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الخالق 
المصلوب

»كُلُّ َشـْيٍء ِبـِه كَاَن، َوِبَغيْـرِِه لَـْم يَُكْن 
ـا كَاَن« )يوحنـا 1: 3(.  َشـْيٌء ِممَّ

رغـم أن المسـيح هو الـذي خلق كل 
األشـياء، إال أنـه بكـى )يوحنـا 11: 35(. 
الَخالـُق بَكـى؟ بـل وأكثـر ِمـْن ذلـك، إْذ 
يقـول عنـه الِكتـاب، »ُمْحتََقـٌر َوَمْخـُذوٌل 
ِمـْن النَّـاِس، رَُجُل أَْوَجـاٍع َوُمْختَِبُر الَْحزَِن« 
)إشـعياء 53: 3(. الَخالِـُق، رَُجـُل أَْوَجـاٍع، 
ُمْحتََقـٌر َوَمْخـُذوٌل؟ بـل وقـد صـرخ مـرة 
تَرَكْتَِنـي؟«  لَِمـاَذا  إِلِهـي،  »إِلِهـي،  يقـول، 

)متـى 27: 46(. 
كيـف يمكـن أن يكون هذا؟ ذلك ألن 
المسـيح خالقنـا كان أَيًْضـا فادينا، وبذلك 
كان هـو اإللـه المصلـوب – الخالق الذي 

اتَّخـذ بشـريتنا، وفـي هـذه البشـرية تألّم وتعـَذب وعاش حيـاة االِفِتقـار والعمل الشـاق وانتهى 
بـه المطـاف ُمعلًّقا على صليـب روماني. 

وهكـذا، فـإنَّ خالقنـا، الـذي »ِبـِه نَْحيَـا َونَتََحـرَُّك َونُوَجُد« )أعمـال 17: 28(، تألّم في بشـريته 
بشـكل ال يسـتطيعه أي شـخص ِمّنـا. فنحـن نسـتطيع فقـط أْن نختبـر أحزاننا وأوجاعنـا – ولكن 
ـل أوجاعنـا )إشـعياء 53: 4(، جميعهـا. وهـو  المسـيح وهـو علـى الصليـب َحَمـَل أحزاننـا وتحمَّ

أعجـب عمل فـي التاريـخ الكوني ِبأَْسـرِه. 
وبهـذه الخلفيـة )عـن هللا المصلـوب الذي يحيط بنا مثلما تحيط السـماء باألرض(، سنسـعى 
خـالل الشـهور القليلـة القادمـة ألن نفهـم بشـكل أفضـل مـا يتعـذر فهمـه أصـاًل، أي آالمنا نحن 
وعذاباتنـا، عذابـات المسـيحيين الذيـن سـلَّموا حياتهـم للمسـيح. ونحـن ال نّدعي هنـا أّن عندنا 
عيه هو أن »هللَا َمَحبَّـة« )1يوحنا 4: 8(، وأن هذه  كافـة األجوبـة وال حتـى معظمهـا. بل كل ما ندَّ
األمـور السـلبية، رغـم حدوثهـا، إال أننـا نسـتطيع أن نثـق بـاهلل بغـض النظـر عنهـا، وأن ننمو في 

النعمـة ِمـْن خاللها، مهمـا كانت تجاربنـا صعبة. 
ِمـن خـالل كلمـة هللا التي سندرسـها هذا الربع، سـنرى كيف واجه بََشـٌر غيرنـا، ِمْن لحم ودم 
مثلنـا، اليـأس والخيانـة وخيبة األمل والخسـارة والظلم وسـوء الُمعاملة )أي كل مـا يواجهنا نحن 
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اليـوم(. كيـف تصرَّفـوا واحتملوا؟ وماذا تعلَّمـوا؟ وماذا نتعلَّم نحـن ِمْن مثالهم؟ 
إذ نتطلـع إلـى أولئـك األشـخاص، إلـى تجاربهـم وكفاحاتهـم واختبـارات إيمانهـم )والتـي 
تتشـابه معنـا(، علينـا دائًمـا أن ننظـر إليهـم فـي ضـوء الصليـب وخلفيَّتـه. كمـا علينـا أْن نتذكَّر 
دوًمـا أنـه مهمـا كان مـا يُواجهـه الشـخص، فإّن المسـيح خالقنـا وفادينا جـاز فيما هو أسـوأ ِمْن 

ذلك. 
ذاق إلهنـا العـذاب. وحتـى ألبـرت جامـز، غيـر المسـيحي، فَِهـم بعـض التطبيقـات التـي 
ا فـي تاريـخ البشـر، فقـط ألنه فـي ظّل  للصليـب وعذابـات هللا عليـه: »ليـل الجلجثـة ُمهـم ِجـدًّ
ت اإللوهـة عـن امتيازاتها التقليدية وَشـربَت ألـم الموت حتى آخر قطـرة بما فيه  الصليـب تخلَـّ

اليـأس« )ألبـرت جامـز، ›التمـرّد‹ – نيويـورك 1991، صفحـة 33(.
وقـد عبَّـرت روح النبـوة عـن األمـر ذاته إذ قالـت: »الصليب هو إعـالن لحواسـنا البليدة عن 

األلـم الـذي جلبتـه الخطيـة، منذ بدايتهـا، على قلـب هللا« )التربية الحقيقيـة، صفحة 309(. 
ـر، بـل هـي باألحـرى  دورس هـذا الربـع ال تهـدف إلـى تبريـر هللا وتزكيتـه فـي وجـه الشَّ
ُمحاولـة لمسـاعدتنا علـى الصمـود أمـام األلم والعـذاب اللَّذين ال يمكـن تجّنبهمـا إذ أننا جميًعا 
ـر وتُرتكـب فيه الخطيـة بذات السـهولة التـي يتنفس بها  نواجهمـا هنـا فـي عالـم يكثـر فيه الشَّ
اإلنسـان. ومـا سـنحاول أْن نظهـره هـو أنَّ األلـم والعـذاب والخسـارة ال تعنـي أنَّ هللا قـد تخلّـى 
عّنـا؛ بـل تعنـي فقـط أنـه حتـى المؤمنيـن يُشـاركون اآلن القرعـة المشـتركة للجنـس البشـري 
السـاقط.  الفـرق الوحيـد هـو أنـه بالنسـبة لنـا كمؤمنيـن، وِمـن خـالل المسـيح والرجـاء الـذي 
مـه، يمكننـا أن نجـد نوًعـا مـا ِمـْن المعنـى والهدف لمـا يبدو عديـم المعنى والهـدف، وأنه  يقدًّ
بشـكل مـا، حتـى وإْن كُنَّـا ال نعـرف كيف، يمكننـا أْن نثق في الوعد القائـل، »كُلَّ األَْشـيَاِء تَْعَمُل 
ب )ولهذا  َمًعـا لِلَْخيْـِر لِلَِّذيـَن يُِحبُّـوَن هللَا« )روميـة 8: 28(. فاهلل الذي خلق كل شـيء، تألّـم وتعذَّ

نحـن نحبه(.

الُمسـاهم الرئيـس فـي دروس هـذا الربـع هـو جافـن أنتونـي، وقـد نشـأ في سـيرالنكا 
كابـن ألحـد الُمرسـلين. ثـم عِمـل كقـس فـي إنكلتـرا، ثـم صار رئيـس مجمـع في أيسـلند حيث 

سـاهم فـي هذه الـدروس. 

	



* 25 حزيران )يونيو(- 1 متوز )يوليو(    الدرس األول    

تجارب الّراعي

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: مزمور 	2؛ رومية 2	: 8-	2�

آية الحفظ: »يَرُدُّ نَْفِسي� يَْهِديِني إِلَى ُسُبِل الِْبرِّ ِمْن أَْجِل اْسِمِه« )مزمور 	2: 	(�

اسـتندت صوفـي علـى بـاب غرفـة نومهـا ثـم انزلقـت وارتمـت علـى األرض. كانـت الدموع 
تنهمـر بسـرعة ِمـْن عينيهـا وسـرعان مـا أجهشـت فـي البـكاء، وهـي تقـول ِمـْن بيـن دموعهـا، 

»كيـف يجـرؤ علـى ذلـك؟ كيف؟« 
تلّقـت صوفـي للتّـو خبـرًا مـزّق قلبهـا. شـخص ظّنتـه صديًقـا ُمخلًِصـا وكانـت تحترمـه وتثق 
بـه.  ولكـن هـا هو ينشـر عليهـا اإلشـاعات والقيل والقـال بهدف تشـويه سـمعتها والعمل الذي 
ت يدها وأخـذت كِتابهـا المقّدس ِمْن فـوق الرَّف  كانـت تقـوم بـه. وبينمـا هـي على األرض، مـدَّ
ا: »يَرُدُّ نَْفِسـي. يَْهِديِني  الُمجـاور، ووجـدت نفسـها تَُحْملِـق في بعض الكلمـات المألوفة لها ِجـدًّ
َك  إِلَـى ُسـبُِل الِْبـرِّ ِمـْن أَْجـِل اْسـِمِه. أَيًْضـا إَِذا ِسـرُْت ِفـي َواِدي ِظـلِّ الَْمـْوِت الَ أََخـاُف َشـرًّا، ألَنَـّ
يَانِِنـي« )مزمور 23: 3، 4(. وهمسـت صوفي لنفسـها، »ال  أَنْـَت َمِعـي. َعَصـاَك َوُعـكَّازَُك ُهَمـا يَُعزِّ
يُمكـن أْن يحـدث ذلـك«. ولكـن المنطـق الُمتضّمن فـي كلمات الوحـي هذه لم يكـن ِمْنه َمَفر. 
. ولكـن هـذه  فالراعـي المذكـور فـي كلمـات المزمـور هـذه، كان يقـود خرافـه فـي طُـرُِق البـرِّ
بة َعبـر وادي ظـل الموت.  رُق ذاتهـا كانـت أَيًْضـا تَْختَـرِق، علـى مـا يبـدو، طُرُقًـا أخر ُمتشـعِّ الطُـّ
فهـل يُمكـن أْن يسـتخدم هللُا حتـى هـذه الخيانة ِمـْن ِقبَل صديق، والتي هي أشـبه بـواٍد ُمظلٍم، 

 . بها فـي البرِّ لكـي يُدرِّ

نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هذا الـدرس: مـا هـي األوقات التـي نميـت فيها 
روحيًّـا بشـكل أكثـر – هـل كانـت تلك أوقـات سـهلة أَْم صعبة؟ 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 2تموز )يوليو(. *نرجو التََّعمُّ

4



26 حزيران )يونيو(         األحد        

ُمرشد للرحلة: الّراعي
»الرَّبُّ َراِعيَّ فاَلَ يُْعِوزُنِي َشْيٌء« )مزمور 32: 1(.

طُلِـب ِمـْن بعـض األطفـال أن يرسـموا صـورة هللا. فرسـم الجميـع وبـدون اسـتثناء صـورة وبها 
قلـب فـي مـكان ما بها. وعندما ُسـِئلوا لماذا رسـموا هكذا أعلنوا كلهم باإلجمـاع أنَّ هللا محبة. كان 
األمـر بهـذه البسـاطة. ِمـْن السـهل تكويـن فكـرة جيّدة عـن هللا وعن أهدافـه عندما تكـون األمور 
علـى خيـر مـا يـرام معنـا. ولكن إذْ نكبـر وتصير الحيـاة أكثر صعوبـة وتعقيًدا، فـإن نظرتنا عن هللا 
غالبًـا مـا تتغيَّـر، ولكـن هللا طبًعـا ال يتغيّر أبـًدا )عبرانييـن 13: 8؛ يعقوب 1: 17(. أمـا نحن فنتغيَّر. 
كان النـاس فـي زمـن العهـد القديـم يعيشـون حيـاة ذات نمـط رعـوي، ولهـذا نجـد صـورة 
الراعـي ُمسـتخدمة فـي مزمـور 23، لوصـف الطريقـة التـي يمارسـها هللا فـي االهتمام بنـا. ورمز 
الراعـي هـذا اُسـتُخِدم ليُشـير إلـى هللا في كل ِمـْن العهد القديـم والجديد على حّد سـواء. وهي 
صـورة رائعـة وأَيًْضـا صـورة ال تتغيّـر أبـًدا. وقبـل أن نتعّمـق فيمـا جـاء فـي مزمـور 23، سـنلقي 
س، َعَمل وصفـات الراعي  نظـرة سـريعة علـى الطريقـة التـي فهم بهـا َمْن كتبـوا الِكتَـاب الُمَقـدَّ

س كله.  عبـر الِكتَـاب الُمَقـدَّ

ماذا نتعلم عن الراعي ِمْن كل مرجع ِمْن المراجع التالية: 

إشعياء 40: 11  

إرميا 23: 3، 4  

حزقيال 34: 12  

يوحنا 10: 16-14  

1بطرس 2: 25  

عد اآلن إلى مزمور 	2� ما الذي يفعله الراعي ليهتم بخرافه؟ 

مزمور 23: 2  

مزمور 23: 3  

مزمور 23: 4  

مزمور 23: 5  

مزمور 23: 6  
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مـاذا يعنـي لـك أن تتأكّـد ِمـْن وجـود شـخص كهـذا يهتـم بـك؟ وكيف تسـتخدم هذه 
ع شـخًصا اهتـزَّت صـورة هللا فـي عقلـه وتشوَّشـت بسـبب صعوبـات  الصـورة لتشـجِّ

واجهتـه فـي الحيـاة أو بسـبب صراعـه مهمـا كان نوعـه؟ 

27 حزيران )يونيو(        االثنين        

مواقع على طول الرحلة 
»يَرُدُّ نَْفِسي� يَْهِديِني إِلَى ِمْن أَْجِل اْسِمه« )مزمور 	2: 	(� 

« )عـد 3( وهي تمتـد أمامك على مرمـى البصر. فأنت ال تـرى نهايتها،  ـل فـي »ُسـبُِل الِْبـرِّ تأمَّ
لـك بدقَّة، هل  ومـع ذلـك تُـدرك أنـه فـي نهايـة الرحلـة يوجـد منزل، هـو منـزل هللا. إذ تُركِّـز تأمُّ
ـبُل؟ ربمـا أنك فـي ُمخيِّلة تأّملـك ترى بعـض األماكن  تـرى الوجهـة التـي تقـودك فيهـا هـذه السُّ
ـبيل  بوضـوح، ولكـن أجـزاء أخـرى هي غامضـة وُمبهمة وَخِطـرَة. وأحيانًـا تجد أّن الطريق أو السَّ
ـير فوقهـا، بينما  يختفـي عـن ناظـرك فـوق جبل أو تلّـة مرتفعة. بعض أجزاء الطريق يسـهل السَّ
بعضهـا اآلخـر صعبـة. فالطريـق الـذي يصفـه لنـا مزمـور 23 أشـبه بالطريـق الـذي سـافر فيـه 

شـعب هللا قديًمـا ِمْن مصـر إلـى أرض الموعد. 

عـرِّف، ِمـْن مزمـور 	2، المواقـع أو المواضيـع التـي يـرى داود خرافـه تمـّر عبرها أثنـاء اتّباعها 
لُسـُبل البـرِّ فـي طريقهـا إلى بيـت الرب� 

 

 

« أو »الطُّرُق الصحيحة«؟ إليك أربعة أسـباب  ولكـن لمـاذا ُدعيـت هذه الطُّرُق بـ »ُسـبُل الِبـرِّ
ُمهّمـة لذلـك: 1. هـي ُسـبُل ُمسـتقيمة أو صحيحـة ألنها تقود إلـى الوجهة الصحيحـة وهي بيت 
الراعـي؛ 2. هـي ُسـبُل مسـتقيمة ألنهـا تبقينـا علـى انسـجام ووفاق مـع الشـخص الصحيح – أي 
الراعـي نفسـه؛ 3. هـي كذلـك ألنهـا تدّربنا علـى أن نكون أنـاس حقيقيين صادقين مثـل الراعي؛ 
4. هـي كذلـك ألنهـا تقـّدم لنـا الشـهادة الصحيحـة، إذ نصير نحـن أناًسـا صادقين بحـق ونُمّجد 

ـفر شـاقًا أو سـهاًل. هللا. وهي طرق صحيحة أو بارَّة سـواء كان السَّ
ِمـْن المهـم أن نـدرك أن هللا عندمـا يقودنـا، فهـذا ال يعنـي أنـه إنّمـا ينقـل طـرًدا ليوصلـه 
إلـى الوجهـة المقصـودة. فاألمـر يزيـد عـن ُمجرّد كونه قيـادة وحمايـة. فعندما يقـود هللا فاألمر 
. وهذا أشـبه بالعديد ِمـْن األمثلة  يتعلّـق بـه دائًمـا فـي دور تدريب شـعبه وترويضهـم في البـرِّ
س التـي قـاد فيهـا شـعبه )سـواء كانـت القيـادة تتعلـق بإبراهيم ِمـْن خالل  عبـر الِكتَـاب الُمَقـدَّ

وعـود هللا أو قيـادة شـعب إسـرائيل قديًمـا بواسـطة عمـود النار والسـَحاب(. 
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مـا مـدى وعيـك بالنسـبة لكـون البـرِّ هـو أولويـة الراعـي لحياتـك؟ وكيـف يُمكـن 
تُغيِّـر حياتـك بحيـث تعكـس صفـات هللا بشـكل أفضـل؟  أن  للتجـارب 

28 حزيران )يونيو(        الثالثاء        

التفاف غير متوقَّع عبر الطريق 	: الوادي
َك أَنَْت َمِعـي� َعَصاَك َوُعـكَّازَُك ُهَما  »أَيًْضـا إَِذا ِسـرُْت ِفـي َواِدي ِظـلِّ الَْمـْوِت الَ أََخـاُف َشـرًّا، ألَنَـّ

يَانِِنـي« )مزمور 	2: 4(� يَُعزِّ

اة بالخضـرة. ولكن  ِمـْن الجيـد لـو أنَّ طُـرُق البـرِّ امتـدت فقـط عبر ضفـاف الينابيـع الُمغطَـّ
رُق  ليسـت هـذه هـي الصـورة التـي يرسـمها أمامنـا داود فـي مزمـوره هـذا. فعبـر هـذه الطُـّ
ذاتهـا يوجـد وادي ظـل المـوت، وهـو مـكان ال نتـوق كثيـرًا لزيارتـه! فـي أوقـات ُمعيّنـة ِمـْن 
ق منها  السـنة، كانـت جـداول الميـاه واألنهـار الموجـودة فـي فلسـطين قديًما ُعرََضـة ألن تتدفَـّ
الفيضانـات التـي قـد تحـدث علـى غيـر توقّـع وتكتسـح كل شـيء أمامهـا. وهـذه األماكـن التي 
ق فيهـا الميـاه هكـذا هـي أَيًْضـا ضيّقـة ولهـا جوانـب شـديدة االنحـدار تحجـب الضـوء.  تتدفَـّ

وهكـذا فـإّن »ظـّل المـوت« هنـا هـو صـورة عـن »ظـّل كثيـف« أو »ظُلَْمـٍة داجيـة«.

اسـترجع إلـى ذاكرتـك المـرَّات التـي كُْنَت فيها فـي »وادي ظّل المـوت« ِمْن حيـث االختبارات 
الصعبـة التـي اجتـزت فيهـا� كيـف بـدا ذلـك الوادي بالنسـبة لـك؟ وهـل داخلك الخـوف رغم 
س التـي بَـَدت ثمينـة لك في  ِعلمـك بـأنَّ الراعـي كان متواجـًدا؟ مـا هـي آيـات الِكَتـاب الُمَقـدَّ

ذلـك الوقـت، ولماذا؟ 

 

 

كيـف انتهـى المطـاف بالخـراف إلـى الوادي، حسـب رأيك؟ هل تعتقـد أنها ذهبـت إلى هناك 
ِمـْن نفسـها؟ أَْم أنَّ الراعـي قادها بنفسـه إلى هنـاك؟ علِّل لجوابك؟ 

 

 

اقتيـد  أنـه  اسـتنتج  ربمـا  المـوت  ظـل  وادي  فـي  نفسـه  وجـد  الـذي  »الخـروف 
يتعلّـم  لكـي  الظلمـة  تلـك  يجتـاز  أن  لـه  الضـروري  ِمـْن  كان  ولكـن  خاطـئ.  بشـكل 
 .)218 صفحـة   ،1996 المحبـة،  َصـُوب  )السـعي  معـه«  زال  مـا  الراعـي  ألن  يخـاف   أال 

]218 .p ,)1996 ,Quest for Love )Grand Rapids, MI: Revell Books[
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هـل شـعرت مـرّة أنـه قد أسـيء قيادتـك إلى الـوادي؟ وكيـف كان رّد فعلـك تجاه هللا 
خـالل ذلـك الوقـت؟ ولمـاذا تعتقـد أّن الراعي ربما كان مسـتعًدا للُمخاطرة بأْن يُسـاء 

فهمه بسـماحه لنـا أن نجتـاز واٍد ُمظلٍم؟ 

29 حزيران )يونيو(        األربعاء       

التفاف غير متوقَّع عبر الطريق 2: مائدة محيطة
ْهِن َرأِْسي� كَأِْسي َريَّا« )مزمور 	2: 5(�  � َمَسْحَت ِبالدُّ اِمي َمائَِدًة تَُجاَه ُمَضاِيِقيَّ »تُرَتُِّب ُقدَّ

مـا ِمـْن َمفـرٍّ أننا خـالل حياتنا سـنلتقي ببعـض األعداء. فكيـف نتعامل معهـم؟ وهل ظللت 
مـرّة ُمسـتيقظًا بالليـل وأنـت تتقلّـب علـى فراشـك وتفكِّر فـي بعض وسـائل االنتقام ِمـْن أولئك 
الذيـن يحاولـون أذيتـك أو تحطيـم عملـك؟ قـد يكـون ِمـْن الصعـب حتى علـى المسـيحيين أن 

يعرفـوا كيـف يتعاملون مـع أعدائهم؟ 

مـا نـوع األعـداء الذيـن كانـوا لـك في حياتـك؟ كيف تجاوبـت مع أولئـك الذين حاولـوا أذيتك 
نة لنا فـي متى 5:  أو أذيـة أحـد أحبائـك؟ ومـا مـدى التزامـك وإتباعـك لكلمات المسـيح الُمدوَّ

44، أو كلمـات الرسـول بولـس في روميـة 		: 8	-	2؟

 

 

يخبرنـا داود فـي مزمـور 23: 5 عن طريقة مهمة للتعامل مـع األعداء. فهو يحجب وجودهم 
بالنظـر ِعَوًضـا إلـى ما يفعله هللا في صالحـه. وبالفعل تواجد هللا إلى جـواره ليجهِّز له مأدبة. 

جـرت العـادة بالنسـبة للحضـارة التـي عـاش فيهـا داود، أنـه عندمـا يأتـي ضيـف ُمكـرَّم إلى 
مأدبـة، كان صاحـب المأدبـة الُمضيـف يدهـن رأس ضيفـه بالزيـت وهـو مزمـع أن يدخـل إلى 
قاعـة الوليمـة. وكان الزيـت خليطًـا ِمـْن زيـت الزيتـون والعطـر. وبعـد ذلـك، يعطـي للضيـف 

مكانًـا ليجلـس أمـام مائـدة الطعـام الحافلـة بـكل مـا لـذَّ وطاب. 

كيـف تسـاعدنا المـواد الثـالث المذكورة فـي مزمور 	2: 5 )المائـدة، الزيت، الـكأس(، على أن 
نتذكَّـر حقيقـة كـون هللا يُدبِّـر ويُلبِّي احتياجاتنـا حتى وإن كنا فـي الوادي؟ 
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ويذكِّرنـا الرسـول بولـس قائـاًل، »ُمَصاَرَعتََنـا لَيَْسـْت َمـَع َدٍم َولَْحـٍم، بَـْل َمـَع الرَُّؤَسـاِء، َمـَع 
ـَماِويَّاِت«  ـرِّ الرُّوِحيَِّة ِفي السَّ ْهِر، َمـَع أَْجَناِد الشَّ ـالَِطيِن، َمـَع ُوالَِة الَْعالَـِم َعلَـى ظُلَْمـِة هَذا الدَّ السَّ
)أفسـس 6: 12(، فـإنَّ أعداءنـا يشـتملون علـى الذيـن نراهـم بأعيننـا والذيـن ال نراهـم. فنحـن 
ُمحاطـون بهـم، سـواء أحببنـا ذلـك أو لم نحـب. ولكن عندمـا نكون بصحبـة الرّاعـي، فليس ِمْن 

ه لنـا هـذا الراعي.  عـدو، سـواء منظـور أو غيـر منظـور، يسـتطيع أن يسـلبنا ممـا أعـدَّ

ـل فـي الطريقـة التـي عاملـك بهـا الراعـي عندمـا كنـَت ُمحاطًـا باألعـداء� مـا هي  تأمَّ
الذكـرى التـي تحملهـا معـك ِمـْن هـذا االختبـار وتسـاعدك علـى أن تشـكره حتـى في 

خـالل الصعوبـات التـي تجتـاز فيهـا اآلن؟ 

30 حزيران )يونيو(        الخميس        

د للرحلة وعد ُمحدَّ
»إِنََّمـا َخْيـٌر َوَرْحَمـٌة يَْتَبَعانِِنـي كُلَّ أَيَّـاِم َحَياتِـي، َوأَْسـكُُن ِفـي بَْيـِت الـرَّبِّ إِلَـى َمـَدى األَيَّـاِم« 

 �)6 )مزمـور 	2: 

عندمـا نكـون فـي الـوادي أو نكـون ُمحاطين باألعـداء، فأحيانًـا نُجـرَّب ألن نعتقد أننـا تُركنا 
بمفردنـا. فاألمـر ال يبـدو دائًمـا وكأن هللا يفعل الكثيـر. ونُفّكر أنَّ هللا لو كان يسـاعدنا لما ُوِجدنا 

فـي موقـف صعـب كهذا. ولكـن ِمـْن الواضـح أنَّ داود ال ينظر إلـى األمر هكذا. 

أمـران تأكّـد منهمـا داود، رغـم التجـارب التـي أحاطت بـه� ما هما؟ مزمـور 	2: 6 )راجـع أَيًْضا 
أفسـس 	: 4؛ 2بطـرس 	: 0	؛ عبرانيين 		: 		-5	� 

 

 

 

تقـول بعـض الترجمات أن الخير والمحبة التي ال تسـقط أبًدا )التـزام هللا بعهده(، »يتبعانني 
كل أيـام حياتـي«. ولكـن صيغـة الفعـل األصلي هي أقوى ِمـْن ذلك، بحيث أن اآليـة تأتي هكذا، 
»الخيـر والرحمـة الدائمـة يتبعاننـي« كل أيـام حياتي )بل هـي نفس صيغة الفعل الُمسـتخدمة 
فـي تكويـن 14: 14؛ يشـوع 10: 19؛ 1صموئيـل 25: 29 حيـث نجد التشـديد الواضح على فكرة 

ـعي َخلْف(. المالحقـة أو الُمتابعة والسَّ
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مـا هـي الصـورة التـي تتكّون فـي عقلك عندما تفكِّـر في مالحقـة الخير والمحبـة الدائمة لك؟ 
ومـاذا تعتقـد َقَصـَد داود أن يقـول لنـا عن هللا بوصفـه لرعاية هللا لنا بهـذه الطريقة؟ 

 

 

 

مهمـا كان عمـق الـوادي، أو مهمـا كان إصرار األعداء، فإنَّ يقينية صـالح هللا ورحمته ومحبته 
ـك فيهـا. فـإذا كانت هذه األفـكار عن  وقيادتـه لنـا حتـى آخـر مرحلـة فـي الرحلـة، ال يُمكن الشَّ

ع نحن بهـا أَيًْضا.  صـالح هللا ومحبتـه قـد سـندت المسـيح في محنـة الصليب، فعلينا أْن نتشـجَّ
ولكن تأتي أوقات يتساءل فيها َمْن نعتني بهم وتداخلهم الوساوس. وأفضل طريقة للرَّد على 
التساؤالت ليست بالضرورة ِمْن خالل وصف الهوتي لَِما يُمكن هلل أْن يفعله، بل باألحرى، ومثلما 
أظهر داود في العدد السادس، ِمْن خالل التوكيد على الحق الُمتعلِّق باهلل ومشاركة االقتناع الذاتي به. 

ح يقينية صالحه ومحبته الدائمة ورحمته  أي دليل ِمْن معرفتك الشخصية باهلل يوضِّ
س؟ وكيف يمكنك مشاركة  التي تالحقنا؟ وأي دليل يمكنك إضافته ِمْن الِكَتاب الُمَقدَّ
هذه مع الذين يتساءلون ويتشككون في رعاية هللا؟ وكيف يُْعَتَبر الصليب هو أكبر 

مثال عن مالحقة الرحمة والمحبة لنا؟ 

1 تموز )يوليو(        الجمعة        

رس: اقـرأ لـروح النبوة، ِمـن كِتاب »ُمْشـتهى األجيـال«، الفصـل الذي  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
بعنـوان »الرَّاعـي اإللهي«، صفحـة 458-452. 

»إن الذيـن يحـرزون النصـر أخيـرًا سـيجوزن بفتـرات ِمـْن االرتبـاك والضيـق الفظيعيـن فـي 
حياتهـم الروحيـة، ولكـن يجـب أال يطرحوا ثقتهم جانبًـا، ألن هذا جزء ِمْن تعليمهم في مدرسـة 
المسـيح، وهـو جوهـري لتنقيتهـم ِمـْن كل زغـل. وعلـى كل خـادم أن يتحمل بصمـود، هجمات 
العـدو وتعييراتـه المؤلمـة، ويُذلـك كل العقبـات التـي يضعهـا الشـيطان فـي طريقـه ... لكنـك 
إذا داومـت علـى التطلـع إلـى فـوق، ال إلـى أسـف، إلـى مصاعبـك، فلن تخـور فـي الطريق، بل 
سـرعان مـا تـرى يسـوع مـاًدا يـده لُمسـاعدتك، ومـا عليـك إال أن تعطيـه يـدك في ثقة بسـيطة 
وتدعـه يقـودك. فـإذ تمتلـئ رجـاء ... عليـك أن تتبـع خطـوات المسـيح فـي حياتـك وسـتمتد 
منـه العـون فـي بنـاء أخـالق قوية متسـقة جميلـة. والشـيطان ال يقوى علـى إبطال تأثيـر النور 
الُمْنبَِعـث ِمـْن أخـالق كهـذه ... لقـد أعطـان هللا أسـمى عطايـاه - ابنه الوحيـد ليرفعنـا ويؤهلنا، 
بإلباسـنا كمـال صفاتـه، للسـكنى فـي ملكوتـه« )روح النبـوة، الصبا والشـباب، صفحـة 61، 62(. 
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أسئلة للنقاش

	� إلـى أي مـدى تُـدرك أنَّ الحيـرة أو االرتبـاك الفظيـع والتجـارب التـي تداهمك، قد 
تكـون بالحقيقـة جـزًءا ِمـْن تهذيبك في مدرسـة المسـيح؟ 

مهـا لَمن ُهم فـي الوادي،  2� كيـف يمكـن للُمسـاعدة والتشـجيع والتعزيـة التـي نقدِّ
أْن تكـون جـزًءا ِمـْن وسـيلة الراعـي )المسـيح( في إخراج النـاس ِمْن أزماتهـم؟ ما هي 
األمـور التـي يمكن لكنيسـتك أن تفعلها لكي يسـتخدمها هللا بشـكل أفضل لمسـاعدة 

َمـْن ُهم فـي احتياج؟

	� اجعـل أعضـاء الصـف يتحدثـون عـن اختبارهـم الخـاص في كيـف تابعتهـم محبة 
هللا ورحمتـه� مـاذا عسـاكم تتعلمـون ِمـْن اختبـارات أحدكـم اآلخر؟ 

لب� كيف  ـل فـي سـاعات المسـيح األخيـرة علـى األرض إْذ دخل في محنـة الصَّ 4� تأمَّ
اسـتطاع المسـيح فـي بشـريته أن يحتمـل كل مـا جـاء عليـه؟ ]اسـتعن فـي اإلجابـة 
س وِبكُُتـب روح النبـوة والسـيِّما كتاب ُمْشـتهى األجيال[� ماذا عسـانا  بالِكَتـاب الُمَقـدَّ

نتعلَّـم ِمـْن ِمثالـه فـي مواجهة تجاربنـا وضيقاتنـا مهمـا كان نوعها؟ 

		



* 2-8 متوز )يوليو(    الدرس الثاين    

التجارب القادمة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: 1بطـرس 4: 12-19؛ 1بطـرس 5: 8-11؛ روميـة 1: 21-32؛ إرميـا 9: 

7-16؛ 2كورنثـوس 12: 10-7.

آيـة الحفـظ: »أَيَُّهـا األَِحبَّـاُء، الَ تَْسـَتْغِربُوا الَْبلْـَوى الُْمْحرَِقـَة الَِّتـي بَْيَنكُـْم َحاِدثَـٌة، ألَْجـِل 
ُه أََصابَكُـْم أَْمـٌر َغِريـٌب، بَْل كََما اْشـَتَركُْتْم ِفي آالَِم الَْمِسـيحِ، اْفرَُحوا لِكَـْي تَْفرَُحوا  اْمِتَحانِكُـْم، كَأَنَـّ

ِفـي اْسـِتْعالَِن َمْجـِدِه أَيًْضـا ُمْبَتِهِجيـَن« )	بطـرس 4: 2	، 		(�

فـي معامـل الكيميـاء، كثيـرًا مـا يخلـط الباحـث مـواًدا متنوعـة في وعـاء صغير ثم يسـّخنها 
ا. وإذ ترتفـع حـرارة الوعاء، فـإنَّ المواد التـي بداخله إما تنصهـر أو تفور  فـي حـرارة ُمرتفعـة ِجـدًّ
أو تبقبـق أو تحتـرق بلمعـان، وفًقـا للمادة المصنوعة منهـا. والوعاء الذي تُوَضع فيـه تلك المواد 
ـا تعريـف الِْمرَْجـل وفًقـا للقامـوس فهـو: 1. وعـاء يُْسـتَْخَدم  يُدعـى »الِْمرَْجـل« أو »البَوتََقـة«. أمَّ
لَصهـر المـواد التـي تسـتلزم درجـة عالية ِمـْن الحـرارة؛ 2. امتحان قـاٍس؛ 3. مكان أو ظـرف ُمعيَّن 
تتفاعـل فيـه بعـض القوى الُمكثَّفـة إلحداث تغيير أو تقـّدم أو التأثير في هذا التغييـر أو التقّدم. 
هـذه التعاريـف تعطينـا أَيًْضـا إدراكًا أعمـق لمـا يحـدث فـي حياتنـا الروحيـة. وسـنركِّز هذا 
األسـبوع علـى بعـض األسـباب التـي تجعلنـا نجتـاز فجـأة فـي ضغوطـات واختبـارات صعبة في 
أماكـن، تجعلنـا الظـروف التـي بهـا أن نتغيَّـر ونتطـوَّر وننمـو فـي الصفـات. وهذا سيسـاعد في 
منحنـا اإلدراك لَِمـا يفعلـه هللا فـي حياتنـا، بحيـث أننا متى ُوِضْعَنـا في الِْمرَْجل سـتكون لنا فكرة 

حـول كيفيـة التجاوب. 

نظرة خاطفة إلى موضوع هذا األسبوع:
ما هي أسباب األوقات الصعبة التي نختبرها في حياتنا؟ 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 9تموز )يوليو(. *نرجو التََّعمُّ
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3 تموز )يوليو(        األحد       

ُمفاجآت
»أَيَُّهـا اأَلِحبَّـاُء، الَ تَْسـَتْغِربُوا الَْبلَْوى الُْمْحرَِقَة الَِّتـي بَْيَنكُْم َحاِدثٌَة، ألَْجِل اْمِتَحانِكُـْم، كَأَنَُّه أََصابَكُْم 

أَْمٌر َغِريـٌب« )	بطرس 4: 2	(� 

يمكـن للمفاجـآت المؤلمـة أن تداهمنـا بطُـرق عديـدة. فقـد تنحـرف سـيارة عـن مسـارها 
وتصدمـك، أو قـد يصلـك إخطـار مفاجئ بأنـك مطرود ِمْن العمـل. أو ربما َذَهبْـت لفحص طبي 
فـي المستشـفى وكانـت نتيجـة الفحـص سـيئة علـى غيـر توقعـك. أو ربمـا خانك شـخص كُْنَت 
تحبـه وظننـت أنـه يبادلـك الشـعور. علـى قـدر مـا يكـون األلـم الناتـج عـن كل هـذا الموقـف 

شـديًدا، فهـو دائًمـا مـا يكون أسـوأ ِمـْن جـرَّاء عنصـر المفاجأة. 
سـنتطرَّق هـذا األسـبوع إلـى بعـض الظـروف المؤلمـة التـي ينبغـي أال تفاجئنـا. ولنبـدأ 
بالعـودة إلـى آيـة اليوم في 1بطـرس 4: 12. الكلمة »الَ تَْسـتَْغِربُوا« أو »ال تتفاجـأوا« يُقصد منها 
َحـث القـرَّاء أالَّ يقعـوا فـي فـخ االعتقـاد أن الباليـا الُْمْحرِقَة والتجـارب هي غريبة علـى االختبار 

المسـيحي، بـل ينبغـي باألحـرى اعتبارهـا أمـوًرا اعتياديـة ينبغـي توقّعها. 
التعبيـر »البلـوى الُْمْحرِقَـة« أو »التجربة المؤلمـة« أو »التجربة الُْمْحرِقَة«، حسـبما جاءت في 
بعـض الترجمـات، تُرِْجـم فـي أماكـن أخـرى بـ »أتـون نـاٍر«. وهكذا يُمكـن الختبار األلـم والعذاب 
هـذا أن يعتبـر بمثابـة عملية الصهر بالنسـبة إليماننا، أي أنـه الِْمرَْجل أو البوتقة التـي نُوَضع فيها. 

اقرأ 	بطرس 4: 2	-9	� ما هي الرسالة التي يدّونها الرسول بطرس هنا؟ 

 

 

 

كثيـرون ِمنَّـا يندهشـون بخصـوص األلـم والعـذاب، وذلـك ألننـا غالبًـا مـا نُعـزِّز فكـرة 
ـطة أكثـر ِمـْن الـالزم عـن الحيـاة المسـيحية. نحـن نَْعلَـم بوجـود قّوتيـن ُمتحاربتين:  ُمبسَّ
هللا مصـدر الصـالح والخيـر، والشـيطان، مصدر الشـر والخطية. وكثيرًا ما ننسـب، وبشـكل 
تلقائـي كل مشـاعرنا الجيـدة هلل، وكل مشـاعرنا الرديئـة للشـيطان. ولكـن الحيـاة ليسـت 
بهـذه البسـاطة. وال يمكننـا أن نعتمـد علـى مشـاعرنا لنقـرِّر مـا يأتـي ِمـْن هللا أو ِمـْن 
ـير مـع هللا يكـون أحيانًـا صعبًـا ويُشـكِّل تحديًّا كبيـرًا. وإتِّباع الشـيطان قد  الشـيطان. فالسَّ
ح لنا هـذه الحقيقة  م، يُوضِّ يبـدو أنـه يأتـي علينـا بمنافـع عظيمـة. وأيـوب البَاّر الـذي تألَـّ
ًة؟« )أيـوب 21: 7(.  فـي سـؤاله هلل، »لَِمـاَذا تَْحيَـا األَْشـرَاُر َويَِشـيُخوَن، نََعـْم َويَتََجبَّـُروَن قُـوَّ

		



والرسـول بطـرس كان يُشـير إلـى التجـارب التـي تأتي نتيجـة الوقوف بأمانة للمسـيح� 
ولكـن توجـد أسـباب أخـرى لحدوث التجـارب والضيقات� كيف يسـاعدك مـا جاء في 
ـر بحـرص لصديـق لـك، لمـاذا ينبغي أال يسـتغرب أو  	بطـرس 4: 2	-9	 علـى أن تفسِّ

يندهـش بسـبب التجـارب المؤلِمة التي قـد يواجهها؟ 

4 تموز )يوليو(        االثنين        

تجارب الشيطان
»اُْصُحوا َواْسَهُروا� ألَنَّ إِبْلِيَس َخْصَمكُْم كَأََسٍد زَائٍِر، يَُجوُل ُملَْتِمًسا َمْن يَْبَتلُِعُه ُهَو« )	بطرس 5: 8(�

اقـرأ اآليـة السـابقة� مـا هـي الرسـالة المتضمنة لنا فيها؟ اسـأل نفسـك: »ما مـدى الجديَّة التي 
أُظٍْهرهـا فـي الّتعامـل مـع هـذه الكلمـات؟« مـا هي األمـور التي تفعلها فـي حياتـك وتُظِْهر ما 

إذا كنـت تأخذها مأخـذ الجد أَْم ال؟ 

 

 

 

هـل راقبـت مـرَّة أسـًدا جائًعا؟ إنَّه مرعب ألنك تُدرك أن األسـد يمكنه أن يُمسـك ويلتهم كل 
مـا يريـده. ويقـول الرسـول بطـرس أن الشـيطان يجول فـي كل مكان بـذات الطريقة. والمأسـاة 
الكبـرى هـي أننـا عندمـا نتطلع حولنـا يمكننا أن نرى نتائـج رغبته في القتـل. فالموت والعذاب 
وتحريـف الِقيَـم والمبـادئ تنتشـر فـي كل مكان. وال يمكننـا الهروب ِمْن رؤية عمل الشـيطان. 

اقرأ 	بطرس 5: 8-		� كيف يتوّجب على المسيحيين أن يتجاوبوا أمام زئير الشيطان وجوالنه؟ 

 

ما الذي يَِعْد به هللُا الذين يتألمون؟ )	بطرس 5: 0	(� 

 

كتـب الرسـول بطـرس هـذه الكلمـات فـي سـياق الحديـث عـن ردِّ الفعـل حيـال هجمـات 
الشـيطان علـى اإليمـان المسـيحي. ولكـن، كمـا ذكرنـا، فالشـيطان يعمل بطـرق عديـدة. ورغم 
ضـرورة احتراسـنا لحقيقـة وجـود عـدو قـوي، إال أننـا ينبغـي أال نيـأس أبـًدا إذ علينـا دائًمـا أن 
نتذكـر أن المسـيح قـد هزم الشـيطان. وهكـذا أصبح عدونا هـذا مهزوًما، وأننا أَيًْضـا ال يمكن أن 
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ننهـزم منـه طالمـا ظللنا مرتبطين بالمسـيح ومتمسـكين بـه باإليمان. فبفضـل الصليب أصبحت 
نُصـرة المسـيح هـي نُصرتنـا أَيًْضا.

