن فضلك م

.(giving.adventistmission.org) اآلمــن:  اإللكــرتو|  موقعنــا 
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الدرس الثاني عشر 

السبت بعد الظهر

الرجوع إلى مصر

١٢ـ١٨ كانون األول(ديسمبر)

املراجــع األســبوعية: إرميــا ٤٠ : ٧ـ١٦؛ إرميــا ٤١ـ٤٣؛ خــروج ١٦ : ٣؛ ســفر العــدد ١٦ : ١٣؛ 
إرميــا ٤٤.

بُّ بَْيَنَنــا َشــاِهًدا َصاِدًقــا َوأَِميًنــا إِنََّنــا نَْفَعــُل َحَســَب كُلِّ أَْمــٍر يُْرِســلَُك ِبــِه  آيــة الحفــظ: «لَِيكُــِن الــرَّ
بُّ إِلُهــَك إِلَْيَنــا» (إرميــا ٤٢ : ٥).   الــرَّ

يــأ: بنــا درس هــذا األســبوع إىل نهايــة ملحمــة إرميــا النبــي. ومــع ذلــك، فــإن هــذه امللحمــة   

ال تنتهــي بالنهايــة التــي يُقــال فيهــا «وعاشــوا بعدهــا يف ســعادة داIــة». فإنــه، و³عنــى مــن املعــا|،  كــن 

ــو  ــا ه ــراه هن ــا ن ــول أن م ــا، بق ــفر إرمي ــن س ــ� م ــزء كب ــى ج ــل وحت ــبوع، ب ــذا األس ــة ه ــص دراس تلخي

ــا.  ــاً قبوله ــن يرفضــون Aام ــك الذي ــص أولئ ــن تخلِّ ــة ل ــك هــو أن النعم ــه ذل ــا يعني ــة حــدود. وم أن للنعم

ــم،  ــه له ــه الل ــد رفضــوا وســِخروا مــ¸ قدم ــه، ق ــة لل ــت أمين ــة» صغــ�ة بقي ــع، باســتثناء «بقي ــإن الجمي ف

بالرغــم مــن عــدد املــرات التــي تحــدث فيهــا الــرب إليهــم ُمقدمــاً لهــم الخــالص والح¸يــة والفــداء والســالم 

ــار. واالزده

ــن كل  ــم م ــىل الرغ ــة الجــدوى ع ــدت عد  ــد ب ــه ق ــا وأع¸ل ــاة إرمي ــا؟ إن حي ــن إرمي ــاذا ع وم  

املظاهــر البرشيــة. لقــد كان لــدى «النبــي البــاW» الكثــ� الــذي يبــP بشــأنه. فإنــه حتــى بعــد حــدوث مــا 

حــّذر إرميــا مــن حدوثــه، كان النــاس ال يزالــون متشــبث� بخطاياهــم وم¸رســاتهم الوثنيــة وAردهــم، وكانــوا 

ــم.  ــة إليه ــه املوجه ــة الل ــرون كلم ــي ويحتق ــكل علن ــا بش ــدون إرمي يتح

ونحــن أيضــاً بحاجــة إىل أن نكــون حذريــن. صحيــح أن النعمــة هــي «نعمــة» ألنهــا Aُنــح لغــ�   

لقبولهــا. اســتعداد  عــىل  نكــون  أن  يجــب  ـه  فإنـَّ شــخص.  أي  عــىل  تُْفــَرض  ال  لكنهــا  املســتحق�، 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق ١٩ كانــون األول 

(ديسمرب).



٩٧

الفوضى السياسية

 ١٣ كانون األول(ديسمبر)األحد

قــد يعتقــد املــرء أن شــعب يهــوذا قــد تعلمــوا الــدرس بعــد خــراب أورشــليم وهز تهــم التامــة   

ِمــن ِقبــل البابليــ�. لألســف، ¶ يتعلــم الجميــع الــدرس، وهكــذا ¶ تنتهــي املأســاة بعــد.

ــة»  اقــرأ إرميــا ٤٠ : ٧ـ١٦. مــا هــي الرســالة التــي أُعطيــت (مجــدداً) للنــاس؟ مــا أهميــة كلمــة «بَِقيَّ
ــد ١١؟ املســتخدمة يف ع

______________________________________________________
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عــىل الرغــم مــن رســالة الســالم، بــل وحتــى الرخــاء، التــي أعقبــت ذلــك (انظــر إرميــا ٤٠ : ١٢)،   

بالوضــع الراهــن. إال أنــه ¶ يكــن كل شــخص كان راضيــاً 

اقرأ إرميا ٤١. ما هي املشاكل الجديدة التي واجهتها «الَبِقيَّة»؟ 
______________________________________________________
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عــىل الرغــم مــن أن النــص الكتــاR ¶ يعــط أســباب االغتيــال، إال أن حقيقــة أن هــذا االغتيــال قــد   

تــم بواســطة شــخص «ِمــَن النَّْســِل الُْملُــوWِِّ» (إرميــا ٤١ : ١) تشــ� إىل أن هــذه النخبــة كانــت ال تــزال غــ� 

ــا» قــد ُوِضــع  ــارة كانــت بحاجــة إىل الخضــوع لحكــم البابليــ�. وألن «َجَدلْيَ متقبلــة لفكــرة أن األمــة املخت

عــىل العــرش ِمــن ِقبــل ملــك بابــل (انظــر إرميــا ٤٠ : ٥)، فر³ــا يكــون هــؤالء النــاس قــد نظــروا إليــه عــىل 

أنــه حاكــم «دميــة» خائــن وبأنــه كان غــ� َوِيفّ لألمــة ولهــذا كان ال بــد مــن القضــاء عليــه هــو وحاشــيته.  

ــداً  ــة قــد واجهــت اآلن تهدي ــرى أن هــذه البقي ــا أن ن ــه  كنن ــراءة األصحــاح، فإن وإذ نواصــل ق  

ــل  ــام ملقت ــد يســعون إىل االنتق ــا حــدث- ق ــل م ــم بتفاصي ــن - ور³ــا لجهله ــ� الذي ــداً أال وهــو البابلي جدي

َجَدلْيَــا والجنــود البابليــ� (انظــر إرميــا ٤١ : ٣). 

ــِن أَلِيَشــاَماَع ورجالــه قــد ســببت الخــوف يف أوســاط أولئــك الذيــن  ــا بْ ــَن نََثْنَي إن خطيــة إِْســÙَِعيُل بْ

ال دخــل لهــم بهــذه الخطايــا. مــاذا ينبغــي لهــذا األمــر أن يخربنــا عــن كيــف أنــه Øكننــا، مــن خــالل 

عصياننــا و*ردنــا، أن نســبب األ] واملعانــاة لآلخريــن، حتــى أولئــك الذيــن ال عالقــة لهــم بخطايانــا؟ 

___________________________________________________
___________________________________________________



٩٨

طلب اإلرشاد اإللهي

 ١٤ كانون األول(ديسمبر)االثنين

اقــرأ إرميــا ٤٢. مــا هــي الرســالة القويــة التــي نجدهــا يف هــذا األصحــاح، ليــس لهــم فحســب، ولكــن 
ألي شــخص يســعى يف طلــب اإلرشــاد والتوجيــه مــن اللــه يف الصــالة؟ 

______________________________________________________
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بســبب خوفهــم مــن البابليــ�، بحــث النــاس عــن إرميــا وطلبــوا منــه أن يصــيل مــن أجلهــم طلبــاً   

يف اإلرشــاد اإللهــي. فــال بــد وأنهــم أدركــوا اآلن أن إرميــا كان بالفعــل نبــي اللــه، وبــأن كل مــا كان يقولــه 

ــق. ــرب كان يتحق ــم ال ــم باس ــا كان يتكل عندم

وقــد تعهــدوا أيضــاً بأنهــم ســيفعلون كل مــا يأمرهــم اللــه بــه. لذلــك، وكــ¸ نقــرأ، فإننــا نــرى هنــا   

أناســاً يبــدو أنهــم قــد تعلّمــوا الــدرس. كــ¸ أنهــم ¶ يريــدوا أن يعرفــوا مــا هــي مشــيئة اللــه فحســب بــل، 

ا. فَِإنََّنــا نَْســَمُع لَِصــْوِت  واألهــم مــن ذلــك، هــو أنهــم أرادوا أن يتبعوهــا أيضــاً. فــإن عبــارة «إِْن َخــْ�ًا َوإِْن َرش8

بِّ إِلِهَنــا» (إرميــا ٤٢ : ٦) تــدل  بِّ إِلِهــَك الَّــِذي نَْحــُن ُمْرِســلُوَك إِلَيْــِه لِيُْحَســَن إِلَيَْنــا إَِذا َســِمْعَنا لَِصــْوِت الــرَّ الــرَّ

عــىل أنهــم قــد بــدأوا يؤمنــون بعــد كل مــا قــد حــدث. 

الحــظ التــوازي هنــا مــع مــا جــاء يف رســائل إرميــا الســابقة: ال تثقــوا يف القــوى األجنبيــة. ثقــوا   

بالــرب وهــو ســوف يجعلكــم تزدهــرون وســوف يُخلَِّصكــم وينقذكــم يف الوقــت املناســب. إن الخــالص ال 

يــأó مــن أي مــكان آخــر أو أي شــخص آخــر ســوى الــرب. إن القــوى األجنبيــة ¶ تســعفكم قبــالً، وهــي لــن 

تســعفكم اآلن. 

