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بشارة اإلنجيل كلها
ـــام جمـــوع املُصلـــني. وكان الكتـــاب  رفـــع أحـــد القساوســـة الكتـــاب املقـــدس عاليـــاً أم  
ـــد الالهـــوت  ـــه يف معه ـــن زمالئ ـــام هـــذا القـــس وخمســـة م ـــد ق ـــوب. فق ـــاً بالثق ـــاً ومليئ ممزق
ـــة  ـــع العدال ـــع مواضي ـــل م ـــرة تتعام ـــت كل فق ـــط تح ـــع خ ـــدس ووض ـــاب املق ـــح الكت بتصف
والفقـــر والـــروة والظلـــم. ثـــم أخـــذوا مقصـــاً وقامـــوا بقـــص جـــزء الصفحـــة الـــذي توجـــد بـــه 
ـــاب  ـــح الكت ـــة أصب ـــذه العملي ـــن ه ـــوا م ـــا انته ـــع. وعندم ـــك املواضي ـــع تل ـــل م ـــة تتعام كل آي
املقـــدس اململـــوك لـــه أجـــزاء ممزقـــة. فـــإن هـــذه املواضيـــع جوهريـــة جـــداً يف الكتـــاب 
ـــع  ـــذه املواضي ـــة ه ـــم إزال ـــا يت ـــري عندم ـــيفقد الكث ـــدس س ـــاب املق ـــة أنَّ الكت ـــدس لدرج املق
ـــوة  ـــذي ميلكـــه هـــذا القـــس، يتحـــدث بق ـــة وال ـــاب املقـــدس، ذو األجـــزاء املمزق ـــه. إن الكت من

ـــأنها.  ـــه بش ـــم الل ـــي يهت ـــور الت ـــن األم ـــارخ ع ـــوح ص ووض
ـــول  ـــي أن تق ـــبتيني؟ ينبغ ـــت س ـــا كأدفنتس ـــه لن ـــة أن تقول ـــذه القص ـــي له ـــذي ينبغ ـــا ال م  
ـــون يف  ـــبتيني ينخرط ـــت الس ـــن األدفنتس ـــة م ـــوايل 30 باملائ ـــاث أن ح ـــرت األبح ـــري؟ أظه الكث
ـــبعني  ـــن الس ـــاذا ع ـــة. م ـــارج الكنيس ـــن خ ـــع م ـــات املجتم ـــة احتياج ـــىل تلبي ـــل ع ـــطة تعم أنش
ـــارة  ـــش »بش ـــالن وعي ـــان إىل إع ـــة الزم ـــته يف نهاي ـــو كنيس ـــيح يدع ـــني؟ إن املس ـــة املتبق باملائ

اإلنجيـــل« كلهـــا )رؤيـــا 14: 6(. 
مـــا هـــي بشـــارة اإلنجيـــل كلهـــا؟ إن مرســـلية املســـيح وخدمتـــه املقدمتـــني يف لوقـــا 4: 16-   
ـــق بالخـــالص  ـــن مجـــرد التبشـــري بالحـــق املتعل ـــر م ـــا أك ـــىل أنه ـــا ع 21 تصـــوران البشـــارة كله
ـــر  ـــه. يُظه ـــوم ب ـــا نق ـــكل م ـــبة ل ـــق بالنس ـــذا الح ـــة ه ـــن أهمي ـــم م ـــىل الرغ ـــذا ع ـــان، ه باإلمي
ـــا  ـــن محبتن ـــا ع ـــرياً ملموس ـــّر تعب ـــاً أن نع ـــي أيض ـــل تعن ـــارة اإلنجي ـــرازة ببش ـــيح أن الك املس
ــني  ــوب واملظلومـ ــرىض واملنكـــري القلـ ــاع واملـ ــراء والجيـ ــىل الفقـ ــفقتنا عـ ــا وشـ وعطفنـ
ـــا  ـــال م ـــدس، وإبط ـــاب املق ـــري الكت ـــاً ملعاي ـــة وفق ـــي العدال ـــا تعن ـــورين. إنه ـــن واملأس واملنبوذي
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ـــاً إىل  ـــع قُُدَم ـــام نتطل ـــا اآلن، بين ـــا بلوغه ـــة ميكنن ـــل إىل أي درج ـــىل األق ـــيطان، ع ـــه الش ـــام ب ق
ـــر.  ـــة الده ـــرش يف نهاي ـــىل ال ـــة ع ـــيح النهائي ـــرصة املس ن

ـــة« وسنســـتعرض  ـــارة األبدي ـــة الشـــمولية »للبش ـــع يف مســـألة الّصف ـــذا الرب ـــنبحث يف ه س  
ـــىل  ـــة« ع ـــرِّف »الكنيس ـــن نُع ـــارة. نح ـــذه البش ـــا به ـــىل مجتمعاته ـــري ع ـــة يف التأث دور الكنيس
ــرازة  ــة والكـ ــارة األبديـ ــوون إىل عيـــش البشـ ــا مدعـ ــاس أفرادهـ ــن النـ ــة مـ ــا مجموعـ أنهـ
ـــرازة  ـــا الك ـــس علين ـــه لي ـــي أن ـــذا يعن ـــيح. وه ـــة املس ـــا يف خدم ـــرب عنه ـــة املُع ـــا بالطريق به
ـــة احتياجـــات  ـــا مـــن خـــالل العمـــل عـــىل تلبي ـــا عيشـــها يف حياتن بالبشـــارة فحســـب وإمنـــا علين

اآلخريـــن يف مجتمعاتنـــا املحليـــة. 
وعـــىل الصعيـــد املؤسســـايت، كيـــف تخـــدم كنيســـتك املحليـــة أولئـــك املحتاجـــني   
ـــبيبة  ـــة والش ـــة والعائل ـــال، الصح ـــبيل املث ـــى س ـــية )ع ـــات الكنس ـــة الخدم ـــن؟ إن كاف واملعوزي
ـــة  ـــل خدم ـــن أج ـــاً م ـــل مع ـــرة للعم ـــخ.( متوف ـــات، إل ـــبت والشاممسة/الشامس ـــة الس ومدرس
ـــت  ـــات األدفنتس ـــز »خدم ـــدات أو مراك ـــك. إن وح ـــة كذل ـــاء الكنيس ـــة أعض ـــع، وخدم املجتم
املجتمعيـــة« هـــي أنشـــطة تقـــوم بهـــا الكنيســـة مـــن أجـــل التعريـــف بالبشـــارة وإعـــداد 
الطريـــق لســـامع كلمـــة اللـــه. ويف بعـــض مناطـــق مـــن العـــامل، تســـمى هـــذه الوحـــدات 
»طابيثـــا« أو »الرجـــال األدفنتســـت« أو غريهـــام مـــن أســـامء. كـــام أن وكالـــة األدفنتســـت 
ـــة  ـــت واملعني ـــة األدفنتس ـــة لكنيس ـــة التابع ـــري الحكومي ـــة غ ـــة »أدرا«، الوكال ـــة واإلغاث للتنمي
بالشـــؤون اإلنســـانية والخرييـــة، هـــي وســـيلة هامـــة أخـــرى للوصـــول إىل املحتاجـــني عـــىل 

الرغـــم مـــن أنهـــا ال تُـــدار ِمـــن ِقبـــل الكنيســـة املحليـــة.
كيـــف تعـــّر بصفـــة شـــخصية عـــن تقديـــرك الخـــاص ملـــا فعلـــه اللـــه مـــن أجلـــك يف   

ــايل: ــو التـ ــىل النحـ ــر عـ ــك األمـ ــن ذلـ ــة عـ ــاء الكنيسـ ــد أعضـ ــرب أحـ ــيح؟ أَْعـ املسـ
ـــاً خفيفـــاً وأملهـــا  ـــرد وهـــي ترتـــدي ثوب ـــاة صغـــرية ترتجـــف مـــن ال يف الشـــارع، رأيـــت فت  
ضئيـــل يف الحصـــول عـــىل وجبـــة طعـــام مقبولـــة. وعندهـــا غضبـــت وقلـــت للـــه: »ملـــاذا 
تســـمح بهـــذا األمـــر؟ ملـــاذا ال تفعـــل شـــيئاً حيالـــه؟« ولفـــرتة مـــن الوقـــت مل يقـــل اللـــه 
ـــك  ـــه. لقـــد خلقت ـــد فعلـــت شـــيئاً حيال ـــي بالتأكي ـــة: »إنن ـــك الليل ـــم أجـــاب فجـــأة يف تل شـــيئاً. ث
ـــو: دار  ـــا، أيداه ـــيح« )نامب ـــاُع آالم املس ـــون »إتَّب ـــت نيلس ـــاب دواي ـــن كت ـــوذة م ـــت.« ]مأخ أن

باســـيفيك بريـــس ® للنـــر، 2005(، صفحـــة 78[. 

ــن  ــبار كولـ ــع، كان غاسـ ــذا الربـ ــدس لهـ ــاب املقـ ــة الكتـ ــل دراسـ ــة دليـ ــت كتابـ يف وقـ  
ـــد،  ـــة ماريالن ـــارك بوالي ـــا ب ـــة واشـــنطن األدفنتســـتية يف تاكوم ـــة يف جامع رئيســـاً لقســـم الديان
ـــم  ـــر قس ـــاعد ملدي ـــر املس ـــي املدي ـــن فه ـــن كول ـــاي إل ـــا م ـــة. أم ـــدة االمريكي ـــات املتح الوالي
مدرســـة الســـبت والخدمـــات الشـــخصية باملجمـــع العـــام لالدفنتســـت الســـبتين، وتعمـــل 
ـــلَن يف  ـــا كمرس ـــد خدم ـــدويل«. وق ـــتي ال ـــع األدفنتس ـــات املجتم ـــز »خدم ـــرة ملرك ـــاً مدي أيض
ـــن.  ـــا واالتحـــاد الســـوفيتي ســـابقاً ملـــدة تســـع ســـنوات، ولديهـــام ابنـــن بالغـــن وحفيدي أفريقي
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دليلـــك يف الطريـــق إىل وطنـــك الســـاوي

تواصل مع الله بفعالية أكرث!

إن مبــادرة "آمنــوا بأنبيائــه" هــي برنامــج مدتــه خمــس ســنوات يأخــذك يف رحلــة عــر 
الكتــاب املقــدس وقــراءات مختــارة مــن مؤلفــات الــن ج. هوايــت. قــم بالحصــول عــىل 
قــراءات يوميــة مــن الكتــاب املقــدس، وقــراءات تفاعليــة مــع غــريك مــن القــراء، وكذلــك 

بعــض املقاطــع مــن مؤلفــات روح النبــوة.

ــن باســتخدام  ــاً مــع اآلخري ــا بالصــالة مع ــزم فيه ــادرة نلت متحــدون يف الصــالة: هــي مب
طــرق تقليديــة أو مبتكــرة. احصــل عــىل طلبــات أســبوعية وشــهادات أو أفــكار متعلقــة 

بالصــالة مــن أعضــاء كنيســتك حــول العــامل. 

قم باالشرتاك يف هاتني املبادرتني من خالل التسجيل عىل املوقع التايل: 
http://www.RevivalandReformation.org

وشارك أفكارك والشهادات الخاصة بك.

برنامج عاملي لدراسة الكلمة املقدسة حلقة عاملية للصالة

دراسة يومية لكلمة الله ومؤلفات 
روح النبوة

صالة يومية مع إخوتنا وأخواتنا يف 
املسيح حول العامل
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www.menapa.com

جمعية اتحاد الرشق األوسط وشامل أفريقيا للنرش

+961 1 690290 | www.menapa.com
ــن،  ــدة امل ــبتية، جدي ــردوس، الس ــارع الف ش

بــريوت، لبنــان 12022040
www.RevivalandReformation.org

قم بتحميل
نسختك اإللكرتونية املجانية
من دليل دراسة الكتاب املقدس عر املوقع التايل: 

اشرتك يف
رسالتنا اإلخبارية

املجانية
تزّود بآخر املعلومات املتعلقة بكل

 إصداراتنا الجديدة!



٦

ٍء« »َردُّ كُلِّ َشْ

السبت بعد الظهر
ـــوب  ـــن 3: 8- 19؛ يعق ـــة 6: 5؛ تكوي ـــن 1: 26و 27؛ تثني ـــبوعية: تكوي ـــع األس املراج

ـــا 10: 10.  ـــس 2: 1- 12؛ يوحن ـــة 4: 19؛ مرق 4: 4؛ غالطي

آيـــة الحفـــظ: »َفَخلَـــَق اللـــُه اإِلنَْســـاَن َعـــىَل ُصوَرتِـــِه. َعـــىَل ُصـــوَرِة اللـــِه َخلََقـــُه. 
َذكَـــًرا َوأُنَْثـــى َخلََقُهـــْم« )تكويـــن 1: 27(. 

إنَّ كلَّ مـــا عـــىل املـــرء أن يفعلـــه هـــو أن ينظـــر حولـــه، إىل العـــامل وإىل الجـــوار وإىل   
ـــدث،  ـــد ح ـــادح ق ـــأ ف ـــة خط ـــي أن مث ـــة ه ـــا. والنقط ـــراد توضيحه ـــة املُ ـــدرك النقط ـــذات لي ال
ـــاً  ـــى أيض ـــّرد«، ويُدع ـــى »التم ـــه يُدع ـــة«، إن ـــى »الخطي ـــه يدع ـــقوط«، إن ـــى »الس ـــو يدع وه

»الـــرصاع العظيـــم«. 
ومـــع ذلـــك، فاألخبـــار الســـارة هـــي أن هـــذا األمـــر غـــري دائـــم. إنـــه لـــن يـــدوم إىل   
ـــا  ـــة. وعندم ـــأيت ثاني ـــأن ي ـــد ب ـــد وع ـــامل، وق ـــا الع ـــن خطاي ـــات ع ـــاء املســـيح وم ـــد ج ـــد. لق األب
يـــأيت، فإنـــه لـــن يبقـــى يشء مـــن هـــذا العـــامل. بـــدالً مـــن ذلـــك، ســـتبدأ مملكـــة جديـــدة، 
ـــْن  ـــًة لَ ـــاَمَواِت َمْملََك ـــُه السَّ ـــُم إِل ـــوِك، يُِقي ـــُؤالَِء الُْملُ ـــاِم ه ـــة. »َويِف أَيَّ ـــه األبدي ـــة الل ـــا مملك إنه
ـــَي  ـــِك، َوِه ـــِذِه الَْماَملِ ـــي كُلَّ ه ـــَحُق َوتُْفِن ـــَر، َوتَْس ـــْعٍب آَخ ـــرْتَُك لَِش ـــا الَ يُ ـــًدا، َوَملُِكَه ـــِرَض أَبَ تَْنَق

تَثْبُـــُت إِىَل األَبَـــِد« )دانيـــال 2: 44(. 
يا له من اسرتداد!  

لكننـــا ال ننتظـــر حتـــى املجـــيء الثـــاين يك نبـــدأ االســـرتداد. فـــإن كل الذيـــن يف املســـيح هـــم   
ـــوس 5: 17(؛ ونحـــن مدعـــوون إىل أن نكـــون مشـــابهني لصـــورة  ـــدة اآلن )2كورنث ـــة جدي خليق
ـــل  ـــن العم ـــن م ـــي نتمك ـــا، ككنيســـته، ل ـــا ويَُفّوضن ـــك هـــو يدعون ـــة إىل ذل املســـيح اآلن. إضاف

ـــك.  ـــن كذل ـــرتداد اآلخري ـــىل اس ع

ــادم  ــبت القـ ــوم السـ ــته يـ ــتعداداً ملناقشـ ــدرس اسـ ــذا الـ ــوع هـ ــق يف موضـ ــو التعمـ *نرجـ
ــو(.  ــوز )يوليـ ــق 2 متـ املوافـ

25 حزيران )يونيو(- 1 متوز )يوليو( الدرس األول
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26 حزيران )يونيو( األحد

صورة الله

ـــن 1:  ـــه )تكوي ـــورة« الل ـــىل »ص ـــل ع ـــوا يف األص ـــرش خلق ـــدس أن الب ـــاب املق ـــول الكت يق  
ـــام  ـــس أم ـــي تنعك ـــام الت ـــني، كاألجس ـــن اثن ـــا ذات بُعدي ـــون إم ـــورة أن تك ـــن للص 27(. وميك
ـــال أو  ـــاد كالتمث ـــة األبع ـــون ثالثي ـــورة أن تك ـــن للص ـــة. وميك ـــورة الفوتوغرافي ـــرآة، أو الص امل
ـــل  ـــة، مث ـــري ملموس ـــون غ ـــاً أن تك ـــورة أيض ـــن للص ـــاد. وميك ـــُة األَبْع ـــمة ثثاُلَثِيَّ ـــورة املجّس الّص
الصـــورة الذهنيـــة التـــي هـــي عبـــارة عـــن فكـــرة يف رؤوســـنا. مـــا الـــذي يعينـــه الكتـــاب 

ـــه؟   ـــورة الل ـــىل ص ـــا ع ـــد خلقن ـــا ق ـــول أنن ـــا يق عندم

ـــىل  ـــا ع ـــد ُخلقن ـــا ق ـــى كونن ـــدس معن ـــاب املق ـــح الكت ـــف يوض ـــن 1: 26و 27. كي ـــرأ تكوي أق
ـــالونييك 5: 23. ـــة 6: 5؛ 1تس ـــن 1: 31؛ تثني ـــاً تكوي ـــر أيض ـــه؟ انظ ـــورة« الل »ص

 

ـــل  ـــىل األرض: رج ـــاة ع ـــداً للحي ـــاراً جدي ـــع معي ـــد وض ـــنِيِ ق لَ ـــا اأْلوَّ ـــِه أِلَبَوِيَن ـــَه ِبَخلِْق إِنَّ الل  
وامـــرأة. وكانـــا كالهـــام هـــام الوحيَديـــن اللذيـــن ُخلقـــا عـــىل صـــورة اللـــه مـــن بـــني كل 
املخلوقـــات األخـــرى التـــي ُخلقـــت أثنـــاء ذلـــك الوقـــت. إنَّ آدم وحـــواء مل يكونـــا ِقْرَديـــن 
متطوريـــن. فقـــد كانـــا، ككائنـــني برشيـــني، وكذلـــك نحـــن، مختلفـــني اختالفـــاً جذريـــاً عـــن 
ـــذا  ـــن ه ـــل م ـــويت يُقل ـــم اله ـــإن أي تعلي ـــذا، ف ـــىل األرض. ول ـــرى ع ـــاة األخ ـــكال الحي كل أش

االختـــالف فإمنـــا يحـــط مـــن قـــدر اإلنســـانية. 
ـــى  ـــر واألنث ـــام الذك ـــن كليه ـــو ع ـــا ه ـــث هن ـــن 5: 2(. والحدي ـــَمُه آَدَم« )تكوي ـــا اْس »َوَدَع  
]وذلـــك ألن حـــواء أُخـــذت مـــن ضلـــع آدم[. فإنـــه عـــىل الرغـــم مـــن أنهـــام كانـــا كائنـــني 
ـــداً. وكان  ـــزاالن واح ـــام كان ال ي ـــر، إال أنه ـــام اآلخ ـــن واحده ـــن ع ـــني ومتميزي ـــني مختلف برشي

كالهـــام يف متامهـــا وكاملهـــام، ميثّـــالن صـــورة اللـــه. 
ـــق كان  ـــد الخال ـــن ي ـــرز آدم م ـــا ب ـــمولية: »عندم ـــة ش ـــي طبيع ـــه ه ـــورة الل ـــة ص إن طبيع  
ـــة  ـــوة، الرتبي ـــه« )روح النب ـــابهة لجابل ـــة مش ـــة والروحي ـــمية والعقلي ـــه الجس ـــل يف طبيعت يحم

الحقيقيـــة، صفحـــة 16(. 
إن الكلمـــة التـــي تعنـــي »صـــورة« يف اللغـــة العريـــة هـــي »تســـيليم«؛ والكلمـــة التـــي   
ـــة للبـــرش. وقـــد  ـــة والذهني ـــث«، والتـــي تتضمـــن الجوانـــب الروحي تعنـــي »الشـــبه« هـــي »ِدميَ
ـــه  ـــورة الل ـــىل ص ـــق ع ـــد خل ـــان ق ـــت أن اإلنس ـــا قال ـــك عندم ـــة لذل ـــوة مدرك ـــت روح النب كان

ـــة، 25(. ـــاء، صفح ـــاء واألنبي ـــاً« )اآلب ـــات أيض ـــر ويف الصف ـــبه الظاه »يف الش
وتذكـــر اآليـــة يف تثنيـــة 6: 5 األبعـــاد املختلفـــة للكائـــن البـــرشي: النفـــس )الُبعـــد الروحـــي(،   
ـــإن اإلنســـان  ـــذا ف ـــادي(. ل ـــد الجســـدي امل ـــوة )الُبع ـــي(، والق ـــي أو العق ـــد الذهن ـــب )الُبع القل

ـــاد.  ـــذه األبع ـــىل كل ه ـــال ع ـــة الح ـــتمل بطبيع ـــه سيش ـــىل صـــورة الل ـــق ع ـــذي ُخل ال
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ـــد  ـــا ق ـــة بكونن ـــرة الخاص ـــذه الفك ـــق به ـــذي يتعل ـــري ال ـــاك الكث ـــن أن هن ـــم م ـــىل الرغ ع
ـــزة  ـــاب املقـــدس واضـــح: البـــر هـــم خليقـــة متمي ـــه« إال أن الكت ـــا »عـــىل صـــورة الل ُخلقن
ـــىل األرض  ـــرى ع ـــات أخ ـــاك مخلوق ـــس هن ـــىل األرض. ولي ـــا ع ـــا هن ـــن نوعه ـــدة م وفري
ـــوا عـــىل صـــورة  ـــد ُخلق ـــم ق ـــث كونه ـــن حي ـــر م ـــات الب ـــن مواصف ـــا م ـــرتب مواصفاته تق

ـــار؟  ـــز يف االعتب ـــاً وضـــع هـــذا الَتْمِيي ـــا دامئ ـــم بالنســـبة لن ـــن امله ـــاذا م ـــه وشـــبهه. مل الل

27 حزيران )يونيو( االثنني

السقوط وما أعقبه

ـــن  ـــه م ـــاء الل ـــني انته ـــت ب ـــي فصل ـــة الت ـــرتة الزمني ـــول الف ـــدس ط ـــاب املق ـــر الكت ال يذك  
ـــرتة  ـــذه الف ـــت ه ـــا إذا كان ـــرف م ـــن ال نع ـــة. نح ـــان يف الخطي ـــقوط اإلنس ـــق وس ـــل الخل عم

الفاصلـــة أيامـــاً أم شـــهوراً أم ســـنوات. 
لكـــن الـــذي نعرفـــه مـــع ذلـــك هـــو أنـــه كان هنـــاك ســـقوط كانـــت عواقبـــه فوريـــة   

وواضحـــة. 
ــن  ــواء مـ ــن أكل آدم وحـ ــدس عـ ــاب املقـ ــا يف الكتـ ــرد ذكرهـ ــة يَـ ــت أول محصلـ وكانـ  
ـــان )تكويـــن 3: 7(. وقـــد  شـــجرة معرفـــة الخـــري والـــرش هـــي إدراكهـــام املفاجـــئ بأنهـــام ُعريان
ـــا  ـــالن به ـــا يترب ـــي كان ـــور الت ـــاب الن ـــرب ألن ثي ـــور ال ـــن ُحُض ـــيهام م ـــاء نفس ـــرا يف إخف فك
ـــام  ـــت عالقته ـــد اضطرب ـــة 57(. وق ـــاء، صفح ـــاء واألنبي ـــوة، اآلب ـــر روح النب ـــت. )انظ ـــد زال ق
ـــرش.  ـــَرة ال ـــة وأثَ ـــع أنَانِيّ ـــاً م ـــة املكتشـــفة حديث ـــام الحميم ـــه بســـبب عالقته ـــع الل ـــة م الحميم
عندهـــا ســـعى اللـــه إىل تثقيـــف الزوجـــني األولـــني فيـــام يتعلـــق بالعواقـــب التـــي جلبتهـــا 

عليهـــام خطيئتهـــام. 

ـــة آدم وحـــواء كـــا هـــي  ـــة لخطي ـــة وحـــدد العواقـــب الفوري ـــة التالي ـــرأ الفقـــرات الكتابي اق
ـــا هـــذا؟  مصـــورة يف كل فقـــرة. أيضـــاً، كيـــف تتجـــىل نفـــس هـــذه العواقـــب يف يومن

   تكوين 3: 8- 10  
   تكوين 3: 12  
   تكوين 3: 13  
   تكوين 3: 16  

   تكوين 3: 17- 19  
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ــت  ــد ترتبـ ــقوط قـ ــك يف أن السـ ــاً. وال شـ ــاً وصعبـ ــقوط كان حقيقيـ ــك يف أن السـ الشـ  
ـــة  ـــة الطويل ـــة الحزين ـــإن القص ـــرشي. ف ـــس الب ـــبة للجن ـــة بالنس ـــة وفظيع ـــب رهيب ـــه عواق علي
ـــا، تكشـــف عـــن العواقـــب املأســـاوية  ـــة يف عاملن ـــخ البـــرشي، وصـــوالً إىل األحـــداث الحالي للتاري

للخطيـــة. 
ـــي يف  ـــتنتهي وتنق ـــة س ـــاة الخطي ـــأّن مأس ـــد ب ـــني للوع ـــون ممتن ـــي أن نك ـــم ينبغ ـــذا، ك ل  

يـــوم مـــا ولـــن تتكـــرر أبـــداً. 

ما هي الطرق التي بها نعيش، يَْوِمّياً، مع عواقب خطايانا؟

28 حزيران )يونيو( الثالثاء

العداوة والكفارة

اقــرأ تكويــن 3: 14و 16. مــا الــذي كان يعنيــه اللــه عندمــا قــال للشــيطان، »َوأََضــُع َعــَداَوًة 
ــلَِها« )تكويــن 3: 15(؟ مــا هــو الرجــاء الــذي نجــده  ــلِِك َونَْس ــنْيَ نَْس ــْرأَِة، َوبَ ــنْيَ الَْم ــِك َوبَ بَْيَن

ألنفسنا يف هذه اآلية؟

 

إن كلمــة عــداوة باللغــة العريــة تشــرتك يف جذورهــا مــع الكلمــة العريــة »كُــْره« والكلمــة   
العريــة »َعــُدّو«. فــإنَّ الزوجــني األولــني، ومــن خــالل أكلهــام مــن شــجرة معرفــة الخــري والــرش، 
قــد وضعــا نفســيهام والبرشيــة جمعــاء يف عــداوة مــع اللــه )راجــع روميــة 5: 10؛ كولــويس 1: 
21؛ يعقــوب 4: 4(. إنَّ وعــد اللــه هنــا يعنــي أن اللــه ســوف يــرشع يف تنفيــذ خطتــه إلعــادة 
البرشيــة إليــه، وبالتــايل يجعلهــم يف عــداوة مــع الشــيطان بــدالً مــن أن يكونــوا يف عــداوة معــه. 
ومــن خــالل تحويــل عــداوة البــرش إىل الشــيطان، متكَّــن اللــه مــن إنشــاء وســيلة يســتطيع مــن 
خاللهــا إنقــاذ البرشيــة ويف الوقــت نفســه ال ينتهــك مبــادئ حكومتــه اإللهيــة. وهــذا هــو مــا 
يُعــرف يف املعنــى األصــي باســم »الكفــارة«، أي مــا قــام بــه اللــه، ومــا يقــوم بــه حاليــاً، مــن 

أجــل أن يســرتد بشــكل نهــايئ مــا قــد فُقــد يف الســقوط. 

مــا الــذي تعلنــه الفقــرات الكتابيــة التاليــة عــن الكفــارة؟ الويــن 1: 3و 4؛ 1كورنثــوس 5: 7؛ 
1يوحنا 1: 9. 

 

يف بعــض األحيــان، يســتخدم الالهوتيــون كلمــة »تكفــري« للحديــث عــن كيفيــة عمــل هــذه   
ــر عــن«، وهــي فكــرة ينطــوي  الكفــارة. وأصــل هــذه الكلمــة يف اللغــة الالتينيــة يعنــي أن »تكفِّ
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عليهــا التعويــض عــن فعــل خاطــئ. فــإذا فعــل شــخص مــا شــيئاً خطــأ، فإنــه بذلــك قــد انتهــك 
ــب. ويف بعــض اللغــات  ــة عــىل هــذا الخطــأ املُْرتََك ــة عقوب ــون، وعندهــا تتطلــب العدال القان

يَُقــال أن الشــخص املذنــب »َمْديُــوٌن للمجتمــع« بســبب مــا ارتكبــه يف حــق املجتمــع.
ــا. لكــن، ووفقــاً لخطــة الخــالص، فقــد عملــت  ــا، فنحــن قــد أخطأن وفيــام يتعلــق بحالتن  
ــا مــن العواقــب املرشوعــة لتلــك  ــا- عــىل إعفائن ــة عّن الكفــارة- مــوت املســيح الكفــاري نياب
الخطايــا. وبــدالً مــن ذلــك، دفــع املســيح نفســه العقوبــة مــن أجلنــا ونيابــة عّنــا. إن العقــاب 
ــد أخــذه  ــن( ق ــا قوان ــه له ــة الل ــم، فحكوم ــة )نع ــة القانوني ــن الناحي ــا نســتحقه م ــذي كُنَّ ال
ــا. وبهــذه الطريقــة تــم الوفــاء مبطالــب العدالــة، ولكــن املســيح هــو الــذي  املســيح نيابــة عنَّ
أوىف بهــا بــدالً منــا. لــذا فإنــه عــىل الرغــم مــن أننــا خطــأة، إال أننــا قــد حصلنــا عــىل العفــو 
واملغفــرة وتّررنــا يف نظــر اللــه. هــذه هــي الخطــوة الحاســمة واألساســية املتعلقــة بـــ »َردِّ كُلِّ 

ٍء« )أعــامل 3: 21(.  يَشْ

29 حزيران )يونيو( األربعاء

االسرتداد يف املسيح

َر الَْمِسيُح ِفيكُْم« )غالطية 4: 19(.  ُض ِبكُْم أَيًْضا إِىَل أَْن يََتَصوَّ »يَا أَْوالَِدي الَِّذيَن أَمَتَخَّ  

ـــايل وكامـــل. ولكـــن لألســـف،  ـــامل مث ـــة يف ع ـــة وكامل ـــات مثالي ـــا يف األصـــل ككائن ـــد ُخلقن لق  
فـــإنَّ جنـــة مـــا قبـــل الســـقوط هـــذه قـــد فُقـــدت بســـبب الخطيـــة، وأصبـــح العـــامل كـــام 
ـــاً باملـــوت والعنـــف واملعانـــاة والجهـــل. وقـــد ُوضعـــت خطـــة الخـــالص مـــن أجـــل  نعرفـــه مليئ
ـــد  ـــا ق ـــرتد م ـــل أن يس ـــن أج ـــيح م ـــاء املس ـــد ج ـــي. لق ـــه األص ـــامل إىل كامل ـــذا الع ـــاد ه أن يُع

ـــقوط.  ـــد يف الس فُق
ـــا،  ـــه متزن ـــة. كان عقل ـــات نبيل ـــه صف ـــه ومنح ـــىل صورت ـــان ع ـــه اإلنس ـــق الل ـــدء خل »يف الب  
وكانـــت كل قـــوى شـــخصيته يف انســـجام تـــام. ومـــن الســـقوط وعواقبـــه أفســـدت هـــذه 
الهبـــات. لقـــد شـــوهت الخطيـــة وكادت تطمـــس صـــورة اللـــه يف قلـــب اإلنســـان، ولـــذا 
ـــة  ـــار. إن الغاي ـــاة اختب ـــان حي ـــت لإلنس ـــورة، وأعطي ـــذه الص ـــادة ه ـــالص إلع ـــري الخ ـــد تدب أع
ـــة أخـــرى، هـــي العـــودة باإلنســـان  ـــي تشـــتمل عـــىل كل غاي ـــة الت ـــاة، الغاي العظمـــى مـــن الحي
إىل حالـــة الكـــامل التـــي خلـــق عليهـــا أوال« )روح النبـــوة، اآلبـــاء واألنبيـــاء، صفحـــة 595(. 
عـــىل الرغـــم مـــن أن هـــذا االســـرتداد لـــن يكتمـــل إال عنـــد وجـــود الســـموات الجديـــدة 

واألرض الجديـــدة، غـــري أن عمليـــة اســـرتدادنا قـــد بـــدأت فينـــا بالفعـــل اآلن!

ـــة  ـــة الروحي ـــي النقط ـــا ه ـــارشة، م ـــاوف املب ـــن املخ ـــر ع ـــض النظ ـــة 4: 19. بغ ـــرأ غالطي اق
ـــا؟ ـــس هن ـــا بول ـــد عليه ـــي يؤك الت
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ـــَو  ـــِذي، َوُه ـــه »الَّ ـــورة الل ـــه ص ـــىل أن ُف ع ـــرَّ ـــه يُع ـــيح نفس ـــني 1: 3 أن املس ـــرأ يف عراني نق  
بََهـــاُء َمْجـــِدِه، َوَرْســـُم َجْوَهـــِرِه.« )قـــارن مـــع يوحنـــا 14: 9؛ 2كورنثـــوس 4: 4؛ كولـــويس 1: 

15(. إّن املســـيح يرغـــب يف االتحـــاد معنـــا يك يســـرتد صـــورة اللـــه فينـــا. 
إنَّ اختبارنـــا للعـــودة إىل صـــورة اللـــه ســـيحدث عنـــد املجـــيء الثـــاين للمســـيح )انظـــر   
ـــن  ـــا ونح ـــيح فين ـــون املس ـــا يك ـــه عندم ـــك، فإن ـــع ذل ـــا 3: 2(. وم ـــوس 15: 49؛ 1يوحن 1كورنث
ـــب مـــن الســـامء.  ـــه ســـتبدأ عـــىل هـــذا الجان ـــة اســـرتدادنا إىل صـــورة الل ـــإن عملي يف املســـيح ف
وعندمـــا يحـــدث ذلـــك، ســـنتوق إىل أن نـــأيت بأولئـــك الذيـــن يف مجتمعنـــا إىل َمـــن ميكنـــه 

اســـرتدادهم إىل صورتـــه هـــم أيضـــاً.

ـــاً  ـــا دامئ ـــاذا يجـــب علين ـــا اآلن، مل ـــدأ فين ـــل عـــىل اســـرتدادنا يب ـــن أن العم ـــم م ـــىل الرغ وع
ـــاين للمســـيح؟  ـــد املجـــيء الث ـــايئ إال عن ـــل بشـــكل نه ـــن يكتم ـــر أن االســـرتداد ل أن نتذك

30 حزيران )يونيو( الخميس

دور الكنيسة يف االسرتداد

ــالً، ســقط وكان لســقوطه  ــق كام ــد ُخل ــه ق ــا وعــىل الرغــم مــن أن ــإن عاملن ــا، ف كــام رأين  
نتائــج مدمــرة. لكــن اللــه مل يتخــىل عنــا ومل يرتكنــا ملالقــاة مصرينــا الناجــم عــن ســقوطنا، أال 
وهــو الهــالك األبــدي )وهــو املصــر الــذي يقــول الِعلــم أنــه يف انتظارنــا(. بــدالً مــن ذلــك، فإنـّـه 
وحتــى قبــل تأســيس العــامل، كانــت خطــة الخــالص قــد ُوضعــت )انظــر 1بطــرس 1: 2(. وقــد 
ــأمل عــىل الصليــب، وهــو  ــة شــخصية عظيمــة وت ــاً تضحي جــاء املســيح إىل هــذا العــامل مضحي
ــا تنتهــي  ــه كل يشء، وعندم ــي في ــذي ينته ــت ال ــول الوق ــه ســيعود. وبحل ــد بأن ــا الوع أعطان

الخطيــة، فــإن العــامل الــذي قــد هلــك ســوف يُســرتد بالكامــل.  
مــع ذلــك، فاملدهــش هــو أن اللــه يدعونــا، ككنيســته، ألن يكــون لنــا دوراً، حتــى يف وقتنــا   

ــق هــذا االســرتداد.  ــه نحــو تحقي الراهــن، نقــوم ب

ــاً  ــاء مع ــض األصدق ــل بع ــف عم ــة بكي ــة املتعلق ــث القص ــس 2: 1- 12، حي ــرأ يف مرق اق
بــإرصار عــىل إحضــار الشــخص املفلــوج إىل املســيح. كيــف توضــح هــذه القصــة دور الكنيســة 

ــاس؟  يف شــفاء واســرتداد الن

 
كان البيــت مزدحــامً ألن املســيح كان بداخلــه. فــإن محبتــه للنــاس قــد جذبــت الجمــوع   
إليــه. قــام الرجــال األربعــة بإحــداث ثقــب كبــري يف الســقف يك يتمكنــوا مــن إحضــار الرجــل 
املريــض روحيــاً وذهنيــاً وجســدياً إىل املســيح. وقــد عمــل املســيح عــىل اســرتداد هــذا الرجــل 
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بــأن غفــر لــه خطايــاه ومنحــه ســالم العقــل، ومــن ثــم أمــره بــأن يقــوم وميــي. وقــد أوضــح 
ــاَمم.  املســيح بذلــك أنــه ال ميكــن لشــخص أن يُشــفى حقــاً مــا مل يُســرتد كليــاً وِبالتّ

كيــف وصــف الرســول يوحنــا الســبب الــذي ألجلــه أىت املســيح إىل هــذه األرض؟ مــا هــو 
الرجــاء الــذي ميكننــا اســتخالصه مــن هــذه الوعــود؟ اقــرأ يوحنــا 10: 10؛ 1يوحنــا 3: 8. 