فكـر فـي الطُّـُرق األخـرى التـي يسـبب الشـيطان األلـم ِمـْن خاللهـا� كيف يمكـن لما 
جـاء فـي 	بطـرس 5: 8-		 أن يسـاعدنا فـي التعامـل مـع األلـم الـذي نعانيه بسـبب 

وجودنـا فـي عالـم خاطـئ ُسـِمح للشـيطان أن يُعيـث فسـاًدا فيه؟

*

5 تموز )يوليو(        الثالثاء        

تجارب الخطية العنيفة
ـَماِء َعلَـى َجِميـعِ ُفُجوِر النَّـاِس َوإِثِْمِهـِم، الَِّذيَن يَْحِجـُزوَن الَْحقَّ  »ألَنَّ َغَضـَب هللِا ُمْعلَـٌن ِمـْن السَّ

ِباإلِثْـِم« )رومية 	: 8	(�

كل مـا نعملـه، لـه نتائـج. فـإذا َوقَْفـَت فـي الشـمس وبيَـِدَك بوظـة )آيـس كريـم( أو قطعة 
ثلـج، فإنهـا تـذوب بالتأكيـد. فالسـبب والنتيجـة يسـيران يـًدا بيد علـى الـدوام، ومهمـا أردنا أن 
تكـون األمـور ُمختلفـة، فـإن النتائـج واحـدة دائًمـا بالنسـبة للخطيـة ألنهـا تُحـِدث حصـاًدا ِمـْن 
نفـس نوعهـا، وليـس أنَّ هللا يجلـس فـي السـماء ليقـرِّر مـاذا يفعـل للناس الـذي يخطئـون. كال، 

نـة فيها.  فالخطيـة ذاتهـا تأتـي بنتائجهـا الخاصـة الُمتضمَّ
الُمعضلـة هـي فـي أننـا كثيـرًا مـا نعتقـد أنـه بإمكاننـا التّفـوُّق علـى هللا، ونخطـئ دون أن 
نُعانـي ِمـْن النتائـج. ولكـن هـذا ال يحـدث أبـًدا. ويُوّضـح الرسـول بولـس بـكل جـالء أن نتائـج 

الخطيـة ليسـت أبديـة وحسـب، بـل لهـا نتائـج زمنيـة أَيًْضـا ِمـْن األلـم واليـأس والحيـرة. 

يصـف الرسـول بولـس فـي روميـة 	: 	2-2	 عمليـة سـقوط النـاس فـي الخطيـة ونتائـج تلـك 
ـص جوهـر مـا تقولـه، مركِّـزًا بوجـه  الخطيـة� اقـرأ بحـرص وبـروح الصـالة هـذه اآليـات ثـم لخَّ

خـاص علـى مراحـل الخطيـة ونتائجهـا�  

 

 

ة آيـات، يَِصـف الرسـول بولـس هـذه النتائـج بالتعبيـر »غضـب هللا« )رومية  قبـل ذلـك ِبعـدَّ
1: 18(. وغضـب هللا فـي هـذه اآليـات إنمـا يُشـير ببسـاطة إلـى َسـماح هللا للبشـر أن يجنـوا أو 
يحصـدوا مـا زرعوا. وحتى بالنسـبة للمسـيحيين، فـاهلل ال يتدّخـل دائًما وعلى الفـور ليُزيل األلم 
الناتـج عـن أفعالنـا. فكثيـرًا ِمْن المرات يسـمح لنا أن نختبـر نتائج أفعالنا لكـي نفهم مدى ضرر 

الخطيـة العميق ومدى شـناعتها. 
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كنـا نتحـّدث عـن نتائـج انتهـاك نامـوس هللا األدبـي. ولكـن مـاذا عـن انتهـاك نواميـس هللا 
المتعلّقـة بالصحـة؟ أجسـادنا هـي هيـاكل هللا. فـإذا أسـأنا إليها بعدم تنـاول الطعـام الصحي أو 
التمريـن، أو إذا داومنـا علـى اإلكثـار ِمـْن العمـل فـوق الـالزم، فهـذا أَيًْضـا خطيـة إلـى هللا، ولـه 

نتائـج قـد تـؤدي بنـا إلـى الِمَحـن والضيـق فنكـون أشـبه بالِْمرَْجـل فـوق نـار متَّقدة. 

كيـف َحَصـْدَت فـي حياتك الخاصـة النتائج الفوريـة لخطاياك؟ وما هـي الدروس التي 
تعلَّمتهـا؟ وأيَّـة تغيـرات ينبغـي لـك إحداثها فـي حياتك لكـي ال تجوز في أمر ُمشـابه 

مـرة أخرى؟ 

6 تموز )يوليو(        األربعاء        

تجارب التطهير
ي َمـاَذا أَْعَمـُل ِمـْن أَْجـِل ِبْنـِت  يِهـْم َوأَْمَتِحُنُهـْم� ألَنِـّ »لِذلِـَك هكَـَذا َقـاَل َربُّ الُْجُنـوِد: هأَنَـَذا أُنَقِّ

َشـْعِبي؟« )إرميـا 9: 7(� 

»إذا َجلَـَب روح هللا إلـى عقلـك كلمـة ِمـْن عنـد الـرب تؤلمـك، فلـك أن تتأكّـد ِمـْن وجـود 
أمـر مـا فـي حياتـك يُريـد هللا أن ياُلشـيه ويُميتـه، حتى وإن تسـبب ذلك فـي األلم لـك« )آزوالد 

شـامبزر ›أفضـل مـا عنـدي للَعلـي‹، 1963، صفحـة 271(. 

كيـف تفهـم اآليـة السـابقة واالقتبـاس الـذي يليهـا؟ مـاذا كان اختبـارك الخـاص مـع األلـم 
التطهيـر؟  لعمليـة  الُمصاحـب 

 

 

ي ويمتحـن أو يصهـر يهـوذا وأورشـليم )إرميـا 9:  اقـرأ إرميـا 9: 7-6	� يقـول هللا أنّـه سـُينقِّ
7(� أي سـببين يعطيهمـا هللا لفعلـه هـذا؟ وكيـف تَحُدث عمليـة التنقيـة؟ )إرميا 9: 5	، 6	(� 

 

 

 

ن فعاًل حاسـًما. وتوجد ربما ثالثة أسـباب  عمليـة التنقيـة واالمتحـان التـي يُجريهـا هللا تتضمَّ
لَِكـون هـذه التنقيـة وذلـك االمتحـان يُشـِعر صاحبـه بأنـه أشـبه بالِْمرَْجـل فـوق النـار: 1. نحـن 
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ـه نظرنـا إلـى خطيتنـا. وقـد قـال إرميـا، وبحـزن، ما  نختبـر األلـم إذ يسـتخدم هللا الظـروف ليوجِّ
ائُِغ، َواألَْشـرَاُر الَ يُْفـَرُزوَن« )إرميا  يلـي، »اِْحتَـرََق الِْمْنَفـاُخ ِمـْن النَّاِر. فَِنـَي الرَِّصاُص. بَاِطاًل َصاَغ الصَّ
ـد بشـدة لتحـرق المعـدن وتنقيـه. ولكـن التنقيـة تكـون عديمـة  6: 29(. ]بمعنـى أّن النـار تتقِّ
الجـدوى ألن األشـرار ال يتنقـون: المترجـم[. لهـذا وجب اإلقـدام على عمل حاسـٍم أحيانًا لجذب 
انتباهنـا؛ 2. نحـن نعانـي األلم إذ نشـعر بالُحزن علـى الخطية التي نراها اآلن بوضوح؛ 3. نشـعر 
باإلحبـاط إذ نُحـاول العيـش بشـكل ُمختلـف. فاألمـر قـد يكـون صعبًـا وغيـر ُمريـح إذ نواصـل 

ي عـن األشـياء واألمـور التـي كانت جـزًءا ِمنَّا.   التخلِـّ

يك ويمتحنـك اليوم، فكيف  ها� فإذا كان هللا سـُينقِّ تأّمـل فـي الخطايـا التي تكافـح ضدَّ
لـه أن يفعـل ذلـك؟ وأي إجـراء تسـتطيع القيام بـه اآلن للتعامل مع خطايـاك، قبل أن 

يضطـر هللا التخـاذ خطوات حاسـمة معـك، مثلما فعل مع شـعبه قديًما؟ 

7 تموز )يوليو(        الخميس        

تجارب وِمَحن الناضجين
ـْيطَاِن لَِيلِْطَمِنـي، لَِئـالَّ  »َولَِئـالَّ أَْرتَِفـَع ِبَفـرِْط اإلِْعالَنَـاِت، أُْعِطيـُت َشـوْكًَة ِفـي الَْجَسـِد، َمـالََك الشَّ

أَْرتَِفـَع« )2كورنثـوس 2	: 7(�  

يوجـد فـرق كبيـر بيـن قطـع األغصـان وبيـن تقليمهـا. فنحـن نقطـع الـزرع الـذي ال نريـده 
نـان  فيمـا بعـد ونُقلّـم الـزرع الـذي نريـده أن يتطـوَّر إلـى إثمـار أكثـر. ولكـن العمليتيـن تتضمَّ
اسـتخدام السـكين الحـاد. والتقليـم يتطلـب بالحقيقـة قطـع أجزاء ِمْن الشـجرة، األمـر الذي قد 
يبـدو للبُسـتاني الحديـث العهـد وكأنـه إتـالف وتدمير للـزرع. وقد كتـب بروس ولكنسـون، في 
المضمـون الروحـي، يقـول، »هـل أنـت تُصلِّي للـرب لكي يُغـدق عليـك بَركَاته الغزيرة وتتوسـل 
إليـه أن يجعلـك أكثر تشـبًُّها بابنه يسـوع المسـيح؟ إذا كان جوابـك نعم، فأنـت إًذا تطلب الجزَّ 

أو التقليـم« )بـروس ولكنسـون، ›أسـرار الكرمـة‹، 2001، صفحة 60(. 
تسـاءل النـاس حـول مـا كان يعنيـه الرسـول بولـس حًقـا بالتعبيـر »َشـوْكَة ِفـي الَْجَسـِد« 
)2كورنثـوس 12: 7(. وقـد تضاربـت األفـكار حـول المقصـود بهـذا التعبيـر. فمنهـم َمـْن قال إنه 
إشـارة إلـى الهجمـات المسـتمرة التـي واجهها بولس ِمـْن األعداء، بينمـا غيرهم يظن أنه إشـارة 
إلـى وجـود بعـض الصعوبـة عنـد بولـس فـي النطـق. ويبـدو أّن هـذا كان بالفعـل إشـارة إلـى 
الُمعضلـة التـي واجههـا بولـس بالنسـبة لنظـره )تعليقـات روح النبوة، موسـوعة تفسـير الِكتَاب 
س، مجلـد 6، صفحـة 1107(. وِمـن الُمدهـش أن بولـس آمـن بـأنَّ هـذه الشـوكة أُعطيت  الُمَقـدَّ

لـه، إذ يقـول »أُْعِطيـُت َشـوْكًَة ِفي الَْجَسـِد«.
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مـاذا يعنـي بولـس بالتعبيـر »أُْعِطيـُت« حسـب رأيك؟ َمـْن الذي أعطـاه إياها؟ وكيف اسـتطاع 
هللا اسـتخدام الشـوكة لمصلحة بولس؟ 

 

 

الحـظ أنَّ شـوكة بولـس كان لهـا هـدف محـدد »لِئَـالَّ أَرْتَِفـَع« )2كورنثـوس 12: 7(. ولم تكن 
شـوكة بسـبب أيـة خطيـة ُمعيَّنـة ارتكبهـا، بـل لِتَحول بينـه وبين أن يخطـئ في المسـتقبل. لقد 
أدرك بولـس أنـه كان يعانـي بالطبيعـة ِمـْن ضعـٍف صـوب الخطيـة، وأن هذه »الشـوكة« يمكن 

أن تحفظـه ِمـْن ذلك. 
اقـرأ 2كورنثـوس 2	: 7-2	� كيـف يتعامـل بولـس مـع هـذه »الشـوكة« التـي لـه؟ هـل تعتقـد 
أنَّ ضعـف بولـس كانـت لـه أيَّـة فوائـد روحية أخـرى بالنسـبة له؟ كيـف يمكن للطريقـة التي 
تجـاوب بهـا بولـس، أن تسـاعدك فـي التعامـل مع »األشـواك« التـي تََحتَّـم عليـك أْن تحملها؟ 

 

 

كيـف يمكـن ألفـكار هللا بالنسـبة لتطـوُّرك الروحـي أن تختلـف تماًمـا عـن أفـكارك 
وطُرقـك؟ تأمـل فـي بعـض جوانـب حياتـك التـي تحتـاج فيهـا ألن تكـون أكثـر إثمـاًرا 
� مـا هـي الصفـات الروحية التي تَـودُّ أن تطلب ِمـْن هللا أن يُطوِّرهـا فيك ِمْن  فـي البـرِّ

خـالل عمليـة التقليـم التـي يؤديهـا فـي حياتك؟ 

8 تموز )يوليو(        الجمعة        

رس: »إنَّ ذاك الـذي قلـوب النـاس مكشـوفة لديـه يعـرف أخالقهـم  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
أفضـل ممـا يعرفـون أنفسـهم.  وهـو يـرى أّن البعـض لهـم قـوى ومشـاعر لـو ُوجّهـت توجيًهـا 
صائبًـا قـد تكـون ذات نفـع لتقـّدم عمله. وفـي عنايته يأتي بهؤالء األشـخاص فـي مراكز مختلفة 
وظـروف متباينـة حتـى يكتشـفوا فـي أخالقهـم النقائـص التـي كانت خافيـة عليهم .  وهـو يُقّدم 
لهـم فرصـاً إلصـالح هـذه النقائـص وجعل أنفسـهم أهـاًل لخدمتـه .  فأحيانًا كثيـرة يُسـمح لنيران 

ـفاء، صفحـة 348(. التجـارب بمهاجمتهـم حتـى يتنّقـوا ويتطّهـروا« )روح النبـوة، ِخدمـة الشِّ

أسئلة للنقاش 
	� يُمكـن أن يكـون األمـر صعًبـا للغايـة أثنـاء معاناتنا لنتائـج خطايانا� وقد نتسـاءل: 
مهـا هللا  ر أمـام هللا ثانيـة؟« مـا هـي الوعـود التـي يُقدِّ »هـل سـأتمكن أبـًدا ِمـْن التَّبـرُّ
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عنا علـى الصمـود خـالل هـذه األوقـات الصعبـة دون أن نستسـلم لهـا؟ )راجع  وتُشـجِّ
مـا كتبـه الرسـول بولس الحًقا فـي رومية 5: 	-		(� ماذا عسـاك تقول لشـخص يطرح 

ذلـك السـؤال عينه؟

2� مـاذا تعنـي روح النبـوة فـي االقتبـاس السـابق عندمـا قالـت: »وفـي عنايتـه« أي 
فـي عنايـة هللا؟ وكيـف لنـا أن نُطبِّـق هـذا علـى اختباراتنا؟ كيـف لك أْن تعـرف أنَّ ما 
يحـدث لـك هـو بتدبيـر هللا وعنايتـه؟ مـا هـي حـوادث عنايـة هللا التـي أدَّت بحلـول 
ـف مـا تعلَّمتمـوه فـي مثـل تلك  التجـارب فـي حياتـك؟ ناقـش مـع باقـي أعضـاء الصَّ
األوقـات� كيـف لـك أْن تسـاعد شـخًصا ما يتسـاءل أَيًْضا فيمـا إذا كانت هـذه الواقعة 

أو تلـك هـي ِمـْن تدبيـرات عناية هللا؟ 

	� إذا كنـت تعـرف شـخًصا يجـوز في تجربة قاسـية اآلن، فهل يهم كيـف جاءت عليه 
أو مـا الـذي تسـبَّب فيهـا؟ أي كيـف ينبغـي عليـك أن تتصـرف حيـال هـذا الشـخص 

والعـذاب الـذي يمـر فيـه، بغـض النظر عن األسـباب؟ 

4� شـاب مسـيحي يعيـش في أمريكا الجنوبية جاز في تجربـة مريرة� وبعد أن انتهت 
أزمتـه سـافر إلـى أوربـا� وفيما بعد علَّـق على ذلك االختبـار لصديق له بالقـول، »لقد 
ب علينـا، بمعنى  تركـت جثتـي فـي أمريـكا الجنوبيـة«� ماذا يعنـي ذلك؟ ولمـاذا يتوجَّ

مـا، أن نتـرك جثثنـا في مـكان مـا؟ أي دور تلعبه التجارب في هـذه العملية؟ 

5� ُقـم برحلـة مـع باقـي أعضـاء الصف، إلـى مستشـفى أو أي مكان آخـر يمكنك فيه 
أن تكـون مصـدر مسـاعدة وعـزاء وفـرح ألولئـك الذيـن يمـرُّون فـي تجـارب ُمحرِقـة 

لسـبب أو آخر� 
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* 9-15 متوز )يوليو(    الدرس الثالث    

قفص العصفور

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: خروج 14؛ خروج 15: 22-27؛ خروج 17: 1-7؛ أمثال 3؛ لوقا 4: 1-13؛ 

1بطرس 1: 9-6.

َعٍة«  آية الحفظ: »الَِّذي ِبِه تَْبَتِهُجوَن، َمَع أَنَّكُُم اآلَن   إِْن كَاَن يَِجُب   تُْحزَنُوَن يَِسيرًا ِبَتَجارَِب ُمَتَنوِّ
)	بطرس 	: 6(�

النهار مع سماعه موسيقى أصوات أخرى، لن  »إن الطائر الحبيس في قفص في ملء نور 
يُغني األغنية التي يُريد صاحبه أْن يُعلِّمه إياها. قد يتعلَّم قلياًل ِمْن أغنية هنا وقلياًل ِمن أغنيٍة 
القفص ويضعه في  يَُغطِّي  أنَّ صاحبه  ُمنفصلة كاملة. غير  أغنية  يتعلَّم  أخرى هناك؛ ولكنَّه ال 
مراًرا  يُحاول  الظالم  التي سيغنيها. ففي  الواحدة  األغنية  إلى  الطائُر  يُصغي  فيه  الذي  الموضع 
وتكراًرا أن يغني تلك األغنية حتى يتعلَّمها ويشدو بها. ثم ينطلق ُمغنيًا في لحٍن عذٍب كامٍل. 
وِمن ثم يُخرج الطائر ويمكنه بعد ذلك دائًما أن يغني تلك األغنية في وضح النهار. بهذه الكيفية 
إياها، فبعدما نتعلّمها في وسط ظلمات األلم  يُعلّمنا  يُريد أن  يُعامل هللا أوالده. فلديه أغنية 

والتجارب، يمكننا أن نغنيها فيما بعد« )روح النبوة، ِخدمة الشفاء، صفحة 349(. 
الحـظ أن الـذي يحمـل العصفـور إلـى الظـالم هـو صاحبـه نفسـه. ِمـْن السـهل أْن نَفهـم أنَّ 
ـااًل فـي توجيهنـا صوب  الشـيطان هـو الـذي يُسـبّب األلـم، ولكـن هـل يأخـذ هللا نفسـه دوًرا فعَّ

الِمَحـن والصعوبـات حيـث نُصـاب باالرتبـاك فـي قلوبنا؟ 

نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: مـا هـي األمثلـة الكتابيـة التـي 
تتبـادر إلـى ذهنـك حيـث قـاد هللا نفسـه النـاس إلـى المـرور فـي اختبـارات، َعلِـَم هـو أنهـا 
سـتتضمن األلـم والعـذاب؟ مـا هـي األغاني الجديـدة التي أرادهـم أن يتعلَّموها، حسـب رأيك؟ 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 16تموز )يوليو(.. *نرجو التََّعمُّ
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10 تموز )يوليو(        األحد        

صوب أرض الموعد عبر طريق ُمْغلٍَق
ـا اْقَتـرََب ِفْرَعـْوُن َرَفـَع بَُنـو إِْسـَرائِيَل ُعُيونَُهـْم، َوإَِذا الِْمْصِريُّـوَن َراِحلُـوَن َوَراَءُهـْم� َفَفِزُعـِوا  »َفلَمَّ

« )خـروج 4	: 0	(�  ا، َوَصـَرَخ بَُنـو إِْسـَرائِيَل إِلَـى الـرَّبِّ ِجـدًّ

هـل قـادك أحدهـم مـرَّة إلـى شـرك أو فـخ أو طريـق ُمغلـق؟ قد يبـدو هـذا أحيانًـا ُمفاجأة 
ُمسـليَّة، كأن تدخـل فـي غرفـة ما علـى غير توقُّع فتجـد فيها العديـد ِمْن أصدقائـك الُمنتِظرين. 
وحالمـا تدخـل يهتفـون قائليـن، »مفاجـأة، عيـد ميالد سـعيد لك«. وفـي أحيان أخـرى يُمكن أن 
يُشـّكل االختبـار صدمـة بالغـة وغيـر ُمِسـرَّة. كأن يضربـك زميل لك في المدرسـة أقـوى منك، أو 

يسـتهزئ بـك زميلك فـي العمل أمـام اآلخرين؟ 
منـذ اليـوم األول التـي تـرك فيـه بنـو إسـرائيل مصـر وحتى وصلـوا إلـى أرض الموعـد، »كَاَن 
الـرَّبُّ يَِسـيُر أََماَمُهـْم نََهـاًرا ِفي َعُموِد َسـَحاٍب لِيَْهِديَُهـْم ِفي الطَِّريـِق، َولَيْاًل ِفي َعُموِد نَـاٍر لِيُِضيَء 
لَُهـْم. لَِكـْي يَْمُشـوا نََهـاًرا َولَيْـاًل« )خـروج 13: 21(. لقـد قادهـم هللا نفسـه َعبْـَر كل جـزء ِمـْن 
الرحلـة. ولكـن انظـر إلـى أيـن قادهم فـي البدايـة، إلى طريـق ينتهي إلـى البحر وعلـى جانبيه 

جبـال شـاهقة وخلفهـم كان جيـش فرعـون علـى مرمـى البصر!

اقرأ خروج 4	� لماذا قاد هللا شعبه إلى مكان َعلَِم أنَّه سُيرعبهم؟ 

 

إتباعنـا »لعمـود السـحاب« ليـس ضمانًـا ألن نكـون ُسـعداء علـى الـدوام. فهـو قـد يكـون 
اختبـاًرا صعبًـا أَيًْضـا، ألنَّ التدريـب فـي البـرِّ يأخذنـا إلـى أماكـن تُْختَبَـُر فيهـا قلوبنـا التـي هـي 
ُمخادعـة بطبيعتهـا )إرميـا 17: 9(. السـر فـي معرفـة مـا إذا كنـا حًقـا نتبـع هللا خـالل هـذه 
الصعوبـات، ليـس هـو فـي اختفـاء األلـم أو التجـارب، بـل باألحـرى فـي االنفتاح إلرشـادات هللا 

وتعليماتـه واإلخضـاع المسـتمر لعقولنـا وقلوبنـا لقيادتـه. 

ما هو الدرس الذي تعلَّمه شعب هللا ِمْن هذا االختبار؟ خروج 4	: 		

 

ا في بعـض األحيان، رغـم أننا قد نعـرف الكثير  لمـاذا تكـون الثقـة فـي هللا صعبة ِجـدًّ
ِمـْن الوعـود العجيبـة التـي قطعهـا لنـا؟ اذكـر موقًفـا صعًبـا تعتقـد أنَّ هللا قـادك إليه 

لكـي يُعلّمـك أْن »تؤمـن« بـه و  »تخافه«�
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11 تموز )يوليو(        االثنين         

مياه ُمرَّة
 ، يَِّة ِسـيٍن ِبَحَسـِب َمَراِحلِِهْم َعلَى ُموِجـِب أَْمِر الرَّبِّ »ثُـمَّ اْرتََحـَل كُلُّ َجَماَعـِة بَِني إِْسـَرائِيَل ِمْن بَرِّ

ـْعُب« )خروج 7	: 	(�  َونََزلُـوا ِفـي َرِفيِديَم� َولَْم يَكُْن َماٌء لَِيْشـرََب الشَّ

بالتأكيـد أننـا قـد ال نحصـل ِمْن الرب علـى كل ما نريده، ولكـن أليس لنـا أن نتوقّع الحصول 
علـى كل مـا نحتـاج إليـه؟ ليس مـا نعتقد أننـا بحاجة إليه، بـل ما نحتـاج إليه حًقا؟ 

شـيء واحـد أراده اإلسـرائيليون بـكل تأكيـد أال وهـو المـاء. فبعـد أْن قادهم هللا عبـر البحر 
األحمـر تحـت عمـود السـحاب، اتَّبعـوا قيـادة هللا عبر الصحـراء الجـرداء الحارة على مـدى ثالثة 
أيـام. ونظـرًا لصعوبـة إيجـاد المـاء فـي الصحـراء فإننـا نسـتطيع أن نتفهَّم مـدى يأِسـهم. فمتى 

سـيحصلون علـى المـاء الـذي كانـوا في مسـيس الحاجـة إليه؟ 
مهـم عمـود السـحاب إلـى مـارَّة حيـث وجـدوا المـاء  وأيـن قادهـم هللا بعـد ذلـك؟ لقـد تقدَّ
أخيـرًا. والبُـدَّ أنهم شـعروا بالنشـوة واالنتعاش. ولكنهم عندمـا ذاقوا الماء، لفظوه علـى الفور ِمْن 
ـْعُب َعلَـى ُموَسـى قَائِلِيَن: َماَذا نَْشـرَُب؟« )خـروج 15: 24(.  ـَر الشَّ أفواههـم ألنـه كان ُمـرًّا. »فَتََذمَّ
ف هذه  ة أيـام، فعـل هللا األمـر ذاتـه ثانيـة. ولكـن عمـود السـحاب توقَـّ ثـم بعـد ذلـك ِبعـدَّ

المـرة فـي مـكان لـم يكـن فيـه مـاء علـى اإلطـالق؟ )خـروج 17: 1(. 

اقـرأ خـروج 5	: 22-27؛ خـروج 7	: 	-7� مـا الـذي أعلنـه هللا لشـعبه بخصـوص صفاته في كل 
ِمـْن مـارَّة ورفيديـم؟ مـا هي الـدروس التي وجـب أن يكونوا قـد تعلَّموها؟ 

 

 

 

أي سـؤال طرحـه شـعب إسـرائيل فـي رفيديـم؟ )خـروج 7	: 7(� هـل طرحـت أنـت 
السـؤال ذاتـه؟ إذا كان كذلـك، فلمـاذا؟ كيـف كان شـعورك، ومـا هـي الـدروس التـي 
تعلّمتهـا بعـد أن حصلـت علـى الجـواب؟ كـم مـرة علينا أن نحصـل على الجـواب أواًل 

قبـل أن نتوقَّـف عـن التسـاؤل بشـكل نهائـي؟ 
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12 تموز )يوليو(        الثالثاء        

النزاع العظيم في الصحراء
يَّـِة  وحِ الُْقـُدِس، َوكَاَن يُْقَتـاُد ِبالـرُّوحِ ِفـي الَْبرِّ ـا يَُسـوُع َفرََجـَع ِمـْن األُْرُدنِّ ُمْمَتلًِئـا ِمـْن الـرُّ »أَمَّ

أَْربَِعيـَن يَْوًمـا يَُجـرَُّب ِمـْن إِبْلِيـَس« )لوقـا 4: 	، 2(�

ـجل حـول التغلُّـب علـى  اقـرأ لوقـا 4: 	-		� مـا هـي الـدروس التـي تتعلمهـا ِمـْن هـذا السِّ
للخطيـة؟  االستسـالم  التجربـة وعـدم 

 

يُمكـن للتجـارب أن تكـون صعبـة للغايـة ألنها تجذبنـا إلى أمور نرغـب فيها حًقـا، ودائًما ما 
تأتينـا التجـارب، علـى ما يبـدو، في أسـوأ األوقات عندما نشـعر بالضعف. 

مـا جـاء في لوقا 4 هو بداية قصة تجربة المسـيح بواسـطة الشـيطان، وتجلـب هذه القصة إلى 
أذهاننـا بعـض األمـور الصعبـة. فِمـن الوهلـة األولى، يبـدو أن الرُّوح الُْقـُدس هو الذي قاد المسـيح 
بُنـا أبًدا‹ )يعقـوب 1: 13(. وعوًضا عـن ذلك، فإنه  إلـى التجربـة. ولكـن الحقيقـة هـي أن هللا ›ال يَُجرِّ
يقودنـا إلـى اختبـارات صعبـة يمتحن فيها إيماننا. والُملِْفت للنظـر في لوقا 4 هو أنَّ الـرُّوح الُْقُدس 
ـن تعرُّضنا لتجارب الشـيطان العنيفـة. وفي مثل  يمكـن أن يقودنـا إلـى أوقـات ِمـْن االمتحان تتضمَّ
هـذه األوقـات، عندمـا نشـعر بهـذه التجارب القاسـية وهـي تجتاحنا بكل شـدة، فقد نسـئ الفهم 
ونظـن أننـا لـم نكـن نتبـع هللا بـكل حـرص. ولكـن هذا ليـس بالضـرورة هكـذا. »عندمـا نوضع في 
ظـرف صعـب، فكثيـرًا مـا نتشـكك فيمـا إذا كان روح هللا هـو الـذي قادنـا. لكن الـرُّوح الُْقـُدس هو 
الـذي قـاد المسـيح إلـى البريَّة ليجرَّب ِمْن الشـيطان. عندمـا يأتي بنا هللا إلى اختبار مـا، فهو له في 
ذلـك هـدف ليحققـه لصالحنا. والمسـيح لم يسـتغل وعـود هللا أو يتجرأ عليها بذهابـه إلى التجربة 
ِمـْن دون داٍع أو بـال طلـب؛ كمـا أنـه لم يستسـلم لليـأس والقنوط عندمـا جاءته التجربـة. وهذا ما 

ينبغـي أن نتحلّـى نحـن أَيًْضا به« )روح النبوة، ُمْشـتهى األجيـال صفحة 113(. 
ـى. ولهـذا فمـن  عندمـا نكـون فـي ِمرَْجـل التجربـة نحتـرق أحيانًـا ِعـَوض أن نتطهَّـر ونتنقَّ
ا أن نعـرف أننا عندما نخور ونسـقط أمـام التجربة، فلنا أن نتمّسـك بالرجاء مجدًدا  الُمعـزّي ِجـدًّ
ألن المسـيح َصَمـد ولـم يسـقط أمامهـا. والخبر السـار أنَّ المسـيح هو حامل خطايانـا، ألنه دفع 
ـل تلـك التجربـة )مهمـا كان نوعهـا(، ألنه جاز فـي اختبارات أقسـى  الجـزاء عـن سـقوطنا وتحمَّ
ممـا قـد يواجهـه أي شـخص ِمنَّـا. ولهـذا فـاهلل لـم يطرحنـا جانبًـا ولـم ينسـنا. يوجد رجـاء حتى 

ألشـّر الخطاة )2تيموثـاوس 1: 15(. 

مـا هـي التجـارب التـي تواجههـا اآلن؟ اقـِض بعـض الوقـت في الصـالة، طالًبـا ِمْن هللا 
أن يعلّمـك كيـف تطّبـق الـدروس التـي تسـتخلصها ِمـْن ِمثـال المسـيح، علـى حياتك 
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الخاصـة� وتذكّـر أنـه ال حاجة بك ألن تخضـع للتجربة على اإلطالق، وأنك إذا سـقطت 
َفلَـَك ُمخلَّص� 

13 تموز )يوليو(        األربعاء        

إرث دائم
اقرأ 	بطرس 	: 6، 7� ما الذي يقوله الرسول بطرس هنا؟ 

 

كتـب الرسـول بطـرس هـذا الـكالم ألنـاس كانـوا يجاهـدون عبـر صعوبـات كبيـرة، وكثيـرًا مـا 
ِبيَن ِمْن َشـتَاِت بُْنتُـَس َوَغالَِطيََّة وَكَبَُّدوكِيََّة َوأَِسـيَّا  شـعروا بالعزلـة. كان يكتـب لُمختاري هللا »الُْمتََغرِّ
َوِبيِثيِنيَّـَة« )1بطـرس 1: 1(، وهـي المنطقـة التـي تُعـرف اليوم بغـرب تركيا. ويقول الرسـول بطرس 

َعـٍة« )1بطـرس 1: 6(.  ة آيـات أنـه يُدرك أنهـم يختبرون الحـزن »ِبتََجـارَِب ُمتََنوِّ بعـد هـذا بعـدَّ

مـاذا يعنـي الرسـول بطـرس بقولـه »المغتربيـن ِمـْن الشـتات« )أو المغتربيـن والمشـتتين(، 
وكيـف أضـاف ذلـك إلـى تجاربهـم وضيقاتهـم؟ 

 

أَْن يكـون اإلنسـان مسـيحيًا، فـي ذلـك الزمـن، فهـذا كان أمرًا جديـًدا. كان المؤمنـون قليلين 
فـي العـدد فـي ذلـك الوقـت وُمشـتتين فـي أماكـن كثيرة حيـث كانـوا أقلية بيـن النـاس وكثيرًا 
مـا أسـيء فهمهـم، بـل وقـد واجهـوا االضطهـادات الفعليـة. ولكـن ها هو الرسـول بطـرس يؤكِّد 
لهـم أن هـذه التجـارب والِمَحـن ليسـت عشـوائية ولـم تـأِت جزافًـا )1بطـرس 1: 6، 7(. اإليمان 

الحقيقـي هـو هـدف أولئـك الـذي يُواظبـون ويُثابـرون عبر كافـة أنـواع التجارب. 

اقـرأ 	بطـرس 	: 6-9� أي يقيـن نهائـي يسـعى الرسـول بطـرس لتقديمـه ألولئـك الناس وسـط 
تجاربهـم المتنوعـة؟ ومـاذا يعنـي ذلـك الرجـاء لنـا نحـن أَيًْضا؟ 

 

مهمـا كانـت تجاربهـم وآالمهم فهي ال تُقـارن أبًدا باألبدية التي تنتظرهم عند عودة المسـيح. 
ـا نواجهه. مهما كانـت تجاربنا  وكلمـات الرسـول بطـرس لهـم هي كلمات هللا لنـا، بغض النظر عمَّ
صعبـة ومؤلمـة، فعلينـا أال نُحـوِّل نظرنـا أبـًدا عـن الحيـاة األبديـة التـي تنتظرنـا فـي النهاية، في 
أرض جديـدة وسـماء جديـدة ال أثـر فيهـا لأللـم أو العـذاب أو المـوت. فبوعد كهـذا أمامنا، وعد 
مضمـون لنـا ِمـْن خـالل موت المسـيح، علينا أال نخـور أو يهتز إيماننـا ويترنّح، بـل أن نطلب ِمْن 
الـرب أن يُطهِّرنـا وينقينـا، وسـط تجاربنـا الُْمْحرِقَـة، ِمْن كل مـا يُعرِقل طريق إيماننـا الثابت فيه. 
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14 تموز )يوليو(        الخميس        

تجربة نارية
فريـد، شـاب فـي ُمقتبـل العمـر واجـه صعوبـات كثيـرة أثنـاء سـنوات المراهقـة إذ تعاطـى 
المخـدرات ومـارس العنـف وُسـِجن فـي بعض األحيـان. ولكنـه تعرَّف أخيـرًا علـى هللا ِمْن خالل 
اهتمـام عضـو فـي الكنيسـة المحلية )كان فريد قد َسـرََق منه شـيئًا ِمْن قَبل(. فسـلَّم فريد قلبه 
للمسـيح. ومـع أنـه كان مـا يـزال يُعانـي ِمـْن بعـض الُمعضـالت والصراع، ومـع أنَّ بعـض عناصر 
ماضـي حياتـه كانـت مـا تـزال تتنازعـه ِمـْن الداخـل، إال أنـه صـار إنسـانًا جديـًدا فـي المسـيح 
يسـوع. لقـد أحـبَّ هللا وسـعى للتعبيـر عن ذلـك الحب ِمـْن خالل إطاعتـه لوصايـاه )1يوحنا 5: 

1، 2(. وفـي إحـدى مراحـل حياتـه، شـعر فريـد أن هللا يدعـوه ألن يكـون خادًمـا لإلنجيل. 
وسـارت األمـور معـه سـيرًا حسـًنا في البدايـة عندما التحق بالمدرسـة. ثم بـدأت الُمعضالت 
تتسـارع عليـه الواحـدة تلـو األخـرى، فشـعر وكأن حياتـه تـكاد تنهـار تماًمـا. فمصـدر تمويلـه 
المـادي بـدأ ينضـب، ثـم تحّول ضـده فجأة أحد أصدقائـه المقربيـن وكال له االتهامـات الباطلة 
ـر سـمعته. ثـم بـدأ يشـعر بالمـرض الـذي لـم يسـتطع أحـد أن  ـا دمَّ وأشـاع عنـه النميمـة ممَّ
ر علـى دراسـته لدرجـة أنـه خـاف لئـال يضطـر للتوقـف تماًمـا  يُشـخِّص سـببه. وهـذا بـدوره أثَـّ
عـن متابعتهـا. وفـوق هـذا كلـه، كان يُكافـح بـكل قوتـه ضـد تجربـة تنـاول الُمخـّدرات التـي 
كانـت متوفـرة بسـهولة فـي المجتمـع المحلـي الذي يعيـش فيه. بل ولقد سـقط مـرَّة في هذه 
التجربـة. لـم يفهـم فريـد سـبب حـدوث كل ذلـك لـه، خاصـة وأنـه كان متأكـًدا ِمـْن أنَّ هللا هو 
الـذي قـاده إلـى تلـك المدرسـة، في المقـام األول. فهـل كان فريد مخطئًـا في اعتقـاده هذا، أن 
هللا هـو الـذي قـاده فعـاًل؟ وإذا كان كذلـك، فهـل كان اختبـاره كله مـع هللا غلطة كبيـرة؟ فحتى 

العناصـر األساسـية التـي ارتكـز عليهـا إيمانـه كانـت تتهـاوى اآلن أمـام الشـك وعـدم اليقين. 

تصـور أن يأتيـك فريـد وسـط كل هـذه األزمـات ليطلـب نصيحتـك� مـاذا تقـول لـه؟ ومـا هـي 
االختبـارات التـي مـررت أنـت بها شـخصًيا ويُمكن أن تسـاعد شـخًصا مثـل فريد؟ مـا هي آيات 
الكتـاب التـي تسـتخدمها فـي موقـف كهـذا؟ ومـا مدى نفـع المراجـع التاليـة في حالـة كهذه؟ 

أمثـال 	؛ إرميـا 29: 		؛ روميـة 8: 28؛ 2كورنثـوس 2	: 9؛ عبرانييـن 		: 5� 

 

 
بـوا أثناءهـا  كّل الذيـن يتبعـون المسـيح تقريًبـا واجهـوا الكـوارث واألزمـات التـي ُجرِّ
ألن يتشـككوا فـي قيـادة هللا وإرشـاده� األمر المهـم في ظروف كهذه هو أن تتمسـك 
بالوعـود وتُراجـع قيـادة هللا لك فـي الماضي، ثم تصلي أن يمنحـك هللا اإليمان والَجلَد 
والُمثابـرة واالحتمـال� فـاهلل لـن يتخلـى أبـًدا عّنـا، بـل نحـن الذيـن نحتـاج ألن نكافح 

ضـد تجربة تخلينـا عنه� 
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15 تموز )يوليو(        الجمعة        

رس: اقرأ لروح النبوة، ِمن كِتاب »اآلباء واألنبياء«، الفصل الذي بعنوان  لَِمِزيد ِمْن الدَّ
»الخروج«، صفحة 243-250، والفصل الذي بعنوان »ِمن بَحِر ُسوف إلى سيناء«، صفحة 251-

261؛ والفصل الذي بعنوان »التَّجربة«، في كِتاب ُمْشتهى األجيال، صفحة 109-99. 
»قـاد هللا شـعبه قديًمـا إلـى رفيديـم، وقـد يختـار أن يقودنـا نحـن أَيًْضـا إلى هنـاك ليمتحن 
والءنـا. فهـو ال يأتـي بنـا دائًمـا إلـى أماكـن ُمريحة وُمسـرَّة. فهـو لو فعـل ذلك، فقد ننسـى، في 
اكتفائنـا الذاتـي، أنـه ُمعيننـا. إنـه يتـوق ألن يُعلـن نفسـه لنا، ويكشـف عـن اإلمـدادات الوافرة 
ن ِمـْن عجزنا،  الُمتاحـة لنـا، ولهـذا فهـو يسـمح للتجـارب والُمفشـالت أن تأتـي علينـا حتـى نتيقَّ
ونتعلّـم أن نطلـب عونـه. يسـتطيع هللا أن يجعـل جـداول ِمـْن الميـاه المنعشـة أن تتدفـق ِمـْن 
لـب. إننـا لـن نعـرف أبـًدا مدى األعبـاء التي حملهـا عنَّا هللا وتلـك التـي كان يحملها  خـر الصَّ الصَّ
عنَّـا بسـرور، لـو أننـا أتينـا بهـا إليه بإيمـان شـبيه بذلك الـذي لألطفال، حتـى نقف أمامـه وجًها 
لوجـه ونـرى كمـا رؤينـا ونعـرف كما ُعرِفنـا« )مقالة عن روح النبـوة بعنوان ›رفيديـم‹ في ريفيو 

آنـد هيرالد، 7نيسـان ]أبريـل[، 1903(. 