كان عــىل اللــه أن يحّذرهــم ألنــه يعــرف ميــول قلوبهــم: فهــو يعــرف أنهــم يفكــرون يف الرجــوع   

إىل مــرص (فَكِّــْر يف الرمزيــة هنــا) مــن أجــل أن يســعوا يف طلــب الح¸يــة التــي أرادوهــا. لذلــك أعطاهــم اللــه 

أوامــر واضحــة ومحــددة بــأن ال يفعلــوا ذلــك، وبــأن مثــل هــذا املســار مــن شــأنه أن يجلــب عليهــم الخــراب. 

نجــد هنــا، مــرة أخــرى، أن هــذا هــو اختيــار صــارم وهــو االختيــار الــذي علينــا جميعــاً مواجهتــه:   

ــاة والســالم مــن خــالل اإل ــان والطاعــة ليســوع، أو التعاســة واملــوت مــن خــالل عــدم اإل ــان  ــا الحي إم

ــا بالنســبة  ــة هــي ذاته ــم، إال أن القضي ــا عــن ظروفه ــالف ظروفن ــة. وبغــض النظــر عــن اخت وعــدم الطاع

لنــا جميعــاً يف نهايــة املطــاف. وخالفــاً لهــؤالء النــاس، نحــن ال نُعطــى داIــاً تحذيــرات ³ثــل هــذا التحديــد 

ــرات. ــل هــذه التحذي ــك نُعطــى مث ــع ذل ــا م والوضــوح، ولكنن

الحيــاة أو املــوت، الربكــة أو اللعنــة؟ مــا هــي الخيــارات التــي تُْقــِدُم عليهــا، كل يــوم، وتــؤول 

إمــا للحيــاة أو للمــوت؟ 
___________________________________________________
___________________________________________________



٩٩

الرجوع إلى مصر

١٥ كانون األول(ديسمبر)الثالثاء

قاً جــداً.  ــوِّ ــا بعــد، فســتجد أن األصحــاح ٢٤ أصحاحــاً ُمَش ــراءة ســفر إرمي ــد تقدمــت يف ق إذا ¶ تكــن ق  

فــ¸ذا ســيفعل النــاس؟ هــل ســيتحلّون باإل ــان الــذي يتجــىل مــن خــالل إطاعتهــم ألوامــر اللــه ويبقــون يف يهــوذا؟ أَم 

أنهــم ســ�تكبون نفــس األخطــاء التــي اُرتكبــت يف املــايض ويفعلــون مــا يريــدون فعلــه بــدالً مــن إتباعهــم لتعليــ¸ت 

اللــه الواضحــة، عــىل الرغــم مــن تحذيــرات اللــه يف األعــداد األخــ�ة مــن األصحــاح ٤٢، بشــأن مــا ســيكون بانتظارهــم 

ــو أنهــم رجعــوا إىل مــرص؟  ل

اقرأ إرميا ٤٣ : ١ـ٧. ماذا فعل الشعب؟ 
__________________________________________________________
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عندمــا ال تتفــق كلمــة اللــه مــع نوايانــا ورغباتنــا فإننــا òيــل إىل الشــك بشــأن مــا إذا كان هــذا هــو حقــاً   

كالم اللــه إلينــا. وباملثــل، كان لــدى الشــعب والقــادة شــكوكهم بشــأن إرميــا. فعــىل مــا يبــدو أن مــا حــدث يف إرسائيــل 

ت لكــن النــاس ظلــوا عــىل حالهــم فيــ¸ يتعلــق بتفك�هــم وقلوبهــم. فقــد تنّصلــوا عــن  هــو أن الظــروف قــد تغــ�َّ

عهودهــم الســابقة، وذلــك بــأن قامــوا ³هاجمــة النبــي إرميــا. ومــع ذلــك، فإنهــم ¶ يريــدوا أن يهاجمــوا النبــي املتقــّدم 

يف العمــر هجومــاً مبــارشاً. لذلــك قامــوا بإلقــاء اللــوم عــىل «بــاروخ» صديــق إرميــا، وهــو الــذي كان يقــوم أحيانــاً 

بكتابــة مــا ُ ليــه عليــه إرميــا مــن رســائل. وهكــذا تحولــوا بغضبهــم صــوب بــاروخ زاعمــ� أنــه قــد عمــل عــىل جعــل 

إرميــا ينقلــب عليهــم. 

اقــرأ خــروج ١٦ : ٣ وســفر العــدد ١٦ : ١٣. مــا هــي أوجــه الشــبه بــþ مــا قالــه النــاس إلرميــا وبــþ مــا قالــه 
أســالفهم ملــوىس؟ 

__________________________________________________________
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، فإنهــم داIــاً يبحثــون عــن شــخص يلومونــه عــىل مشــاكلهم، وداIــاً يبحثــون عــن  ــَرشٌ إن البــرش هــم بَ  

ذريعــة للقيــام ³ــا يريــدون القيــام بــه. وهكــذا، وألي ســبب مــن األســباب، اُتهــم بــاروخ بأنــه يريــد مــوت كل بنــي 

ــاس أن  ــا ٤٣ : ١ـ٧ ملــاذا اعتقــد الن ــات يف إرمي ــاك. ال تذكــر اآلي ــد البابليــ� أو أن يؤخــذوا للســبي هن ــه عــىل ي وطن

بــاروخ أراد لهــذا أن يحــدث، Aامــاً كــ¸ ¶ يــرشح الكتــاب املقــدس مــا الــذي جعــل بنــو إرسائيــل يعتقــدون أن مــوىس 

أراد لهــم أن  وتــوا يف الربيــة بعــد خروجهــم مــن مــرص. إن النــاس عندمــا يكونــون مســتعبدين للعواطــف واملشــاعر 

ــاء  ــم إذن إبق ــو مه ــم ه ــا. ك ــا حينه ــرون به ــي يفك ــة الت ــم بالطريق ــة لتفك�ه ــباباً وجيه ــم أس ــون لديه ــد ال يك ق

ــرب! ــة لل ــا ومشــاعرنا خاضع عواطفن

كــم مــن مــرة ســمحنا فيهــا لعواطفنــا أو مشــاعرنا بــأن تشــّوش أحكامنــا بــل وتجعلنــا حتــى نتجاهــل 

مــا يقولــه لنــا الــرب بوضــوح؟ كيــف Øكــن أن نحمــي أنفســنا مــن الســÙح لعواطفنــا ومشــاعرنا بــأن 

تنــال منــا وتجعلنــا نتــرصف دون تعقــل وإطاعــة ألوامــر اللــه الرصيحــة؟ (انظــر ٢كورنثــوس ١٠ : ٥). 



١٠٠

ْبِي ْبِي َفلِلسَّ َوالَِّذي لِلسَّ

١٦ كانون األول(ديسمبر)األربعاء

اقرأ إرميا ٤٣ : ٨ـ١٣. ما الذي قاله الرب من خالل إرميا؟
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ــا  ــت تتســم بتحصيناته ــة ملــرص، وكان ــة عــىل الحــدود الشــ¸لية الرشقي ــس مدين ــت تَْحَفْنِحي كان  

اليهــود.  املســتوطن�  مــن  كبــ�  عــدد  يعيــش  كان  وهنــاك  املنيعــة، 

ويف هــذه املناســبة أيضــا، طلــب الــرب مــن إرميــا أن يقــوم بتمثيــل نبــوءة بشــكل رمــزي. وعــىل   

ــم النقطــة بشــكل أكــ` وضوحــاً  ــان فه ــا يف بعــض األحي ــه  كــن لن ــا، إال أن ــ¸ت قوته الرغــم مــن أن للكل

ــا. ــام أعينن ــا أم ــم Aثيله ــا يت ــع وعندم ــىل أرض الواق ــّورة ع ــا مص ــا نراه عندم

ال يخربنــا الكتــاب املقــدس عــن مــا إذا كان عــىل إرميــا أن يقــوم، بشــكل فعــيل، بدفــن الحجــارة   

عندمــا مدخــل بيــت فرعــون.  مــع ذلــك، فقــد كانــت النقطــة واضحــة وهــي أنــه حتــى الفراعنــة العظــ¸ء 

ال يضاهــون الــرب يف عظمتــه وقدرتــه، وأن الــرب كان ســيتمم كلمتــه، كــ¸ قــال Aامــاً. إن الالجئــ� الذيــن 

اعتقــدوا أنهــم ســيجدون الح¸يــة واألمــان بالذهــاب إىل مــرص كانــوا مخطئــ� مثــل أولئــك الذيــن، كــ¸ ســبق 

ــا  ــا، اعتقــدوا أنــه كانــوا  كنهــم إيجــاد الح¸يــة واألمــان حــ� طلبــوا أن تــأó مــرص لنجدتهــم (إرمي ورأين

٣٧ : ٧ و ٨). كانــت اآللهــة املرصيــة ال طائــل منهــا، وهــي عبــارة عــن نســيج خيــاالت مشــّوهة؛ لقــد كانــت 

تلــك اآللهــة عبــارة عــن آلهــة وثنيــة بغيضــة أبقــت النــاس يجهلــون الحــق جهــالً شــديداً. كان يجــب عــىل 

بنــي إرسائيــل أن يعرفــوا، كــ¸ يجــب أن نعــرف نحــن اآلن، أن ح¸يتنــا الحقيقيــة الوحيــدة وأمننــا هــ¸ يف 

إطاعتنــا للــرب.