 

لقــد قيــل أن يوحنــا 10: 10 هــي مختــرص لرســالة األدفنتســت الســبتيني. ومــن الواضــح   
ــيح، أي  ــد املس ــي لجس ــدور الرئي ــإّن ال ــيح. ف ــاص باملس ــالة« الخ ــان الرس ــت »بي ــا كان أنه
كنيســته، هــو الســري عــىل خطــاه وإبطــال عمــل الشــيطان عــن طريــق اســتبدال املــوت مبــلء 
الحيــاة )انظــر أعــامل الرســل 10: 38؛ 1يوحنــا 2: 6(. إنَّ الكنيســة مدعــوة ألن تكــون رشيكــة 
مــع املســيح يف العمــل عــىل تقريــب النــاس إىل اللــه ليســرتدوا إىل صورتــه- جســدياً وعقليــاً 

ــاً.  وروحي

َمـن هـم النـاس الذيـن بحاجـة إىل مسـاعدتك اآلن، مسـاعدة أنـت مجّهز بصفـة خاصة ألن 
تقدمها؟ 

1 متوز )يوليو( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــويس  ـــة 8: 29؛ كول ـــه : رومي ـــورة الل ـــرتداد ص ـــول اس ـــرى ح ـــة أخ ـــرات كتابي ـــر إىل فق انظ  

ـــاء  1: 15؛ 3: 9- 11؛ 2كورنثـــوس 3: 18؛ 5: 17. اقـــرأ لـــروح النبـــوة، يف كتـــاب اآلبـــاء واألنبي
ـــة 24-  ـــداء«، صفح ـــري الف ـــقوط« و »تدب ـــة والس ـــق«، »التجرب ـــوان »الخل ـــي بعن ـــول الت الفص

.51
كأتبـــاع للمســـيح، نحـــن ُدعينـــا مـــن قبـــل اللـــه للعمـــل مـــن أجـــل اآلخريـــن وألجـــل   
صالحهـــم ومـــن أجـــل الســـعي إىل توجيـــه اآلخريـــن صـــوب وعـــود الرجـــاء واالســـرتداد 
التـــي أُعطيـــت لنـــا يف املســـيح. هنـــاك طـــرق مختلفـــة ميكـــن للـــرب أن يعمـــل بهـــا مـــن 
خاللنـــا للقيـــام بذلـــك. بعـــض الكنائـــس تقـــدم اســـرتداداً جســـدياً للنـــاس يف مجتمعاتهـــم 
ـــات. أيضـــاً، يعمـــل  ـــة وخدم ـــج صحي ـــن برام ـــس م ـــره هـــذه الكنائ ـــا توف ـــن خـــالل م ـــك م وذل
ـــدف  ـــق هـــذا اله ـــن أجـــل تحقي ـــة م ـــادات الطبي نظـــام الكنيســـة الخـــاص باملستشـــفيات والعي
ـــد  ـــة تع ـــوف تثقيفي ـــم صف ـــالل تقدي ـــن خ ـــدث م ـــي أن يح ـــرتداد العق ـــن لالس ـــه. وميك نفس
أفـــراد املجتمـــع للعمـــل عـــىل تلبيـــة احتياجاتهـــم الحياتيـــة. وميكـــن للكنائـــس أيضـــاً أن 
ـــك  ـــة أو تقـــوم بتحســـني مـــا هـــو موجـــود بالفعـــل مـــن مـــدارس، وكذل تؤســـس مـــدارس محلي
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ـــم  ـــّوع لتقدي ـــة والتط ـــو األمي ـــة ملح ـــج تعليمي ـــم برام ـــة وتقدي ـــارات املهني ـــاس امله ـــم الن تعلي
ـــك. وإذ يواصـــل  ـــا إىل ذل ـــه واإلرشـــاد النفـــي، وم ـــم التوجي ـــة وتقدي ـــة مجاني دروس خصوصي
ـــم  ـــم أنه ـــريون منه ـــاة األفضـــل، فســـيدرك كث ـــاس يف املجتمـــع ســـعيهم إىل االســـرتداد والحي الن
ـــم مل يفكـــروا أصـــالً  ـــك، عـــىل الرغـــم مـــن أنه ـــي كذل بحاجـــة إىل االســـرتداد الروحـــي واألخالق
ـــس  ـــر أفس ـــه )انظ ـــورة الل ـــرتداد إىل ص ـــي لالس ـــب الرئي ـــو الجان ـــذا ه ـــع، ه ـــك. يف الواق بذل
4: 22- 24(. إن الكنيســـة موضوعـــة ومهيـــأة بشـــكل فريـــد لتلبيـــة االحتياجـــات الروحيـــة 

ـــة.  ـــة أو صحي ـــة اجتامعي ـــن أي منظم ـــل م ـــكل أفض بش

أسئلة للنقاش
ــرتداد  ــق االسـ ــو تحقيـ ــل نحـ ــتك بالفعـ ــه كنيسـ ــوم بـ ــا تقـ ــول مـ ــة حـ 1.  اعـــط أمثلـ
ـــه كنيســـتك يف  الجســـدي والعقـــي والروحـــي للنـــاس يف مجتمعـــك. مـــا الـــذي تقـــوم ب
ـــات  ـــيع خدم ـــة توس ـــة بكيفي ـــكارك املتعلق ـــك أف ـــاء صف ـــع أعض ـــارك م ـــال؟ ش ـــذا املج ه

كنيســـتك التـــي تعمـــل عـــىل اســـرتداد النـــاس يف مجتمعـــك.
ـــال،  ـــىل كل ح ـــدي؟ فع ـــرتداد الجس ـــة باالس ـــرة املتعلق ـــذه الفك ـــم ه ـــا فه ـــف ميكنن 2. كي
ـــأيت  ـــا مل ي ـــه م ـــم، فإن ـــتعادة صحته ـــىل اس ـــاس ع ـــاعدة الن ـــه ملس ـــوم ب ـــا نق ـــا كان م مه
ـــة  ـــالت الصحي ـــرض واملعض ـــون للم ـــوف يتعرض ـــم فس ـــاء حياته ـــرى أثن ـــرة أخ ـــرب م ال
ـــامل  ـــرتداد الش ـــىل أن االس ـــر ع ـــالً آخ ـــك دلي ـــد ذل ـــاذا يع ـــر؟ مل ـــدم يف العم ـــة بالتق املتعلق

ـــيح؟ ـــودة املس ـــد ع ـــط بع ـــق فق ـــه أن يتحق ـــن ل ـــل ميك الكام
ـــم  ـــف يت ـــه اآلن؟ كي ـــورة الل ـــرتداد إىل ص ـــدأ يف االس ـــه أن تب ـــا يعني ـــرة م ـــوا فك 3. ناقش
ـــون  ـــي أن تك ـــاذا ينبغ ـــاً؟ مل ـــرز تقدم ـــا نح ـــا إذا كن ـــة م ـــا معرف ـــف ميكنن ـــك؟ كي ـــل ذل عم
لدينـــا صـــورة واضحـــة عـــن اللـــه يك مـــا يتثنـــى لهـــذا االســـرتداد أن يحـــدث؟ كيـــف ميكننـــا 
ــا مل نحـــرز التقـــدم  ــا نشـــعر أننـ أن نتعلـــم عـــدم اليـــأس والشـــعور باإلحبـــاط عندمـ

ـــال؟ ـــذا املج ـــود يف ه املنش
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2- 8 متوز )يوليو(الدرس الثاين

اسرتداد السيادة

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: تكوين 1: 26- 28؛ مزمور 8: 3- 8؛ تكوين 2: 15؛ رومية 8: 20- 

22؛ خروج 20: 1- 17؛ رومية 1: 25؛ 2تسالونييك 3: 10. 

آية الحفظ: » َوَقاَل اللُه: ‘نَْعَمُل اإِلنَْساَن َعىَل ُصوَرتَِنا كََشَبِهَنا، َفَيَتَسلَّطُوَن َعىَل َسَمِك الَْبْحِر َوَعىَل طَرْيِ 
بَّابَاِت الَِّتي تَِدبُّ َعىَل األَْرض’ « )تكوين 1: 26(. َاِء َوَعىَل الَْبَهائِِم، َوَعىَل كُلِّ األَْرِض، َوَعىَل َجِميعِ الدَّ السَّ

عند سقوط أبوينا األولني يف الخطية، خرا أكر من مجرد صورة الله األصلية التي كانا قد   
خلقا عليها. »وليس اإلنسان وحده هو الذي وقع تحت سلطان الرشير، ولكن حتى األرض أيضا 
بسبب الخطية خضعت لسلطانه، وكان البد أن ترد بالفداء. إن آدم بعدما خلق أقيم سيدا عىل 
األرض، ولكنه إذ انهزم أمام التجربة صار تحت سلطان الشيطان، ‘ألَنَّ َما انَْغلََب ِمْنُه أََحٌد، فَُهَو 
لَُه ُمْستَْعبٌَد أَيًْضا’ )2بطرس 2: 19( وبعدما صار اإلنسان أسريا للشيطان انتقلت السيادة منه إىل 
ْهِر’ )2كورنثوس 4: 4( لقد اغتصب السلطان الذي كان  آرسه ، وهكذا صار الشيطان ‘إِلُه هَذا الدَّ
قد أعطي آلدم عىل األرض، ولكن املسيح إذ حمل قصاص الخطية بذبيحته فهو ال يفتدي اإلنسان 
فقط بل سيعيد إليه سلطانه الذي قد أضاعه ، فكل ما خرناه يف آدم األول سنسرتجعه يف آدم 

الثاين« )روح النبوة، اآلباء واألنبياء، صفحة 48(.
ال شك يف أن البرش قد خروا الكثري بعد السقوط مبا يف ذلك »السيادة« التي أعطيت لهم   
يف األصل. ماذا كان هذا السلطان املفقود؟ عىل الرغم من أن فكرة السلطان غالباً ما يكون لها 
دالالت سلبية اليوم، إال أنه بالتأكيد مل يكن لها هذه الدالالت يف عدن. ما الذي كان يعنيه أن 
البرش أُعطوا سلطاناً عىل األرض يف البداية؟ وما الذي ميكن للكنيسة عمله ملساعدة الناس عىل 

اسرتداد بعض مام تم فقدانه بعد السقوط املأساوي ألبوينا األولني يف عدن؟

املوافق 9 متوز  القادم  السبت  ملناقشته يوم  استعداداً  الدرس  التعمق يف موضوع هذا  *نرجو 
)يوليو(.
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3 متوز )يوليو( األحد

مخلوق للسيادة

ــض  ــا: يف بع ــرة بإلحاده ــدة املجاه ــا امللح ــن صديقته ــن اآليت ع ــت إحداه ــراً، كتب مؤخ  
األحيــان تســتيقظ صديقتــي يف منتصــف الليــل وهــي تفكــر يف مجموعــة مــن األســئلة العويصة 
املعقــدة: »هــل حقــاً جــاء هــذا العــامل إىل الوجــود نتيجــة انفجــار كــوين َعــَرِضّ هائــل؟ كيــف 
ال ميكــن أن يكــون هنــاك أي تصميــم أو أي هــدف عظيــم لوجودنــا وللكــون ككل؟ هــل ميكــن 
أن تكــون كل حيــاة عــىل األرض- مبــا يف ذلــك حيــايت أنــا وحيــاة زوجــي وطفــي االثنــني- هــي 

ــة وبــال معنــى؟ هــل حيــايت ال معنــى لهــا وال هــدف؟«  حيــاة َعَرِضيّ
ــح  ــقوط مل نصب ــة الس ــر قص ــام تُظه ــا وك ــري. فإنن ــانية الكث ــرت اإلنس ــقوط خ ــد الس بع  
ُمتَبَاِعديــن عــن اللــه فحســب بــل وأصبحنــا متباعديــن عــن بعضنــا البعــض. كــام أن عالقتنــا 
بــاألرض يف حــد ذاتهــا قــد تغــريت. وكــام يُظهــر ســؤال الســيدة أعــاله، فنحــن نصــارع أيضــاً مع 
معرفــة َمــن نحــن ومــا هــو الهــدف ِمــن حياتنــا. وهــذه األســئلة الصعبــة أصبحــت بالنســبة 
للكثرييــن أكــر تعقيــداً وإحباطــاً بســبب الفكــرة الســائدة التــي مفادهــا أن وجودنــا نتــج عــن 

الصدفــة وحدهــا دون قصــد وهــدف ِمــن ِقبــل اللــه الخالــق.  

ــق البــر: تكويــن  ــة عــن القصــد والهــدف مــن خل ــة التالي ــا الفقــرات الكتابي مــاذا تعلمن
1: 26- 28؛ مزمــور 8: 3- 8؛ إشــعياء 43: 6و 7؟ مــا الــذي تعنيــه عبــارة »َولَِمْجــِدي َخلَْقُتــُه« 

ــه بالســيادة؟  ــُد« الل )إشــعياء 43: 7(؟ كيــف يرتبــط »َمْج

 

كــام نــرى يف اآليــات املأخــوذة مــن ســفر التكويــن، فإنــه باإلضافــة إىل األســباب األخــرى   
التــي ُخلــق البــرش ألجلهــا، فإنهــم ُخلقــوا لتكــون لهــم ســيادة عــىل األرض )تكويــن 1: 26- 28(. 
ــا  ــه، أن يكون ــات الل ــا يعكســان مجــد وصف ــن كان ــاً، اللذي ــني مع ــكان ميكــن للزوجــني األول ف
قنــوات ميكــن مــن خاللهــا للــه كُّي املجــد والســيادة )رؤيــا 1: 5و 6( أن يرعــى ويهتــم و يديــر 
باقــي مخلوقاتــه األرضيــة. َمــن يعــرف كيــف كان مجــد اللــه ســيتجىل مــن خــالل البــرش ومــن 

خــالل ســيادتهم عــىل األرض لــوال ظهــور الخطيــة؟ 
ــه باإلميــان  ــا ل ــه مــن خــالل اإلميــان باملســيح ومــن خــالل إخضــاع حياتن ــك، فإن ومــع ذل  
 ، ــا َربُّ ــي. يَ ــي َعنِّ ــرَّبُّ يَُحاِم ــع داود: »ال ــول م ــا اآلن أن نق ــن ميكنن ــاون، نح ــة والتع والطاع
« )مزمــور 138: 8(. إنَّ معرفــة أنَّ اللــه لديــه  ــِد. َعــْن أَْعــاَمِل يََديْــَك الَ تَتََخــلَّ ــَك إِىَل األَبَ َرْحَمتُ
قصــد لــكل واحــد منــا هــو مدعــاة للثقــة واالبتهــاج، خصوصــاً عندمــا نكــون خاضعــني لــه، يك 

ــا. يتســنى ملشــيئته أن تتمــم فين
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ـــبة  ـــك بالنس ـــن حيات ـــدف م ـــو اله ـــا ه ـــناً، م ـــايل: »حس ـــؤال الت ـــا الس ـــخص م ـــألك ش إذا س
ـــاذا؟« ـــخص، ومل ـــذا الش ـــل ه ـــىل مث ـــتجيب ع ـــف س ـــيحي؟ كي ـــك كمس ل

4 متوز )يوليو( االثنني

امتياز »السلطان«

ما هو السلطان الذي كان للبر عىل األرض، وفقاً ملا ورد يف سفر التكوين 1: 26- 28؟ 
 

إن كلمــة » يَتََســلَّطُوَن« املُســتخدمة يف الكتــاب املقــدس تــأيت مــن الفعــل العــري »راداه«.   
وتــدل هــذه الكلمــة عــىل أن للشــخص الحــق والقــدرة عــىل تــويل مســؤولية القيــادة والتحكُّم. 
وهــي تعنــي يف هــذا الســياق تسلســالً هرميــاً للســلطة، التــي فيهــا يــأيت الجنــس البــرشي عــىل 
قمــة عــامل الطبيعــة. ويف حــني أن هــذا الفعــل، كــام هــو ُمســتخدم يف بقيــة العهــد القديــم، ال 
ُف يف حــد ذاتــه كيفيــة مامرســة هــذا الســلطان، ســواء بدافــع َخــريِّ أو بدافــع رشيــر، إال أن  يَُعــرِّ
ســياق الخليقــة التــي كانــت بــال خطيــة وغــري ســاقطة آنــذاك، يُظهــر أنــه ال بــد وأن القصــد 

َاً يف طبيعتــه.  مــن التســلّط والســيادة كان َخــريِّ
ــن  ــره يف تكوي ــوارد ِذك ــاع األرض ال ــأن إخض ــة بش ــتنتاجات مامثل ــتخالص اس ــن اس وميك  
ــي تصــّور  ــاش« وهــي الكلمــة الت ــة هــو »هاڤ ــة العري ــوا« باللغ ــإن الفعــل »أَْخِضُع 1: 28. ف
ــوة وســيادة  ــا البــرش موضــع املتســلطني عــىل األرض ومُينحــون ق ــة يُوضــع فيه ــة هرمي عالق
عليهــا. ويف أجــزاء العهــد القديــم األخــرى التــي يــرد فيهــا هــذا الفعــل »أَْخِضــع« أو »هاڤــاش« 
ــل »تســلَّط« أو »راداه«  ــن الفع ــاً م ــوة وحزم ــر ق ــل أك ــة، نجــد أن هــذا الفع ــة العري باللغ
باللغــة العريــة، حيــث تصــف كلمــة »يُْخِضــع« عمــل اإلخضــاع الفعــي وهــو مــا يعنــي إجبــار 
ــا 33: 11و  ــدد 32: 22و 29؛ إرمي ــفر الع ــة )س ــع التبعي ــون يف وض ــىل أن يك ــر ع ــوق آخ مخل
16؛ أســتر 7: 8؛ نحميــا 5: 5(. يف كثــري مــن هــذه الحــاالت، نجــد أن هنــاك إســاءة اســتعامل 
واضحــة للســلطة، ونجــد كذلــك اللــه يُعــرب عــن اســتيائه مــن هــذا األمــر. ومــرة أخــرى نقول 
أنــه مــع أخــذ ســياق قصــة الخلــق بعــني االعتبــار، حيــث وجــود الزوجــني الطاهريــن اللذيــن 
ُخلقــا عــىل صــورة اللــه إلدارة األرض، فــإن إخضــاع األرض ميكــن أن يتميــز فقــط بأنــه عبــارة 
ة إيثاريــة للخليقــة نيابــة عــن الخالــق. فاملؤكــد أن هــذا اإلخضــاع مل يكــن  عــن خدمــة َخــريِّ

اســتغالالً.
وإنَّنــا لنجــد بُعــداً إضافيــاً ملفهــوم الســيادة هــذا يف ســفر التكويــن 2: 15، حيــث ُوضــع اللــه   
آدم يف الجنــة لِيَْعَملََهــا َويَْحَفظََهــا )وهنــاك كلــامت مرادفــة لكلمــة »يحفظهــا« مــن بينهــا: أن 

يحــّوط حولهــا، يحرســها، يحميهــا، يرعاهــا، يراقبهــا، يحفظهــا، يعتنــي بهــا، ويصونهــا(.
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ومــع أخــذ ذلــك يف االعتبــار، نكتشــف أن الســيادة هــي وكالــة أو إدارة تتســم بالرعايــة   
واملحبــة. إنَّ أبوينــا األولــني، ويف إطــار عالقتهــام مــع اللــه، كان لديهــام كل املــوارد والســلطة 
التــي كانــا بحاجــة إليهــا ملامرســة ســلطانهام، وهــو الســلطان الــذي كان مــن شــأنه أن يعكــس 

املحبــة اإللهيــة التــي يحــب بهــا اللــه خليقتــه. 

ـــا  ـــا دالالت ســـلبية، وهـــو م ـــه ميكـــن لكلمـــة »ســـلطان« أن يكـــون له ـــن أن عـــىل الرغـــم م
ـــذه  ـــتخدمت ه ـــا اُس ـــك عندم ـــن كذل ـــر مل يك ـــان؛ إال أنَّ األم ـــن األحي ـــري م ـــدث يف كث يح
الكلمـــة ألول مـــرة يف الكتـــاب املقـــدس. مـــا هـــي بعـــض املبـــادئ التـــي ميكننـــا اســـتخالصها 
ـــل الســـقوط، وتطبيقهـــا  ـــح يف عـــامل مـــا قب ـــه هـــذا املصطل ـــتخدم في ـــذي اُس مـــن الســـياق ال
ـــه؟ ـــا »تســـلطاً« علي ـــا نتعامـــل مـــع كل أي شء أو أي شـــخص لدين ـــي به ـــة الت عـــىل الكيفي

5 متوز )يوليو( الثالثاء

الحدود
هــل للبرشيــة ســلطان عــىل »كل األرض«؟ تُشــري اآليــة يف تكويــن 5: 2 إىل أنــه ليــس هنــاك   
حــدود لســلطاننا؟ ويُشــري تاريــخ الكتــاب املقــدس إىل أن التســلّط )وهــو مــا ميكــن أن ُيفهــم 

أيضــاً عــى أنــه »وكالــة«( يجــب أن تكــون لــه حــدود. 
عــىل ســبيل املثــال، قــال اللــه آلدم أن شــجرة معرفــة الخــري والــرش كانــت ُمحّرمــة )انظــر   
تكويــن 2: 15- 17(. إذاً، لقــد كانــت الخطيــة األوىل متعلقــة بســياق الوكالــة. فــإّن آدم وحــواء 
قــد تجــاوزا الحــدود التــي وضعهــا اللــه لتســلطهام. وال تــزال الخليقــة تعــاين مــن هــذا التجــاوز 

للحــدود )انظــر روميــة 8: 20- 22(. 

اقــرأ خــروج 20: 1- 7. مــا هــي أنــواع »الحــدود« التــي ُوضعــت لنــا يف رشيعــة اللــه؟ مــاذا 
يخربنا الناموس عن حدود سلطان البر؟

 

ــرودس يف  ــروج 1- 14؛ ه ــون يف خ ــال فرع ــبيل املث ــى س ــرشي )ع ــخ الب ــّر التاري ــىل م ع  
متــى 2(، ووصــوالً إىل نهايــة الزمــان )انظــر رؤيــا 13(، نجــد أن األشــخاص املســتبدين الذيــن 
يســيطر عليهــم الشــيطان يشــتهرون مبحاولتهــم الهيمنــة عــىل األمــور التــي ليــس لديهــم الحــق 
يف الهيمنــة والســيطرة عليهــا. إنهــم يقلــدون الشــيطان الــذي اســتوىل عــىل الســلطة وجعــل 
ــن  ــرف ع ــلطان املنح ــد أن الس ــذا نج ــا 12: 31(. وهك ــِم« )يوحن ــَذا الَْعالَ ــُس ه ــه »َرئِي نفس

ــة.  ــطَْوة وهيمن ــح َس ــح يصب مســاره الصحي
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ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك َمــن يرفضــون قبــول التســلّط عــىل األمــور التــي هــم بحاجــة   
ــا 19: 12- 27(. ــى 25: 14- 30؛ لوق ــر مت ــا )انظ ــلط عليه إىل التس

وعــىل الرغــم مــن أن الخطيــة قــد تســببت يف جعــل البــرش يخــرون درجــة الســيادة التــي   
تــم إعطاؤهــم إياهــا عنــد الخلــق، إال أنَّ ســلطاننا األصــي مل يُفقــد متامــاً بســبب الخطيــة. فــال 
يــزال هنــاك الكثــري الــذي هــو داخــل حــدود مســؤوليتنا الحاليــة: عــىل ســبيل املثــال، مينحنــا 
املســيح الســيادة الذاتيــة يف حياتنــا الشــخصية )انظــر 1كورنثــوس 9: 25- 27؛ غالطيــة 5: 22و 
ــا مــن  ــا أُعطــي لن ــكل م ــاء ب ــا، واالعتن ــة األرض ومخلوقاته ــق برعاي ــام يتعل ــك في 23(، وكذل
ِقبــل اللــه )انظــر يعقــوب 1: 17؛ متــى 25: 14- 30(. نحتــاج كمســيحيني إىل معرفــة مــا هــي 

حدودنــا ومــن ثــم العمــل عــىل أن نكــون وكالء أمنــاء يف إطــار تلــك الحــدود.

ـــن،  ـــق باآلخري ـــا يتعل ـــا في ـــاج إىل احرتامه ـــي تحت ـــة الت ـــدود املعين ـــض الح ـــي بع ـــا ه م
مثـــل أفـــراد األرسة واألصدقـــاء وزمـــالء العمـــل؟ مـــا هـــي املبـــادئ التـــي ميكننـــا أن 
ـــال  ـــبيل املث ـــى س ـــر ع ـــدود؟ )انظ ـــك الح ـــي تل ـــا ه ـــة م ـــىل معرف ـــاعدنا ع ـــتخدمها لتس نس

متـــى 7: 1و 12(؟

6 متوز )يوليو( األربعاء

االعتناء باألرض

بُّ اإِللــُه آَدَم َوَوَضَعــُه يِف َجنَّــِة َعــْدٍن لَِيْعَملََهــا َويَْحَفظََهــا« )تكويــن 2: 15(. مــا  »َوأََخــَذ الــرَّ  
هــي املبــادئ )إن وجــدت( التــي ميكننــا اســتخالصها مــن هــذه الفقــرة الكتابيــة وينبغــي أن 

تؤثر يف الكيفية التي نتعامل بها مع كوكبنا فيا يتعلق بالعناية به واملحافظة عليه؟ 

 

ــا  ــىل كل م ــة ع ــام وكال ــون له ــا ألن تك ــد فُوض ــواء ق ــة، كان آدم وح ــل دخــول الخطي قب  
ُعِهــَد بــه إليهــام. وقــد كان لهــام ســلطاناً عــىل حيــاة النبــات والحيــوان. ومــع ذلــك، فإنــه بعــد 
ــه.  ــدر متردهــام ضــد الل ــد متــردت ضــد آدم وحــواء بنفــس ق ــة ق ــدو أن الطبيع ــة يب الخطي
وبــدأ البــرش يــرون أنفســهم ضعفــاء وعاجزيــن عــن مواجهــة العنــارص والعوامــل الطبيعيــة 

ــوان(. ــة الحي ــة، مملك ــس، الزراع )الطق
نيــا كملــك، وطاملــا ظــلَّ عــىل والئــه للــه اعرتفــت  »إنَّ آدم كان قبــالً يقــف بــني الخالئــق الدُّ  
ــلطان. إنَّ  كّل الطّبيعــة بســلطانه، ولكــن عندمــا تعــّدى وعــى خــر هــذا امللــك وهــذا السُّ
روح العصيــان الــذي قــد ســمح هــو بدخولــه انتــرش يف كّل اململكــة الحيوانيّــة. وهكــذا ليــس 
فقــط حيــاة اإلنســان بــل طبيعــة البهائــم والوحــوش وأشــجار الغابــات وعشــب الحقــل ونفــس 
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الهــواء الــذي كان يستنشــقه – كّل هــذا أخــر عــن الــّدرس املحــزن درس معرفــة الــرّش« )روح 
النبــوة، الرتبيــة، صفحــة 30(.

واليــوم نحــن ال نــزال نتعــرض للكــوارث الطبيعيــة املدمــرة، ونظامنــا البيئــي املتدهــور،   
عــىل األقــل يف بعــض األماكــن. وبالتــايل، نبــذل جهــوداً كبــرياً الســتخدام التكنولوجيــا والصناعــة 
لحاميــة أنفســنا. ومــع ذلــك، ويف حــني ميكــن للتكنولوجيــا والصناعــة أن يســاعدانا عــىل حاميــة 
أنفســنا، إال أنــه ميكــن للتكنولوجيــا يف بعــض األحيــان أن تُلحــق الــرضر بكوكبنــا. إّن االعتنــاء 
ــتغالل األرض  ــن الس ــا ميك ــاً عندم ــة، خصوص ــة وديني ــة وأدبي ــألة أخالقي ــد مس ــة يع بالبيئ

ــاة بالغــة.  اســتغالالً ســيئاً أن يــؤدي إىل معانــاة اآلخريــن معان
»يدعــو األدفنتســت الســبتيون إىل منــط حيــاة يتســم بالبســاطة والســالمة بحيــث ال يدخــل   
ــو إىل  ــا ندع ــات. إنن ــاج النفاي ــلع وإنت ــح للس ــتهالك الجام ــن االس ــة م ــة مفرغ ــاس يف حلق الن
احــرتام الخليقــة والتدبــري فيــام يتعلــق باســتخدام مــوارد األرض، وإعــادة تقييــم احتياجــات 
الفــرد، والتأكيــد عــىل كرامــة املَْخلُوقَــات.« يف البيــان الرســمي لكنيســة األدفنتســت الســبتيني 

ــة، 1995.   بشــأن البيئ

كيـــف ميكننـــا تحقيـــق التـــوازن الصحيـــح يف موقفنـــا مـــن األرض: أن نكـــون وكالء صالحـــني 
ـــل  ـــر جع ـــه خط ـــت ذات ـــب يف الوق ـــا نتجن ـــا ]أي األرض[ بين ـــه لن ـــره الل ـــذي وّف ـــت ال للبي
ـــة  ـــة يف رومي ـــا اآلي ـــه لن ـــذي تقدم ـــر ال ـــو التحذي ـــا ه ـــا؟ م ـــد له ـــة نتعب ـــة آله األرض والبيئ

ـــذه املســـألة؟ ـــق به ـــا يتعل 1: 25 في

7 متوز )يوليو( الخميس

اسرتداد السلطان والسيادة

بســبب الســقوط يف الخطيــة، خرنــا كبــرش الكثــري، مبــا يف ذلــك نــوع التســلط الــذي كان   
ــاه.  ــا فقدن ــا م ــي يســتعيد لن ــد جــاء املســيح ل ــدن. وق ــه يف ع ــا األوالن ينعــامن ب أبوان

وبســبب مــا قــام بــه املســيح مــن أجلنــا، نحــن أيضــاً قــد ُدعينــا ِمــن ِقبــل اللــه للوصــول   
إىل اآلخريــن والتواصــل معهــم ومســاعدتهم عــىل أن يَســرتدوا يف املســيح الخــالص والســياة 
التــي خرناهــا عنــد الســقوط، وهــي الســيادة التــي أعادهــا لنــا املســيح. وعــىل الرغــم مــن 
ــاك  ــيح، إال أن هن ــاين للمس ــيء الث ــد املج ــل إال عن ــكل كام ــم بش ــن تت ــة ل ــذه العملي أن ه
الكثــري الــذي ميكننــا القيــام بــه اآلن فيــام يتعلــق بالوصــول إىل أولئــك الذيــن هــم يف احتيــاج 
ويشــعرون بالضيــاع واالنهــزام ِمــن ِقبــل العــامل. ميكننــا أن نُســتخدم ِمــن ِقبــل اللــه للمســاعدة 
ــن هــم يف  ــك مــن خــالل الوصــول إىل َم ــا الحــايل وذل ــك االســرتداد، حتــى يف وقتن ــدء ذل يف ب

حاجــة، ومســاعدتهم. 
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مــا الــذي تقولــه كل فقــرة مــن الفقــرات الكتابيــة التاليــة وميكــن تطبيقــه ملســاعدة اآلخرين 
عــىل اســتعادة بعــض مــن »الســلطان« املفقــود بســبب الخطية؟

   تثنية 15: 7- 12  
   لوقا 14: 12- 14  

   1بطرس 3: 15  
   يعقوب 1: 27  
   إشعياء 58: 7  

   2تسالونييك 3: 10  

 

هنــاك الكثــري الــذي ميكننــا القيــام بــه ككنيســة، بــل ويجــب علينــا القيــام بــه، وهــو مــا   
ُدعينــا للقيــام بــه: الوصــول إىل َمــن هــم يف احتيــاج والعمــل عــىل تلبيــة احتياجاتهــم. يف بعــض 
ــأوى  ــس أو امل ــذاء أو امللب ــري الغ ــل توف ــية جــداً مث ــك الحاجــة أساس ــون تل ــد تك ــان، ق األحي
لشــخص يف حاجــة ملّحــة. وعــىل الرغــم مــن أن عمــل اإلغاثــة رضوري، إال أن هنــاك حاجــة إىل 
تقديــم مــا هــو أكــر مــن اإلغاثــة ملســاعدة النــاس عــىل اســتعادة الســيطرة عــىل حياتهــم. 

وعــىل الرغــم ِمــن أنــه يجــب أن نكــون دامئــاً عــىل اســتعداد إلعطــاء ســبب للرجــاء الــذي   
ــى  ــل، مت ــاة أفض ــم إىل حي ــدية وتوجيهه ــاس الجس ــات الن ــة احتياج ــا تلبي ــه علين ــا، إال أن فين

ــك.  ــام بذل ــا القي ــام أمكنن وحيث
وعــىل الرغــم ِمــن أن كل حالــة تختلــف عــن غريهــا، وعــىل الرغــم مــن أن االحتياجــات   
مختلفــة، إال أننــا ُدعينــا ِمــن ِقبــل اللــه ألن نكــون نــوراً ومصــدراً للشــفاء والرجــاء يف 
مجتمعاتنــا. هــذا جــزء أســايس مــام يعنيــه أن نكــون شــهوداً للعــامل بحيــث نُخــر عــن اللــه 
املحــب واملخلــص الــذي نخدمــه ونعبــده. يجــب القيــام بــكل مــا بوســعنا، بقــوة الــرب، لنكــون 
منــارة ورجــاء للمحتاجــني. وكمســيحيني، ال يجــب أن نقــوم بأقــل مــن ذلــك. فعندمــا نقــوم 
بدورنــا يف الخدمــة، فإننــا بذلــك نســاعد النــاس عــىل معرفــة طبيعــة وصفــات اللــه. وأيضــاً، 
مــن خــالل تلبيــة احتياجاتهــم الجســدية نحــن منهــد الطريــق أمــام الــروح القــدس للوصــول 

ــا للقيــام بــه أيضــاً. إىل قلوبهــم. هــذا هــو مــا فعلــه املســيح، وهــذا هــو مــا دعين

8 متوز )يوليو( الجمعة

ملزيد من الدرس
مــن الصعــب جــداً مــن وجهــة نظرنــا اليــوم، كوننــا منغمســني يف عــامل ســاقط إىل حــد كبــري،   
أن نتخيــل مــا قــد خرنــاه بســبب الســقوط يف الخطيــة. فإنــه لــوال كلمــة اللــه املقدســة ومــا 
تعلنــه لنــا عــن أصولنــا وأصــول الخطيــة واملــوت والــرش، لــكان هــذا العــامل الســاقط هــو كل 
مــا نعرفــه يف الحيــاة، ولَُكنــا سنســلّم باألمــر الواقــع ونعتــر مــا يجــرى هنــا عــىل األرض جــزءاً 
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مــن الحيــاة نفســها. ومــع ذلــك، فــإن قصــة الســقوط تُظهــر لنــا أن األمــور مل يكــن يقصــد لهــا 
أن تكــون هكــذا. فإننــا نقــرأ يف ســفر التكويــن أن آدم وحــواء كان لهــام تســلّط عــىل العــامل؛ 
ــريا،  ــام تغ ــامل ألنه ــع الع ــام م ــارشة تغــريت فجــأة عالقته ــة مب ــد ســقوطهام يف الخطي ــم بع ث
كــام أن العــامل الطبيعــي نفســه قــد تغــري كذلــك. وفجــأة فقــدا التســلط الــذي كانــا يتمتعــان 
ــب  ــن 3: 17و 18(، عواق ــك )تكوي ــوك والحس ــإنَّ »الش ــة. ف ــب وخيم ــت العواق ــه وأصبح ب
الطوفــان )تكويــن 7: 12(، الصحــراء والريــة، أنــني الخليقــة ومتخضهــا طلبــاً يف النجــاة واإلنقــاذ 
مــن عبوديــة الفســاد )روميــة 8: 19- 22( هــي بعــض الكلــامت التصويريــة التــي يســتخدمها 
الكتــاب املقــدس لوصــف تأثــري الخطيــة عــىل العــامل« ]ِدلِيــل الالهــوت الســبتي األدفنتســتي 
)هاغرســتوون، ماريالنــد: مطبوعــات ريفيــو آنــد هرالــد ®( مجلــد 12، صفحــة 254[. يجــب 
أن يكــون امتنانــا كبــرياً لتدبــري الفــداء الــذي ســوف يســرتد كل مــا قــد فُقــد، والــذي يقــدم لنــا 

الوعــد مبســتقبل أفضــل بكثــري مــن املــاض أو الحــارض. 

أسئلة للنقاش
ـــة )خـــروج 23: 10- 12؛  ـــارش لهـــذه النصـــوص الكتابي 1. عـــىل الرغـــم مـــن أن الســـياق املب
ـــه بعلـــم البيئـــة كـــا نعرفـــه اليـــوم، مـــا هـــي  تثنيـــة 11: 11و 12؛ 20: 19و 20( ال عالقـــة ل
ـــا  ـــدرك حاجتن ـــىل أن ن ـــاعدنا ع ـــن أن تس ـــتخالصها وميك ـــرء اس ـــن للم ـــي ميك ـــادئ الت املب
ـــد  ـــا ق ـــا إذا كن ـــرف م ـــا أن نع ـــف لن ـــاً، كي ـــة؟ أيض ـــىل البيئ ـــني ع ـــون وكالء صالح إىل أن نك

ـــا؟  ـــن له ـــا متعبدي ـــة إىل كونن ـــىل البيئ ـــا وكالء ع ـــني كونن ـــا الخـــط الفاصـــل ب عربن
2. فكـــر يف العـــامل الطبيعـــي كـــا نعرفـــه اآلن. هـــل هـــو صديـــق أَْم عـــدو، وكيـــف 

ميكنـــك تربيـــر جوابـــك؟ 
3. ناقشـــوا الســـؤال الـــوارد بنهايـــة درس يـــوم األحـــد حـــول معنـــى وهـــدف الحيـــاة 
البريـــة. مـــا هـــي اإلجابـــة التـــي تعطيهـــا لشـــخص يســـألك هـــذا الســـؤال؟ كيـــف 
ـــه أو بالخـــالص؟  ـــة أولئـــك الذيـــن ال يؤمنـــون بالل ـــا أن تختلـــف عـــن أجوب ينبغـــي ألجوبتن
ـــى  ـــة تســـاعد عـــىل اســـرتداد املعن ـــامل بطريق ـــا اســـتعادة تســـلطنا عـــىل الع ـــف ميكنن 4. كي
األصـــي للكلمـــة؟ مبعنـــى، كيـــف كان التســـلط شـــيئاً جيـــداً يف البدايـــة؟ كيـــف ميكـــن 

ـــك؟  ـــوم كذل ـــداً الي ـــون جي ـــلط أن يك للتس
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العدل والرحمة يف العهد القديم: الجزء األول

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: 22: 21- 23؛ 23: 2- 9؛ عاموس 8: 4- 7؛ إشعياء 1: 13- 17؛ 58: 

1- 14؛ أعامل الرسل 20: 35. 

ى.  بُّ يُطْلُِق األرَْسَ آية الحفظ: »الُْمْجِري ُحكًْا لِلَْمظْلُوِمنَي، الُْمْعِطي ُخْبًزا لِلِْجَياعِ. الرَّ
يَْحَفُظ  بُّ  الرَّ يِقنَي.  دِّ الصِّ يُِحبُّ  بُّ  الرَّ الُْمْنَحِننَي.  ُم  يَُقوِّ بُّ  الرَّ الُْعْمِي.  أَْعنُيَ  يَْفَتُح  بُّ  الرَّ

الُْغَربَاَء. يَْعُضُد الَْيِتيَم َواألَْرَملََة« )مزمور 146: 7- 9(.