أسئلة للنقاش 
	� كثيـًرا مـا نتحـدث عـن التجربة وكأنها أمـًرا منعزاًل بذاتـه� وهذا غيـر صحيح طبًعا� 
وفـي الوقـت ذاتـه، هـل توجـد تجـارب جماعيـة أو ُمشـتركة، أمـور علينـا ككنيسـة 

محليـة أن نحتـرس منهـا كمجموعـة؟ إذا كان كذلـك، فمـا هـي؟ 

2� اجعـل بعـض أعضـاء الصف يتحدثون عن بعـض األماكن غير الُمسـرّة التي اقتيدوا 
إليهـا� لمـاذا كانـت تلـك األماكـن غيـر ُمسـرِّة؟ وإذا كان لهـم أن يـزوروا تلـك األماكن 

اليـوم، هـل تختلف نظرتهـم إليها؟ 

	� جميعنـا نفهـم المبـدأ خلف سـماح هللا لنـا بالتنقيـة والتطهير ِمْن خـالل التجارب� 
ولكـن كيـف لنـا أن نفهـم بعـض المواقـف التي تبـدو فيها التجـارب بدون أيـة فائدة 
)مثـاًل، شـخص يُقتـل فـي حـادث تحطُّم سـيارة؟( اشـترك مع باقـي أعضـاء الصف في 

إيجـاد أجوبـة عن هذا السـؤال� 

4� خصـص بعـض الوقـت فـي الصـف للصـالة الواحد ِمْن أجـل اآلخر، لكـي يتقوَّى كل 
منكـم على احتمـال التجارب ويظـل أميًنا� 

5� هـل تعـرف شـخًصا ضـلَّ السـبيل بسـبب التجـارب التـي اعترضتـه؟ إذا كان كذلك، 
فمـاذا عسـاكم تفعلـون كأعضـاء فـي الصف لمسـاعدة هذا الشـخص بشـكل ملموس 

علـى إيجـاد طريـق العـودة إلـى هللا مجدًدا؟ 
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* 16-22 متوز )يوليو(    الدرس الرابع    

رؤية وجه الصائغ

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: متـى 5: 16؛ 1كورنثوس 4: 9؛ أفسـس 3: 10؛ أيـوب 23: 1-10؛ متى 

25: 1-12؛ دانيال 12: 1-10؛ أفسـس 4: 16-11.

ورَِة  آية الحفظ: »َونَْحُن َجِميًعا نَاِظِريَن َمْجَد الرَّبِّ ِبَوْجٍه َمكُْشوٍف، كََما في ِمرْآٍة، نََتَغيَُّر إِلَى تِلَْك الصُّ
َعْيِنَها، ِمْن َمْجٍد إِلَى َمْجٍد، كََما ِمْن الرَّبِّ الرُّوحِ« )2كورنثوس 	: 8	(�

أخـذ المعلّـم مجموعـة ِمـْن التالميـذ لزيـارة محـل صائـغ تقليـدي فـي الهنـد. وفـي وسـط 
ـج بالفحـم النباتـي، ُوِجـَدت قطعة ِمـْن القرميد الُمجـوَّف التي ُعلِّقت فـوق النيران  موقـد متوهِّ
المتأججـة. وفـي داخـل قطعـة القرميـد هـذه ُوجـد خليـط ِمـْن الملـح وغبـار الطـوب والتمـر 
الهنـدي وبعـض المـواد األخـرى. وفي قلب هـذا الخليط ُوجد َذَهـٌب. وإْذ التهمـت النيران ذلك 
الخليـط، صـار الذهـب الـذي في وسـطه أنقـى. فأخرج الصائـغ الذهـب بملقط ونظـر إليه، ثم 
أعـاده إلـى النـار ألنـه لـم يكـن نقيَّـا بشـكل كامـل، ووضعه فـي خليط جديـد ِمْن نفـس المواد 
السـابقة ورفـع درجـة الحـرارة. فطرح أحـد التالميذ السـؤال التالي على الصائـغ، »كيف تعلم أن 
ـى بشـكل كامـل؟« فأجـاب الصائـغ، »عندمـا أتمكن ِمْن رؤيـة وجهي فيـه واضًحا«. الذهـب تنقَّ

يسـعى هللا لتنقيتنـا مثـل الذهـب وتغييرنـا إلـى صورتـه ]أي إلـى صـورة هللا[. وهـذا هـدف 
ُمدهـش فـي حـدِّ ذاتـه. واألعجـب ِمـْن ذلـك أن تتطـوَّر فينـا صفـات شـبيهة بصفـات المسـيح، 

فقـط عندمـا نجـوز فـي اختبـارات الحياة القاسـية. 

نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: أي دور يلعبـه األلـم فـي عملية 
التنقيـة؟ كيـف نفهـم كل ذلـك فـي مضمـون وسـياق الصـراع العظيم؟ 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 23تموز )يوليو(. *نرجو التََّعمُّ
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17 تموز )يوليو(        األحد        

»َعلَى ُصوَرِة هللِا«
»ألَنَّ الَِّذيـَن َسـَبَق َفَعرََفُهـْم َسـَبَق َفَعيََّنُهـْم لَِيكُونُوا ُمَشـاِبِهيَن ُصـوَرَة ابِْنـِه، لَِيكُوَن ُهَو ِبكْـًرا بَْيَن 

إِْخـَوٍة كَِثيِريـَن« )رومية 8: 29(� 

خلقنا هللا في البداية َعلَى ُصورَتِِه )تكوين 1: 27(، ولكن هذه الصورة تشوَّهت بالخطية. 

بأية طرق نرى هذا التشوُّه لصورة هللا في البشرية؟ 

 

مـن الواضـح أننـا جميًعـا قـد فسـدنا بالخطيـة )روميـة 3: 10-19(، ولكـن رغبـة هللا هي في 
أن يسـتعيدنا إلـى مـا كان ينبغـي أن نكـون عليـه أصـاًل. وهـذا مـا توّضحـه آيـة اليـوم، إذ أنهـا 
تكشـف عـن خطـة هللا بالنسـبة للذيـن يُخِضعون حياتهـم للرُّوِح الُْقـُدِس. هؤالء سـيتغيَّرون إلى 

شـبه ُصـورََة ابِْنِه )روميـة 8: 29(. 
ولكـن يوجـد بُعـد آخـر لهـذا األمـر. »فَنْفـس صـورة هللا سـتُْخلَق مـن جديـد في قلـوب بني 
اإلنسـان. إنَّ مجـد هللا ومجـد المسـيح متضمنان في اكتمال ُخلُِق شـعبه« )روح النبوة، ُمْشـتهى 

األجيـال، صفحة 661(. 

مـاذا تفهـم ِمـْن اقتبـاس روح النبوة السـابق؟ راجـع أَيًْضا أيـوب 	؛ متـى 5: 6	؛ 	كورنثوس 4: 
9؛ أفسـس 	: 0	� 

 

علينـا كمسـيحيين أال ننسـى أبـًدا أننـا في وسـط صـراع كوني عظيم بين المسـيح والشـيطان. 
وهـذه المعرفـة التـي تدور ِمـْن حولنا تتَِّخذ لها العديد ِمْن األشـكال وتُعلن عن ذاتهـا بطُرُق كثيرة. 
ورغـم أّن الكثيـر ِمـْن أمـور هذا الصراع مخفـي عّنا، إال أنه بإمكاننا أن نفهم، بوصفنا أتباع المسـيح، 

أنَّ لنـا دور لنلعبـه فـي هذا الصراع، ونسـتطيع أن نُكرِم المسـيح ونمجده ِمـْن خالل حياتنا. 

تصـوَّر أنـك موجـود فـي ملعب ضخم، تجلـس في أحـد جانبيه كائنات سـماوية ظلَّت 
علـى والئهـا وأمانتهـا هلل، وفـي الجانـب اآلخـر تجلـس كائنـات سـقطت مـع لوسـيفر� 
فـإذا ُقْمـَت بـدورك خـالل الــ 24 سـاعة الماضيـة وعشـت حياتـك أمـام المتفرجيـن 
حـول الملعـب، فـأي جانـب سـيهتف لـك أكثر ِمـْن اآلخـر، أو أي جانب سـيهتف أكثر 

بسـببك؟ ومـاذا يخبـرك جوابـك حول نفسـك؟ 
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18 تموز )يوليو(        االثنين        

َصة إيمان وسط النيران الُمَمحِّ
كـون اإلنسـان فـي وسـط المعركـة يختلـف تماًما عن شـخص آخر لم يـَر حتى القـوَّات التي 
ـت للمعركـة. وهـذا، بمعنـى مـا، هو مـا نتعامل معـه بوصفنا مسـيحيين. فنحـن نَْعلَم أنَّ  اصطفَّ
منا  القـوات الُمتحاربـة موجـودة، ونشـعر بتأثيرهـا في حياتنـا، ورغم ذلـك، علينا أن نواصـل تقدُّ

ومسـيرتنا بإيمـان، واثقيـن في ذاك الـذي ال يُرى )عبرانييـن 11: 27(. 

اقـرأ أيـوب 	2: 	-0	� مـا هـو جوهـر صراع وجهاد أيوب؟ مـا الذي ال يراه أيـوب؟ وفي الوقت 
ذاتـه، ما الـذي يأخذه باإليمان، برغـم كل هذه التجارب؟ 

 

 

ل  م علـى التَّحمُّ لقـد وثـق أيـوب بـاهلل وسـط التجـارب الُْمْحرِقَـة التـي نزلت عليـه. لقـم صمَّ
والصمـود رغـم كل شـيء. وأحد األشـياء التي جعلته يُواظـب على الُمثابـرة، كان الذهب. وليس 
المقصـود هنـا هـو ميداليـة ذهبية، بل كان أيوب ِعَوًضـا يتطلَّع صوب الُمسـتقبل، وأدرك أنه إذا 
ـك بـاهلل فسـيخرج ِمـْن هـذه المحنة شـخًصا أفضل - أي مثـل الذهب الُمصّفى. ولـم يُخبرنا  تمسَّ
س فيمـا إذا كان أيـوب يعـرف بمـا يـدور خلـف السـتار وخلـف تلـك المشـاهد  الِكتـاب الُمقـدَّ

صة.  ـل النيـران الُممحِّ المؤلمـة. وبغـض النظـر عّمـا أُْخِفـّي عنه، فقد تَحمَّ
هـل تخـاف النـار؟ وهـل تقلق بخصـوص الحـرارة التـي تولّدها الظـروف؟ وربمـا كان حالك 
ـر ُمعامـالت هللا. ربما أنـك تُواجه صعوبـة التكيف  أشـبَه بحـال أيـوب الـذي لم يسـتطع أن يُفسِّ
علـى عملـك الجديـد أو بيتـك الجديـد. أو ربمـا أنـك تُعاَمـل بالسـوء فـي العمـل أو حتـى فـي 
بيتـك. أو ربمـا كُنـت تُواِجـه المـرض أو الخسـارة الماديـة. ورغم أنـه يصعب عليك فهم أسـباب 
هـذه الظـروف األليمـة، إال أن هللا يسـتطيع أن يسـتخدم هذه التجـارب لتنقيتـك وتطهيرك لكي 

تنعكـس صورتـه فـي صفاتك. 
ـص كالذهـب كان باعثًـا قويًـا سـاعده علـى اجتيـاز تجاربـه  إنَّ إدراك أيـوب لكونـه يَُمحَّ
بنجـاح. وهـذه شـهادة قويـة لصفاتـه. ففـي وسـط كل األلـم والعـذاب اسـتطاع أن يستشـعر 
عمليـة التنقيـة والتصفيـة. ورغـم الكثير الذي لـم يعرفه أو يفهمه، فقـد أدرك أّن هذه التجارب 

وتُنقيه.  سـتُمحٍّصه 

بالنسـبة الختبـارك الخـاص، كيـف تعمـل التجـارب علـى تنقيتـك وتطهيـرك؟ وما هي 
يك غيـر األلـم والعذاب؟  بعـض الطـرق األخـرى التـي تنقِّ
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19 تموز )يوليو(        الثالثاء        

كلمات المسيح األخيرة
كان المسـيح في أورشـليم ويُوِشـك أْن يُْصلَْب. ويُخبرنا البشـير متَّى أنَّ السـاعة األخيرة التي 
قضاهـا المسـيح فـي التعليـم قبـل الفصـح، اسـتثمرها في سـرد األمثـال علـى تالميذه، بمـا فيها 
َمثَـل العـذارى العشـرة وَمثَـل الخراف والجـداء. وهذه القصص لهـا عالقة بالطريقـة التي ينبغي 
أن نحيـا بهـا أثنـاء انتظارنـا مجـيء المسـيح. وهكـذا فـإن ِصلتهـا بنـا اليـوم وبعالمـات مجـيء 

المسـيح الوشـيك التـي تتـم حولنـا، لـم تكـن بأكثر أهميـة في أي وقـت مضى. 
وبالنسـبة لَمثَـل العـذارى العشـرة )متى 25: 1-12(، يُشـير العديـد ِمْن علمـاء الالهوت إلى 
الزيـت علـى أنـه رمـز للـرُّوِح الُْقـُدِس. وتُواِفـق روح النبـوة على ذلـك، ولكنها تضيـف أن الزيت 

فـات واألخـالق التـي ال يُمكن ألحـد أْن يكتسـبها نيابة عّنا.  يرمـز أَيًْضـا للصِّ

اقـرأ الَمَثـل بنفسـك� بأيـة طُـُرق يتغّيـر معنـى القصـة، اعتمـاًدا علـى مفهومك للزيـت إذا كان 
يُشـير إلـى الـرُّوح الُْقـُدس أَم إلـى امتـالك صفات جّيـدة؟ ما هـي تطبيقات هـذه القصة عليك 

وحِ الُْقـُدِس أو إلـى الصفات المسـيحية؟  إذا كان الزيـت يرمـز للـرُّ

للرُّوِح الُْقُدِس:  

للّصفات:  

اقـرأ َمَثـل الِخـراف والجـداء فـي متـى 25: 		-46� أي ميـزان أو مقيـاس يُْسـَتْخَدم فـي فصـل 
الجـداء والخـراف؟

 

 

الحـظ أنَّ الَملـك يفصـل بيـن الجداء والخـراف بناء علـى أعمالهم وصفاتهـم وأخالقهم. ومع 
أّن المسـيح ال يعلِّم ُهنا الخالص باألعمال، إال أننا نسـتطيع أن نرى مدى أهمية تطوير الصفات 
واألخـالق فـي خطـة الفـداء، وكيـف أنَّ الذيـن يخلصون حًقا بواسـطة المسـيح سيعكسـون هذا 

الخـالص في حياتهـم وصفاتهم. 

قيـل أنَّ »الصفـات هـي مـا يكـون الشـخص عليه فـي الظـالم«� أي نوع ِمْن األشـخاص 
أنـت عندمـا ال يوجـد َمـْن ينظـر إليـك أو يـراك؟ مـاذا يخبـرك جوابـك عـن التغييرات 

التـي تحتـاج إليها؟ 

	0



20 تموز )يوليو(        األربعاء        

»الُحكََماء«
تطرَّقنـا فـي درس البارحـة إلـى أهميـة الصفـات واألخـالق بالنسـبة للذيـن ينتظـرون عـودة 
المسـيح. وسـنتطرق اليـوم بشـكل أكثر تحديـًدا، إلـى أهمية الصفـات واألخالق بالنسـبة للذين 

يظلـون علـى قيـد الحيـاة عنـد عودة المسـيح علـى سـحاب المجد. 

اقـرأ دانيـال 2	: 	-0	� مـا هـو مضمـون هـذه اآليـات، وأي وقت ِمـْن تاريخ األرض يُشـار إليه 
هنـا؟ واألهـم ِمـْن هـذا هـو، مـاذا تعـرف ِمْن اآليـات بخصـوص شـعب هللا العائشـين في ذلك 
الوقـت؟ مـا هـي الصفـات والخصائص التي تُْنَسـب لهم، على نقيض األشـرار؟ راجـع أَيًْضا رؤيا 

		 :22

 

 

قيـل لدانيـال أنـه قبـل عـودة المسـيح ثانية، سـيكون زمـان ضيق لم يكـن له مثيـل ِمْن قبل 
فـي التاريـخ. وفـي اآليتيـن، 3 و10 نجـد وصًفـا لألبـرار واألشـرار خالل ذلـك الزمـن. الحظ كيف 
أن األشـرار سـيفعلون شـرًا )دانيـال 12: 10(، على نقيـض األبرار الذيـن »يَِضيئُوَن كَِضيَـاِء الَْجلَِد« 
صـوا )دانيال 12: 10( خـالل ذلك الوقت الذي  )دانيـال 12: 3(، ربمـا ألنهـم تنّقـوا وتطهَّروا وتمحَّ
ٌة إِلَـى ذلِـَك الَْوقِْت« )دانيـال 12: 1(. وهنـاك النقيض  هـو »زََمـاُن ِضيـق لَـْم يَُكـْن ُمْنـُذ كَانَـْت أُمَّ

الُمضـاد أَيًْضـا، إذ أنَّ األشـرار ال يفهمـون، ولكـن األبرار ُهـم حكماء ويفهمون )دانيـال 12: 10(.
يفهمـون مـاذا؟ الرياضيـات، أَْم العلـوم، أَم النقـد العالـي؟ يُصـرِّح ِسـفر األمثـال أنَّ »َمَخافَـُة 
الـرَّبِّ َرأُْس الَْمْعرِفَـِة« )أمثـال 1: 7(.  وربمـا، فـي هـذا السـياق، أن الحكمـاء ُهم كذلـك ألنَّ لهم 
فَْهـم بهـذه األحـداث األخيـرة أي زمـن الضيـق إذ يأتـي علـى العالـم. فَُهـم ال يُفاجـأون، إْذ ِمـْن 
دراسـتهم لكلمـة هللا َعرَفـوا بحلـول ذلـك الزمـن. واألهـم هـو أنّهـم يعرفـون ما يكفـي عن زمن 
يهـم. أمـا األشـرار، ِمْن الناحيـة األخـرى، فيزدادون  الضيـق بحيـث أنهـم يجعلونـه يُطهِّرهـم ويُنقِّ

ِعنـاًدا فـي تمرّدهـم وبالتالـي يواصلون شـرهم. 
النقطـة الحاسـمة هـي أننـا قـد أُعطينـا ُهنـا وصًفـا ألنـاس قـد جـازوا فـي عمليـة التنقيـة 

والتمحيـص.  والتطهيـر 

مـع أننـا تناولنـا هـذه اآليـات فـي مضمـون األيـام األخيـرة، فمـا هـي المبـادئ التـي 
نراهـا هنـا وتسـاعدنا اآلن على أن نفهم بشـكل أوضـح ما تنطوي عليـه عملية التنقية 

والتطهيـر، حتـى بالنسـبة لنـا نحـن اليوم؟ 

		



21 تموز )يوليو(        الخميس        

الصفات الُخلقية والمجتمع
هنـاك ترنيمـة تقـول، »أنـا صخـرة، أنـا جزيـرة«. هـل شـعرت مـرَّة أنـك كذلـك، وأنـك تُريـد 
أن تقـف بمفـردك؟ وربمـا أنـك سـمعت َمـْن يقـول، »حسـن، إنَّ مسـيرتي مـع الرب هي شـأني 

ث عنها.« الخـاص، ولسـُت أريـد التحـدُّ

اقـرأ أفسـس 4: 		-6	� مـا هـي النقطـة التـي يوردها الرسـول بولس هنـا؟ ما هو الـدور الذي 
ينسـبه هنا للمجتمع؟ 

 

عندما كتب الرسول بولس إلى أهل أفسس، وَصَف الكنيسة بالجسد. المسيح هو الرأس وشعبه 
يُكوِّنون الباقي. ولو قرأت اآلية 13، ستالحظ الهدف النهائي للعيش في مجتمع كهذا، أي الوصول 

إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. ولهذا السبب نحن نحتاج لبعضنا البعض. 
مـن المؤكـد أّن اإلنسـان يسـتطيع أن يكـون مسـيحيًا بمفـرده، أي يقـف صامـًدا حتـى وإْن 
كان وحيـًدا. صحيـح أن َمـْن وقفـوا بمفردهـم عبـر العصـور اضطُِهدوا واسـتُهزئ بهـم. والوقوف 
وحيـًدا للمبـدأ كثيـرًا مـا ال يُمكـن تجنُّبـه، فهـو بمثابـة الشـهادة القويـة لقـوَّة هللا التـي تجعـل 
اإلنسـان يصمـد دون أن ينهـار أو يتهـاوى أمـام الضغوطـات التـي تُحيـط به. ولكن رغـم أنَّ هذا 
كلـه صحيـح، فقـد أراد الرسـول بولس التركيز علـى حقيقة مهمة، وهي أّن ملء المسـيح يتحقق 

أخيـرًا ويتجلّـى عندمـا نعمـل سـويًا في شـركة متحدة. 

مـا الـذي يقولـه الرسـول بولـس، فـي آيـة اليـوم، أنـه يجـب أن يحـدث قبـل أن يتجلّـى مـلء 
المسـيح فـي المجتمـع المسـيحي؟ 

 

بأيّـة طريقـة تختلـف شـهادة المجتمـع فـي إظهـار مـلء المسـيح، عن شـهادة الفـرد؟ وما هي 
االسـتنتاجات المتضمنـة فـي هـذا فـي مضمون الصـراع العظيـم؟ راجع أفسـس 	: 0	� 

 

مـن السـهل أن تكـون إنسـانًا طيًبـا عندمـا تكـون بمفـردك أو مع أنـاس غربـاء، ولكن 
ا أن تكـون طيًبـا مع أنـاس تعرفهم جيـًدا أو آخريـن ال تحبهم� وهذا  ِمـْن الصعـب ِجـدًّ
يعنـي أننـا عندمـا نُظْهـر النعمـة واللطف ألشـخاص كهـؤالء، فإننـا بذلك نُقّدم شـهادة 

ال تقـاوم للحـق الُمتعلّـق باهلل� 
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22 تموز )يوليو(        الجمعة        

م األعظـم، »لِلقـاء العريـس«، صفحـة 271- 281؛ الصـراع  لمزيـد مـن الـدرس: المعلِـّ
العظيـم »زمـان الضيـق«، صفحـة 559- 576. 

»إنَّ بنـاء الُخلُـق هـو أهـم عمـل وُكِّل إلـى بنـي اإلنسـان، ولـم يسـبق ِمـْن قبـل أن كانـت 
ـة كمـا هـي اآلن. ولم يسـبق ألي جيل سـابق أن ُدِعي لمواجهة مثـل هذه األحداث  دراسـته هامَّ
الخطيـرة، ولـم يسـبق للشـبان والشـبات أن جابهتم مخاطر هائلـة كالتي تجابههـم اليوم« )روح 

النبـوة، التربيـة الحقيقية، صفحـة 265، 266(. 
»ُصوِّرت العذارى الجاهالت، في الَمثَل، كََمن يطلبن زيتًا ولكنهن لم ينلن الزيت الذي توسلن 
للحصول عليه. وهذا يرمز إلى الذين لم يجهِّزوا أنفسهم ويستعدوا ِمْن خالل تطوير صفات ُخلقية 
لهم للوقوف بثبات في وقت األزمات. وكان عليهم الذهاب إلى جيرانهم قائلين، أعطونا صفاتكم  تؤهِّ
الُخلقية وإال هلكنا. لم تستطع العذارى الحكيمات صّب زيتهن في مصابيح العذارى الجاهالت التي 
كادت تنطفئ. فالصفات الُخلقية ال تنتقل ِمْن شخص آلخر وال تُْشتَرى أو تُباع، بل ينبغي اكتسابها 
وتنميتها. وقد منح هللا الفرصة لكل شخص لكي يحصل على صفات بارَّة خالل ساعات االختيار 
األخيرة هذه، ولكنه لم يوفّر طريقة يَمَنح بها شخص آلخر الصفات التي طورَّها ِمْن خالل مروره 
بر  بأوقات واختبارات صعبة، وبتعلّم دروس ِمْن الُمعلّم األعظم )يسوع(، ليتمّكن ِمْن إظهار الصَّ
أمام التجربة، وممارسة اإليمان بحيث يتمّكن ِمْن نقل جبال الُمستحيل« )روح النبوة، في يوثس 

انتراكتور(، 16كانون الثاني )يناير(، 1896(. 

أسئلة للنقاش
	� مـا معنـى »بنـاء األخـالق والصفـات«؟ وكيـف نفعـل ذلـك؟ ومـا مـدى األولويـة 

المنظـورة بالنسـبة لبنـاء األخـالق، فـي حياتـك وفـي مجتمعـك الكنسـي؟ 

2� تحـّدث درس يـوم الخميـس عـن أهميـة دور المجتمـع فـي حيـاة المسـيحي� مـا 
مـدى الممارسـة الناجحـة بالنسـبة لكنيسـتك المحليـة بوصفهـا جسـد المسـيح؟ ومـا 
مـدى نجاحـك ضمـن المجتمـع فـي تمثيل المسـيح، وضمـن صفك؟ تحدث مـع باقي 

ـن والتقـّدم فـي هـذا المجال؟  أعضـاء الصـف عـن كيفيـة التحسُّ

ث فـي الصـف عـن السـبب خلـف أهميـة بنـاء وتطويـر الصفـات الخلقيـة،  	� تحـدَّ
حتـى وإن كنـا نَْخلُـص باإليمـان وحده في المسـيح يسـوع� وإذا كنا نَْخلُـص ِمْن خالل 

بـرِّه وصفاتـه الكاملـة، فلمـاذا نحتـاج إًذا لتطويـر صفاتنا؟ 

ـاء وبكمـاء وعميـاء منـذ بكـور حياتهـا� وقـد كتبـت تقـول،  4� كانـت هلـن كيـر صمَّ
»ال يُمكـن للصفـات أن تتطـور وتنمـو وسـط الراحـة والهـدوء� فقط ِمْن خـالل اختبار 
التجـارب والعـذاب يُمكـن للنَّفـس أْن تتقـّوى وللبصيـرة أن تصفـو وللطمـوح أن يُثـار 
ـق« )›القيـادة‹، مجلـد 7	، رقـم 4(� هل توافق معهـا؟ ناقش العالقة  وللنجـاح أن يتحقَّ

بيـن الصفـات الُخلقيـة واأللم والعـذاب والصـراع العظيم� 

		



* 23-29 متوز )يوليو(    الدرس الخامس    

حرارة ُقْصَوى

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن 22؛ هوشـع 2: 1-12؛ أيـوب 1: 6-2: 10؛ 2كورنثـوس 11: 

23-29؛ إشـعياء 43: 7-1.

ـا الرَّبُّ َفُسـرَّ ِبأَْن يَْسـَحَقُه ِبالَْحـَزِن� إِْن َجَعـَل نَْفَسـُه َذِبيَحَة إِثٍْم يََرى نَْسـاًل  آيـة الحفـظ: »أَمَّ
تَطُـوُل أَيَّاُمـُه، َوَمَسـرَُّة الرَّبِّ ِبَيـِدِه تَْنَجُح« )إشـعياء 5	: 	0(� 

إْذ كانـت زوجـة الكاتِـب المسـيحي المشـهور س. لويـس، تحتضـر، كتـب هـو يقـول، »ليس 
أننـي )حسـب اعتقـادي( أواجـه خطـر التَّخلّـي عـن اإليمـان بـاهلل. بل الخطـر الحقيقـي هو في 
أن أنسـب إليـه مثـل هـذه األمـور المفزعـة. النتيجة التـي أرهبها ليسـت في أننـي أعتقد بعدم 

وجـود هللا، بـل فـي أْن أتصـّوره بهـذه الصـورة« ) ›ُمالحظة محزنـة‹، 1961، صفحـة 6، 7(. 
عندمـا تؤلمنـا األمـور حًقـا، فـإن بعًضا ِمنَّا يرفضـون هللا تماًما. بالنسـبة آلخريـن مثل أمثال 
الكاتِـب لويـس، تأتـي التجربـة ألن يغيِّـروا وجهـة نظرهـم عـن هللا وينسـبوا إليـه أمـوًرا رديئة 
كثيـرة. السـؤال هـو، إلـى أي حـّد يُمكـن أن تتـأزم األمـور؟ ومـا مـدى الحـرارة الُمرتفعـة التي 
ـق هدفـه النهائـي فـي صقلنـا علـى صـورة  يُخاطـر هللا بجعـل شـعبه يجـوزون فيهـا لكـي يُحقِّ

ابنـه )روميـة 9: 29(؟ 

نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: لمـاذا تعتقـد، يرغـب هللا في أن 
يُخاطـر بـأن يُسـاء فهمـه ِمـْن ِقبَـل أولئـك الذيـن يريدهـم أْن يعرفـوه ويَِجـدوه؟ إلـى أي حـدٍّ 

تعتقـد أن هللا مسـتعد ألن يُسـاء فهمـه فـي سـبيل أْن يشـكِّلك لتكـون علـى صـورة ابنـه؟ 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 30 حزيران )يونيو(.  *نرجو التََّعمُّ
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24 تموز )يوليو(        األحد        

إبراهيم في ِمرَْجل التجربة
م ابنـه ذبيحة. هل  اقـرأ تكويـن 22. لقـد دعـا هللا إبراهيـم فجـأة وبـدون أي تفسـير، أن يقدِّ
تتصـّور كيـف كان شـعور إبراهيـم؟ على المسـتوى البشـري، كانت هـذه الفكرة منفـرة ومقزِّزة 
م ابنـك ذبيحـة. وعلـى المسـتوى الروحـي، حتـى لـو أن  – أن يطلـب هللا الُقـّدوس ِمْنـك أن تقـدِّ
إبراهيـم ظـنَّ أن طلبًـا كهـذا مقبـواًل، فمـاذا عـن وعـود هللا لـه بالميـراث؟ فبـدون ابنـه مـا كان 

للوعـد أن يتحقق. 

م هـذه الذبيحـة؟ وإذا كان هللا يعلم بكل شـيء مسـبًقا،  لمـاذا طلـب هللا ِمـْن إبراهيـم أن يُقـدِّ
وكيـف سـيتصرَّف إبراهيـم، فما هـي النقطة المهمـة إًذا؟ 

 

طلـب هللا وتوقيتـه لـم يكونـا َعرضيِّيَـن، بـل كانـا محسـوبين بدقّـة بحيـث يُْحِدثـا أعمق ألم 
وكـرب ولوعـة ممكنـة، ألنَّ »هللا كان قـد أبقـى أقسـى امتحاناتـه إلبراهيـم إلـى الوقـت الـذي 
أثقلـت كاهلـه السـنون، وكان يتوق إلـى الراحة ِمْن الجزع والعناء« )روح النبـوة، اآلباء واألنبياء، 
صفحـة 123(. فهـل كان هللا محًقـا فـي امتحان عسـير كهـذا علـى إبراهيم! بكل تأكيـد، »إنَّ هللا 
لكـي يطبـع علـى عقل إبراهيـم حقيقة اإلنجيـل ولكي يختبر إيمانـه أمره أن يقـدم ابنه ذبيحة. 
إن اآلالم النفسـية الهائلـة التـي جـاز فيهـا في تلـك األيام المظلمـة، أيام التجربة المخيفة سـمح 
هللا بهـا لكـي يفهـم إبراهيـم، ِمـْن واقـع اختباره، شـيئا عـن عظمة الذبيحـة التي قدمهـا هللا غير 

المحـدود لفـداء اإلنسـان« )روح النبـوة، اآلباء واألنبيـاء، صفحة128(.
كان ذلـك اختبـاًرا، ولـم يقصـد هللا أبـًدا أْن يقتـل إبراهيـم ابنـه. وهذا بـدوره يُشـير إلى أمر 
فـي غايـة األهميـة حـول الطريقة التـي يعمل بهـا هللا أحيانًا. فقد يطلـب ِمنَّا هللا أن نفعل شـيئًا 
ال يقصـد أبـًدا أن نكملـه. قـد يسـألنا أن نذهـب إلـى مـكان مـا دون أْن يقصـد لنـا أن نصل إليه 
أبـًدا. فالمهـم بالنسـبة هلل ليـس بالضـرورة النتيجـة النهائية، بل مـا يمكننا نحـن أن نتعلَّمه أثناء 

إعـادة تشـكيلنا ِمـْن خالل هـذه العملية. 
وربمـا أن المسـيح كان يفكِّـر فـي اختبار إبراهيـم عندما قال لليهـود، »أَبُوكُْم إِبْرَاِهيـُم تََهلََّل 
ِبـأَْن يَـَرى يَْوِمـي فَـَرأَى َوفَِرَح« )يوحنـا 8: 56(. وكان يُمكن إلبراهيم أن يفوتـه هذا المنظور فيما 
ـر فـي انتصـار إبراهيم  لـو أنـه نسـب هـذه التعليمـات التـي صـدرت إليـه للشـيطان. ولكن السِّ

وتعلّمـه ِمـْن خـالل هـذه العمليـة كلهـا، كان في أنه عـرف صوت هللا. 

ثك؟ ما هي  كيـف لـك أن تعـرف أنـت صـوت هللا؟ وكيف تتأكّد ِمـْن أنه هو الـذي يُحدِّ
الطـرق التـي بها يتَّصل بـك ويُعرِّفك إرادته؟ 
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25 تموز )يوليو(        االثنين        

ضالل إسرائيل
الـة لـكل فـرد فينـا. والحالة التـي كان هوشـع فيهـا فريدة  تتضمـن قصـة هوشـع دروًسـا فعَّ
فـي نوعهـا. لقـد هربـت زوجتـه جومـر لتزنـي وتنجـب أطفـااًل ِمـْن رجـاٍل آخرين. ورغـم ذلك، 
دعـا هللا هوشـع ألن يُعيـد زوجتـه إليـه ويُظْهر لها ُحبَّه الخالِـص ِمْن جديد. والمقصـود ِمْن هذه 
القصـة، أن تكـون مثـاًل عـن هللا وشـعبه الذين تركـوه وزنوا روحيًّـا باختيارهم آلهة أخـرى، ولكن 

هللا أحبَّهـم وأراد أن يُظهـر محبتـه لهـم. ومـا أعجـب الطرق التـي اسـتخدمها هللا ليفعل ذلك. 

اقـرأ هوشـع 2: 	-2	� مـا هـي الطـرق التـي يقـول هللا أنـه سيسـتخدمها السـتعادة شـعبه إليه 
ًدا؟  وكيـف كان شـعور الشـعب حيـال هـذه االختبارات؟  ُمجـدَّ

هوشع 2: 2، 3  
هوشع 2: 7-5  
هوشع 2: 8، 9  
هوشع 2: 10  

تُثير هذه القصة موضوعين مهمين حول الطريقة التي نختبر بها هللا عندما يجذبنا إلى التوبة: 
1. نحـن نُخاطـر بعـدم إدراكنـا أن هللا يعمـل. فعندمـا اجتـاز شـعب إسـرائيل فـي تلـك 
االختبـارات الصعبـة والمؤلمـة، فربمـا كان يصعـب عليهـم إدراك أن إلههـم كان يعمـل علـى 
خالصهـم. عندمـا يُْغلَـق طريقنـا باألشـواك الحـادة، أو عندمـا تربكنـا األمـور بحيـث ال نَْعلَـم 
أيـن نتَّجـه )هوشـع 2: 6( ونتسـاءل، هـل هـو هللا الـذي يقودنـا؟ أو عندمـا تختفـي ضرورياتنـا 
األساسـية، أو عندمـا »نخجـل ونرتبـك« )هوشـع 2: 9، 10( – عندئـذ يراودنا السـؤال، هل يُمكن 
ألبينـا السـماوي أن يكـون فـي كل ذلـك؟ الحقيقـة هـي أننـا مهمـا كان شـعورنا، فـإن هللا يعمل 

علـى الـدوام ليجذبنـا إلـى التوبـة ألنـه يحبنـا كثيـرًا. 
2. نحـن نُخاطـر بسـوء فهمنـا هلل وهـو يعمـل. قد نـدرك أنه يعمـل، ولكننا ال نُحـب ما يقوم 
بـه. وإذ نشـعر باأللـم والحيـرة واالرتبـاك يسـهل علينـا أن نلـوم هللا ألنـه لـم يتدّخـل أو ألنـه لم 

يهتـم ونتَّهمـه بالقسـوة. ولكـن هللا دائًمـا يعمـل علـى تجديدنـا ِمْن خالل عهـد محبته. 

اقـرأ هوشـع 2: 4	-	2� مـا الـذي تكشـفه هذه اآليـات عن هللا؟ اُطْلب أن يكشـف لك 
الـرُّوح الُْقـُدس فيمـا إذا كنـت تتهـرَّب ِمْن هللا في أي مجـال ِمْن حياتـك� وإذا اقتنعت 
بأنـك تفعـل ذلـك، فلمـاذا تنتظـر حتى تجـوز في ِمرَْجـل التجـارب الُمْحرِقـة؟ ما الذي 

يمنعـك ِمْن إخضـاع الكّل هلل؟ 

	6



26 تموز )يوليو(        الثالثاء        

البقاء على قيد الحياة ِمْن خالل العبادة
اقرأ أيوب 	: 6-2: 0	� ما الذي تسبَّب في عذابات أيوب؟ 

 

يوجـد أمـر ُمدهـش هنـا. لقـد جـاء المالئكـة ليَْمثُلـوا أمـام هللا ويروه، وجـاء الشـيطان معهم. 
ـي ِفيَهـا« )أيوب  فسـأل هللُا الشـيطاَن ِمـْن أيـن جـاء فقـال، »ِمـْن الَْجـَوالَِن ِفـي األَرِْض، َوِمَن التََّمشِّ
1: 7(. ثـم طـرح هللا عليـه السـؤال التالـي، »َهـْل َجَعلَْت قَلْبَـَك َعلَى َعبْـِدي أَيُّوَب؟« )أيـوب 1: 8(. 
والغرابـة هنـا ليسـت فـي السـؤال، بـل الغريب هو في َمـْن طرحه. فالذي أشـار إلـى أن أيوب هو 
ه هللُا انتباه الشـيطان  موضـع امتحـان، لـم يكن الشـيطان، بل هللا. فـإذْ َعلَِم هللُا تماًما ما سـيقع، وجَّ
ة نيران  إلـى أيـوب. دار ذلـك فـي السـماء. أما أيـوب علـى األرض فلم تكن له أدنـى فكرة عن شـدَّ
ا أن الشـيطان هو الذي تسـبَّب فـي عذابات  االمتحـان الـذي يتعـرَّض لـه. ومـع أنَّ األمـر واضح ِجدًّ
ر ممتلكات أيوب  أيـوب، وليـس هللا، فِمـن الواضح أَيًْضا أنَّ هللا أعطى اإلذن الصريح للشـيطان ليُدمِّ
ويُميـت أوالده ويُصيـب جسـده بالمـرض. فـإذا كان هللُا هو الذي سـمح أليوب أن يتألـم، فأي فرق 
فيمـا إذا كان هللا أو الشـيطان هـو الـذي يتسـبَّب شـخصيًا في عذاب أيـوب؟ وكيف يكـون هللا بارًا 
ـال، أن يتسـبَّب في مثل هـذا األلـم أليوب؟  وقُّدوًسـا فـي حيـن أنـه يسـمح للشـيطان، بشـكل فعَّ

وهـل كانـت هـذه حالـة خاصـة، أَْم أنها هـي الطريقة التـي مـا زال هللا يتعامل بها معنـا اليوم؟ 

كيف استجاب أيوب لهذه التجربة؟ أيوب 	: 20، 	2�

 

مـن الممكن االسـتجابة لمثـل هذه اآلالم بطريقتين: )1( يمكننا أن نشـعر بالمرارة والغضب 
ـك بـاهلل بأكثـر  ونتحـوَّل ضـدَّ هللا العتقادنـا أنـه قـاٍس، أو ال وجـود لـه أساًسـا. )2( أو أْن نتمسَّ

إحـكام. وقـد تعامـل أيـوب مـع الكـوارث التي أصابتـه ببقائـه فـي حضـرة هللا والتَّعبُّد له. 
يمكننـا أن نـرى ثالثـة عناصـر للعبـادة فـي أيـوب 1: 20، 21 تُسـاعدنا عندمـا نشـعر باأللـم 
والكـرب: )1( قَِبـَل أيـوب عجـزه وأدرك أن ليـس له أْن يُطالِب بشـيء، »ُعْريَانًا َخرَْجـُت ِمْن بَطِْن 
ـي، َوُعْريَانًـا أَُعـوُد إِلَـى ُهَنـاَك« )عـد 21(. )2( أدرك أيـوب أنَّ هللَا ما زال يُسـيطر بشـكل كامل  أُمِّ
علـى كل شـيء، »الـرَّبُّ أَْعطَـى َوالـرَّبُّ أََخـَذ« )عـد 21(. )3( ختـم أيـوب حديثه بإعـادة تأكيده 

إليمـان ِببـرِّ هللا، »فَلْيَُكِن اْسـُم الـرَّبِّ ُمبَـاَركًا« )عد 21(. 