ــه؛ ألن  ــل إرادة الل ــنفهم ونفع ــا س ــا، فعنده ــن معتقدن ــزءاً م ــذات ج ــكار ال ــح إن ــا يصب «عندم  

أعيننــا ســوف Aَُْســح بُكحــٍل حتــى يتســنى لنــا أن نــرى أمــوراً رائعــة يف نامــوس اللــه. وســننظر إىل طريــق 

ــل شــعبه املســؤولية ³ــا يتناســب ونــور الحــق الــذي  الطاعــة عــىل أنــه الطريــق الوحيــد لألمــان. إن اللــه يحمِّ

ــات  ــا أن نتمــم متطلب ــع ِمنَّ ــة، وهــو يتوق ــة ومعقول ــه عادل ــب نامــوس الل تســلَّموه واســتوعبوه. إن مطالي

ــر، ١٨٩٠).  ــباط / فرباي ــد، ٢٥ش ــد ه�ال ــو آن ــوة، ذا ريفي ــيح» (روح النب ــة املس ــه بنعم ناموس

فكــر، أيضــاً، يف رمزيــة عــودة بنــي إرسائيــل إىل مــرص رغبــة منهــم يف إيجــاد األمــان. يــا لهــا مــن 

ْب مــن خاللهــا «بالذهــاب إىل  مفارقــة! وباملعنــى الروحــي، مــا هــي الطــرق التــي Øكــن أن نَُجــرَّ

مــرص» إليجــاد مــا نعتقــد أنــه ال Øكننــا إيجــاده مــع الــرب؟
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



١٠١

١٧ كانون األول(ديسمبر)الخميس

تحٍد صريحٍ

اقرأ إرميا ٤٤ : ١ـ١٠. ما الذي كان يفعله األرسى يف مرص؟ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

عندمــا كان بنــو إرسائيــل أرسى يف مــرص، كان عــىل إرميــا أن يواجــه نفــس املشــكلة التــي واجههــا   

عندمــا كان يعيــش هــو وبنــو وطنــه يف يهــوذا. ويف ذلــك الوقــت، كان إرميــا قــد تحــدث إىل قــادة يهــوذا؛ 

وهــا هــو اآلن قــد تحــدث إىل عامــة الشــعب الذيــن كانــوا يقرتفــون يف األَْرس بعضــاً مــن نفــس الخطايــا التــي 

جلبــت عليهــم هــذا الخــراب مــن األســاس. 

ما هي الردود املدهشة التي ردوا بها عىل إرميا عند مواجهتهم له؟ (إرميا ٤٤ : ١٥ـ١٩). 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

إن قســاوة قلوبهــم والضــالل الــذي اســتوىل عليهــم كان أمــراً يبعــث عــىل الدهشــة. فــ¸ فعلــوه   

وا مــا قالــه إليهــم «باســم الــرب.» مــن حيــث األســاس هــو أنهــم نظــروا إىل إرميــا يف وجهــه وتحــّدوه وتحــدُّ

ــات  ــل اإلصالح ــام األوىل، قب ــه يف األي ــم: فإن ــة يف نظره ــربرات منطقي ــن م ــم م ــا لديه وكان م  

ــور إىل  ــرق البخ ــة ح ــة لدرج ــة الوثني ــادة اآلله ــاً يف عب ــعب غارق ــا كان الش ــيا - عندم ــا يوش ــي أجراه الت

ــد بالنســبة لهــم. فقــد  ــت األمــور تســ� بشــكل جي ــا - كان ــرشاب كتقدمــة له «ملكــة الســ¸ء» وســكب ال

كانــت حالتهــم املاليــة واملاديــة جيــدة وكانــوا يعيشــون يف أمــان. ومــع ذلــك، فــإن الكارثــة ¶ تحــل إال بعــد 

إصالحــات يوشــيا (التــي جــاءت متأخــرة جــداً وكانــت مفتقــرة إىل الح¸ســة عــىل أيــة حــال). لذلــك تســاءل 

ــه؟ ــا وإىل كل تحذيرات ــاء إىل إرمي ــي اإلصغ ــاذا ينبغ ــ�: مل ــهم قائل ــاس يف أنفس الن

وكان رد إرميــا (إرميــا ٤٤ : ٢٠ـ٣٠) هــو: ال، أنتــم ال تفهمــون. إن مــا قمتــم بــه مــن أعــ¸ل هــو   

ــد أن  ــم العني ــو أن رفضك ــك، ه ــن ذل ــوأ م ــم. واألس ــوارث عليك ــذه الك ــول كل ه ــبب يف حل ــداً الس تحدي

تتغــ�وا معنــاه أن املزيــد مــن الكــوارث ســتأó وأن األمــان الــذي اعتقدتــم أنكــم ســتجدونه يف مــرص هــو 

ــة وأكذوبــة Aامــاً كاآللهــة الوثنيــة التــي تعبدونهــا. ويف نهايــة املطــاف، ســتعرفون الحــق لكــن ذلــك  ضالل

ــوات األوان. ــد ف ــيكون بع س

 þأن املســيحي þيف الخطيــة واإللحــاد والجحــود يعيشــون يف ســعد ورغــد يف حــ þملــاذا يبــدو أن أولئــك الغارقــ

املُخلِصــØ þــرون يف بعــض األحيــان بتجــارب ومحــن رهيبــة؟ كيــف Øكننــا فهــم هــذا الواقــع الغريــب؟  

___________________________________________________



١٠٢

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش
١. «وفيما يتعلق بنا، يتوقف كل شيء على كيفية تقبُّلِنا لشروط الله» (روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد ١، 

الشروط ليست كاألعمال،  افتراض أنَّ الخالص يأتي دون أية شروط؟ إن  الخطأ  صفحة ٨١١). لماذا يعد من 

الله. كيف يمكننا أن نتعلم التفريق  يمنحنا األهلية واالستحقاق للوقوف بال عيب أمام  كما أنها ليست شيئاً 

ك بحرفية الشريعة) وبين التعاليم  بين التعاليم الزائفة التي تزعم أن الخالص هو باألعمال (التزمت، أي التمسُّ

الزائفة التي تزعم أن الخالص غير مشروط (النعمة الرخيصة، أو الزائفة)؟

٢. أمعن التفكير في السؤال الصعب الوارد بنهاية درس يوم الخميس. إذا قال شخص ما: «أنا ال أؤمن بالمسيح، 

بل أنا حتى ال أؤمن بالله؛ ومع ذلك، فإن حياتي تسير بشكل رائع جداً. في الواقع، يمكنني القول أن حياتي 

تسير على نحو أفضل من حياتك، رغم أنك مسيحي.» كيف يمكنك الرد على شخص من هذا القبيل؟ 

١٨ كانون األول(ديسمبر)

إننــا نُواَجــه ³ســألة الخــ� والــرش يف كافــة أجــزاء ســفر إرميــا، كــ¸ يف كافــة أجــزاء الكتــاب   

ــه قــد حــّدد وعــرَّف  ــ� الخــ� والــرش ألن الل ــز ب املقــدس ككل.  وكمســيحي�، نحــن نعــرف التميي

ــا ٦ : ٨؛  ــة ٧ : ٧؛ ميخ ــال، رومي ــبيل املث ــىل س ــة. (انظــر، ع ــدة طــرق مختلف ــن املصطلحــ� بع هذي

يشــوع ٢٤ : ١٥؛ متــى ٢٢ : ٣٧-٣٩؛ تثنيــة ١٢ : ٨.) لكــن مــاذا لــو كنــت ال تؤمــن باللــه؟ كيــف  كنــك 

التمييــز بــ� الخــ� والــرش؟ حســناً، إن املؤلــف امللحــد «ســام هاريــس» لديــه اقــرتاح، وقــد ألَّــف كتابــاً 

بعنــوان «املشــهد األخالقــي»، وفيــه يقــول أن الخــ� والــرش  كــن، بــل ويجــب، إن يُفهــ¸ فقــط مــن 

منظــور الِعلــم. ومــا يعنيــه ذلــك هــو أنــه بنفــس الطريقــة التــي ســاعدنا بهــا الِعلــم عــىل أن نعــرف 

الفــرق بــ� القــوة النوويــة القويــة وبــ� القــوة النوويــة الضعيفــة، فإنــه ينبغــي أن يســاعدنا الِعلــم 

عــىل معرفــة الصــواب مــن الخطــأ، ومعرفــة التمييــز بــ� الخــ� والــرش. بــل ويعتقــد هاريــس أنــه 

ر³ــا يكــون ³قــدور الِعلــم، يف يــوم مــا، معالجــة الــرش. «فكــر فيــ¸ مــن شــأنه أن يحــدث إذا اكتشــفنا 

ــن  ــرشي  ك ــل الب ــق بالعق ــ� يتعل ــاش، أن كل تغي ــبيل النق ــىل س ــل، ع ــرشي. تخي ــرش الب ــاً لل عالج

ــراب  ــالج االضط ــادة ع ــاف م ــالً، أن تَُض ــن، مث ــان. فيمك ــدون أ¶، وبأم ــدة وب ــة زهي ــه بتكلف إحداث

ــالت الطعــام الــذي يتناولــه املــرء Aامــاً كــ¸ يوضــع فيتامــ� «د». وعندهــا تصبــح  النفــيس إىل ُمكمِّ

معضلــة الــرش لــدى اإلنســان ال يشء أكــ` مــن مجــرد نقــص يف التغذيــة.» [املشــهد األخالقــي، صفحــة   

ــن ال  ــ¸ء، الذي ــم العل ــإن معظ ــك، ف ــع ذل ــدل)]. م ــة كين ــرت، طبع ــد شوس ــا ون آن ــة س ١٠٩ (رشك

يؤمنــون باللــه، ســيجدون صعوبــة يف االعتقــاد بــأن الِعلــم  كنــه حــل هــذه املشــاكل. وبالرغــم مــن 

هــذا، فإنــك إذا كنــت ال تؤمــن باللــه، فإنــك حتــ¸ً ســتحاول إيجــاد حلــول مــن مصــادر أخــرى، ولكــن 

مــن دون جــدوى.