منذ سنوات، ويف يوم بارد يف مدينة نيويورك، كان هناك صبي يف العارشة من العمر يحدق   
اقرتبت سيدة من  الرد.  ويرتجف من شدة  القدمني  األحذية وهو حايف  لبيع  متجر  نافذة  يف 
من  يطلب  كان  أنه  لها  فقال  األحذية؛  بيع  متجر  نافذة  تحديقه يف  وسألته عن سبب  الصبي 
الله أن يعطيه زوجاً من األحذية. أمسكت السيدة بيد الصبي ودخال إىل املتجر. طلبت السيدة 
باملاء  ميء  بوعاء  يؤىت  أن  أيضاً  وطلبت  الجوارب؛  من  أزواج  ستة  يحرض  أن  املستخدم  من 
قفازيها وغسلت قدمي  للمتجر وخلعت  الخلفي  الجزء  إىل  الصبي  السيدة  ومنشفة. وأخذت 
الصبي وجففتهام باملنشفة. ثم أحرض املستخدم الجوارب. ألبست السيدة الصبي الجوارب ثم 
اشرتت له زوجاً من األحذية. وربتت السيدة عىل رأس الصبي وسألته عام إذا كان يشعر بأنه 
أكر ارتياحاً اآلن. وبينام كانت تهم ملغادرة املتجر، أمسك الصبي بيديها وسألها وقد اغرورقت 

)html.198/1/www.inspirationalstories.com( »عيناه بالدموع، »هل أنِت زوجة الله؟
الله هي  تاماً. فإن كنيسة  لقد نطق هذا الصبي بالحقيقة التي رمبا مل يكن يدركها إدراكاً   
التي تصور يف الكتاب املقدس عىل أنها العروس. إن صفات الله معلنة يف آية الحفظ لدرس هذا 
األسبوع. وبوصفنا أعضاء مهتدين لكنيسته، يجب علينا أن نعكس صفاته. فإذا كنا حقاً ِملْكاً لله 

فإننا سنهتم بالفقراء والضعفاء ونوفر لهم احتياجاتهم. 

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 16 متوز 
)يوليو(. 16 نيسان )أبريل(.

9- 15 متوز )يوليو(الدرس الثالث
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10 متوز )يوليو( األحد

العدل والرحمة: سمتا شعب الله

ـــال  ـــة االجتامعيـــة« جـــزءاً مـــن قوانـــني اللـــه وكانـــت هـــي املث منـــذ البدايـــة كانـــت »العدال  
ـــه  ـــد الل ـــي قص ـــة ه ـــة االجتامعي ـــه. إن العدال ـــاً أن ينتهج ـــعبه قدمي ـــه لش ـــد الل ـــذي كان يري ال
األصـــي للمجتمـــع البـــرشي: عـــامل فيـــه يتـــم تلبيـــة االحتياجـــات األساســـية للبـــرش حيـــث 

ـــالم.  ـــود الس ـــث يس ـــرون وحي يزده

ـــاً  ـــمى أحيان ـــا يُس ـــدل، أو م ـــة والع ـــن الرحم ـــه ع ـــا تقول ـــص م ـــة ولّخ ـــات التالي ـــرأ  اآلي اق
ـــال 14: 31و 29:  ـــن 19: 10؛ أمث ـــروج 22: 21- 23؛ 23- 2- 9؛ الوي ـــة.« خ ـــة االجتاعي »العدال

 .7

 

كـــام يُســـلّط الضـــوء عـــىل كل مـــن الرحمـــة والعـــدل يف القوانـــني املتعلقـــة بالســـبت   
ـــبوت.  ـــن الس ـــواع م ـــة أن ـــه ثالث ـــدد الل ـــد ح ـــاً. وق ـــل قدمي ـــي إرسائي ـــه لبن ـــا الل ـــي أعطاه والت

ـــروج 20:  ـــبوت؟ خ ـــذه الس ـــن ه ـــبت م ـــدل يف كل س ـــة والع ـــرة الرحم ـــس فك ـــف تنعك كي
ـــن 25: 8- 55.  8- 10؛ 23: 10و 11؛ الوي

 

1. كانـــت التعليـــامت املتعلقـــة بحفـــظ ســـبت اليـــوم الســـابع تتضمـــن توفـــري فـــرص   
ــات  ــد والحيوانـ ــدم والعبيـ ــك الخـ ــا يف ذلـ ــبت، مبـ ــرتيحوا يف السـ ــع ليسـ ــة للجميـ متكافئـ

والغربـــاء. 
2. كل ســـبع ســـنوات، كانـــت هنـــاك ســـنة الراحـــة أو »َســـبُْت ُعطْلَـــٍة«، وهـــي الوقـــت   
ـــد  ـــد. وق ـــر العبي ـــراء وتحري ـــامم بالفق ـــار االهت ـــم إظه ـــون ويت ـــه الدي ـــى في ـــت تلغ ـــذي كان ال
أعطـــى اللـــه تعليامتـــه للشـــعب بـــأن يشـــملوا الحيوانـــات فيـــام يتعلـــق بفوائـــد الســـنة 

الســـابعة التـــي هـــي »َســـبُْت ُعطْلَـــٍة« )انظـــر الويـــني 25: 6و 7(.
ـــكات  ـــت املمتل ـــِننَي. وكان ـــبُوِت ِس ـــبَْعَة ُس ـــد َس ـــني بع ـــَنِة الَْخْمِس ـــل يف السَّ ـــنة اليوبي 3. س  
التـــي تـــم بيعهـــا تُســـرتد إىل املالـــك األصـــي؛ وكان يتـــم إلغـــاء الديـــون؛ وكان الســـجناء 
ـــادل  ـــوازن وتع ـــىل ت ـــل ع ـــذي يعم ـــو ال ـــل ه ـــد كان اليوبي ـــون. لق ـــررون ويعتق ـــد يتح والعبي
املجتمـــع وفيـــه إعـــادة متهيـــد لـــي يُعطـــي الجميـــع فرصـــة للبـــدء مـــن جديـــد لقـــد كان 
اليوبيـــل »عمـــل تدبـــري للحفـــظ والوقايـــة مـــن الفقـــر املدقـــع والغنـــى الفاحـــش« )روح 

النبـــوة، خدمـــة الشـــفاء، صفحـــة 185(.
هنـــا، ميكننـــا أن نـــرى يف نســـيج املجتمـــع العـــري نفســـه كيـــف كان كالً مـــن العـــدل   

ــع. ــاً يف املجتمـ ــل حظـ ــم أقـ ــن هـ ــح َمـ ــاً لصالـ ــالن معـ ــة يعمـ والرحمـ
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11 متوز )يوليو( االثنني

شواغل عاملية

اقرأ تكوين 2: 1- 3. ماذا يخربنا هذا عن عاملية وشمولية السبت؟
 

ـــة  ـــىل الراح ـــول ع ـــط بالحص ـــني فق ـــى مكتف ـــن نبق ـــا ل ـــاً فإنن ـــبت حق ـــظ الس ـــا نحف إذا كن  
ـــدة  ـــايئ يف األرض الجدي ـــرتداد النه ـــة 5: 12- 15(، واالس ــداء )تثني ـــروج 23: 12(، والفـ )خ
)إشـــعياء 66: 22و 23( دون أن نســـعى إىل أن يحصـــل اآلخـــرون أيضـــاً عـــىل الراحـــة والفـــداء 
ـــة  ـــر الراح ـــق وموف ـــو الخال ـــه ه ـــابع أن الل ـــوم الس ـــبت الي ـــا س ـــع، يخرن ـــرتداد. يف الواق واالس
لجميـــع َمـــن يعيشـــون عـــىل هـــذه األرض. إن شـــمولية وعامليـــة راحـــة الســـبت تتضمـــن 
ـــاه  ـــاً معن ـــا جميع ـــاً لن ـــه أب ـــون الل ـــإنَّ ك ـــراء. ف ـــاء أو فق ـــاً، أغني ـــا جميع ـــرتكة بينن ـــم مش قواس

أن هنـــاك مســـاواة و اِلِْتـــَزام مشـــرتك ِمـــن جانـــب كل البـــرش. 
ـــن  ـــد م ـــة ميت ـــة االجتامعي ـــىل العدال ـــرص ع ـــإنَّ الح ـــس، ف ـــدرس األم ـــا ب ـــام رأين ـــاً، وك أيض  
ـــادئ  ـــل. إن املب ـــنة اليوبي ـــنني إىل س ـــبع س ـــة كل س ـــنة العطل ـــبوعي إىل س ـــة األس ـــبت الراح س
ـــيحيني  ـــىل املس ـــق ع ـــي تنطب ـــني 23 و25 وه ـــّورة يف الوي ـــة مص ـــبوت الثالث ـــة وراء الس الكامن
كذلـــك. إن ســـبت اليـــوم الســـابع ســـيظل إىل األبـــد يشـــري إىل الخلـــق، ويشـــري كذلـــك إىل 
ــا  ــع خالقنـ ــا مـ ــزز عالقتنـ ــوف يُعـ ــبت سـ ــدة. إن السـ ــام، إىل الصليـــب واألرض الجديـ األمـ
ومخلّصنـــا الـــَرُؤوف، وبالتـــايل يقّربنـــا ِمـــن أولئـــك الذيـــن يحبهـــم محبـــة بالغـــة- أولئـــك 

الذيـــن لديهـــم احتياجـــات هائلـــة ويعانـــون مـــن الفقـــر واألمل والبلـــوى.  
ـــة،  ـــادئ أبدي ـــوران مب ـــل يص ـــنة اليوبي ـــة وس ـــنة العطل ـــة أن س ـــى مالحظ ـــك، يرج ـــع ذل م  
ـــا  ـــس علين ـــاً اآلن، نحـــن لي ـــاد حفظـــاً حرفي ـــا حفـــظ هـــذه األعي ـــه علين ـــي أن لكـــن هـــذا ال يعن
ـــد  ـــذي تأســـس عن ـــوم الســـابع ال ـــىل عكـــس ســـبت الي ـــإّن هـــذان الســـبتان، وع ـــك. ف ـــل ذل عم
ـــت »ظـــالً«  ـــي كان ـــني الســـبوت الطقســـية الت ـــن ب ـــل الســـقوط، هـــام م ـــا قب ـــامل م ـــق يف ع الخل
لألمـــور العتيـــدة أن تـــأيت )كولـــويس 2: 16و 17( والتـــي كانـــت تشـــري إىل خدمـــة وذبيحـــة 
ـــن  ـــدالً م ـــب. ب ـــىل الصلي ـــيح ع ـــوت املس ـــت مب ـــي انته ـــية الت ـــبوت الطقس ـــي الس ـــيح، وه املس
ـــة  ـــي معامل ـــف ينبغ ـــق بكي ـــدأ املتعل ـــري إىل املب ـــية تش ـــبوت الطقس ـــذه الس ـــت ه ـــك، كان ذل
ـــوا  ـــأن يكون ـــني ب ـــل ُملَزم ـــو إرسائي ـــاج. وكان بن ـــن هـــم يف احتي ـــك الذي ـــن، خاصـــة أولئ اآلخري
ـــم أن  ـــاة. وكان عليه ـــز أو محاب ـــن دون أي تحيّ ـــه لآلخري ـــة الل ـــروا رحم ـــامل، ويُظه ـــوراً للع ن

ـــوه. ـــن مل يعرف ـــك الذي ـــه ألولئ ـــات الل ـــل صف ـــان بتمثي ـــوا بامتن يقوم
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ـــا يف  ـــن أنن ـــد م ـــا التأك ـــف ميكنن ـــا، وكي ـــري هن ـــذي كان يج ـــا ال ـــوس 8: 4- 7. م ـــرأ عام اق
تعامالتنـــا مـــع اآلخريـــن ال نكـــون مذنبـــني بعمـــل الـــيء ذاتـــه؟ أيضـــاً، وبالنظـــر إىل 

ـــْم’ «؟ ـــَع أَْعَالِِه ـــِد َجِمي ـــَى إِىَل األَبَ ـــْن أَنْ ـــارة » ‘إِينِّ لَ ـــة عب ـــي أهمي ـــا ه ـــياق، م الس

12 متوز )يوليو( الثالثاء

الصوت النبوي: الجزء األول

ــْدِل َوَحــاِم  ــِض ِبالَْع ــَك. اقْ ــْح فََم ــَوى كُلِّ يَِتيــٍم. 9 اِفْتَ ــَرِس يِف َدْع ــِل األَْخ ــَك ألَْج ــْح فََم » ‘اِفْتَ  
َعــِن الَْفِقــريِ َوالِْمْســِكنِي’ « )أمثــال 31: 8و 9(.

كيف ميكننا يف أيامنا هذه تطبيق املبادئ الواردة هنا؟ 
 

إذاً، لقــد الحظنــا يف هــذا األســبوع أن اللــه يريــد لشــعبه أن يعلنــوا عــن صفاتــه املتمثلــة   
يف الرحمــة والعــدل، كجــزء مــن ســلوكهم املثــايل بوصفهــم شــعب لــه. يف كثــري مــن األحيــان 
ــة عــن  ــه للتوب ــة عــن املحتاجــني ويدعــون شــعب الل ــون يتكلمــون نياب ــاء العراني كان األنبي
عــدم اهتاممــه باملهمشــني واملظلومــني وفقــاً ملتطلبــات اللــه بهــذا الشــأن. يف الواقــع، إن اللــه 

يســاوي بــني الســلوك املتســم باألثــرة ونكــران الــذات وبــني العبــادة الحقيقيــة. 

اقــرأ إشــعياء 1: 13- 17. مــا الــذي تقولــه هــذه الفقــرة عــن تعريــف اللــه للعبــادة 
الحقيقيــة؟ كيــف ميكننــا أخــذ مــا يُقــال هنــا، يف هــذا الســياق املبــارش، وتطبيقــه عــىل أنفســنا 

اليوم؟ مبعنى، ما الذي يجب لهذه اآليات أن تقوله لنا نحن اليوم؟ 

 

عــىل الرغــم مــن أن الكثرييــن مــن أنبيــاء العهــد القديــم قــد أشــاروا إىل أحــداث املســتقبل   
التــي تخطــت الفــرتة الزمنيــة التــي كانــوا يعيشــون فيهــا، إال أنهــم ركــزوا بشــكل كبــري أيضــاً 
عــىل اإلصــالح الروحــي واألخالقــي وعــىل الخدمــة غــري األنانيــة يف الوقــت الحــارض آنــذاك. إن 
صــدى الصــوت النبــوي لخــدام اللــه كان أعــىل عندمــا كان شــعب اللــه يبذلــون جهــوداً كبــرية 
يف مامرســة طقــوس العبــادة لكــن دون أن يُظهــروا تحنــن وإشــفاق اللــه عــىل َمــن يعانــون 
ــداً  ــغولون ج ــم مش ــن ه ــك الذي ــن أولئ ــوأ م ــهوداً أس ــور ش ــن تص ــه ال ميك ــم. إن ــن حوله ِم
ــه ال وقــت لديهــم ملســاعدة املحتاجــني. أ فــال ميكــن أن يكــون يف  ــه لدرجــة أن ــادة« الل »بعب

عملنــا عــىل تلبيــة احتياجــات اآلخريــن إعــالن عــن شــكٍل مــن أشــكال »العبــادة«؟
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13 متوز )يوليو( األربعاء

الصوت النبوي: الجزء الثاين

ـــخ والرجـــاء  ـــة خاصـــة مـــن التوبي ـــا األصحـــاح 58 مـــن ســـفر إشـــعياء رســـالة نبوي يقـــدم لن  
ـــوم؟     ـــن الي ـــا نح ـــعياء، ولن ـــن إش ـــه يف زم ـــعب الل لش

ـــف  ـــف وص ـــعياء 58: 1(، كي ـــر إش ـــعبه )انظ ـــن ش ـــب م ـــه غاض ـــن أن ـــه ع ـــالن الل ـــد إع بع
أولئـــك الذيـــن كان يخاطبهـــم؟ إشـــعياء 58: 2. 

 

ـــا  ـــرب عنه ـــامت املع ـــددة يف الكل ـــوت« املح ـــرة الص ـــرف »ن ـــا ال نع ـــن أنن ـــم م ـــىل الرغ ع  
ــه كان يديـــن مظهرهـــم الخارجـــي املتســـم بالتقـــوى  ــه مـــن الواضـــح أن اللـ ــا، إال أنـ هنـ
ـــاَي  ـــعياء 58: 2، »َوإِيَّ ـــة يف إش ـــول اآلي ـــك. تق ـــف كل ذل ـــدى زي ـــرف م ـــه كان يع ـــان ألن واإلمي
ا، َولَـــْم تَـــرْتُْك قََضـــاَء  ـــٍة َعِملَـــْت ِبـــرًّ وَن مِبَْعِرفَـــِة طُُرِقـــي كَأُمَّ يَطْلُبُـــوَن يَْوًمـــا فَيَْوًمـــا، َويُـــَرُّ

ِب إِىَل اللـــِه.« وَن ِبالتََّقـــرُّ إِلِهَهـــا. يَْســـأَلُونَِني َعـــْن أَْحـــَكاِم الْـــِرِّ. يُـــَرُّ

ـــا  ـــاس في ـــك الن ـــرب ألولئ ـــه ال ـــذي يقول ـــيء ال ـــا هـــو أيضـــاً ال ـــرأ إشـــعياء 58: 3- 14. م اق
ـــة هـــي إىل الصـــوم(؟  ـــذه الحال ـــارة يف ه ـــم )واإلش ـــأ يف أشـــكال عبادته ـــو الخط ـــا ه ـــق مب يتعل

ـــا؟  ـــا هـــي املشـــكلة الكـــربى هن م

 

الحـــظ شـــيئاً حاســـامً هنـــا: يف كثـــري مـــن األحيـــان، ميكـــن للعبـــادة أن تكـــون أنانيـــة   
ومتمحـــورة عـــىل املصالـــح الذاتيـــة، فنقـــول عـــىل ســـبيل املثـــال: يـــارب أفعـــل هـــذا أو 
ـــي  ـــل أن يلب ـــن أج ـــرب م ـــه ال ـــس في ـــت نلتم ـــان ووق ـــاك زم ـــع، هن ـــي. بالطب ـــن أج ذاك م
ـــمل  ـــوف تش ـــة س ـــادة الحق ـــو أن العب ـــا ه ـــرب هن ـــه ال ـــا يقول ـــن م ـــخصية. لك ـــا الش احتياجاتن
ــن  ــراء واملحتاجـــني«. لكـ ــاع« و »املنكوبـــني« و »للفقـ ــاعدة »للجيـ ــون واملسـ ــد العـ ــد يـ مـ
ـــاعدة  ـــلمني للمس ـــة املتس ـــم مبارك ـــن ال تت ـــاعدة اآلخري ـــد مس ـــه عن ـــو أن ـــش ه ـــيء املده ال
ـــة  ـــرة الكتابي ـــول الفق ـــا تق ـــرأ م ـــون املســـاعدة. اق ـــن يقدم ـــك الذي ـــاَرك أولئ ـــل ويُب فحســـب، ب
ـــن  ـــه م ـــة. إن ـــم يف حاج ـــن ه ـــك الذي ـــون ألولئ ـــد الع ـــدون ي ـــن مي ـــك الذي ـــدث ألولئ ـــه يح أن
خـــالل خدمتنـــا وعطائنـــا لآلخريـــن نُبـــاَرك نحـــن أيضـــاً. َمـــن ِمنَّـــا مل يختـــر، يف وقـــت مـــا 
ـــرح  ـــرى الف ـــا مل ي ـــن مّن ـــا؟ م ـــه هن ـــا الل ـــق به ـــي نط ـــود الت ـــك الوع ـــة تل ـــا، حقيق ـــة م وبدرج
ـــتطيعون مســـاعدة  ـــن ال يس ـــن يســـاعدون َم ـــك الذي ـــىل أولئ ـــذي يحـــل ع ـــاء ال والرضـــا والرج
ـــن  ـــامل أفضـــل م ـــات املســـيح للع ـــل وســـيلة لعكـــس صف ـــن الصعـــب أن نتخي ـــه م أنفســـهم؟ إن

العطـــاء ومســـاعدة املحتاجـــني. 
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ــك  ــات يف خدمتـ ــذه الكلـ ــة هـ ــربت حقيقـ ــف اختـ ــل 20: 35. كيـ ــال الرسـ ــرأ أعـ اقـ
ومســـاعدتك لآلخريـــن؟ 

 

14 متوز )يوليو( الخميس

قوة للخري

إن معرفتنـــا للحـــق، مهـــام كانـــت روعتـــه، ال تكفـــي. يف إشـــعياء 58، كان شـــعب اللـــه   
ـــاء  ـــوا ضعف ـــد كان ـــك، فق ـــع ذل ـــة. وم ـــاتهم الديني ـــم ومامرس متحمســـني بشـــأن أشـــكال عبادته
ـــري،  ـــوة للخ ـــون ق ـــوم إىل أن تك ـــته الي ـــه كنيس ـــو الل ـــة. يدع ـــة عملي ـــم بطريق ـــق إميانه يف تطبي

ـــه.  ـــات الل ـــق بصف ـــق املتعل ـــالن الح ـــار وإع ـــم إلظه ـــد القدي ـــاء العه ـــوة أنبي ـــردداً دع م

ـــة، أن  ـــة عاملي ـــة وككنيس ـــة محلي ـــا، ككنيس ـــف ميكنن ـــة. كي ـــة التالي ـــرات الكتابي ـــرأ الفق اق
ـــال؟  ـــذا املج ـــه يف ه ـــام ب ـــه للقي ـــل الل ـــن ِقب ـــا ِم ـــا ُدعين ـــام مب ـــعى إىل القي نس

   مزمور 82: 3  
   إشعياء 1: 17  

 

ـــام  ـــلح. ويف ع ـــف املس ـــن العن ـــاين م ـــع يُع ـــع مجتم ـــة يف تق ـــة حرضي ـــاك كنيس ـــت هن كان  
ـــم الصـــوت النبـــوي الواضـــح إىل راعـــي هـــذه الكنيســـة خـــالل مؤمتـــر تبشـــريي كان  2011، تكل
ـــه: »يجـــب عـــىل  ـــكار املأخـــوذة مـــن عظت ـــن األف ـــة م ـــي عين ـــام ي ـــرية. وفي ـــة كب ـــام يف مدين يُق
ـــف  ـــني أوق ـــة ح ـــة الكتابي ـــري إىل القص ـــك يش ـــوت!« وكان بذل ـــرية امل ـــاف مس ـــيحيني إيق املس
ـــه ال  ـــف أن ـــس كي ـــح الق ـــا 7: 11- 17(. وأوض ـــني )لوق ـــة ناي ـــن أرمل ـــازة اب ـــب جن ـــيح موك املس
ميكـــن للكنيســـة أن تقـــف مكتوفـــة األيـــدي بينـــام يتصاعـــد العنـــف يف الشـــوارع يف مجتمعـــه. 
ـــني؟  ـــامت التأب ـــاء بعـــض كل ـــم مجـــرد كنيســـة تقـــف إللق ـــن، »هـــل أنت وســـأل القـــس الحارضي
ـــم  ـــه، ‘ملـــاذا تســـمحون أنت ـــاة؟’ أال يقـــول الل ـــني ‘ملـــاذا تســـمح باملعان ـــه قائل ـــا نســـأل الل وعندم

ـــاة؟’ « باملعان
ـــنوات  ـــبع س ـــدة س ـــع. مل ـــة املجتم ـــداً يف تنمي ـــيطة ج ـــة نش ـــي كنيس ـــة ه ـــذه الكنيس إن ه  
كانـــت جوقـــة ترانيـــم الكنيســـة تجـــوب شـــوارع البلـــدة حيـــث كان أفرادهـــا يقومـــون 
ـــم الخدمـــات الكنســـية ألولئـــك الذيـــن لديهـــم احتياجـــات.  ـــع النـــرشات وتقدي ـــم وتوزي بالرتني
ومـــن خـــالل هـــذا التواصـــل الـــذي للكنيســـة مـــع املجتمـــع املتواجـــدة فيـــه، ســـاعدت الكنيســـة 
املناطـــق املجـــاورة لهـــا بالعديـــد مـــن الطـــرق التـــي كان ذات فائـــدة كبـــرية للمحتاجـــني. 
ـــع.  ـــرياً يف املجتم ـــرياً كب ـــة تغي ـــت الكنيس ـــة أحدث ـــج املختلف ـــن الرام ـــد م ـــالل العدي ـــن خ وم
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ـــن  ـــا م ـــي ميكنن ـــرق الت ـــن الط ـــد م ـــد للعدي ـــال واح ـــرد مث ـــي مج ـــة ه ـــذه الكنيس إن ه  
ــا؟  ــافية يف مجتمعاتنـ ــة وشـ ــوة خادمـ ــون قـ ــة أن نكـ ــا ككنيسـ خاللهـ

ما الذي ميكن لكنيستك القيام به ملساعدة املحتاجني يف مجتمعك؟ 

15 متوز )يوليو( الجمعة

ملزيد من الدرس
اقـــرأ لـــروح النبـــوة، مـــن كتـــاب »اآلبـــاء واألنبيـــاء« صفحـــة 264- 273 مـــن الفصـــل   
ـــه للفقـــراء«، صفحـــة  ـــة الل ـــوان »رعاي ـــذي بعن ـــوان »إعطـــاء الرشيعـــة«، والفصـــل ال ـــذي بعن ال

.478-474
إن مفهومـــي العـــدل والرحمـــة موجـــودان يف كل أجـــزاء العهـــد القديـــم. عـــىل ســـبيل   
ـــامت املحـــددة املُعطـــاة يف هـــذه الحـــاالت.  ـــة 24: 10- 22. انظـــر إىل التعلي ـــال، انظـــر تثني املث
ـــم اإلعـــالن عـــن  ـــني. وال يت ـــه بالفقـــراء والعـــامل واملديون ـــرى بوضـــوح اهتـــامم الل ـــا أن ن ميكنن
ـــل يف  ـــىل األق ـــك، ع ـــن ذل ـــدالً م ـــة؛ ب ـــزة ومتعالي ـــة موج ـــاً بلغ ـــل حظ ـــم أق ـــن ه ـــاء مبَ االعتن
ـــة  ـــة وعملي ـــامت ملموس ـــم تعلي ـــالل تقدي ـــن خ ـــراء م ـــامم بالفق ـــادى باالهت ـــرة، يُن ـــذه الفق ه
ـــة  ـــامت واضح ـــالً تعلي ـــاك مث ـــة. فهن ـــاالت معين ـــه يف ح ـــب عمل ـــا ال يج ـــب وم ـــا يج ـــول م ح
ـــم  ـــت املفاهي ـــد كان ـــري. لق ـــل فق ـــع عام ـــون أو م ـــخص مدي ـــع ش ـــه م ـــي عمل ـــا ينبغ ـــأن م بش
ـــه قـــد حددهـــا بشـــكل واضـــح ومل  ـــة لدرجـــة أن الل املتعلقـــة بالعـــدل واإلحســـان هامـــة للغاي
ـــت  ـــف لف ـــاً كي ـــظ أيض ـــم. الح ـــذه املفاهي ـــأن تفســـري ه ـــخيص بش ـــاد الش ـــاالً لالجته ـــرتك مج ي
ـــل  ـــني األق ـــن ب ـــوا بالفعـــل ِم ـــا كان ـــالً عندم ـــه قب ـــوا علي ـــا كان ـــل إىل م ـــي إرسائي ـــاه بن ـــرب انتب ال
ـــَر«  ـــَل هـــَذا األَْم ـــَك أَْن تَْعَم ـــا أُوِصي ـــَك أَنَ . لِذلِ ـــرْصَ ـــًدا يِف أَْرِض ِم ـــَت َعبْ ـــَك كُْن ـــْر أَنَّ حظـــاً. »َواْذكُ
ـــاً  ـــر دامئ ـــا أن نتذك ـــة، علين ـــا املالي ـــن ظروفن ـــر ع ـــض النظ ـــيحيني، وبغ ـــة 24: 22(. وكمس )تثني
ـــه بفضـــل  ـــايل، فإن ـــام. وبالت ـــا به ـــه علين ـــم الل ـــن أنع ـــتَحَقني اللذي ـــري املُس ـــة واإلحســـان غ النعم
ـــاج إىل  ـــويس 2: 10( نحت ـــا )أفســـس 3: 19؛ كول ـــا علين ـــي أغدقه ـــه الت ـــه وبركات ـــة الل ـــلء نعم م
ـــة واملســـاعدة.  ـــن يحتاجـــون الخدم ـــك الذي ـــة ومســـاعدة أولئ أن نكـــون عـــىل اســـتعداد لخدم
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أسئلة للنقاش
ـــد يف الســـبت  ـــن وجـــوب أن يســـرتيح العبي ـــة ع ـــة الرابع ـــث الوصي ـــف ميكـــن لحدي 1. كي
أن تســـاعد يف توضيـــح فكـــرة املســـاواة بـــني جميـــع البـــر أمـــام اللـــه؟ كيـــف ميكـــن لهـــذا 
ـــل  ـــا أن نُعام ـــب علين ـــف يج ـــام كي ـــكل ع ـــم بش ـــىل أن نفه ـــاعدنا ع ـــاً أن يس ـــر أيض األم
بالعـــدل أولئـــك الذيـــن يعملـــون لدينـــا أو أولئـــك الذيـــن هـــم، إىل حـــد مـــا، تحـــت 
ـــن،  ـــب أن يعل ـــىل الصلي ـــيح ع ـــه املس ـــام ب ـــا ق ـــمولية م ـــن لش ـــف ميك ـــاً، كي ـــلطتنا؟ أيض س

ـــه؟  ـــع البـــر أمـــام الل ـــاوي جمي ـــري، تََس بشـــكل أعظـــم بكث
ـــوم  ـــىل الص ـــن ع ـــنكون قادري ـــا، فس ـــه عملن ـــا، وعمل ـــه فكرن ـــر الل ـــح فك ـــا يصب 2. »عندم
ـــوِد  ـــلَّ ُقُي ـــاُرُه: َح ـــا أَْخَت ـــَذا َصْوًم ـــَس ه ـــعياء: ‘أَلَْي ـــي إش ـــل النب ـــن ِقب ـــه ِم ـــم وصف ـــذي ت ال
. َفـــكَّ ُعَقـــِد النِّـــريِ، َوإِطْـــالََق الَْمْســـُحوِقنَي أَْحـــَراًرا، َوَقطْـــَع كُلِّ نِـــريٍ’ ]إشـــعياء 58:  ِّ الـــرَّ
6[. عليـــك معرفـــة مـــا يحتـــاج إليـــه الفقـــراء واملتأملـــون ومـــن ثـــم قـــم بـــكل محبـــة 
ــاء والثقـــة يف نفوســـهم وذلـــك بـــأن  وإشـــفاق مبســـاعدتهم وتشـــجعيهم، وازرع الرجـ
ل  ـــجِّ ـــوة، يف ُمَس ـــا« )روح النب ـــه إياه ـــاك الل ـــي أعط ـــدة الت ـــياء الجي ـــم األش ـــارك معه تش
ـــا  ـــف نشـــارك م ـــى، كي ـــك؟ مبعن ـــل ذل ـــف نفع ـــو، 1904(. كي ـــادئ، 21متوز/يولي ـــط اله املحي
قـــد أعطينـــا إيـــاه يف املســـيح، بـــرط أن نفعـــل ذلـــك بطـــرق ملموســـة ميكنهـــا حقـــاً 

مســـاعدة املحتاجـــني؟ 
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16-22 متوز )يوليو(الدرس الرابع

العدل والرحمة يف العهد القديم: الجزء الثاين

السبت بعد الظهر
املراجع األسـبوعية: حزقيال 37: 1- 14؛ أفسـس 2: 10؛ حزقيا 47: 1- 8؛ متى 5: 16؛ 

رؤيا 22: 1و2؛ إشـعياء 61: 1- 11.

ـَمُك كَِثريًا  آيـة الحفـظ: » ‘َويَكُـوُن أَنَّ كُلَّ نَْفٍس َحيَّـٍة تَِدبُّ َحْيُثـَا يَأيِْت النَّْهـَراِن تَْحَيا. َويَكُوُن السَّ
ا ألَنَّ هـِذِه الِْمَيـاَه تَـأيِْت إِىَل ُهَنـاَك َفُتْشـَفى، َويَْحَيا كُلُّ َما يَـأيِْت النَّْهُر إِلَْيـِه’ « )حزقيال 47: 9(.   ِجـدًّ

إن الحـي السـكني الـذي كان مزدهـراً يف الخمسـينات ويف أوائـل السـتينات مـن القـرن   
العرشيـن قـد أصبـح مثل سـاحة حـرب يف أواخر السـتينات وأوائل سـبعينات القـرن ذاته. فقد 
رحلـت معظـم العائـالت عـن الحـي السـكني تاركـني وراءهـم مسـاكنهم املهجـورة واملدمـرة 
واملحرتقـة. كـام تركـت الـرشكات التجاريـة املنطقـة وانتـرشت املخـدرات والجرميـة يف الحـي. 

وهكـذا أصبـح الحـي مكانـاً غـري مرغـوب فيـه وُمبَْغضـاً.
ويف عـام 1986، تركـت أرسة مسـيحية بيتهـا املريـح يف ضواحـي املـدن وانتقـل أفرادهـا   
إىل هـذا املجتمـع الحـرضي الكئيـب. وقـد انضـم إيل هـذه األرسة قـس وأرستـه مـن مدينـة 
أخـرى. قـام أفـراد األرستـني بإعـادة بنـاء مبنيـني كان الحريق قد دمرهام وسـكنوا فيهـام. وكان 
أفـراد األرستـني ميضيـان الوقـت يف الشـوارع ويلتقـون مبجموعـات مـن سـكان املجتمـع املحي 
ويختلطـون مـع أولئـك الذيـن بقوا يف املنطقة. كان أفـراد هاتني االرستني مبثابة حافز اسـتخدمه 
اللـه للبـدء يف تأسـيس كنيسـة جلبت الشـفاء واالهتـداء لهذا املجتمـع »امليـت«. وال يزال عمل 
وتأثـري أفـراد األرستـني مسـتمراً حتـى اليـوم. وقد أحدثـوا تغيرياً كبـرياً يف حيـاة الكثريين هناك. 
إنَّ اللـه يريـد لكنيسـته أن تلعب دوراً للنهـوض بالحاالت »امليؤوس منهـا«، مثل تلك الحالة   
املذكـورة أعـاله. يواصـل درس هـذا األسـبوع »اإلصغـاء« إىل صـوت جوقـة العهد القديـم التي 

تدعـو شـعب اللـه إىل أن يعلـن للعـامل صفات بـرِّ وإحسـان الله. 

*نرجـو التعمـق يف موضـوع هـذا الـدرس اسـتعداداً ملناقشـته يـوم السـبت القـادم املوافـق 23 
)يوليو(. متـوز 
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17 متوز )يوليو( األحد

َحيٌّ يف املسيح

ــوات  ــن هــم أم ــك الذي ــب االنتعــاش الروحــي ألولئ ــي تجل ــه الت ــا نجــد أن نعمــة الل إنن  
يف املعصيــة والخطيــة ُمْعلنــة بشــكل بالغــي واضــح يف حزقيــال 37. ففــي رؤيــا مــن الــرؤى، 
ــت  ــرة. وكان ــة واملتناث ــة واليَاِبَس ــام امليت ــيء بالعظ ــروح إىل واٍد م ــال بال ــي حزقي ــل النب انتق
هــذه العظــام ترمــز إىل كل بيــت إرسائيــل. ويســأل اللــه، »يـَـا ابـْـَن آَدَم، أَتَْحيَــا هــِذِه الِْعظـَـاُم؟« 

)حزقيــال 37: 3(.
وقد اتضحت اإلجابة عىل هذا السؤال عندما بدأ النبي يتنبأ عىل هذه الِْعظَام.  

اقرأ حزقيا 37: 1- 14. ما الذي كان سيفعله الله من أجل شعبه؟
 

بعــد أن تنبــأ حزقيــال عــىل العظــام اليابســة التــي كانــت ترمــز إىل بيــت إرسائيــل كانــت   
ا« )حزقيــال  ا ِجــدًّ ــٌش َعظيــٌم ِجــدًّ ــْم َجيْ ــوا َعــىَل أَقَداِمِه ــوا َوقَاُم النتيجــة هــي أنهــم: )1( »َحيُ
37: 10(؛ )2( جعلهــم اللــه يســتقرون يف أرضهــم )حزقيــا 37: 14(؛ )3( واعــرتف بنــو إرسائيــل 

أن اللــه هــو الــذي قــام بذلــك )حزقيــال 37: 14(. 
لكــن ليــس كافيــاً أن نكــون أحيــاء ومنتعشــني. فــإنَّ أتبــاع اللــه يحيون وينتعشــون ملرســلية   

ولهــدف. فقــد كان ينبغــي لألمــة اإلرسائيليــة قدميــاً أن تكــون نــوراً لألمــم. 

اقرأ أفسس 2: 10. ملاذا يتم إحياؤنا- إعادة خلقنا روحياً- يف املسيح؟ 
 

»إنَّ قبــول اللــه لنــا مضمــون ومؤكــد فقــط مــن خــالل ابنــه الحبيــب، ومــا أعاملنــا الصالحة   
إال نتيجــة عمــل محبتــه الــذي يصفــح عــن خطيتنــا. إنَّ أعاملنــا الصالحــة ليســت رصيــداً لنــا، 
وليــس هنــاك مــا مُينــح لنــا عــىل أساســها بحيــث يجعلنــا نطالــب بــأن يكــون ألعاملنــا الصالحــة 
ــه  ــة إىل املؤمــن، وهــو مُينــح ل ــه املجاني ــة الل دور يف خــالص نفوســنا.« إن الخــالص هــو عطي
فقــط مــن أجــل اســتحقاقات املســيح وحــده. ميكــن للنفــس املضطربــة أن تجــد الســالم مــن 
خــالل اإلميــان باملســيح، وســيكون ســالم املــرء متناســباً مــع إميانــه وثقتــه. وال ميكــن للمــرء أن 

يقــدم أعاملــه لتكــون مبثابــة حجــة وذريعــة لخــالص نفســه. 
»لكــن، هــل األعــامل الصالحــة هــي دون أي قيمــة حقيقــة؟« هــل ينظــر اللــه إىل الخاطــئ   
ــال جــزاءه، بنفــس نظــرة االستحســان التــي  الــذي يرتكــب خطيتــه كل يــوم مــن غــري أن ين
ــاة إخــالص  ــا حي ــان باملســيح أن يحي ــن خــالل اإلمي ــذي يحــاول م ــا إىل الشــخص ال ينظــر به
وأمانــة واســتقامة؟ يجيــب الكتــاب املقــدس عــىل هــذا الســؤال، ‘ألَنََّنــا نَْحــُن َعَملـُـُه، َمْخلُوِقــنَي 
َهــا لـِـَيْ نَْســلَُك ِفيَهــا’ ]أفســس 2: 10[. يِف الَْمِســيِح يَُســوَع ألَْعــاَمل َصالَِحــٍة، قـَـْد َســبََق اللــُه فَأََعدَّ
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ــأ  ــد أوجــب أن تكاف ــتَحق، ق ــري املُس ــن خــالل إحســانه غ ــي، م ــريه اإلله ــه يف تدب »إن الل  
ــامل  ــا أع ــا؛ وم ــيح وحده ــتحقاقات املس ــالل اس ــن خ ــون م ــا مقبول ــة. إنن ــامل الصالح األع
الرحمــة واإلحســان التــي نقــوم بهــا إال مثــاراً لإلميــان« )روح النبــوة، رســائل مختــارة، مجلــد 

3، صفحــة 199و 200(.