إذا مـررت فـي تجـارب وِمَحـن، فكيف تسـاعدك أنت أَيًْضـا الخطوات التي اسـتخدمها 
أيـوب إْذ تُطبِّقها علـى اختبارك؟ 
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27 تموز )يوليو(        األربعاء        

البقاء على قيد الحياة ِمْن خالل الرجاء
ا  لَْنا ِجدًّ »َفإِنََّنا الَ نُِريُد أَْن تَْجَهلُوا أَيَُّها اإلِْخَوُة ِمْن ِجَهِة ِضيَقِتَنا الَِّتي أََصابَْتَنا ِفي أَِسيَّا ��� أَنََّنا تََثقَّ
َفْوَق الطَّاَقِة، َحتَّى أَِيْسَنا ِمْن الَْحَياِة أَيًْضا� لِكْن كَاَن لََنا ِفي أَنُْفِسَنا ُحكُْم الَْمْوِت، لِكَْي الَ نَكُوَن 

ُمتَِّكلِيَن َعلَى أَنُْفِسَنا بَْل َعلَى هللِا الَِّذي يُِقيُم األَْمَواَت« )2كورنثوس 	: 8، 9(� 

ـل الرسـول بولـس، بوصفـه رسـول هللا الُمختـار، أكثـر ِمْن ُمعظـم الناس. ومـع ذلك، فهو  تحمَّ
م، بـل باألحـرى زاد ِمـْن تمجيـده هلل. اقـرأ قائمـة الصعوبـات التي جـاز فيها  لـم ينهـار أو يتحطَـّ

كمـا وردت فـي 2كورنثـوس 11: 23-29. ثـم اقـرأ اآلن 2كورنثـوس 1: 11-3. 
وفًقـا لمـا قالـه بولـس في العـدد الرابع، أن السـبب الذي ِمْن أجلـه ننال تعزيـة هللا ومحبته 
هـو لكـي »نَُعـزَِّي الَِّذيَن ُهْم ِفـي كُلِّ ِضيَقٍة ِبالتَّْعِزيَـِة الَِّتي نَتََعزَّى نَْحُن ِبَها ِمـْن هللِا« )2كورنثوس 
1: 4(. إلـى أي مـدى يُمكـن للعـذاب أن يكـون دعـوة للخدمـة؟ كيـف يُمكـن أن نصيـر أكثـر 

انتباًهـا لهـذه اإلمكانية؟
يريـد هللُا ِمـْن خاللنـا، أن يخـدم الُمتألميـن. وهـذا يعنـي أنـه قـد يسـمح لنـا أواًل أن نختبـر 
ا، بـل باألحـرى ِمـْن اختبارنا  م التشـجيع لآلخريـن، ليـس نظريًـّ نفـس أنـواع اآلالم. عندئـذ سـُنقدِّ

الخـاص لمحبـة هللا وتعزيتـه. ذلـك مبـدأ يأتينـا ِمـْن حيـاة المسـيح )راجـع عبرانييـن 4: 15(. 
لـم يقصـد الرسـول بولـس، ِمـْن وصفـه المطـوَّل للصعوبـات والمخاطـر التـي واجههـا، أن 
يُشـعرنا باألسـف عليـه، بـل باألحـرى لكي نُـدرك أننا حتى عندمـا نكون في حضيـض اليأس، فإن 
اآلب السـماوي يمكنـه أن يتدّخـل ويمنحنـا حبـه وتعزيتـه. قـد نيـأس حتـى ِمـْن حياتنـا، أو قد 
نواجـه المـوت، ولكـن ال نخـف، ألن هللا إنمـا يُعلّمنـا االعتمـاد عليـه. يمكننـا الثقة بـه ألن إلهنا 

»يُِقيـُم األَْمـَواَت« )2كورنثـوس 1: 9(.  
إذ واصل الرسـول بولس في إذاعة بشـارة اإلنجيل، أدرك أنَّ هللا سـينقذه في المسـتقبل أَيًْضا 
– وقُـدرة بولـس علـى مواصلـة الصمود تدعمها ثالثة أمـور يذكرها في 2كورنثـوس 1: 10، 11 )1( 
ي« )عـد 10(. )2( تصميم  انَـا ِمـْن َمْوٍت ِمثِْل هـَذا، َوُهـَو يَُنجِّ ِذي نَجَّ ِسـِجل عنايـة هللا الثابـت، »الَـّ
ي أَيًْضا ِفيَمـا بَْعُد«  بولـس علـى أن يُركِّـز انتباهـه علـى هللا نفسـه، »الَِّذي لََنـا رََجاٌء ِفيـِه أَنَُّه َسـيَُنجِّ

الَِة ألَْجلَِنا« )عد 11(.  ع القديسـين الُمسـتمر، »َوأَنْتُْم أَيًْضا ُمَسـاِعُدوَن ِبالصَّ )عد 10(. )3( تشـفُّ

ا يسـاعدك على عدم الرثاء لنفسـك وسـط  مـاذا عسـاك تتعلّـم ِمـْن الرسـول بولـس ممَّ
صراعـك وجهادك؟  
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28 تموز )يوليو(        الخميس        

حرارة شديدة
تطرَّقنـا حتـى اآلن إلـى العديد ِمْن األمثلة هذا الربع عن التجارب الشـديدة التي يسـتخدمها 
ـي حياتنـا ويجعلهـا شـبيهة بحيـاة المسـيح. ولكـن قـد ينظـر البعـض النـاس إلـى هـذه  هللا ليُنقِّ
األمثلـة ويسـتنتجون أنَّ هللا سـيّد قـاٍس فـي مطالبـه. وِمن الُمؤكَّـد أنَّ البعض قـد يقولون، »نحن 
نَْعلَـم أن هللا يريـد مصلحتنـا، ولكـن هـذه األمثلـة ال تُظْهـر الكثيـر ِمـْن المحبـة أو الرعايـة، بـل 
ـد التسـبُّب في الصعوبـات لنا،  باألحـرى تُظهـر هللا وكأنـه الُمستأِسـد علـى الضعفـاء، وأنـه يتعمَّ

ونحـن ال نسـتطيع ِفْعـَل أي شـيء حيالها«. 
ا  صحيـح أننـا أثنـاء حياتنـا علـى هـذه األرض الموبـوءة بالخطيـة لن نفهم سـوى القليـل ِجدًّ
حـول لمـاذا تحـدث بعض األمور. ولكننا في السـماء سـنفهم المزيد )1كورنثـوس 3: 5؛ 13: 12(. 
ولكـن فـي هـذه األثنـاء علينـا أن نواجه توتّـرات الحياة، ورغـم ذلك نؤمـن أن هللا موجود ويهتم 
بنـا، حتـى وإن كانـت األمـور ال تبـدو أنهـا على ما يـرام دائًما. ويصف النبي إشـعياء هـذا التوتر 

الـذي فيـه يتحتـم علينـا أن نؤمن بحضـور هللا رغم مـا نجوز فيه ِمـْن صعوبات. 
اقـرأ إشـعياء 43: 1-7. فـي العدديـن 2 و3 يقـول هللا أنَّ شـعبه سـيجتازون فـي الميـاه والنار، 
وهذه ليسـت سـوى مجاز تصويري لإلشـارة إلى المخاطر القصوى، ولكن ربما أنها إشـارة ضمنية 
لعبـور البحـر األحمـر ونهـر األردن. وكانـت تلـك أوقـات ُمخيفـة فـي الحالتيـن، ولكنهـا مّهـدت 
الطريـق لحيـاة جديـدة. قـد نتوقع أن هللا ربما يقول أنَّه سـيحمي شـعبه ِمْن هـذه المخاطر وأنّه 
سـيقودهم عبـر طريـق أسـهل. ولكنـه ِعَوًضا عـن ذلك، ومثلمـا فعل الراعـي المذكور فـي مزمور 

23، يقـول إنـه عندمـا تأتـي األوقـات الصعبة، فـال حاجة بشـعب هللا ألن يخافـوا، ألنه معهم. 

راجـع إشـعياء 	4: 	-7، ثـم اذكـر الطُّرق الُمختلفة التي بها يؤكِّد هللا لشـعبه العـزاء إذا اجتازوا 
فـي النـار أو الميـاه� أي صـورة عن هللا ترسـمها تلك الطُّـرق في مخيلتك؟ وما هـي الوعود التي 

عيها لنفسك فيها؟  تسـتطيع أن تدَّ

 

نلّخص ما تعلّمناه عن ِمرَْجل الضيقات التي يُجيزنا فيها هللا، في ثالث طُرق: 
1. الهدف ِمْن نار هللا الشديدة ليس تدميرنا، بل تدمير الخطية.

2. نار هللا الشديدة ال تهدف إلى جعلنا تُعساء، بل إلى تنقيتنا مثلما ُخلقنا لنكون.
3. عناية هللا بنا في كل شيء، منتظمة ورقيقة، وهو لن يهجرنا أبًدا مهما حدث لنا.

ماذا تعلمنا المراجع التالية بالنسبة ألعمال هللا وصفاته؟ مزمور 	0	: 		، 4	؛ متى 28: 
20؛ 	كورنثوس 0	: 		؛ 	بطرس 	: 7؛ كيف اختبرت واقعيَّة هذه اآليات في حياتك؟
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29 تموز )يوليو(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: اقـرأ ِمـْن كتـاب اآلبـاء واألنبيـاء، الفصـل الـذي بعنـوان »محـّك 
اإليمـان«، صفحـة 129-121.

»إن هللا كثيـرا مـا يجيـز شـعبه فـي كـور المشـقة، وفي شـدة حرارة اآلتـون يعـزل الزغل ِمْن 
الذهـب الحقيقـي فـي األخـالق المسـيحية، إن يسـوع يراقب عمليـة االمتحان، ويعـرف ما يلزم 
صة،  ألجـل تنقيـة المعـدن الثميـن وتصفيتـه، حتى يعكـس لمعـان محبته. وإنمـا بتجـارب ممحِّ
يـدرب عبيـده، يـرى أن لدى البعض قـوى يمكن اسـتخدامها لتقدم عمله ونجاحـه، فيضع هؤالء 
النـاس تحـت محـك االختبـار، وفـي عنايتـه يضعهـم في مراكـز فيها تمتحـن أخالقهم، فتكشـف 
عـن نقائـص وضعفـات كانـت خافية على معرفتهـم، ثم يعطيهـم فرصة إلصالح هـذه الضعفات 
وإعدادهـم لخدمتـه، يريهـم ضعفهـم ويعلمهـم كيفيـة االتـكال عليـه، ألنـه ال عـون وال أمـان 
مـوا الَقْصد  فـون ويدربـون ويهذبون ويهيـأون ليتمِّ لهـم إال بـه، وهكـذا تتحقـق غايتـه. إنهم يثقَّ

الجليـل الـذي ألجلـه ُوِهبـوا تلـك القـوى« )روح النبوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 106(. 
ع الـكأس المريرة،  ـل التجـارب، فلنتقبَّـل الصليب ونتجرَّ »إذا ُدعينـا فـي عنايـة هللا، ألن نتحمَّ
متذكّريـن أنَّ يـد اآلب السـماوي هـي التـي تضعهـا علـى شـفاهنا. فلنثـق به في الظـالم كما في 
نـور النهـار. أال تسـتطيع أن تؤمـن وتصـّدق أنـه سـيمنحنا كل مـا هـو لمنفعتنـا؟ ... وحتـى فـي 
ليـل التجـارب واأللـم والحـزن، كيـف لنـا أن نرفض رفـع قلوبنـا وأصواتنا لـه بالتسـبيح واالمتنان 
إذ نتذكَّـر محبتـه لنـا والتـي عبَّـر عنها على صليـب جلجثة؟« )روح النبوة، الشـهادات للكنيسـة، 

مجلـد 5، صفحة 316(.

أسئلة للنقاش
	� اجعـل أحـد أعضـاء الصـف يـروي اختبـاًرا يَـدّل عـل اإليمـان مثلمـا حـدث مـع 

إبراهيـم� مـاذا نتعلّـم ِمـْن اختبـارات اآلخريـن، ِمـْن نجاحهـم أو إخفاقهـم؟ 

2� راجع السـاعات الـ 24 سـاعة األخيرة ِمْن حياة المسـيح� ما هي التجارب القصوى 
التـي واجههـا؟ كيـف احتملهـا؟ مـا هـي المبـادئ التي نسـتخلصها ِمـْن ِمثالـه ويُمكن 

تطبيقهـا علـى أنفسـنا عندما نجتـاز في تجاربنـا القصوى؟ 

	� ناقـش الفكـرة التـي وردت فـي درس هـذا األسـبوع حـول كيـف يمكننـا وسـط 
عذاباتنـا وآالمنـا أن نخـدم المتألميـن� مهمـا كانت هـذه الفكرة صحيحـة وصادقة، ما 

هـي بعـض الُمعضـالت التـي قـد تواجهنـا فيها؟ 

4� جـاء فـي اقتبـاس روح النبـوة أعـاله، »لنثـق بـاهلل في الظـالم كما في نـور النهار«� 
قـول هـذه العبـارة أسـهل ِمـْن تطبيقهـا� كيـف لنـا أن نسـاعد بعضنـا البعـض علـى 
تطويـر ذلـك النـوع ِمـْن اإليمـان الـذي يجعلنـا قادريـن على فعـل ذلك بعينـه؟ لماذا 

كان ِمـْن المهـم الثقـة بـاهلل فـي األوقـات الصعبة؟ 

40



* 30 متوز )يوليو( – 5 آب )أغسطس(    الدرس السادس    

صراع بكل الطاقة والحيوية

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: يوحنـا 16: 5-15؛ كولوسـي 1: 28، 29؛ 1بطـرس 1: 13؛ متـى 5: 29؛ 

.32 تكوين 

آيـة الحفـظ: »األَْمـُر الَّـِذي ألَْجلِـِه أَتَْعـُب أَيًْضـا ُمَجاِهـًدا، ِبَحَسـِب َعَملِـِه الَّـِذي يَْعَمـُل ِفـيَّ 
ٍة« )كولوسـي 	: 29(� ِبُقـوَّ

. االثنـان كانا قـد اجتازا فـي اختبار مؤلـم بمقتل  جلـس رجـل وامـرأة مًعـا فـي َعـرٍْض كَاَلميِّ
ت طـوال تلـك الفتـرة تحتضن  ابـن لـكل منهمـا. ابـن السـيدة كان قـد قُِتـَل قبـل 20 سـنة، وظلَـّ
الغضـب والمـرارة. أمـا الرجـل، فـكان يختلـف عـن ذلـك تماًما. كانـت ابنته قـد قُِتلَت بواسـطة 
ث الرجل عن الغفـران للقاتل وعـن كيف حولَّ  أحـد اإلرهابييـن قبـل عدة سـنوات فقـط. فتحـدَّ
هللا آالمـه إلـى سـالم. ورغـم األلـم الشـديد الذي جاز فيـه هذا الرجل فقـد أصبح مثـااًل توضيحيًّا 

لقـدرة هللا علـى جلـب الشـفاء والتشـجيع والعـزاء في أشـدِّ لحظاتنا ظلمـة وألًما. 
كيـف يُمكـن لشـخصين أن يتجاوبـا بشـكل مختلـف وُمغاير تماًمـا لبعضهمـا؟ كيف يحدث 
التغييـر الروحـي فـي حيـاة المسـيحي، ويجعلنـا قادريـن علـى النمـو خـالل شـدائد الحيـاة 

وتجاربهـا الحارقـة ِعـَوض أن ننهـار أمامهـا ونجعلهـا تكتسـحنا؟ 

نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هذا األسـبوع: مـا هـو دور إرادتنـا فـي المعركة 
ضـد الـذات والخطيـة؟ كيـف نتجنَّـب الوقـوع فـي فـخ جعـل مشـاعرنا تُسـيطر علـى قراراتنـا؟ 

ولمـاذا علينـا الُمثابـرة وعـدم االستسـالم عندمـا نمـّر فـي تجـارب ُمحرِقة؟ 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق آب )أغسطس(. *نرجو التََّعمُّ
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31 تموز )يوليو(        األحد        

روح الحق
هـل طلبـت أبـًدا فـي صالتـك قائاًل، »يـا رب، أرجـوك أن تجعلنـي صالًحا«، ولكنـك رغم ذلك 
لـم تالحـظ تغيُّـرًا يُذكـر فـي حياتك؟ كيـف يمكن أننا نصلـي لكي يغيّرنـا هللا بقّوتـه ويعمل في 
داخلنـا، ومـع ذلـك تبـدو حياتنـا كمـا هـي دون تغييـر؟ إننـا نـدرك أن هللا يمتلك مصـادر فائقة 
مهـا لنـا مجانًـا. ونحـن نريـد حًقـا االنتفـاع بهـا كلها، ومـع ذلك ال  للطبيعـة وغيـر محـدودة يُقدَّ

مه هللا لنـا. فلماذا؟  يبـدو أنَّ حياتنـا تتغيَّـر بطريقـة تتـوازى مـع مـا يُقدِّ
يوجـد سـبب بسـيط لهـذا، وإن يكـن مقلًقا: مع أنَّ الـرُّوح الُْقُدس له قوة غيـر محدودة على 

تغييرنـا، فمـن الممكن أن نحدَّ باختيارنا مـا يُمكن هلل أن يفعله. 

اقـرأ يوحنـا 6	: 5-5	� يُطلـق المسـيح هنـا علـى الـرُّوح الُْقُدس لقـب »روح الحـّق« )عد 		(� 
مـا الـذي يتضّمنـه هذا بالنسـبة لمـا يفعله الـرُّوح الُْقـُدس لنا؟ 

 

رغـم أنَّ الـرُّوح الُْقـُدس يسـتطيع أن يُعرِّفنـا بحقيقـة حالتنـا الخاطئـة، إال أنه ال يسـتطيع أن 
يجعلنـا نتـوب. يسـتطيع أن يُظهـر لنا الحـق العظيم المتعلق بـاهلل، ولكنه ال يسـتطيع أن يُجبرنا 
علـى أن نؤمـن بـه أو نطيعـه. فلـو أن هللا أجبرنـا ولـو حتـى فـي أبسـط األمـور، لفقدنـا حريـة 
عي الشـيطاُن أنَّ هللَا  اإلرادة، وبهـذا يتَّهـم الشـيطاُن هللَا بأنـه يتالعب بعقولنا وقلوبنا، وبالتالي يدَّ
إنَّمـا يغـش فـي الصـراع العظيـم. عندما بـدأ الصـراع العظيم في السـماء، لم يجبر هللُا الشـيطاَن 
أو أي ِمـْن مالئكتـه أن يؤمنـوا أنـه صالـح وعـادل، ولـم يُجبـر المالئكـة علـى التوبـة. وفـي جنة 
عـدن، عندمـا كانـت أمـور كثيـرة أَيًْضـا ُمعرَّضـة للخطر، أوضـح هللا الحقيقـة المتعلقة بالشـجرة 
ة إرادتهما فـي أْن يعصيا.  التـي فـي وسـط الجنـة، ولكنَّـه لم يمنع حـواء وآدم ِمْن ممارسـة حريَـّ
وهللا لـن يتصـرَّف بشـكل ُمغايـر لذلـك معنـا نحن اليـوم. وهكذا فالـرُّوح الُْقـُدس يعرِّفنـا بالحق 

المتعلـق بـاهلل وبالخطيـة، ثـم يقـول لنـا، »فـي ضوء مـا أظهرته لـك، ما سـتفعل اآلن؟«
واألمـر ذاتـه يصـدق عندما نجتاز في التجـارب الُْمْحرِقَـة. وأحيانًا تجتاحنا التجـارب الُْمْحرِقَة 
ألننـا لـم نطـع هللا أو لـم نتـب عن خطايانـا. ولكي يتمكن أبونا السـماوي ِمـْن أن يعمل في مثل 
هـذه الحـاالت، فعلينـا أن نختـار بمـلء إرادتنا فتـح أبواب التوبـة والطاعة لكـي تتمكن قوة هللا 

ِمـْن الدخول إلينـا وتغيّرنا. 

تيقظـك  مـدى  ومـا  الحـق« مؤخـًرا؟  لـك »روح  التـي جلبهـا  االقتناعـات  مـا هـي 
السـتماع صوتـه؟ واألهـم ِمـْن ذلـك، مـا هـي االختيـارات التـي تُْقـِدم عليهـا فيمـا 

إرادتـك؟  بحريَّـة  يختـص 
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1 آب )أغسطس(        االثنين        

التركيبة اإللهية – البشرية 
مـا هـو أعظـم إنجـاز على اإلطالق؟ مهمـا كانت إنجازاتـك، فاالحتمال األكبـر، أنها لم تحدث 
بمجـرد أنـك اسـتيقظت ِمـْن فراشـك فـي الصباح. إذا كنـت تريد أن تُنجز شـيئًا ما لـه قيمته في 

هـذه الحيـاة، فهـذا يتطلب وقتًـا وجهًدا. وتلمذتنا للمسـيح ال تختلف كثيـرًا عن ذلك. 

اقـرأ كولوسـي 	: 28، 29� رغـم أن الرسـول بولـس يتحـدث هنـا عـن عمـل هللا فيه، بأيَّـة طُُرق 
يُظهـر اشـتراك المجهـود البشـري أَيًْضـا في هـذا العمل؟ راجع كذلـك تثنيـة 4: 4؛ لوقا 		: 24؛ 

	كورنثـوس 9: 25؛ عبرانييـن 2	: 4�

 

 

 

يوجـد منظـور مهـم فـي كولوسـي 1: 29 حول الطريقـة التي يـرى بها الرسـول بولس عالقته 
مـع هللا فـي هـذا العمـل. فهو يُصرِّح أنه يتعـب ويُجاهد – ولكن بقوة هللا. كلمة »أتعب« تشـير 
إلـى اإلرهـاق. ولقـد اُسـتُخدم هـذا التعبيـر بوجه خـاص لإلشـارة إلـى الرياضيين أثنـاء تدريبهم 
ب«. وهكـذا نجـد هنـا صـورة  الشـاق. وكلمـة »ُمجاهـًدا« قـد تعنـي فـي بعـض اللغـات »يتعـذَّ
كالميـة عـن الرياضـي الـذي يتـدرّب بـكل قّوتـه لكـي يربـح الُمنافسـة. ولكـن يُضيـف الرسـول 
بولـس هنـا فكـرة معكوسـة للمألـوف، ألن بولـس ال يتدرَّب بـكل قوَّته ُهـَو، بل بـكل القوة التي 
يهبـه هللا إياهـا. وهكـذا يتبقـى لنـا اسـتنتاج بسـيط حـول خدمة الرسـول بولس – كانـت خدمة 
تُنَجـز بمجهـود شـخصي عظيـم وتلمـذة دقيقـة، ولكنها فـي الوقت ذاتـه تُنَجز بقـوة هللا. وهذه 

العالقـة إنمـا تعمـل بـذات الطريقـة إذ نسـعى نحن لتطويـر صفات المسـيح فينا. 
هـذا أمـر مهـم لنتذكَّـره ألننا نعيش فـي عالَم نريد فيـه المزيد والمزيد بأقـل مجهود ممكن. 
وهـذه الفكـرة زحفـت أَيًْضا للمسـيحية. فبعض الكارزين المسـيحيين يَِعُدون السـامع أنه إذا هو 
فقـط آمـن، فالـرُّوح الُْقـُدس سينسـكب عليـه بقوة خارقـة للطبيعة ويجـري له ُمعجـزات عظيم. 
ولكـن هـذه نصـف حقيقـة وقـد تكون خطيـرة ألنها قـد تجعل الناس يسـتنتجون أنـه ليس علينا 

أن نفعـل شـيئًا سـوى انتظـار قـوة هللا أن تأتي علينا ونحـن نجلس بارتياح فـي مقاعدنا!

ث عنه الرسـول بولـس؟ ما هي  مـا هـو اختبـارك الخـاص مـع نـوع الجهـاد الـذي تحـدَّ
األمـور التـي حـثَّ بهـا هللا قلبـك وتُجاِهـد اآلن بخصوصهـا؟ كيـف يمكـن أن تتعلـم 

الخضـوع لمشـيئة هللا وإرادتـه؟ 
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2 آب )أغسطس(        الثالثاء        

بة اإلرادة الُمدرَّ
ِمـن أعظـم أعـداء إرادتنـا هي مشـاعرنا. إنّنا نعيش فـي حضـارة تمتلئ بالصور والموسـيقى 
ر علـى حواسـنا وتجتذبهـا بشـكل مباشـر، فتُثيـر فينـا مشـاعر الغضـب أو الخوف  التـي قـد تؤثِـّ
أو الشـهوة، دون أن نُـدرك. إنَّنـا كثيـرًا مـا نُفكِّـر قائليـن، »أنـا أشـعر وكأنـي أريد أن أتنـاول ذلك 
العشـاء الُمعيَّـن أو ذاك«، أو  »أنـا أشـعر اليـوم بعمـل هـذا األمـر أو ذاك«، أو »هل أشـعر بأني 
أريـد شـراء هـذا الشـيء أو ذاك؟ وهكـذا أصبحـت المشـاعر ُمتداخلة بشـكل وثيق فـي اتّخاذنا 
للقـرارات. والمشـاعر ليسـت سـيئة بالضـرورة. ولكـن شـعوري بخصوص أمـر ُمعيَّن قـد ال يكون 
لـه دخـل كبيـر بالنسـبة لَِمـا هـو صحيـح أو بالنسـبة لألفضل. بـل الحقيقـة هي أن مشـاعرنا قد 
تكـذب علينـا، »الَْقلْـُب أَْخَدُع ِمْن كُلِّ َشـْيٍء« )إرميـا 17: 9(، ويُمكن أْن يصـوِّر صورة خاطئة عن 
الحقيقـة، ويجعلنـا أن نتَّخـذ قـرارات خاطئـة تدفـع بنـا إلى تجـارب ُمحرِقـة ِمـْن ُصنعِتنا نحن.  

مـا هـي بعـض األمثلـة الِكتابيـة التـي فيهـا اتَّخذ النـاُس قـرارات ارتكزت علـى المشـاعر ِعَوض 
االرتـكاز علـى كلمـة هللا؟ مـاذا كانـت النتائج؟ ]راجـع مثاًل، تكويـن 	: 6؛ 2صموئيـل 		: 	، 4؛ 

غالطيـة 2: 		، 2	[�

 

 

اقـرأ 	بطـرس 	: 		� مـا هـو اهتمـام الرسـول بطـرس هنـا، وما الـذي يُريد أصـاًل ِمـْن ُقرَّائه أن 
؟  يفعلوا

 

فَِهـَم الرسـول بطـرس أنَّ العقـل هـو بمثابـة دفَّة الجسـم الذي يتحكَّـم فيه ِمْن خاللنـا؟ فإذا 
لـم يكـن العقـل هـو الُمتحكِّـم فينـا، فسُنسـاق بمشـاعرنا حيثمـا هبَّت علينـا. تصوَّر أنك تسـير 
عبـر طريـق ضيّـق صـوب بيت الراعـي. ولكن في مـكان ما ِمْن هـذا الطريق توجد طُـرُق أخرى 
ُمتفّرعـة تـؤدي إلـى وجهـات ُمختلفـة. وبعـض هـذه الوجهـات ال نُريد أبـًدا أن نزورهـا. وأماكن 
أخـرى تبـدو جذابـة لمشـاعرنا وأحاسيسـنا ورغباتنـا. فـإذا انجذبنـا عـن الطريـق الضيِّـق إلـى 
ا الرجـوع منها. بة، فسـنتوغَّل فـي طريـق قد يصعـب ِجدًّ رُق الفرعيـة الُمتشـعِّ إحـدى هـذه الطُـّ

ـة تواجهـك اآلن؟ اسـأل نفسـك بإخـالص، »كيـف لـي أْن أعـرف ما إذا  أيَّـة قـرارات ُمهمَّ
كنـت أُركِّـز قـراري علـى المشـاعر واألحاسـيس والرغبـات ِعـَوض تركيزه علـى كلمة هللا؟«
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3 آب )أغسطس(        األربعاء        

التزام أساسي 
ُه َخْيٌر لَـَك أَْن يَْهلَِك أََحـُد أَْعَضائَِك  »َفـإِْن كَانَـْت َعْيُنـَك الُْيْمَنـى تُْعِثـرَُك َفاْقلَْعَهـا َوأَلِْقَها َعْنَك، ألَنَـّ

َوالَ يُلَْقـى َجَسـُدَك كُلُّـُه ِفي َجَهنَّـَم« )متى 5: 29(�

ـل فـي كلمـات المسـيح هذه� هل هـذه كلمات جوهريـة وأساسـية؟ وإذا كان األمر كذلك،  تأمَّ
فلماذا؟

 

 

تَمـسُّ الحاجـة إلـى عمـل جـذري، ليـس ألنَّ هللا جعـل الحيـاة المسـيحية صعبـة، بـل ألننـا 
قـد انجرفنـا بعيـًدا عـن خطـط هللا لنـا. وكثيرًا ما يسـتيقظ النـاس ألنفسـهم ويتسـاءلون، »كيف 

ابتعـدُت عـن هللا؟« والجـواب دائًمـا واحـد: خطـوة بعـد األخرى. 
اقرأ متى 5: 29، 30. يتحدث المسيح هنا في مضمون الخطيَّة الجنسية، ولكن المبادئ الُمتضّمنة 

تنطبق على التَّعامل مع خطايا أخرى أَيًْضا، بما في ذلك نُمّونا في المسيح يسوع بوجه عام. 

مـا هـي النقطـة الحاسـمة التـي يُخبرنا المسـيح بها ِمـْن خالل تلـك الكلمات؟ وهـل ُدعينا حًقا 
ألن نُشـّوه أنفسنا حرفيًّا؟ 

 

 

ال يدعونـا المسـيح هنـا ألن نـؤذي أنفسـنا جسـديًّا، بـل باألحـرى يدعونـا ألن نُسـيطر علـى 
عقولنـا، وبالتالـي علـى أجسـادنا، مهمـا كان الثمـن. الحـظ أنَّ النص ال يقـول أنَّ علينـا أن نُصلِّي 
ومـن ثـم يزيـل هللا علـى الفـور الميـول الخاطئـة ِمـْن حياتنـا. قد يتـرأف الـرب ويفعـل ذلك لنا 
ي عـن أمـر مـا، أو البـدء فـي  أحيانًـا، ولكنَّـه غالبًـا مـا يدعونـا ألن نلتـزم بشـكل أساسـي بالتخلِـّ
عمـل شـيء مـا، قـد ال نشـعر أننا نُريـد فعله علـى اإلطالق. وهـذا في حدِّ ذاتـه أشـبه بالِْمرَْجل 
ة  أو بالتجربـة الشـديدة. وكلمـا اتَّخذنـا القـرار الصائـب، كلمـا زادت قوتنـا وكلمـا ضعفـت شـدَّ

التجربـة فـي حياتنا. 
يسـتخدم هللا أحيانًـا التجـارب الُْمْحرِقَـة ليجـذب انتباهنـا عندمـا تكون هناك ضوضـاء كثيرة 
وجـواذب ِمـْن حولنـا. ففـي ِمرَْجـل األتـون نُدرك مـدى ابتعادنا عـن هللا. وقد تكـون المحنة هي 

ة أبينا السـماوي لنا.  دعـوة هللا لنـا ألن نتَّخـذ قـراًرا حاسـًما بالعودة إلى خطَـّ
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4 آب )أغسطس(        الخميس        

الحاجة للُمثابرة
اقـرأ قصـة صـراع يعقـوب مـع هللا )تكويـن 2	(� مـاذا تخبرنـا هـذه القصـة عـن الُمثابـرة حتـى 

ـالت العظيمـة؟ )تذكَّـر المضمـون الكامـل لحالـة يعقـوب قبـل أن تُجيـب(� وسـط الُمفشِّ

 

 

 

ة إرادتنـا لفعل ذلك الصـواب. ولكننـا عندما نكون  يمكننـا أن نعـرف الصـواب ونُمـارس حريَـّ
ـكنا بـاهلل وبمواعيده، وذلك  ا الُمحافظة على تمسُّ تحـت ضغوطـات فقـد يكـون ِمْن الصعب ِجـدًّ
ألننـا ضعفـاء وخائفـون. ولهـذا كان أحـد المصـادر المهمـة لقوَّة المسـيحي يكُمن فـي الُمثابرة، 

أي القـدرة علـى االسـتمرارية برغم ميلنا لالستسـالم. 
س هـو يعقوب. قبل ذلك بسـنوات  مـن بيـن أعظـم األمثلة علـى الُمثابرة فـي الِكتَاب الُمَقدَّ
كثيـرة، َخـَدع يعقـوب شـقيقه عيسـو ووالده ليمنحـاه البكوريـة )تكوين 27(. ومنـذ ذلك الحين 
ظـلَّ هاربًـا خوفًـا ِمـْن رغبـة عيسـو فـي قتلـه. ورغـم أن يعقـوب قـد نـال وعـوًدا عظيمـة عـن 
قيـادة هللا وبَركاتـه، ِمـْن خـالل الُحلـم الذي رآه عن السـلَّم الذي وصل إلى السـماء )تكوين 28(، 
ة للتأكُّـد ِمـْن أنَّ هللا قـد قَِبلَـُه وأنَّ الوعـود التـي  كان مـا يـزال ُمرتعبًـا. كان يعقـوب يتـوق بشـدَّ
قُِطَعـت لـه قبـل ذلـك بسـنوات كثيرة كانـت ما تـزال حقيقية. وإْذ صـارع يعقوب مع المسـيح، 
انخلـع ُحـّق فَْخـِذه، فلم يسـتطع يعقوب بعـد ذلك مواصلة الصـراع ألن األلم كان شـديًدا. والبُدَّ 
ـك يعقوب  أنـه قـد حـدث تحـوُّل بـارع إذ انتقـل يعقـوب ِمـْن الصـراع، إلـى التمّسـك. لقد تمسَّ
بالمسـيح ِمـْن خـالل آالمـه المبرحـة حتـى نال يقيـن بَرَكَتَـه. فقال لـه المسـيح، »أَطْلِْقِنـي، ألَنَُّه 

قَـْد طَلَـَع الَْفْجُر« تكويـن 32: 26(. 
نـال يعقـوب البَركَـة ألنـه تمّسـك بالمسـيح ِمْن خالل األلـم. وكذلك الحـال معنا. فقـد يَْخلَع 
»ُحـّق فَْخِذنـا« ثـم يدعونا للتمّسـك به ِمـْن خالل ألمنا. لقد سـمح هللا للُجرح المؤلم أن يسـتمر 
إذ كان يعقـوب مـا يـزال يَْخَمـع عندمـا قابل أخاه. ِمـْن الوجهة الظاهرية كان ذلـك ضعًفا، ولكن 

بالنسـبة ليعقوب كان دليـاًل على قوَّته.

، مواد  مـا هـي بعـض االختيـارات العملية التي يمكنـك اتخاذها )عالقات، نمـط حياتيِّ
للقـراءة، عـادات صحيـة، حيـاة روحيـة( وتسـاعدك علـى الُمثابـرة بشـكل أفضـل مـع 

الرب وسـط التجارب والمفشـالت؟ 
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5 آب )أغسطس(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: اقـرأ ِمـْن كتـاب »اآلبـاء واألنبيـاء«، الفصـل الـذي بعنـوان »ليلة 
صـراع«، صفحـة 167-173؛ والفصـل الـذي بعنـوان »التكريـس«، صفحـة 37-41، فـي كتـاب 

»طريـق الحيـاة«.
»إرادة اإلنسـان، التـي تُشـكِّل عنصـرًا مهًمـا فـي صفاتـه، وقعت، بعـد دخـول الخطية تحت 
سـيطرة الشـيطان، الـذي منـذ ذلـك الحيـن كان هـو العامـل فـي اإلنسـان أن يريـد وأن يعمـل 

مسـرَّته، ولكـن لهـالك اإلنسـان التـام وبؤسـه« )الشـهادات، مجلـد 5، صفحـة 515(. 
»ولكـي يحصـل اإلنسـان علـى معونـة هللا، عليـه أن يتأكـد ِمـْن ضعفـه ونقصـه. وعليـه أن 
يُخضـع عقلـه للتأثيـر العظيـم المزمع أن يحـدث فيه، وأن ينهـض لحياة الصالة الحـارَّة اللجوجة 
ي وحـده في إصالح  والجهـاد، وأن يطـرح عنـه كل العـادات والخصـال الخاطئـة. فبالسـعي الجدِّ
ـك بالمبـادئ القويمة يمكن إحـراز النُّصرة. إن كثيريـن ال يَِصلون أبًدا إلى  هـذه األخطـاء والتَّمسُّ
المراكـز التـي كان يمكنهـم أن يشـغلوها ألنَّهـم ينتظـرون ِمـْن هللا أن يعمل لهم ما قـد أعطاهم 
القـوة علـى عملـه بأنفسـهم. إنَّ أولئـك المؤهلين للعمـل النافع ينبغـي لهم أْن يتدربوا بأقسـى 
التدريبـات العقليـة واألخالقيـة، وهللا سيسـاعدهم بكونـه يضيـف إلـى المجهود البشـري قدرته 

اإللهيـة« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 216(.

أسئلة للنقاش:
	� لقـد خضعـت إرادتنـا لسـيطرة الشـيطان بعـد السـقوط� وهـذا أمر ال نسـتطيع أن 
ر بشـكل  نـدرك مـداه� ولكـن كيـف، بتركيزنـا علـى صفـات المسـيح، نسـتطيع أن نُقدِّ

أكبـر مـدى ِعظَـم نعمـة هللا التـي تغمرنـا رغـم توغُّلنا فـي الخطية؟ 

2� اقرأ قصة المسـيح في جثسـيماني )متى 26: 6	-	4(�  ماذا كانت مشـاعر المسـيح 
ورغباتـه الخاصـة، على عكس إرادة هللا له؟ ماذا عسـانا نتعلَّـم ِمْن هذا الِمثال؟ 

دة فـي حضارتـك، والتـي قـد تعمـل علـى  ث فـي الصـف عـن األمـور الُمحـدَّ 	� تحـدَّ
إضعـاف دفاعاتنـا الروحيـة وتتركنـا أكثـر تعرًُّضا لهجمات الشـيطان� ماذا عسـانا نفعل 
لمسـاعدة غيرنـا ِمـْن أعضـاء الكنيسـة لالحتـراس ِمـْن هـذه المخاطـر، وكذلـك تقديم 

الُمسـاعدة للذيـن يشـعرون بالحاجـة إليها؟ 

4� هـل تعـرف شـخًصا تغيَّـب عـن الكنيسـة لفتـرة طويلـة ِمـْن الزمـن، وربما يشـعر 
باليـأس ويـكاد يستسـلم أو ربمـا استسـلم؟ مـاذا عسـاكم تفعلـون كأعضـاء في صّف 
ـك بالمسـيح؟ ومـا هي األمـور العمليـة التي  مدرسـة السـبت لمسـاعدته علـى التمسُّ

يمكنكـم فعلها لمسـاعدته؟ 
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* 6-12 آب )أغسطس(    الدرس السابع    

رجاء ال يفنى

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: حبقـوق 1: 1-4؛ أيوب 38-41؛ إشـعياء 41: 8-14؛ إرميـا 29: 1-10؛ 

عبرانييـن 12: 13-1. 

وحِ الُْقـُدِس  آيـة الحفـظ: »َوالرََّجـاُء الَ يُْخـِزي، ألَنَّ َمَحبَّـَة هللِا َقـِد انَْسـكََبْت ِفـي ُقلُوِبَنـا ِبالـرُّ
الُْمْعطَـى لََنـا« )روميـة 5: 5(�

ث ونرنِّم  عندمـا نكـون فـي الكنيسـة ُمحاطيـن بأناس يبتسـمون، فما أسـهل عندئذ أن نتحـدَّ
عـن الرجـاء. ولكـن عندمـا نجـد أنفسـنا فـي ِمرَْجـل التجربـة الُْمْحرِقَـة، فالرجـاء ال يبـدو سـهاًل 

دائًمـا. فَـِإْذ تضغطنـا الظـروف، نبـدأ فـي التسـاؤل عن كل شـيء وخاصـة حكمة هللا. 
كتـب س. لويـس فـي أحـد مؤلفاتـه عن أسـٍد تصويري. فـإذا أراد أحـد أن يُقابل هذا األسـد، 

يسـأل فيمـا إذا كان األسـد ال يـؤذي. فيُقـال لـه، »إنّه مـؤٍذ، ولكنه طيب.«
مـع أننـا ال نفهـم هللا دائًمـا ألنـه يفعـل أشـياء غيـر ُمتوقَّعـة، فهـذا ال يعنـي أنـه ضّدنـا. بـل 
ه لكي ننال  يعنـي ببسـاطة أننـا ال نملـك الصـورة الكاملـة عنـه بَعد. ولكننـا نُجاهد مـع فكرة أنَـّ
ع مـا سـيفعله. علينـا أْن نفكـر فيـه علـى أنه  السـالم والثقـة والرجـاء فعلينـا أْن نفهـم هللا ونتوقَـّ

ب وآمـن. ولكـن إْذ نُفكِّـر هكـذا فإننـا نُعرّض أنفسـنا لخيبـة األمل.  طيِـّ

نظـرة خاطفـة إلى موضـوع هذا األسـبوع: كيـف يسـاعدنا مفهومنـا لصفات 
هللا علـى التمّسـك بالرجاء وسـط التجـارب والِمَحن الشـديدة. 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 13آب )أغسطس(. *نرجو التََّعمُّ
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7 آب )أغسطس(        األحد        

الصورة العريضة
م، فمـن السـهل االفتـراض أّن ما يحـدث لنا هو كّل مـا يهمنا. ولكـن هناك صورة  عندمـا نتألَـّ

أعـرض قليـاًل ِمـْن ُمجـرّد التركيز على الـذات )راجع رؤيـا 12: 7؛ رومة 8: 22(. 

اقرأ حبقوق 	: 	-4� ما الذي واجهه النبي حبقوق؟ 

 

ربمـا أنـك توقّعـت أْن يقـول هللا شـيئًا كهـذا، »هـذا أمـر فظيـع فعـاًل، يـا حبقـوق. دعنـي 
أسـاعدك علـى الفـور.« ولكـن جـواب هللا كان علـى عكـس ذلـك تماًمـا. فقـد أُْخِبـَر حبقـوق أنَّ 

األمـور سـتزداد سـوًءا )راجـع حبقـوق 1: 11-5(. 
لقـد أُِخـَذ شـعب هللا أسـرى بواسـطة اآلشـوريين. ولكـن هللا َوَعـَد بـأنَّ ما هو أسـوأ ِمـْن ذلك 
ًدا )األعـداد  سـيأتي: البابليـون سـيأخذون اآلن شـعب يهـوذا أَسـرى. وُهنـا يصـرخ حبقـوق ُمجـدَّ

12-17(، ثـم ينتظـر ماذا سـيقول هللا. 

مـة التـي اسـتهلَّ بهـا هللا حديثـه عـن الهـالك الذي وعـد أنَّ بابـل َسـُتْحِدثَُه  كيـف تعمـل المقدِّ
)حبقـوق 2: 2، 	(، علـى جلـب الرجـاء؟ 

 

يتضمـن حبقـوق 2 وعد هللا بالهالك الذي سـيحدث على أيدي البابلييـن. ما جاء في عبرانيين 
10: 37 هـو اقتبـاس ِمـْن حبقـوق 2: 3 ولـه تطبيق مسـياني في المسـتقبل. وبـذات اليقين الذي 

بـه جـاء الوعـد بتدمير بابل، لنـا أَيًْضا اليقين ذاته بهـالك »بابل العظيمـة« )رؤيا 18: 2(. 
أُْمِسـك حبقـوق بيـن الشـر العظيـم الـذي أحـاط بـه وبيـن وعـد هللا بمجـيء مـا هو أسـوأ. 
ومـع ذلـك ففـي هـذه النقطـة بالتحديـد، نجـد أنفسـنا بالنسـبة للتاريـخ الخالصـي. َشـرٌّ عظيم 
ـر خلف بقاء  س يتنبأ بحدوث ما هو أسـوأ في المسـتقبل. السِّ يُحيـط بنـا، ولكـن الِكتَـاب الُمَقـدَّ
حبقـوق هـو أنَّ هللا أظهـر لـه الصـورة كاملـة. ولهذا اسـتطاع في أصحـاح 3 أن يرفع صـالة رائعة 

ِمـْن التسـبيح بسـبب ما سـيفعله هللا في الُمسـتقبل. 

اقـرأ حبقـوق 	: 6	-9	� مـا هـو السـبب خلـف رجـاء حبقـوق، حسـب تعريفـه؟ مـا 
ص هذا  هـو رجـاء شـعب هللا إذ ننتظر حدوث المشـاهد النبويـة األخيرة؟ كيـف تُخصِّ

الرجـاء لك شـخصًيا؟  
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8 آب )أغسطس(        االثنين        

َمن هو أبونا السماوي
ه لـن يقول لـك أبًدا  ـا سـيفعل؟ إنَـّ كتـب أوزوالـد شـامبرز يقـول، »هـل كُنـَت تسـأل هللا عمَّ
ـا سـيفعله، بـل هـو يُعلـن لك فقـط عن نفسـه وِصفاتـه« )›أفضل ما عنـدي للَعلـي‹ 2كانون  عمَّ

الثاني ]ينايـر[، 1963(.