١٠٣

قصة األسبوع

كل االشياء تعمل معاً للخير

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.

(www.AdventistMission.org) :الموقع على اإلنترنت

مثــل الكثــ� مــن الشــباب يف أفريقيــا، هاجــر «ســيوكنا» مــن قريتــه إىل مدينــة أكــرب بحثــاً عــن 

وظيفــة. عــاش مــع بعــض األقــارب وأرســل كل قــرش أمكنــه إرســاله إىل أمــه األرملــة وأخويــه 

األصغــر ســناً. 

كانــت املوســيقى هــي أول مــا جــذب انتباهــه إىل االجت¸عــات التــي يعقدهــا القــس «مبينــا»؛ 

ولكنــه عندمــا ســمع قصــة املســيح، واصــل ســيكوبا التفكــ� حــول مــدى روعــة الذهــاب مــع 

املســيح إىل الســ¸ء وأن ال تشــعر بالجــوع أو الحــزن أو الوحــدة أو الخــوف مجــدداً.

بعــد االجت¸عــات عــاد «ســيكونا» إىل البيــت. ور³ــا يف يــوم مــا ســيصبح هــو اآلخــر قســاً. اعتقــد 

ــن حــرضوا االجت¸عــات أن «ســيكونا»   ــك الذي الشــيخ املحــيل املســئول عــن املتابعــة مــع أولئ

ــه لســداد  ــكل مــا أمكن ــام «ســيكونا» ب ــة. لكــن يف البيــت ق ــ¸ً بعدمــا غــادر املدين ¶ يعــد مهت

مرصوفاتــه الدراســية، وكذلــك االهتــ¸م بحديقــة األرسة. ولكــن يف هــذا العام ¶ تســقط األمطار. 

وبــكل حــزن راقــب القرويــون محاصيلهــم تجــف وAــوت. يف بعــض األحيــان كان هنــاك القليــل 

مــن املطــر ولكنــه ¶ يكــن املطــر املتواصــل الغزيــر الــذي يجلــب الحيــاة لــألرض القاحلــة.

كانــت املجاعــة رهيبــة. ومــات الكثــ�ون ومــرض كثــ�ون آخــرون، ³ــا يف ذلــك «ســيكونا». ويف 

ظــل حالــة اليــأس هــذه، وعندمــا رأت والدتــه أنــه عــىل وشــك أن  ــوت، Aكنــت مــن إحضــاره 

إىل املستشــفى يف أقــرب مدينــة مــن بلدتهــم. وهنــاك التقــى بــه القــس «مبينــا» الــذي كان يــزور 

بعــض أعضــاء كنيســته. 

وبعــد رسد تلــك األحــداث، أضــاء وجــه «ســيكونا»  النحيــف وهــو يقــول بهمــس ضعيــف، «اللــه 

 óصالــح، يــا قــس ‘مبينــا’. لقــد حفظنــي مــن املــوت يف املجاعــة، واآلن ســأعيش ألرى أهــل بلــد

يعتمــدون. ســوف تــأó إىل بلــدó، أليــس كذلــك؟»

قــال القــس، «نعــم، يــا «ســيكونا». ال بــد أن آó إىل قريتــك وأعقــد بعــض االجت¸عــات الكرازيــة 

حتــى يعــرف أهــل قريتــك عــن املســيح.»

قــال ‘ســيكونا’ مؤكــداً، «هــم يعرفــون املســيح بالفعــل، يــا قــس! هنــاك ٢٥ شــخص مســتعدين 

ــم  ــك وعلمتهــم تراني ــا حــرضت اجت¸عات ــه عندم ــكل يشء تعلمت ــة. لقــد أخربتهــم ب للمعمودي

ــا  ــة كن ــى عندمــا كانــت املجاعــة قاســية للغاي ــوم ســبت. وحت ــك. كنــت ألتقــي بهــم كل ي كذل

ــأó؟»  ــك أن ت ــى  كن ــى أجــدك. مت ــا حت ــا. لقــد أR u إىل هن ــه لصالتن نصــيل واســتجاب الل

كان القــس «مبينــا» بالــكاد يصــّدق أذنيــه. فــإن هــذا الصبــي الــذي ¶ تكــن لديــه ســوى فرصــاً 

محــدودة جــداً للتعلـّـم قــد أصبــح مبــرشاً مــن أجــل اللــه! وعندمــا تحســن «ســيكونا»  ³ــا يكفــي 

للعــودة إىل البيــت، رافقــه القــس إىل القريــة. وقــام بزيــارة النــاس هنــاك ووجــد أنهــم تعلمــوا 

حقــاً. وقــد كان اليــوم الــذي اعتمــد فيــه «ســيكونا»  والـــ ٢٥ شــخصاً يومــاً رائعــاً حقــاً. 

كتبت هذه القصة شارلوك أشكانيان.



١٠٤

الدرس الثالث عشر

السبت بعد الظهر

دروس من ِسْفِر إرميا

١٩ـ٢٥ كانون األول(ديسمبر)

املراجــع األســبوعية: إرميــا ٢ : ١٣؛ ٦ : ٢٠؛ ٧ : ١ـ١٠؛ متــى ٩ : ١٢؛ تثنيــة ٦ : ٥؛ إرميــا ١٠ : ١ـ١٥؛ 
٢٣ : ١ـ٨.

، َوأُِقيــُم لِــَداُوَد ُغْصــَن ِبــّر، َفَيْملِــُك َملِــٌك َويَْنَجــُح، َويُْجــِري  بُّ آيــة الحفــظ: « ’َهــا أَيَّــاٌم تـَـأِْ:، يَُقــوُل الــرَّ
ــا َوَعــْدالً ِيف األَْرِض‘ » (إرميــا ٢٣ : ٥).  àَحق

هــا قــد وصلنــا إىل نهايــة دراســتنا لِســْفر إرميــا. وقــد كانــت ملحمــة النبــي إرميــا مفعمــة باألحــداث   

واالنفعــاالت.  والعواطــف  املأســاوية 

ــت  ــه وكان ــد الل ــت رســالته مــن عن ــد كان ــراغ، فق ــب مــن ف ــاء،  ¶ يكت ــا، شــأنه شــأن كل األنبي إن إرمي  

ــالف  ــم اخت ــه رغ ــك، فإن ــع ذل ــة. وم ــروف معين ــن، ويف ظــل ظ َدي ــان ُمحدَّ ــت وزم ــاس يعيشــون يف وق ــة ألن موجه

الظــروف يف زمــن إرميــا عــن ظروفنــا نحــن اليــوم أو عــن ظــروف األجيــال العديــدة األخــرى التــي قــرأت ســفر إرميــا، 

ــال.  ــن األجي ــل م ــه يف كل جي ــعب الل ــها لش ــي نفس ــْفر ه ــا يف الِس ــن عنه ــة املُْعلَ ــادئ الهام إال أن املب

ومــن بــ� هــذه املبــادئ نذكــر، عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، مــا يــيل: اإلخــالص للــه وإطاعــة وصايــاه؛   

ــة مــن  ــة التــي  كــن أن تــرتك النــاس يف حال ــة، أي تقــوى القلــب، خالفــاً للطقــوس الفارغــة وامليت التقــوى الحقيقي

ــدون  ــا يري ــاً مل ــى وإن كان مخالف ــه حت ــح والتوجي ــاء للتصحي ــاس لإلصغ ــتعداد الن ــس؛ اس ــن النف ــف ع ــا الزائ الرض

ســ¸عه؛ االنتعــاش الروحــي واإلصــالح الحقيقيــ�؛ الثقــة يف الــرب ويف وعــوده بــدالً مــن االتــكال عــىل ذراع البــرش. 

ــتمر. ــة أن تس Iــن للقا ــذا،  ك وهك

دعونــا يف هــذا األســبوع نلقــي نظــرة عــىل بعــض مــن العديــد مــن الــدروس التــي  كننــا تعلّمهــا مــن   

هــذا اإلعــالن املتعلــق ³حبــة اللــه لشــعبه حتــى يف خضــم العديــد مــن التحذيــرات القويــة التــي وجّههــا إليهــم بشــأن 

ــم.  ــم وترصفاته ــه أع¸له ــتؤدي إلي ــا س م

ــون األول  ــق  ٢٦ كان ــادم املواف ــبت الق ــوم الس ــته ي ــتعداداً ملناقش ــدرس اس ــذا ال ــوع ه ــق يف موض ــو التعم *نرج

(ديســمرب).