18 متوز )يوليو( االثنني

نهر متدفق

اقرأ حزقيال 47: 1- 8. ما الذي حدث للهيكل الذي رآه حزقيال يف الرؤيا؟
 

ب للميــاه. وقــد تتســاءل هــل انكــر انبــوب ميــاه،  يبــدو أن الهيــكل قــد حــدث بــه تــرَّ  
ــداً.  ــيئاً جي ــّرب ش ــة، كان الت ــذه الحال ــاذا؟ يف ه أَْم م

ِق.« ويوجــد يف رشق أورشــليم  كانــت امليــاه املتربــة مــن الهيــكل متجهــة »نَْحــَو الَْمــرْشِ  
بحــر امللــح )الــذي يعــرف أيضــاً باســم البحــر امليــت(. يشــتهر البحــر امليــت بكونــه أخفــض 
ــالً  ــت هــي 21 مي ــني أورشــليم والبحــر املي ــة. واملســافة ب ــرة األرضي نقطــة عــىل ســطح الك
تقريبــاً )حــوايل 34 كيلومــرتاً( وهــي منطقــة صحراويــة إىل حــد كبــري. وتتضمــن هــذه البقعــة 
منطقــة »العربــة« التــي تُعــرف أيضــاً باســم »منخفــض األردن والبحــر امليــت«. وكان البحــر 

امليــت يف حــد ذاتــه شــديد امللوحــة لدرجــة أنــه ال ميكــن لكائــن حــي أن يعيــش فيــه. 
ومــع ذلــك، فإنــه عندمــا كانــت تصــل امليــاه مــن الهيــكل إىل هــذا البحــر فــإن مياهــه امليتــة   
كانــت »تحيــا«. وميكــن لهــذا أن يُفهــم رمزيــاً عــىل أنــه كنيســة اللــه، الهيــكل، )1بطــرس 2: 4 
و 5( التــي متــد يدهــا لتكــون مصــدراً للصحــة والشــفاء ألولئــك الذيــن هــم أمواتــاً يف املعصيــة 

والخطيــة. 

اقــرأ متــى 5: 16. مــا الــذي يقولــه املســيح لنــا هنــا فيــا يتعلــق بكيفيــة متثيلنــا لــه أمــام 
العــامل؟

 

إن نهــر »الزمبيــزي« يف زامبيــا بأفريقيــا يبــدأ كُنَهــرْي )َيْنُبــوع مــاء( ضحــل ينبثــق مــن تحــت   
شــجرة. وإذ يســتمر يف التدفــق نحــو شــالالت فيكتوريــا فإنــه يتحــول مــن كونــه غديــرا )عمقــه 
بضــع ســنتيميرتات( إىل غديــر عمقــه قرابــة املــرت ثــم قرابــة املرتيــن ثــم يتحــول إىل نهــر عميــق 
مــن أطــول األنهــار يف أفريقيــا. وباملثــل، فإنــه عــىل الرغــم مــن أن النهــر الخــارج مــن الهيــكل 
كان صغــرياً يف البدايــة، إال إنــه ازداد يف الزخــم والتأثــري وأصبــح نهــراً »لـَـْم أَْســتَِطْع ُعبُــوَرُه، ألَنَّ 

الِْميَــاَه طََمــْت، ِميَــاَه ِســبَاَحٍة، نَْهــٍر الَ يُْعــَرُ« )حزقيــال 47: 5(.  
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إن التأثــري الشــايف لكنيســتكم قــد يبــدأ صغــرياً، ولكنــه ميكــن أن يكــر إىل أن يغــرّي   
مجتمعــك! »إن عملنــا قــد ُعــرض أمامــي وبــدا، يف بداياتــه، كــام لــو كان جــدوالً صغــرياً جــداً« 

)روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، مجلــد 7، صفحــة 171(. 

ـــه أن  ـــن لل ـــا ميك ـــن م ـــث ع ـــتخدمتا للحدي ـــان اس ـــا صورت ـــاء ه ـــوء وامل ـــن الض إنَّ كالً م
ـــوات أفضـــل لخدمـــة  ـــح قن ـــا أن نصب ـــن. كيـــف ميكنن ـــا ملســـاعدة اآلخري ـــه مـــن خاللن يفعل

ـــاج؟  ـــم يف احتي ـــن ه َم

19 متوز )يوليو( الثالثاء

الكنيسة: مصدر للحياة

ـــريًا  ـــَمُك كَِث ـــوُن السَّ ـــا. َويَكُ ـــَراِن تَْحَي ـــأيِْت النَّْه ـــَا يَ ـــِدبُّ َحْيُث ـــٍة تَ ـــٍس َحيَّ ـــوُن أَنَّ كُلَّ نَْف »َويَكُ  
ا.... َويَْحَيـــا كُلُّ َمـــا يَـــأيِْت النَّْهـــُر إِلَْيـــِه« )حزقيـــا 47: 9(.  ِجـــدًّ

توضـــح نبـــوءة حزقيـــال أن هنـــاك حيـــاة يف كل مـــكان يجـــري فيـــه النهـــر الـــذي يتدفـــق مـــن   
ـــه مـــن مشـــهد  ـــا ل ـــاً. في ـــدم صـــورة مدهشـــة حق ـــال 47: 10 تق ـــة يف حزقي ـــه. إن اآلي كنيســـة الل
ـــه  ـــه أســـامك ألن ـــأن ليـــس ب ـــرف ب ـــذي يُع غريـــب ســـيكون هـــذا: فـــإن ضفـــاف الجســـم املـــايئ ال
ـــادي األســـامك أن يلقـــوا  ـــا ميكـــن لصي ـــه، تصبـــح فجـــأة مكان ال ميكـــن لكائـــن حـــي أن يعيـــش في

ـــه.  ـــري مـــن األســـامك من ـــاد الكث ـــه ميكـــن اصطي ـــايئ ألن ـــاه هـــذا الجســـم امل بشـــباكهم يف مي
ـــعبه  ـــة يف ش ـــه العامل ـــوة الل ـــالل ق ـــن خ ـــن م ـــه ميك ـــي أن ـــا ه ـــراد توضيحه ـــة امل إن النقط  

أن توجـــد حيـــاة يف أماكـــن مل تكـــن توجـــد فيهـــا حيـــاة ِمـــن قَبـــل.
»حيثـــام اللـــه يعمـــل لـــن يكـــون هنـــاك حالـــة ميـــؤوس منهـــا، ولـــن تكـــون هنـــاك   
مجموعـــة مـــن النـــاس ال ميكـــن خالصهـــا، ولـــن يكـــون هنـــاك إرث مـــن املـــاض التعيـــس 
ـــاب املقـــدس التفســـري، )ناشـــفيل: ابينجـــدون  ـــا مســـتقبالً يائســـاً« ]الكت ـــم علين ـــه أن يحت ميكن

ــة 328[.  ــد 6، صفحـ للنـــر، 1956(، مجلـ
ـــا أيضـــاً نجـــد  ـــا. وهن ـــكل شـــخص يقبله ـــة ل ـــوراً مذهل ـــل أم ـــه املدهشـــة تفع ـــة الل إن نعم  
ـــن  ـــك الذي ـــاء ألولئ ـــح الرج ـــا أن مين ـــن خاللن ـــه م ـــن لل ـــه ميك ـــل. فإنّ ـــالة اإلنجي ـــراً لرس تصوي

يشـــعرون باليـــأس واإلحبـــاط ويعانـــون مـــن الجفـــاف واملـــوت روحيـــاً وجســـدياً.

ـــري  ـــن املص ـــان ع ـــان الفقرت ـــا هات ـــاذا تخربن ـــا 22: 1و 2. م ـــع رؤي ـــال 47: 12 م ـــارن حزقي ق
النهايئ ألولئك الذين يتم شفاؤهم وإحياؤهم ِمن ِقبل يسوع من خالل كنيسته؟ 

 



34

ـــفاهم  ـــن ش ـــع الذي ـــراد املجتم ـــك أف ـــا يف ذل ـــه- مب ـــعب الل ـــيكون ش ـــام س ـــن األي ـــوم م يف ي  
ـــث  ـــدة حي ـــذات- يف األرض الجدي ـــن لل ـــته املنكري ـــاء كنيس ـــالل أعض ـــن خ ـــم م ـــه وأحياه الل
ـــاك صحـــارى أو جفـــاف  ـــن يكـــون هن ـــه. ول ـــاك نهـــر آخـــر يتدفـــق مـــن عـــرش الل ســـيكون هن

ـــوت.  أو م
ـــته  ـــه لكنيس ـــد الل ـــة، يري ـــة املبارك ـــذه الَحِقيَق ـــر ه ـــن ننتظ ـــام نح ـــاء، وبين ـــذه األثن ويف ه  
ـــل  ـــد أن يعم ـــه يري ـــع. إن ـــاة إىل املجتم ـــلء الحي ـــفاء وم ـــا الش ـــق منه ـــن يتدف ـــون أماك أن تك
ـــا  ـــا، ويريدن ـــة يف منطقتن ـــل الصحـــاري واملنخفضـــات والبحـــار امليت ـــاء وتحوي ـــا إلحي ـــن خاللن م
أن نقـــدم للنـــاس مـــلء الحيـــاة يف املســـيح )يوحنـــا 10: 10(، وهـــذه هـــي رســـالة كنيســـة 

األدفنتســـت الســـبتيني.  

ـــوس 5: 24.  ـــرأ عام ـــال 47. اق ـــي لحزقي ـــك الت ـــابهة لتل ـــورة مش ـــوس ص ـــي عام ـــدم النب يق
كيـــف تُقـــاَرن هـــذه الصـــورة بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه كنيســـتك يف مجتمعـــك؟ بأيـــة 

ـــك؟  ـــايف يف مجتمع ـــر الش ـــل النه ـــتك عم ـــل كنيس ـــة تعم ـــرق ملموس ط

20 متوز )يوليو( األربعاء

وعود »اليوبيل«

إن العهــد القديــم زاخــر بالفكــرة التــي مفادهــا أن أولئــك الذيــن بوركــوا ماديــاً وروحيــاً   
ــك. ــوا كذل ــن ليس ــك الذي ــاعدون أولئ ــم ويس ــدون أيديه ــوف مي س

اقــرأ إشــعياء 61: 1- 11. مــا الــذي يقولــه اللــه لشــعبه هنــا، وكيــف ميكننــا تطبيــق مــا يقــال 
هنــا عــىل أنفســنا وعــىل دعوتنــا ِمــن ِقبــل اللــه؟ انظــر كذلــك لوقــا 4: 18. 

 

يبــدأ األصحــاح 61 مــن ســفر إشــعياء بإعــالن أن روح الــرب يعمــل مــن خــالل مســيحه   
عــىل تبشــري املســاكني باألخبــار الســارة وعــىل تعصيــب منكــري القلــوب واملنــاداة للمســبيني 
ــد  ــارص هــذا الوع ــن عن ــرص م ــق وللأمســورين باإلطــالق )إشــعياء 61: 1(. وكان كل عن بالعت
.« وســنة الــرب املقبولــة هــذه هــي إشــارة إىل ســنة اليوبيــل،  يتحقــق يف »َســَنٍة َمْقبُولـَـٍة لِلــرَّبِّ
والتــي رأينــا بالفعــل أنهــا كانــت مليئــة مبُْقتََضيــات رضورة تلبية احتياجــات الفقراء واملســاكني.

وبالتــايل، فــإن النائحــني الذيــن يتــم تعزيتهــم وتلبيــة حاجاتهــم والذيــن يُعطَــون »َجــاَمالً   
ــْوِح« وأولئــك الذيــن يرتــدون »ِرَداَء تَْســِبيٍح  َمــاِد، َوُدْهــَن فَــَرٍح ِعَوًضــا َعــِن النَّ ِعَوًضــا َعــِن الرَّ
وِح الْيَائَِســة« )إشــعياء 61: 3( هــم ذاتهــم الذيــن ســوف يعملــون عــىل تغيــري  ِعَوًضــا َعــِن الــرُّ
ــُدَن  ُدوَن الُْم ــدِّ ــاِت األَُوَل، َويَُج ــوَن الُْموِحَش ــَة. يُِقيُم ــَرَب الَْقِدميَ ــوَن الِْخ املجتمــع وســوف »يَبُْن
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ــراء  ــن ِقبــل ث ــة وخدامــاً ويُدعمــون ِم ــه يدعــون كهن ــد الل ــَة« )إشــعياء 61: 4(. إن عبي الَْخِربَ
ــم املحيطــة )إشــعياء 61: 5و 6(.  األم

إن الصــور التــي نجدهــا يف إشــعياء 61 بشــأن مســيح اللــه الــذي يقــوم بتغيــري الشــعوب   
ــعياء 61: 8و 9(  ــه )إش ــع الل ــد م ــم يف عه ــن ه ــك الذي ــار أولئ ــالل ازده ــن خ ــاورة م املج
تنطبــق عــىل أولئــك الذيــن متــت دعوتهــم، يف وقتنــا الحــارض، إىل أن يكونــوا كهنــة وخدامــاً يف 
املجتمعــات حــول العــامل. أال ينبغــي أن نشــعر بهــذا التأثــري املغــرّي الــذي لهــذه النبــوءة، وذلــك 
عنــد فرحنــا كثــرياً بالــرب وابتهاجنــا باللــه ووقوفنــا متربلــني بثيــاب الخــالص والــّر يف وســط 

ــعياء 61: 10و 11(؟ ــا )إش مجتمعاتن

اقـــرأ إشـــعياء 61: 9. يـــا لهـــا مـــن شـــهادة قويـــة عـــىل مـــا ميكـــن للـــه أن يقـــوم بـــه 
لشـــعبه؟ هـــل ميكـــن قـــول الـــيء ذاتـــه عّنـــا اليـــوم؟ ملـــاذا، أو ملـــاذا ال؟ 

21 متوز )يوليو( الخميس

الكنيسة: عامل تغيري

اقرأ ميخا 6. ما الذي يدينه الله ويستنكره هنا؟ 
 

ينضــم ميخــا إىل أنبيــاء العهــد القديــم اآلخريــن الذيــن يشــددون عــىل أن األشــكال   
ــري  ــة غ ــدل والرحم ــود للع ــع واملقص ــالن املتواض ــر إىل اإلع ــي تفتق ــن، والت ــة للدي الظاهري

مقبولــة باملــرة ِمــن ِقبــل اللــه العــادل والرحيــم. 

ما هي الرسالة الهاّمة الواردة يف ميخا 6: 8؟ 
 

ــا تشــتمل عــىل  ــه هــو أنه ــة.« ومــام ال شــك في ــة عملي ــة هــي ديان ــة الحقيقي »إن الديان  
الطقــوس والشــعائر الكنســية، ولكــن.... الديانــة الحقيقيــة هــي ليســت مســألة امتنــاع عــن 
الطعــام بقــدر مــا هــي مســألة مشــاركة الطعــام مــع الجيــاع. إن التقــوى العمليــة هــي الديانــة 
ــوة،  ــى 25: 34- 46[ )روح النب ــه ]مت ــة الل ــول دينون ــد حل ــا عن ــيُْعرَتُف به ــي س ــدة الت الوحي

ــة 306(. ــد 4، صفح ــدس، مجل ــاب املق ــر الكت ــت لتفس ــوعة األدفنتس موس
واليــوم، ال يــزال اللــه يرفــض ارتــداد الديانــة الظاهريــة التــي تســتثني التقــوى العمليــة   
املُْعلَــن عنهــا يف ميخــا 6: 8. إن أشــكال ديانتنــا ليســت غايــة يف حــد ذاتهــا؛ إمنــا هــي وســائل 

ــا.  ــن فين ــذي ينبغــي أن يُعل ــة هــي املســيح ال ــة، وهــذه الغاي ــق غاي لتحقي
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لقــد التقينــا يف مقدمــة درس هــذا األســبوع بعائلتــني انتقــل أفرادهــام للعيــش يف مجتمــع   
»ميــؤوس منــه« مــن أجــل أن يعملــوا عــىل تلبيــة احتياجــات النــاس هنــاك. لقــد قامــت هاتــان 
ــن  ــدد م ــاء ج ــع أصدق ــتهام م ــرف معيش ــدى غ ــرية يف إح ــة صغ ــن مجموع ــان بتكوي العائلت
الحــي. وقــد صــىل أعضــاء هــذه املجموعــة املتناميــة بلجاجــة مــن أجــل أن يعلــن لهــم اللــه 
كيــف يعملــون عــىل إنعــاش مجتمعهــم. وقــد تشــاركوا مــع وكالــة تنميــة مســيحية وبــدأوا يف 

توظيــف متطوعــني لالنضــامم إليهــم يف إعــادة بنــاء املســاكن املتهدمــة مــن حولهــم.
ــراً   ــداً مزده ــاً جدي ــتجد مجتمع ــوم، فس ــكنية الي ــة الس ــذه املنطق ــارة ه ــت بزي وإذا قم  
حالــه أفضــل بكثــري مــن ذي قبــل. لقــد أصبــح ذلــك حقيقــة واقعــة ألن كنيســة صغــرية كانــت 
عازمــة عــىل إعــالن محبــة املســيح بطريقــة عمليــة، وهــو مــا عمــل عــىل تغيــري مجتمعهــم 
ــا املســيح  ــة كان فيه ــة وقوي ــره هــذا العمــل هــو مجــرد طريقــة عملي ــا يظه لألفضــل. إنَّ م
قــادراً عــىل العمــل مــن خــالل شــعبه للوصــول إىل اآلخريــن وخدمتهــم وتلبيــة احتياجاتهــم.

عـــىل الرغـــم مـــن أن اللـــه كان يتحـــدث إىل شـــعبه ككل، إال أننـــا نجـــد يف 6: 6 أن الحديـــث 
ـــدى  ـــا م ـــخصية. م ـــة ش ـــرد بصف ـــدث إىل كل ف ـــه يتح ـــد كان الل ـــرد. فق ـــة املف ـــأيت بصيغ ي
ـــٌح«  ـــَو َصالِ ـــا ُه ـــه »َم ـــه أن ـــرب عن ـــا يقـــول ال ـــت، بصفـــة شـــخصية، يف إعـــالن م نجاحـــك أن

ـــا 6: 8(؟ )ميخ

22 متوز )يوليو( الجمعة

ملزيد من الدرس
اقرأ إرميا 22: 1- 16؛ حزقيال 16: 49؛ زكريا 7: 9و 10.  

ـــَع  ، إِالَّ أَْن تَْصَن بُّ ـــرَّ ـــَك ال ـــُه ِمْن ـــاَذا يَطْلُبُ ـــٌح، َوَم ـــَو َصالِ ـــا ُه ـــاُن َم ـــا اإِلنَْس ـــَرََك أَيَُّه ـــْد أَْخ »قَ  
ـــرب  ـــن لل ـــل ميك ـــا 6: 8(. وه ـــَك« )ميخ ـــَع إِلِه ـــا َم ـــلَُك ُمتََواِضًع ـــَة، َوتَْس ْحَم ـــبَّ الرَّ ـــقَّ َوتُِح الَْح
ـــا  ـــه »َم ـــا الل ـــن لن ـــد أعل ـــعبه؟ لق ـــن ش ـــه م ـــا يطلب ـــق مب ـــام يتعل ـــاً في ـــر وضوح ـــون أك أن يك
ـــراراً  ـــراراً وتك ـــي تكـــررت م ـــن« الت ـــرادف لكلمـــة »َحَس ـــٌح«. وهـــذه الكلمـــة هـــي م ـــَو َصالِ ُه
ـــا  ـــايل، فإنن ـــل الســـقوط. وبالت ـــة قب ـــن لإلشـــارة إىل الخليق ـــن ســـفر التكوي يف األصحـــاح األول م
ـــل  ـــا يف األســـاس قب ـــه لن ـــة وإىل مـــا كان هـــو قصـــد الل ـــي إىل األمـــور املثالي ـــه بشـــكل ضمن نُوجَّ
ـــة  ـــارة املرتجم ـــة. إن العب ـــيح ثاني ـــودة املس ـــد ع ـــا بع ـــرتده لن ـــوف يس ـــا س ـــقوط، وإىل م الس
ـــى  ـــدي واملَُغطّ ـــعبه املف ـــا ش ـــا بوصفن ـــرب ِمنَّ ـــب ال ـــاذا يطل ـــي: م ـــَك« تعن ـــُه ِمْن ـــاَذا يَطْلُبُ »َوَم
ـــب  ـــه. أوالً، يج ـــع الل ـــن وم ـــع اآلخري ـــا م ـــة تعاملن ـــواب يف كيفي ـــر الج ـــيح؟ ويظه ـــة املس بنعم
ـــتنا  ـــوع دراس ـــراً ملوض ـــداً نظ ـــبة ج ـــة ومناس ـــة مالمئ ـــذه نقط ـــدل. وه ـــرصف بع ـــا أن نت علين
ـــن  ـــري م ـــم يف كث ـــن ه ـــك الذي ـــا ألولئ ـــة معاملتن ـــول كيفي ـــدور ح ـــذي ي ـــو ال ـــع وه ـــذا الرب له
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ـــا أن  ـــب علين ـــاً، يج ـــاف. ثاني ـــم واإلجح ـــا للظل ـــوا ضحاي ـــة ألن يكون ـــن وُعرض ـــان عاجزي األحي
ـــا نعيـــش يف عـــامل ميكـــن لـــه يف بعـــض األحيـــان أن يكـــون عديـــم الرحمـــة.  نحـــب الرحمـــة. إنن
ـــا.  ـــن يف حياتن ـــو اآلخري ـــا نح ـــة وأظهرناه ـــا الرحم ـــن أحببن ـــة إذا نح ـــهادة قوي ـــنكون ش وس
ثالثـــاً، يجـــب أن نســـلك متواضعـــني مـــع إلهنـــا. فـــإذا كان الـــرب يف ميخـــا 6: 4 قـــد أشـــار 
يف حديثـــه إىل بنـــي إرسائيـــل قدميـــاً، وإىل حـــدث إنقاذهـــم مـــن مـــرص، كســـبب يجعلهـــم 
ـــر  ـــن أك ـــا نح ـــون تواضعن ـــي أن يك ـــري ينبغ ـــم بالح ـــه، فك ـــاء أمام ـــني وأمن ـــون متواضع يكون
بكثـــري كوننـــا قـــد اُفتدينـــا بـــدم املســـيح؟ إن حقيقـــة الصليـــب، ومـــا تكلفـــه أمـــر فدائنـــا، 

ـــا؟  ـــام إلهن ـــني أم ـــاً متواضع ـــا دامئ ـــب أن يجعلن يج

أسئلة للنقاش
1. مـــا هـــي الفقـــرات الكتابيـــة األخـــرى التـــي ميكنـــك إيجادهـــا يف العهـــد القديـــم 

ــا نحـــو املحتاجـــني واملعوزيـــن؟  وتتحـــدث عـــن التزاماتنـ
ـــات  ـــداد 21- 24، كل ـــة األع ـــوس، وخاص ـــفر عام ـــن س ـــس م ـــاح الخام ـــد يف األصح 2. نج
قويـــة عـــن األشـــخاص املتدينـــني يف زمـــن عامـــوس، ونقـــرأ عـــن اللـــه وهـــو يبـــدي 
اهتامـــاً بكيفيـــة معاملتنـــا لآلخريـــن أكـــرث مـــن اهتامـــه بالطقـــوس الدينيـــة التـــي 
ـــون  ـــب أن يك ـــا يج ـــول م ـــا ح ـــك لن ـــه ذل ـــي أن يقول ـــذي ينبغ ـــا ال ـــه. م ـــو نفس ـــا ه وضعه

محـــور تركيزنـــا واهتامنـــا؟
3. كيـــف ميكننـــا حايـــة أنفســـنا مـــن خطـــر انهاكنـــا الزائـــد يف العمـــل عـــىل تلبيـــة 
ــة  ــىل تلبيـ ــل عـ ــا بالعمـ ــا اهتامنـ ــل معهـ ــة نهمـ ــاس لدرجـ ــة للنـ ــات املاديـ االحتياجـ
ـــن  ـــن األمري ـــني هذي ـــح ب ـــوازن الصحي ـــق الت ـــا تحقي ـــف ميكنن ـــة؟ كي ـــم الروحي احتياجاته

عنـــد خدمتنـــا للمحتاجـــني واملعوزيـــن بيننـــا؟

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    



38

23- 29 متوز )يوليو(الدرس الخامس

املسيح وخدمة املجتمع

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: لوقا 4: 16- 19و 10: 25- 37؛ متى 5: 13؛ إشعياء 2: 8؛ يوحنا 4: 

35- 38؛ متى 13: 3- 9. 

ِبِبَشاَرِة  َويَكِْرُز  َمَجاِمِعِهْم،  يِف  يَُعلُِّم  الَْجلِيِل  كُلَّ  يَطُوُف  يَُسوُع  »َوكَاَن  الحفظ:  آية 
ْعب« )متى 4: 23(.  الَْملَكُوِت، َويَْشِفي كُلَّ َمَرٍض َوكُلَّ َضْعٍف يِف الشَّ

كان روبرت لويس ستيفنسون مؤلف قصة املغامرات التي بعنوان »جزيرة الكنز« صبياً مريضاً   
مل يتمكن من الذهاب إىل املدرسة بانتظام. ويف النهاية قام والداه بالتعاقد مع معلّم ليقوم بتعليمه يف 

البيت وُمربّية لتساعد يف تلبية احتياجاته الشخصية. ويف إحدى الليايل، عندما جاءت املربية لالطمئنان 

عليه قبل أن يذهب إىل الفراش، مل يكن روبرت يف فراشه وإمنا كان يقف بجوار النافذة وأنفه ويداه 

تالمس الزجاج. فطلبت منه املربية أن يعود إىل فراشه قبل أن يتجمد يف عروقه من الرد. 

قال لها روبرت، »تعايل إىل النافذة وانظري إىل ما أراه.«  

جاءت املربية لتنظر، فرأت يف الشارع الشخص الذي يقوم بإشعال مصابيح الشوارع يقوم بعمله   

وييء املصابيح. قال روبرت، »انظري، هناك شخص يثقب ثقوباً يف الظالم!« ]مارغريت دافيس، ال 

تخافوا! هل من يشء َعيٍص عى الله )كتب أسبيكت(، صفحة 332[.

لقد ألقينا نظرة موجزة إىل ما يقوله الكتاب املقدس عن مساعدة املحتاجني. سننظر اآلن إىل ما   

يقوله العهد الجديد حول هذه املسألة. وهل هناك أفضل من البدء مبا قاله وفعله املسيح؟ ومن تعاليم 

املسيح املعروفة جيداً هناك التعليم املتعلق بوجوب أن نكون »نور العامل« )متى 5: 14(. ومن خالل 

قيامنا بذلك، سنعكس املسيح الذي هو النور الحقيقي للعامل )يوحنا 8: 12(. إن تعاليم املسيح التي 

جّسدها يف خدمته األرضية توفر لنا تعليامت قوية حول كيف ميكننا من خالل املسيح أن نثقب ثقوباً 

يف الظالم.

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 30 متوز )يوليو(.
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24 متوز )يوليو( األحد

بيان مرسلية املسيح

ـــة  ـــرية يف منطق ـــعبية كب ـــب ش ـــارصة، صاح ـــن الن ـــاب م ـــم الش ـــك املعل ـــيح، ذل ـــح املس أصب  
ـــْم  ـــُه كَاَن يَُعلُِّمُه ـــِه، ألَنَّ ـــْن تَْعلِيِم ـــوُع ِم ـــِت الُْجُم ـــم »بُِهتَ ـــا تكل ـــا 4: 15(. وعندم ـــل )لوق الجلي
ـــِه  ـــَع إِلَيْ ـــِة« )متـــى 7: 28و 29(. ويف أحـــد األيـــام، وعندمـــا ُدِف ـــَس كَالَْكتَبَ ـــُه ُســـلْطَاٌن َولَيْ ـــْن لَ كََم
ـــراءة  ـــن الق ـــف ع ـــد توق ـــن األصحـــاح 61، وق ـــني م ـــرأ املســـيح أول آيت ـــيِّ ق ـــْعيَاَء النَِّب ـــْفُر إَِش ِس
ـــعياء  ـــا« )إش ـــاٍم إِللَِهَن ـــْوِم انِْتَق ـــول، »َوِبيَ ـــي تق ـــارة الت ـــل العب ـــك قب ـــة، وذل ـــف الجمل يف منتص

 .)2 :61

ـــل؟ )انظـــر إشـــعياء 61: 1و 2(.  ـــن َقب ـــا 4: 16- 19. أيـــن ســـمعنا هـــذه الكلـــات ِم اقـــرأ لوق
ـــة؟  ـــه لهـــذه الفقـــرات الكتابي ـــه مـــن خـــالل قراءت ـــذي كان املســـيح يعلن ـــا ال م

 

« عـــىل أنهـــا ســـنة  ــٍة لِلـــرَّبِّ كـــام ســـبق ورأينـــا، يتـــم تعريـــف عبـــارة »َســـَنٍة َمْقبُولَـ  
ـــدث  ـــة تتح ـــرة كتابي ـــس فق ـــارصة أقتب ـــيح للن ـــارة املس ـــد زي ـــن 25(. عن ـــر الوي ـــل )انظ اليوبي
ـــا 4:  ـــاِمِعُكْم« )لوق ـــوُب يِف َمَس ـــَذا الَْمْكتُ ـــمَّ ه ـــْد تَ ـــْوَم قَ ـــُه الْيَ ـــد للســـامعني »إِنَّ ـــن املســـيا وأك ع
ـــرّش  ـــذي يب ـــه املمســـوح ال ـــن نفســـه بوصف ـــن املســـيح ع ـــل، أعل ـــىل الجب ـــه ع 21(. ويف موعظت
باألخبـــار الســـارة للمســـاكني وينـــادي باإلطـــالق للأمســـورين وللعمـــي بالبـــرص ولريســـل 
ـــد  ـــكل جي ـــة بش ـــذه القامئ ـــف ه ـــِة. تص ـــرَّبِّ الَْمْقبُولَ ـــَنِة ال ـــِرَز ِبَس ـــة َوليَْك ـــحقني يف الحري املنس
خدمـــة املســـيح األرضيـــة التـــي كانـــت تركّـــز عـــىل التعليـــم والشـــفاء وخدمـــة اآلخريـــن، 

ـــة.  ـــم يف حاج ـــن ه ـــة َم خاص

ملاذا مل يكِْمل املسيح قراءة اآلية املوجودة يف إشعياء 61: 2؟ 
 

رمبـــا مل يقـــرأ املســـيح العبـــارة التـــي تقـــول »َوِبيَـــْوِم انِْتَقـــاٍم إِللَِهَنـــا« ألنـــه مل يكـــن يريـــد 
ـــوش  ـــادة الجي ـــيأيت لقي ـــيح س ـــرى أن املس ـــذي كان ي ـــائد ال ـــوم الس ـــه باملفه ـــط خدمت أن ترتب
ـــل. وقـــد كان هـــذا  ـــل وإخضاعهـــم تحـــت ســـلطة إرسائي ـــي إرسائي لدحـــر وقهـــر مضطهـــدي بن
ـــة  ـــة حقيق ـــن معرف ـــل م ـــو إرسائي ـــن بن ـــول دون أن يتمك ـــأنه أن يح ـــن ش ـــاً م ـــاً زائف مفهوم
املســـيح وحقيقـــة مرســـليته التـــي تختلـــف اختالفـــاً تامـــاً عـــن مـــا قـــد يُفهـــم مـــن هـــذه 
ـــون  ـــوا يحتاج ـــن كان ـــك الذي ـــيفعله ألولئ ـــا س ـــىل م ـــيح ع ـــز املس ـــك ركّ ـــن ذل ـــدالً م ـــارة. ب العب
إىل مـــا كان لديـــه ليقدمـــه لهـــم يف اللحظـــة والتـــو بغـــض النظـــر عـــن الوضـــع الســـيايس 

ـــذاك.  آن
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ـــا  ـــى، م ـــة؛ مبعن ـــذه الطريق ـــه به ـــيح لخدمت ـــالن املس ـــن إع ـــه م ـــب أن نفهم ـــذي يج ـــا ال م
ـــز عـــىل األنشـــطة  ـــق بالرتكي ـــا يتعل ـــا في ـــال املســـيح هن ـــن مث ـــه م ـــا أن نتعلم ـــذي ميكنن ال

ـــن؟  ـــا لآلخري ـــم خدماتن ـــا بتقدي ـــن خالله ـــوم م ـــي نق ـــة الت العملي

25 متوز )يوليو( االثنني

محبة قريبك

بَّ إِلَهـَك ِمـْن كُلِّ َقلِْبـَك، َوِمـْن كُلِّ نَْفِسـَك، َوِمـْن كُلِّ ُقْدَرتِـَك، َوِمـْن كُلِّ ِفكِْرَك،  »تُِحـبُّ الـرَّ  
َوَقِريَبـَك ِمْثـَل نَْفِسـَك« )لوقـا 10: 27(.

اقـرأ لوقـا 10: 25- 37. مـا هـي الرسـالة املقدمة لنـا هنا فيـا يتعلق مبجمل السـؤال املتعلق 
مبسـاعدة املحتاجني؟ 

 

إن الَناُمـويِسّ كان يـدرك أن كل الوصايـا تـدور حـول محبتنـا للـه بـكل جوارحنـا، ومحبـة   
»قريبـك مثل نفسـك«. أما السـؤال الذي كان ال يـزال بحاجة إىل جواب فهو: »َمـْن ُهَو قَِريِبي؟«
نظـراً ألن الفكـر السـائد يف زمـن املسـيح كان يعـزز تفضيـل املـرء ألقربائـه ويقـي بإقصاء   
كل اآلخريـن بوصفهـم غربـاء، سـعى هـذا النامـويس إىل أن يجعل املسـيح يوضح هذه املسـألة. 
ويُظهـر املثـل الـذي رواه املسـيح منظـوراً مختلفاً متاماً عن الفكر السـائد آنذاك. فـإن قريبنا هو 
أي شـخص نقابلـه ويكـون يف احتيـاج إىل املسـاعدة. أن تكـون قريبـاً معنـاه أن تلبـي احتياجات 
القريـب. لقـد كان كالً مـن الكاهـن والـالوي منشـغلني بشـأن وجـوب عـدم تدنيـس نفسـيهام 
وحاميـة وظائفهـام اإللهيـة مـن الدنـس. لقد كانـت هذه وسـيلة من ِقبلهـام السـتخدام الديانة 
كذريعـة لعـدم املـوت عـن الـذات مـن أجل مسـاعدة شـخص مل يكن، عـىل األرجح، قـادراً عىل 

َرّد َمْعُروفهـام وَجِميلهام. 
يف املقابـل، نظـر السـامري إىل هـذا »الغريـب« و »العـدو« عـىل أنـه قريبـه، وقـد عمـل   
السـامري ِبَشـْكل َرِحيـم عـىل تلبيـة احتياجـات ذلـك الغريـب بـدالً مـن العمـل عـىل تلبيـة 
احتياجاتـه هـو. النقطـة املـراد توضيحهـا هـي أنـه بـدالً من أن نسـأل »َمـن هو قريبـي؟« نحن 
بحاجـة إىل أن نسـأل »َمـن سـيكون قريبـاً للمضطهديـن واملظلومـني؟« ليـس املهـم معرفـة َمن 
هـو هـذا الشـخص: إن الشـخص املحتـاج هـو الشـخص الـذي ينبغـي أن نسـاعده دون قيـد أو 

رشط. 
»إّن اللـه ال يعـرتف بـأي متييـز مـن ناحيـة القوميـة أو الجنـس أو الطبقـات. فهـو خالق كل   
الجنـس البـرشى فالجميـع هـم أفـراد أرسة واحدة بالخلـق والجميع واحـد بالفـداء. ولقد جاء 
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املسـيح لينقـض كل حائـط فاصـل، وليفتـح كل أقسـام الهيـكل لـي ميكـن لكل نفـس أن تقرتب 
إىل اللـه بحريـة. إّن محبتـه عريضـة جدا وعميقـة جدا وكاملة جدا بحيث تنسـاب يف كل مكان« 

)روح النبـوة، املعلـم األعظـم، صفحة 388(.

ـــذي  ـــي قـــد تعوقـــك عـــن أن تكـــون القريـــب ال ـــزات الت مـــا هـــي األفـــكار املســـبقة والتحي
ـــه؟  ينبغـــي أن تكـــون علي

26 متوز )يوليو( الثالثاء

الوصفة الكاملة

» ‘أَنُْتْم ِملُْح األَْرِض’ « )متى 5: 13(.   

يف هـذه الفقـرة الكتابيـة، يدعـو املسـيح أتباعـه إىل أن يكونـوا »ملحـاً« وامللـح هـو عاِمـٌل   
ل. إّن الكنيسـة »ِمْملََحـٌة« أي تحتـوي عـىل »ملـح األرض.« فام هو أو َمن هـو الذي ينبغي  ُمُحـوِّ
لهـذا »امللـح« أن يختلـط معـه؟ هـل ينبغـي أن نختلط بأنفسـنا فقـط، أو مع مكونـات مختلفة 

؟ عّنا
ميكنـك فهـم اإلجابـة عـىل هذا السـؤال عـىل نحو أفضـل إذا مألت قالـب صنع الخبـز بامللح   
فقـط ومـألت قالبـاً آخـر بالخبـز الـذي يحتـوى عـىل امللـح كأحـد مكوناتـه. يف القالـب األول 
يكـون امللـح هـو الوصفـة بأكملهـا؛ وسـيكون مـا يف هـذا القالـب بـال طعـم وغـري صالـح لألكل. 
ويف القالـب الثـاين، يكـون امللـح جـزءا مـن الوصفـة وهـو ممتـزج مع مكونـات أخـرى مختلفة 
عنـه. وعـىل هـذا النحـو، يقـوم امللح بتحويل رغيـف الخبز الذي بـال طعم إىل رغيـف خبز لذيذ 
املـذاق. إن امللـح يكـون أكـر فائـدة عندما يختلـط وميتزج مع عنـارص أخرى غري ذاتـه. واليء 
نفسـه ينطبـق عـىل املسـيحيني. فإننا لـن نكون ذات فائـدة وفعالية إذا نحن بقينا مسـرتيحني يف 

»املِْملََحة«. الكنيسـة 
وبالتـايل، هنـاك نقطـة ال ينبغـي أن تغيـب عـن أذهاننـا. ميكننـا بطـرق عـدة أن نكـون   
أخالقيـني، بحيـث ال ندخـن أو نعاقـر الخمـر أو نلعـب القـامر أو ننخـرط يف ارتـكاب الجرائـم. 
هـذه كلهـا أمـور هامـة. لكن املسـألة األساسـية هي ليسـت مجـرد مـا ال نفعله من أمـور. بدالً 
مـن ذلـك، املسـألة األساسـية هـي ما هو الـذي نفعله ونقـوم به؟ ومـا يعنيه ذلك هـو: ما الذي 

نفعلـه ملسـاعدة مجتمعنـا وأولئـك الذيـن يف احتيـاج؟ 

اقـرأ متـى 5: 13 مـرة أخـرى، مـع الرتكيـز عـىل بقيـة اآليـة. كيـف ميكـن للملـح أن يفقـد 
ملوحته؟ 
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»ولكـن إن فسـد امللـح وصـار بال ملوحـة ومل يبق غري االعـرتاف بالتقوى دون محبة املسـيح   
فـال توجـد قـوة لعمـل الخـري. وال ميكـن للنفـس أن تبـذل مجهـوداً أو تأثـرياً لخري العـامل« )روح 

النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحـة 417(. 
دعونـا نعـود إىل رمزيـة الوصفـة. كام رأينـا، إذا كان كل ما لدينا هو امللـح، فلن تكون هناك   
فائـدة. يف الواقـع، ميكـن لكـرة امللح يف الطعام أن تكون سـامة. يجب للملـح أن يختلط وميتزج 
مـع مـا هـو مختلـف عنه. وبالتـايل، إذا كنت مثل العـامل متاماً، أو كنا مشـابهني للعامل كثـرياً، فإننا 
لـن نحـدث فرقـاً فيـه. ولـن يكون هناك مـا نقدمه للعـامل. وعندهـا يصبح امللح عديـم الجدوى 

والفائـدة. ومـا الـذي قـال املسـيح أنه سـيحدث للملح عندمـا يصبح عىل هـذه الحالة؟
ومـع ذلـك، فإننـا عندمـا نتـرشب بَنْكَهـة ومـذاق محبـة املسـيح فسـرغب يف االختـالط مع   
اآلخريـن يك نكـون عوامـل تغيـري، ولنكـون شـيئاً مـن شـأنه أن يحدث تأثـرياً إيجابيـاً يف حياتهم 

وبالتـايل يقـود اآلخريـن إىل مـا هـو مهـم حقـاً يف الحيـاة: الخـالص بيسـوع املسـيح.  