ماذا يقصد أوزوالد بهذه العبارة، حسب رأيك؟ 

 

يبـدأ سـفر أيـوب، كمـا نَْعلَـم، بكارثـة شـخصيَّة عظيمـة أليـوب. لقـد َخِسـَر كل شـيء فيمـا 
عـدا حياتـه وزوجتـه التـي اقترحـت عليـه أن يلعن هللَا ويمـوت )أيـوب 2: 9(. وما يتبـع ذلك هو 
ُمحـاورة حـاول فيهـا أصدقـاؤه أن يُعلَّلوا لِمـا حَدَث له. وخـالل كل تلك الُمحاورة ظـلَّ هللا صامتًا. 
ِذي يُظْلِـُم الَْقَضـاَء ِبـَكالٍَم  ث قائـاًل، »َمـْن هـَذا الَـّ ثـم ظهـر هللُا فجـأة فـي أيـوب 38 وتحـدَّ
ِبـالَ َمْعرِفَـٍة؟« )عـد 2(. ودون أن يتوقـف هللا، أخـذ يسـأل أيـوَب 60 سـؤااًل محيِّـرًا. افتـح كِتابـك 

س وراجـع هـذه األسـئلة فـي أيـوب 38، 39. الُمقـدَّ
وبعـد أن طـرح هللُا السـؤال األخيـر، أجـاب أيـوُب وقـال، »َهـا أَنَـا َحِقيـٌر، فََمـاَذا أَُجاِوبُـَك؟ 
َوَضْعـُت يَـِدي َعلَـى فَِمـي. َمـرًَّة تََكلَّْمُت فَـالَ أُِجيـُب، َوَمرَّتَيِْن فَـالَ أَِزيُد« )أيـوب 40: 4، 5(. ولكن 
هللا لـم يكـن قـد انتهـى ِمـْن أسـئلته، إذ عـاود الـكالم ليطـرح عليـه مجموعة أخـرى ِمْن األسـئلة 

المتالحقة.  العويصـة 

اقـرأ َردَّ أيـوب األخيـر فـي ِسـفر أيـوب 42: 	-6� مـا الـذي كان هللا يُحـاول أْن يقولـه أليـوب، 
ومـاذا كانـت نتيجـة ذلك؟ 

 

لـم يُِجـب هللُا أبـًدا علـى أسـئلة أصدقـاء أيـوب التـي يسـتعلمون فيهـا عـن »لمـاذا؟« ولكنه 
يرسـم صـورة عـن عظمتـه التـي ال نظيـر لهـا كما هـي ُمعلنة فـي أعمـال الَخلق العجيبـة. وبعد 
ذلـك، كان ِمـْن المؤكَّـد أنَّ أيـوب مـا عـاد يحتـاج إلى أي جـواب. فحاجتـه إلى اإليضـاح حجبتها 

صـورة هللا الرائعـة العظيمة. 
ا ملحوظًا. فالرجاء والتشـجيع يمكـن أن ينبعا ِمـْن إدراكنا  تُظِهـر هـذه القصـة تناقًضـا ظاهريًـّ
لضآلـة معرفتنـا. والغريـب أننـا نحـاول أن نجـد العـزاء ِمـْن خـالل معرفتنـا لكافـة األمـور، ولهـذا 
فنحـن نُصـاب باليـأس والخيبـة عندما ال نعـرف ما نريد معرفتـه. ولكن هللا يُظِهر لنـا أحيانًا َجْهلنا 
لكـي نُـدرك أنَّ الرجـاء البشـري ال يُمكن أن يجد أمانَـُه إال في كائن أعظم ِمنَّـا بكثير، أال وهو هللا. 
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هـل تَْحـُدث لـك اآلن أمـور ال تفهمها؟ إذا كان كذلـك، فركِّز انتباهـك على صفات هللا� 
كيـف يعمـل مثـل هـذا التركيـز على منحـك الرجاء الـذي تحتاجـه للُمثابـرة على ما ال 

يمكنـك فهمه اآلن؟

9 آب )أغسطس(        الثالثاء        

حضور أبونا السماء
»ألَنِّي أَنَا الرَّبُّ إِلُهَك الُْمْمِسُك ِبَيِميِنَك، الَْقائُِل لََك: الَ تََخْف� أَنَا أُِعيُنَك« )إشعياء 	4: 		(� 

قـال أحدهـم، »عندمـا يبـدو أن هللا بعيـًدا عنك، فَمـن الذي ابتعـد عن اآلخـر؟« عندما تنزل 
بنـا النوائـب، نفتـرض أنَّ هللا هجرنـا. ولكـن الحقيقـة هي أنه لـم يفعل ذلك. 

ا عـن اليهـود وهـم فـي األَْسـر. ومـع ذلـك أكَّـد لهـم هللُا ِمْن  لقـد بـدا حضـور هللا بعيـًدا ِجـدًّ
خـالل النبـي إشـعياء باإلنقـاذ الُمقبـل. ولكن مـع أنَّ العـودة الفعلية إلى أورشـليم كانت سـتتم 
بعـد سـنوات طويلـة، فقـد أراد هللا لشـعبه أْن يعرفـوا أنـه لـم يبتعـد عنهـم، وأنه ما تـزال توجد 

كافـة األسـباب للرجاء. 

اقـرأ إشـعياء 	4: 8-4	� مـا هـي أسـباب الرجـاء التـي تجدها هنا بالنسـبة ألناس ينتظـرون اإلنقاذ 
الُمقبـل بشـوق؟ كيـف يُسـاعدنا هـذا الوعـد إذ ننتظـر أن ينتهي أًسـرنا في هـذه األرض؟ 

 

مـن أقـوى الصـور الموجـودة فـي هـذه اآليـات تلـك الـواردة فـي اآليـة 13. فَحاكـم الكـون 
يقـول لشـعبه أال يخافـوا ألنه هو الذي يُمسـك بيمينهـم. كوننا نتصوَّر هللا يقـود ويُوّجه ُمجريات 
األحـداث علـى األرض ِمْن عرشـه الُمتعالي في السـماء والذي يبعد عنَّا بمئات السـنين الضوئية، 

ا بحيث يُمسـك أيدي شـعبه الُمحبين.  يختلـف تماًمـا عـن إدراكنـا أنه قريـب ِمّنا ِجـدًّ
يصعـب علينـا ونحـن ننخرط في مشـغوليات الحيـاة أن نتذكَّر قُرب هللا ِمنَّا. ولكننـا إْذ نتذكَّر 
انُوئِيـل »هللا معنـا«، فهـذا يُْحـِدث كل الفرق فـي حياتنا. عندما يواكبنا حضور هللا، نشـعر  أنـه ِعمَّ

تِـه الُمغيِّرة. أَيًْضـا بصدق مواعيـده وأهدافه لنا وقوَّ

حـاول هـذه التجربـة خـالل األيـام القليلـة القادمـة� حـاول أْن تُذكِّـر نفسـك فـي كل 
ك أنـت  ا ِمْنـَك بحيـث يُْمِسـك بيـدك ويمـدَّ لحظـة ممكنـة أنَّ إلـه الكـون قريـب ِجـدًّ
شـخصًيا بالمسـاعدة� احتفـظ ِبِسـِجٍل حـول كيـف يعمـل هـذا علـى تغييـر طريقـة 
ـف فـي يـوم السـبت�  تفكيـرك� كـن مسـتعًدا لمشـاركة اختبـارك مـع باقـي أعضـاء الصَّ
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10 آب )أغسطس(        األربعاء        

خطط أبونا السماوي لنا
يتطلَّـع الجميـع إلـى الرجـاء� ولكـن أيـن نجـده؟ الرجـاء بالنسـبة لبعـض النـاس يوجـد فـي 
ابتسـامة صديـق� وآلخريـن ينشـأ الرجـاء ِمـْن األمـان المـادي أو ِمـْن الـزواج المسـتقر� لَِمـن 

تتطلَّـع أنـت عـادة للحصـول علـى الرجـاء والشـجاعة؟ 

 

كتـب النبـي إرميـا إلـى أنـاس فقدوا الرجـاء أثناء فترة السـبي، وقـد وصف المرنِّم شـعورهم 
فقـال: »َعلَـى أَنَْهـاِر بَاِبـَل ُهَنـاَك َجلَْسـَنا، بََكيَْنـا أَيًْضـا ِعْنَدَمـا تََذكَّرْنَـا ِصْهيَـْوَن« )مزمـور 137: 1(. 
ولكـن رغـم أنهم شـعروا بانكسـار القلب، فـإنَّ النبـي إرميا يُذكِّرهم باألسـباب التـي تحثُّهم على 

عـدم التخلّي عـن الرجاء.

ما هي أسباب الرجاء الواردة في إرميا 29: 	-0	؟

 

 

نجد في هذه اآليات ثالثة مصادر مهمة للرجاء تستحق التركيز عليها: 
ي عـن الرجـاء ألن حالتهـم ليسـت نتيجـة للصدفـة  1. يحـثُّ هللُا شـعبه علـى عـدم التخلِـّ
ـر الـذي ال يمكـن التكهُّـن بـه، ألن هللَا نفسـه يقول إنـه هو الذي سـباُهم »ِمْن  العشـوائية وال للشَّ
ـر يبدو محيطًا بهم، إال أن هللا ظلَّ يمسـك بهم بإحكام. أُورَُشـلِيَم إِلَى بَاِبَل« )عد 4(. ومع أنَّ الشَّ
2. يُْخِبـر هللُا شـعبه أال يتخلـوا عـن الرجـاء ألن هللَا يسـتطيع أن يعمـل حتـى فـي وسـط 
وا ألَْجلَِها  ظروفهـم الصعبـة التـي كانـوا فيهـا، »َواطْلُبُـوا َسـالََم الَْمِديَنـِة الَِّتي َسـبَيْتُُكْم إِلَيَْهـا، َوَصلُـّ

ُه ِبَسـالَِمَها يَُكـوُن لَُكـْم َسـالٌَم« )عـد 7(. ، ألَنَـّ إِلَـى الـرَّبِّ
د،  ا ألَْسـرهم فـي وقـت ُمحـدَّ 3. يُْخِبـر هللُا شـعبه أال يتخلـوا عـن الرجـاء ألنَّ هللا سـيضع حـدًّ
الَِح،  : إِنِّي ِعْنَد تََماِم َسـبِْعيَن َسـَنًة لِبَاِبَل، أَتََعهَُّدكُـْم َوأُِقيُم لَُكـْم كَالَِمي الصَّ ُه هَكـَذا قَـاَل الـرَّبُّ »ألَنَـّ

كُـْم إِلَى هـَذا الَْمْوِضـعِ« )عد 10(. ِبرَدِّ
ه سـيطر علـى ماضـي حياتهـم ويُسـيطر علـى حاضرهـم وعلـى  بعـد أن شـرح هللا كيـف أنَـّ

ُمسـتقبلهم، يعـود ويُظهـر رعايتـه الحانيـة علـى شـعبه )راجـع األعـداد 14-11(. 

م هـذه  اقـرأ األعـداد 		- 4	 َوَضـْع اسـمك فـي مـكان الضميـر »أنتـم« وكأنَّ هللَا يُقـدِّ
الوعـود لـك شـخصًيا� طبِّـق هـذه الوعـود علـى نفسـك مهمـا كانـت الصراعـات التـي 

تجـوز فيهـا اآلن؟ 
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11 آب )أغسطس(        الخميس        

تأديب أبونا السماوي لنا
اقـرأ عبرانييـن 2	: 5-		� مـا هـي الرسـالة المتضمنـة لنـا هنـا، وكيـف تتناسـب مـع مـا كُنَّـا 

ندرسـه هـذا الربـع؟ 

 

يصـف الكاتـب فـي عبرانييـن 12: 5-13، التجـارب فـي مضمـون وسـياق التأديـب. وتتكـّرر 
كلمـة »التأديـب« حوالـي عشـر مـرات في بعـض الترجمـات. وكانـت هـذه الكلمة، فـي العالَم 
اليونانـي، هـي الكلمـة األساسـية »للتعليـم«. إًذا فَهـم التأديـب معنـاه فَهـم الطريقـة التـي بهـا 
يُعلِّمنـا هللا فـي مدرسـة اإليمـان التي كان كاتب ِسـفر العبرانييـن يصفها لقرَّائه فـي أصحاح 11.
َعبْـَر األصحـاح الحـادي عشـر كله، أبـرز الكاتب أمامنا صوًرا لرجال ونسـاء اإليمـان. فاإليمان 
هـو الـذي سـند حياتهـم عندمـا واجهتهم التجـارب والظـروف الصعبـة. وإذ ندخل إلـى أصحاح 
12، يتحـّول الكاتـب إلينـا نحـن القـرّاء ليقـول إنـه مـا دام أنَّ هـؤالء قـد صمـدوا وثابـروا أمـام 
تجـارب كثيـرة واجهتهـم، فنحـن أَيًْضـا نسـتطيع أن نركـض سـباق الحياة هـذا باإليمـان. ويكمن 
ـر، فـي تركيـز أنظارنـا علـى المسـيح )عـد 2( لكـي يكـون هـو مثالنـا عندمـا نمـّر بأوقـات  السِّ
صعبـة )عـد 3(. قراءتنـا ألصحـاح 12 أشـبه بَمن يضع عدسـات ُمكبـرّة على عينيـه. فبدون هذه 
العدسـات سـتكون رؤيتنـا ومفهومنـا للصعـاب غيـر واضحـة علـى الـدوام. ولكـن إذ ننظـر عبـر 
هـذه العدسـات سـتعتدل رؤيتنـا ويـزول مفهومنـا الخاطـئ الذي تفرضـه عليا حضارتنا بالنسـبة 

لأللـم. عندئـذ سـنفهم بوضـوح ونسـتطيع أن نتجـاوب بـذكاء للتجـارب والضيقات. 

اقرأ ِمْن خالل تلك العدسات عبرانيين 2	: 	-		، وركِّز بوجه خاص على األعداد 5-		: 

ما هو مصدر التأديب:  

 

ما هو رّد فعلنا للتأديب:  

 

ما هو هدف التأديب:  

 

اقـرأ ِمـْن جديـد عبرانييـن 2	: 	-		 واعمـل قائمـة بكافـة األسـباب التـي تتناسـب 
معـك، كأسـاس للرجـاء� كيف اختبرت أنَت هـذا الرجاء في أوقـات »التعليم« الروحي 

الخاصـة بك؟ 
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12 آب )أغسطس(        الجمعة        

لمزيـد مـن الدرس: اقـرأ لـروح النبوة، ِمـْن كِتـاب »التربيـة الحقيقية«، الفصـل الذي 
بعنـوان »مدرسـة الحيـاة األُخـرى«، صفحـة 352-361 ، وصفحـة 347، 348ِمـْن الفصـل الـذي 

بعنـوان »الحيـاة اليوميـة«، فـي كتـاب »خدمة الشـفاء«. 

»تأتـي علـى الجميـع أوقـات اختبـار فيهـا يحّسـون بخيبـة أمـل قاسـية ووهـن شـديد. أيـام 
يكـون الحـزن ِمـْن نصيـب اإلنسـان بحيـث يغـدو ِمـْن الصعب عليـه االعتقـاد أّن هللا مـازال هو 
المحسـن الرحيـم نحو أوالده الضعفـاء، أيام تزعج فيها الضيقات النفس وتشـرذمها حتى ليفّضل 
اإلنسـان المـوت علـى الحيـاة. في ذلـك الحين يكـّف كثيرون عن التمسـك باهلل ويقعون أسـرى 
الشـك وعـدم اإليمـان. فلـو أمكّننـا فـي مثـل تلـك األوقـات أن نميّـز ببصيرتنـا الروحيّـة معنـى 
أعمـال عنايـة هللا، لرأينـا المالئكـة يحاولـون إنقاذنـا ِمـْن أنفسـنا ويجاهـدون لتثبيـت أقدامنـا 
علـى اآلكام الدهريّـة لينبثـق فـي أعماقنـا إيمـان جديـد وحيـاة جديـدة« )روح النبـوة، األنبياء 

والملـوك، صفحـة 111(. 

أسئلة للنقاش
	� تقـول روح النبـوة، »جمعينـا نمـر بأوقـات نحـس فيهـا بخيبـة أمـل قاسـية ووهـن 
شـديد�« مـا مـدى إحساسـنا ببعضنـا البعـض إْذ نجـوز فـي أوقـات كهـذه؟ كيف لنـا أْن 
ـالت المريرة؟  نكـون قنـوات أفضـل للرجـاء لواحدنـا اآلخـر عندما نختبـر مثل هـذه المفشِّ

2� ُعد إلى جوابك على السؤال األخير تحت يوم الثالثاء وشاركه مع أجوبة أعضاء الصف 
اآلخرين� أي فرق حدث في حياتك إْذ أبقيت أمامك دائًما حقيقة ُقرب هللا ِمْنك؟

	� اقـرأ فـي الصـف مـع األعضـاء الباقيـن مقاطـع ِمـْن ِسـفر أيـوب 8	-	4� أي صورة 
ا يمنحـك الرجاء والتشـجيع؟  عـن هللا تقّدمهـا لـك هـذه األصحاحات؟ مـاذا تتعلَّـم ممَّ
كيـف يتناسـب السـبت مـع هـذه الصـورة؟ وكيـف يسـاعد علـى إبقـاء طبيعـة هللا 

وِصفاتـه أمامنـا على الـدوام؟ 

4� الرجاء الذي يُغيِّر يأتي ِمْن السماء� وهذا يعني أننا نستطيع أن نصلّي ِمْن أجل أن 
يأتي الرجاء في حياة بعضنا البعض� اقِض بعض الوقت في الصالة ِمْن أجل أولئك الذين 
ًدا� وما هو أكثر ِمْن  تذبذب رجاؤهم واهتز مؤخًرا، حتى ينتعش ذلك الرجاء فيهم ُمجدَّ

ذلك، ماذا عساك تفعل ِمْن أجل اآلخرين الذي يُواجهون معركة خاسرة مع الرجاء؟ 

5� اجعـل شـخًصا فـي الصـف أْن يَْذكُر اختباره عندمـا ضغطت عليه التجـارب واليأس 
فجعلتـه يفقـد اإليمـان والرجـاء� مـا الـذ جعـل هـذا الشـخص يتحـوَّل إلـى الوجهـة 
الُمعاكسـة وينتصـر؟ مـاذا نسـتطيع أن نشـارك مـع بعضنـا البعـض مّمـا يسـاعدنا في 

أوقـات الشـك واليأس؟
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* 13-19 آب )أغسطس(    الدرس الثامن    

رؤية غير المنظور

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
18-23؛   :1 أفسـس  1-14؛   :14 يوحنـا  28-39؛   :8 روميـة  األسـبوعية:  المراجـع 

.31-27  :40 إشـعياء 

َم ِفي األَيَّاِم� َوبَارََك الرَّبُّ إِبَْراِهيَم ِفي كُلِّ َشْيٍء«  آية الحفظ: »َوَشاَخ إِبَْراِهيُم َوتََقدَّ
)التكوين 24: 	(�

ا باسـتمرار. »اإِليَمـاُن فَُهـَو الثَِّقُة  تعريـف اإليمـان فـي ِسـفر العبرانييـن يُشـكِّل أمامنا تحديًـّ
ـا ال نـرى؟ ولكـن هذا  ـن ممَّ ِبَمـا يُرَْجـى َواإِليَقـاُن ِبأُُمـوٍر الَ تُـَرى« )عبرانييـن 11: 1(.  كيـف نتيقَّ
َد ألنـه رأى »َمـْن ال يُـَرى« )عد 27(. حـه اختيـار موسـى فـي آية الـدرس. لقد تََشـدَّ عيـن مـا يوضِّ

ا حتـى أكثـر ِمـْن ذلـك هـو أننـا ُدعينـا لنـرى ذاك الذي هـو غيـر منظور،  ومـا يُشـكِّل تحديًـّ
ليـس فقـط عندمـا تكـون األمـور حسـنة معنا، بل وبشـكل خـاص عندما تسـوء الظـروف أمامنا. 
ق  ولهـذا نحـن بحاجـة إلـى إيمـان شـبيه بإيمـان المسـيح، ينبغـي أن يتشـكَّل بالحـق الُمتعلِـّ
ق بصـالح أبينـا السـماوي وبالقـوة المتضمنة في اسـم المسـيح،  بـاهلل وبملكوتـه. الحـق المتعلِـّ
وبالقيامـة وبمحبـة هللا، هـو حـق أساسـي يجعلنـا قادريـن علـى الصمـود عندمـا نجتـاز فـي 

التجـارب والضيقـات الُْمْحرِقَـة ونُجـرَّب ألن نشـكِّك فـي كل شـيء. 

ة حقائـق عـن هللا يُمكـن أن  نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: أيَـّ
تدعمنـا حتـى خـالل أسـوأ الظـروف. 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 20 آب )أغسطس(.  *نرجو التََّعمُّ
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14 آب )أغسطس(        األحد        

سخاء اآلب السماوي
»لـو كان هللا يحبنـي حًقـا، لـكان بالتأكيـد يحقـق لـي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.« كم 
مـرة راودتنـا هـذه الفكـرة؟ إنَّنـا نتطلَّع إلـى ظروفنا ثم نبدأ في التسـاؤل فيمـا إذا كان هللا يُحبَّنا 

حًقـا، ألنـه إذا كان كذلـك الختلفت األمـور معنا. 
فكرتـان تؤديـان فـي الغالب إلى تَشـكُِّكنا في صـالح هللا: )1( عندما تعتمل فـي داخلنا رغبة 
ـة لشـيء نعتقـد أنـه جيِّـد لنـا. )2( قـد نتشـكَّك فـي صـالح هللا ألن اختبارنا يتعـارض مع ما  ُملحَّ
نؤمـن بـه. فـإذا كان شـيئًا مـا يبـدو لنـا جيِّـًدا، فنعتقـد أنـه البُـدَّ وأن يكـون بالفعـل صالًحـا لنا. 

ولهـذا فنحـن نغضـب ِمـْن هللا عندما ال نسـتطيع الحصـول عليه. 
هنـا ينبغـي لإليمـان أن يلعـب دوره. فاإليمـان يبـدأ فـي العمل بشـكل خاص فـي مثل تلك 

األوقـات التـي نُجـرَّب فيهـا ألن نتشـكَّك في هللا وفـي صالحه. 

ا، إذ تصـف لنا صـالح هللا لنا� ما هي األسـباب  الفقـرة الـواردة فـي روميـة 8: 28-9	 قويـة ِجـدًّ
ـك فـي صالح هللا؟  التـي تجدهـا فـي هـذا النص لحمايـة عقولنا ِمـْن التوغُّل في الشَّ

 

 

 

نجد في اآلية 32 ِفكرة منطقية تساعدنا بشكل كبير في حفظنا ِمْن االنهيار أمام ظروفنا. 
»لـم يتـردَّد هللا فـي أن يُخاطـر بكل شـيء ِمْن أجلنا إذ تبنَّى حالتنا وَعرَّض نفسـه إلى األسـوأ 
بإرسـاله ابنـه الوحيـد. ولـو وجـد شـيئًا آخـر ليفعلـه لنـا لفعلـه بـكل رضـى« )ترجمة تفسـيرية 
لآليـة فـي روميـة 8: 32(. فكيـف لنا أن نفكر بعد كل ذلك أن هللا بعد أن أرسـل المسـيح ليموت 

عنَّـا، يتحـوَّل ضّدنا ويكون بخيـاًل معنا؟ 
ى فـي مـوت المسـيح علـى الصليـب، ينبغـي أن  ق بسـخاء هللا معنـا كمـا تجلَـّ الحـق المتعلِـّ
يكـون لـه تأثيـر أكبـر في تفكيرنـا ِمْن كافة التشـكُّكات التي قـد تولِّدها فينـا التجـارب الُْمْحرِقَة 

التـي نتعـرض لها. 

كيـف يُمكـن لحـق صـالح هللا أن يكـون لـه تأثيـر أقـوى عليـك ِمـْن تشـكُّكاتك؟ ُخـْذ 
ـل فـي الحـق المتعلِّـق بإرسـال هللا للمسـيح ليمـوت نيابـة عنـك،  بعـض الوقـت لتتأمَّ
وأنَّ هـذا السـخاء العظيـم يسـتمر معـك اليوم بـآالف الطُّرُق األخـرى المختلفـة� ماذا 

يفعـل ذلـك إليمانك؟ 

56



15 آب )أغسطس(        االثنين        

ِباْسِم المسيح 
»إِْن َسأَلُْتْم َشْيًئا ِباْسِمي َفإِنِّي أَْفَعلُُه« )يوحنا 4	: 4	(� 

ة أطـول. فـذاك الـذي كان عونًـا وتشـجيًعا لهـم  لـم يكـن المسـيح ليبقـى مـع التالميـذ ُمـدَّ
كان سـيذهب إلـى السـماء، وكان التالميـذ قـد بدأوا يشـعرون بالحيـرة واالرتبـاك والعجز. ولكن 
التالميـذ وإن كانـوا لن يسـتطيعوا رؤيته جسـديًّا فيما بعد، فقد أعطاهم المسـيح وعـًدا متميزًا. 
اقـرأ يوحنـا 14: 1-14. وفًقـا لآليتيـن 13، 14 يَِعـْد المسـيح أن يفعـل لنـا »أي شـيء« نطلبه 

ِباْسـِمه. ولهـذا السـبب نحـن نختـم صالتنـا دائًما »ِباْسـِم المسـيح، آمين.« 

عنا على  عندمـا نقـول ذلـك، فمـاذا نعـرف عادة عـن معناها؟ مـاذا يعني المسـيح عندما يشـجِّ
الصـالة بهـذه الطريقـة؟ أيَّـة تلميحـات توجـد فـي هـذه اآليـات وتسـاعدنا علـى فهـم النقطة 

التـي أرادها المسـيح؟ 

 

 

 

م طلباتنـا »ِباْسـِم المسـيح«، فلنـا أن نتأكـد أن كل السـماء تعمـل لصالحنـا.  عندمـا نقـدِّ
قـد ال نـرى المالئكـة يعملـون ِمـْن حولنـا، ولكنهـم يُرَْسـلون ِمـْن عـرش هللا السـماء، ِباْسـِم 

لتلبيـة طلباتنـا. المسـيح 
أحيانًـا، عندمـا نصلـي ِباْسـِم المسـيح ونفتـح أعيننـا بعد ذلـك، نتوقّـع أن يختلف كل شـيء 
ِمـْن حولنـا، ولكـن األمـور تبـدو كمـا هـي. ومـع ذلـك فقـوَّة هللا، وإن كانـت تأتـي أحيانًـا بقـوَّة 
أ المسـيح العاصفـة، إال أنهـا قـد تأتـي أَيًْضـا  وتأثيـر كبيـر وملحـوظ، مثلمـا حـدث عندمـا هـدَّ
بهـدوء غيـر ملحـوظ، مثلما حـدث عندما أعانت قوة هللا المسـيح في جثسـيماني. قد ال يحدث 

دائًمـا شـيء ملحـوظ بشـكل ُمفاجـئ، ولكـن هـذا ال يعنـي أن هللا ال يعمـل ِمـْن أجلنا. 

اقـرأ مـرَّة أخـرى يوحنـا 4	: 	-4	� وإذ تقرأ، تصّور أّن المسـيح يحّدثك ُمباشـرة، وجًها 
لوجـه� أي رجـاء وتشـجيع يمكنـك اسـتخالصهما ِمْن هـذه الوعود؟ وفـي الوقت ذاته، 
اسـأل نفسـك، »مـا هـي األمور التي فـي حياتـي وتعطِّل إتمـام هذه الوعـود لي؟ وما 

هـي التغييـرات التـي علـّي أن أعـزم في قلبي علـى إحداثها فـي حياتي؟« 
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16 آب )أغسطس(        الثالثاء        

ة القيامة قوَّ
تُحاكـي القيامـة ُمعضلـة العجـز البشـري وتُجيـب عليهـا. عندمـا نفكِّـر فـي حيـاة أو مـوت 
المسـيح وقيامتـه، فكثيـرًا مـا نفّكـر أَيًْضـا فـي أنَّ مـوت المسـيح هـذا كان هـو الحـدث الـذي 

صالحنـا قانونيًّـا مـع هللا. وهـذا صحيـح طبًعـا.
ولكـن القيامـة تُضيـف بُعـًدا محـّدًدا للخـالص. قيامة المسـيح رائعة ليـس فقط ألنهـا تُظِهر 
لنـا أننـا أَيًْضـا سـنقوم فـي يـوم ما. بـل القيامـة َوَضَعت المسـيح علـى يمين اآلب السـماوي في 
ة القيامـة هذه هـي القوَّة ذاتهـا التي يجعلهـا هللا متوفِّرة لنـا اليوم.  مركـز القـوَّة والسـلطة. وقـوَّ

ة  ث الرسـول بولـس فـي أفسـس 	: 8	-	2 عن قوَّة هللا� مـاذا يعلِّمنا هـذا المرجع عن قوَّ يتحـدَّ
القيامـة؟ أي رجـاء ووعد تجدهما لنفسـك فـي هذه اآليات؟ 

 

 

 

 

 

ى الرسـول بولـس أن يفهـم أهـل أفسـس بعـض األمـور القليلـة التـي ال يُمكـن فهمهـا  صلَـّ
بشـكل صحيـح إال بمسـاعدة إلهيـة: )1( إنـه يوجـد رجـاء بالتغييـر وبمسـتقبل أبـدي دعانا إليه 

ت لصالحنـا.  ة التـي تجلَـّ المسـيح. )2( أن نفهـم القـوَّ
حـاول بولـس بعـد ذلـك أن يَِصـَف مـدى روعة هـذه القـوة. والقـوة المتوفّرة لنـا اليوم هي 
ًدا، بـل وإلى مـكان القوة  ذاتهـا التـي أقامـت المسـيح، ليـس فقـط ِمـْن القبـر إلى الحيـاة ُمجـدَّ

عـن يمين اآلب السـماوي. 
ولكـن بولـس ال يتوقـف هنـا، فالقيامـة لـم تمنـح المسـيح ُمجـرَّد قـوة اعتياديـة، بـل القوة 

ر كل يحتـاج إليـه شـعبه عبـر األبديـة بطولهـا! والسـلطة ألن يحكـم وليوفَـّ

ة المسـيح الُمقـام� ومتى  أدرج قائمـة بالمجـاالت التـي فـي حياتـك وتحتـاج إلـى قـوَّ
انتهيـت ِمـْن ذلـك، صـلِّ أن تُطَبَّـْق هـذه القـوة علـى كافة هـذه المجـاالت الُمحتاجة 
إلـى قوة المسـيح� وفي الوقت ذاته، ماذا عسـاك تفعل بشـكل أفضـل، وأيَّة اختيارات 

يَّـة أكبر؟ يمكنـك اتخاذهـا لتتيـح لهذه القـوة أن تعمـل فيك ِبُحرِّ
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17 آب )أغسطس(        األربعاء        

يحمل كافة همومنا
توجـد صفيحـة معدنيـة يُعلِّقهـا بعـض النـاس فـي بيوتهم كُِتـَب عليهـا، »لمـاذا تصلِّي وأنت 
قـادر علـى أْن تقلـق؟« وهـذا يضحكنـا ألننـا نَْعلَـم تماًمـا أنَّنا كثيـرًا ما نَقلـق ِعَوض الُقـدوم إلى 

هللا بـكل ما يشـغلنا. 
قـال أحدهـم مـرّة أنـه عندمـا تتعقـد حياتـك كلها، فأعطهـا هلل واجعلـه يفك عقدهـا. إنَّ هللا 
ـك بمعضالتنـا حتى نـكاد ننهـار تماًمـا. وهذا  يتـوق ألن يفعـل هـذا لنـا. ومـع ذلـك فإننـا نتمسَّ
أمـر غريـب فـي حـّد ذاتـه. فلمـاذا ننتظر حتـى نُصـاب باليـأس قبـل أن نذهب إلى المسـيح؟ 

يقتبـس الرسـول بطـرس 	بطـرس 5: 7 ِمـْن مزمـور 55: 22� مـا هـي الرسـالة األساسـية لنا هنا؟ 
راجـع أَيًْضا متـى 6: 25-		�

 

ا وال يوجد فيها أسـرار، وهي تعنـي تماًما مـا تقول. فكلمـة »ُملِْقين«  هـذه آيـة بسـيطة ِجـدًّ
تعنـي تماًمـا مـا تقصـده. أي أن ترمـي وتتخلـى عـن، بحيـث أنَّ مـا يُسـبِّب لـك األلـم والقلق ال 
ة صلـة بـك. ولكـن أحمالنـا، طبًعـا ال تُلقـى هكـذا فـي أي مـكان. وقلقنـا ال يختفي  يعـود لـه أيَـّ
فـي فـراغ. فهـو يُعطـى ألبينـا السـماوي الـذي يَِعـد بـأن يحـل الُمعضلـة لنا. وذلـك مـا يقوله لنا 
المسـيح أَيًْضـا فـي اآليـات التـي وردت فـي إنجيل متـى. والُمعضلة فـي عمل ذلك ليـس في أنه 
صعـب، بـل باألحـرى ألنـه يبـدو فـي غايـة السـهولة بحيث أننـا ال نكاد نصـّدق حدوثـه هكذا. 

توجـد أسـباب كثيـرة ومتنوعـة للقلـق. قـد يكون ذلـك ناتج عن ضغـوط العمـل أو عن نقد 
ع أو عـن شـعورنا بـأنَّ أحـًدا ال يريدنا وال يحبنـا أو عن توعُّـك الصحـة أو االفتقار إلى  غيـر متوقَـّ
المـوارد الالزمـة. أو عـن الشـعور بأننـا لسـنا صالحيـن بمـا يكفي في نظـر هللا أو أننـا لم نحصل 

على الغفـران... إلخ. 
ـكنا بُمعضالتنـا، فأحـد هـذه األسـباب هـو أننا نعتقـد أننا  مهمـا كانـت األسـباب خلـف تمسُّ
نسـتطيع حـلَّ هـذه الُمعضـالت أفضـل ِمـْن أي شـخص آخـر. ولكـن الرسـول بطرس يحثنـا على 
إعـادة النظـر فـي اعتقادنـا هـذا. السـبب الـذي ِمـْن أجلـه ال ينبغـي أن نقلـق هـو أّن هللا يهتـم 
بنـا. ولكـن هـل هللا مـا زال يهتـم بالقـدر الكافـي ليتدخـل عندما يوشـك الطالق أن يحـدث بين 
زوجيـن أو عندمـا نشـعر بعجزنـا التام وعـدم نفعنا؟ يؤكد الِكتـاب أنَّ هللا يهتم بمـا يكفي ليغيّر 

ويُحـوِّل أي ظـرف نتعـرض له؟ 

مـا هـي بعـض األمـور التـي تقلقـك اآلن؟ مهما كانـت هذه األمـور منطقية وشـرعية، 
ومهمـا كانـت ُمزعجـة، فهـل يصعـب أمـر علـى الـرب؟ ربمـا أكبـر معضالتنا هـي أننا 
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وإن كنـا نؤمـن بمعرفـة هللا لمـا نواجهـه وبقدرته على حـل الُمعضلـة، إال أننا ال نؤمن 
أنـه سـيحلها بالطريقـة التـي نريدهـا نحـن� تأمـل فـي هـذه النقطـة األخيـرة وأسـأل 

نفسـك مـا مـدى واقعيتها فـي حياتـك الخاصة؟ 

18 آب )أغسطس(        الخميس        

الُمواظبة على األمانة حتى عندما ال نستطيع رؤية هللا
مـن غيـر الُمِسـرِّ أن نفّكـر بـأن أحـًدا ال يهتـم بما يحـدث لنا. ولكـن أن نُفِكر بـأن هللا ال يعرف 
وال يهتـم، يُمكـن أن يصيبنـا باإلحباط. وبالنسـبة لرعايا مملكة يهوذا المسـبيين فـي بابل، بدا لهم 
أنَّ هللا ال يُبالـي كثيـرًا بوضعهـم. كانـوا مـا يزالـون فـي األَسـر ويشـعرون بـأنَّ هللا هجرهـم بسـبب 
ث لهم بكلمـات العزاء. وفي إشـعياء 40 يتحـدث النبي إلى  خطاياهـم. ولكـن النبـي إشـعياء تحـدَّ
الشـعب عـن إلههـم بشـكل عطوف، »كَـرَاٍع يَرَْعـى قَِطيَعـُه. ِبِذرَاِعـِه يَْجَمُع الُْحْمـالََن، َوِفـي ِحْضِنِه 
ة طويلة على األَْسـر، بدأ المسـبيون  يَْحِملَُهـا، َويَُقـوُد الُْمرِْضَعـاِت« )عـد 11(. ولكن بعد انقضاء ُمدَّ
يفكِّـرون، »أيـن أنـت يـا هللا؟ نحـن ال نـرى أي دليل على أنك مـا زلت معنا أو على أنـك تهتم بنا.«

اقـرأ إشـعياء 40: 27-		� بأيـة طُـرق يِصف إشـعياء الـرََّب؟ كيف ُقِصَد لهـذا الوصف أن يجيب 
ي إِلِهـي« )عد 27(� علـى اعتقادهـم، »َقـِد اْخَتَفـْت طَِريِقي َعِن الـرَّبِّ َوَفاَت َحقِّ

 

 

مجموعـة أخـرى ِمـْن النـاس الذيـن ربمـا ظنـوا أَيًْضـا أنَّ طريقهـم قـد اختفت عـن هللا، جاء 
ـفر كلـه لم يُذكر اسـم هللا وال حتى مـرَّة واحدة.  الحديـث عنهـم فـي ِسـفر أسـتير. ففي هذا السِّ
ولكـن القصـة كلهـا هـي عبارة عن عرض حـيٍّ لتدخُّل هللا إلنقاذ شـعبه ِمْن تطبيق ُحكم مرسـوم 
لـم يُمكـن العـودة عنـه بإهالكهـم. وهـذه القصـة ال تَِصـف أحـداث الماضـي وحسـب، بل هي 
ترمـز أَيًْضـا إلـى وقت ما في المسـتقبل سـيُواجه فيه شـعب هللا االضطهـاد مرّة أخرى وَسـيَْصُدر 
أَيًْضا مرسـوم بإبادتهم )رؤيا 13: 15(. أال ترى مدى سـهولة الوصول إلى االسـتنتاج أنَّه إذا كانت 
مثـل هـذه الظـروف الفظيعـة تَْحـُدث، فال بُـدَّ أْن يكـون هللا قد َهَجر شـعبه؟ ولكن ليـس لنا أْن 

نخـاف. فـاهلل الـذي أنقـذ ُمختاريه فـي قصة أسـتير، سـيُنِقذهم ثانية في األزمـة األخيرة. 

قرأنـا كيـف وصـف النبـي إشـعياء هللَا للمسـبيين� كيف لـك أنت أن تِصـف هللا ألناس 
يشـعرون أنَّ هللا قـد اختفـى وَهَجرَهـم؟ كيف لك أْن تعلِّمهـم أْن ينظروا بعين اإليمان 

وال يعتمـدوا علـى مـا يرونه يحدث ِمـْن حولهم، بعيونهم البشـرية؟ 
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19 آب )أغسطس(        الجمعة        

رس: اقـرأ الفصـل الـذي بعنـوان »فـي عهـد الملكـة أَْسـِتير«، صفحـة  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
395-399 ِمـْن كتـاب األنبيـاء والملـوك.

»ألَـْم يَِعـْد هللُا بإعطـاء الـرُّوح الُْقـُدس لَمـن يطلبونه منـه؟ وأليس هـذا الروح مرشـًدا واقعيًا 
قـوا مـا يقولـه هللا وكأنَّ ذلـك تصلًُّفـا ِمـْن  وحقيقيًـا وفعليًّـا؟ يخـاف بعـض النـاس ِمـْن أن يصدِّ
جانبهـم أو ُجـرأة تتجـاوز الحـدود. إنَّهـم يُصلُّون إلـى هللا أْن يُعلِّمهم ومع ذلـك يخافون ِمْن أخذ 
ـدِّ ليؤمنـوا أنَّهـم تعلَّمـوا بالفعـل ِمْنـُه. طالما نحن نأتـي إلى أبينا السـماوي  كلمـة هللا مأخـذ الجَّ
باتِّضـاع وبـروح ُمشـتاقة وراغبـة في التعلُّم، فلماذا نتشـكَّك في إتمام هللا لوعـده الخاص؟ عليك 
أال تشـك فـي هللا ولـو للحظـة واحـدة، وبالتالـي تهينـه. متى سـعيت ألن تعـرف إرادتـه، فدورك 
فـي هـذه العمليـة مـع هللا هـو أن تؤمـن أنه سـيقودك ويرشـدك ويبـاركك إْذ تلتـزم بإرادته. قد 
ال نثـق فـي ذواتنـا لئال نسـيء تفسـير تعاليمه، ولكـن اجعل، حتى هـذا األمر، موضـوع صالتك، 
ـر خططه وإرشـاد  وثِـْق بـاهلل، ثِـْق بـه أَيًْضـا إلى الحد األقصـى، بأن الرُّوح الُْقُدس سـيقودك لتفسِّ

عنايتـه، بطريقـة صحيحـة« )مخطوطات منشـور، مجلـد 6، صفحة 25(.
ـك والتأثيـرات الُمعاكسـة. واالختبار الـذي تناله  »يتقـوَّى اإليمـان بالصـراع والجهـاد ضدَّ الشَّ
ِمـْن هـذه التجـارب هـو أكثـر قيمة ِمـْن أغلـى الجواهـر« )الشـهادات، مجلد 3، صفحـة 555(. 