١٠٥

َربُّ إرميا

٢٠ كانون األول(ديسمبر)األحد 

يــدرك األدفنتســت الســبتيون أن هنــاك مســألة جوهريــة وحاســمة يــدور الــرصاع العظيــم حولهــا: مــا   

هــي طبيعــة اللــه؟ مــا الــذي يتســم بــه اللــه حقــاً؟ هــل هــو حقــاً طاغيــٌة جائــٌر كــ¸ يحــاول الشــيطان أن يصــّوره لنــا، 

أَْم أنــه اآلب املحــب واملكــرتث والــذي ال يريــد لنــا ســوى األفضــل؟ إن هــذه األســئلة هــي يف الواقــع أهــم أســئلة يف 

الكــون ِبــأَْرسه. فعــىل كل حــال، مــاذا عســاه ســيكون وضعنــا وموقفنــا لــو أن اللــه وضيعــاً، اســتبدادياً وقاســياً بــدالً 

مــن كونــه رقيــق القلــب وُمحبــاً ومضّحيــاً بالــذات؟ لــو كان اللــه يتســم بــكل هــذه الخصــال البشــعة، لــكان عــدم 

ــه مــن هــذا القبيــل.  ــه مــن األســاس أفضــل بكثــ� مــن وجــود إل وجــود إل

لذلــك، فــإن األســئلة أعــاله تتســم بأهميــة بالغــة. لكــن الجميــل يف األمــر هــو أنــه لدينــا األجوبــة عــىل   

الصليــب. نجــده يف  األجوبــة  لهــذه  إعــالن  وأفضــل  األســئلة،  هــذه 

ــاء  ــم الفض ــا يف أقالي ــىص ويدعمه ــي ال تح ــوا¶ الت ــق الع ــه خل ــذي بقدرت ــدا ان ذاك ال ــىس اب ــن يُن «ول  

ــه،  ــأن يســجدوا ل ــاء ب الواســعة، وحبيــب اللــه وجــالل الســ¸ء، الــذي يــرس الكروبيــم والســاروفيم املتألقــون بالضي

اتضــع وأخــىل نفســه ل�فــع االنســان الخاطــئ الســاقط، وحمــل جــرم الخطيئــة وعارهــا، واحتجــاب وجــه أبيــه عنــه 

اىل أن كــرست قلبــه ويــالت العــا¶ الهالــك وســحقت حياتــه عــىل صليــب جلجثــة. فكــون خالــق كل العــوا¶ والحَكــم 

يف مصائــر الجميــع يطــرح عنــه مجــده ويضــع نفســه مدفوعــا اىل ذلــك بدافــع املحبــة لالنســان، هــذا ســيكون مبعــث 

ــة ٧٠٤). ــم، صفح ــرصاع العظي ــوة، ال ــر» (روح النب ــد الده ــاه أب ــا اي ــكونة وAجيده ــاش املس انده

ــا؟ الســؤال  ــن ســفر إرمي ــة م ــة التالي ــرات الكتابي ــه يف الفق ــه وصفات ــة الل ــن طبيع ــالن كل م ــم إع ــف يت كي
ــه؟ ــة عــن الل ــرات الكتابي ــا هــذه الفق ــه لن ــذي تقول ــا ال بصيغــة أخــرى هــو: م

 إرميا ٢ : ١٣؛ ___________________________________________

 إرميا ٥ : ٢٢؛ ___________________________________________

 إرميا ١١ : ٢٢؛ ___________________________________________

 إرميا ٣١ : ٣؛ ___________________________________________

 

إرميا ٣ : ٧. ___________________________________________

ــا  ــفر إرمي ــتخدمة يف س ــ�ات املس ــور والتعب ــن الص ــد م ــ� العدي ــن ب ــل م ــدد قلي ــوى ع ــس س ــذا لي ه  

والتــي تعلــن لنــا بعــض األمــور عــن طبيعــة وصفــات اللــه. فاللــه هــو مصــدر الحيــاة، الخالــق كُيلِّ القــدرة؛ وهــو إلــه 

الدينونــة، إنــه اللــه الــذي يحبنــا ويدعونــا مــراراً وتكــراراً إىل أن نتــوب عــن خطايانــا ونحيــد عــن الطــرق التــي ســوف 

ــالك.  ــا إىل اله تقودن

َبة؟  ما هي األدلة التي رأيتها يف اختبارك الخاص بشأن طبيعة الله املُحِّ
___________________________________________________



١٠٦

الطقوس والخطية

٢١ كانون األول(ديسمبر)االثنين 

«هنــاك َوثِيَقــٌة تــدّون رصاع اللــه الدائــم مــع الِديَانَــِة املَُنظََّمــِة، وهــذه الَوثِيَقــُة هــي مــا يُْعــَرُف   

بالكتــاب املقــدس» [تــ�ي إيغيلتــون، العقــل واإل ــان والثــورة: تأمــالت يف النقــاش بشــأن اللــه، صحفــة ٨، 

ــدل]. ــة كين طبع

ــاب  ــة الكت ــك ألن ديان ــاً وذل ــس صحيح ــد، لي ــد بعي ــو ، وإىل ح ــاله ه ــاس أع ــا ورد باالقتب إن م  

ُمَنظََّمــًة». «ِديَانَــًة  داIــاً  كانــت  للبرشيــة،  اللــه  أعطاهــا  التــي  الديانــة  املقــدس، 

ومــن ناحيــة أخــرى، ليــس هنــاك شــك يف أن اللــه، يف ســفر إرميــا، كان يســعى إىل جعــل النــاس   

ــًة جــداً. ولقــد تســلّطت هــذه الطقــوس  يبتعــدون عــن الطقــوس البــاردة وامليتــة رغــم أنهــا كانــت ُمَنظََّم

ــم.  ــرت خطاياه ــىل س ــادرة ع ــا ق ــدوا أنه ــم واعتق ــىل إ انه ع

وألن األمــر جديــر بالتكــرار، فإننــا نقــول مــا ســبق وذكرنــاه: لقــد كانــت الغالبيــة العظمــى مــن   

رصاعــات إرميــا تحــدث مــع قــادة الشــعب والكهنــة وأولئــك الذيــن كانــوا يــرون أن عالقتهــم بالــرب كانــت 

عــىل مــا يــرام وذلــك العتقادهــم أنهــم ُمختــارون ِمــن ِقبــل اللــه وأنهــم أبنــاء إبراهيــم وشــعب العهــد. يــا 

ــم أيضــاً.  ــة إبراهي ــا ذري ــا، بوصفن ــاج إىل االحــرتاس منه ــة نحت ــة محزن ــا مــن ضالل له

مــا هــي الرســالة املتضمنــة يف الفقــرات التاليــة مــن ســفر إرميــا؟ واألهــم مــن ذلــك، كيــف Øكننــا تطبيــق 
املبــادئ الــواردة يف هــذه الفقــرات عــىل مســÿنا الخــاص مــع الــرب؟ (انظــر إرميــا ٦ : ٢٠؛ ٧ : ١ـ١٠). 

______________________________________________________
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ى  ــمَّ ــا يُس ــربز م ــراً يتناســب ويُ ــة أْم ــرة الكتابي ــا نجــد يف هــذه الفق ــا ٧ : ٩ و ١٠.  إنن ــرأ إرمي اق  

ــكل و  ــودون إىل الهي ــم يع ــة ث Sــور اآل ــذه األم ــكل ه ــون ب ــاس يقوم ــد كان الن ــة». فق ــة الرخيص «النعم

«يتعبــدون» للــه الحقيقــي ويطالبــون ³غفــرة خطاياهــم. لكــن اللــه ال يُْخــدع أو يَُضلَّــُل. فإنــه مــا ¶ يُْصلِــح 

أمثــال هــؤالء النــاس طرقهــم، وخاصــة كيفيــة معاملتهــم للضعفــاء الذيــن بينهــم، فإنهــم ســوف يواجهــون 

ــا.  ــن إرمي ــة يف زم Sــور اآل ــذه األم ــوا به ــن قام ــا َم ــ¸ واجهه ــية، ك ــة قاس دينون

لقــد عــاش النــاس ضاللــة كُــربى يف ظــل اعتقادهــم بأنــه  كنهــم املطالبــة بغفــران اللــه ومواصلــة   

القيــام ³ــا يريــدون القيــام بــه، دون اعتبــار لــرشوط العهــد، بحيــث يتســنى لهــم االســتمرار يف ارتــكاب تلــك 

ــام.  ــا واآلث الخطاي

مــا هــو الفــرق بــþ مــا كان يحــّذر إرميــا بشــأنه هنــا وبــþ مــا قالــه املســيح يف متــى ٩ : ١٢؟ 

ملــاذا مــن املهــم أن نعــرف الفــرق؟
___________________________________________________
___________________________________________________



١٠٧

ديانة القلب

٢٢ كانون األول(ديسمبر)الثالثاء

«فَِإًذا كُلُّ َواِحٍد ِمنَّا َسيُْعِطي َعْن نَْفِسِه ِحَسابًا للِه» (رومية ١٤ : ١٢). 