ـــذه  ـــأنه ه ـــا بش ـــذي تحذرن ـــر ال ـــو الخط ـــا ه ـــعياء 2: 8. م ـــة 12: 30؛ 31: 20؛ إش ـــرأ تثني اق
ـــخ؟  ـــذا الف ـــقوط يف ه ـــدم الس ـــىل ع ـــني ع ـــون حريص ـــن أن نك ـــف ميك ـــرات، وكي الفق

27 متوز )يوليو( األربعاء

فيا يتعلق بأن تكون مزارعاً

اقـرأ يوحنـا 4: 35- 38. مـاذا يخربنـا املسـيح هنا عن الخطـوات املختلفة الالزمـة للوصول إىل 
النفوس وتبشـريها؟ 

 

إن عمـل الزارعـة متعـدد األوجـه. فإنـه للحصـول عىل حصـاد وفري ال بـد من القيـام بأنواع   
أخـرى مـن األنشـطة الزراعيـة )متـى 9: 35- 38(. ففيـام يتعلـق بحقـل حصـاد الـرب، الحاجـة 
ليسـت إىل حّصاديـن فحسـب وإمنـا هنـاك حاجة كذلك إىل فعلـة يقومون بأعامل أخرى سـابقة 
لعمـل الحصـاد. هـل ميكنكـم أن تتخيلـوا أحـد الزارعني يقول لعـامل الزراعة يف موسـم الحصاد 
مـا يـي، »هـا قـد حـان وقـت الحصـاد، لذلـك يجـب علينـا البـدء يف زرع البـذور«؟ إن الحصـاد 

يكـون أفضـل بعـد أن تكـون قـد عملـت بجـد يف كل مراحـل الـزرع السـابقة ملوسـم الحصاد. 

يتضمـن عمـل الزراعـة إعـداد الرتبـة، ألن ليـس كل تربـة تكون جيـدة للزراعـة يف البداية.   
)اقـرأ متـى 13: 3- 9(. مـا الـذي ميكن لكنيسـتك عملـه يف املجتمع لتليـني »األََماِكـِن الُْمْحِجَرِة« 

وإزالـة »الحجـارة« و »الشـوك«؟
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إن فعلـة الزراعـة يقومـون بأعـامل صعبـة قبل الحصـاد، ويقوم فعلـة آخرون بجنـي فوائد   
عملهـم. يف بعـض األحيـان، تركِّـز اسـرتاتيجيات الكـرازة عـىل الحصـاد أكـر مـن تركيزهـا عـىل 
األعـامل التحضرييـة للزراعـة. هـذه ليسـت الطريقـة التـي ينبغي بهـا القيـام بهذا العمـل. فإنه 
ينبغـي إعـداد الرتبـة قبـل فـرتة طويلة مـن الـرشوع يف الكرازة والتبشـري آملني يف جنـي حصاد. 
يجـب علينـا النظـر إىل العمـل يف حقـل الحصـاد باعتبـاره عمليـة متعـددة املراحـل بحيـث   
تشـمل: اختبـار الرتبـة، اسـتصالح وإعـداد الرتبـة، غـرس البـذور، اإلرواء، التسـميد، مكافحـة 

اآلفـات، االنتظـار، الحصـاد، واملحافظـة عـىل الحصـاد. 
إن جنـي الحصـاد هـو جـزء واحـد فقـط مـن هـذه العمليـة. ويف الكنيسـة، ميكـن لعمليـة   
َيـات( تقييـم  »الزراعـة« أن تشـتمل عـىل أنشـطة خاصـة باختبـار الرتبـة، مثـل مسـوحات )تََقصِّ
احتياجـات املجتمـع املحـي، دراسـة الخصائـص السـكانية، وإجراء مقابـالت مع قـادة املجتمع. 
وميكـن أن تكـون هنـاك أنشـطة إعـداد وتحضـري للرتبـة مثـل تلبيـة االحتياجـات امللموسـة يف 
املجتمـع، والتـي تـم الكشـف عنهـا مـن خالل عمليـات تقييـم املجتمع؛ انشـطة لغـرس البذور، 
مثـل النـدوات ودراسـة الكتـاب املقـدس واملجموعـات الصغـرية؛ والصـالة مـن أجـل املطـر - 
الـروح القـدس. قليلـون هـم األشـخاص الذيـن يربحـون للمسـيح مـن مجـرد جلسـة واحـدة 
معهـم. إننـا بحاجـة إىل رعايتهـم مـن خـالل عمليـة تتكـون مـن عـدة لقـاءات وتعامـالت وهو 
مـا يزيـد مـن احتامليـة أن يكونـوا عـىل اسـتعداد للحصـاد. إذا كنـا سـنعتمد فقط عـىل أحداث 
متفرقـة فمـن غـري املرجـح أن تبقـى النباتـات الجديـدة عـىل قيـد الحيـاة إىل أن يحـني موسـم 

الحصاد. 

ـــوس،  ـــح النف ـــة رب ـــل عملي ـــه يف مجم ـــاً ب ـــون مضطلع ـــب أن تك ـــذي يج ـــدور ال ـــو ال ـــا ه م
ـــأي دور؟  ـــوم ب ـــت تق ـــذا إذا كن ـــه اآلن، ه ـــوم ب ـــذي تق ـــدور ال ـــض ال ـــىل نقي ع

28 متوز )يوليو( الخميس

تأسيس الكنائس

اقــرأ متــى 10: 5- 10. ملــاذا أرســل املســيح تالميــذه إىل املــدن والقــرى املحيطــة دون أيــة 
مــوارد أو إمــدادات؟ 

 

يبــدو غريبــاً أن تالميــذ املســيح قــد تلقــوا أوامــر مبــارشة بالدخــول إىل مناطــق خدمتهــم   
وهــم ال يأخــذون معهــم ســوى القليــل إلعالــة أنفســهم. عــىل مــا يبــدو أن املســيح قــد وضــع 
ــن  ــة تكوي ــاً أهمي ــم أيض ــه، ويعلّمه ــىل الل ــامد ع ــم االعت ــة ليعلّمه ــذه الحال ــذه يف ه تالمي
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صداقــات مــن خــالل تقديــم خدمــات للســكان املحليــني. وعندهــا ســيقّدر الســكان املحليــون 
ــم يوفــرون لهــم مــا يدعــم عملهــم التبشــريي.  ــذ ومــن ث الخدمــات التــي يقدمهــا التالمي

ــة تابعــة  ــك أن يؤســس كنيســة يف منطق ــب الحقــل الكنــي املحــي مــن القــس فران طل  
ــدى القــس  ــاً، مل يكــن ل ــا. ومبدئي ــاً لألدفنتســت الســبتيني فيه ــرية ال وجــود تقريب ــة كب ملدين
ــن  ــم م ــذا القس ــدود ه ــد ح ــة وتحدي ــة الخريط ــام بدراس ــك. ق ــام بذل ــة للقي ــك ميزاني فران
ــر  ــم أوقــف ســياراته يف الجــزء األك ــاك. ث ــاس هن ــة الســكانية للن ــام درس الرتكيب ــة، ك املدين
ــئلة  ــرح أس ــو يط ــر وه ــر إىل متج ــن متج ــه م ــدأ يف التوّج ــكني وب ــي الس ــن الح ــاً م ازدحام
ــامل  ــة واألع ــال السياس ــادة يف مج ــارة الق ــام بزي ــم ق ــة. ث ــذه املنطق ــاة يف ه ــة بالحي متعلق
والهيئــات االجتامعيــة وهــو يطــرح أســئلة عــن أشــد االحتياجــات يف ذلــك املجتمــع. تصــادق 
ــادي املحــي.  ــن دعــوه إىل االنضــامم إىل الن ــني الذي ــك مــع بعــض الســكان املحلي القــس فران
وهنــاك اســتطاع التعــّرف عــىل قــادة آخريــن ســاعدوه يف اســتئجار الكنيســة املشــيخية املحليــة 
املجــاورة للنــادي. وقــد تــرع أعضــاء النــادي ببعــض املــال لــرشاء الطــالء وأدوات التنظيــف 
لتجديــد املرفــق ليُســتخدم يف تقديــم خدمــات للمجتمــع. وقــد أشــارت املقابــالت مــع قــادة 
املجتمــع املحــي إىل أن هنــاك حاجــة ماســة إىل بعــض الخدمــات الصحيــة يف املجتمــع. لذلــك 
ــة  ــج مختلف ــإدارة برام ــوا ب ــن قام ــني الذي ــن املتطوع ــق م ــع فري ــك بتجمي ــس فران ــام الق ق
للفحــص الطبــي وعقــد اجتامعــات متابَعــة لســكان املجتمــع املحــي يف املرفــق املجــاور. ودفــع 
الذيــن اســتفادوا مــن الفحوصــات والرامــج الطبيــة رســوماً ماليــة ســاعدت يف تغطيــة النفقات. 
وبعــد فــرتة وجيــزة، تــم افتتــاح فــرع ملدرســة الســبت هنــاك وبــدأ بعــض الســكان املحليــني 

حضــور تلــك األنشــطة. 
ــام أوالً  ــك أن أفضــل الطــرق لتأســيس كنيســة هــو القي ــس فران ــرف الق ــا ع ــان م ورسع  
بتأســيس خدمــة تعمــل عــىل تلبيــة احتياجــات املجتمــع، ومــن ثــم إنشــاء كنيســة مــن خــالل 
هــذه الخدمــة. وقــد عملــت هــذه الخدمــة التــي كان هدفهــا تلبيــة احتياجــات املجتمــع عــىل 

تأســيس كنيســة أدفنتســتية ســبتية بهــا أكــر مــن 140 عضــواً. 
توضــح قصــة القــس فرانــك مــا ميكــن أن يحــدث عندمــا نتبــع تعاليــم املســيح فيــام يتعلــق   
بالوصــول إىل املجتمــع وتبشــريه. كيــف عــاش املســيح تعاليمــه املتعلقــة بالخدمــة؟ ســنبدأ يف 
األســبوع القــادم يف استكشــاف طريقــة املســيح يف الخدمــة وهــي الطريقــة التــي »تعطــي لنــا 

النجــاح يف الوصــول إىل الشــعب« )روح النبــوة، آفــاق عيــش أفضــل، 135(. 

29 متوز )يوليو( الجمعة

ملزيد من الدرس
ــت  ــه أن ــوم ب ــي أن تق ــذي ينبغ ــدور ال ــك بال ــي تعرف ــرى الت ــيح األخ ــم املس ــرأ تعالي اق  
وكنيســتك يف املجتمــع: متــى 7: 12؛ 23: 23؛ 25: 31- 46؛ مرقــس 4: 1- 34؛ 6: 1- 13؛ لوقــا 6: 
36؛ 11: 42؛ 12: 13- 21؛ 14: 16- 24؛ 16: 13؛ 18: 18- 27؛ 19: 1- 10؛ يوحنــا 10: 10؛ 12: 8؛ 
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17: 13- 18. اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان »كأس مــاء فقــط«، صفحــة 605- 610، 
يف كتــاب الــرصاع العظيــم.  

ــة،  ــات األزمن ــوة، عالم ــالم« )روح النب ــي ظ ــامل، إذاً فه ــور الع ــة ن ــن الكنيس ــا مل تك »م  
ــْن  ــة، »َم ــا بكلــامت يســوع القائل ــة. وهــي تذكرن 13أيلول/ســبتمرب، 1893(. هــذه فكــرة قوي
ُق« )متــى 12: 30(. إن املســيح واضــح  ، َوَمــْن الَ يَْجَمــُع َمِعــي فَُهــَو يَُفــرِّ لَيْــَس َمِعــي فَُهــَو َعــَيَّ
يف تأكيــده عــىل أنــه ليــس هنــاك حــل وســط أو منطقــة محايــدة يف الــرصاع العظيــم. فنحــن 
إمــا عــىل جانــب املســيح أو جانــب الشــيطان. وهكــذا فإنــه عندمــا نعطــى الكثــري مــن النــور 
وال نســتخدمه فإننــا بذلــك نعمــل ضــد مــا تســلمناه مــن نــور. لقــد ُدعينــا إىل أن نكــون نــوراً 
يف العــامل؛ ومــا مل نكــن نــوراً، فإننــا ظــالم. وعــىل الرغــم مــن أن الســياق املبــارش مختلــف، إال 
ــْم يَُكــوُن!’ « )متــى 6:  ــوُر الَّــِذي ِفيــَك ظاَلًَمــا فَالظَّــالَُم كَ ــِإْن كَاَن النُّ أن املبــدأ هــو نفســه: » ‘فَ
ــرٌي،  ــُه كَِث ــُب ِمْن ــرًيا يُطْلَ ــَي كَِث ــْن أُْعِط ــُكلُّ َم ــارة: »فَ 23(. ورمبــا ميكــن تلخيــص كل هــذا يف عب

ــَرَ« )لوقــا 12: 48(. ــُه ِبأَكْ ــرًيا يُطَالِبُونَ ــُه كَِث ــْن يُوِدُعونَ َوَم

أسئلة للنقاش
ـــن ونتواصـــل معهـــم.  ـــالط مـــع العـــامل يك نصـــل إىل اآلخري ـــا االخت 1. ناقشـــوا كيـــف ميكنن
ـــا  ـــا؛ مبعنـــى، كيـــف نختلـــط مـــع العـــامل بطريقـــة ميكنن كيـــف نحقـــق التـــوازن الصحيـــح هن
ـــس يف  ـــه ال ننغم ـــت ذات ـــم، ويف الوق ـــدة له ـــة واملفي ـــا النافع ـــم خدماتن ـــا تقدي ـــن خالله م

ـــس الحـــل؟  ـــن املشـــكلة، ولي ـــح جـــزءاً م ـــث نصب ـــرياً بحي ـــامل كث الع
2. يف كثـــري مـــن األحيـــان، إذا نحـــن انغمســـنا يف مجتمعاتنـــا فســـنجد أن الســـؤال 
املتعلـــق بالسياســـة يطـــرح نفســـه. فعـــىل كل حـــال، العديـــد مـــن املســـائل التـــي نريـــد أن 
ـــن  ـــك، هـــي جـــزء م ـــا إىل ذل ـــة، وم ـــة الصحي ـــم والرعاي ـــر والتعلي ـــل الفق ـــا مث نســـاعد فيه
الِســـَجال الســـيايس. كيـــف ميكننـــا أن نكـــون حريصـــني بحيـــث ال نســـمح لالســـتقطاب 
الســـيايس املتعـــذر اجتنابـــه أن يلـــوث مـــا نريـــد القيـــام بـــه؟ يبـــدو أن االنخـــراط يف بعـــض 
ـــدر  ـــات السياســـية ق ـــب الخالف ـــا أن تجن ـــذا كيـــف ميكنن ـــه، ل األمـــور السياســـية ال مفـــر من

ـــكان؟   اإلم
ـــاحة  ـــون يف الس ـــاج إىل أن نك ـــا نحت ـــاالت فيه ـــاك ح ـــل هن ـــرى، ه ـــة أخ ـــن ناحي 3. أو، م
السياســـية مـــن أجـــل أن نقـــدم خدماتنـــا للمجتمـــع بشـــكل أفضـــل؟ وإذا كان األمـــر 
كذلـــك، مـــا هـــي بعـــض املجـــاالت السياســـية التـــي ميكننـــا االنخـــراط فيهـــا، وكيـــف 
ـــل؟ ـــارة اإلنجي ـــر بش ـــق بن ـــي املتعل ـــا املرس ـــىل عملن ـــا ع ـــاوم فيه ـــرق ال نس ـــل بط نعم
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30 متوز )يوليو(- 5 آب )أغسطس(الدرس السادس

اختلط املسيح بالناس

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: متى 1: 22و 23؛ يوحنا 1: 14؛ لوقا 15: 3- 24؛ متى 9: 10- 13؛ 

مزمور 51: 17؛ 1يوحنا 2: 16؛ فيلبي 2: 13- 15. 

يِسيُّوَن  َر الَْفرِّ اِريَن َوالُْخطَاِة يَْدنُوَن ِمْنُه لَِيْسَمُعوُه. َفَتَذمَّ آية الحفظ: »َوكَاَن َجِميُع الَْعشَّ
َوالْكََتَبُة َقائِلِنَي: ‘هَذا يَْقَبُل ُخطَاًة َويَأْكُُل َمَعُهْم!’ « )لوقا 15: 1و 2(.

كان شامس الكنيسة املحلية يقود سيارة تأخذ الشبيبة إىل دار لرعاية املسنني حيث تعقد   
فيها خدمات العبادة كل شهر. يف األسبوع األول، وبينام كان الشبيبة يقودون الخدمة، كان هناك 
رجل مسن يجلس عىل كريس متحرك وميسك بيد الشامس طوال فرتة العبادة. حدث هذا شهراً 
املسن  الرجل  يكن  املكان مل  إىل  الشبيبة  املرات، وعندما جاءت مجموعة  أحد  بعد شهر. ويف 
موجوداً. قال العاملون باملبنى إنه طريح الفراش وقد يفارق الحياة يف تلك الليلة. ذهب الشامس 
إىل غرفة الرجل املسن الذي كان يرقد عىل فراشه ويبدو أنه كان فاقد الوعي. أمسك الشامس 
بيد الرجل املسن وصىل للرب من أجل أن يرقد هذا الرجل عىل رجاء القيامة وأن يكون له 
نصيبا يف الحياة األبدية. وعندها قام الرجل املسن الذي كان يبدو فاقداً للوعي بالضغط عىل يد 
الشامس بقوة، وأدرك الشامس أن صالته قد سمعت. وخرج الشامس من الغرفة والدموع متأل 
عينيه. وأثناء خروجه من باب الغرفة التقى بسيدة قالت له، »أنا ابنته. لقد كان بانتظارك. قال 
أيب، ‘مرة كل شهر، يأيت املسيح وميسك بيدي. وأنا ال أريد أن أموت إىل أن أحظى بفرصة ملس 
يد املسيح مرة أخرى أخرية’ « ]مقتبسة من »هؤالء األصاغر«، فيديو من إنتاج أولد فاشوند 

بيكترز )2004(، اُستخدم بإذن من املنتج.[
املسيحية هي أن تصبح أنت »املسيح« بالنسبة لشخص ما. سركز يف العديد من الدروس   
تتبع  أن  لكنيسته  ميكن  وكيف  الخدمة،  ويف  املسيح  بطريقة  املتعلقة  الجوانب  عىل  القادمة 

طريقته يف الخدمة.

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 6 آب )أغسطس(.
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31متوز )يوليو( األحد

طريقة املسيح وحدها

إن الفقـــرة الشـــهرية املأخـــوذة مـــن كتـــاب آفـــاق عيـــش أفضـــل تلّخـــص مـــا فعلـــه املســـيح   
ـــى 9: 35و 36(.   ـــاً مت ـــر أيض ـــالص. )انظ ـــم إىل الخ ـــاس وجلبه ـــول إىل الن للوص

ـــعب.  ـــول إىل الش ـــاح يف الوص ـــا النج ـــي لن ـــي تعط ـــي الت ـــا ه ـــيح وحده ـــة املس »إن طريق  
ـــب لهـــم الخـــري. وبرهـــن لهـــم عـــىل عطفـــه  لقـــد اختلـــط املخلّـــص بالنـــاس كَمـــن كان يح
ـــوة،  ـــي’ « )روح النب ـــم ‘اتبعن ـــكل منه ـــالً ل ـــم قائ ـــم أمره ـــم. ث ـــر بثقته ـــم وظف ـــدم حاجته وخ

آفـــاق عيـــش أفضـــل، صفحـــة 135.( 
دعونا نحلل هذه الفقرة قليالً.   

1. لقـــد اختلـــط املســـيح بالنـــاس كَمـــن كان يحـــب لهـــم الخـــري. )قـــام بفتـــح شـــبكات   
ــال.(  اتصـ

2. تعاطف املسيح مع الناس )قام ببناء عالقات وارتباطات.(  
3. خدم املسيح حاجتهم )هذا أيضاً كان من شأنه بناء عالقات وارتباطات.(  
4. وعندما جمع املسيح بني العنرص األول والثاين والثالث ظفر بثقة الناس.   

5. »ثـــم أمرهـــم قائـــالً لـــكل منهـــم ‘اتبعنـــي’ « )أن يصبـــح كل واحـــد منهـــم تلميـــذاً   
للمســـيح.(

ـــُمْولِيّاً لإلنجيـــل. وســـوف تقودنـــا طريقـــة الخدمـــة هـــذه  إن مـــا نـــراه هنـــا هـــو منوذجـــاً شُّ  
ـــة  ـــب االجتامعي ـــل الجوان ـــيح مل يفص ـــل. إّن املس ـــو أكم ـــىل نح ـــل ع ـــارة اإلنجي ـــالن بش إىل إع
ـــا  ـــي لن ـــه ال ينبغ ـــذا فإن ـــاله(، وهك ـــم 5، أع ـــه )رق ـــوة إلتِّباع ـــن الدع ـــاله( ع ـــام 1- 4، أع )أرق
ـــريكِّز  ـــاً.« س ـــاً حقيقي ـــي »نجاح ـــوف تعط ـــاً س ـــوات مع ـــذه الخط ـــإن كل ه ـــك. ف ـــل ذل أن نفع
ـــن  ـــدروس م ـــة. وســـرتكز ال ـــة املســـيح للخدم ـــىل أول خطـــوة يف طريق ـــبوع ع ـــذا األس درس ه

ـــوات.  ـــة الخط ـــىل بقي 7- 11 ع

ـــى 1: 22و  ـــا؟ )مت ـــن بن ـــه االب ـــالط الل ـــن اخت ـــة ع ـــة التالي ـــات الكتابي ـــه اآلي ـــذي تقول ـــا ال م
ـــا 1: 14.( 23؛ يوحن

 

جميعنـــا تأذينـــا بعمـــق وترضرنـــا مـــن الخطيـــة. لكـــن كل مـــا حـــدث مـــن انحـــراف   
يف العـــامل بســـبب الخطيـــة يتـــم التعامـــل معـــه ومعالجتـــه ِمـــن ِقبـــل مصالحـــة اللـــه مـــع 
ـــط  ـــد اختل ـــيح ق ـــإنَّ املس ـــده. ف ـــد تجس ـــمولية عن ـــيح الش ـــة املس ـــالل خدم ـــن خ ـــة م البرشي
ـــن  ـــك الذي ـــدم أولئ ـــد خ ـــاء، وق ـــة جمع ـــخص وللبرشي ـــكل ش ـــامل ل ـــري الش ـــاس وأراد الخ بالن

كانـــوا يُعتـــرون يف الثقافـــة الســـائدة آنـــذاك »األســـوأ.« 
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امعـــن التفكـــري يف هـــذه الحقيقـــة املدهشـــة الخاصـــة بـــأن املســـيح الـــذي خلـــق كُّل 
ـــه  ـــا، وبأن ـــوب بريتن ـــس ث ـــة ولب ـــة البري ـــذ الطبيع ـــد اتّخ ـــا 1: 3( ق ـــر يوحن ٍء )انظ َشْ
ـــف  ـــزة. كي ـــه املمي ـــم بطريقت ـــاقطني وخدمه ـــر الس ـــط بالب ـــد اختل ـــا كان يف الجس عندم
ـــن  ـــا باآلخري ـــة اختالطن ـــر يف كيفي ـــة بالرجـــاء أن تؤث ينبغـــي لهـــذه الحقيقـــة الرائعـــة املليئ

ـــم؟ ـــا له وخدمتن

1 آب )أغسطس( االثنني

ضاالً فوجد

ــات الفريســيني  ــىل اتهام ــارش ع ــرد مب ــك ك ــا 15، وذل ــال يف لوق ــة أمث ــرد املســيح ثالث ي  
ومعلمــي الرشيعــة التــي كانــت تزعــم أن املســيح »يَْقبَــُل ُخطـَـاًة َويـَـأْكُُل َمَعُهــْم« )لوقــا 15: 2(.

اقرأ الفقرات الكتابية التالية والحظ َمْغزى رد املسيح عىل هذه االتهامات. 
   لوقا 15: 3- 7  

   لوقا 15: 8- 10  
   لوقا 15: 11- 24  

 

يبــدأ كل َمثــل مــن هــذه األمثــال بــيء فُِقــد وينتهــي باحتفــال، تعبــرياً عــن محبــة اللــه   
ــا.  ــد بخالصن ــه الزائ ــا واهتامم لن

كان هنــاك قــس يقــوم بزيــارة أرسة كان أفرادها يدرســون دروس »روح النبوة« باملراســلة،   
ــوا يبــدون اهتاممــاً بدراســة الكتــاب املقــدس مــا  وقــد اكتشــف أن جميــع أفــراد األرسة كان
عــدا شــخصاً واحــداً. وقــد قَِبــل كالً مــن األم واألب واالبنــة الصغــرى املســيح وكانــوا متحمســني 
الســتقبال القــس يف بيتهــم بصــورة منتظمــة. متــرد االبــن األكــر ضــد املســيحية ومل يــرد أن 
تكــون لــه أيــة عالقــة بهــا. ويف كل مــرة كان القــس يــزور فيهــا ذلــك البيــت، كان االبــن االكــر 
يغــادر الغرفــة وال يشــارك يف دراســة الكتــاب املقــدس. وبعــد ســتة أســابيع مــن دراســة الكتاب 
املقــدس بصــورة جــادة ومثمــرة، طلــب القــس الشــاب مــن األفــراد الثالثــة الذيــن يدرســون 
الكتــاب املقــدس معــه بــأن يفكــروا يف املعموديــة. فــكان لــدى كل واحــد منــه ســببه الخــاص 
الــذي يجعلــه يرغــب يف االنتظــار لبضعــة أشــهر قبــل أن يقــرر ذلــك. وبشــكل غــري متوقــع، 
دخــل الشــاب غرفــة الطعــام التــي كانــت تنعقــد فيهــا دراســة الكتــاب املقــدس وأعلــن أنــه 
يريــد أن يعتمــد يف أقــرب وقــت يــرى فيــه القــس أن ذلــك الشــاب مســتعٌد للمعموديــة. ومــا 
حــدث هــو أن ذلــك الشــاب كان يجلــس يف غرفتــه ويتابــع دراســة الكتــاب املقــدس املنعقــدة 
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ــب املســتخدمة  ــع الكت ــن متجــر لبي ــاب املقــدس م ــد اشــرتى الكت ــام، وكان ق ــة الطع يف غرف
وذلــك بعــد أول درس شــاركه القــس مــع أفــراد األرسة الثالثــة اآلخريــن. ومنــذ ذلــك الحــني، 
ــه بشــكل علنــي. وقــد اعتمــد بعــد  ــدى الشــاب القناعــة بوجــوب الترصيــح بإميان تزايــدت ل
أســبوعني مــن إعــالن رغبتــه يف املعموديــة، كــام اعتمــد باقــي أفــراد األرسة بعــد معموديتــه 
بشــهر واحــد. وبالنظــر إىل مــا قرأنــاه يف األمثــال التــي نطــق بهــا املســيح، ميكننــا أن نتصــور 

أنــه كان هنــاك فــرح يف الســامء إزاء تلــك القــرارات التــي اُتخــذت يف ذلــك البيــت.
إن املســيح تعمــد التواصــل مــع أشــخاص مثــل املــرأة الســامرية عنــد البــر وقائــد املئــة   
الرومــاين واملــرأة »اآلمثــة« التــي ســكبت عــىل قدميــه طيبــاً غــايل الثمــن تســاوي قيمتــه راتــب 
ــاب املقــدس،  ــرد ذكرهــم يف الكت ــن مل ي ــد تواصــل أيضــاً مــع أشــخاص كثريي عــام كامــل. وق
ممــن كان يُنظــر إليهــم عــىل أنهــم »غــري مســتحقني« ِمــن ِقبــل أولئــك الذيــن اعتــروا أنفســهم 

قديســني جــداً بحيــث ال يليــق بهــم التواجــد مــع أشــخاص مــن هــذا القبيــل. 

هـــل ســـبق لـــك أن تجنبـــت الشـــهادة لشـــخص قـــد يبـــدو أنـــه ال يليـــق بـــه التواجـــد 
يف كنيســـتك؟ مـــا الـــذي يتطلبـــه األمـــر منـــك ومـــن كنيســـتك للتحـــي بنعمـــة كافيـــة 
ـــم؟ ـــم وبرعايتك ـــم وباهتامك ـــاة« مبحبتك ـــك »الخط ـــون أولئ ـــملون وتحيط ـــم تش تجعلك

2 آب )أغسطس( الثالثاء

األكل مع الخطأة

اقـرأ متـى 9: 10- 13. مـا هـي الرسـالة الهامة التـي ينبغي لنـا كأفراد اسـتخالصها من جواب 
املسيح عىل منتقديه؟ اقرأ هوشع 6: 6. 

 

لقـد اتـكأ املسـيح عـىل موائـد الطعـام وأكل مـع َمـن كان املجتمـع آنـذاك ينظـر إليهم عىل   
أنهـم »غـري مرغـوب فيهـم.«

َمن هم الناس الذين تنظر إليهم كنيستك عىل أنهم »غري مرغوب فيهم«؟ 
 

عندمـا انتقـد الفريسـيون اختـالط املسـيح مبَـن كانـوا يعترونهـم أشـخاصاً َوِضيعـني، طلب   
املسـيح مـن الفريسـيني أن يتعلمـوا معنـى الرحمـة عـىل النقيـض مـن الذبيحـة » ‘فَاْذَهبُـوا 
َوتََعلَُّمـوا َمـا ُهـَو: إِينِّ أُِريـُد َرْحَمـًة الَ َذِبيَحـًة، أليَنِّ لَـْم آِت ألَْدُعـَو أَبْـَراًرا بَـْل ُخطَـاًة إِىَل التَّْوبَِة’ « 
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)متـى 9: 13(. كـم هـو محـزن أن املسـيح كان عليـه أن يطلـب من القـادة الدينيـني أن يتعلموا 
حقيقـة هـي ِمـن أهـم الحقائـق املتعلقـة بديانتهـم. 

إننـا نـرى مجـدداً نفـس املشـكلة التـي رأيناهـا تحـدث يف أزمنـة العهـد القديـم، وهـي أن   
أشـكال العبـادة والطقـوس قـد أصبحـت يف أذهـان النـاس أكـر أهميـة مـن املسـألة املتعلقـة 
بكيفيـة معاملتهـم لآلخريـن. وكـم هـو مثـري لالهتـامم أن املسـيح اقتبـس مـن العهـد القديـم 

)هوشـع 6: 6( لتوضيـح وجهـة نظـره. 
»إن آالف النـاس يرتكبـون نفـس الخطـأ الذي قد أرتكبه الفريسـيون الذين وبخهم املسـيح   
يف وليمـة متـى. كثـريون مـن الناس بدال مـن التخي عـن رأي يعتزون به أو طـرح عقيدة قدمية 
يعترونهــا صنـام يعبدونـه يرفضـون نـور الحـق الـذي ينبثق مـن عنـد أيب األنوار. إنهـم يثقون 

بأنفسـهم ويعتمـدون عـىل حكمتهم ويصدقـون حقيقـة كونهم فقـراء روحيا....«
»فالصـوم أو الصـالة التـي تسـوق اإلنسـان إليهـا روح تريـر الـذات هـي رجس قـدام الله«   

النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحـة 255(.   )روح 
إنـه ملـن السـهل أن نحكـم عـىل أفعـال اآلخريـن مسـتخدمني تفضيالتنـا الخاصـة كمعيـار   
ومقيـاس. علينـا أن نتعلـم أن نقـوم بـكل تواضـع بوضـع النفس جانباً والسـامح للـروح القدس 

ل مفهـوم الرحمـة لدينـا إىل قناعـة تجعلنـا نضـع هـذه الرحمـة حيّـز التنفيـذ.  أن يحـوِّ

ـــا أن  ـــا إلمثن ـــا جميعـــاً؟ كيـــف ينبغـــي إلدراكن ـــة يف مزمـــور 51: 17 لن ـــه اآلي ـــذي تقول مـــا ال
ـــة؟  ـــه هـــذه اآلي يســـاعدنا عـــىل أن نفهـــم بشـــكل أفضـــل مـــا تعني

3 آب )أغسطس( األربعاء

االختالط بحكمة

طلـب أحـد الوعـاظ مـن أفـراد مجموعـة مـن األدفنتسـت أن يخروه بعـدد األصدقـاء غري   
األدفنتسـت الذيـن لـدى كل واحـد منهـم. فوقف شـخص يجلـس يف الجـزء الخلفي مـن القاعة 
وأعلـن بزهـو، »أنـا فخـور بـأن أقـول أنـه ليـس لـدي أي أصدقـاء غري أدفنتسـت!« رمبـا مل يكن 

قصـد الرجـل سـيئاً، لكـن كلامتـه أفصحـت عـن أنـه مل يكـن نـوراً للعـامل كـام ينبغي. 
وكـام سـبق ورأينـا، تقـول اآليـة يف متـى 5: 13 أننـا ملـح األرض، ولكنه ميكن لهـذا امللح أن   
يفقـد طعمـه ويفسـد. قـام تاجـر يف مدينـة صيـدا بتخزيـن الكثـري مـن امللـح يف مخـازن كانـت 
أرضيتهـا ترابيـة غـري مبلطـة. وألن امللـح كان مالمسـاً لـألرض مالمسـة مبـارشة فقـد طعمـه 
ومذاقـه. ولهـذا طُـرح امللح خارجاً واسـتخدم يف تعبيد الطـرق. وبنفس الطريقـة، نحتاج إىل أن 
نكـون حذريـن عنـد اختالطنـا بالعـامل: هـل نسـمح للعـامل بـأن يسـلب ِمنَّـا مذاقنا الفريـد؟ هل 

ِقيَمنـا هـي نفـس ِقيَـم العامل؟
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مـا الـذي ميكننـا أن نتعلمـه من هـذه القصص حـول الطرق التـي ال ينبغي لنـا أن نختلط مع 
العـامل مـن خاللهـا؟ تكويـن 13: 5- 13؛ 19: 12- 26؛ سـفر العـدد 25: 1- 3، انظـر أيضـاً 1يوحنا 

.16 :2

 

توضـح هـذه األمثلـة الكتابيـة الحاجـة إىل الحـذر عنـد االختالط مـع الناس الذين يعيشـون   
وفقـاً للقيـم الـواردة يف 1يوحنـا 2: 16. إننـا سـنخدع أنفسـنا إذا كنـا نعتقـد أنـه ال يجـب أن 
نتوخـى الحـذر، أو إذا كنـا نعتقـد أنـه ليـس هنـاك مخاطـرة االِنِْغـامس يف املبـادئ السـاقطة 
التـي للعـامل. يف الوقـت ذاتـه، مـاذا سـتكون فائدتنا للعـامل إذا كنا سـنخفي ونحجب أنفسـنا عن 

اآلخريـن يك ال نتأثـر سـلباً بطرقهـم؟
تأمـل هـذه النصيحـة الحكيمـة: »اآلن، هـل يتعـني عـىل املسـيحيني املعرتفـني أن يرفضـوا   
االختـالط بغـري املهتديـن ويسـعون إىل أن ال يكـون لهـم أي تعامـل معهـم؟ ال، بـل يتعـني أن 
يكونـوا معهـم، وأن يكونـوا يف العـامل ولكن ليس مـن العامل، لكن ال يجب مشـاركة غري املهتدين 
ر بهـم أو بعاداتهـم ومامرسـاتهم. وينبغـي أن يكون تواصل املسـيحيني  يف طرقهـم، وعـدم التأثُـّ
واختالطهـم باآلخريـن بهـدف جذبهـم إىل املسـيح« )روح النبـوة، رسـائل مختـارة، مجلـد 3، 

صفحـة 231(. 