أسئلة للنقاش
ـف عن بعض األمـور التي نؤمـن بهـا دون أن نراها،  	� تحـّدث مـع باقـي أعضـاء الصَّ
أمـور نَْعلَـم أنهـا حقيقـة ومـع ذلـك فهي غيـر منظـورة لنا� كيـف يسـاعدنا ذلك على 

فهـم معنـى أن »نـرى ذاك الـذي ال يُرى«؟

2� ناقـش السـؤال األخيـر تحـت يـوم األربعـاء� كـم مـرَّة نجـد أنفسـنا فـي مثـل ذلك 
الموقـف؟ ومـاذا يمكننـا أن نفعـل لكـي نتمكَّن ِمـْن الثقـة أكثر بأن طريـق الرب هي 

األفضـل، حتـى وإن لـم تكـن هي مـا نريد؟ 

	� إذا كان اإليمـان يتقـوَّى بالجهـاد والصـراع ضـد التشـكُّكات والتأثيرات الُمعاكسـة، 
وإذا كان ذلـك يقـود إلـى اختبـار أكثـر قيمـة ِمْن الجواهر النفيسـة، فكيـف ينبغي أن 

يصقـل ذلـك الطريقـة التـي ننظـر بها إلـى مثل ذلـك الصـراع والجهاد� 

4� معظمنـا رأى آخريـن، وربمـا مسـيحيين مثلنـا، فـي مواقـف كانت نتيجتهـا فظيعة، 
علـى األقل، ِمْن وجهة نظرنا الخارجية� فاألسـوأ حـدث لهم برغم الصلوات والمجهودات 

الحثيثـة التـي بُِذلَـت� فكيـف نفهم ذلك فـي ضوء ما كنَّا ندرسـه هذا األسـبوع؟ 

6	



* 20-26 آب )أغسطس(    الدرس التَّاسع    

حياة التمجيد والتسبيح

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: فيلبـي 4: 4-7؛ يشـوع 5: 13- 6: 20؛ مزمـور 145؛ أعمـال 16: 16-

34؛ 2أخبـار األيـام 20: 30-1.

آية الحفظ: »اِْفرَُحوا ِفي الرَّبِّ كُلَّ ِحيٍن، َوأَُقوُل أَيًْضا: اْفرَُحوا« )فيلبي 4: 4(�

يسـهل علينـا دائًمـا التسـبيح هلل عندمـا نشـعر بالفـرح. ولكـن ال يكـون األمر بهذه السـهولة 
عندمـا تسـوء معنـا األمـور أو نكـون في ظروف صعبـة وتجتاحنـا التجـارب الُْمْحرِقَـة. ومع ذلك 
ه أكثـر ِمْن أي وقـت آخر، ألن  فإننـا نحتـاج فـي ذلـك الوقت ِمـْن األزمـات أن نُسـبِّح هللا ونُمجدِّ

التسـبيح هـو وسـيلة تسـاعدنا فـي الُمحافظة علـى إيماننا. 
التسـبيح يمكنـه أْن يحـوِّل حتى أسـوأ الظـروف، ليس بمعنى تغييـر الحقائق ِمـْن حولنا، بل 

يات.  بمعنـى إمكانيـة تغييرنـا نحن والذين حولنا بشـكل يُسـاعدنا على ُمواجهـة التَّحدِّ
التسـبيح هـو بمثابـة اإليمـان العامـل. قـد ال يبـدو التسـبيح طبيعيًّـا لنـا دائًمـا، ولكننـا متى 

مارسـناه بحيـث يصبـح جـزًءا طبيعيًّـا ِمـْن حياتنـا، يكـون له قـوَّة علـى التغييـر واالنتصار. 

نظـرة خاطفـة إلى موضـوع هذا األسـبوع: ما هو التسـبيح؟ وكيـف يمكن له 
ل الظروف  ـااًل في الظـروف الصعبة؟ وكيف للتسـبيح أن يُغيِّرنا ويُبـدِّ أن يكـون سـالًحا روحيًّـا فعَّ

الُمحيطـة بنا؟ 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم، الموافق 27 آب )أغسطس(. *نرجو التََّعمُّ
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21 آب )أغسطس(        األحد        

مجال وإطار التسبيح
ُحِكـَم بالمـوت علـى الكاتـب الروسـي المشـهور فيـودور دوستويفسـكى. وفي آخـر لحظة، 
ث عن  اسـتُبِْدَل الُحكـم. وقـد قضـى سـنوات طويلـة في السـجن ِعـوَض ُحكم المـوت. وإذ تحـدَّ
اختبـار سـجنه قـال، »عليـك أن تظـّل مؤمًنا حتـى النهاية حتـى وإْن ضلَّ كل النـاس وبقيَت أنَت 

المؤمـن الوحيـد. أحضـر تقدمتـك حتـى في هـذه الحالة وسـبِّح هللا فـي وحدتك.«
وقـد رأينـا فـي هـذه الـدروس كيـف اْحتََمـَل الرسـول بولـس اضطهـادات فظيعـة ال تـكاد 
ق وواجـه المقاومـة الشرسـة. ولكنـه اآلن يجلس في سـجن رومانـي دون أن يتطرَّق اليأس  تُصـدَّ

ع بها أهـل فيلبي! إلـى قلبـه، بـل ِعَوًضـا عـن ذلـك نجـده يتـوق ألن يكتـب رسـالته ليُشـجِّ

اقـرأ فيلبـي 4: 4-7� كيـف، تعتقـد، كتـب بولس ذلك التشـجيع بينما كان هو نفسـه مسـجونًا؟ 
ـر الـذي تجده في هـذه اآليـات للحصول على سـالم هللا فـي القلب؟  مـا هـو السِّ

 

االبتهـاج والسـرور ليسـا غريبيـن عندمـا تكون األمـور معنا على خيـر ما يُرام. ولكن الرسـول 
بولـس يَحثُّنـا علـى الفـرح فـي كل حيـن. وهـذا قد يبـدو غريبًـا. وإذا أخذنـا ما كتبـه بولس هنا 

ان علـى حياتنا:  بشـكل حرفـي، فسـنجد فيه تطبيقـان مهمَّ
1. علينا أن نفرح في كل حين. وهذا يعني الفرح حتى وإن ساءت ظروفنا؟ 

2. إذا كان علينـا أن نفـرح فـي كل حيـن، فهـذا البُـدَّ وأن يعنـي أَيًْضـا أنـه علينـا أن نتعلَّم أن 
نفـرح حتـى فـي األوقـات التي ال نشـعر هكذا. 

يدعونـا الرسـول بولـس ألن نُسـبِّح هللا حتى وإْن بدا ذلـك غير طبيعي في كثيـر ِمْن األحيان، 
بـل وقـد يبـدو غيـر طبيعـي أو غيـر معقـول. ولكـن بالـذات، ألنـه فـي بعـض األحيـان يبـدو 
الفـرح غيـر معقـول، أننـا ُدعينـا لنفـرح. وبمعنـى آخـر، التسـبيح هـو عمـل اإليمـان. وكمـا أنَّ 
ق باهلل، كذلك التسـبيح هو أمر  اإليمـان ال يرتكـز علـى الظـروف، بل باألحـرى على الحق الُمتعلِـّ
نفعلـه ليـس ألننا نشـعر شـعوًرا حسـًنا، بل بسـبب الحـق الُمتعلِّق بشـخصية هللا ومـا وعدنا به. 

والُمدهـش هـو أن إيمانًـا كهـذا هـو الـذي يبـدأ في تشـكيل أفكارنـا ومشـاعرنا وظروفنا.  

أي َحـقٍّ عـن هللا يٌَعرِّفـه الرسـول بولـس فـي آيـة اليـوم – حق جعـل بولس قـادًرا على 
ـا تعرف أنه الحـق الُمتعلِّق  التسـبيح حتـى وهـو في السـجن؟ اكتـب قائمة صغيرة عمَّ
بـاهلل� راجـع هـذه القائمـة وسـبِّح هللا علـى كل نقطـة فيهـا� كيـف يُغيِّر ذلك شـعورك 

ونظرتـك إلـى الظـروف التي تمـرُّ بها؟ 

6	



22 آب )أغسطس(        االثنين        

صالة تتخطَّى الَعَقَبات
يوجـد قـول مأثـور فـي اإلنجليزيـة هـو: »االنحبـاس في زاويـة«. بمعنـى أنك عندمـا تدهن 
أرضيـة خشـبية لُِغرفـة مـا، تكتشـف فـي النهايـة أنـك َحبَْسـت نَْفَسـك فـي آخـر زاويـة فيها وال 
تسـتطيع الخـروج إال إذا ِسـرَْت علـى الطـالء الـذي ال يـزال لزًجـا، فتضطـر إلـى البقـاء فـي ذلك 

الرُّكـن حتـى يجـف الطالء. 
وأحيانًـا يبـدو أَيًْضـا أنَّ إيماننـا يحبسـنا في زاويـة. فنحن نَِصل إلـى حالة ُمعيَّنـة، ومثلما هو 
الحـال بالنسـبة للطـالء اللـزج علـى األرض، فـإن إيماننا »يحبسـنا«. نتطلَّع إلى الظـرف أو الحالة 
التـي نحـن فيهـا، فنضطـر إما إلـى أن ننكـر هللا ونرفضه ونرفض اإليمان وكل شـيء آخـر آَمنَّا به، 

أو أن يجبرنـا إيماننـا علـى تصديق ما يبدو ُمسـتحياًل.
ة 40 سـنة. فهـم لـم  وقـد أتـى هللا بشـعبه إلـى زاويـة محصـورة بعـد أْن جالـوا فـي البريَـّ
يقدُهـم إلـى أرض خاليـة خضـراء، بـل باألحـرى إلـى إحـدى أكثـر الُمـُدن تحصيًنـا فـي المنطقة 
كلهـا. فـكان عليهـم أن يسـيروا حـول أريحا في صمـت على مدى سـتة أيام. وفي اليوم السـابع، 

أََمرَهـم هللا أن يهتفـوا ألنَّ الهتـاف المصحـوب بصـوت األبـواق سـيجلب لهـم النُّصـرة. 

اقرأ يشوع 5: 		-6: 20� ما الذي حاول هللُا تعليمه لشعبه قديًما؟ 

 

الهتـاف بصـوت ُمرتفـع لم يكن لِيُسـبِّب اهتـزازات تهدم أسـوار أريحا. عندما دعا هللا شـعبه 
للهتـاف، فهـو ذات الهتـاف الـذي كتـب عنـه داود فـي مزمـور 66: »اِْهِتِفـي هلِل يَـا كُلَّ األَرِْض! 
رَنُِّمـوا ِبَمْجـِد اْسـِمِه« )العـددان 1، 2(. فُهتـاف شـعب هللا أمـام أسـوار أريحا كان تسـبيًحا. فبعد 
سـتة أيـام ِمـْن النَّظر إلـى األسـوار الُمرتفعة الضخمـة، البُدَّ وأنهم اسـتنتجوا أنه يسـتحيل عليهم 

تحطيمهـا بقّوتهـم الذاتية. 

كيف تساعدنا هذه الفكرة على فهم ما جاء في عبرانيين 		: 0	؟

 

عندمـا يكـون هللا علـى وشـك أن يفعـل شـيًئا مـا فـي حياتنـا، فهـو قـد يحضرنـا إلى ما 
يُشـبه أريحـا، ألنـه ربما يُريـد أن يُعلّمنا أنَّ القـوة على االنتصار ال تأتي ِمـْن داخلنا وال 
ِمـْن خططنـا – فـكل مـا نحتاجه يأتينـا ِمْن خارج أنفسـنا� فمهمـا كانت العقبـات التي 
أمامنـا منيعـة فدورنـا هـو تسـبيح هللا مصدر كل مـا نحتاجه� ذلـك هو اإليمـان العامل� 
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23 آب )أغسطس(        الثالثاء        

حياة التسبيح
قـد ال يكـون التسـبيح هلل أمـرًا طبيعيًـا معنـا، حتى فـي الظروف الجيـدة. وبالتالـي كم يكون 
أصعـب أن نفعـل ذلـك فـي األوقـات السـيئة؟ ومـع ذلـك فهـذا هـو مـا ُدعينـا لنفعلـه بالذات. 
ل ِمْن كونه ُممارسـة نفعلهـا في وقت  التسـبيح هـو أمـر علينـا التـدرُّب عليه حتـى يتغيَّر ويتبـدَّ
د أو مناسـبة معيَّنـة، إلـى ُمحيـط نعيش فيه باسـتمرار. التسـبيح ينبغي أال يكون ُممارسـة  محـدَّ

ُمعيَّنـة بقـدر ما يكـون طريقـة معيَّنة للحيـاة ذاتها. 

اقـرأ مزمـور 45	� مـا هي األسـباب التـي يُعطيها داود لتسـبيح هللا؟ بأيَّة طـرق ينبغي لكلمات 
هـذا المزمـور أن تكون كلماتك أنـت أَيًْضا؟ 

 

 

 

كتب الواعظ اإلنجليزي الشـهير شـارلز هادسـون سـيرجيون، كتابًا بعنوان »ممارسة التسبيح«. 
ه شـارلز  والكتـاب كلـه يرتكـز على اآلية السـابعة ِمـْن المزمور 145. ومـن هذه اآلية القصيرة يوجِّ

انتباهنـا إلـى ثالثـة أمور مهمة يُمكن أن تسـاعدنا في تطوير روح التسـبيح في حياتنا: 
	� يمكننـا أن نُمـارس التسـبيح إْذ ننظـر حولنـا� فـإذا لـم ننظر حولنـا لنرى َعظََمـة هللا، فلن 
يكـون لنـا سـبب لتسـبيحه. فمـاذا تـرى فيمـا َخلقـه هللا ويسـتدعي التسـبيح والتمجيـد، مثـل 
جمـال وتناُسـق الخليقـة؟ ومـاذا تـرى فـي العالَـم الروحـي ويسـتدعي التسـبيح، مثـل اإليمـان 

الُمتنامـي فـي المسـيحيين الذيـن فـي ُمْقتَبَـل العمر؟ 
2� يمكـن ُممارسـة التسـبيح إذ نتذكَّـر مـا رأينـاه. إذا كنـا نـودُّ أن نعيـش فـي ُمحيـط ِمـْن 
التسـبيح، فعلينـا أن نتذكَّـر السـبب لذلـك. بأيّـة طُـرُق يمكننـا أن نتذكَّـر األشـياء العظيمـة عـن 
هللا بحيـث أنَّ صالحـه وحقـه ال يغيبـان عـن تفكيرنـا )مثل تطوير شـعائر ُمعينة أو رمـوز تذكّرنا 

بصالحه(؟
ث عنـه� ليـس التسـبيح أمـرًا نفعلـه فـي عقولنـا.  	� يمكـن أن نُمـارس التسـبيح إذ نتحـدَّ
فالمقصـود بالتسـبيح أن ينطلـق ِمـْن أفواهنـا وأْن يسـمعه الذيـن حولنـا. مـا هي األسـباب التي 

تدفعـك ألن تُسـبِّح هللا لفظيًّـا؟ ومـاذا يكـون تأثيـر هـذا التسـبيح، وعلـى َمـن؟ 

ـع فـي هـذه النقـاط الثالث� مـاذا عسـاك تفعل لتطويـر عادة  خـذ قلًمـا وورقـة وتوسَّ
التسـبيح هـذه فـي حياتك؟ 
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24 آب )أغسطس(        األربعاء        

شاهد يَُبكِّت
كان للتسـبيح تأثيـر ُمدهـش فـي ِسـفر أعمـال الرسـل علـى الذين سـمعوه. اقرأ أعمـال 16: 
16-34. لقـد أُلقـي بولـس وسـيال فـي السـجن بعـد أن ُمزِّقـت مالبسـهما وُضربـا بالسـياط. ولم 
ـد جراحهمـا أو يضـع زيتًـا علـى ظهريهمـا الُمَمزَّقَيـن. فـإذ كان يشـعران بألـم  يوجـد َمـْن يُضمِّ
شـديد، ُوِضَعـا فـي السـجن الداخلي الُمظلـم، وُوضعـت أيديهمـا وأرجلهما في المقطـرة. ولكن 

سـرعان مـا سـمع السـجناء اآلخريـن بولس وسـيال يُصلِّيـان ويسـبّحان هللا. 
ان أنَّ أحـًدا ِمْن السـجناء بَمـن فيهم بولس وسـيال لم  ـجَّ وبعـد حـدوث الزلزلـة، اكتشـف السَّ
، َمـاَذا يَْنبَِغـي أَْن أَفَْعَل  يهـرب »فََخـرَّ لِبُولُـَس َوِسـيالَ َوُهـَو ُمرْتَِعـٌد، ثُـمَّ أَْخرََجُهَما َوقَاَل: ›يَا َسـيَِّديَّ

لَِكـْي أَْخلَُص؟‹« )أعمـال 16: 29، 30(. 

ـجان يركِّز علـى حاجته إلى الخـالص؟ أي دور، تعتقد،  لمـاذا تسـبَّب هـذا الَحَدث في َجْعل السَّ
ـجان وكّل  ـجناء وفي تجديد السَّ لعبتـه صلـوات بولس وسـيال وتسـبيحهما في عدم هـروب السُّ

أهـل بيته؟ 

 

 

مـن الُمدهـش أن نفكِّـر أن تسـبيحنا يُمكنـه أن يُغيِّـر ويُحـوِّل المصيـر األبـدي ألولئك الذين 
ران ويتشـكَّكان، كمـا يفعل السـجناء عادة،  حولنـا. فلـو أنَّ بولـس وسـيال جلسـا في الظـالم يتذمَّ

فهـل تعتقـد كان يَْخلُـص أحـد في تلـك الليلة؟ 
ال نَْعلَـم مـا حـدث للسـجان وأفـراد عائلتـه بعـد ذلـك، ولكن هـل يُمكـن أن نتصوَّرهم وهم 
ُه قَـْد ُوِهَب  يقـرأون الكلمـات التـي سـطّرها بولـس بعـد ذلـك ِمـْن سـجن آخـر فـي رومـا: »ألَنَـّ
لَُكـْم ألَْجـِل الَْمِسـيِح الَ أَْن تُْؤِمُنـوا ِبـِه فََقـْط، بَـْل أَيًْضـا أَْن تَتَأَلَُّمـوا ألَْجلِـِه. إِْذ لَُكـُم الِْجَهـاُد َعيُْنـُه 
« )فيلبـي 1: 29، 30(؟ فلـو أنهـم قـرأوا هـذا وتذكَّـروا  ، َواآلَن تَْسـَمُعوَن ِفـيَّ ِذي َرأَيْتُُمـوُه ِفـيَّ الَـّ
كيـف تسـبَّبت آالم بولـس وعذاباتـه فـي جلـب الفـرح والبهجـة لهـم، فالبُـدَّ أن كلمـات بولـس 
ا جديـًدا بـأن يظلـوا أمناء  هـذه جعلـت التسـبيح يصعـد ِمـْن قلوبهـم، ووضعـت أمامهـم تحديًـّ

مهمـا كان الثمـن. 

َمـن تعتقـد، سـيتأثر لصالـح الحـق بسـبب ترنيمـة تسـبيح تصعـد ِمـْن قلبـك؟ ابـذل 
مجهـوًدا مدروًسـا لَِتكُـوَن أكثـر انفتاًحـا وانطالًقـا في تسـبيح هللا أمام اآلخريـن� فأنت 

ال تعلَـم التأثيـر اإليجابـي الـذي يُحِدثـه ذلـك عليهـم� 
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25 آب )أغسطس(        الخميس        

سالح يَهزِم وينتصر
ال. وهذا ما اكتشـفه يَُهوَشـافَاُط. فبعد أن تسـلّم  اقـرأ 2أخبـار 20: 1-30. التسـبيح سـالح فعَّ
التقريـر بـأنَّ جيًشـا جـرَّاًرا كان آتيًـا عليـه، لم يُسـارع علـى الفور إلى عمل عسـكري، بـل »َجَعَل 
« )عـد 3(. وإذ جـاء شـعب يهـوذا إلـى أورشـليم ليُعلنـوا الصـوم، اعتـرف  َوْجَهـُه لِيَطْلُـَب الـرَّبَّ
ٌة أََماَم هـَذا الُْجْمُهوِر  يَُهوَشـافَاُط أمامهـم وأمـام هللا بحقيقـة الموقـف قائًـال، »ألَنَُّه لَيْـَس ِفيَنا قُـوَّ

الَْكِثيـِر اآلتِـي َعلَيَْنـا، َونَْحـُن الَ نَْعلَـُم َمـاَذا نَْعَمـُل َولِكْن نَْحـَوَك أَْعيُُنَنـا« )عد 12(.  

عندمـا تـرى جيًشـا كبيـًرا آتًيـا عليـك، فمـا هـو رّد فعلـك التلقائـي؟ مـاذا تتعلَّـم ِمـْن رّد فعـل 
ل فـي األعـداد 	-2	، حـول التعامـل مـع ُمقاومـة غاِمـرة؟  يَُهوَشـاَفاط الُمسـجَّ

 

 

 

 

إْذ انسـكب روح هللا علـى يَْحزَئِيـل، أعلـن بجـرأة قائـاًل »لَيْـَس َعلَيُْكـْم أَْن تَُحاِربُـوا ِفـي هِذِه. 
ِقُفـوا اثْبُتُـوا َوانْظُـُروا َخـالََص الـرَّبِّ َمَعُكْم يَا يَُهوَذا َوأُورَُشـلِيُم. الَ تََخافُـوا َوالَ تَرْتَاُعوا. َغـًدا اْخرُُجوا 
ا« )عد  لِلَِقائِِهـْم َوالـرَّبُّ َمَعُكـْم« )عـد 17(. وبعـد ذلـك تعبَّدوا هلل وسـبّحوه »ِبَصـْوٍت َعِظيٍم ِجـدًّ

19(. ومـع أّن الـرب كان سـيُحارب عنهـم، كان عليهـم الخروج لمواجهـة العدو. 
م صوب الحـرب لم يكن اعتياديّـا، إذ عيَّن يَُهوَشـافَاُط ُمغنين ليُسـبّحوا هللا  ولكـن هـذا التقـدُّ
ـوَن َوُموآَب  ـا ابْتَـَدأُوا ِفـي الِْغَناِء َوالتَّْسـِبيِح َجَعـَل الرَّبُّ أَكِْمَنـًة َعلَى بَِني َعمُّ مهـم. »َولَمَّ أثنـاء تقدُّ
َوَجبَـِل ِسـِعير اآلتِيـَن َعلَـى يَُهـوَذا فَانَْكَسـُروا« )عـد 22(. لقـد تدخَّل هللا فـي اللحظـة ذاتها التي 

َسـٍة« )عد 21(.  مارسـوا فيهـا اإليمـان بوعـده وابتدأوا »يَُسـبُِّحون ِفـي ِزيَنٍة ُمَقدَّ

أِعـد قـراءة آيـات درس اليـوم� مـا هـي المبـادئ الروحيـة التـي تجدهـا فيهـا ويمكن 
تطبيقهـا علـى مسـيرتك مـع هللا، وخاصـة فـي وقـت األزمـات والضيقـات� 
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26 آب )أغسطس(        الجمعة        

الـذي بعنـوان  ِمـْن كِتـاب »األنبيـاء والملـوك«، الفصـل  اقـرأ  رس:  الـدَّ ِمـْن  لَِمِزيـد 
»يَُهوَشـافَاُط«، صفحـة 131-137؛ والفصـل الـذي بعنـوان »سـقوط أريحـا«، صفحـة 448-439، 

فـي كتـاب »اآلبـاء واألنبيـاء«. 
»إًذا علينـا أْن نثّقـف قلوبَنـا وشـفاَهنا لتنطق بالتسـبيح هلل ِمْن أجل محبّتـه الفائقة .  علينا أن 
نثّقـف نفوَسـنا لتملـك الرجاء ولتسـكن في النور المشـرق ِمـْن صليب جلجثة .  ويجب أالّ ننسـى 
أبـداً أنّنـا أوالُد الملـك السـماوي ،  أبنـاُء وبنـاُت ربِّ الجنـود .  فهو امتيـاز لنا أن نحتفـظ باطمئناٍن 

هـادٍئ فـي هللا« )روح النبوة، خدمة الشـفاء، صفحة 177(.
»إْذ أوقّـر هللا وأعظِّمـه، أريـدك أْن تعظِّمـه معـي. سـبِّح الـرَّب حتـى عندمـا تسـقط فـي 
الظلمـة. سـبِّحه حتـى فـي التجربـة. ويقول الرسـول بولـس ›اِفْرَُحوا ِفـي الـرَّبِّ كُلَّ ِحيـٍن، َوأَقُوُل 
أَيًْضـا: افْرَُحـوا‹ )فيلبـي 4: 4(. فهـل هـذا يجلـب الحـزن والظـالم إلـى عائالتكـم؟ كال، بالطبـع، 
بـل يجلـب شـعاع الشـمس. وبذلـك تجمعون أشـعة النـور األبـدي ِمْن عـرش المجـد وتوزعونها 
علـى َمـْن حولكـم. إنـي أَحثُّكـم على االنخـراط في ذلـك العمل، وزِّعوا هـذا النور وهـذه الحياة 
لَِمـن حولكـم، وليـس فقـط فـي طريقكـم، بـل وأَيًْضـا فـي طُـرُق أولئـك الذيـن تتَّصلـون بهـم. 
ليكـن هدفكـم تحسـين أحوال اآلخريـن ورفعهم وإرشـادهم إلى السـماء والمجـد، وحثِّهم على 
السـعي صـوب األمـور األبديـة، فـوق كافة األمـور األرضية، وطلب الميـراث األبـدي، الغنى الذي 

ال يفنـى« )روح النبـوة، الشـهادات، صفحـة 593، 594(. 

أسئلة للنقاش: 
	� أي دور يلعبـه التسـبيح الجماعـي فـي حيـاة المسـيحي؟ كيـف لـك أن تِصـف 
التسـبيح فـي خدمـات يـوم السـبت بالكنيسـة؟ هل هـذا التسـبيح يرقى بنفسـك إلى 
ـك بأمانتهم وسـط التجـارب واآلالم؟ وإذا لم  ع األعضـاء على التمسُّ العـالء؟ هـل يشـجِّ

يكـن كذلـك، فمـاذا يلـزم فعله؟ 

2� مـاذا يعنـي أن تسـبِّح هللا حتـى وإْن سـقطت الظلمـة أو تسـبِّحه حتـى فـي وسـط 
التجـارب والِمَحـن؟ كيـف يُمكـن للتسـبيح أْن يسـاعدنا فـي هـذه المواقـف الصعبة؟ 

ر التسـبيح علـى  مـون شـهادتهم عـن كيـف أثَـّ ـف يُقدِّ 	� اجعـل بعـض أعضـاء الصَّ
حياتهـم� مـاذا تتعلمـون ِمـْن اختبـارات بعضكـم البعـض؟ 

4� كأعضـاء فـي صـفِّ مدرسـة السـبت، اختـاروا مزمـوًرا واقـرأوه مًعـا� مـاذا يعلِّمكم 
عـن التسـبيح؟ أي تأثيـر للتسـبيح علـى إيمانك؟ 
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* 27 آب )أغسطس(-2 أيلول )سبتمرب(    الدرس العارش    

الوداعة في التجارب

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: حزقيـال 24؛ خـروج 32: 1-14؛متـى 5: 43-48؛ 1بطـرس 2: 18-25؛ 

مزمـور 62: 8-1..

آية الحفظ: »طُوبَى لِلُْوَدَعاِء، ألَنَُّهْم يَرِثُوَن األَْرَض« )متى 5: 5(�

نحـن ال نسـمع كثيـرًا كلمـة »الوداعة« إال ربما عندما نقرأ عن موسـى أو نـدرس التطويبات. 
ـل الضـرر بصبـر وبـدون  وليـس ِمـْن الصعـب معرفـة السـبب. تُعـرَّف الوداعـة علـى أنهـا »تََحمُّ
اسـتياء.« ال عجـب إًذا أننـا ال نسـمع عنهـا كثيـرًا. فهـي صفـة قلَّمـا تُْحتَـرَم فـي حضـارة اليـوم. 
ويُترجـم الِكتـاب هـذه الكلمـة أحيانًـا بــ »تواضـع«. والتواضـع أَيًْضـا ليـس بالصفـة المقبولة أو 

المحبوبـة ِمـْن ِقبَـل ُمعظـم الحضارات. 
ـل الضـرر بصبـر وبـدون اسـتياء هـي ِمـْن أقـوى صفـات المسـيح  ولكـن الوداعـة، أي تََحمُّ
وأتباعـه. ومـع ذلـك، فهـي ليسـت نهايـة فـي حـدِّ ذاتهـا. وداعـة الـروح يُكمـن أن تكون سـالًحا 
ا فـي أيـدي أولئـك الذين ُهم في وسـط األلم والعـذاب. ما ِمْن شـك أن ِمرَْجـل التجربة هو  قويًـّ

م فيـه الوداعـة ألنـه ِمْن خـالل وداعتنـا يمكننـا أن نكـون شـهوًدا أقوياء هلل.  مـكان نتعلَـّ

نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: مـا هـي العالقـة بيـن الوداعـة 
ة  واأللـم؟ وكيـف لنـا فـي وداعتنا أن نكون شـهوًدا لآلخرين؟ وكيـف للوداعة أْن تكـون مصدر قوَّ

حقيقـة وليـس ضعًفا بالنسـبة للمسـيحي؟ 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم، الموافق 3 أيلول )سبتمبر(.  *نرجو التََّعمُّ
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28 آب )أغسطس(        األحد        

خبز مكسور وخمر مسكوب
قال أزوالد شـامبرز أنّه علينا أن نكون بمثابة »الخبز المكسـور والخمر المسـكوب« لآلخرين؟ 

مـاذا تعتقد أنّـه َقَصد بذلك؟

 

 

س كلّـه عـن أناس »انكسـروا« لكـي يخدمـوا اآلخرين. لقد  توجـد أمثلـة عبـر الِكتَـاب الُمَقـدَّ
ـل موجـات ُمتتابعـة ِمْن االنتقـاد والوشـاية إْذ كان يقود شـعب هللا إلى أرض  ُدعـي موسـى لتحمَّ
نت الخيانـة والسـجن إذ وصل إلى موضـع الخدمة في  الموعـد. وُدِعـي يوسـف إلـى رحلـة تضمَّ
مصـر. وفـي كلِّ حالـة، َسـَمَح هللُا بالمواقـف التـي مـرَّ فيهـا شـعبه لكـي تكـون حياتهم مسـرًحا 
لنعمتـه ورعايتـه، ليس ألنفسـهم وحسـب، بـل ولخيـر اآلخرين أَيًْضـا، وقد يسـتخدمنا هللا بذات 
الطريقـة. ِمـْن السـهل أن نشـعر بالغضـب أو اإلسـاءة فـي مثـل هذه الظـروف واألحـوال. ولكن 
ـل مثـل هذه  كمـا رأينـا ِمـْن درس البارحـة، الوداعـة هـي قُـْدرَة ممنوحـة لنـا ِمـْن هللا علـى تََحمُّ

األمـور بصبـر وبدون اسـتياء. 

اقـرأ حزقيـال 24: 5	-27� مـا الـذي يحـدث هنـا؟ ولمـاذا كان علـى حزقيال أن يجـوز في ذلك 
االختبـار المرير؟ 

 

 

تقـول اآليـة 24، »َويَُكـوُن ِحزِْقيَـاُل لَُكـْم آيَـًة. ِمثْـَل كُلِّ َمـا َصَنـَع تَْصَنُعـوَن. إَِذا َجـاَء هـَذا، 
«. فِمـن خـالل ِمثَـال حزقيـال كان شـعب هللا سـيقتنعون بالحـقِّ  ـيُِّد الـرَّبُّ ي أَنَـا السَّ تَْعلَُمـوَن أَنِـّ
ـيُِّد األعلـى – إذ قـد اختبـروا إتمـام النبـوة التي كانت حيـاة حزقيال  ق ِبَمـن هـو هللا، السَّ الُمتعلِـّ
ترمـز لهـا. ولكنهـم كانـوا سـيرون ذلـك فقـط ألنَّ حزقيـال انَكَسـَر بيـن أصابـع هللا ِمـْن أجلهـم. 
ال أحـد يـدري كَـم ِمـْن النـاس سـيرون الـرَّب بوصفـه الّسـيِّد الُمطْلَـق، ِمـْن خاللنـا إْذ نَُمـّر فـي 

التجـارب الُْمْحرِقَـة وننكسـر نحـن أَيًْضـا أمـام الـرّب. 

عاجـاًل أو آجـاًل ستكسـرنا جميًعا الحياُة ذاتهـا� ماذا كان اختبارك مع عملية انكسـارك؟ 
وما هي الدروس التي تعلَّمتها؟ كيف يُمكن لنفسـك الُمنكسـرة أن تُْسـَتخدم بواسـطة 

هللا لُِمساعدة اآلخرين؟ 
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29 آب )أغسطس(        االثنين        

ط ِمْن أجل النعمة التَّوسُّ
اقرأ خروج 2	: 	-4	� أي دور نجد موسى يلعبه هنا؟ 

 

ـرِّ  بعـد أن بـدأ الشـعب فـي عبـادة العجـل الذهبي، قـرَّر هللُا أنهـم قد توغَّلـوا بعيًدا في الشَّ
ـة عظميـة. ولكـن موسـى ِعـَوَض أن يقبـل  وأعلـن أنـه سـيُهلِك الشـعب ويجعـل ِمـْن موسـى أُمَّ

ـل إلـى هللا أن يُظِْهـَر نعمـة لشـعبه، فََقِبـَل هللُا.  عـرض هللا هـذا، توسَّ
ما جاء في خروج 32: 1-14 يبرز أمامنا موضوعين مهمين: 

1. َعـرْْض هللا بـأن يُْهلِـك الشـعب المتمـرِّد ويُبارك موسـى كان امتحانًا لموسـى. لقـد أراد هللُا 
لموسـى أن يُظِْهـر مـدى عطفـه وحبَّـه لهـذا الشـعب الُمتمـرِّد. وقد نجح موسـى فـي االمتحان. 
ا وهـو أنَّ هللَا  ا ِجدًّ ـل موسـى طالبًّـا الرحمـة للخطـاة. وهذا يُظِْهـُر أمـرًا مهمًّ وِمثـل المسـيح، توسَّ
قـد يسـمح لنـا أَيًْضـا أن نُواِجـه أحيانًـا الُمقاومـة، أو أن نجـوز في تجـارب ُمحرقة لكـي يرى هو 

ونحـن والكـون الُمراِقـب مـدى العطـف والمحبة التـي لنا تجـاه الضالين. 

ما هي األسباب التي أعطاها موسى لطلبه ِمْن الرّب أال يهلك الشعب؟ 

 

2. تُظِْهـُر هـذه الفقـرة أنَّ المقاومـة والتَّمـرُّد همـا بمثابـة الدعـوة إلظهار النعمـة. فالحاجة 
تمـّس إلـى النعمـة عندمـا يكـون الشـعب في أشـدِّ حاالت عـدم االسـتحقاق لها. وعندمـا يكون 
النـاس فـي مثـل هـذه الحـاالت ِمْن عدم االسـتحقاق لهـا، يكون هـو الوقت ذاته الذي ال نشـعر 
نحـن بالرغبـة فـي تقديمهـا. ولكـن عندما واجه موسـى االنتقاد بواسـطة أخته مريـم، صرخ إلى 
الـرب ليشـفيها ِمـْن البَرَص )ِسـفر العـدد، األصحـاح 12(. وعندما غضـب هللُا على قـورح وأتباعه 
ـل ِمـْن أجـل إنقاذهـم. وفـي اليـوم  د بإهالكهـم جميًعـا، سـقط موسـى علـى وجهـه وتوسَّ وهـدَّ
د هللُا بإهالكهم جميًعا،  ر الشـعب على موسـى بسـبب موت الُمتمرِّديـن وهـدَّ التالـي عندمـا تذمَّ
ارة ِمـْن أجلهم  مـرَّة أخـرى، سـقط موسـى علـى وجهه ثانيـة وَحـثَّ هـرون أْن يعمل بسـرعة كفَّ
جميًعـا )ِسـفر العـدد، األصحاح 16(. إنَّ موسـى في وداعتـه وإنكاره لذاته، وفي وسـط التجارب 

الُْمْحرِقَـة التـي كان يجـوز فيهـا، طلـب النعمـة ألولئك الذيـن حتًما لم يسـتحقونها. 

فكِّـر فـي أنـاس ِمـْن حولـك تعتقـد أنهم أقـّل َمْن يسـتحق النعمـة� كيف يمكنـك ِمْن 
خـالل الوداعـة وإنـكار الـذات أْن تكـون إعالنًـا عن نعمـة هللا لهم؟ 
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30 آب )أغسطس(        الثالثاء        

نُِحب َمْن أساء إلينا
قـال أحدهـم مـرَّة، »محبـة أعدائنـا، إًذا، ال تعنـي أنَّ علينا أن نُحـب التراب الـذي ُدِفَنت فيه 
اللؤلـؤة، بـل تعنـي باألحرى أن نُِحـب اللؤلؤة المدفونة فـي التراب. فاهلل ال يحبنـا ألننا بالطبيعة 

محبوبـون. ولكننـا نصير محبوبيـن ألنه يحبنا.«

عندما تنظر إلى »أعدائك«، فماذا ترى عادة – هل اللؤلؤة أَْم الترب الذي حولها؟ 

 

اقـرأ متـى 5: 	4-48� يدعونـا هللُا ألن نُِحـب أعدائنـا ونُصلِّـي ألجلهـم� أي ِمثـال ِمـْن الطبيعـة 
يُعطيـه المسـيُح لنـا لُيسـاعدنا أْن نفهم السـبب خلف وجـوب محبتنا ألعدائنا؟ مـا هي النقطة 

التـي يُعلِّمنا المسـيح إياها؟ 

 

 

ـح الكيفيـة التـي علينـا بهـا أن  يسـتخدم المسـيح فـي اآليـة 45 ِمثَـال اآلب السـماوي ليُوضِّ
نُعاِمـل الذيـن يسـيئون إلينـا والذيـن ربما يتسـبَّبون في أشـدِّ التجـارب الُْمْحرِقَة. يقول المسـيح 
أن اآلب السـماوي يُرسـل بَرَكَـة الَمطَـِر علـى األبـرار والظالميـن. فـإذا كان هللا يُْمِطـر حتـى على 

ـب علينـا نحـن أْن نعاملهـم بالِمثْل؟ الظالميـن ويباركهـم، فكيـف يتوجَّ
لـم يحـاول المسـيح أن يقـول أنَّ علينـا دائًما أن نُعزِّز مشـاعر دافئة تجاه كل َمْن يتسـبَّبون في 
المتاعـب والُمعضـالت لنـا، مـع أنَّ هـذا ُممكـن أَيًْضـا. محبة األعداء أساًسـا ليـس المقصـود بها أْن 
دة نفعلها لهم وتُظِْهر اهتمامنـا واعتبارنا تجاههم. نُكـوِّن مشـاعر نُعزِّزهـا تجاههم، بل أعمااًل ُمحـدَّ

يُنهـي المسـيح هـذه الفقـرة بآيـة غالبًـا مـا تثير الكثيـر ِمـْن الجـدل: »فَُكونُـوا أَنْتُـْم كَاِملِيَن 
ـَماَواِت ُهـَو كَاِمـٌل« )متـى 5: 48(. ولكـن معنـى هـذه اآلية واضح  ِذي ِفـي السَّ كََمـا أَنَّ أَبَاكُـُم الَـّ
تماًمـا فـي المضمـون: أولئـك الذيـن يُريـدون أْن يكونـوا كاملين، عليهـم أْن يظهـروا محبة تجاه 
أعدائهـم مثلمـا يُظهـر هللا المحبـة تجـاه أعدائـه. أْن نكـون كاملين فـي نظر هللا يعنـي أْن نُِحب 

ب وداعـة قلـٍب ال يعطيهـا سـوى هللا وحده. الُمقاوميـن، وهـذا يتطلَـّ

ل اإلسـاءة بصبـر وبدون اسـتياء(، أدرج  إذ تضـع فـي اعتبـارك تعريفنـا للوداعـة )تََحمُّ
قائمـة بالتغييـرات التـي عليـك عملهـا حتـى تتيـح هلل أن يهبـك وداعـة القلـب التـي 

ستسـاعدك علـى أن تتصـرَّف بشـكل صحيـح تجـاه »األعـداء«�
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31 آب )أغسطس(        األربعاء        

َفٌم ُمْغلق
أقـوى أمثلـة علـى الوداعـة أثنـاء التجـارب والضيقـات نجدهـا فـي المسـيح. فعندمـا قـال، 
ي َوِديـٌع َوُمتََواِضُع الَْقلِْب« )متـى 11: 29(، قََصَد ذلك بطُـرٍُق ربما ال نتخيَّلها.  »تََعلَُّمـوا ِمنِّـي، ألَنِـّ

م بطـرس هنـا بعـض النصائـح الُمدهشـة للعبيـد� وهـو يِصـف  اقـرأ 	بطـرس 2: 8	-25� يُقـدِّ
كيـف تجـاوب المسـيح للُمعاملـة الظالمـة والُمؤلمـة، واقتـرح عليهـم أنَّ المسـيح تـرك لهـم 
مثـااًل حتـى يتبعـوا أثـر خطواته )	بطـرس 2: 	2(� ما هي المبـادئ الخاصة بالوداعـة والتواضع 
التـي نتعلمهـا ِمـْن ِمثـال المسـيح أثنـاء مـروره فـي تجـارب حارقـة، حسـبما يقول بطـرس في 

اآليات؟  هـذه 

 

 

 

 

مـن الصعـب ُمشـاهدة شـخص ما يَظْلِـم زمياًل له بغيـر حق. وما هـو أصعب ِمـْن ذلك وأكثر 
ـنا بالعدالـة ُمرهف عـادة، فعندما  ألًمـا هـو إذا كُنَّـا نحـن الذيـن نُعاَمـُل بالظلـم. ونظـرًا ألنَّ ِحسَّ

يحـدث الظلـم نشـعر بالغريـزة أننـا نودُّ تصحيـح األمور ونُمـارس ما نعتقـد أنه َغَضـٌب ُمبرَّر.
ليـس ِمـْن السـهل العيـش هكـذا، وربما كان ذلك مسـتحياًل، ما لم نتمّسـك بحق أساسـي أال 
وهـو أنّـه فـي كافـة األحـوال الظالمة علينـا أْن نؤمن أنَّ أبانا السـماوي ُمسـيطر على كل شـيء، 
وأنّـه سـيعمل لصالحنـا متـى كان ذلـك متفًقـا وإرادتـه. وهـذا يعنـي أَيًْضـا أننـا يجـب أن نكون 
ُمنفحتيـن لحقيقـة أننـا، مثل المسـيح، قـد ال ننجو دائًما ِمـْن الظلم. ولكن علينـا أن نتذكَّر دائًما 

أنَّ أبانـا السـماوي مازال معنا ويُسـيطر علـى األمور. 
نصيحـة الرسـول بطـرس، الُمسـتقاة ِمـْن ِمثـال المسـيح النموذجـي، ُمدهشـة ألنـه يبـدو أن 
الصمـت فـي وجـه الظلـم هـو شـهادة أعظـم لَِمجـد هللا عـن محاولـة »إصـالح النـاس«. عندمـا 
اسـتجوب كّل ِمـْن بيالطـس وهيـرودس المسـيح، كان بإمـكان المسـيح أن يقـول أشـياًء كثيـرة 
لتصحيـح الموقـف وتبريـر نفسـه. ولكنـه لـم يفعـل ذلـك. وكان صمتـه شـهادة قويـة لوداعتـه. 