هــاً إىل األمــة ككل. فقــد كان إرميــا، مــراراً وتكــراراً، يتكلــم عــن  كان الكثــ� مــ¸ جــاء يف ســفر إرميــا موجَّ  

إرسائيــل ويهــوذا معــاً بوصفهــ¸ «كَْرَمــَة ُســوَرَق» للــرب (إرميــا ٢ : ٢١)، أو «َحِبيبَــَة» الــرب (إرميــا ١١ : ١٥؛ ١٢ : ٧)، 

ــا ١٣ : ١٧). ومــن دون  ــرب (إرمي ــع» ال ــا ١٢ : ١٠) و «قطي ــرب (إرمي ــْرُم» ال ــا ١٢ : ٧ـ٩)، و «كَ ــه (إرمي «مــ�اث» الل

ــا. ــة كله ــداءه إىل شــعب هــذه األم ــه ن ــا كان يوّج ــه يف ســفر إرمي ــا مالحظــة أن الل شــك،  كنن

وبطبيعــة الحــال، نجــد الــيشء ذاتــه يف العهــد الجديــد، حيــث يُنظــر إىل الكنيســة مــرارا وتكــرارا بهــذه   

 .(٢٧  :  ٥ ١٠؛   :  ٣ ٢٢؛   :  ١ أفســس  (انظــر  الج¸عــي  املنظــور 

مــع ذلــك، فالخــالص يتــم بصــورة فرديــة وليســت ج¸عيــة. فإننــا ال نخلــص كمجموعــة، كــ¸ يف صفقــة   

شــاملة. وكــ¸ هــو الحــال مــع كنيســة العهــد الجديــد، فقــد كان اللــه يتعامــل مــع أمــة يهــوذا عــىل مســتوى األفــراد، 

وذلــك ألن األمــور الحاســمة والهامــة عامــة مــا تنشــأ عــىل املســتوى الفــردي. لذلــك نجــد أنــه بالرغــم مــن أن اآليــة 

تـِـَك» كانــت  بَّ إِلَهــَك ِمــْن كُلِّ قَلِْبــَك َوِمــْن كُلِّ نَْفِســَك َوِمــْن كُلِّ قُوَّ الشــه�ة يف تثنيــة ٦ : ٥، والتــي تقــول، «فَتُِحــبُّ الــرَّ

موجهــة إىل األمــة ككل، إال أنهــا مكتوبــة بصيغــة املَُخاطـَـب املفــرد، فالضمــ� املســتعمل هــو ضمــ� مخاطبــة املفــرد؛ 

ــا، بصفــة  ــة، ســيقوم كل واحــد من ــة وشــخصية. ففــي النهاي ــم إىل كل واحــد بصفــة فردي ــه يتكل ــى هــذا أن الل معن

فرديــة وشــخصية، بإعطــاء حســاب عــن نفســه للــرب. 

وإننا نجد اليشء نفسه يف سفر إرميا كذلك.  

ما الذي تقوله النصوص الكتابية التالية عن أهمية السÿ، بصفة فردية وشخصية، مع الرب؟

إرميا ١٧ : ٧؛ ___________________________________________

إرميا ١٧ : ١٠؛ ___________________________________________

 إرميا ٢٩ : ١٣؛ ___________________________________________

 إرميا ٩ : ٢٣ و ٢٤. _________________________________________

ــه، إال أن  ــة الل ــة لكنيس ــة الج¸عي ــن الطبيع ــدث ع ــه يتح ــدس بعهدي ــاب املق ــن أن الكت ــم م ــىل الرغ ع  

اإل ــان الحقيقــي هــو مســألة فرديــة وشــخصية. فــإن الشــخص، بصفــة فرديــة، هــو َمــن يُخضــع نفســه يوميــاً للــرب، 

ويختــار بصفــة شــخصية الســ� باإل ــان والطاعــة.  

عــىل الرغــم مــن أنــه ليــس هنــاك شــك يف أننــا مســؤولون عــن نفوســنا بصفــة شــخصية، كيــف Øكننــا 

التأكــد مــن أننــا نبــذل كل مــا يف وســعنا لتعضيــد وتشــجيع اآلخريــن؟ َمــن هــو الشــخص الــذي تعرفــه، 

عة والداعمــة؟ يف الوقــت الراهــن، والــذي Øكنــك أن تقــول لــه بعــض الكلــÙت املشــجِّ



١٠٨

بَاِطلٌَة َصْنَعُة األََضالِيِل 
٢٣ كانون األول(ديسمبر)األربعاء

مــا هــي الخطيــة التــي كانــت مــن أفــدح الخطايــا التــي ارتكبهــا النــاس وكان عــىل إرميــا التعامــل معهــا 
باســتمرار؟ (إرميــا ١٠ : ١ـ١٥).
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إن املثــ� لالهتــ¸م يف هــذه النصــوص الكتابيــة ليــس هــو مجــرد الطريقــة التــي يُظهــر بهــا النبــي   

كيــف أن هــذه األصنــام باطلــة وغــ� ُمجديــة وتافهــة، وإòــا املثــ� لالهتــ¸م أيضــاً هــو كيــف يقارنهــا باللــه 

الحــي. فــإن هــذه األشــياء عاجــزة وعد ــة املنفعــة وفارغــة وزائفــة. يــا لــه مــن تبايــن مــع الــرب الــذي 

ــ¸وات واألرض! ــق الس خل

إن اللــه رسمــدي، منــذ األزل وإىل األبــد، يف حــ� أن هــذه األصنــام ســوف تتــالىش إىل األبــد. لذلــك،   

ــرب، فائــق  ــه: الضعيــف والزائــف والباطــل والعاجــز، أَْم ال ــا ل ــده ونكــّرس حياتن ــذي يجــب أن نعب ــن ال َم

القــدرة والعظمــة والــذي خلــق الكــون وال يــزال يعيلــه ويعتنــي بــه ويرعــاه؟ اإلجابــة، بالطبــع، واضحــة.

مــع ذلــك، وعــىل الرغــم مــن مــدى وضــوح اإلجابــة، إال أن الحقيقــة هــي أننــا نحــن أيضــاً ال نــزال   

معرضــ� لخطــر الســقوط يف رشك عبــادة األوثــان. وعــىل الرغــم مــن أننــا قــد ال نعبــد نفــس أنــواع األصنــام 

ــة بهــذه  ــا املعــارصة مليئ ــا، إال أن حياتن ــوا يعيشــون يف زمــن إرمي ــن كان ــك الذي ــا أولئ ــد له ــي كان يتعب الت

اآللهــة الباطلــة والزائفــة. و كــن لهــذه األصنــام العرصيــة أن تكــون أي يشء نحبــه أكــ` مــن اللــه؛ فــإن مــا 

نعبــده، أيــاً كان (والعبــادة ال تعنــي داIــاً الرتنيــم والصــالة) يصبــح إلهنــا، وعندهــا نكــون مذنبــ� بعبــادة 

ــان.  األوث

ــاذا عــن أشــياء  ــا؟ م ــد له ــاً نتعب ــا أصنام ــي Øكــن أن نكــون يف خطــر جعله ــا هــي بعــض األشــياء الت م
مثــل األجهــزة الرقميــة واملــال والشــهرة، بــل وحتــى األشــخاص اآلخريــن؟ قــم بعمــل قاKــة بهــذه األصنــام 

املحتملــة، ومــن ثــم اســأل نفســك: أي خــالص حقيقــي تقدمــه هــذه األصنــام يف نهايــة املطــاف؟
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ــادة. ونعــرف  ــر بالعب ــاً مــن هــذه األشــياء غــ� جدي ــا أن أي بطبيعــة الحــال، نحــن نعــرف ذهني  

ــة املطــاف أن يُشــبع  ــه يف نهاي ــاً،  كن ــه أوثان ــه ال يشء مــ¸ يقدمــه هــذا العــا¶، ال يشء مــ¸ نجعل أيضــاً أن

نفوســنا، وحتــ¸ً ال  كنــه فداءنــا. نحــن نعــرف كل هــذه األمــور، ومــع ذلــك فإنــه مــا ¶ نتوخــى الحــرص 

والحــذر، ومــا ¶ نُبقــي نُْصــَب أعيننــا مــا قــام بــه املســيح مــن أجلنــا وكذلــك الســبب الــذي دفعــه إىل القيــام 

بذلــك، فإنــه  كننــا بســهولة أن ننجــرف إىل أي شــكل عــرصي مــن أشــكال الوثنيــة التــي حــذر منهــا إرميــا 

بشــدة.



١٠٩

البقّيُة

٢٤ كانون األول(ديسمبر)الخميس

«ويف أواخــر ســنوات ارتــداد يهــوذا كان يبــدو اّن إنــذرات األنبيــاء قليلــة الجــدوى، وعندمــا   

أتــت جيــوش الكلدانيــ� للمــّرة الثالثــة واألخــ�ة ملحــارصة أورشــليم نضــب الرجــاء مــن كّل قلــب. 