ـــن  ـــم؟ َم ـــك به ـــة عالقت ـــي طبيع ـــا ه ـــت؟ م ـــري األدفنتس ـــن غ ـــك م ـــدد اصدقائ ـــو ع ـــا ه م
ـــك؟  ـــم علي ـــم أَْم تأثريه ـــريك عليه ـــرث، تأث ـــر أك ـــىل اآلخ ـــريه ع ـــم تأث منك

4 آب )أغسطس( الخميس

يف وسط جيل أعوج وملتو

ــا نحــن أنفســنا  ــاه يف املســيح. وال يشء فين ــا إي ــا أُعطين ــاج إىل م ال شــك يف أن العــامل يحت  
يجعلنــا ذات أهميــة بالغــة. بــل إنَّــه بفضــل مــا تســلمناه مــن املســيح يتوجــب علينــا الوصــول 
إىل اآلخريــن ومشــاركة مــا تســلمناه معهــم. وألننــا قــد أُعطينــا الكثــري، لــذا فنحــن مدعــوون 
ــا  انً ــْم، َمجَّ ــا أََخْذتُ انً ــم. » ‘َمجَّ ــاركته معه ــا ومش ــا لدين ــم م ــس لديه ــن لي ــول إىل َم إىل الوص

ــوا’ « أَْعطُ

ــا للوصــول إىل  ــا، وكيــف يتناســب مــع دعوتن ــذي يُقــال هن ــا ال ــي 2: 13- 15. م ــرأ فيلب اق
ــأ؟ ــق الخط ــق يف طري ــن دون أن ننزل األخري
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ــا ال  ــة أنن ــامل لدرج ــن الع ــنا م ــة أنفس ــعينا إىل حامي ــأن س ــن بش ــون حذري ــا أن نك علين  
نتواصــل مــع النفــوس املوجــودة فيــه. إنــه مــن الســهل جــداً البقــاء يف منطقــة راحتنــا الروحية 
والالهوتيــة ونصبــح انطوائيــني روحيــاً. ميكــن لهــذه االنطوائيــة أن تتحــول إىل ديانــة محورهــا 
الــذات. عــىل ســبيل املثــال، كــم مــن الوقــت متضيــه الكنيســة املحليــة يف التنــازع بشــأن أمنــاط 

العبــادة أو العقيــدة، بــدالً مــن أن تقضيــه يف الوصــول إىل عــامل يحتــرض؟ 
يف كتابــه الــذي بعنــوان »متكــني الفقــراء« )صفحــة 21- 30(، يصــف روبــرت نثكــوم ثالثــة   
أنــواع مــن الكنائــس. )1( الكنيســة التــي يف املدينــة )املجتمــع(. هــذا الكنيســة ليــس لديهــا أي 
اتصــال باملجتمــع تقريبــاً. والجــزء األكــر مــن تركيزهــا ينصــب عــىل تلبيــة احتياجــات األعضاء. 
)2( الكنيســة التــي للمدينــة )املجتمــع(. يَْعــرف أعضــاء هــذه الكنيســة أنــه ال بــد لهــم مــن 
ُنــون مــا هــي احتياجــات املجتمــع دون التشــاور مــع  االنخــراط يف خدمــة املجتمــع. وهــم يَُخمِّ
املجتمعــات التــي يخدمونهــا، وهكــذا تقــوم مثــل هــذه الكنيســة بتقديــم برامجهــا للمجتمــع. 
لكــن هنــاك مخاطــرة أن تكــون خدمــات هــذه الكنيســة غــري مناســبة للمجتمــع الــذي تخدمــه 
ــة  ــع املدين ــي م ــة الت ــج. )3( الكنيس ــن برام ــه م ــا تقدم ــول يف م ــع ق ــن للمجتم ــه مل يك ألن
)املجتمــع(. تقــوم هــذه الكنيســة بعمــل تحليــل للرتكيبــة الســكانية ألجــل فهــم أولئــك الذيــن 
تخدمهــم. يختلــط أعضــاء هــذه الكنيســة بقــادة وســكان املجتمــع املحــي، ويســألونهم عــن 
ــح أن تكــون خدماتهــم للمجتمــع أكــر مالمئــة وتُْســتَقبُل  احتياجاتهــم الحقيقيــة. ومــن املرجَّ
ــج  ــة بالرام ــم مســاهامتهم املتعلق ــت له ــع كان ــراد املجتم ــه ألن أف ــن ِقبَل اســتقباالً حســناً ِم
ــة تنفيذهــا. وينضــم أعضــاء هــذه الكنيســة إىل املجتمــع يف  ــون يف عملي املقرتحــة وهــم يثق
كفاحهــم مــن أجــل تقريــر نــوع املجتمــع الــذي يريدونــه، ويكونــون رشكاء مــع املجتمــع نحــو 
تحقيــق هــذا الهــدف. وتنخــرط هــذه الكنيســة مــع مؤسســات املجتمــع، وميكنهــا مســاعدة 
املجتمــع عــىل توفــري مــا يفتقــر إليــه مــن خدمــات. وهكــذا نجــد أن هنــاك أهدافــاً متبادلــة 

وقبــوالً للرشاكــة مــن  أجــل العمــل عــىل تلبيــة االحتياجــات الحقيقيــة للمجتمــع. 

5 آب )أغسطس( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــاق  ـــاب آف ـــة 13- 22، يف كت ـــا«، صفح ـــوان »مثالن ـــذي بعن ـــل ال ـــوة الفص ـــروح النب ـــرأ ل اق  
عيـــش أفضـــل؛ والفصـــل الـــذي بعنـــوان »الوي-متـــى«، صفحـــة 247- 256 ، يف كتـــاب مشـــتهى 

ـــال.  األجي

ـــة  ـــت كنيس ـــها. قام ـــة نفس ـــس إىل الكنيس ـــامل ولي ـــلية للع ـــي مرس ـــة ه ـــلية الكنيس إن مرس  
ـــى الكنيســـة  ـــدأ مـــن مبن ـــذي يب ـــة املمـــر ال ـــد نهاي ـــة عن ـــي آخـــر بوضـــع الفت ـــن مجتمـــع دين ِم
ويصـــل وينتهـــي عنـــد الشـــارع العـــام. تقـــول الالفتـــة: »املدخـــل إىل الخـــادم.« إن هـــذه 

ـــك؟ ـــس كذل ـــه، ألي ـــر كل ـــص األم ـــارة تلّخ العب
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»ال ميكـــن للمـــرء مخالطـــة اآلخريـــن دون أن ميـــي وقتـــاً معهـــم.« لقـــد كان املســـيح   
ـــوم أن  ـــه الي ـــة الل ـــىل كنيس ـــب ع ـــه يج ـــوة إىل أن ـــري روح النب ـــاس، وتش ـــالط بالن ـــديد االخت ش
ـــن أن  ـــم م ـــد له ـــح وال ب ـــم املل ـــة ه ـــاء الكنيس ـــاً. إن أعض ـــي أيض ـــاس ه ـــة للن ـــون مخالط تك

يتخللـــوا املجتمـــع. 
ــرازة إىل األرانـــب الريـــة. هنـــاك  ــا إىل الســـبات يف الريـــة والكـ »ال توجـــد دعـــوة هنـ  
ـــاً  ـــني، متام ـــراء والضال ـــني والفق ـــالط باملبغوض ـــرب لالخت ـــي ال ـــن نب ـــة م ـــة مقدم ـــوة رائع دع
ـــم  ـــي به ـــم- ويلتق ـــاًة’ وكان يحـــرض حفالته ـــُل ُخطَ ـــد كان املســـيح ‘يَْقبَ ـــل املســـيح. لق ـــام فع ك
ـــه أبـــداً، لكنـــه كان يحـــب الذهـــاب إىل حيـــث كان  ـــوا. مل يســـاوم املســـيح عـــىل إميان حيثـــام كان
ـــيح،  ـــول املس ـــم ح ـــة وه ـــعوراً بالراح ـــاس ش ـــر الن ـــم أك ـــأة ه ـــد كان الخط ـــأة. لق ـــاك خط هن
ـــه.  ـــم حول ـــة وه ـــعوراً بالراح ـــدم ش ـــاس ع ـــر الن ـــم أك ـــني« ه ـــون »قديس ـــن يُدَع ـــام كان َم بين
لكـــن املســـيح مل يـــويل ذلـــك انتباهـــاً، ألنـــه كانـــت لديـــه أولوياتـــه الواضحـــة. فقـــد جـــاء 
ليخلّـــص الخطـــأة. تلـــك كانـــت مرســـليته، وينبغـــي لهـــا أن تكـــون مرســـليتنا نحـــن أيضـــاً، 

ـــق.... ـــعرون بالضي ـــني« يش ـــض »القديس ـــل بع ـــبب يف جع ـــا سنتس ـــى وإن كن حت
»لوقـــت طويـــل، عـــزل األدفنتســـت أنفســـهم يف املعـــازل واملـــالوذ اآلمنـــة وكـــام لـــو   
أن باقـــي العـــامل مل يكـــن موجـــوداً. إن هـــذا الوقـــت قـــد انتهـــى. نحـــن ال ميكننـــا، بـــل ال 
ـــراد  ـــع، كأف ـــول املجتم ـــت لدخ ـــان الوق ـــد ح ـــد اآلن. لق ـــداد بع ـــش يف االرت ـــىل العي ـــرؤ ع نج
ــا:  ــتية )فولـــربوك، كاليفورنيـ ــة أدفنتسـ ــيل بوريـــل، كيـــف تنّمـــي كنيسـ وككنيســـة« ]راسـ

ــة 50[.  ــر، 2009(، صفحـ ــارت للنـ هـ

أسئلة للنقاش
1. ناقـــش الفكـــرة الـــواردة أعـــاله والتـــي تـــرى أننـــا ســـنكون »يف ارتـــداد« إذا نحـــن 
ـــة  ـــا نقط ـــداً، أَْم أنه ـــية ج ـــارة قاس ـــذه عب ـــد أن ه ـــل تعتق ـــاس. ه ـــن الن ـــنا ع ـــا أنفس عزلن
ـــك أن تجدهـــا  ـــي ميكن ـــة الت ـــا هـــي املـــربرات الكتابي ـــك، م ـــر كذل ـــا؟ وإذا كان األم يف محله

ـــك؟  ـــم جواب لدع
ـــد  ـــاذا يع ـــة، مل ـــن أجـــل الخدم ـــاس م ـــالط بالن ـــا بحاجـــة إىل االخت ـــن انن 2. عـــىل الرغـــم م
تلقـــي الدعـــم، وقبـــول املحاســـبة، ِمـــن ِقبـــل األرسة الكنســـية عامـــالً هامـــاً ال ينبغـــي 
ـــة  ـــا بعضـــاً إذ نســـعى إىل خدم ـــا ككنيســـة أن نســـاعد بعضن ـــف ميكننن ـــه؟ كي ـــا تجاهل علين

ـــامل؟  ـــق يف الع ـــن دون أن ننزل ـــامل، ولك الع
ـــادات  ـــة يف املش ـــوداً مضني ـــذل جه ـــس تب ـــأن الكنائ ـــة ب ـــرة املتعلق ـــذه الفك ـــش ه 3. ناق
ــاس  ــول إىل النـ ــا يف الوصـ ــي تبذلهـ ــود التـ ــوق الجهـ ــة تفـ ــائل الداخليـ ــة باملسـ املتعلقـ

وتبشـــريهم. كيـــف ميكننـــا تجنـــب الوقـــوع يف هـــذا الفـــخ املميـــت؟ 
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6- 12 آب )أغسطس(الدرس السابع

املسيح أحب الخري لهم

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: يوحنا 3: 4- 4: 6؛ لوقا 19: 38- 42؛ متى 5: 43- 47؛ 1كورنثوس 13؛ 

مرقس 8: 22- 25؛ فيبي 2: 3- 5؛ يعقوب 2: 14- 17. 

ٍة أََرْدُت  آية الحفظ: »يَا أُوُرَشلِيُم، يَا أُوُرَشلِيُم! يَا َقاتِلََة األَنِْبَياِء َوَراِجَمَة الُْمْرَسلِنَي إِلَْيَها، كَْم َمرَّ
َجاَجُة ِفَراَخَها تَْحَت َجَناَحْيَها، َولَْم تُِريُدوا« )متى 23: 37(. أَْن أَْجَمَع أَْوالََدِك كََا تَْجَمُع الدَّ

يف صباح يوم السبت، أثناء فرتة مدرسة السبت وخدمة العبادة، غالباً ما يُرى املتزلجون عىل الجليد وهم   
يتزلجون أمام األبواب الرئيسية للكنيسة املحلية لألدفنتست السبتيني.

ملاذا؟ ألن هذه الكنيسة تجتمع يف مركز للشبيبة مجاور ملنتزه للتزلج. وإذا كنت تعتقد أن أولئك املتزلجني   

هم مصدر إزعاج غري متوقع، فال بد لك من أن تعيد التفكري مجدداً، ذلك ألن وجود الكنيسة يف هذا املكان كان 

أمراً مدروساً ومخططاً له.

فإنّه يف محاولة للحد من معدل الجرائم املرتفع لدى الشبيبة يف هذه املدينة قامت الحكومة ببناء منتزه   

لتوفري مكان للشبيبة لينخرطوا يف مامرسات ترويحية شاملة ترفه عنهم وتجدد نشاطهم. وعندما تم االنتهاء 

من بناء مركز الشبيبة ومنتزه التزلج أرادت الحكومة أن تكون هناك كنيسة تعقد خدمات العبادة يف مرفق 

مركز الشبيبة. فقد شعر قادة املجتمع أن وجود كنيسة سيكون له تأثري أخالقي إيجايب عىل الشبيبة الذين 

يستخدمون املتنزه. وقد قاموا بدعوة العديد من الكنائس من مختلف الطوائف، ولكن كنيسة واحدة قبلت 

الدعوة، إنها الكنيسة التي كانت تعقد مدرسة السبت وخدمة العبادة يف صباح كل سبت.

لقد كان أعضاء الكنيسة السبتية األدفنتستية هؤالء متحمسني لالنتقال إىل مركز التزلج ألن املتزلجني كانوا   

جزءاً من املجموعة التي كانت الكنيسة تريد الوصول إليهم وتبشريهم. إنَّ 

تعريف الكنيسة املحلية لكلمة »كنيسة« هو: مجتمع ال يعيش لنفسه. ينبغي أن يكون ذلك هو تعريف   

كل كنائسنا أيضاً. 

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 13آب )أغسطس(.
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7 آب )أغسطس( األحد

يونان يف نينوى

اقرأ يونان 3: 4- 4: 6. ما هي املشكلة السلوكية الخطرية التي كانت لدى هذا النبي؟ 
 

نجـد يف األصحـاح الثالـث مـن سـفر يونـان أن النبـي يونـان كان يجلـس رشقـي املدينـة   
العظيمـة نينـوى. وكان قـد أبلـغ رسـالة الهالك التـي أوكله اللـه بإبالغها. ويف رحلتـه إىل نينوى، 
يظهـر يونـان تـردده يف الذهـاب إىل هنـاك ومخططاتـه للتملـص مـن القيـام مبـا أمـره اللـه به. 
ونجـد كذلـك إرصار اللـه عـىل إعـادة يونـان للقيـام باملهمـة، ونتعـرف عـىل حادثة بقـاء يونان 
يف جـوف السـمكة ملـدة ثالثـة أيـام والرحلـة الطويلـة التـي قطعها من سـاحل البحـر إىل داخل 
مدينـة نينـوى. وكان سـبب عـدم رغبـة يونـان يف إبالغ الرسـالة هو معرفتـه بأن الله قـد يُظهر 
نعمتـه نحـو أولئـك النـاس الذيـن كانـوا يف نظـر يونـان أناسـاً حقرييـن ودنيئـني. وعندمـا أبلـغ 
 . الرسـالة تـاب أهـل نينـوى. لكن يونـان شـعر بالخيانة واإلهانة، وشـعر كذلـك بأنه قد أُْسـتُِغلَّ
فقـد كان يأمـل يف أن يُظْهـر دمـار هـذه املدينة الوثنية، التـي كان يعيش بها أكـر من 120.000 

شـخصاً، تفضيـل اللـه لشـعبه املختـار ويـَرَّر كراهيـة يونان ألهـل نينوى. 

اقرأ لوقا 19: 38- 42. ما الذي يحدث هنا، وما هو موقف املسيح من مدينة أورشليم؟ 
 

بعـد مثـاين مائـة عـام مـن زمـن يونـان، ركب املسـيح عىل ظهـر جحش فـوق قمة تـل يطل   
ـاَمِء َوَمْجـٌد يِف األََعـايِل!’ «  عـىل مدينـة أورشـليم. وكانـت هنـاك هتافـات تقـول » ‘َسـالٌَم يِف السَّ
)لوقـا 19: 38(. ويف خضـم هـذا الدخـول االنتصـاري للمسـيح إىل مدينة أرشـليم نجـده يتوقف 
ِك لَـْو َعلِْمـِت أَنْـِت أَيًْضـا، َحتَّى يِف يَْوِمـِك هَذا، َما ُهـَو لَِسـالَِمِك!’ « )لوقا 19:  ويبـي قائـالً، » ‘إِنَـّ

 .)42
الحـظ التبايـن، فقـد أطـاع يونـان عىل مضض ما أمـره الله بالقيـام به، وكان قليـل االكرتاث   
مبـا هـو لخـري سـكان نينـوى. أمـا املسـيح فقـد اقرتب مـن أورشـليم وقلبه مثقـل وتـّواق إىل أن 

يقبـل النـاس الخـالص الـذي يقّدمـه، وهـو الخـالص الذي كانـت تكلفتـه باهظـة للغاية.
مدينتـان: نينـوى وأورشـليم. ُمْرسـالن: يونـان واملسـيح. والفـرق واضـح. يجسـد املسـيح   
املوقـف املتسـم بنكـران الـذات واالهتـامم، وهـو املوقـف الـذي يـروم إىل مـا هو لخـري وصالح 

النـاس. ليتنـا، بنعمـة اللـه، نتحـىل بنفـس املوقـف الـذي تحـىل بـه املسـيح تجـاه الضالـني. 
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كيـــف ميكـــن لألنانيـــة أن تجعـــل املـــرء يتخـــذ موقفـــاً يتســـم بعـــدم املبـــاالة بشـــأن 
خـــالص اآلخريـــن؟ 

8 آب )أغسطس( االثنني

مبدأ »َعىَل أَيَِّة حال«

ــاً يف أن يشــفيه مــن مرضــه. كانــت  ــه طلب اقــرتب رجــل أبــرص مــن املســيح وتوســل إلي  
األعــراف التقليديــة تقــي بــأن يكــون هــذا اإلنســان منعــزال عــن اآلخريــن. لكــن قــام املســيح 
ــِة حــال )متــى 8: 1- 4(. أنكــر بطــرس املســيح ثــالث مــرات  ــىَل أَيَّ الطاهــر بشــفاء الرجــل َع
أثنــاء محاكمتــه )يوحنــا 18(. لكــن املســيح بعــد قيامتــه، وبعــد فحصــه لقلــب بطــرس، أعــاد 
رٍة  ــدِّ ــه غــري ُمق ــت كنيســة الل ــوس كان ــِة حــال. ويف كورنث ــىَل أَيَّ ــة َع ــة الرعوي بطــرَس للخدم
ــِة حــال )2كورنثــوس 12: 14و  لســلطان ونفــوذ بولــس، ولكنــه عمــل عــىل خدمتهــم َعــىَل أَيَّ

 .)15
إن مبــدأ »عــىل أي حــال« أو »عــىل الرغــم مــن« هــو مبــدأ رضوري إلعــالن صفــات املســيح   

الــذي أحــب الخــري للنــاس.
ــدة  ــي مقي ــالك وه ــىل اله ــكة ع ــة املوش ــوس البرشي ــن النف ــني م ــني ومالي ــاك مالي »هن  
ــا  ــت حالن ــو تبدل ــا. فل ــيح له ــة املس ــن محب ــط ع ــمع ق ــة، ومل تس ــل والخطي ــل الجه بسالس
فصــارت كحالهــم فــام الــذي كنــا نشــتهي أن يفعلــوه ألجلنــا؟ إننــا ملزمــون بــأن نفعــل لهــم 
كل هــذا طاملــا نحــن قــادرون عــىل عملــه ألجلهــم« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 

 .)609 608و 
إن هــذه »القاعــدة الذهبيــة« محوريــة جــداً بالنســبة لعقليــة الخدمــة التــي تفكــر أوالً يف   

ــا نحــن.  ــا يفيدن ــدالً مــن التفكــري يف م ــن نخدمهــم ب ــك الذي مــا هــو لخــري أولئ

اقــرأ متــى 5: 43- 47؛ لوقــا 6: 27و 35؛ 23: 34. مــا هــي النقطــة الهامــة التــي أعلنهــا املســيح 
لنــا هنــا فيــا يتعلــق مبوقفنــا تجــاه فئــة معينــة مــن الناس؟ 

 

يدعونــا املســيح إىل إظهــار محبتنــا وعطفنــا تجــاه النــاس »عــىل الرغــم مــن« حقيقــة أنهــم   
يكرهونــك أو يناصبونــك العــداء. الحــظ أيضــاً أن املســيح يربــط بــني هــذه األعــامل واملواقــف، 
وبــني صفــات اللــه نفســه الــذي يدعونــا قائــالً: » ‘أَِحبُّــوا أَْعَداَءكـُـْم، َوأَْحِســُنوا َوأَقِْرُضــوا َوأَنْتـُـْم 
ــاكِِريَن  ، فَِإنَّــُه ُمْنِعــٌم َعــىَل َغرْيِ الشَّ الَ تَْرُجــوَن َشــيْئًا، فَيَُكــوَن أَْجُركـُـْم َعِظيــاًم َوتَُكونـُـوا بَِنــي الَْعــِيِّ

اِر’ « )لوقــا 6: 35(.  َواألرَْشَ
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اِر«؟  ـــاِكِريَن َواألرَْشَ كيـــف ميكننـــا فهـــم الفكـــرة التـــي مفادهـــا أن اللـــه »ُمْنِعـــٌم َعـــىَل َغـــرْيِ الشَّ
)كيـــف يجيـــب ذلـــك، مثـــالً، عـــى الســـؤال التـــايل: »ملـــاذا يف بعـــض األحيـــان يزدهـــر 

ـــك؟    ـــة كذل ـــذه النقط ـــح ه ـــىل توضي ـــة 2: 4 ع ـــة يف رومي ـــل اآلي ـــف تعم األرشار؟«( كي

9 آب )أغسطس( الثالثاء

املحبة ال تسقط أبداً

وفقـاً للمسـيح، أعظـم وصيتـني هـام محبـة اإلنسـان لله ومحبـة اإلنسـان لقريبـه )لوقا 10:   
27و 28(. وقـد أظهـر املسـيح لنـا َمـن هـو قريبنـا )لوقـا 10: 29 - 37(. ال شـك أيضـاً يف أن 
حيـاة املسـيح مـن البدايـة إىل النهايـة كانـت تعبـرياً عن محبة اللـه املُطْلَقـة، فالله نفسـه محبة 
)1يوحنـا 4: 16(. وبالتـايل، إذا أردنـا أن نعكـس صفـات اللـه، إذا أردنـا أن نسـاعد يف إعـالن 

حقيقـة اللـه وطبيعتـه، فعلينـا أن نتحـىل باملحبـة. 
فكـر يف األمـر بطريقـة أخـرى. إنَّ أكـر »األعـذار« التـي اسـتخدمها النـاس لرفـض املسـيح   
واملسـيحية ككل كانـت تتمثـل يف املسـيحيني املعرتفني أنفسـهم وما يتسـمون به من سـلوكيات 

ومواقـف تتناقـض بشـكل صـارخ مـع املسـيح وتعاليمـه.  

مـا هـي بعـض األمثلـة التـي تجدهـا يف التاريـخ، بل وحتـى يف عرصنا الحـايل، حـول كيف قام 
املسـيحيون، أو عـىل األقـل َمن يحملـون لقب »مسـيحيني« بارتكاب أعال فظيعـة، ويف بعض 
األحيـان كانـوا يقومـون بذلـك مسـتغلني اسـم املسـيح؟ أَ َولَـم يحذرنا سـفر دانيال بشـأن هذا 

األمر؟ )انظر دانيال 7: 24و 25 أو رومية 2: 24(. 

 

فـال عجـب يف أن الكثـري مـن النـاس عىل مر العصـور، بل وحتـى يف أيامنا الحاليـة، قد عزفوا   
عـن املسـيحية ككل. وبالتـايل، فإنّـه يجـب أن يكـون التزامنا بإعالن املسـيح لآلخريـن من خالل 
ة أكـر من املحبة  حياتنـا وترصفاتنـا، أقـوى مـن أي وقت مـى. وال يشء ميكنه القيـام بذلك ِبُقوَّ

التـي أعلنهـا املسـيح نفسـه، وهـي املحبة التـي تُْعلَُن وتتجـىل يف حياتنا نحـن أيضاً. 

اقـرأ 1كورنثـوس 13. وفقـاً ملـا يقولـه بولـس هنـا، ما هي املحبـة؟ وما الـذي ال يُْعَتـرَبُ محبة؟ 
ووفقـاً ملـا يقولـه بولـس هنـا أيضـاً، مـا الـذي تفعلـه املحبـة؟ ومـا الـذي ال تفعلـه؟ باختصـار، 
كيـف ينبغـي للمحبـة أن تُْعلَن يف حياتنا كمسـيحيني، وكيف تتناسـب تلك املحبـة مع الطريقة 
التـي ينبغـي أن نكـون شـهوداً للمجتمـع مـن خاللهـا؟ واألهـم مـن ذلـك، مـا هـي التغيـريات 

التي تحتاج إىل القيام بها من أجل أن تتجىل مثل هذه املحبة يف حياتنا؟
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10 آب )أغسطس( األربعاء

اللمسة الثانية

ـــة أن ملســـة  ـــن حقيق ـــه م ـــذي نتعلم ـــدرس الروحـــي ال ـــو ال ـــا ه ـــس 8: 22- 25. م ـــرأ مرق اق
ـــالً؟  ـــى شـــفاء كام املســـيح الشـــافية األوىل مل تشـــِف الرجـــل األعم

 

ـــيْئًا؟  ـــرَصَ َش ـــَل« املســـيح عـــىل عينـــي الرجـــل، ملســـه وســـأله مـــا إذا كان قـــد أَبْ بعـــد أن »تََف  
)مرقـــس 8: 23(. ملـــاذا »تََفـــَل« »املســـيُح« عـــىل عينيـــه؟ يشـــري األدب القديـــم إىل امثلـــة 
اُْســـتُْخِدَم فيهـــا اللُّعـــاب ِمـــن ِقبـــل األطبـــاء. تشـــبه هـــذه املعجـــزة إىل حـــد مـــا معجـــزة 
ـــد  ـــي كان املســـيح ق « الت ـــرْشِ ـــُدِن الَْع ـــُدوِد الُْم ـــِط ُح شـــفاء الرجـــل األبكـــم واألصـــم يف »يِف َوْس
ـــاً  ـــه وخالف ـــك، فإنّ ـــع ذل ـــس 7: 31- 37(. وم ـــرأ مرق ـــري. )اق ـــت قص ـــك بوق ـــل ذل ـــا قب أجراه
ـــى  ـــل األعم ـــذا الرج ـــفاء ه ـــم ش ـــد ت ـــيح، فق ـــا املس ـــي أجراه ـــرى الت ـــفاء األخ ـــزات الش ملعج

ـــني.  ـــىل مرحلت ع

اقـــرأ مرقـــس 8: 23و 24. كيـــف تفهـــم جـــواب الرجـــل عـــىل الســـؤال، » ‘هـــل تـــرى شـــيئاً؟’ 
»

 

ـــادراً  ـــى هـــذا أن الرجـــل كان ق ـــوَن’ « )مرقـــس 8: 24(. معن ـــَجاٍر مَيُْش ـــاَس كَأَْش ـــرِصُ النَّ » ‘أُبْ  
ـــف  ـــى الروحـــي، كي ـــم. وباملعن ـــن خـــالل حركته ـــاس واألشـــجار فقـــط م ـــني الن ـــز ب عـــىل التميي
ـــا  ـــاً بعـــد أن مينحن ـــد ال نُســـرتد كلي ـــن ق ـــا؟ نح ـــىل حياتن ـــدث ع ـــذا الح ـــق ه ميكننـــا أن نطبّ
ـــي  ـــد يعن ـــام. وق ـــرد أجس ـــجار«، مج ـــاس »كاألش ـــرى الن ـــا ن ـــة. ورمب ـــرية الروحي ـــيح البص املس
ـــة.  ـــم كأشـــخاص حقيقـــني ذوي احتياجـــات حقيقي ـــاً عـــن النظـــر إليه ـــزال عميان ـــا ال ن ـــك أنن ذل
ـــا للكنيســـة، رمبـــا للتباهـــي  ـــد انضاممه ـــام وأجســـام نري ـــود وأرق ـــا مجـــرد بن ـــم بالنســـبة لن إنه
ـــاه مـــن معموديـــات، أو لنشـــعر بالرضـــا عـــن أنفســـنا ولَنظهـــر مبظهـــر الئـــق.  بعـــدد مـــا أجرين
ـــل، حيـــث يتســـم موقـــف  ـــن هـــذا القبي ـــن يبقـــوا يف كنيســـة ِم ـــاس ل لكـــن املرجـــح هـــو أن الن

ـــة.  ـــح الذاتي ـــة املصال ـــروح خدم ـــا ب أعضائه

اقـــرأ مرقـــس 8: 25. يف هـــذه الحالـــة، مـــاذا عســـاه كان الســـبب الـــذي جعـــل املســـيح 
يقـــوم عمـــداً بشـــفاء الرجـــل عـــىل مرحلتـــني؟ 

 

قبـــل الدخـــول يف ســـياق قصـــة الشـــفاء هـــذه، كان املســـيح يتعامـــل مـــع نـــوع آخـــر   
مـــن العمـــى: فـــإن تالميـــذه مل يفهمـــوا معنـــى عبارتـــه حـــني طلـــب منهـــم أن » ‘انْظُـــُروا! 
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يِســـيِّنَي َوَخِمـــريِ ِهـــرُيوُدَس’ « )مرقـــس 8: 15(. وقـــد اعتقـــدوا  ُزوا ِمـــْن َخِمـــريِ الَْفرِّ َوتََحـــرَّ
ـــوا  ـــي كان ـــم الت ـــز لرحلته ـــن خب ـــي م ـــا يكف ـــم م ـــن لديه ـــه مل يك ـــك ألن ـــال ذل ـــيح ق أن املس
وَن...؟’ «  ـــرِصُ ـــنُيٌ َوالَ تُبْ ـــْم أَْع ـــان: » ‘أَلَُك ـــم املســـيح بالعمي ـــد وصفه ســـيقطعونها بالســـفينة. وق

ــس 8: 18(.   )مرقـ
إن ملســـة املســـيح الشـــافية ال يحتـــاج إليهـــا َمـــن هـــم خـــارج الكنيســـة فحســـب، بـــل   
ـــزيئ  ـــكل ج ـــرصون بش ـــن يب ـــة الذي ـــاء الكنيس ـــاً. إنَّ أعض ـــة أيض ـــل الكنيس ـــى داخ ـــاك عم هن
ـــري  ـــوا أن الكث ـــوا أو يالحظ ـــن يهتم ـــام، ل ـــاءات وأجس ـــم إحص ـــىل أنه ـــاس ع ـــرون إىل الن وينظ
ـــؤالء  ـــل ه ـــة. إنَّ مث ـــي للكنيس ـــاب الخلف ـــن الب ـــون م ـــيح يخرج ـــدد يف املس ـــال الّج ـــن األطف م
ـــوا  ـــر، ويك يحب ـــوح أك ـــروا كل يشء بوض ـــة يك ي ـــيح الثاني ـــة املس ـــون إىل ملس ـــاء يحتاج األعض

ـــيح.  ـــا املس ـــم به ـــي يحبه ـــة الت ـــن بالطريق اآلخري

11 آب )أغسطس( الخميس

الكنيسة التي تضع اآلخرين محور تركيزها

»الَ َشــيْئًا ِبتََحــزٍُّب أَْو ِبُعْجــٍب، بـَـْل ِبتََواُضــعٍ، َحاِســِبنَي بَْعُضُكــُم الْبَْعــَض أَفَْضــَل ِمــْن أَنُْفِســِهْم. الَ 
تَْنظـُـُروا كُلُّ َواِحــٍد إِىَل َمــا ُهــَو لَِنْفِســِه، بـَـْل كُلُّ َواِحــٍد إِىَل َمــا ُهــَو آلَخِريــَن أَيًْضــا. فَلْيَُكــْن ِفيُكــْم 

هــَذا الِْفْكــُر الَّــِذي يِف الَْمِســيِح يَُســوَع أَيًْضــا« )فيلبــي 2: 3 - 5(.

بأيــة طــرق يجــب للمبــادئ املعلنــة هنــا أن تحكــم حياتنــا وتؤثــر يف كيفيــة تواصلنــا ليــس 
مــع أعضــاء الكنيســة فحســب ولكــن يف كيفيــة تواصلنــا مــع مجتمعنــا ككل؟ 

 

ــه  ــدول أعامل ــد كان ج ــه. فق ــر يف نفس ــد، مل يفك ــىل األرض بالجس ــيح ع ــا كان املس عندم  
يتمحــور حــول عمــل الخــري لآلخريــن. وكان الكثــري مــن خدمتــه يتألــف مــن االســتجابة ملـَـن 
يأتيــه ويوقــف مســريه طلبــاً يف العــون والشــفاء. فعــىل ســبيل املثــال، أىت إليــه يايــرس ملتمســاً 
منــه أن يتوجــه إىل بيتــه ليشــفي ابنتــه املحتــرضة. ويف نفــس تلــك اللحظــة التــي أوقفــه فيهــا 
َة َســَنًة وأوقفتــه بلمســة إميانهــا )اقــرأ  يايــرس مبطلبــه، أتــت اْمــَرأٌَة ِبَنــْزِف َدٍم ُمْنــُذ اثَْنتـَـْي َعــرْشَ

ــس 5: 21- 43(. مرق
إن كنيســة املســيح هــي قلبــه ويــداه عــىل األرض. لقــد أحــب املســيح النــاس أكــر مــن أي   

ــيء نفســه. ــاً ســتفعل ال يشء آخــر، وأي كنيســة تابعــة للمســيح حق
للكنائــس برامجهــا واهدافهــا، وهــذا أمــر جيــد. لكــن محبتنــا غــري املرشوطــة للبــرش ســوف   
تقودنــا يف بعــض األحيــان إىل الخــروج عــن برامجنــا املســبقة، خصوصــاً إذا كانــت تلــك الرامــج 
ــس  ــن الكنائ ــد م ــة بالنســبة للعدي ــن. إن املعمودي ــا لآلخري ــري عــن محبتن تشــغلنا عــن التعب
هــي ِمــن أهــم الرامــج التــي يضعونهــا عــىل جــدول أعاملهــم. ولكــن مــا هــو دافــع كنيســتكم 
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ــق  ــر الئ ــر مبظه ــة تظه ــل الكنيس ــو لجع ــة؟ أه ــح الذاتي ــة املصال ــو لخدم ــد؟ أه وراء التعمي
ولتجلــب الجوائــز التقديريــة واألوســمة لراعــي الكنيســة؟ أَْم أّن الدافــع وراء املعموديــة هــو 
أن الكنيســة ترغــب حقــاً يف أن يســتمتع النــاس يف املجتمــع بالحيــاة الوفــرية التــي يجدونهــا 
ــاس كل يشء  ــل الن ــك يف أن يقب ــب كذل ــا 10: 10( وترغ ــيح )يوحن ــم للمس ــالل قبوله ــن خ م

يقدمــه املســيح؟ هــل دافــع كنيســتك وراء املعموديــة هــو أنهــا تريــد األفضــل للنــاس؟
كان هنــاك كنيســة تديــر مطبخــاً لتقديــم الحســاء ألهــايل منطقــة مــن أشــد املناطــق بؤســاً   
وفقــراً يف املدينــة. وقــد ُســِمَع القــُس يقــول، »يجــب علينــا إغــالق مطبــخ الحســاء هــذا ألننــا 
ال نجنــي أي معموديــات منــه.« وكانــت هنــاك مجموعــة أخــرى مــن املؤمنــني قامــت ببنــاء 
كنيســة جديــدة وكانــوا فخوريــن جــداً بهــا. وعندمــا اقــرتح القــس دعــوة أهــل املجتمــع إىل 
الكنيســة للمشــاركة يف أنشــطة مثــل مدرســة الكتــاب املقــدس الصيفيــة أو إلجــراء الفحوصــات 
الصحيــة، وذلــك مــن أجــل أن يتعــرف النــاس عــىل طبيعــة وأجــواء الكنيســة، كان أول مــا فكــر 
فيهــا أعضــاء الكنيســة هــو خوفهــم مــن أن يتســخ ســجاد الكنيســة الجديــد وأن يتشــوه مظهــر 
الحاممــات الجديــدة. قــارن هاتــني الكنيســتني بالكنيســة التــي كانــت تجتمــع يف منتــزه التزلــج. 

ـــات  ـــذه اآلي ـــا ورد يف ه ـــس م ـــدى يعك ـــوم. إىل أي م ـــدرس الي ـــة ل ـــات الكتابي ـــرأ اآلي اق
ـــار املـــوت عـــن الـــذات املطلـــوب يك نعكـــس  موقفـــك تجـــاه اآلخريـــن؟ كيـــف نتعلـــم اختب

ـــا؟  ـــات يف حياتن ـــذه الصف ه

12 آب )أغسطس( الجمعة

ملزيد من الدرس
ــاق  ــاب »آف ــة 13- 22، يف كت ــا« صفح ــوان »مثالن ــذي بعن ــل ال ــوة الفص ــروح النب ــرأ ل اق  
عيــش أفضــل«؛ والفصــل الــذي بعنــوان » ‘يعــوزك يشء واحــد’ « صفحــة 488- 492، يف كتــاب 

ــال«. ــتهى األجي »مش

»إنــه مــن أجــل الوصــول إىل جميــع فئــات وطبقــات النــاس علينــا أن نلتقــي بهــم حيــث   
ــاس ال  ــوب الن ــاء أنفســهم. إن قل ــن تلق ــا ِم ــا يســعون إلين ــادراً م ــم ن هــم متواجــدون؛ ألنه
ــم مــن  ــد أيقــظ املســيح اهتاممه ــل لق ــر وحدهــا. ب ــوق املناب ــي مــن ف تُلمــس بالحــق اإلله
خــالل التواجــد بينهــم كَمــن كان يحــب لهــم الخــري. لقــد ســعى إليهــم بينــام هــم ميارســون 
هوايتهــم اليوميــة وأظهــر اهتاممــاً صادقــاً بشــؤونهم الُدنْيَِويّــة« )روح النبــوة، حيــايت اليــوم، 
ــا  ــادراً م ــة »ن ــوم، وألســباب مختلف ــاس الي ــن الن ــرياً م ــح أنَّ كث ــم هــو صحي صفحــة 186(. ك
يســعون إلينــا مــن تلقــاء أنفســهم.« وكــام جــاء املســيح ووصــل إلينــا حيثــام نحــن متواجــدون، 
نحتــاج إىل عمــل الــيء نفســه لآلخريــن. مــن ناحيــة، ال ينبغــي أن يكــون هــذا صعبــاً جــداً. 
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ــري مــن االحتياجــات. إّن العــامل مــكان متــرضر  ــم الكث ــن لديه ــاس الذي ــري مــن الن ــاك الكث هن
ــون إىل شــخص  ــاس متــرضرون ومنكــرون، وهــم يف بعــض الحــاالت يتوق ــه أن ومنكــر وب
ــع،  ــم. وبالطب ــم ويرعاه ــم به ــخص يهت ــه، إىل ش ــون مع ــخص يتحدث ــم، إىل ش ــي إليه يصغ
علينــا كهيئــة كنســية أن نكــون قادريــن إىل حــد مــا عــىل أن مننحهــم املســاعدة املاديــة التــي 
يحتاجونهــا. نحــن بحاجــة إىل أن نكــون حذريــن مــن أن ال نكــون مذنبــني بارتــكاب مــا حذرنــا 
منــه يعقــوب، وهــو أن يكــون لدينــا اإلميــان لكــن دون أن يكــون لدينــا األعــامل التــي تعلــن 
وتظهــر هــذا اإلميــان. املثــري لالهتــامم هــو أن هــذا التحذيــر ال يتــم اإلعــراب عنــه يف ســياق 
النظــام الغــذايئ أو اللبــاس أو الســلوك الشــخيص، وإمنــا يف ســياق مســاعدة املحتاجــني. )انظــر 
ــع  ــا م ــة تعاملن ــا كيفي ــان. أم ــه إمي ــول أن لدي ــوب 2: 14- 17(. ميكــن ألي شــخص أن يق يعق

»قريبنــا« فهــي املقيــاس الحقيقــي لذلــك اإلميــان. 