كيـف تتعامـل مـع مواقـف ُعوِملَت فيهـا بالظلم؟ وكيـف لك أن تُطبِّق، بشـكل أفضل، 
بعـض المبـادئ التـي تطرَّقنا لهـا هنا اليوم فـي حياتك؟ 
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1 أيلول )سبتمبر(        الخميس        

صخرتنا وحصننا
كثيـرًا مـا يكـون أولئـك الذيـن ُهـم أكثر كبريـاء وغطرسـة واندفاًعا، ُهـم الذين يُعانـون أكثر 
ي اعتبارهـم ألنفسـهم. وغطرسـتهم وكبريائهـم وافتقارهـم التـام للوداعـة  ِمـْن غيرهـم ِمـْن تدنِـّ
أو التواضـع ليسـت سـوى غطـاء، وربمـا عـن غيـر وعـي منهـم، إلخفـاء مـا يفتقـرون إليـه فـي 
داخلهـم. ومـا يحتاجونـه هـو مـا نحتـاج نحـن جميًعـا إليـه: شـعور باألمـان وبالقيمـة الذاتيـة 
والقبـول، وخاصـة فـي أوقـات األلـم واليـأس. وال يمكننـا أن نجد ذلـك إال في الـرب. وباختصار، 
فـإنَّ الوداعـة والتواضـع، همـا أبعـد مـا يكـون ِمـْن سـمات الضعـف، إذ أنهمـا فـي األغلـب ِمْن 

أقـوى مظاهـر ثبـات صاحبهمـا ورسـوخه علـى صخـر الدهـور، الرب يسـوع المسـيح. 

اقـرأ مزمـور 62: 	-8� مـا هـي خلفيـة هـذا المزمـور، علـى مـا يبـدو؟ ومـا هـي النقـاط التـي 
ـا يقول؟ واألهـم، كيف تتعلَّم  ث عنهـا داود؟ مـا هـي المبـادئ الروحية التـي نتعلَّمها ممَّ يتحـدَّ

تطبيـق هـذه المبـادئ فـي حياتك؟ 

 

 

 

»سـيصير النـاس أعـداء لنـا بـدون سـبب. وسيُسـاء تفسـير دوافـع شـعب هللا، ليـس ِمـْن ِقبَل 
ام هللا فـي أماكن صعبة. وسـيحوِّل  العالَـم وحـده، بـل وِمـن ِقبَل إخوتهم أنفسـهم. وسـيوضع خدَّ
.... ومن خالل سـوء  النـاس ›الحبَّـة إلـى قبَّـة‹، كمـا يقولـون لتبريـر مسـلكهم األناني وغيـر والبـارِّ
التمثيـل َسـيُتَّهم عبيـد هللا بعـدم األمانـة ألن ظروفًا خارجـة على نطاق سـيطرتهم جعلت عملهم 
ُمحيِّرًا ُمربًكا. وسيُشـار إليهم على أنهم أناس ال يُمكن الثقة به. وهذا كله سـيتم بواسـطة أعضاء 
الكنيسـة. وعلـى عبيد هللا أن يتسـلَّحوا ِبِفْكر المسـيح وأال يتوقَّعـوا الهروب ِمْن اإلهانـة واالفتراء. 
بون. ولكن عليهم أال يفشـلوا ألن يدّي هللا تمسـكان ِبِمْقود  سـون وُمتعصِّ فََسـيُتََّهمون بأنَّهم ُمتحمِّ

حـوادث عنايتـه ليقـود عملـه لمجد اسـمه« )عـن روح النبوة، النَّظـر إلى أعلـى، صفحة 177(.

ن جيًدا،  مـا مـدى حصانتـك ضـد ِعتاب ولوم اآلخريـن؟ االحتمـال األكبر أنك غيـر ُمحصَّ
ـك بالرَّب بأكثر إحكام ولترسـي دعائم شـعورك  أليـس كذلـك؟ ماذا عسـاك تفعل لتتمسَّ
بقيمتـك الذاتيـة علـى ذلـك الذي يحبك ُحبًّـا فائًقا بحيث مـات عن خطايـاك، وبالتالي 

تُسـاِعد في حماية نفسـك ضدَّ اسـتهزاء اآلخرين واسـتخفافهم وازدرائهم بك؟ 
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2 أيلول )سبتمبر(        الجمعة        

رس: اقرأ لـروح النبـوة، الفصل الـذي بعنـوان »أهميَّة طَلَـب الَمعرفة  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
ـعادة«،  ـة«، صفحـة 333- 338 ِمـْن كتاب ِخدمة الشـفاء، والفصل الذي بعنوان »أسـرار السَّ الَحقَّ

صفحـة 283-299 ِمـْن كتاب ُمْشـتهى األجيال. 

»إنَّ المشـاكل التـي علينـا أن نواجههـا يمكـن للوداعـة التـي تخفـي نفسـها فـي المسـيح أن 
ـيد فإنَّنا سنسـمو فوق اإلهانـات والصدمات  تها. فـإْن كانت لنـا وداعة السَّ تخفـف كثيـرا ِمـْن شـدَّ
والمضايقـات التـي نتعـرَّض لهـا كل يـوم، وال تعـود تلقي ظاللهـا المحزنـة الكثيفة علـى أرواحنا. 
إنَّ أسـمى برهـان علـى النُّبـل فـي حيـاة المسـيحي هـو ضبـط النَّْفـس. إنَّ ذاك الـذي يخفق في 
ه في أْن  إظهـار الـروح الهادئـة الواثقة، اْذ يكون تحت ضغط اإلهانات أو القسـوة، يسـلب هللا حقَّ
يعلـن فيـه كمـال صفاته اإللهيـة. إنَّ تواضع القلب هو القـوَّة التي تُعطي النُّصرة التباع المسـيح، 
وهـو عالمـة ارتباطهم بالَمواِطن البهيَّة في السـماء« )روح النبوة، ُمْشـتهى األجيال، صفحة 287(.

أسئلة للنقاش
	� كيـف يتيـح لنـا التواضـع االرتفـاع فـوق اإلسـاءة واإلغاظـة؟ مـا هـي أهـم صفـة 

للتواضـع حسـب رأيـك، والتـي تجعلنـا نفعـل ذلـك؟ 

2� كيـف ينظـر النـاس، فـي حضارتـك الخاصـة، إلـى صفتـي التواضـع والوداعـة؟ هل 
يحترمونهمـا، أَْم يْحتقرونهمـا، أَْم مـاذا؟ مـا هـي نوعيـة الضغوطات التـي واجهتك في 

حضارتـك وتعيـق تطويـرك لهاتيـن الصفتين؟

	� هـل توجـد أمثلـة عظيمـة عن الوداعـة والتواضع في أنـاس ما زالوا علـى قيد الحياة 
اليـوم؟ إذا كان كذلـك، فَمـن هـم، وكيف عبَّروا عـن هاتين الصفتين، ومـاذا نتعلَّم منهم؟ 

4� لماذا نساوي كثيًرا بين الوداعة والتواضع وبين الضعف؟

5� رأينـا كيـف طلـب داود الـرَّب وسـعى لالحتماء بـه� ولكن كيف نفعـل ذلك، وكيف 
يتجلَّـى دائًمـا ذلـك الملجـأ أو الحصـن الـذي نحتمـي بـه؟ وبمعنـى آخـر، كيـف لنـا 
ككنيسـة أن نكـون ملجـأ لَِمـن يحتاجون إلى االحتمـاء فيه؟ أي نوع ِمـْن الملجأ توفِّره 
كنيسـتك المحليـة؟ مـاذا عسـاك تفعـل لتسـاعد فـي جعلهـا مكانًـا يحتمـي فيـه َمـْن 

الحماية؟  يحتاجـون 
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* 3-9 أيلول )سبتمرب(    الدرس الحادي عرش    

االنتظار في ِمرَْجِل التََّجارب الُْمْحرَِقة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: رومية 15: 4، 5؛ رومية 5: 3-5؛ 1صموئيل 26؛ مزمور 37: 11-1.

وحِ َفُهَو ��� طُوُل أَنَاٍة ���« )غالطية 5: 22(� ا ثََمُر الرُّ آية الحفظ: »َوأَمَّ

أجـرى العلمـاء تجربـة مـع أطفـال فـي الرابعـة ِمـْن أعمارهـم. فأعطـوا كل طفـل قطعـة 
ِمـْن الحلـوى وقالـوا لهـم أنهـم سـينالون قطعـة أخـرى إذا فقـط انتظـروا حتـى يخـرج العالِـم 
لفتـرة قصيـرة ثـم يعـود إليهـم. ولكـن حالما خـرج العالِـم، التهم بعـض األطفال قطعـة الحلوى 
ل العلمـاء أسـماء الفريقين، ثـم تابعوهما  التـي معهـم، بينمـا انتظـر غيرهـم عودتـه ثانية. سـجَّ
بالمالحظـة حتـى وصلـوا إلـى سـن الُمراهقـة. فاكتشـفوا أنَّ األطفـال الذيـن انتظروا كانـوا أكثر 
بر  قـدرة علـى التَّكيِّـف وأكثـر ذكاء وثقـة ِمـْن الذيـن التهموا الحلـوى في الحـال. ويبـدو أن الصَّ
الـذي مارسـوه كان يـدلُّ علـى أمـر أعظـم وأهـم فـي الصفـات البشـرية. ال عجـب أن يحثنـا هللُا 

بـر لدينا.  علـى تنميـة الصَّ
سـنتطرق هـذا األسـبوع إلـى مـا يُمكـن أن يكـون خلـف واحـد ِمـْن أصعـب االمتحانـات 

بـر.  وهـو الصَّ

نظـرة خاطفـة إلـى موضوع هذا األسـبوع: لماذا يلزمنـا أحيانًـا أن ننتظر مّدة 
طويلـة ِمـْن أجـل أمـور ُمختلفـة؟ مـا هـي الـدروس التـي نتعلَّمهـا عـن الصبـر أثنـاء مرورنـا في 

تجـارب ُمْحرِقة؟ 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم، الموافق 10 أيلول )سبتمبر(. *نرجو التََّعمُّ
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4 أيلول )سبتمبر(        األحد        

بر )طُوُل األَنَاة( إله الصَّ
اقرأ رومية 5	: 4، 5� ما الذي يوجد لنا في هاتين اآليتين؟ 

 

 

 

عـادة مـا نكـون ضجرين ]عديمـي الصبر[ بخصوص األشـياء التـي نُريدها حًقـا، أو تلك التي 
ُوِعدنـا بهـا، ولكـن لـم نحصـل عليهـا بَعد. وكثيـرًا ما ال نشـعر بالرضـى إال عندما نحصـل على ما 
نتـوق إليـه. ونظـرًا ألننـا نـادًرا مـا نحصـل على مـا نريـد عندما نريـده، فهذا يعنـي أننا كثيـرًا ما 
جـر. وعندمـا نكـون فـي هـذه الحالـة، يكـون ِمـْن المسـتحيل، تقريبًا، أن  نُواجـه االنزعـاج والضَّ

نحتفـظ بالسـالم والثقـة في هللا. 
االنتظـار مؤلـم بتعريفـه. كلمـة »اْصِبـْر« )مزمـور 37: 7(، تأتـي ِمـْن كلمـة عبريـة يُمكـن أن 
تُترجـم أَيًْضـا بــ »التألُّم الشـديد«، أو »ارتجـف« أو »ارتعـد« أو »انجرح« أو »يحـزن«. تَعلُّم الصبر 
ليـس سـهاًل. وأحيانًـا يكون الصبر هو جوهر معنى أن يكون اإلنسـان في ِمرَْجـل التجربة الُْمْحرِقَة. 

اقرأ مزمور 27: 4	و 7	: 7؛ رومية 5: 	-5� ما الذي تقوله هذه اآليات لنا؟ وإلى ماذا يؤدِّي الصبر؟ 

 

 

 

أثنـاء انتظارنـا يُمكننـا أن نركِّـز علـى أحـد األمريـن التالييـن: األشـياء التـي ننتظرهـا، أو نركِّز 
علـى ذاك الـذي يُمسـك بكافـة األمور فـي يديه. والـذي يُْحِدث الفـرق الكبير عندمـا ننتظر أمرًا 
مـا، ليـس طـول المـّدة التـي ننتظرهـا بقـدر ما هـو تصرّفنـا وموقفنـا أثناء فتـرة االنتظـار هذه. 
فـإذا كنـا نثـق بـاهلل، وسـلَّمناه حياتنـا وأخضعنـا إرادتنـا له، عندئـذ لنـا أن نتأكَّد ِمْن أنه سـيفعل 

األفضـل لنـا وفـي أفضل األوقـات، مهمـا كان ذلك صعـب التصديـق أحيانًا. 

مـا هـي بعـض األمـور التـي ننتظرهـا بفـارغ الصبـر؟ كيـف لـك أن تتعلَّم إخضـاع كل 
شـيء هلل ولتوقيتـه؟ اطلـب ِمـْن الـرب أن يمنحـك القوة علـى التصرّف الَحسـن وعلى 

أن تُخِضـع ذاتـك بالتمـام له؟ 
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5 أيلول )سبتمبر(        االثنين        

في توقيت هللا
اقرأ رومية 5: 6؛ غالطية 4: 4� ماذا نجد في هذين المرجعين عن توقيت هلل؟ 

 

 

د تماًمـا. ولكنه  يُخبرنـا الرسـول بولـس هنـا أنَّ المسـيح جـاء ليمـوت عنَّـا في الوقـت الُمحـدَّ
د. ِمـْن السـهل أن نقـرأ هـذه الكلمـات  ال يُخبرنـا لمـاذا كان ذلـك هـو الوقـت الصحيـح والُمحـدَّ
ونتسـاءل، لماذا انتظر المسـيح آالف السـنين حتى جاء إلى األرض ليتعامل مع ُمعضلة الخطية؟ 
ا، قبـل ذلـك بزمـن طويـل؟ وقـد نتسـاءل، لمـاذا ينتظر  أَلَـْم يفهـم الَكـون أنَّ الخطيـة رديئـة ِجـدًّ
المسـيح هكـذا طويـاًل قبل أْن يعـود ثانية أَيًْضا، أو لماذا ينتظر هللا طويـاًل قبل أن يجيب صلواتنا. 

ل، مثاًل، في نبوة السـبعين أسـبوًعا في دانيال 9: 24-27، النبوة التي أشـارت إلى المسـيح  تأمَّ
ِبَوْصِفـه المسـيَّا )راجعهـا إذا احتجـت لذلـك(� كـم طالـت هـذه الفتـرة الزمنيـة؟ ومـاذا يُخبرنا 
ذلـك عـن تعلُّمنـا الصبـر وانتظـار حدوث األمور فـي توقيت هللا، حتـى وإن اسـَتغَرق ذلك وقًتا 

طوياًل فـي نظرنا؟ 

 

ة حول انتظارنا حدوث األمور التي نطلبها:  توجد أسباب روحية كثيرة وُمهمِّ
1. فترة االنتظار يُمكن أن تجعلنا نُعيد التركيز على هللا ذاته ونتحوَّل بعيًدا عن »األشياء«. 

2. االنتظار يُتيح لنا أن نُطوِّر صورة أوضح عن دوافعنا ورغباتنا. 
3. االنتظار يبني فينا الُمثابرة والصمود الروحي.

4. يفتح االنتظار أمامنا الباب لتطوير العديد ِمْن الركائز الروحية مثل اإليمان والثقة. 
ة األمـور األخـرى فـي نصابهـا لتكويـن الصـورة األكبـر  5. يتيـح االنتظـار هلل أن يضـع كافَـّ

واألشـمل. 
قـد ال نعـرف أبًدا السـبب خلـف اضطرارنا لالنتظـار، وبالتالي نتعلَّم أن نعيـش باإليمان. هل 

تُفكِّـر في أسـباب أخرى غير تلـك لالنتظار؟ 

د،  س عن هللا وهـو يُنجز أشـياء في وقتـه المحدَّ أيَّـة أمثلـة تجدهـا فـي الِكَتـاب الُمَقـدَّ
ل  ه سـُيحقِّق لك أَيًْضـا ما هو صواب فـي وقته الخـاص؟ )تأمَّ وتسـاعدك علـى الثقـة بأنَـّ
مثاًل، في إبراهيم وسـارة والوعد لهما بابن(� وفي الوقت ذاته اسـأل نفسـك، »ما الذي 

أفعلـه أنـا ويُعطِّل اسـتجابة صـالة كان يُمكن أن تُسـتجاب قبل ذلك بمـدة طويلة؟« 
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6 أيلول )سبتمبر(       الثالثاء        

داود: َدْرٌس عملٌي في االنتظار
لنـا فـي 1صموئيـل 16: 1-13 قصـة داود الفتـى الـذي َمَسـَحُه النبـي صموئيـل َملِـًكا. وقـد 
ـى، إلى الجلـوس علـى العرش في  كانـت تلـك رحلـة طويلـة قطعهـا داود ِمـْن حقـول والـده يَسَّ

أروشـليم. وال شـك أنَّ داود َشـَعَر أحيانًـا وكأنـه قـد ُوِضـَع فـي ِمرَْجـل التجربـة الُْمْحرِقَـة. 
لقـد ُدِعـي ذلـك الفتى أواًل ليعزف الموسـيقى التي تُريح نَْفس شـاول الُمضطربة )1صموئيل 
16(. وفيمـا بعـد أصبـَح داود الفتـى بطـل إسـرائيل بعـد قتلـه لجليـات الجبَّـار )1صموئيل 17(. 
وتلـى ذلـك سـنوات طويلـة كان فيها داود يهـرب لحياته. لقد َعـرَف كل ِمْن شـاول وابنه يوناثان 
ل  أنَّ داود سـيكون الَملـك القـادم )1صموئيـل 23: 17؛ 24: 20(. ولكنَّ داود لم يفعل شـيئًا ليُعجِّ
ِمـْن تحقيـق هـدف هللا لـه، بـل يبـدو أنـه كان يفعـل العكـس تماًما. وحتـى عندما حاول شـاول 
قتلـه وقطـع داود قطعـة ِمـْن ثـوب شـاول الَملـك، تمنَّى لو أنـه لم يفعـل ذلك أبـًدا )1صموئيل 
24: 5-7(. ومـرة أخـرى عندمـا سـعى شـاول لقتـل داود، رفـض داود اسـتغالل الموقـف ليقتـل 

شـاول عندما سـنحت لـه الفرصة )1صموئيـل 27: 11-7(. 

اقـرأ 	صموئيـل 26: 	-		� لمـاذا رفـض داود أن يقتـل شـاول؟ مـا هـي المبـادئ التـي نتعلَّمها 
ِمـْن ذلـك بخصـوص الطريقـة التـي يُحقِّق بهـا هللا خططـه لحياتنا؟ 

 

ر شـاول ِمـْن رفـض داود أْن يقتلـه؟ مـاذا يعلِّمنـا  واآلن، اقـرأ 	صموئيـل 26: 2	-25� كيـف تأثَـّ
ذلـك بخصـوص مميـزات انتظارنـا للرب؟ 

 

إذ ننظـر إلـى الطريـق الـذي قطعـه داود صـوب العـرش، ربما اسـتطعنا تلخيصه فـي جملة 
واحـدة قصيـرة وهي: »ال تمسـك بمـا لم يمنحه هللا بَْعـد«. أفضل طريقة لتسـلِّم أعطية هللا هي 
ا ِمـْن االنتظـار. نبتـات اللوبيا  ب ذلك فتـرة طويلـة ِجدًّ تناولهـا ِمـْن يـده وفـي وقتـه. وقـد يتطلَـّ
أو الفاصوليـا قـد تنبثـق وتنمو في غضون سـاعات قليلة، بينما شـجرة البلوط تسـتغرق سـنوات 

طويلـة. ولكـن عندمـا تهـب العواصـف عندئذ، فـإنَّ الشـجرة ال تنقلع، بل تظـل صامدة. 

ر قتله لشـاول )ألـم يقل لي  ـل فـي مـدى السـهولة التـي كان يُمكـن لـداود أن يُبـرِّ تأمَّ
هللا أننـي الملـك القـادم ِعـَوض شـاول؟ ألـم يكن شـاول شـريًرا، علـى أيّة حـال؟( ومع 
ذلـك فـإنَّ أعمـال داود تـدل علـى اإليمـان الحقيقـي في هللا� ماذا عسـاك أْن تسـتنتج 

لنفسـك ِمـْن هـذا الِمثـال بالنسـبة لمـا تنتظره مهمـا كان ذلك؟ 
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7 أيلول )سبتمبر(        األربعاء        

إيليا ومشكلة االستعجال
لقـد انتهـى المشـهد الدرامـي فـوق َجبَـِل الَْكرَْمـِل )1ملـوك 18(. ونزلـت النـار ِمْن السـماء، 
واعتـرف الشـعب كلـه بـاهلل، وُذِبـَح كهنة البعـل واألنبيـاء الَكَذبة. وتزكَّـى هللا في أعيـن الجميع. 
وكان لنـا أن نتصـوَّر أن إيليـا حتًمـا كان ينمـو ويتقـوَّى روحيًـا إذ توالـت أحـداث ذلـك اليـوم 
المشـهود. ولكنـه فجـأة َسـِمَع أمـرًا أفزعـه وأرعبـه لدرجـة أْن تمّنـى المـوت لنفسـه. اقـرأ باقي 
القصـة فـي 1ملـوك 19: 1-9. آخـر كلمـات فـي هـذا المرجـع ُمزعجـة: »وَكَاَن كَالَُم الـرَّبِّ إِلَيْـِه 
يَُقـوُل: َمـا لَـَك هُهَنـا يَـا إِيلِيَّا؟« )عـد 9(. ِمْن الواضح أنَّ خـوف إيليا هو الذي دفعـه للهرب ليجد 

نفسـه أخيـرًا فـي المـكان الخاطئ. 

بعـد هـذا التدّخـل القـوي ِمـْن ِقَبل الـرَّب، كان المفـروض في إيليـا أن يمتلئ باإليمـان والثقة� 
ولكنـه ِعَوًضـا عـن ذلـك َركَـَض خوًفا علـى حياتـه� أي درس نتعلَّمه ِمـْن ذلك الِمثـال الرديء؟ 

 

 

ـح هـذه القصـة أمـرًا فـي غاية األهميـة: عندما نسـتعجل فـي االندفاع قد نجد أنفسـنا  توضِّ
فـي المـكان الخاطـئ. وبالنسـبة لحالـة إيليـا، كان الخـوف هو الذي طغـى عليه وغمـره وجعله 
ِة ويتمنَّـى لـو أنـه لـم يُولَـد علـى اإلطـالق. ولكـن هنـاك أمـوًرا أخـرى تجعلنـا  يَـّ يهـرب إلـى الْبَرِّ

نندفـع خـارج خطـة هللا لنا. 

اقـرأ المراجـع التاليـة� مـا الـذي جعـل أولئـك األشـخاص المذكوريـن فيهـا أن يندفعـوا خـارج 
إرادة هللا لهـم؟ تكويـن 6	: 	-	؛ ِسـفر العـدد 20: 0	-2	؛ قضـاة 4	: 	-	؛ متـى 20: 20، 	2؛ 

لوقـا 9: 52-56؛ أعمـال 9: 	� 

 

 

مـن السـهل أن نجعـل أمـوًرا مثـل الطمـوح، الغضـب، الشـهوة، عـدم اإليمـان، »الحماسـة« 
ن  الُمفترضـة للـرب، أن تجعلنـا نندفع ونسـبق هللا فيما يُريـد أن يفعله لنا. وليـس ِمْن أحد محصَّ
ـر يكمن في تنميـة اإليمـان والثقة في صـالح هللا ورحمته، والـذي نَْعلَم  ضـد هـذا الخطـر. والسِّ
ه يُحبنـا ويُريـد األفضـل لنـا. وهـذا ال يحـدث تلقائيًا؟ قـد يكون اإليمـان عطيَّـة، ولكنها عطية  أنَـّ

تحتـاج إلـى التنميـة والتطوير والتغذيـة والحماية. 
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8 أيلول )سبتمبر(        الخميس        

تعلُّم االبتهاج بالرَّب
ْذ ِبالرَّبِّ َفُيْعِطَيَك ُسْؤَل َقلِْبَك« )مزمور 7	: 4(�  »تَلَذَّ

تتضمن اآلية الرابعة في مزمور 37 وعًدا جمياًل. تصوَّر أن تحصل على كّل ما أردت! ولكن 
؟  ذْ ِبالرَّبِّ ذ بالرَّب ويبتهج به. فماذا يعني إذًا، التَّلَذُّ الحصول على رغبات قلوبنا يرتكز على قلب يتلذَّ
اقـرأ مزمـور 37: 1-11. ربمـا كان المضمـون الذي جـاءت فيه هذه اآلية الرابعة ُمدهًشـا لنا. 
ه. وعندمـا يعمل  فـداود يكتـب عـن ظـروف صعبـة أحـاط به فيهـا أناس يعملـون ضدَّ هللا وضـدَّ
نـا، فـردُّ ِفعلنـا الطبيعـي غالبًا ما يكـون الغضب أو السـعي لتبرير ذواتنـا. ولكن داود  النـاس ضدَّ

م لنـا نصيحة تختلـف عن ذلك.  يُقـدِّ

ما هي نصيحة داود لشعب هللا في هذه الحالة؟ 

مزمور 7	: 	  

مزمور 7	: 5  

مزمور 7	: 7  

مزمور 7	: 8  

أَِعـْد قـراءة اآليـة الثامنـة� فـي ضوء مضمون وسـياق اآليـات التي علَّقـت عليها للّتـو، ما معنى 
؟ ذ ِبالرَّبِّ التَّلَـذُّ

 

يُكرِّر داود مرَّة بعد األخرى وبطُرٍُق ُمختلفة ِفكرَة الثقة باهلل. ثِْق به أْن يعمل، وال تغضب أو 
تنزعج أو تقلق. هللا هو إلهك الذي يعمل لصالحك، حتى اآلن. وال حاجة بك ألن تأخذ األمور في 

يدك وتُحاول إيجاد الحلول بنفسك. أبوك السماوي هو الذي يتولَّى األمور، فِثْق به ثِقة كاملة. 
. وهـذا يعني أننا نعيـش في حالة  ِذ ِبالرَّبِّ فـي هـذا المضمـون عينـه، يكتـب داود عن التَّلَـذُّ
الثقـة الكاملـة. ال يمكـن لشـيء أن يُزعـزع سـالمنا، ألنَّ هللَا موجـود معنـا ويعمـل. وعلينـا أن 
نُسـبِّحه، بـل ونبتسـم ألنَّ أحـًدا ال يُمكـن أن يتفـوَّق علـى هللا أو يغلبه. ومتى تعلَّمنـا فعل ذلك، 
فسـننال حًقـا مـا تتـوق له قلوبنا ألننا سـنحصل علـى ما يُريد أبونا السـماوي الُمِحـب أن يُعطينا 

اه فـي الوقـت الـذي يأتي بأكبـر الفائـدة علينا وعلـى ملكوته.  إيَـّ

ـص وقًتـا للصـالة، سـاعيًّا الحصول  ؟ خصِّ ذ ِبالـرَّبِّ كيـف لـك أن تتعلَّـم االبتهـاج والتَّلَـذُّ
علـى إرشـاد هللا بخصـوص جعـل هـذا األمـر حقيقـة واقعيـة فـي حياتك؟ 
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9 أيلول )سبتمبر(        الجمعة        

بعنوان  الذي  الفصل  واألنبياء،  اآلباء  كتاب  ِمْن  النبوة،  لروح  رس:قرأ  الدَّ ِمْن  لَِمِزيد 
»َمْسُح داود«، صفحة 579- 582.

ب خطـة هللا لنـا االنتظـار الطويـل ِمـْن جانبنـا. وهـذا قـد يبدو لنـا حًقـا وكأننا في  قـد تتطلَـّ
م الصبـر خالل ذلك الوقت يُمكـن تطويره إذ نُركِّـز انتباهنا على  ِمرَْجـل التجربـة الُْمْحرِقَـة. وتََعلُـّ
ق بإتمام  شـخص هللا ونثـق أنـه يعمـل لصالِحنـا. توجد أسـباب كثيـرة لالنتظار، ولكنهـا كلها تتعلَـّ
خطـط هللا لنـا ولملكوتـه. وقد نخسـر الكثيـر إذا اندفعنا لنسـبق هللا، ولكن يُمكن كسـب الكثير 

باالحتفـاظ بثقتنـا وابتهاجنا بالرب؟ 
ى قـدرة اإلنسـان علـى االحتمـال ِمـْن خـالل  »يَـزِن هللا ويقيـس كل تجربـة. واألمـر ال يتخطَـّ

د 12، صفحـة 81(.  النعمـة الُمعطـاة لـه« )روح النبـوة، مخطوطـات منشـورة، ُمجلَـّ
»ال يمكننـي أن أعـرف قصـد هللا ِمـْن آالمي ومصائبـي، ولكّنه يعلَم ما هو األفضل، وسأسـلِّمه 
ُه قَاِدٌر  نفسـي وجسـدي وروحـي كمـا إلى َخالقـي األميـن، ›ألَنَِّني َعالِـٌم ِبَمـْن آَمْنـُت، َوُموِقٌن أَنَـّ
بَْنا نفوسـنا ليكون  أَْن يَْحَفـَظ َوِديَعِتـي إِلَـى ذلِـَك الْيَـْوِم‹ )2تيموثـاوس 1: 12(. لـو أننـا َعلَّْمَنا وَدرَّ
لنـا إيمـان ومحبـة أكبـر وصبـر أطول والمزيـد ِمْن الثقـة الكاملة في أبينـا السـماوي، فإني أعلَم 

أننـا عندئـذ يكـون لنـا سـالم وسـعادة أكثر يوًمـا بعد يـوم إذ نجتاز عبـر نزاعات هـذه الحياة.
»ال يُسـرُّ الـرب عندمـا نغضـب ونقلـق لدرجة أن نفلـت الزّمام ِمْن يـدّي المسـيح. نحتاج إلى 
المزيـد ِمـْن االنتظـار والُمراقبـة الهادئـة مًعـا. إننـا نُفكِّـر أنـه مـا لم نشـعر أننا لسـنا فـي الطريق 
الصحيـح، ونظـل نبحـث في داخلنا عن عالمة ما تتناسـب مـع الظروف، فلن نُغيِّر مسـلكنا. ولكن 
الحسـاب ال يتـم على أسـاس المشـاعر، بل اإليمـان« )روح النبوة، رسـائل مختارة، مجلـد 2، 242(. 

أسئلة للنقاش
عنا  	� مـا معنـى أنَّ المسـيح يقيـس ويَـِزن كّل تجربـة؟ كيـف يُسـاعدنا ذلـك ويُشـجِّ

أثنـاء فتـرة االنتظـار التـي قـد يتحتَّـم علينـا المـرور بها؟  

الصبـر  مـون شـهادات شـخصية حـول معنـى  يُقدِّ ـف  الصَّ اجعـل بعـض أعضـاء   �2
واالنتظـار بالنسـبة لهـم� ماذا كانت مخاوفهـم وأفراحهم؟ كيف تعاملـوا مع الموقف؟ 

ـكوا بها؟  مـاذا تعلَّمـوا؟ ومـا هـي المواعيـد التـي تمسَّ

	� مـاذا عسـاكم تفعلـون ككنيسـة أو كصـّف لُمسـاعدة اآلخرين الذين يجـوزون في 
ل فـي صالحهم؟  تجـارب ُمحرقـة إذ ينتظـرون توقيـت هللا للتدخُّ

ـالة فـي تطويـر الصبـر وتنميتـه؟ هـل يوجد َمـْن تسـتطيع الصالة  4� مـا هـو دور الصَّ
ر الـرُّوح الُْقـُدس الصبر فـي حياتهم؟  ِمـْن أجلهـم لكـي يطـوِّ
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* 10-16 أيلول )سبتمرب(    الدرس الثاين عرش    

الموت ِمْثل البذرة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: 1صموئيـل 2: 12-3: 18؛ 1صموئيـل 13: 1-14؛ زكريـا 4: 1-14؛ 

روميـة 12: 1، 2؛ فيلبـي 2: 9-5.

آيـة الحفـظ: »اَلَْحـقَّ الَْحـقَّ أَُقـوُل لَكُـْم: إِْن لَـْم تََقْع َحبَّـُة الِْحْنطَـِة ِفـي األَْرِض َوتَُمـْت َفِهَي 
تَْبَقـى َوْحَدَهـا� َولِكـْن إِْن َماتَـْت تَأْتِـي ِبَثَمـٍر كَِثيٍر« )يوحنـا 2	: 24(�

تصويـر المسـيح لحبَّـة الحنطـة التي تموت هو تشـبيه رائع لخضوعنـا إلرادة هللا. فالحبَّة تقع 
أواًل. وهذه الحبَّة التي تقع ِمْن السـنبلة ال سـيطرة لها على طريقة سـقوطها على األرض أو على 

المـكان الـذي تسـقط فيـه. كما أنه ال سـيطرة لها على األرض التي تسـقط فيهـا ثم تضغطها. 
ثـم تأتـي بعـد ذلـك مرحلـة االنتظـار. وإذ تبقـى حبَّة الحنطـة فـي األرض، ال تعلم مـا يخبئه 
لهـا المسـتقبل، وال يمكنهـا أن »تتصوَّر« كيف سـتكون حياتهـا فيها بعد، ألنها ُمجـرَّد حبَّة حنطة. 
أمـا المرحلـة الثالثـة فهـي مرحلـة المـوت، فالحبَّـة ال يمكنهـا أن تنمـو وتصيـر سـنبلة ما لم 
ى عـن حالتهـا الُمريحـة اآلمنـة كحبَّـة. عليهـا أْن »تمـوت«، أي تتخلـى تماًما عن  ـي وتتخلَـّ تُضحِّ
وضعهـا السـابق ومـا كانـت عليـه. عندئذ فقـط يمكنها أن تتحـوَّل ِمْن حبَّـة أو بذرة إلى سـنبلة 

تحمـل ثمـرًا كاماًل. 

نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: إذا كُنَّـا نَْعلَـم أن إرادة هللا هـي 
األفضـل لنـا، لمـاذا نجـد صعوبـة فـي قبولهـا؟ أي ِمثـال على الخضـوع تَركـه لنا المسـيح؟ كيف 

تـرى تطبيـق التشـبيه الخـاص بحبَّـة القمـح علـى حياتـك الخاصة؟ 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم، الموافق 17 أيلول )سبتمبر(. *نرجو التََّعمُّ
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11 أيلول )سبتمبر(        األحد        

الخضوع ِمْن أجل الخدمة
ة نجدها لنا في هذا اآليات؟  اقرأ فيلبي 2: 5-9� أيَّة رسالة ُمهمَّ

 

 

تحثُّنـا الحضـارة الُمعاصـرة علـى أْن نُطالـب بحقوقنـا. وهـذا أمـر جيِّـد وينبغـي أْن يكـون 
ى عن حقوقنا  كذلـك. ولكـن كمـا كان الحـال مع المسـيح، فقـد تكـون إرادة هللا لنا هي أْن نتخلَـّ
ي هـذه قد  ر إيجابًـا لصالـح ملكـوت هللا. وعمليـة التَّخلِـّ لكـي نخـدم اآلب السـماوي بطُـرٍُق تؤثِـّ

تكـون صعبـة وغيـر ُمريحـة وتجعلنا نشـعر وكأننـا فـي ِمرَْجـل التجـارب الُْمْحرِقَة. 
ـح هـذه اآليـات ثـالث خطـوات  ـل فـي كيـف فعـل المسـيح ذلـك )فيلبـي 2: 5-8(. توضِّ تأمَّ
اتَّخذهـا المسـيح فـي إخضاع ذاته إلرادة اآلب السـماوي. ويذكِّرنا الرسـول بولس فـي البداية أن 
نحـذو حـذو المسـيح، »فَلْيَُكـْن ِفيُكْم هَذا الِْفْكُر الَِّذي ِفي الَْمِسـيِح يَُسـوَع أَيًْضـا« )فيلبي 2: 5(. 
ى عـن ُمسـاواته بـاآلب  لكـي يكـون المسـيح فـي وضـع يسـتطيع فيـه أن يُخلِّصنـا، تخلَـّ

 .)7 ،6  :2 )فيلبـي  المحـدود  اإلنسـان  فـي صـورة  األرض  إلـى  السـماوي، وجـاء 
لم يأِت المسيح كإنسان عظيم ومجيد، بل كعبد للبشر اآلخرين )فيلبي 2: 7(. 

ى الَْمـْوَت«. ولكنه  وكخـادم بشـري، لـم يِعـش المسـيح حياة السـالم الطويلـة، بـل »أَطَاَع َحتَـّ
لِيـِب« )فيلبي 2: 8(.  لـم يمـت حتـى بطريقة كريمـة ومجيدة، بل »أَطَـاَع َحتَّى الَْمـْوَت َمْوَت الصَّ

مـا هـي المجـاالت الحياتيـة التـي يُصبـح فيهـا هـذا الِمثـال نموذًجـا لنـا؟ وإذا كانـت الحقـوق 
ـر المنطق خلف ضـرورة تخلِّينا عنها أحيانًا؟  والُمسـاواة أمـوًرا جيِّدة وعلينا حمايتها، فكيف تُفسِّ
واآلن، اقـرأ اآليـة 9� كيـف تُسـاعدنا هـذه اآلية على فهـم منطق الخضوع إلرادة اآلب السـماوي؟ 

 

 

 

صـلِّ ليمنحـك الـرُّوح الُْقـُدس الحكمـة، سـائاًل نفسـك، »مـا هـي الحقـوق التـي علـيَّ 
ـك بهـا اآلن، والتـي، في الحقيقة، قـد تكون عائًقا أمام خضوعي إلرادة المسـيح  التَّمسُّ
صات  ـل الُمنغِّ فـي خدمـة عائلتـي وكنيسـتي والذين حولـي؟ ما مدى اسـتعدادي لتحمُّ

والُمضايقـات ألخـدم اآلخرين بأكثـر فعالية؟ 
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12 أيلول )سبتمبر(        االثنين        

الموت يسبق معرفتنا إلرادة هللا
مسـيحيون كثيـرون يسـعون بإخالص لَِمعرفـة إرادة هللا لحياتهم. »لو أنني فقـط َعرَفت إرادة 
يـت بـكل شـيء ألجلـه.« ولكن حتـى بعد أن نَِعـد هللا بذلك، قد نظـّل ُمرتبكين  هللا لحياتـي، لضحَّ
بخصـوص تلـك اإلرادة. والسـبب فـي هـذا االرتبـاك قد نجـده فـي روميـة 12: 1، 2، حيث يصف 
م لنـا الرسـول بولـس  الرسـول بولـس كيـف يمكننـا أن نعـرف إرادة هللا. وفـي سـياق وصفـه يُقـدِّ

ي! نقطـة فـي غايـة األهميـة: إذا كُنـَت تُريد أْن تعـرف إرادة هللا لـك، عليـك أواًل أْن تُضحِّ

ويقول بولس في رومية 12: 1، 2 أننا سنتمكَّن ِمْن أْن نختبر ما هي إرادة هللا لنا عندما: 
1. يكون لنا إدراك وفهم صحيح عن »رأفة هللا )رحمته(« )رومية 12: 1(. 

م ذواتنا ذبيحة حيَّة هلل )رومية 12: 1(.  2. نُقدِّ
د عقولنا )رومية 12: 2(.  3. تتجدَّ

فالعقـول المتحـرِّرة هـي وحدهـا التي يُمكنها أْن تفهـم إرادة هللا. ولكن هـذا التجديد يرتكز 
علـى موتِنـا عـن الـذات أواًل. لـم يكن يكفي أنَّ المسـيح يتألَّم ِمـْن أجلنا – كان عليـه أْن يموت. 

واألمـر ذاته معنا. 

اطلـب أْن يُظِهـر لـك الـرُّوح الُْقـُدس المجـاالت التـي في حياتـك التي لـم تَُمت عنهـا تماًما� ما 
هـي األمـور التـي يُريـدك الـرُّوح الُْقـُدس أن تتخلَّى عنها لكـي تكون ذبيحـة حيَّة هلل؟ 

 

عندمـا تكـون فـي حياتنـا بعـض المجـاالت التـي لـم تعـد تَُمـت تماًمـا عـن الـذات، فـاهلل 
يسـمح لنـا أن نجتـاز فـي تجـارب ُمحرِقـة كـي يُنبِّهنـا إلى هـذه المجـاالت. ولكـن عذاباتنا هذه 
ـرًا أعمـق لتضحيـة  ال تُسـاعدنا علـى ُمواجهـة خطايانـا وحسـب، بـل وتمنحنـا أَيًْضـا إدراكًا وتبصُّ
المسـيح نفسـه ِمـْن أجلنـا. »إنَّ إخضـاع أعمق أشـواق قلوبنـا يأتي بنـا، ربما إلى أوضـح مفهوم 
عـن الصليـب. واختبارنـا الخـاص بـآالم الصليب، التـي وإْن كانت ال تُقـاس بآالم ُمخلَّصنـا، إال أنها 
دنـا بفرصـة لنبـدأ فـي معرفتـه في شـركة آالمه. وفي كل شـكل ِمْن أشـكال عذاباتنـا، يدعونا  تزوِّ

المسـيح إلـى تلـك الشـركة عينها« )السـعي َصـُوب المحبـة، 1996، صفحـة 182(. 