ــ�اً يف  ــه أخ ــَي ب ــليم، أُلِق ــوب التس ــىل وج ــبب إرصاره ع ــامل، وبس ــراب الش ــا بالخ ــأ إرمي ــد تنب لق

الســجن. ولكــّن اللــه ¶ يــرتك البقيّــة األمينــة الذيــن كانــوا ال يزالــون يف املدينــة لليــأس القاتــل. وحتــى 

حــ� كان إرميــا تحــت رقابــة مشــددة قــام بهــا الذيــن ازدروا برســائله. فقــد جاءتــه إعالنــات جديــدة 

خاّصــة باســتعداد الســ¸ء ألن تغفــر وتخلـّـص، وكانــت تلــك اإلعالنــات وال تــزال نبــع عــزاء ال ينضــب 

لكنيســة اللــه منــذ ذلــك الحــ� وإىل يومنــا هــذا» (روح النبــوة، األنبيــاء وامللــوك، صفحــة٣٨٤ و ٣٨٥).

إنــه حتــى يف خضــم االرتــداد الســائد والهــالك، كان للــه داIــاً أنــاس أمنــاء، بغــض النظــر   

عــن ِقلــة عددهــم. وكــ¸ هــو الحــال مــع العديــد مــن أســفار األنبيــاء، كان معظــم التشــديد والتأكيــد 

ــاً عــىل االرتــداد وعــدم األمانــة، ألن هذيــن األمريــن كانــا هــ¸ مــا أراد الــرب  يف ســفر إرميــا ُمْنَصبَّ

ــع،  ــٌة. وبالطب ــٌة وُمْخلَِص ــٌة أمين ــرب بَِقيَّ ــت لل ــدس، كان ــخ املق ــوال التاري ــ¸. وط ــعبه منه ــاذ ش إنق

ــا ١٢ : ١). ــان (رؤي ــة الزم ــى نهاي ــر حت ــذا األم ــتمر ه سيس

كيــف يتــم اإلعــراب عــن مفهــوم البقّيــِة يف إرميــا ٢٣ : ١ـ٨؟ كيــف ينطبــق ذلــك عــىل أزمنــة 
العهــد الجديــد؟ (انظــر أيضــاً إرميــا ٣٣ : ١٤ـ١٨). 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

لطاملــا رأى علــ¸ء الكتــاب املقــدس يف إرميــا ٢٣ : ٥ـ٧ نبــوءة تتعلــق باملســيّا وافتــداء اللــه   

لشــعبه املْخلِــص واألمــ�. وعــىل الرغــم مــن صحــة عــودة «بقيّــة» إىل أورشــليم بعــد الســبي البابــيل، 

إال أن عودتهــم ¶ تكــن عــودة رائعــة وُمتَأَلّقــًة. ومــع ذلــك فقــد كانــت أهــداف اللــه ســتتحقق مــن 

ــا.  ــاً م ــذي ســيَْملُِك يوم ــك ال ــّر»، املل ــَن ِب خــالل نســل داود، مــن خــالل «ُغْص

وقــد Aــت هــذه النبــوءة إAامــاً جزئيــاً مــن خــالل املجــيء األول للمســيح (انظــر متــى ١   

: ١؛ ٢١ : ٧ـ٩؛ يوحنــا ١٢ : ١٣). وســيتحقق اإلAــام الكامــل لهــذه النبــوءة يف املجــيء الثــا| للمســيح 

(انظــر دانيــال ٧ : ١٣ و ١٤)، وذلــك حــ� يعيــش كل شــعب اللــه املؤمنــ�، البقيــة الحقيقيــة الباقيــة 

للــه، يف ســالم وأمــان إىل األبــد. وســيكون الفــداء، الــذي ُرِمــز إليــه أوالً بالخــروج مــن مــرص، فــداًء 

ــاً.  ــاً وكامــالً وأبدي نهائي

مــا الــذي تضــع أمالــك عليــه؟ كيــف Øكنــك أن تتعلــم الثقــة أكــ8 وأكــ8 يف وعــود اللــه، ويف 

إ*ــام هــذه الوعــود يف حياتــك؟ مــا هــي األشــياء األخــرى التــي لديــك إىل جانــب هــذه الوعــود؟ 



١١٠

الجمعة 

لمزيد من الدرس

أسئلة للنقاش

منــذ عــدة ســنوات، قــام قــس ســبتي أدفنتســتي اســمه و. د. فــرازي بوعــظ عظــة بعنــوان    

ــة مــن  ــث عــن شــخصيات مختلف ــاول القــس الحدي ــك العظــة، تن «الرابحــون والخــارسون». ويف تل

الكتــاب املقــدس وتَكلّــم عــن عملهــم وخدمتهــم، ثــم ســأل ســؤاالً يتعلــق بــكل واحــد منهــم: هــل 

ــارساً؟  ــاً أم خ كان رابح

عــىل ســبيل املثــال، بحــث القــس يف حيــاة يوحنــا املعمــدان، الــذي عــاش حيــاة وحيــدة يف   

ــه بعــض األتبــاع يف النهايــة، إال أن عــدد أتباعــه ¶ يكــن  ــا كان ل الربيــة. وعــىل الرغــم مــن أن يوحن

كبــ�اً. وبالتأكيــد، كان عــدد أتباعــه أقــل مــن عــدد أتبــاع املســيح الــذي جــاء الحقــاً. وبالطبــع، عــاش 

ــة،  ــاً. ويف النهاي ــه الشــكوك أحيان ــث أزعجت ــم حي ــه يف ســجن مظل ــام األخــ�ة مــن حيات ــا األي يوحن

قُطــع رأســه (متــى ١٤). وبعــد رسد كل هــذه األمــور، ســأل القــس فــرازي الســؤال: «هــل كان يوحنــا 

ــدان رابحــاً أم خــارساً؟» املعم

ــاة شــديدة،  ــا معان ــا< إرمي ــد ع ــه ناجحــة؟ فق ــت حيات ــم كان ــي؟ ك ــا النب ــاذا عــن إرمي م  

وقــد أعــرب إرميــا عــن معاناتــه وآالمــه بانتحــاب وأنــ�. ومــع وجــود عــدد قليــل مــن االســتثناءات، 

ــل  ــب، ب ــه فحس ــا قول ــىل إرمي ــا كان ع ــوا م ــعب ¶ يحب ــة الش ــوك وعام ــة واملل ــدا أن الكهن ــد ب فق

وقــد اســتاءوا مــ¸ قالــه اســتياء شــديداً. وقــد نُظــر إليــه عــىل أنــه خائــن لشــعبه. ويف النهايــة، جــاء 

ــه  ــوا كالم ــاس رفض ــك ألن الن ــأنه¸، وذل ــّذر بش ــه يح ــا حيات ــا إرمي ــن أمض ــالك اللذي ــراب واله الخ

بصفــة مســتمرة. وقــد ألقــوا بإرميــا يف جــب موحــل آملــ� أن  ــوت هنــاك. وقــد عــاش إرميــا لــ�ى 

ــكل. وهكــذا، ومــن منظــور بــرشي،  ــ¸ خربــت أورشــليم وتدمــر الهي ــه تذهــب إىل الســبي بين أمت

فإنــه ال يُعتــرب أن األمــور قــد ســارت عــىل مــا يــرام بالنســبة إلرميــا. فمــن ناحيــة،  كــن للمــرء أن 

ــاة بائســة إىل حــد مــا.  ــا كانــت حي ــاة إرمي يقــول أن حي

٢٥ كانون األول(ديسمبر)

١. هــل كان إرميــا رابحــاً أم خــارساً؟ مــا هــي األســباب التــي تعطيهــا إلجابتــك التــي اخرتتهــا؟ فــإذا قلــت أنــه 

 ÿاإلنســانية؟ مــا هــي املعايــ ÿرابــح، مــاذا يخــربك هــذا عــن مــدى أهميــة عــدم الحكــم عــىل الحقيقــة باملعايــ

التــي علينــا اســتخدامها عنــد محاولــة فهــم مــا هــو الصــواب والخطــأ، الخــÿ والــرش، النجــاح والفشــل؟

٢. بأية طرق نرى حياة وخدمة املسيح متمثلتþ يف حياة وخدمة إرميا النبي؟ ما هي أوجه الشبه؟

٣. ألقينــا يف بدايــة درس هــذا األســبوع نظــرة عــىل كيــف أن االعتقــاد بــأن مÙرســة بعــض الطقــوس الدينيــة 

ــربى. مــا هــي النعمــة الحقيقيــة، عــىل نقيــض «النعمــة  ــة كُ ــّد َضالَلَ دون وجــود تغيــÿ حقيقــي يف القلــب يَُع

الرخيصــة» بــل وحتــى املضللــة وعدØــة الجــدوى، والتــي يتــم التحذيــر بشــأنها هنــا؟



١١١

قصة األسبوع

هذا هو الوقت المناسب

من إعداد مكتب المرسلية األدفنتستية للمجمع العام.

(www.AdventistMission.org) :الموقع على اإلنترنت

شــعرت «ديــربه» الســبتية األدفنتســية أنهــا تشــتاق إىل الرشكــة املســيحية يف كنيســتها بعــد أن تزوجــت 

مــن إنســان غــ� مؤمــن وانتقلــت مــع زوجهــا إىل منطقــة ¶ يكــن فيهــا أي كنيســة. 

وبعــد عــدة ســنوات، قــررت مجموعــة مــن الكارزيــن العل¸نيــ� األدفنتســت يطلقــون عــىل أنفســهم 

اســم «اآلن هــو الوقــت املناســب» عقــد اجت¸عــات يف هــذه املنطقــة. 