أسئلة للنقاش
1. اقـــرأ يعقـــوب 2: 14- 17. كيـــف تســـاعد كنيســـتك عـــىل التأكـــد مـــن أنـــك لســـت 

ـــوب هنـــا؟  ر منـــه يعق مذنبـــاً بعمـــل مـــا يحـــذِّ
ـــة  ـــري أناني ـــة غ ـــروا خدم ـــن أظه ـــدس مّم ـــاب املق ـــخصيات يف الكت ـــض الش ـــر يف بع 2. فك
ـــُمَها  ـــَذٌة اْس ـــا تِلِْمي ـــال: »َوكَاَن يِف يَاَف ـــبيل املث ـــىل س ـــن. ع ـــاً باآلخري ـــاً صادق ـــدوا اهتام وأب
ــانَاٍت  ــًة َوإِْحَسـ ــَاالً َصالَِحـ ــًة أَْعـ ــْت ُمْمَتلَِئـ ــِذِه كَانَـ ــُة. هـ ــُه َغَزالَـ ــِذي تَْرَجَمُتـ ــا، الَّـ طَاِبيَثـ
ـــاعدة  ـــتكم ملس ـــه يف كنيس ـــون ب ـــذي تقوم ـــا ال ـــل 9: 36(. م ـــامل الرس ـــا« )أع ـــْت تَْعَملَُه كَانَ

ـــن؟  اآلخري
3. مـــن الســـهل أن تقـــوم بأعـــال جيـــدة عندمـــا يتـــم اإلشـــادة بـــك والثنـــاء عليـــك 
ـــن  ـــاذا ع ـــن م ـــابه. لك ـــا ش ـــة« أو م ـــال الصالح ـــوذج »لألع ـــك من ـــىل أن ـــك ع ـــر إلي والنظ
ـــا  ـــا أحـــد، وال يكـــرتث به ـــن، أمـــور ال يعـــرف وال يســـمع عنه ـــام بأمـــور ألجـــل اآلخري القي

ـــاعدة(؟ ـــى املس ـــذي تلق ـــخص ال ـــدا الش ـــا ع ـــد )رمب أح
4. ســـأل أحدهـــم شـــخصاً مســـيحياً الســـؤال التـــايل: »مـــا الهـــدف مـــن حياتـــك؟« فأجـــاب 
املســـيحي، »أَْن أعطـــي، وأن ال أطلـــب شـــيئاً يف املقابـــل.« إىل أي مـــدى يلّخـــص هـــذا 

ـــحيني؟  ـــا كمس ـــه موقفن ـــون علي ـــب أن يك ـــا يج ـــواب م الج
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13- 19 آب )أغسطس(الدرس الثامن

املسيح برهن عىل عطفه

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: 2ملوك 13: 23؛ خروج 2: 23- 25؛ لوقا 7: 11- 16؛ 1يوحنا 3: 17؛ 

يوحنا 11: 35؛ رومية 12: 15؛ 2كورنثوس 1: 3و 4. 

آية الحفظ: »َفلَاَّ َخَرَج يَُسوُع أَبْرَصَ َجْمًعا كَِثريًا َفَتَحنََّن َعلَْيِهْم َوَشَفى َمْرَضاُهْم« )متى 14: 14(.

كانت هناك فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، وكانت هذه الفتاة تصارع مع ما تصارع معه   
الفتيات يف عمرها من تحديات ومشكالت، إاّل أّن حياتها كانت مثناً لهذا الرصاع. وَمن ميكنه أن 

يتخيل ما أصاب الوالدين من مرارة وأمل؟
جاء قس الكنيسة التي يتعبدون بها إىل املنزل. وجلس يف غرفة املعيشة بجانب الوالدين   
لفرتة طويلة ومل يقل شيئاً عىل اإلطالق. كل ما فعله هو أنه عاش معهم أحزانهم. وبعد ذلك بدأ 
القس ينتحب. وأخذ يجهش بالبكاء إىل أن جفت دموعه. ثم، ودون أن ينبس ببنت شفة، نهض 

واقفاً وغادر البيت. 
وبعد ذلك بفرتة، أعرب والد الفتاة للقس عن مدى تقديره ملا فعله القس يف يوم الجنازة.   
فإن هذا األب وزوجته مل يكونا يف ذلك اليوم بحاجة إىل كلامت، ومل يكونا بحاجة إىل وعود، وال 

بحاجة إىل مشورة. بل إن ما كانا يحتاجانه يف ذلك الحني هو التعاطف والتحنن الخالصني. 
قال األب للقس، »أنا ال ميكنني أن أقول لك مدى ما كان يعنيه تحننك بالنسبة لنا.«  

قّة والحزن عىل اآلخرين  إن التحنن يعني »الشفقة« و »الرثاء« وهو مرتبط بالعطف والرِّ  
اكرتاثك  مدى  تعكس  عميقة  بطريقة  ولكن  ما  »مع« شخص  تكون  أن  يعني  إنه  ومواساتهم. 
أحزانهم  اآلخرين يف  تجاه  الحنان  إظهار  فإنَّ  الصادقة يف تخفيف آالمهم وأحزانهم.  ورغبتك 

ومآسيهم يعطي مفهوم »االختالط« باآلخرين بُعداً جديداً ومستوى أعىل. 
لقد كان التحنن أيضاً وسيلة هامة من وسائل وصول املسيح إىل الناس وتواصله معهم وعمله   

عىل تخفيف آالمهم وأوجاعهم.

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 20أب )أغسطس(.
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14 آب )أغسطس( األحد

ساع األنني

ميكـــن للكـــون أن يبـــدو وكأنـــه مـــكان مخيـــف جـــداً. ففـــي ظـــل اتســـاعه وبرودتـــه   
ـــر  ـــوف أك ـــذا الخ ـــح ه ـــد أصب ـــه. وق ـــش في ـــن نعي ـــا ونح ـــا وتفاهتن ـــعر بضآلتن ـــه نش وضخامت
انتشـــاراً مـــع ظهـــور العلـــوم الحديثـــة التـــي كشـــفت تلســـكوباتها العمالقـــة عـــن وجـــود 
ـــك املزاعـــم  ـــا أن يدركـــه بســـهولة. أضـــف إىل ذل ـــري مـــام ميكـــن لخيالن كـــون أكـــر وأوســـع بكث
ـــاس  ـــن للن ـــا ميك ـــن هن ـــق. وِم ـــرة وجـــود الخال ـــي فك ـــي تنف ـــن« الت ـــة »داروي ـــة لنظري املتطرف
أن يصارعـــوا مـــع الشـــعور باليـــأس يف وســـط كـــون شاســـع يبـــدو أنـــه ال يهتـــم بنـــا عـــىل 

اإلطـــالق. 
ـــق  ـــام يتعل ـــاً في ـــة متام ـــة نظـــر مختلف ـــدس وجه ـــاب املق ـــا الكت ـــّدم لن ـــة الحـــال، يق وبطبيع  

مبكاننـــا ومكانتنـــا يف الكـــون.

ـــة  ـــاقطة واملتصدع ـــه الس ـــاه خليقت ـــه تج ـــن الل ـــن تحن ـــة ع ـــوص التالي ـــا النص ـــاذا تعلّمن م
هنـــا عـــىل األرض؟
   قضاة 2: 16- 18  
   2ملوك 13: 23  

   إشعياء 54: 7و 8و 10  

 

عـــىل عكـــس الفكـــرة الشـــائعة عـــن اللـــه يف العهـــد القديـــم بوصفـــه إلهـــاً صارمـــاً وال   
ـــد،  ـــد الجدي ـــه يف العه ـــة تقدمي ـــيح وكيفي ـــه باملس ـــد مقارنت ـــاً عن ـــن، خصوص ـــم وال يتحن يرح
نجـــد أن هـــذه اآليـــات أعـــاله ليـــس ســـوى عـــدد قليـــل مـــن اآليـــات الكثـــرية يف العهـــد 

القديـــم التـــي تبـــني تحنـــن اللـــه عـــىل اإلنســـانية

ـــون  ـــن يعان ـــع الذي ـــه م ـــل الل ـــف يتعام ـــن كي ـــروج 2: 23- 25 ع ـــة يف خ ـــا اآلي ـــاذا تعلمن م
ـــون؟  ويتعذب

 

ـــوع  ـــذا موض ـــوب 5: 11(. وه ـــر يعق ـــاس )انظ ـــؤون الن ـــاً بش ـــاً فائق ـــم اهتامم ـــه يهت إن الل  
رئيـــي نجـــده يف الكتـــاب املقـــدس كافـــة. 

ـــاً...  ـــريه التفات ـــى ال يع ـــا حت ـــراً م ـــتصغر أم ـــا.... وال يس ـــن أحزانن ـــر م ـــب يتأث ـــه املح »وقلب  
ـــا الســـاموي ويهتـــم لهـــم بهـــا«  وال تصيـــب أحـــد أوالده األصاغـــر نكبـــة.... إال ويعلـــم بهـــا أبون

ـــة، 85(. ـــاة، صفح ـــق الحي ـــوة، طري )روح النب
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مـــا هـــو نـــوع األنـــني الجاعـــي الـــذي يصعـــد إىل الســـاء يف مجتمعـــك، وكيـــف ميكـــن للـــه 
ـــون وتســـاعدهم؟ ـــن يعان ـــن عـــىل أولئـــك الذي أن يســـتخدمك لتتحن

15 آب )أغسطس( االثنني

مخلّصنا الحنون املتعاطف

ــرت  ــة، واجــه حــاالت أظه ــه األرضي ــاء خدمت ــاس أثن ــع الن ــط م ــام كان املســيح يختل بين  
ــَن  ــرًيا فَتََحنَّ ــا كَِث ــرَصَ َجْمًع ــوُع أَبْ ــَرَج يَُس ــامَّ َخ ــني. »فَلَ ــا املتأمل ــع أصحابه ــه م ــه وتعاطف تحنن

َعلَيِْهــْم َوَشــَفى َمْرَضاُهــْم« )متــى 14: 14(. 

ــن  ــان ع ــان الكتابيت ــان الفقرت ــا هات ــاذا تعلّمن ــا 7: 11- 16. م ــى 9: 35و 36 ولوق ــرأ مت اق
ــن؟  ــاه اآلخري ــني تج ــف الحقيقي ــن والتعاط ــار التحن ــة إظه كيفي

 

إن كلمــة »تحنــن« تحــرض إىل الذهــن أيضــاً كلــامت ذات صلــة مثــل التعاطــف والشــفقة   
والرقــة. ووفقــاً لقواميــس مختلفــة، فــإنَّ كلمــة تحنــن تعنــي اإلشــفاق والتعاطــف. واإلشــفاق 
ــاعر  ــم مش ــىل فه ــدرة ع ــو الق ــف ه ــخص. والتعاط ــاة الش ــع معان ــف م ــزن متعاط ــو ح ه

ــم.  ــم وأوجاعه ــاركتهم آالمه ــن ومش اآلخري
إن التحنــن والتعاطــف يعنيــان أننــا ال نــدرك فقــط مــا يعــاين منــه اآلخــرون بــل يعنيــان   

ــم.  ــداواة معاناته ــف وم ــاعدة يف تخفي ــد املس ــا نري ــك أنن كذل
ــك،  ــاس يف مجتمع ــدث للن ــة تح ــور محزن ــن أم ــمع ع ــا تس ــك عندم ــي ردة فعل ــا ه م  
كاحــرتاق بيوتهــم أو حــدوث وفــاة يف األرسة؟ هــل تكتفــي بــأن تأســف عــىل مــا حــدث، ثــم 
ــه؟ أَْم أنَّ مشــاعر التعاطــف  ــذي مــن الســهل جــداً عمل ــه، وهــو الــيء ال تنــى األمــر برمت
لديــك تنتفــض وتدفعــك إىل التحنــن والشــفقة عليهــم؟ إن التحّنــن الصــادق ســوف يقــودك إىل 
العمــل عــىل تعزيــة أصدقائــك والغربــاء كذلــك بطــرق فاعلــة وعمليَّــة. وميكــن القيــام بذلــك 
مــن خــالل إرســال بطاقــة تعــرب فيهــا عــن تعاطفــك مــع اآلخريــن، أو بإظهــار تحنــن أعمــق 
مــن خــالل زيارتــك لهــم واملســاعدة يف تلبيــة احتياجاتهــم العاجلــة. إن املحبــة العاملــة هــي 

ــن الحقيقــي.  النتيجــة الواضحــة للتحن
مــن الجيــد أن األفــراد ومنظــامت اإلغاثــة متيــل إىل أن تســتجيب للكــوارث الكبــرية برحمة   
وإشــفاق. ومــع ذلــك، فإننــا يف بعــض األحيــان قــد ال نـُـويل اهتاممــاً كبــرياً باملصائــب والكــوارث 

»األصغــر« التــي تؤثــر بشــدة يف شــخص مــا. 
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ــايل:  ــن إىل املســتوى الت ــل أخــذ التحن ــن ب ــِف بإظهــار التعاطــف والتحن إن املســيح مل يكت  
القيــام بأعــامل نابعــة عــن تحننــه. وبطبيعــة الحــال، نحــن مدعــوون إىل القيــام بعمــل الــيء 
نفســه. فإنــه بإمــكان أي شــخص أن يشــعر بالحــزن أو التعاطــف مــع شــخص آخــر ميــر مبحنــة 
أو مصيبــة. لكــن الســؤال هــو: مــا الــذي يدفعنــا تحننــا إىل القيــام بــه تجــاه األشــخاص الذيــن 

ميــرون باملحــن والضيــق؟ 

ـــة يف  ـــول كارث ـــار ح ـــرأ األخب ـــه تق ـــت زوجت ـــا كان ـــار بين ـــاول اإلفط ـــل يتن ـــاك رج كان هن
ـــات  ـــع لحظ ـــان لبض ـــدث الزوج ـــد أن تح ـــىل. وبع ـــا آالف القت ـــت وراءه ـــر خلف ـــد آخ بل
حـــول مـــدى بشـــاعة مـــا حـــدث، غـــرّي الـــزوج املوضـــوع وســـأل عـــا إذا كان الفريـــق 
ـــة طـــرق  ـــة الســـابقة. بأي ـــي أُقيمـــت يف الليل ـــاراة الت ـــاز يف املب ـــد ف ـــدم ق املحـــي لكـــرة الق
ـــه  ـــام ب ـــا القي ـــذي ميكنن ـــا ال ـــه، وم ـــيء نفس ـــل ال ـــا بعم ـــد م ـــني إىل ح ـــنا مذنب ـــد أنفس نج

ـــك؟  ـــال ذل حي

16 آب )أغسطس( الثالثاء

الشعور باآلخرين

اقــرأ كولــويس 3: 12؛ 1بطــرس 3: 8؛ 1يوحنــا 3: 17. مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــات الكتابيــة 
لنا، وكيف ميكننا إظهار مثل هذه الشفقة والرأفة يف حياتنا؟

 

إن كلمــة التحنــن أو الشــفقة تــأيت مــن الكلمــة الالتينيــة التــي تعنــي أن »تعــاين مــع.« فكام   
عانينــا نحــن أنفســنا مــن أمــور يف حياتنــا فإنــه ميكننــا أن نتفهــم معانــاة اآلخريــن؛ وبــال شــك، 
فإنــه كــام نتــوق إىل أن يبــدي النــاس تحننــاً وإشــفاقاً علينــا يف معاناتنــا، ينبغــي أن نكــون عــىل 

اســتعداد لفعــل الــيء نفســه لآلخريــن عنــد معاناتهــم. 
رأينــا يف درس ســابق قصــة الســامري الصالــح. وقــد قال املســيح عنــد حديثه عن الســامري،   
ــن قــد  ــا 10: 33(. إن هــذا التحن ــَن« )لوق ــامَّ َرآُه تََحنَّ ــِه، َولَ ــاَء إِلَيْ ــاِفًرا َج ــاِمِريًّا ُمَس ــنَّ َس »َولِك
دفــع املســافر الســامري إىل أن يتــرصف نيابــة عــن املجنــي عليــه ِمــن ِقبــل اللصــوص الذيــن 
تركــوه جريحــاً بــني حــي وميــت. ومــن املرجــح أن كالً مــن الكاهــن والــالوي قــد ســأل كل 
واحــد منهــام نفســه قائــالً، »مــاذا ســيحدث يل إذا أنــا ســاعدت هــذا الرجــل؟« ومــن املرجــح 
أن يكــون الســامري قــد ســأل نفســه قائــالً، »مــاذا ســيحدث لهــذا الرجــل إذا مل أســاعده؟« إن 
الســامري يف هــذه القصــة قــد وضــع نفســه مــكان املجنــي عليــه ِمــن ِقبــل اللصــوص وتــرّصف 
عــىل هــذا األســاس. لقــد خاطــر بســالمته ومالــه مــن أجــل شــخص غريــب. وبعبــارة أخــرى، 
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كــون املــرء مســيحياً قــد ينطــوي عليــه التعــّرض للمخاطــر يف بعــض األحيــان، بــل ومحتمــل أن 
يكــون األمــر مكلفــاً للغايــة كذلــك. 

ــذي  ــام ال ــا 15: 20- 32(. ف ــك )لوق ــن الضــال مــن هــذا املنظــور كذل انظــر إىل قصــة االب  
ــن  ــاق التحن ــزاع األرسي؟ إنَّ عن ــادات والن ــة لالنتق ــه ُعرض ــال وجعل ــن الض ــد االب ــه وال فعل
ورداء االنتــامء وخاتــم الثقــة ونعــل الحريــة والدعــوة إىل االحتفــال جميعهــا تعكــس الفــرح 
غــري األنــاين ِمــن ِقبــل األب الــذي كان عــىل اســتعداد للتضحيــة بــكل يشء مــن أجــل اســتعادة 
ــّذر ومتهــور ومــرف وغــري منضبــط. مــن  واســرتداد ابنــه الضــال. إن كلمــة الضــال تعنــي ُمبَ
املؤكــد أن هــذا الســلوك يصــف مســار االبــن يف هــذه القصــة. لكــن توقــف للحظــة وفكــر 
يف األمــر هكــذا: فإنــه ردَّاً عــىل عــودة االبــن الضــال ميكــن للمــرء أن يزعــم، ولــه مــا يــرره 
ــا  ــح كل م ــور مبن ــام بته ــاً وق ــه كلي ــن كرامت ــىل ع ــد تخ ــة ق ــذه القص ــك، أن األب يف ه يف ذل
ــه األكــر مرفــاً ومهــدراً وغــري منضبــط.  ــه الفوضــوي. وقــد كان األب يف نظــر ابن ــه البن لدي
وهكــذا أصبــح األب ضــاالً عنــد رؤيتــه البنــه الــذي كان ضــاالً وتــاب. وقــد دفعــه قلبــه املتســم 

بالتحنــن والشــفقة إىل التخــي عــن كافــة مــا لديــه مــن أجــل أن يســرتد ابنــه الضــال. 
إن هــذا املســتوى مــن الشــفقة والتحنــن يتضمــن التخــي عــن الــذات، وميكنــه أن يجعلنــا   
ُعرضــة لــكل االنتقــادات املرتتبــة عــىل أعاملنــا بينــام نحــن نعــاين مــع شــخص مــا ونســعي إىل 

اســرتداده. وباختصــار، قــد يكــون أمــر إظهــار التحنــن والشــفقة والتعاطــف مكلفــاً. 

17 آب )أغسطس( األربعاء

بََك يَُسوُع 

»بَــَك يَُســوُع« )يوحنــا 11: 35(. مــاذا تخربنــا هــذه اآليــة، ليــس فقــط عــن ُحُنــّو املســيح،   
ــك  ــن؟ انظــر كذل ــاة اآلخري ــد شــعر مبعان ــري ق ــّو الب ــه يف هــذا الُحُن ــف أن ولكــن عــن كي

روميــة 12: 15. 

 

يف يوحنــا 11: 35، أظهــر املســيح التعاطــف والرأفــة والشــفقة النابعــة مــن أعامقــه. وعــىل   
الرغــم مــن أنــه كان عــىل وشــك إقامــة لعــازر مــن األمــوات، إال أن أحــزان أفــراد األرسة التــي 

كان مقربــة إليــه قــد أثَّــرت عليــه جســدياً ووجدانيــاً. 
ــد كان  ــل لق ــز فحســب، ب ــه العزي ــاة صديق ــي عــىل وف ــك، فاملســيح مل يكــن يب ومــع ذل  
ينظــر إىل صــورة أكــر مــن ذلــك بكثــري، أال وهــي معانــاة اإلنســانية جمعــاء بســبب ويــالت 

ــة.  الخطي
»فلقــد كان يحمــل عبئــا ثقيــال هــو عــبء آالم النــاس وأحزانهــم مــدى األجيــال. لقــد رأى   
اآلثــار الرهيبــة لتعــدي النــاس رشيعــة اللــه. لقــد رأى يف تاريــخ العــامل منــذ مــات هابيــل أن 
الــرصاع الهائــل بــني الخــري والــرش مل يخمــد أواره بعــد. وإذ نظــر إىل األمــام إىل الســنني القادمــة 
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ــاآلالم  ــد أحــس ب ــب كل إنســان. لق ــذي هــو نصي ــوت ال ــوع وامل رأى اآلالم واألحــزان والدم
ــس  ــا الجن ــار. إن بالي ــال واألمص ــة يف كل األجي ــرى آالم األرسة البرشي ــو ي ــه وه ــرص قلب تعت
البــرشي الخاطــئ ثقلــت عــىل نفســه فانفجــرت ينابيــع دموعــه عندمــا تــاق ألن يخفــف مــن 

هــول تلــك الباليــا« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة501و 502(.
ــا، رأى  ــا أن يعرفه ــد منَّ ــن ألح ــرق ال ميك ــه بط ــاله: فإن ــوة أع ــامت روح النب ــر يف كل فك  

املســيح »آالم النــاس وأحزانهــم مــدى األجيــال.«
إننــا بالــكاد نســتطيع التفكــري يف أمل أولئــك الذيــن نعرفهــم أو تربطنــا بهــم عالقــة وثيقــة.   
ثــم أضــف إىل ذلــك آالم اآلخريــن الذيــن نقــرأ عنهــم يف األخبــار. ومــع ذلــك، نجــد هنــا الــرب 
الــذي يعــرف األمــور بطــرق ال نعرفهــا، يبــي عــىل الحــزن الجامعــي لإلنســانية. اللــه وحــده 
هــو الــذي يعلــم املــدى الكامــل للحــزن والويــل البرشيــني. كــم ينبغــي أن يكــون امتنانــا كبــرياً 
ألننــا ال نحصــل إال عــىل ملحــات باهتــة لهــذا الحــزن، وأحيانــاً تبــدو تلــك اللمحــات ثقيلــة جــداً 

بالنســبة لنــا. ولــك أن تتخيــل مــا كان يعتــرص قلــب املســيح يف ذلــك الوقــت. 

ـــكاء  ـــتطيع الب ـــت ال تس ـــالص، » ‘إذا كن ـــش الخ ـــس جي ـــوث، مؤس ـــام ب ـــرال ولي ـــال الج ق
ــا أن نســـتخدمك يف الخدمـــة’ « ]روجـــر س. جرينـــواي  عـــىل املدينـــة، فنحـــن ال ميكننـ
ـــر  ـــة بيك ـــغيان: مجموع ـــدز، ميش ـــد رابي ـــر )جران ـــوز فرونت ـــن ني ـــام: ميش ـــويث مونس وتيم
ـــا؟  ـــكل واحـــد من ـــه ل للنـــر، 2000(، صفحـــة 246[. مـــاذا ينبغـــي لهـــذه الكلـــات أن تقول

18 آب )أغسطس( الخميس

ُمعّزي من نوع آخر

يَنــا يِف  أَْفــِة َوإِلــُه كُلِّ تَْعِزيَــٍة، 4 الَّــِذي يَُعزِّ »ُمَبــاَرٌك اللــُه أَبُــو َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيحِ، أَبُــو الرَّ  
ى نَْحــُن  َي الَِّذيــَن ُهــْم يِف كُلِّ ِضيَقــٍة ِبالتَّْعِزيَــِة الَِّتــي نََتَعــزَّ كُلِّ ِضيَقِتَنــا، َحتَّــى نَْســَتِطيَع أَْن نَُعــزِّ
ِبَهــا ِمــَن اللــِه« )2كورنثــوس1: 3و 4(. مــاذا يخربنــا بولــس هنــا حــول كيــف ميكــن ملعاناتنــا 
ــا ملَــن هــو  الشــخصية أن تســاعدنا عــىل أن نكــون أكــرث فاعليــة يف إظهــار تعاطفنــا وتعزيتن

حولنــا؟ كيــف اختــربت حقيقــة هــذه الكلــات يف حياتــك؟ 

 

ــاً، أو  ــي )مع ــة« مــن قســمني. القســم األول يعن ــة، تتكــون كلمــة »تعزي يف اللغــة الالتيني  
ــا  ــرب يف معاناتن ــا ال ــوّي(. وإذ يقوين ــي )قَ ــاين يعن ــا( والقســم الث أن تكــون بجــوار شــخص م
ــا  ــا فإنن ــة بن ــا الخاص ــن أحزانن ــم م ــا نتعل ــن. وعندم ــوة لآلخري ــذه الق ــل ه ــتطيع نق فسنس

ــم.  ــن يف معاناته ــة اآلخري ــة يف خدم ــر فعالي ــنكون أك س
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الكنيســة بشــكل عــام بهــا أعضــاء يعانــون وآخــرون يقومــون بالتعزيــة واملواســاة. وميكــن   
ــدد  ــة ملجــأ« )انظــر ســفر الع ــان« - و »مدين ــت أم ــر أن يجعــل كنيســتكم »بي ــذا التضاف له

ــع. ــق إىل املجتم ــال 47: 1- 12( يتدف ــر حزقي ــفاء )انظ ــر ش ــك نه ــاح 35(، وكذل أصح
ــه: فيــام يــي بعــض  ــٌن ميكــن تعلّم ــن وتعزيتهــم هــو فَ إن إظهــار التعاطــف مــع اآلخري  

االقرتاحــات:
• كــن صادقــاً. اصــغ أكــر مــام تتكلــم. تأكــد مــن أن لغة جســدك تعــزز محاولتــك التعاطف   

مــع اآلخريــن وتعزيتهــم. 
ــع  ــدوء م ــكاء به ــون بالب ــاس يتعاطف ــض الن ــخصيتك. بع ــن ش ــاً ع ــاً نابع ــر تعاطف • اظه  
الشــخص الــذي ميــر مبحنــة. وهنــاك آخــرون ال يبكــون ولكنهــم يظهــرون تعاطفهــم مــن خــالل 

ــني. ــزاء للمنكوب ــب الع ــيء يجل ــب ل الرتتي
• يف كثــري مــن األحيــان يكــون حضــورك يف حــد ذاتــه أكــر أهميــة مــن الحديــث أو القيــام   

بــيء مــا. 
• دع الناس يحزنون بطريقتهم الخاصة.   

ــم املحــن  ــا تصيبه ــاس عندم ــا الن ــر به ــا مي ــاً م ــي غالب ــىل مراحــل الحــزن الت ــّرف ع • تع  
والباليــا.

• خــذ حــذرك ِمــن قــول، »أنــا أعــرف كيــف تشــعر.« فهنــاك احتامليــة أنــك ال تعــرف مــا   
ــاً.  ــه حق يشــعرون ب

• ويفّضل كذلك حصول الشخص املنكوب عىل املشورة املهنية املتخصصة.  
• ال تقــل »ســوف أصــي مــن أجلــك« مــا مل تكــن تنــوي حقــاً أن تفعــل ذلــك. وإن أمكــن،   
ــَؤَدَة  ــىل تُ ــت ع ــض الوق ــه بع ــضِّ مع ــه وأَقَ ــم بزيارت ــوب وق ــخص املنك ــل الش ــن أج ــلِّ م َص

ــجعة.  ــة املش ــاب املقدس ــود الكت ــض وع ــه بع ــارك مع وش
• قم بتنظيم مجموعات دعم ومساندة )إن وجدت( يف كنيستك أو يف مجتمعك.  

19 آب )أغسطس( الجمعة

ملزيد من الدرس
ــى 15: 32- 38؛ مرقــس 6: 34- 44؛  ــان 3؛ مالخــي 3: 17؛ مت ــة 24: 10- 22؛ يون ــرأ تثني اق  

غالطيــة 6: 2؛ عرانيــني 10: 32- 34. 
اقــرأ لــروح النبــوة صفحــة 84و 85 مــن الفصــل الــذي بعنــوان »الصــالة«، يف كتــاب طريــق   

الحيــاة.
ــالت معــاً وقامــوا مــع أطفالهــم  ــل مــن العائ خــالل إحــدى العطــالت، اجتمــع عــدد قلي  
الصغــار بإعــداد باقــات مــن املــواد الغذائيــة ومســتلزمات النظافــة لتوزيعهــا عــىل الكثــري مــن 
ــب  ــوا إىل قل ــن يف مدينتهــم. وبعــد العمــل لبضــع ســاعات اســتقلوا ســياراتهم وذهب املرشدي
املدينــة. ويف غضــون نصــف ســاعة، قامــوا بتوزيــع كل مــا أعــّدوه مــن طعــام ومســتلزمات. 
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قامــوا بعــد ذلــك بزيــارة املتحــف ومــن ثــم ذهبــوا لتنــاول العشــاء. وبينــام كانــوا يف طريــق 
عودتهــم إىل الســيارات، قــال أحدهــم، »أنــا ســعيد أننــا قمنــا بهــذا النشــاط الخــريي. لكــن هــل 
الحظتــم أن معظــم مــن أطعمناهــم اليــوم هــم عــىل األرجــح جيــاع مجــدداً؟« ال شــك يف أن 
هنــاك الكثــري جــداً مــن النــاس يف العــامل يحتاجــون إىل التعزيــة والتعاطــف واملســاعدة لدرجــة 
ــام بــأي يشء يف ظــل مثــل هــذه األعــداد  ــالً: مــا جــدوى القي أنــه ميكــن للمــرء أن يفكــر قائ
الغفــرية مّمــن هــم يف عــوز واحتيــاج؟ فــإّن مــا نقــوم بــه بالــكاد يحــدث تأثــرياً! مــع ذلــك، فــإّن 
مثــل هــذا النــوع مــن التفكــري قــد ينجــم عنــه الكثــري مــن املشــكالت. أوالً، إذا فكــر الجميــع 
ــه لــن يكــون هنــاك أحــٌد يســاعد أحــداً، وســتزداد االحتياجــات ويصبــح  بهــذه الطريقــة فإن
األمــر أســوأ مــام هــو عليــه. ومــن ناحيــة أخــرى، إذا قــام كل شــخص ميكنــه املســاعدة مبــد يــد 
العــون ملـَـن هــم يف احتيــاج فســيعمل ذلــك عــىل الحــد مــن تفاقــم الحاجــة، رغــم مــا هــي 
عليــه مــن ســوء. ثانيــاً، إننــا ال نقــرأ يف الكتــاب املقــدس أنــه ســيتم القضــاء عــىل آالم ومعانــاة 
ــدس  ــاب املق ــا الكت ــع، يخرن ــذه األرض. يف الواق ــرش يف ه ــىل ال ــك ع ــاء كذل ــرش، وال القض الب
بعكــس ذلــك. فإنــه حتــى عندمــا كان املســيح هنــا بالجســد، مل يقــِض عــىل كل معانــاة البــرش. 
لقــد قــام بــكل مــا أمكنــه القيــام بــه. ويجــب علينــا نحــن أيضــاً أن نفعــل الــيء نفســه، أي 

أن نعمــل عــىل تعزيــة اآلخريــن والتحنــن عليهــم ومســاعدة َمــن يف وســعنا مســاعدتهم. 

أسئلة للنقاش
1. كيـــف ميكـــن لكنيســـتكم أن تتحـــول إىل مـــكان آمـــن لشـــفاء منكـــري القلـــوب 

ــني؟ واليائسـ
ـــل  ـــذي يجع ـــبب ال ـــن الس ـــريون ع ـــاءل كث ـــايل: »يتس ـــاس الت ـــف االقتب ـــوا يف الص 2. ناقش
اللـــه ال يتـــرصف حيـــال معانـــاة البـــر. ويتســـاءل اللـــه عـــن الســـبب الـــذي يجعـــل 
الكثـــري مـــن شـــعبه ال يهتمـــون باآلخريـــن ويرعونهـــم« ]دوايـــت نيلســـون، إتَّبـــاع آالم 
ـــل  ـــر، 2005([ ه ـــع والن ـــادئ للطب ـــط اله ـــة املحي ـــو: رابط ـــة ايداه ـــا، والي ـــيح )بامب املس
تـــرى أن هـــذه العبـــارة تقـــدم وصفـــاً صحيحـــاً لحالتنـــا؟ وإذا كان األمـــر كذلـــك، مـــا 

الـــذي ميكننـــا القيـــام بـــه إلحـــداث التغيـــري املطلـــوب؟
ـــادق  ـــا الص ـــة واهتامن ـــا الرقيق ـــوة: »إن كلاتن ـــروح النب ـــايل ل ـــاس الت ـــر إىل االقتب 3. انظ
ـــا  ـــن قلوبن ـــس. إن تحن ـــىل النف ـــم ع ـــي تخي ـــك الت ـــة والش ـــوم التجرب ـــح غي ـــوف يكتس س
ـــاج  ـــي تحت ـــوب الت ـــواب القل ـــح أب ـــىل فت ـــدرة ع ـــه الق ـــيح لدي ـــن املس ـــايك تحن ـــذي يح ال
ـــد 9،  ـــة، مجل ـــهادات للكنيس ـــوة، ش ـــِفقة« )روح النب ـــة املُْش ـــيح الرقيق ـــة روح املس إىل ملس
صفحـــة 30(. مـــاذا ينبغـــي لهـــذا األمـــر أن يخربنـــا عـــن القـــدرة الهائلـــة للخـــري التـــي 
ـــق بالوصـــول إىل الحـــزاىن ومســـاعدتهم؟ ـــا يتعل ـــا في ـــن أن يحققانه ـــة والتحن ميكـــن للرأف
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20-26 آب )أغسطس(  الدرس التاسع

املسيح خدم حاجاتهم

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: مرقس 5: 22- 43؛ 10: 46- 52؛ يوحنا 5: 1- 9؛ مزمور 139: 1- 

13؛ مرقس 2: 1- 12؛ أعامل 9: 36- 42. 

ِبِبَشاَرِة  َويَكِْرُز  َمَجاِمِعَها،  يِف  يَُعلُِّم  َوالُْقَرى  كُلََّها  الُْمُدَن  يَطُوُف  يَُسوُع  »َوكَاَن  الحفظ:  آية 
ْعِب« )متى 9: 35(. الَْملَكُوِت، َويَْشِفي كُلَّ َمَرٍض َوكُلَّ ُضْعٍف يِف الشَّ

كانت هناك راعية كنيسة أدفنتستية يف دولة أفريقية مل ترغب يف التوقف عن الخدمة بعد   
تقاعدها. وكان مجتمعها بحاجة إىل الشفاء بسبب ويالت فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.

وكانت الحاجة األكر إلحاحاً هي أن اليتامى املصابني مبرض اإليدز ال يحصلون عىل التغذية   
الكافية التي يحتاجونها. يف عام 2002، بدأت راعية الكنيسة واالعضاء بإطعام األطفال يف املجتمع 
وجبة متكاملة ستة أيام يف األسبوع. وقد بدأوا أوالً بإطعام 50 طفالً. وبحلول عام 2012 كانوا 

يطعمون 300 طفالً يومياً. 
هذا األمر دفع بهم إىل تأسيس حضانة لألطفال. ويذهب إىل هذه الحضانة 45 طفالً. تشتمل   
الخدمات األخرى عىل توزيع املالبس املقدمة من وكالة »أدرا األدفنتستية« للتنمية واإلغاثة، 
ومشاركة الخرضوات والذرة التي يجمعونها من حديقة يعملون عىل زراعتها، واالعتناء باملرض. 
وقد أنشأوا برنامج لتنمية مهارات النساء بحيث تقوم النساء بتعليم بعضهن البعض املهارات 
اليدوية التي تساعدهن عىل كسب لقمة العيش. وقد أدى هذا اإلعالن عن محبة املسيح إىل 
الكنيسة. لكن بدءاً من  البداية كان هناك خمسة أعضاء فقط بهذه  والدة كنيسة جديدة. يف 
بُل لبناء دار لأليتام ومبنى كنيسة  عام 2012، كان يحرض الكنيسة 160 شخصاً. وقد وفّر الله السُّ

جديد يف عام 2012. 
يا له ِمن مثل قوي وعمي حول كيف يعد العمل عىل تلبية احتياجات املجتمع أمراً هاماً   

جداً بالنسبة للمسيحيني.