اقـرأ بـروح الصـالة روميـة 2	: 	، 2� فكِّـر في األمور التي تحتـاج ألن تتخلَّى عنها لكي 
تكـون بمثابـة ذبيحـة للمسـيح� كيـف يُسـاعدك ذلـك علـى فهـم العذابات التـي جاز 
فيهـا المسـيح علـى الصليـب ِمـْن أجلك؟ كيف تُسـاعدك هـذه المعرفة علـى الدخول 

إلى شـركة المسـيح وآالمه؟ 
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13 أيلول )سبتمبر(       الثالثاء        

الرَّغبة في االستماع
»َفَجـاَء الـرَّبُّ َوَوَقـَف َوَدَعـا كَالَْمـرَّاِت األَُوِل: َصُموئِيـُل، َصُموئِيـُل� َفَقـاَل َصُموئِيـُل: تَكَلَّـْم ألَنَّ 

َعْبـَدَك َسـاِمٌع« )	صموئيـل 	: 0	(� 

هـل َسـِمْعَت أبـًدا ذلك الصـوت الوديع الهادئ للـرُّوِح الُْقـُدِس، ولكنك تجاهلتـه؟ وبالنتيجة 
ـر، »آٍه، لماذا لم اسـتمع  سـاءت األمـور معـك، وفيمـا بعـد فكَّـرت في نفسـك قائـاًل بنـدم وتحسُّ

لذلـك الصوت؟« 
ـة رَجـل ُمِسـن، الذي كان لـه ولدان شـريران لم  يَِصـف ِسـفر صموئيـل األول فـي بدايتـه قصَّ
ـفر بعـد ذلك عـن صبي صغير اسـتمع لصـوت الـرَّب. ورغم أنَّ  ث السِّ يسـتمعا للـرَّب. ثـم يتحـدَّ
م إنـذارات قويـة، إال أنَّ الذيـن كان يجب أن يُغيِّروا مسـلكهم، لم يأبهـوا بتلك اإلنذارات.  هللا قـدَّ

اقـرأ قصتهـم فـي 	صموئيـل 2: 2	-	: 8	� أي تبايـن يتضـح أمامنـا هنا، بين الذين يسـتمعون 
للـرَّب والذين ال يسـتمعون؟

 

َولَـَدا عالـي انشـغال بأمـور أخـرى غيـر أمـور هللا. وحتـى َعالِـي والدهمـا، لـم يبـُد أنّـه عالـج 
ث إلـى ولديه، ولكنه لـم يفعل أي شـيء أكثر ِمْن  األمـر. فهـو بعـد أن ِسـِمَع مـا يُريـده هللا، تحدَّ
ذلـك. وولـداه لـم يكونـا على اسـتعداد إلخضاع تفاصيـل حياتهمـا إلرادة هللا. هذا مـا يتَّضح ِمْن 

مسـلكهما الشـرير. يـا لـه ِمْن تبايـن كبيـر بينهما وبيـن صموئيل. 
يَِصـف الـكارز تشـارلز سـتانلي مـدى أهميـة تدريـب أنفسـنا علـى تمييـز صـوت هللا فيمـا 
ث الـرُّوح الُْقُدس لُمجـرَّد أن ينقل  يطلـق عليـه لقـب »التحوُّل إلـى الحيادية«. فيقـول، »ال يتحدَّ
ث إلينـا لكي نتجـاوب معه. وهو يَعلَـم متى يسـتحوذ برنامجنا  إلينـا المعلومـات. بـل هـو يتحدَّ
الخـاص علـى الجـزء األكبـر ِمـْن انتباهنـا، بحيـث أنَّهـا تكـون مضيعـة للوقـت محاولـة تحويـل 
انتباهنـا إلـى أمـر آخـر. وعندمـا يكـون هـذا هـو حالنـا، فالـرُّوح الُْقـُدس غالبًـا مـا يصمـت وال 
ث إلينـا. إنـه ينتظـر إلـى أْن نكـون في مرحلـة ِمْن الحياد، بحيث نسـتمع إليـه ونطيع في  يتحـدَّ

النهايـة« )الحيـاة المليئـة بالـروح، 1992، صفحـة 179، 180(. 

مـاذا َقَصـَد سـتانلي ِمـْن قوله »التحـوُّل إلى الحيادية«، حسـب رأيك؟ عندمـا تفكِّر في 
انفتاحـك هلل، مـا هـي األمـور التـي كثيًرا مـا تمنعك ِمـْن أْن تكون »حياديًّـا« بما يكفي 
بحيـث تسـمع صـوت هللا وتطيعـه فـي النهايـة؟ مـاذا تحتـاج أْن تفعل لتدرِّب نفسـك 

أكثـر علـى االنفتـاح لصـوت هللا بحيـث تميِّزه ثم تعـزم على أن تطيـع توجيهاته؟ 
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14 أيلول )سبتمبر(        األربعاء        

االعتماد على الذات
لـم تكـن خطيَّـة حـواء فـي جنة عـدن ألنها شـكَّت فقط فـي كلمة هللا. بـل كانـت الُمعضلة 
األصليـة تكُمـن فـي اعتقادهـا أنهـا كانـت عندهـا مـا يكفـي ِمـْن الحكمـة لتقـرِّر بنفسـها مـا 
هـو صالـح وصحيـح لهـا. لقـد اعتمـدت علـى ُحكمهـا الخـاص ووثقـت فـي قدرتهـا الذاتيـة. 
ونحـن عندمـا نعتمـد علـى ُحكمنـا الخـاص دون الثِّقة فـي كلمة هللا، فإنَّنـا بذلك نُعرِّض أنفسـنا 

لُِمْعِضـالت كثيـرة. 
ـح الخطـوات التـي تـؤدي إلـى االعتماد علـى الـذات والكوارث التـي تتبع  وقصـة شـاول توضِّ
ذلـك بسـرعة. لقـد َمَسـَح صموئيُل، شـاوَل َملًِكا، بأمـر الرَِّب )1صموئيـل 10: 1(. ثم أعطى شـاوَل 
دة )عـد 8(، ولكـنَّ شـاول عصى ولم يتلـزم بتوجيهات الرَّب على لسـان صموئيل.  توجيهـات محـدَّ

اقرأ الجزء التالي ِمْن القصة في 	صموئيل 		: 	-4	� ما الذي فعله شاول وأدَّى إلى سقوطه؟ 

 

توجـد ثـالث خطـوات أدَّت إلـى سـير شـاول في طريـق االعتمـاد الذاتـي، بعد فتـرة قصيرة 
ا ِمـْن تتويجـه َملِـًكا. والُمعضلـة هـي أنَّ وال خطـوة ِمـْن هذه الخطـوات الثـالث كانت بهذا  ِجـدًّ
السـوء فـي حـدِّ ذاتهـا. ولكـن تلـك الخطـوات كانت تحتـوي علـى ِبـذار الكارثـة، ألنَّ كل خطوة 

منهـا اتُِّخـَذت بمعـزل عـن هللا. الحـظ الترتيـب التسلسـلي الـذي أدَّى إلى سـقوط شـاول. 
اته تركته، وتغيَّـب صموئيل عنه  ي َرأَيْـُت«. تفرَّق الشـعُب عن شـاول وقُوَّ 1. قـال شـاول »ألَنِـّ

)عـد 11(. وهكـذا كان شـاول تحـت ضغط كبير وقـد قيَّم بنظره مـا كان يحدث. 
2. تحـرك شـاول ِمـْن »ألَنِّي َرأَيْـُت« إلى »فَُقلُْت« أن الفلسـطينيين سـيهزمونهم )عد 12(. ما 

رآه شـاول بعينيـه، شـكَّل ما قالـه أو ما ظنَّه بخصـوص الحالـة الراهنة أمامه. 
ْدُت« »أُْجِبرُت« َوأَْصَعـْدُت الُْمْحرَقََة )عـد 12(. فإنَّ  3. تحـرَّك شـاول ِمـْن »فَُقلُْت« إلـى »تََجلَـّ

ما ظنَّه شـاول َشـكَّل اآلن مشـاعره. 
وكلنا فعلنا األمر ذاته، إْذ أننا نعتمد على نظرتنا البشرية التي تقودنا بالتالي لالعتماد 

على تفكيرنا البشري الخاص، الذي يقودنا لالعتماد على مشاعرنا البشرية. ثم نتحرَّك 
نحن ونتصرَّف وفًقا لهذه المشاعر. 

لمـاذا، تعتقـد، كان ِمـْن السـهل هكـذا علـى شـاول أْن يَْتَبـع ُحكمـه الخـاص، رغـم 
توجيهـات هللا الواضحـة التـي كانـت ما تزال تَـِرن في أذنيـه؟ إذا كنَّا نْعلَم أننـا ُضَعفاء 
ومعرفتنـا غيـر كاملة، فلماذا نسـتمر فـي محاولتنا االعتمـاد على ذواتنا؟ وماذا عسـانا 
م الثقـة أكثـر فـي توجيهـات هللا ووصايـاه عـن االعتماد علـى ذواتنا؟ نفعـل لكـي نتعلَـّ
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15 أيلول )سبتمبر(        الخميس        

البدائل
كمـا رأينـا ِمـْن درس البارحـة، إنَّ الخضـوع إلرادة هللا يُمكـن أن يُْضِعَفـه اعتمادنـا علـى قُوَّتنا 
الذاتيـة. وِمـن الممكـن أَيًْضـا االعتمـاد علـى بدائـل أخـرى غيـر هللا. فعندمـا يشـعر بعـض الناس 
بالكآبة أو الوهن، مثاًل، فهم يذهبون للتسـوُّق وشـراء أشـياء يظنون أنها تُسـِعدهم. وعندما يشعر 
آخـرون بعـدم الكفاءة، فهم يسـعون صوب الشـهرة. وعندما تكون هناك مشـاكل وُمعضالت بين 

األزواج والزوجـات فإنهـم يبحثـون عـن طرف آخر ليمنحهـم المودَّة واألُلفـة والبهجة. 
ل ِمـْن الضغوطـات، ولكنهـا ال  ـف وتُقلِـّ يُمكـن للكثيـر ِمـْن األشـياء التـي نسـتخدمها أْن تُخفِّ
تحـل الُمعضلـة، بالضـرورة، وال تعلِّمنـا كيـف نُحِسـن التصـرُّف بشـكل أفضل فـي المـرَّة التالية. 
وليـس غيـر الُمسـاعدة الفائقـة التـي ننالهـا ِمـْن هللا يمكنها أن تفعـل ذلك. المشـكلة تكمن في 

أننـا نحـاول فـي كثيـر ِمـْن المـرَّات االعتماد علـى بدائـل ِعـَوَض االعتماد على هللا نفسـه. 
ونذكر هنا ثالثة بدائل قد نلجأ إليها ِعَوًضا عن هللا: 

إلهي  إعالن  إلى  حاجة  في  نكون  عندما  السابق  االختبار  أو  البشري  المنطق  استخدام   .1
 .3 إلهية؛  إلى حلول  نكون في حاجة  عندما  الُمعضالت وحجبها عن عقولنا  2. طمس  جديد؛ 

تِه.  الهروب ِمْن الواقع وتجنُّب هللا في وقت نكون فيه ُمحتاجين إلى الشركة مع هللا طلبًا لُقوَّ
ويُساعدنا النبي زكريا أن نركِّز على الموضوع الُمهم حًقا عندما نُجرَّب الستخدام البدائل. لقد 
عاد المسبيون أخيرًا ِمْن السبي بعد سنوات طويلة قضوها في بابل. وعلى الفور بدأوا في إعادة بناء 
الهيكل. ولكنهم واجهوا قدرًا كبيرًا ِمْن الُمقاومة )ويمكنك إيجاد بعض التفاصيل عن هذه الخلفية 
في عزرا 4-6(. وهكذا جاء النبي زكريا برسالة التشجيع هذه لَزُربَّاِبَل الذي كان يقود في ذلك العمل. 

ـا جـاء فـي اآليـة السادسـة؟ كيـف  اقـرأ هـذه الرسـالة فـي زكريـا 4: 	-4	� مـاذا َقَصـَد هللا ممَّ
يُمكـن إلتمـام مشـروع البناء أن يتم بواسـطة الـرُّوح الُْقُدس؟ ومـاذا يعلِّمنا ذلك حـول العالقة 

بيـن الـرُّوح الُْقـُدس وبيـن األمـور العملية التـي نفعلها؟ 

 

ه لـم يَُحـول ُدوَن  لـم يمنـع هللا حـدوث الُمقاومـة التـي ثـارت ضـدَّ بنـاء الهيـكل، كمـا أنَـّ
الضغوطـات التـي كان علـى َزُربَّاِبـل أن يُواجههـا بسـبب ذلـك. وهـو لـن يحمينـا دائًمـا ِمـْن 
الُمقاومـة والُمعارضـة. ولكـن متـى جـاءت الُمقاومـة، فهـو قـد يسـتخدمها كتجربـة شـديدة 

ليُعلِّمنـا ِمـْن خاللهـا االعتمـاد عليـه. 

عندمـا تُواجهـك الضغوطـات، فمـا هـو أوَّل رّد فعٍل لك؟ هل هو الطعام؟ أَْم ُمشـاهدة 
التلفـاز؟ أَْم الصـالة؟ أَْم الخضـوع هلل؟ مـاذا يخبـرك جوابك عن نفسـك ومـا تحتاج إلى 

تعلُّمـه أو إلى تغييره؟
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16 أيلول )سبتمبر(        الجمعة        

رس: اقرأ لروح النبـوة، ِمْن كتاب اآلبـاء واألنبياء، الفصـل الذي بعنوان  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
»َعالـي وبَُنـوه«، صفحـة 523-528، والفصل الذي بعنوان »تََصلُّف شـاول«، صفحة 568-561.    

الخضـوع إلرادة هللا يأتـي إْذ نمـوت عـن رغباتنـا الخاصة وطموحنا الشـخصي. وهـذا بدوره 
م  يفتـح البـاب لالنخـراط فـي خدمة حقيقة لآلخرين. فنحـن ال يمكننا أن نعيـش هلل دون أن نُقدِّ
أنفسـنا ذبيحـة ونعيـش فـي انفتـاح ُمسـتمر لصـوت هللا. فـإذا كان لنـا أن نُخِضـَع حًقـا إرادتنـا 
إلرادة أبينـا السـماوي، علينـا أواًل أْن نُـدرك المخاطـر الُمترتِّبـة علـى اعتمادنـا علـى ذواتنا وعلى 
تـه. ومـا دام الخضـوع إلرادة هللا هـو ِمحـَور الحياة  البدائـل ِعـَوَض االعتمـاد علـى كلمـة هللا وقوَّ

المسـيحية، فقـد يسـمح هللا للتجـارب الُْمْحرِقَـة أن تُعلِّمنا االعتمـاد عليه. 
»إنَّ إهمـال عالـي الكاهـن يُرْفَـُع عاليًّـا أمـام كلِّ أب وكلِّ أُم فـي األرض. فنتيجـة لميولـه 
وعواطفـه غيـر الُمكرَّسـة أو عـدم رغبتـه فـي القيـام بواجـب غيـر ُمحبَّب لـه، جنى حصـاًدا ِمْن 
الشـر الـذي استشـرى فـي ابنيـه الُمنحرفين. فـكّل ِمْن األب الذي سـمح بالشـر واالبنيـن اللذين 
يهم« )إرشـادات  ة ذبيحـة أو عطيَّة عـن تعدِّ مارسـاه كانـوا ُمذنبيـن أمـام هللا، الـذي لـم يَْقبَـل أيَـّ

لألبنـاء، صفحـة 76(.

أسئلة للنقاش
ث مـع باقـي أعضـاء الصـف عـن التنـازل العجيـب البـن هللا فـي مجيئـه إلى  	� تحـدَّ
األرض كإنسـان لكـي يمـوت عـن خطايانـا� مـاذا يُخبرنـا ذلـك حـول معنـى التضحيـة 
بالـذات وإنكارهـا ِمـْن أجـل صالـح اآلخريـن؟ ومـع أننـا بالطبـع ال يمكننـا أن نفعـل 
شـيًئا كهـذا، فـإنَّ المبـدأ يَظـلُّ قائًما وينبغـي أْن يكون أمامنـا َدوًما� بأيِّة طُـُرق يمكننا 
نحـن، فـي ُمحيطنـا ومجالنا الخـاص، أْن نُحاكي نـوع الخضوع والتضحيـة الذاتية التي 

أظهرهـا المسـيح علـى الصليب؟ 

2� الخضـوع هلل دون معرفـة مـا سـيحدث بعـد ذلـك، يُمكـن أن يكـون ُمْفِزًعـا� كيـف 
لـك أْن تنصـح شـخًصا يعتمـد على ذاته ِعـَوَض االعتمـاد على هللا؟ وماذا عسـاك تقول 
لـه لتزيـل مخاوفـه ِمـْن عـدم معرفته للمسـتقبل وعـدم قدرتـه على السـيطرة عليه؟ 

ـص وقًتـا مـع باقـي أعضاء الصف للصـالة ِمْن أجل أنـاس تعلم أنَّهـم يُواجهون  	� خصِّ
صعوبـة فـي الخضـوع إلرادة هللا، لكـي يتمكّنـوا ِمـْن التأكُّـد أنَّ الثِّقـة بـإرادة هللا هـي 
السـبيل الوحيـد لسـالم بـاٍق� وفـي الوقـت ذاتـه، ما هـي األمـور العملية التـي يُمكننا 
فعلهـا ألشـخاص كهـؤالء لمسـاعدهم علـى أْن يـروا إمكانيـة خضوعهـم هلل وأنَّ طريق 
الـرَّب هـو األفضـل؟ وبمعنـى آخر، كيـف يمكن هلل أْن يسـتخدمك لمسـاعدة اآلخرين 

علـى أْن يعرفـوا محبـة هللا لهـم واسـتعداده ألن يوفِّر لكافـة احتياجاتهم؟ 
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* 17-23 أيلول )سبتمرب(    الدرس الثالث عرش    

المسيح وسط التََّجارب الُْمْحرَِقة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: لوقـا 2: 7و 22-24؛ متـى 2: 1-18؛ يوحنـا 8: 58، 59؛ لوقـا 22: 41-

44؛ متـى 27: 51، 52؛ روميـة 6: 23؛ تيطـس 1: 2.

ـاَعِة التَّاِسـَعِة َصـَرَخ يَُسـوُع ِبَصـْوٍت َعِظيٍم َقائِـاًل: إِيلِي، إِيلِـي، لَِما  آيـة الحفـظ: »َونَْحَو السَّ
َشـَبْقَتِني؟ أَْي: إِلِهـي، إِلِهـي، لَِمـاَذا تََركَْتِنـي؟« )متى 27: 46(�

دائًمـا مـا يتبـادر إلـى الذهـن السـؤال التالـي، كلَّمـا تطرَّقنـا إلـى موضـوع العـذاب: »كيـف 
نشـأت الخطيـة والعـذاب واأللـم فـي المقـام األول؟« ولنـا عـن هـذا السـؤال أجوبة جيـدة ِمْن 
خـالل اإلعـالن اإللهـي: لقـد نشـأ كّل هـذا ألنَّ بعـض الَمْخلُوقات الُحرَّة اإلرادة أسـاءوا اسـتخدام 
ة التـي منحهـم إياهـا هللا. وهـذا يؤدي بنـا إلى سـؤال آخر. هل َعلِـَم هللُا ُمْسـبًَقا أنَّ  يَـّ هـذه الُحرِّ
ه أدرك أنَّ األمر »يسـتحق الُمخاطرة«،  هـذه الَمْخلُوقـات ستسـقط؟ نعـم، ولكـن ِمْن الواضـح أنَـّ

كمـا قـال س. لويس.    
يسـتحق الُمخاطـرة؟ لَِمـن؟ هـل لنـا، بينمـا يجلـس هللا علـى عرشـه في السـماء؟ ليـس كذلك 
سـة، لدرجـة أنـه ِعـَوَض أن ينكـر علينا  ة كافـة مخلوقاتـه العاقلـة كانـت هكـذا ُمقدَّ تماًمـا. فُحريَـّ
ة ويحرمنـا منهـا، وافق هللُا على أن يَحِمل في نفسـه لهيب العذاب الذي تسـببت فيه  يَـّ هـذه الُحرِّ
ة. ونحن نـرى هذا العـذاب متجليًّا في حياة وموت المسـيح، الذي  يَـّ إسـاءة اسـتخدامنا لهـذه الُحرِّ
ِمـْن خـالل تألُّمه في جسـد بشـريتنا، أوجـد روابط وثيقة بين السـماء واألرض تبقى مـدى األبدية. 

م بـه المسـيح ِمْن  نظـرة خاطفـة إلـى موضـوع هـذا األسـبوع: مـا الـذي تألَـّ
م ِمـْن آالمـه وعذاباته؟  أجلنـا؟ ومـاذا نتعلَـّ

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم، الموافق 24 أيلول )سبتمبر(. *نرجو التََّعمُّ
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18 أيلول )سبتمبر(        األحد        

األيام الباكرة
المعلومـات الخاصـة بالسـنوات األولـى لحيـاة المسـيح علـى األرض، ضئيلـة فـي الِكتَـاب 
س. ولكـن توجـد آيـات قليلـة تُخبرنـا بالظـروف واألحـوال التـي كانـت سـائدة فـي زمـن  الُمَقـدَّ

ـد فيـه يسـوع.  المسـيح، وبنـوع العالَـم الـذي تجسَّ

اقـرأ لوقـا 2: 7 و22-24 )راجـع أَيًْضـا الوييـن 2	: 6-8؛ متـى 2: 	-8	(� ما الـذي تراه في هذه 
اآليـات ويُعطينـا الدليـل علـى نوع الحيـاة التي واجهها يسـوع هنا منـذ البداية؟ 

 

مـن الطبيعـي أنَّ المسـيح لـم يكـن األول الذي عاش فـي فقر أو واجه َمـْن أرادوا قتله، حتى 
منـذ مطلـع حياتـه علـى األرض. ومـع ذلـك فيوجـد عنصـر آخـر يُسـاعدنا علـى فهـم العذابـات 

الفريـدة التـي جـاز فيها المسـيح ِمـْن البداية. 

اقـرأ يوحنـا 	: 46� أي عنصـر تضيفـه هـذه اآليـة ويُسـاعدنا علـى فهـم نـوع العـذاب الـذي 
واجهـه المسـيح الشـاب؟ 

 

باسـتثناء آدم وحـواء قبـل السـقوط، كان المسـيح هو الشـخص الوحيـد الخالي ِمـْن الخطية 
ه ِمـْن الخطية، غاص فـي عالَم  الـذي عـاش علـى هـذه األرض. ومـع ذلك فهـو في طهارتـه وخلوِّ
خاطـئ. يـا لـه ِمـْن عـذاب ذاك الـذي واجـه المسـيح، حتـى وهـو بعـد فـي مرحلـة الطفولـة. 
فنفسـه البـارَّة كانـت فـي احتـكاك مسـتمر مـع الَخطيَّـة. إنَّنا حتـى في قسـوتنا وتصلُّبنا بسـبب 
الخطيـة، كثيـرًا مـا ننكمـش ونتراجـع أمـام خطايـا وشـرور نجدهـا منفـرة. تصـوَّر كيـف َشـَعَر 
المسـيح، الطاهـر النَّْفـِس، والـذي لـم يتلـوَّث إطالقًـا بالَخطيَّـة، وهـو يسـير فـي هـذا العالَـم 
ـل فـي التبايُـن الصـارخ، بهـذا الخصـوص، بينـه وبيـن الذيـن كانـوا حوله. البُـدَّ وأنَّ  الشـرير. تأمَّ

ا له.  األمـر كان مؤلًمـا ِجـدًّ

اسـأل نفسـك، »مـا مـدى حساسـيتي وإرهافي للخطايا السـائدة في كل مـكان حولي؟ 
ـيت  ـيت أمـام تِكْرارهـا الُمسـتمر؟« إذا كُْنـَت قـد تقسَّ هـل تزعجنـي، أَْم أنَّنـي تقسَّ
ة التي تقرأهـا أو تشـاهدها، أو حتى تفعلها؟  حيالهـا، فهـل هـذا يرجـع إلى نوع المـادَّ

فكِّـر فـي هـذا األمر�
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19 أيلول )سبتمبر(        االثنين        

ُمْحَتَقٌر َوَمْخُذوٌل ِمْن النَّاِس
اقـرأ اآليـات التاليـة، واضًعـا دائًمـا، نُْصـَب عينيـك حقيقـة طبيعـة المسـيح اإللهية وأنـه خالق 
م نفسـه ذبيحة ِمـْن أجل خطايـا العالَم أجمع )متـى 2	: 22- السـماء واألرض، وأنـه جـاء لُيقـدِّ

24؛ لوقـا 	2-0	؛ يوحنـا 8: 58، 59(� كيـف تسـاعدنا هـذه اآليـات علـى فهـم العذابـات التـي 
واجهـت المسـيح هنا علـى األرض؟ 

 

كانـت حيـاة المسـيح وأعمالـه وتعاليمـه قـد أسـيء فهمها باسـتمرار سـواء ِمْن ِقبَـل القادة، 
ـة الشـعب. وهـذا أدَّى إلـى رفـض المسـيح وكراهيتـه ِمـْن ِقبَـل أولئـك الذيـن جاء  أو حتـى عامَّ
ليُخلَِّصهـم. والبُـدَّ أنَّ هـذا يُشـبه بشـكل معيَّـن، الوالـد الـذي يـرى ابنـه، العاصـي الُمتمـرِّد فـي 
ـة إلـى ُمسـاعدة. ومـع أنَّ والـده ُمسـتعد ألن يُعطـي كلَّ شـيء ِمـْن أجـل ابنـه هذا،  حاجـة ماسَّ
إالَّ أنَّ االبـن رفـض والـده وازدرى بـه رغـم أنَّ األب ربمـا كان الشـخص الوحيـد الـذي يسـتطيع 
ام. ذلك مـا واجهه المسـيح تماًما وهـو ُهنا علـى األرض. والبُدَّ  إنقـاذه ِمـْن الدمـار والخـراب التَـّ

ا له.  أنَّ هـذا كان مؤلًمـا ِجـدًّ

اقـرأ متـى 	2: 7	� مـاذا يخبرنـا ذلـك حـول مـدى ما شـعر بـه المسـيح بخصوص رفـض الناس 
لـه؟ إْذ تقـرأ، اسـأل نفسـك أَيًْضـا، »هـل شـعر باأللـم ِمْن أجل نفسـه )مثلمـا نفعل نحـن كثيًرا 
عندمـا نُواجـه الرَفـض( أَْم ِمـْن أجـل سـبب آخـر؟« وإذا كان ِمْن أجل سـبب آخر وليس نفسـه، 

فمـاذا كان هذا السـبب؟ 

 

ه لم  كلنـا نشـعر بلسـعة الرفـض المؤلمـة، وربمـا كان ألمنـا ُمشـابًها للمسـيح ِمـْن حيـث أنَـّ
م ألنَّنا رُِفْضنا، بل بسـبب ما يعنيـه الرَّفض بالنسـبة لَِمن رَفََضك  يكـن ألًمـا أنانيًّـا، أي أنَّنـا لم نتألَـّ
)ربمـا كان شـخًصا تحبـه وتريـد خيره وهو يرفض خالص المسـيح(. تصوَّر مدى شـعور المسـيح 
وهـو ِيْعلَـم تماًمـا بمـا سـيواجهه لكـي يُخلِّصهم، وفـي الوقت ذاتـه ِيْعلَم تماًمـا بنتائـج رَفِْضهم 
ة«  لـه. »يرجـع شـعور المسـيح الحـاّد بهجمات الشـيطان، إلـى براءته ]أي بـراءة المسـيح[ التّامَّ

)رسـائل ُمختـارة، مجلـد 3، صفحة 129(. 

ـا يسـاعدك علـى التَّعامـل بشـكل أفضل مـع أَلَِم  مـاذا عسـاك تتعلَّـم ِمـْن المسـيح ممَّ
الرّفـض؟ مـا الـذي يُظِْهـره ِمَثالَـه؟ وكيـف تطبِّقه فـي حياتك؟ 
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20 أيلول )سبتمبر(        الثالثاء        

المسيح في جثسيماني
ا َحتَّى الَْمْوِت! اُْمكُُثوا ُهَنا َواْسَهُروا« )مرقس 4	: 4	(� »َفَقاَل لَُهْم: نَْفسي َحِزيَنٌة ِجدًّ

مهمـا كان العـذاب الذي جاز فيه المسـيح خالل الـ 33 سـنة التي قضاهـا هنا على األرض، فهو 
ال يُقـارن بمـدى مـا بـدأ يواجهه في السـاعات األخيـرة قبل الصليـب. إنَّ خطة الفـداء التي تقضي 
م المسـيح نفسـه ذبيحـة عن خطايـا العالَم، كانـت قد تقـرَّرت منذ أجيال األزل )أفسـس  بـأْن يُقـدِّ

1: 1-4؛ 2تيموثـاوس 1: 8، 9؛ تيطـس 1: 1، 2(، ولكنهـا اآلن قـد بـدأت في اإلتمام والتنفيذ. 

مـاذا تُخبرنـا المراجـع التاليـة حـول آالم المسـيح فـي جثسـيماني؟ متـى 26: 9	؛ مرقـس 4	: 
		-6	؛ لوقـا 22: 	44-4� 

 

 

 

 

»مضـى المسـيح عنهـم قليـاًل، غير ُمبْتَعـٍد ليمكنهـم رؤيته وسـماعه، وَخرَّ علـى األرض. وقد 
ه بسـبب الَخطيَّـة ]َخطيَّـة البشـرية التـي جـاء ليفديهـا[ فقـد انفصـل عن أبيـه. كانت  أََحـسَّ أنَـّ
ر قوتـه اإللهية  ا فارتجفـت روحه أمامهـا. وينبغي أال يَُسـخِّ الُهـوَّة واسـعة وعميقـة وُمظلمـة ِجـدًّ
ل قصـاص َخطيَّة  ـد[ للهـرب ِمـْن تلـك اآلالم الرهيبـة. فكإنسـان عليه أْن يتحمَّ ]كَُونَـه هللُا الُمتجسِّ

ـل غضب هللا علـى العصيان. اإلنسـان، وكإنسـان عليـه أْن يتحمَّ
»كان المسـيح اآلن فـي موقـف يختلـف عـن كلِّ المواقـف التـي وقفهـا ِمـْن قَبـل. إنَّ النبـي 
، َوَعلَى رَُجـِل رِفَْقِتي،  يصـف آالمـه أجمـل وأدقَّ َوْصٍف حين يقول: ›اِْسـتَيِْقْظ يَا َسـيُْف َعلَـى َراِعيَّ
يَُقـوُل رَبُّ الُْجُنـوِد‹ )زكريـا 13: 7(. فكبديـل وضامن لإلنسـان الخاطئ كان البُدَّ للمسـيح أْن يتألَّم 
تحـت عدالـة هللا. وقـد رأى، عـن اختبـار، مـا معنـى العـدل. كان قَبـل ذلك شـفيًعا فـي اآلخرين، 
ـا اآلن فهـا هـو يتـوق إلى َمْن يشـفع فيـه« )روح النبوة، ُمْشـتهى األجيال، صفحـة 672، 673(.  أمَّ

ـل فيمـا كان يحدث للمسـيح في جثسـيماني� كانت خطايا العالَم قد بدأت تسـتقر  تأمَّ
عليـه� حـاول أْن تتخيَّـل مـاذا يعني ذلك� لم يُْدَع أي بشـر ِمْن َقْبـل أْن يجوز في اختبار 

كهـذا� مـاذا يخبرنـا ذلك عن محبَّة هللا لنا؟ أي رجاء تسـتقيه لـك ِمْن ذلك؟ 
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21 أيلول )سبتمبر(        األربعاء        

اإلله المصلوب
كان المـوت َصلبًـا هـو أقسـى عقاب يُوقعه الرومان على أي شـخص. وكان يُعتبر أشـنع ميتة 
ا أْن يموت أي إنسـان بهـذه الطريقة، فكم باألحـرى ابن هللا!  ه ألمـر فظيع ِجـدًّ علـى اإلطـالق. إنَـّ
علينـا أْن نتذكَّـر دائًمـا أنَّ المسـيَح جـاء في الجسـم البشـري الـذي لنـا، وبالتالي البُـدَّ وأنَّ األلم 
لْـِد والضرب والمسـامير التي  ا، ِمْن جـرَّاء الجَّ والضـرب والمسـامير الـذي شـعر بـه كان هائـاًل ِجدًّ
ى الـذي زاد ِمـْن تمـزُّق جروحـه. كان ذلـك موتًـا  اخترقـت يديـه ورجليـه، وثَِقـل جسـده الُمدلَـّ
قاسـيًا، حتـى بالنسـبة ألكبـر الُمجرميـن. فكـم يكون ِمـْن الظلـم، أن يُواجه المسـيح البريء مثل 

هـذا المصير. 
ومـع ذلـك، وكمـا نعـرف، فإنَّ آالم المسـيح الجسـدية كانت خفيفـة ُمقارنة بمـا كان يحدث 

حًقـا. فقـد كان هـذا أكثـر ِمْن ُمجـرَّد قتل رجـٍل بريء. 

ا َفِهـَم ُمعظم  أيَّـة أحـداث ُمحيطـة بمـوت المسـيح أظهـرت أنَّ أموًرا أعمـق كانت تحـدث، ِممَّ
ا  النـاس الذيـن وقفـوا هنـاك في ذلـك الوقت؟ وأي مغزى تجـده في كل ِمْن هـذه األحداث ِممَّ

يُسـاعدنا على كشـف ما حـدث هناك؟ 

متى 27: 45  

 

متى 27: 	5، 52  

 

مرقس 5	: 8	  

 

ِمـن الواضـح أنَّ أمـرًا ما كان يحدث أعمـق بكثير ِمْن ُمجرَّد َموٍت ظالـٍم لرجل بريء. ويصرِّح 
ُس أنَّ غضـَب هللا علـى الخطيَّـة – خطيتنـا نحن، انَْصبَّ على المسـيح. فالمسـيح  الِكتَـاُب الُمَقـدَّ
م ويُعانـي فقط ِمْن الغضـب الظالم للبشـرية الخاطئة، بل وِمن السـخط  علـى الصليـب لـم يتألَـّ
والغضـب العـادل إللـٍه بـاٍر علـى الَخطيَّة، َخطيَّـة العالم أجمع. وبهذا تألَّم المسـيح بشـكل أكثر 

ـا كان يُمكن أْن يعرفه أي إنسـان أو يختبره.  ُعمًقـا وقتاًمـا وألًمـا ممَّ

إْذ تجـوز فـي أي صـراع أو نـزاع مهمـا كان، فأي رجاء وعـزاء يُمكنك الخـروج بهما ِمْن 
حقيقـة وواقعيَّـة تألُّم المسـيح ِمْن أجلك علـى الصليب؟ 

94



22 أيلول )سبتمبر(        الخميس        

اإلله الُمتألِّم
ربمـا نعتـاد نحـن على األمر ذاته، فما ُدْمَنا في هذا العالَم سـنتألَّم ونتعـذَّب، فذلك هو مصيرنا 

س ما يَِعدنا بخالف ذلـك. بل العكس هو الصحيح.  كبشـر سـاقطين. وال يوجـد في الِكتَـاب الُمَقدَّ
رْس؟ أعمـال 14: 22؛ فيلبي 1: 29؛  مـاذا تخبرنـا المراجـع التاليـة عن هـذا الموضوع قَيْد الـدَّ

2تيموثاوس 3: 12. 

ومع ذلك، علينا وسط آالمنا وعذاباتنا أْن نتذكَّر أمرين: 
ـا يُمكـن ألي ِمنَّا أْن يجـوز فيه. فعلـى الصليب َحَمل  م المسـيُح ربنـا بأكثـر وأسـوأ ِممَّ 1. تألَـّ
ـل أوجاعنـا )إشـعياء 53: 4(. ومـا نَعلَمه فقط كأفراد، هو أنّه تألَّم بشـكل ُمشـترك  أحزاننـا وتحمَّ
ِمـْن أجلنـا جميًعـا. فـذاك الـذي لـم يعـرف خطيـة صـار »خطيـة ألجلنـا« )2كورنثـوس 5: 21(، 

م بشـكل ال يُمكـن لنـا حتـى أْن نتخيَّله كبشـر خاطئين.  وتألَـّ
2. ولكننا إذْ نتألَّم، علينا أْن نتذكَّر نتائج آالم المسيح، أي ما ُوِعْدنَا به ِمْن خالل ما فعله ألجلنا. 

اقـرأ يوحنـا 0	: 28؛ روميـة 6: 	2؛ تيطـس 	: 2؛ 	يوحنـا 2: 25� مـاذا ُوِعدنـا حسـب هـذه 
المراجـع؟ 

 

 

 

 

 

لـه فـي نفسـه عقـاب خطايانـا، وشـكرًا  مهمـا كانـت آالمنـا هنـا، فالشـكر للمسـيح ولتحمُّ
ه ِمْن خـالل اإليمان يمكننـا أْن نقف كاملين في نظر المسـيح  ره اإلنجيـل، أنَـّ للتدبيـر الـذي يوفِـّ
ه بفضـل مـا فعلـه المسـيح، وبفضـل مـلء  وأنَّ لنـا اآلن الوعـد بالحيـاة األبديـة. لنـا الوعـد بأنَـّ
وكمـال حياتـه البـارَّة وذبيحتـه الكاملـة، فـإنَّ اختبارنا الملـيء باأللم والُمفشـالت والخسـارة لن 
يـدون طويـاًل، بـل هـو بمثابـة لحظـة واحـدة ِمْن الزمـن تمضـي، ُمقارنـة باألبدية التـي تنتظرنا، 
ن لنـا كل ذلك  األبديـة فـي سـماء جديـدة وأرض جديـدة بـال خطيـة وال ألـم وال مـوت. وقـد تأمَّ
َوُوِعْدنَـا بـه بفضـل المسـيح وحـده ومـا جـاز فيـه ِمـْن تجـارب ُمْحرِقَـة، لكـي »يَـَرى ِمـْن تََعِب 

نَْفِسـِه َويَْشـبَُع« عندمـا يأتـي سـريًعا على سـحاب المجـد )إشـعياء 53: 11(.  
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23 أيلول )سبتمبر(        الجمعة        

رس: اقرأ لروح النبوة، ِمْن كتاب »ُمْشتهى األجيال«، الفصل الذي بعنوان  لَِمِزيد ِمْن الدَّ
ة َجبَل«، 740-725.     »ليلة في بستان«، صفحة 671-681، والفصل الذي بعنوان »َمُوٌت َعلََى ِقمَّ
»نطـق بتلـك الصـالة ثـالث مـرَّات، وثالث مـرَّات ارتجفت بشـريته وانكمشـت أمـام التضحية 
األخيـرة الُعظمـى. أمـا اآلن فهـا تاريـخ الجنـس البشـري يَُمـرُّ أمـام فـادي العالَـم. وقـد رأى أنَّ 
ـريعة لـو تُركـوا لذواتهم فال بد ِمـْن هالكهم، وهـو يرى عجز اإلنسـان، ويرى  يـن علـى الشَّ الُمتعدِّ
قُـوَّة الَخِطيَّـة، وهـا هـو يسـمع عويـل ومراثـي العالَـم الَمحكـوم عليـه بالهـالك. وإْذ يـرى مصير 
العالَـم المحتـوم يعقـد إْذ ذاك عزمـه. فهـو َسـيَُخلِّص اإلنسـاَن مهمـا كلََّفه ذلـك. إنَّه يقبـل ِصبَْغة 
م حتـى بواسـطته ينـال ماليين الهالكيـن الحياة األبدية. لقـد ترك عرش السـماء حيث الطهارة  الـدَّ
ص الخـروف الواحد الضال، العالَم الواحد الذي سـقط بسـبب العصيان.  والسـعادة والَمجـد ليَُخلِـّ
ـارة عـن الجنـس البشـري الـذي أصـرَّ علـى ارتـكاب  تـه وسـيصير كفَّ ولـن يتراجـع عـن أداء مهمَّ
الَخِطيَّـة. وهـا هـي صالته ال تَُنّم عن شـيء سـوى التسـليم، إذ يقول: ›إِْن لَـْم يُْمِكـْن أَْن تَْعبَُر َعنِّي 

هـِذِه الْـَكأُْس إاِلَّ أَْن أَْشـَربََها، فَلْتَُكـْن َمِشـيئَتَُك.‹« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحة 677(. 

أسئلة للنقاش

	� كيـف ننـال العـون فـي عذاباتنـا وآالمنـا ِمـْن معرفـة أنَّ هللا نفسـه، فـي شـخص 
ـا يُمكـن أليٍّ ِمنَّـا أْن يختبـر؟ مـاذا ينبغـي أْن تعنـي  المسـيح، تألَّـم أكثـر وأسـوأ ِممَّ
لنـا عذابـات المسـيح ِمـْن أجلنـا؟ وأي عـزاء لنـا يمكننـا الخـروج بـه ِمـْن هـذا الحـق 
العجيـب؟ إْذ تفكِّـر فـي جوابـك، ضـع نُصـب عينيـك عبـارة روح النبـوة التاليـة: »لقد 
انسـكبت كاّفـة اآلالم والعذابـات المترتبـة علـى الَخِطيَّـة، فـي حضـن ابـن هللا البـاّر« 

)رسـائل مختـارة، مجلَّـد 	، صفحـة 29	(� 

ـف آالم المسـيح وعذاباتـه كمـا وردت فـي درس هذا  2� راجـع مـع باقـي أعضـاء الصَّ
األسـبوع� مـا هـي التجـارب الُْمْحرَِقـة التـي واجهها المسـيح؟ وبأيَّـة طُُرق تتشـابه مع 
تجاربنـا، وبأيَّـة طُـُرق تختلـف؟ مـاذا نتعلَّم ِمـْن الطريقـة التي تعامل بها المسـيح مع 

ـا يُسـاعدنا في تجاربنـا الُْمْحرَِقـة أَيًْضا؟ يـات، ِممَّ تلـك التحدِّ

ـك بها  س الُمحبَّبـة لـك، وعـود يُمكنك التَّمسُّ 	� مـا هـي بعـض وعـود الِكَتـاب الُمَقـدَّ
ف�     وسـط الحـزن واأللـم؟ اكتبهـا، وطالِـب بها لنفسـك، وشـاركها فـي الصَّ

ًصـا قصيـًرا بالنقـاط الرئيسـة القليلـة التـي خرجـت بها ِمـْن دروس هذا  4� اكتـب ُملخَّ
الربـع� مـا هـي األسـئلة التـي وجـدت حـاًل لهـا فيهـا؟ ومـا هـي المواضيـع التـي تظّل 
بـال جـواب؟ كيـف لنـا أْن نُسـاعد بعضنـا البعـض بخصـوص تلـك األمـور التي مـا تزال 

وتحيِّرنا؟ تربكنـا 
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الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.

الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.
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