ويف الليلــة األوىل مــن االجت¸عــات، حــدث أن جــاء زوج ديبــورة إىل االجت¸عــات عــن طريــق الصدفــة. 

ــه أدرك أن هــذه االجت¸عــات كانــت تُعقــد مــن  ــة، إال أن وعــىل الرغــم مــن أن الــزوج كان Sــالً للغاي

ِقبــل مجموعــة مــن أعضــاء كنيســة زوجتــه. 

ــم  ــر مجيئك ــت تنتظ ــية وكان ــبتية أدفنتس ــي س ــم؟ زوجت ــن كنت ــال، «أي ــوت ع ــألهم بص ــا س وعنده

لســنوات؟» حــاول أحــد العاملــ� إخراجــه مــن خيمــة االجت¸عــات بحيــث ال تعمــل ترصفاتــه وهــو 

Sــل عــىل التشــويش عــىل االجتــ¸ع. ويف النهايــة، طلــب الحصــول عــىل الكتــاب املقــدس ليأخــذه إىل 

ــد االجت¸عــات.  ــذي عــىل بعــد مســافة مــن مــكان عق ــه ال ــه ورجــع إىل بيت زوجت

ــاء ذلــك، اســتيقظت ديبــورة مــن حلــم واضــح التفاصيــل رأت فيــه زوجهــا يدخــل البيــت وهــو  وأثن

ــى  ــون معن ــاه يك ــ¸ عس ــر في ــالم وتفك ــس يف الظ ــت تجل ــا. وكان ــة له ــدس كهدي ــاب املق ــل الكت يحم

ــاب املقــدس.  ــال عــىل رشاء الكت ــا امل ــه مــن غــ� املحتمــل أن ينفــق زوجه ــت تعــرف أن ــم. كان الحل

ويف حــوايل الثانيــة صباحــاً، عــاد زوجهــا إىل البيــت وقــدم لهــا الكتــاب املقــدس، Aامــاً كــ¸ رأت يف الحلم. 

ــة، و¶ تســتطع  ــة اإللهي ــىل العناي ــدل ع ــي ت ــة الت ــرة بفضــل هــذه العالم ــد شــعرت بســعادة غام وق

الذهــاب إىل النــوم، ويف النهايــة قــررت أن تبحــث عــن املــكان الــذي تعقــد فيــه االجت¸عــات. 

ــاح الباكــر والتقــت باملبرشيــن ودرســت معهــم الكتــاب  وصلــت ديبــورة إىل مــكان االجتــ¸ع يف الصب

املقــدس بح¸ســة. وقــررت بأنــه لــن يكــون هنــاك يشء  نعهــا مــن خدمــة الــرب الــذي تحــدث إليهــا 

يف املنــام. 

ــا  ــورة. وعندم ــاب ديب ــا بحــرق كل ثي ــ�. وقام ــا غاضب ــداه كان ــورة متســامحاً، ولكــن وال كان زوج ديب

أعطاهــا فريــق التبشــ� ثيابــا أخــرى، قامــا بحرقهــا أيضــاً. وعندمــا أدرك أهــل زوجهــا أنهــا لــن تتخــىل 

عــن ديانتهــا، قامــا بطــرد ديبــورة مــن البيــت وأحــرضا زوجــة أخــرى البنهــ¸. ولكــن ويف نهايــة املطــاف، 

وبســبب عــدم ســعادة زوجهــا، رضــخ الوالــدان وأعــادا ديبــورة إىل البيــت لتصبــح زوجــة ابنهــ¸ مــرة 

ــن. لكــن  ــِد أي اهتــ¸م بالدي ــه ¶ يب ــا، إال أن أخــرى. وعــىل الرغــم مــن أن زوجهــا كان ســعيداً لعودته

ديبــورة عملــت بــكل جــد عــىل إرضائــه وجعلــه يشــعر بالراحــة، بينــ¸ أمضــت أكــرب قــدر ممكــن مــن 

الوقــت كذلــك يف مســاعدة اآلخريــن، وقــد تركــت حياتهــا املســيحية الجميلــة أثــراً عــىل زوجهــا وقــرر 

أن يصبــح ســبتياً أدفنتســتياً. واليــوم، يعمــل هــو وديبــورة معــاً عــىل مشــاركة محبــة اللــه مــع اآلخريــن. 

تعيش ديبورة وزوجها يف بلد غ� محدد يف أفريقيا.



١١٢

الربع األول من دليل دراسة الكتاب المقدس لعام ٢٠١٦
ــا خــدع الشــيطاُن كالً مــن آدم وحــواء  ــم إىل األرض عندم ــرصاع العظي ــه. جــاء ال ــا الل ــة «حســنة جــداً» وباركه ــت الخليق كان

الً والءهــ¸ لــه بعــد أن كان والءهــ¸ للــه. ولــو أنهــ¸ ظــالً أمينــ� لــكل مــا قالــه اللــه لهــ¸، لــو أنهــ¸  باملداهنــة والَدَهــاء محــوِّ

أطاعــا وصيتــه البســيطة، ملــا كان العــا¶ باألوصــاف التــي نعرفهــا اآلن، وبــكل مــا فيــه مــن مــآيس وباليــا ومعانــاة.

ــاه. وبهــذه  ــكل Aــرد البــرش، وأن يعــا| عواقــب كل رش اقرتفن ــة ل ــه املســؤولية الكامل ــأن يضــع عــىل عاتق ــه ب ــد الل لقــد تعه

ــة  ــرش ببقي ــة الب ــض وعالق ــم البع ــرش ببعضه ــة الب ــرشي، وعالق ــس الب ــع الجن ــه م ــتعادة عالقت ــه اس ــن لل ــط  ك ــة فق الطريق

ــة. الخليق

ويف هــذا الســياق الشــامل نحــن  كننــا أن نــرى التــوق النهــم للشــيطان بــأن يشــوه الخليقــة و حــو أتبــاع اللــه. إن مخططــات 

اللــه معلنــة يف الكتــاب املقــدس، وهــو يقــوم باســتمرار بهز ــة مقاصــد الشــيطان. 

لقــد أحــرز املســيح انتصــاراً حاســ¸ً عــىل الصليــب. والتحــدي الدائــم بالنســبة لنــا هــو أيــن نضــع والءنــا، عــىل الجانــب الــذي 

فــاز وانتــرص، أَْم الجانــب الــذي ســقط وخــرس. وعــىل الرغــم مــن أنــه ينبغــي أن يكــون االختيــار ســهالً وواضحــاً، إال أن معركــة 

ــوان «التمــرد والفــداء» مــن تأليــف  ــدروس التــي بعن ــا أن هــذه ال ــزال مســتمرة. صالتن ــا ال ت ــا وعقولن االســتحواذ عــىل قلوبن

ديفيــد تاســكر، ســوف تكشــف بعضــاً مــن الخــدع وتســاعدنا عــىل أن نختــار املســيح ونثبــت فيــه.  

الدرس األول- أزمة يف السÙء
نظرة خاطفة إىل موضوع هذا الدرس:

األحد: السقوط يف الس¸ء (إشعياء ١٤ : ٤ و ١٢-١٥)

االثن�: َرئِيُس هَذا الَْعالَِم (يوحنا ١٢ : ٣١)

الثالثاء: حرب يف الس¸ء (رؤيا ١٢ : ٧ـ١٣)

األربعاء: طرد الشيطان (يوحنا ١٢ : ٣١)

الخميس: املعركة املستمرة (يوحنا ١٦ : ٣٣)

آية الحفظ: رؤيا ٧ : ١٠

ملخــص الــدرس:  إن اشــتهاء لوســيفر للســلطة قــد نجــم عنــه «حــرب يف الســ¸ء» (رؤيــا ١٢: ٧). وقــد جلــب الشــيطان 
تلــك الحــرب إىل األرض عــن طريــق تحايلــه عــىل آدم وحــواء عنــد الشــجرة املحرمــة يف عــدن، وهــا نحــن نعــا| مــن عواقــب 

مــا حــدث منــذ ذلــك الحــ�. إن خطــة الخــالص هــي وســيلة اللــه للتعامــل مــع التمــرد واســتعادة النظــام والتناغــم اللذيــن 

أعاقهــ¸ الشــيطان.  

الدرس الثاÏ- أزمة يف عدن
نظرة خاطفة إىل درس هذا األسبوع

األحد: ثالث بركات (تكوين ١ : ٢٢ و ٢٨ و ٢ : ٣)

االثن�: االختبار عند الشجرة (تكوين ٢ : ١٥ـ١٧)

الثالثاء: السقوط: الجزء األول (تكوين ٣ : ١ـ٥)

األربعاء: السقوط: الجزء الثا| (تكوين ٣ : ٦ـ٧)

الخميس: العواقب (تكوين ٣ : ١٠ـ١٩)

آية الحفظ: تكوين ٣ : ١٥

ملخص الدرس: 

ــس يف  ــرش موجــود، لي ــد كب ــا الوحي ــأن أمانن ــا ب ــوي لن ــ� ق ــة تذك وتبقــى قصــة الســقوط ³ثاب

ــا  ــه لن ــه الل ــا يقول ــك، يف إطاعــة م ــل، واألهــم مــن ذل ــا فحســب ب ــه لن ــه الل ــا يقول ــق م تصدي

ــك. كذل
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