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 27 آب )أغسطس(.
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21 آب )أغسطس( األحد

استوقاف من أجل الخدمة

نــزل املســيح مــن القــارب عــىل الشــاطئ بالقــرب مــن كفــر ناحــوم. )انظــر مرقــس 5(.   
وكان تالميــذه ال يزالــون يعانــون مــن الرعــب الناجــم عــن اللقــاء الــذي كان لهــم مــع الرجــل 
ــاك  ــت هن ــادة، كان . وكالع ــرْشِ ــُدِن الَْع ــُدوِد الُْم ــِط ُح ــياطني يِف َوْس ــكنه الش ــت تس ــذي كان ال
حشــود للقــاء املســيح. وكان يف الحشــود أنــاس يتدافعــون ليكونــوا بالقــرب منــه. وعــىل الفــور 
جــاءه النــاس طلبــاً يف املســاعدة. ويف هــذه املــرة، كان َمــن يطلــب املســاعدة هــو َواِحــٌد ِمــْن 

ــُرُس. ُرَؤَســاِء الَْمْجَمــعِ اْســُمُه يَاِي

اقــرأ مرقــس 5: 22- 43. مــا الــذي اســتوقف املســيح وهــو يف طريقــه لخدمــة احتياجــات 
رئيــس املجمــع هــذا، وكيــف كانــت ردة فعــل املســيح عــىل هــذا التعويــق؟ واألهــم مــن 
ذلــك، مــا هــي الــدروس التــي يجــب أن نســتخلصها ألنفســنا مــن القصــة وكيــف ينبغــي أن 

يكــون رد فعلنــا عندمــا نُعــاق ونســتوَقف مــن أجــل أن نقــدم خدمــة ملَــن يحتاجهــا؟

 

دعونــا نواجــه األمــر، ال أحــد ِمنَّــا يحــب أن يُعــاق أو يعطّل، أليــس كذلك؟ نحن مشــغولون،   
ولدينــا أشــياء نقــوم بهــا وأماكــن نذهــب إليهــا وأعــامل ينبغــي إنجازهــا. إننــا نضــع أهدافــاً 
ألنفســنا ونرغــب يف تحقيــق هــذه األهــداف، وأحيانــاً يكــون علينــا تحقيقهــا يف إطــار زمنــي 

معــني أيضــاً. وهكــذا ميكــن للمعوقــات واملعطــالت أن تقــف يف طريــق قيامنــا بذلــك.  
وهــذا هــو الســبب يف أننــا قــد نشــعر باإلزعــاج إذا جاءنــا شــخص لديــه حاجــة أو يطلــب   
املســاعدة يف أوقــات غــري مناســبة بالنســبة لنــا. يف بعــض األحيــان، ال يكــون مبقــدورك تــرك 
مــا تقــوم بــه مــن أعــامل لتلبيــة حاجــة معينــة لشــخص مــا. ويف الوقــت نفســه، كــم هــو عــدد 
املــرات التــي يكــون مبقدورنــا تــرك مــا نقــوم بــه مــن أعــامل ومســاعدة َمــن هــم يف حاجــة، 

ومــع ذلــك نحــن ال نفعــل ألننــا ببســاطة ال نريــد القيــام بذلــك؟ 
ــن خــالل  ــأيت م ــا ت ــرياً م ــاس كث ــة احتياجــات الن ــرص لخدم ــإن أعظــم الُف ــك، ف ــع ذل وم  
توقيفنــا وتعويقنــا ِمــن ِقبــل َمــن هــم يف احتيــاج للدعــم واملســاعدة. معظمنــا يحــاول تجّنــب 
ــمناها  ــي رس ــا الت ــق خططن ــن تحقي ــا م ــدم متكنن ــد ع ــب عن ــا، ونغض ــا أو يوقفن ــا يعوقن م
ألنفســنا نتيجــة مثــل هــذه اإلعاقــات. وإذ ننظــر إىل خدمــة املســيح فســنالحظ أن بعضــاً مــن 
االحتياجــات التــي عمــل املســيح عــىل تلبيتهــا لآلخريــن قــد حصلــت بعــد أن اِْســتُْوِقَف مــن 
ِقبــل النــاس بينــام كان يف طريقــه إىل القيــام بــيء آخــر، وقــد اســتجاب املســيح ملثــل هــذا 
التعويقــات بــكل محبــة. وإذا فكرنــا يف األمــر، فســنجد أن العديــد مــن الفــرص التــي تتــاح لنــا 
للخدمــة تأتينــا يف شــكل اســتوقاف وعرقلــة. لقــد ســبق ونظرنــا إىل قصــة الســامري الصالــح. 
فَمــن يــدري إىل أيــن كان الســامري ذاهبــاً، ومــا الــذي كان ســيفعله عندمــا يصــل إىل هنــاك؟ 
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ــل  ــن أج ــل م ــف والتعطّ ــه التوقّ ــاعدة. إن ــة واملس ــف للخدم ــد توق ــك ق ــم ذل ــه رغ لكن  
تقديــم الخدمــة.

ـــة حاجـــة  ـــاً يف املســـاعدة أو لتلبي متـــى كانـــت آخـــر مـــرة اســـتوقفك فيهـــا شـــخص مـــا طلب
مـــا لديـــه؟ كيـــف كان رد فعلـــك واســـتجابتك؟ 

22 آب )أغسطس( االثنني

كيف ميكنني مساعدتك؟ 

اقـــرأ مرقـــس 10: 46- 52 ويوحنـــا 5: 1- 9. يف كلتـــا الحالتـــني، ســـأل املســـيح أســـئلة؟ يف 
ـــك؟  ـــيح ذل ـــل املس ـــاذا فع ـــادك، مل اعتق

 

ـــه، عـــىل الرغـــم مـــن أن  ـــامَّ يريدان ـــني أن املســـيح ســـأل الشـــخصني َع ـــا الحالت الحـــظ يف كلت  
ـــرف  ـــيح كان يع ـــإن املس ـــاً، ف ـــك واضح ـــن ذل ـــو مل يك ـــى ل ـــل وحت ـــاً. ب ـــه كان واضح ـــا يريدان م

ـــال.  ـــة ح ـــىل أي ـــه ع ـــا يحتاجان م
ومـــع ذلـــك، فـــإّن املســـيح ومـــن خـــالل طرحـــه لهـــذه األســـئلة قـــد أظهـــر احرتامـــه   
ـــا  ـــا كان ـــرتث مل ـــك يك ـــه كان بذل ـــام، وبأن ـــي إليه ـــه كان يصغ ـــر أن ـــد أظه ـــني. لق ـــن الرجل لهذي
ـــه  ـــون إلي ـــن يتحدث ـــة إىل َم ـــون بحاج ـــوال يكون ـــن األح ـــري م ـــاس يف كث ـــه. إنَّ الن ـــان من يعاني
ـــاكله  ـــن مش ـــث ع ـــن الحدي ـــخص م ـــن الش ـــرد متّك ـــن ملج ـــاً ميك ـــم. فأحيان ـــي إليه ـــن يصغ وَم

وهمومـــه أن يســـاعد يف جعـــل ذلـــك الشـــخص يشـــعر بتحّســـن. 
ـــك  ـــب ليفحص ـــادة الطبي ـــت إىل عي ـــك دخل ـــو أن ـــعورك ل ـــيكون ش ـــاذا س ـــة، م ـــل للحظ تخي  
ـــة  ـــك وصف ـــب ل ـــم يكت ـــك ومـــن ث ـــة علي ـــاء نظـــرة خاطف ـــه هـــو إلق ـــوم ب ـــا يق فتجـــد أن كل م
طبيـــة ويرصفـــك مـــن عيادتـــه؟ مـــن املؤكـــد أنـــك ستشـــك يف مـــا إذا كان هـــذا الطبيـــب 
ـــي  ـــراض الت ـــن األع ـــألني ع ـــب مل يس ـــول، »إّن الطبي ـــا تق ـــاً. رمب ـــه حق ـــاج إلي ـــا تحت ـــرف م يع
ـــك.«  ـــا إىل ذل ـــدم، أو م ـــط ال ـــن ضغ ـــق م ـــي أو يتحق ـــات قلب ـــتمع إىل دق ـــا، أو يس ـــعر به أش
ـــق  ـــخيص دقي ـــراء تش ـــب إج ـــي »يج ـــب ه ـــة الط ـــة مهن ـــية ملزاول ـــد األساس ـــدى القواع إنَّ إح

ـــالج.« ـــل الع قب
ـــاس  ـــايف الن ـــىل تع ـــز ع ـــذي يركّ ـــريي، ال ـــي التبش ـــل الطب ـــىل العم ـــه ع ـــدأ نفس ـــق املب ينطب  
والعمـــل عـــىل تلبيـــة كافـــة احتياجاتهـــم. يعتقـــد أعضـــاء الكثـــري مـــن الكنائـــس أنهـــم يعرفـــون 
ـــا  ـــم. عندم ـــن يف مجتمعه ـــة اآلخري ـــه لخدم ـــام ب ـــب القي ـــا يج ـــني، م ـــم تخم ـــل، أو ميكنه بالفع
نتحـــدث إىل النـــاس عـــن احتياجاتهـــم واحتياجـــات املجتمـــع فســـنجعلهم بذلـــك يعرفـــون 



73

ـــا أن نخدمهـــم بطـــرق تكـــون  ـــا عـــن كيـــف ميكنن ـــا نهتـــم بهـــم، وهـــذا مـــن شـــأنه أن يخرن أنن
ـــدة. ـــات جدي ـــن صداق ـــن تكوي ـــة م ـــذه الطريق ـــنتمكن به ـــم. وس ـــن ِقبله ـــر ِم ـــع تقدي موض

ـــداء  ـــالل إب ـــن خ ـــات م ـــن معارض ـــه م ـــا تلقون ـــد م ـــم أش ـــم تحطي ـــه ميكنك ـــروا أن » ‘تذك  
االهتـــامم الشـــخيص بالنـــاس الذيـــن تالقونهـــم. لقـــد ابـــدى املســـيح اهتاممـــاً شـــخصياً بالرجـــال 
والنســـاء بينـــام كان يعيـــش عـــىل هـــذه األرض. فإنـــه حيثـــام ذهـــب املســـيح كان طبيـــاً 
مبـــرّشاً. ويجـــب علينـــا أن نقـــوم بعمـــل الخـــري، كـــام فعـــل املســـيح. لقـــد أمرنـــا بإطعـــام 
الجيـــاع وكســـاء العريانـــني وتعزيـــة النائحـــني’ « )روح النبـــوة، خدمـــة الّرعايـــة، صفحـــة 162(.

ليـــس لـــدى معظمنـــا مشـــكلة يف التعبـــري عـــن آرائنـــا. كيـــف ميكننـــا تََعلُّـــم أن نكـــون 
ُمســـتمعني لآلخريـــن بشـــكل أفضـــل؟

23 آب )أغسطس( الثالثاء

االحتياجات األعمق

إن املســيح، بوصفــه الـّـرب، قــد عــرف عــن النــاس أكــر مــام عرفــوه عــن أنفســهم. هنــاك   
العديــد مــن القصــص يف األناجيــل أظهــر فيهــا املســيح أنــه مل يكــن يعــرف مــا كان يفكــر فيــه 

النــاس فحســب )انظــر مرقــس 2: 8( - بــل وكان يعــرف تاريخهــم كذلــك )يوحنــا 4: 18(.  

اقرأ مزمور 139: 1- 13. ماذا تخربنا كلمة الله هنا؟ 
 

ــك  ــة تل ــىل تلبي ــل ع ــد عم ــاس، وق ــات الن ــيح احتياج ــرف املس ــس، ع ــا باألم ــام رأين ك  
االحتياجــات. يف الواقــع، لقــد عــرف املســيح االحتياجــات التــي كانــت دفينــة وغــري ظاهــرة. 
وتتجــىل هــذه الحقيقــة يف قصــة املفلــوج. فعــىل الرغــم مــن أنــه كان واضحــاً، يف الظاهــر، أنَّ 
هــذا اإلنســان كان بحاجــة إىل الشــفاء الجســدي، إال أنــه كان هنــاك مــا هــو أعمــق مــن مجــرد 
، َمْغُفــوَرٌة لـَـَك  هــذا املــرض الظاهــر، وهــذا هــو الســبب يف أن املســيح قــد قــال لــه، »‘يـَـا بَُنــيَّ

ــره وميــي. ــه أن يحمــل رسي ــل أن يطلــب من ــك قب ــاَك’ « )مرقــس 2: 5(، وذل َخطَايَ

اقــرأ مرقــس 2: 1- 12. مــا الــذي كان يجــري يف األعــاق فيــا يتعلــق بهــذا الشــخص؟ وبأيــة 
طــرق ميكــن لهــذه الحاجــة األعمــق أن تكــون مشــكلة بالنســبة لجميــع َمــن نســعى إىل أن 

نخدمهم؟ 
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لقــد عــرف املســيح أن املســألة كانــت تتخطــى املــرض الجســدي يف هــذه الحالــة. »ومــع   
ذلــك فــإن مــا كان يصبــو إليــه هــذا املريــض مل يكــن هــو شــفاء الجســد بقــدر مــا كان يتــوق 
ــامء  ــران الس ــني غف ــال يق ــوع وين ــرى يس ــه أن ي ــو أمكن ــة، فل ــبء الخطي ــن ع ــة م إىل الراح
وســالم اللــه فســيكون قانعــاً باملــوت أو الحيــاة بحســب مــا يريــد اللــه« )روح النبــوة، مشــتهى 

ــال، صفحــة 242(.  األجي
وبالطبــع، نحــن لــن نكــون قادريــن عــىل معرفــة أعــامق النــاس، كــام فعــل املســيح. ومــع   
ذلــك ميكننــا التأكّــد ِمــن أنــه أيــاً كان مــن نخدمهــم، فإنّهــم مخلوقــات تــرضرت مــن الخطيــة. 
ومبعنــى آخــر، أيــاً كانــت احتياجــات النــاس الظاهريــة، غــري أنهــم بحاجــة أيضــاً إىل النعمــة 
ــد مــن معرفــة أن هنــاك إلــه يحبهــم، ومــات مــن أجلهــم، ويريــد مــا هــو األفضــل  وإىل التأكّ

بالنســبة لهــم. 

ـــف  ـــك. كي ـــه يحب ـــة أن الل فكـــر يف مـــدى توقـــك إىل الحصـــول عـــىل يقـــني الخـــالص ومعرف
ـــة؟ ـــذه املحب ـــس ه ـــني ونف ـــذا اليق ـــس ه ـــار نف ـــىل اختب ـــن ع ـــاعد اآلخري ـــك أن تس ميكن

24 آب )أغسطس( األربعاء

طابيثا يف يافا

ــفت  ــا اكتش ــا عندم ــا يف ياف ــه طابيث ــت ب ــذي قام ــا ال ــل 9: 36- 42. م ــامل الرس ــرأ أع اق
يِســنَي  احتياجــات الذيــن ِمــن حولهــا؟ يف أعــامل 9: 41، مــا الــذي تعنيــه ضمنــاً عبــارة »الِْقدِّ

ــَل«؟ َواألََراِم

 

لقــد كانــت طَاِبيثـَـا تلميــذة عاملــة. »َوكَاَن يِف يَافـَـا تِلِْميــَذٌة اْســُمَها طَاِبيثـَـا« )أعــامل الرســل   
9: 36(. هــل ميكــن قــول، »وكان يف ]اســم مدينتــك[ تالميــذ اســمهم ]اســامء مجموعــة املصلني[ 

ممتلئــني »أَْعــاَمالً َصالَِحــًة َوإِْحَســانَاٍت« كانــوا يعملونهــا )أعــامل 9: 36(؟
يِســنَي« يف أعــامل الرســل 9: 41 هــم أعضــاء الكنيســة املســيحية؛ أمــا  املقصــود بـــ » الِْقدِّ  
قامئــة »األرامــل« فقــد تشــتمل عــىل عضــوات الكنيســة وكذلــك َمــن هــن ليســت عضــوات. 
وقــد قامــت طابيثــا بخدمــة كال املجموعتــني. وهكــذا يجــب أن تكــون »يافــا« الخاصــة بكــم 
هــي َمــن هــم خــارج الكنيســة وَمــن هــم داخلهــا. إن الرعايــة املســتمرة ألولئــك الذيــن هــم 
ــل 2:  ــامل الرس ــر أع ــري )انظ ــرازة والتبش ــة للك ــرتاتيجية قوي ــاً اس ــي أيض ــة ه ــل الكنيس داخ
42- 47(. فإنــه ميكــن للنــاس مــن خــارج الكنيســة أن يقولــوا، »انظــروا كيــف يهتــم ويحــب 

ــم البعــض!« األدفنتســت الســبتيون بعضه
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ــني  ــني الفقرت ــررة يف هات ــالة املك ــي الرس ــا ه ــا 15: 12. م ــا 13: 34- 35 ويوحن ــرأ يوحن اق
ــة؟ ــاع هــذه الوصي ــا إتب ــم جــداً بالنســبة لن ــن امله ــد م ــاذا يع ــني، ومل الكتابيت

 

عنــد التخطيــط لخدمــة النــاس ِمــن خــارج كنيســتك، عليــك التفكــري يف االســلوب واملنهــج   
ــتخدمهام.  ــن ستس اللذي

ــة  ــم الخدم ــد تقدي ــة أســاليب ميكــن للكنيســة اســتخدامها عن تصــف إميــي شــريمان ثالث  
للمجتمــع: )1( األســلوب املُتََوطِّــن، يركِّــز عــىل تلبيــة احتياجــات املجتمــع املحيــط بالكنيســة. 
ــص  ــريوس نق ــرىض ف ــامم مب ــة االهت ــن خدم ــؤولة ع ــرأة املس ــوم امل ــال، تق ــبيل املث ــىل س فع
املناعــة البرشية/اإليــدس باختيــار َمــن يعانــون مــن هذا املــرض يف مجتمعهــا املجــاور ويكونون 
بالنســبة لهــا »يافــا« أو املــكان الــذي تقــدم فيــه خدماتهــا. )2( أســلوب البســتاين، يعنــي إمنــاء 
روابــط الخدمــة مــع األحيــاء الســكنية خــارج املنطقــة املجــاورة لكنيســتك مبــارشة، متامــاً كــام 
يعتــر البســتانيني أن بســاتينهم هــي امتــداد لبيوتهــم. أحيانــاً تشــرتك عــدة كنائــس لتشــغيل 
مركــز خدمــة مجتمعيــة يقــع خــارج كل مجتمــع مــن املجتمعــات املحيطــة بالكنيســة مبــارشة. 
ــة  ــري األغذي ــر لتوف ــغيل وإدارة متج ــس بتش ــن الكنائ ــة م ــت مجموع ــدن، قام ــدى امل يف إح
الصحيــة- وهــو املتجــر الــذي نشــأت عــىل أثــره كنيســة جديــدة. )3( أســلوب الراعــي، يقــوم 
بخدمــة كتــل ســّكانية بعينهــا بــدالً مــن الرتكيــز عــىل منطقــة ســكانية بأكلمهــا. ]مقتبســة مــن 
رونالــد جــي ســايدر وآخريــن، الكنائــس التــي تُحــِدث فرقــاً: الوصــول إىل مجتمعــك باألخبــار 

الســارة )جرانــد رابيــدز، ميشــيغان: بيكــر للنــر، 2002( صفحــة 146[.

25 آب )أغسطس( الخميس

الكنيسة العاملة

بِّ أَْعَالََك َفُتَثبََّت أَْفكَاُرَك« )أمثال 16: 3(. »أَلِْق َعىَل الرَّ  

ومبجــرد أن يكــون لــدى كنيســتك رؤيــة واضحــة حــول كيــف ميكنهــا أن تخــدم املجتمــع،   
فمــن املهــم وضــع خطــة ميكــن مبوجبهــا قيــام جميــع إدارات الكنيســة بالعمــل معــاً مــن أجــل 
ــر نفســك  ــك قــد ال تعت ــة وجعلهــا حقيقــة واقعــة. وعــىل الرغــم مــن أن ــذ هــذه الرؤي تنفي
ــع أعضــاء  ــد بالنســبة لجمي ــه ميكنــك املســاهمة. أيضــاً، مــن الجيّ ــداً« يف كنيســتك، إال أن »قائ
الكنيســة أن يفهمــوا هــذه العمليــة، فهــي عمليــة تتعلــق بالخدمــة التــي تقدمهــا كنيســتكم 

للمجتمــع املتواجــدة فيــه. 
مــن الناحيــة املثاليــة، ينبغــي للخطــة االســرتاتيجية التــي تضعهــا الكنيســة أن تســتند إىل   
مســاهامت ومصــادر معلومــات مــام ال يقــل عــن ثالثــة مصــادر: )1( مصــادر معلومــات مــن 
مبــادئ الكتــاب املقــدس وكتابــات روح النبــوة؛ )2( معرفــة وإملــام باحتياجــات املجتمــع؛ و )3( 
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مســاهامت مــن أعضــاء الكنيســة وجامعــة املصلــني. تحصــل بعــض الكنائــس عــىل مســاهامت 
مجمعــة مــن أعضــاء الكنيســة وجمــوع املصلــني مــن خــالل عقــد بعــض جلســات »العصــف 
ــع أعضــاء الكنيســة ملشــاركة أفكارهــم وأحالمهــم  ــا دعــوة جمي ــم خالله ــي يت ــي« الت الذهن

املتعلقــة بالوصــول إىل النــاس وتبشــريهم ولتحســني كنيســتهم مــن الداخــل.

اقــرأ لوقــا 14: 25- 35. مــا عالقــة هــذه الفقــرة بااللتــزام والتكريــس ومــا يتطلبــه األمــر 
مــن تخطيــط إلمتــام مهمــة كنيســتكم الخاصــة بخدمــة املجتمــع والكــرازة إليــه؟ 

 

وبينــام أنــت تفكــر بشــأن العمليــة املطلوبــة لتلبيــة احتياجــات مجتمعــك عــىل نحــو فّعال،   
ــو  ــا نفضــل ل ــري مــن التكريــس والوقــت. إنن ــب الكث ــالً: إن هــذه املهمــة تتطل ــد تفكــر قائ ق
كانــت هنــاك طــرق مختــرصة. إنَّ املَثـَـاَلن بالفقــرة الكتابيــة أعــاله يحّذراننــا مــن االســتخفاف 
مبســؤوليات العمــل املرســي والتلمــذة. وهــام يَُذكَِّرانَنــا أيضــا بــأن التحليــل والتخطيــط للعمــل 
ــح يف  ــدة. إن نكهــة املل ــة املســيحية الجي ــان. إّن لألمــر عالقــة بالوكال املرســي أمــران رضوري
لوقــا 14: 34 متثـّـل التكريــس وااللتــزام. وبــدون هــذا التكريــس يصبــح كالً مــن خدمتنــا وعملنا 
ــون  ــة إىل أن يك ــا بحاج ــى. إنن ــدون معن ــدوى وب ــّي الج ــن عدمي ــذة اآلخري ــادف إىل تلم اله
لدينــا تكريســاً حامســياً وصادقــاً لربنــا وإلهنــا، وإذا كان لدينــا هــذا النــوع مــن التكريــس، فــإنَّ 

التكريــس الحــاميس الصــادق للخدمــة ســيعقب ذلــك. 

مـــا هـــي الطـــرق التـــي ميكنـــك مـــن خاللهـــا القيـــام باملزيـــد للعمـــل مـــع كنيســـتك يف 
ـــا؟  ـــم وخدمته ـــم الوصـــول إىل مجتمعاتك ـــف ميكنك ـــط مســـبقاً بشـــأن كي ـــب والتخطي الرتتي

26 آب )أغسطس( الجمعة

ملزيد من الدرس
اقــرأ تثنيــة 15: 11؛ أيــوب 29: 11- 17؛ أمثــال 14: 31 و19: 17؛ أعــامل الرســل 3: 6؛ يعقــوب 1:   

 .5 :2 -27

ــاس.  ــدى الن ــة ل ــات امللح ــة االحتياج ــىل تلبي ــل ع ــاً يف العم ــيح، منخرط ــل املس ــس، مث كان بول  

عــىل ســبيل املثــال، ميكننــا أن نــرى هــذا يف قصــة بولــس الشــهرية يِف َوْســِط أَِريُــوَس بَاُغــوَس. فإنــه 

عندمــا شــعر باالْســِتْفزاز مــن الوثنيــة التــي رآهــا متفشــية يف املدينــة قــام عــىل الفــور باالســتغراق 

يف مناقشــات حيــة ومثــرية مــع مثقفــي املجتمــع املحــي ومــع أي شــخص يِف َوْســِط أَِريـُـوَس بَاُغــوَس 

كان عــىل اســتعداد للحديــث مــع بولــس. وهكــذا أصبــح بولــس عــىل علــم باحتياجاتهــم وقضاياهــم 

ومشــاكلهم. وقــد اكتشــف أن لديهــم َمْذبًَحــا »إِللــٍه َمْجُهــول« مــام يعنــي أنهــم كانــوا يستشــعرون 
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وجــود اللــه يف حياتهــم، ومــن هنــا رأى بولــس حاجتهــم إىل أن يعرفــوا عــن اإللــه الحقيقــي، وقــد 

ــادة  ــه، والتوقــف عــن عب ــم عــن الل ــث إليه ــزة اســتخدمها للحدي ــول مي ــه املجه ــح اإلل رأى يف مذب

األوثــان عدميــة الجــدوى والفائــدة. ثــم بــدأ بعــد ذلــك بالتبشــري يف املَْجَمــع حيــث كان يكلـّـم »الْيَُهــوَد 

ــوِق كُلَّ يـَـْوٍم« )أعــامل 17: 17(. وبعبــارة أخــرى، لقــد اغتنــم  الُْمتََعبِِّديــَن، َوالَِّذيــَن يَُصاِدفُونـَـُه يِف السُّ

بولــس الفرصــة املتاحــة وبــرّش النــاس ببشــارة اإلنجيــل. لقــد ســعى بولــس إىل لقــاء النــاس يف أماكــن 

تواجدهــم، حيــث نــرى أنــه كان يتحــدث إىل النــاس عندمــا يكــون خــارج املجمــع ويف الشــارع. وقــد 

كانــت الحشــود تؤمــن بوجــود نــوِع مــن األلوهيــة، ألنهــم بنــوا مذبحــاً للـــ »اإللــه املجهــول« )أعــامل 

17: 23(. وقــد انطلــق بولــس مــن هــذا األســاس وســعى إىل توجيههــم إىل اللــه » ‘الَّــِذي تَتَُّقونـَـُه َوأَنْتُْم 

تَْجَهلُونَــُه’ « )أعــامل 17: 23(. بــل لقــد قــام يف وقــت الحــق باقتبــاس أحــد ُشــَعَرائِهم، الــذي حــدث 

يَّتُــُه’ « )أعــامل 17:  وكتــب شــيئاً صحيحــاً ومتامشــياً مــع تعاليــم األســفار املقدســة، » ‘ألَنََّنــا أَيًْضــا ُذرِّ

ــه، وأراد أن يبعدهــم عــن أوثانهــم ويأخذهــم  ــة ب 28(. لقــد بــدأ بولــس مبــا كان النــاس عــىل دراي

إىل اللــه الحــي واملســيح الــذي قــام مــن األمــوات. وباختصــار، قــام بولــس بتقييــم احتياجــات أولئــك 

النــاس الذيــن أراد الوصــول إليهــم ثــم حــاول بعــد ذلــك تلبيــة تلــك االحتياجــات. 

أسئلة للنقاش
1. »إن ذاك الـــذي قـــد علـــم الشـــعب طريـــق الحصـــول عـــىل الســـالم والســـعادة كان 
ـــة« )روح  ـــم الروحي ـــه بحاجته ـــدر اهتام ـــة ق ـــم الزمني ـــام بحاجته ـــس االهت ـــاً نف مهت
ـــا يف  ـــال، صفحـــة 343و 344(. مـــا هـــي الرســـالة الهامـــة املقدمـــة لن ـــوة، مشـــتهى األجي النب

ـــن؟ ـــات اآلخري ـــم بحاج ـــي أن نهت ـــاذا ينبغ ـــق بل ـــا يتعل ـــاس في ـــذا االقتب ه
ـــدم  ـــىل ع ـــرص ع ـــن، أن نح ـــول إىل اآلخري ـــري يف الوص ـــد التفك ـــا، عن ـــب علين ـــاذا يج 2. مل

ـــري؟  ـــايس والجوه ـــا األس ـــو هدفن ـــا ه ـــيان م نس
3. كيـــف ميكننـــا أن نتعلـــم النظـــر إىل بعـــض املعطـــالت عـــىل أنهـــا فـــرص مقدســـة 
ـــال؟  ـــذا املج ـــة 2: 20، يف ه ـــة يف غالطي ـــاعدنا اآلي ـــف تس ـــات؟ كي ـــس مضايق ـــة ولي للخدم
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27 آب )أغسطس(- 2 أيلول )سبتمرب(الدرس العارش

املسيح ظفر بثقتهم

السبت بعد الظهر
ــوس 3: 1- 9؛  ــدد 14: 11؛ 1كورنث ــفر الع ــن 15: 6؛ س ــبوعية: تكوي ــع األس املراج

دانيــال 6: 1- 3؛ نحميــا 2: 1- 9؛ تثنيــة 4: 1- 9؛ أعــامل الرســل 2: 42- 47. 

آيــة الحفــظ: »َفــَذاَع الَْخــرَبُ َعْنــُه أَكْــرَثَ. َفاْجَتَمــَع ُجُمــوٌع كَِثــريٌَة لِــَيْ يَْســَمُعوا َويُْشــَفْوا 
ِبــِه ِمــْن أَْمَراِضِهــْم« )لوقــا 5: 15(.

لعــدة ســنوات، عملــت كنيســة األدفنتســت الســبتيني عــىل تقديــم وجبــة اإلفطــار خمســة   
أيــام يف األســبوع لتالميــذ املدرســة االبتدائيــة املحليــة. وعــىل الرغــم مــن أن الدولــة نفســها 
كانــت علامنيــة جــداً، إال أنهــا أصــدرت قانونــاً يوفـّـر لــكل مدرســة عامــة مــا يكفــي مــن املــال 
ليكــون بهــا قســاً، وقــد أراد كالً مــن املدرســة واملجتمــع املحــي أن تقــوم كنيســة األدفنتســت 
الســبتيني بتوفــري القــس املطلــوب )ومــن النــادر أن ُيطلــب مــن كنيســة واحــدة القيــام بذلــك(. 
وكان الــدور املطلــوب مــن القــس القيــام بــه هــو املســاعدة يف تلبيــة االحتياجــات الجســدية 
والعاطفيــة والروحيــة للتالميــذ، بــل وللمجتمــع املــدريس األوســع. إن الفــرص املتاحــة للخدمة 

ومشــاركة كلمــة اللــه مدهشــة حقــاً. 
قــال مديــر املدرســة لقــس الكنيســة الــذي قــام بزيــارة املدرســة، »أنــا اســتمتع بالعالقــة   
الفريــدة والخاصــة التــي لنــا مــع كنيســتكم. وأمتنــى لــو أن الكنائــس األخــرى ميكنهــا املشــاركة 
بنفــس طريقتكــم.« وعندمــا كان القــس عــىل وشــك مغــادرة املدرســة، قامــت موظفــة 
العالقــات االجتامعيــة بتقديــم الشــكر لــه مــن أجــل مــا تقــوم بــه الكنيســة وســألت إذا كان 

ــوم الســبت.  ــكان حضــور الكنيســة يف ي باإلم
ســنبحث يف هــذا األســبوع مســألة الظفــر بثقــة النــاس الذيــن نهــدف إىل خدمتهــم وربحهم   

للمســيح. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 
3أيلــول )ســبتمرب(.
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28 آب )أغسطس( األحد

الظفر بثقة الناس

إن املســيح بعــد أن أحــب الخــري للنــاس، وبرهــن عــىل عطفــه عليهــم، وخــدم حاجاتهــم،   
ــة تتكــون مــن جزئــني، الجــزء األول يعنــي  »ظفــر بثقتهــم.« إن كلمــة ثقــة يف اللغــة الالتيني
»عنــد« والجــزء الثــاين يعنــي »إميــان«، أي شــخص مــا »عنــده إميــان«. ويف الكتــاب املقــدس، 

ــى كلمــة »إميــان«.  ــم اســتخدامها إليصــال معن ــاك عــدة كلــامت يت نجــد أن هن
ويف اللغــة العريــة، نجــد أصــل كلمــة إميــان هــو الكلمــة التــي نحصــل منهــا عــىل كلمــة   
»آمــني«. والفكــرة األساســية التــي تنطــوي عليهــا هــذه الكلمــة هــي الثبــات واالســتمرارية 
واملوثوقيــة. إنهــا تعطــي فكــرة أن الــيء صلــب وثابــت بحيــث ميكــن للمــرء أن يثــق يف هــذا 
قــه. وغالبــاً ترُتجــم كلمــة »ثقــة« عــىل أنهــا »تصديــق« أي أن الشــخص »يَُصــّدق«  الــيء ويصدِّ
اللــه، وذلــك يف ســياق اإلميــان باللــه بوصفــه مصــدر الخــالص. ويف صيغــة أخــرى نجــد أن كلمــة 
ــون  ــاس، يك ــة الن ــر بثق ــذي ظف ــيح ال ــياق املس ــة«. ويف س ــق« أو »الحقيق ــي »الح ــان تعن إمي
املعنــى املتضمــن هــو الثقــة التــي تــأيت مــن خــالل تكريــس تــام وثابــت ال يتزعــزع. وقــد أظهــر 
املســيح تكريســاً تامــاً لخدمــة النــاس والعمــل عــىل تلبيــة احتياجاتهــم، وهكــذا ظفــر بثقتهــم 

مــن خــالل اختالطــه بهــم وتحننــه عليهــم وخدمتهــم. 

اقــرأ الفقــرات الكتابيــة التاليــة والتــي تشــتمل كل فقــرة منهــا عــىل كلمــة مأخــوذة مــن 
أصــل الكلمــة التــي تعنــي »إميــان« )تكويــن 15: 6؛ ســفر العــدد 14: 11؛ إشــعياء 7: 9؛ حبقــوق 
2: 4(. كيــف يتــم اســتخدام هــذه الكلمــة يف النــص، وكيــف تعمــل عــىل ترســيخ فكــرة الثقــة؟

 

يف العهــد الجديــد باللغــة اليونانيــة، نجــد الكلمــة اليونانيــة »إميــان« تعنــي االعتقــاد والثقة   
واليقــني املطلــق واملوثوقيــة والطأَُمْنيَنــة والَضــاَمن. ويف ســياق مثــال املســيح الــذي ظفــر بثقــة 
النــاس، فــإنَّ املعنــى املتضمــن هــو أن النــاس كان لديهــم يقينــاً تامــاً يف املســيح وثقــة مطلقــة 
وإميانــاً بــه، وذلــك اســتجابة لتكريســه غــري األنــاين لالختــالط بهــم والتحنــن عليهــم وخدمتهــم. 
مــن املهــم مالحظــة أنَّ الكتــاب املقــدس عندمــا ينســب مفهــوم الثقــة إىل البــرش، كــام يف   
الحديــث عــن الثقــة بالنفــس أو الثقــة يف شــخص مــا، فــإنَّ ذلــك غالبــاً مــا يكــون لــه داللــة 
ســلبية )انظــر ميخــا 7: 5؛ مزمــور 118: 9(. وال يكــون مدلــول الثقــة إيجابيــاً إال عندمــا تُْنَســُب 
ــاع  ــاع للمســيح، نحــن مدعــوون إلتب ــا إىل الحــذر. فكأتب ــه. وهــذا يدعون ــة إىل الل هــذه الثق
اســلوب املســيح يف اختالطــه بالنــاس وتحننــه عليهــم وخدمتــه لحاجاتهــم. ومــع ذلــك، فإنــه 
عندمــا يظهــر أولئــك الذيــن نخدمهــم ثقــة فينــا، علينــا أن نوجههــم إىل املســيح وإىل مــا قــام 

بــه مــن أجلنــا. 
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ـــه؟  ـــي بالل ـــان الحقيق ـــه اإلمي ـــدو علي ـــذي يب ـــا ال ـــايل: »م ـــا الســـؤال الت إذا ســـألك شـــخص م
أو مـــا هـــي الســـات املميـــزة لإلميـــان الحقيقـــي باللـــه؟« فـــاذا ســـيكون جوابـــك، وملـــاذا؟ 

ـــبت.  ـــوم الس ـــف ي ـــم إىل الص ـــوا بأجوبتك تعال

29 آب )أغسطس( االثنني

توازن ُمَتَعّقٍل

تنمـــو الكنيســـة األدفنتســـتية برعـــة يف بلـــد أفريقـــي. مـــا هـــو الـــر؟ أعـــرب قـــادة   
الكنيســـة أن هنـــاك عالقـــة قويـــة بـــني هـــذا النمـــو وبـــني الخدمـــة غـــري األنانيـــة وغـــري 
املرشوطـــة التـــي يقدمهـــا أعضـــاء الكنيســـة هنـــاك للنـــاس يف املجتمعـــات، بكافـــة أنحـــاء 
هـــذا البلـــد. وقـــد لفتـــت ثقـــة النـــاس واســـعة النطـــاق يف الكنيســـة األدفنتســـتية انتبـــاه 
ـــة  ـــكرأعضاء كنيس ـــع وش ـــات املجتم ـــتية لخدم ـــرية أدفنتس ـــور مس ـــام بحض ـــالد. وق ـــس الب رئي

األدفنتســـت الســـبتيني بصفـــة شـــخصية عـــىل خدماتهـــم. 
ـــة  ـــا بحاج ـــرص. إنن ـــى الح ـــيح أن نتوخ ـــني للمس ـــة كممثل ـــن بحاج ـــه، نح ـــت نفس ويف الوق  
ـــا موجهـــة  ـــا بحاجـــة إىل أن تكـــون ثقتهـــم فين إىل كســـب ثقـــة النـــاس كـــام فعـــل املســـيح. لكنن
ـــيح،  ـــن املس ـــيئاً م ـــا ش ـــاس فين ـــرى الن ـــا ي ـــال. وعندم ـــوات اتص ـــرد قن ـــن مج ـــيح. فنح إىل املس
ـــن،  ـــامم أو التفـــاين مـــن أجـــل خـــري اآلخري ـــة أو االهت ـــذات أو املحب ـــك نكـــران ال ســـواء كان ذل
ـــَر  ـــوا الّنظَ ـــم إذا أْمَعَن ـــاً، فإنه ـــال دامئ ـــو الح ـــام ه ـــك، وك ـــع ذل ـــا. وم ـــينجذبون إلين ـــم س فإنه
ـــا  ـــه يجـــب علين ـــايل، فإن ـــاً خطـــأة. وبالت ـــا جمعي ـــه ألنن ـــا يرون ـــوا م ـــن يحب ـــا ل ـــداً فرمب ـــا جي إلين
ـــا  ـــة. فإنن ـــم الكامل ـــه وحـــده ثقته ـــم أن يضعـــوا في ـــذي ميكنه ـــم إىل املســـيح ال دامئـــاً أن نوجهه

ـــا. ـــم فين ـــون ثقته ـــن يضع ـــال َم ـــب آم ـــة لتخيي ـــالً، ُعرض ـــالً أم آج ـــاً، إن عاج جميع

اقـــرأ 1كورنثـــوس 3: 1- 9؛ 5: 1. مـــا هـــي القضيـــة التـــي كان يتعامـــل معهـــا بولـــس يف 
ـــن  ـــا آخري ـــد دع ـــس ق ـــو أن بول ـــاس ل ـــؤالء الن ـــيكون ه ـــهود س ـــن الش ـــوع م ـــة؟ أي ن الكنيس

ـــة؟  ـــاء الكنيس ـــع أعض ـــه م ـــدث عن ـــس يتح ـــا كان بول ـــمعوا م ـــتهم وس إىل كنيس

 

ـــة  ـــة كامل ـــا كنيس ـــون لدين ـــني أو أن يك ـــون كامل ـــة إىل أن نك ـــنا بحاج ـــن لس ـــع، نح بالطب  
ـــا أن نســـعى إىل  ـــن. يف الوقـــت نفســـه، يجـــب علين ـــة احتياجـــات اآلخري ـــل أن نســـعى لتلبي قب
ـــوا  ـــم ويثق ـــدوا عليه ـــن أن يعتم ـــا، لآلخري ـــة م ـــن، إىل درج ـــن ميك ـــخاص الذي ـــون األش أن نك
ـــام  ـــرة، ك ـــالص ومثاب ـــاس بإخ ـــا للن ـــدى رعايتن ـــىل م ـــك ع ـــا بذل ـــة قيامن ـــد درج ـــم. وتعتم به
فعـــل يســـوع. يف الواقـــع ليـــس هنـــاك شـــك يف أن العديـــد مـــن املشـــاجرات والرصاعـــات 
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داخـــل الكنيســـة ســـتتبدد برعـــة لـــو أن أعضـــاء الكنيســـة تفرغـــوا لخدمـــة احتياجـــات 
ـــه.  ـــيح ل ـــة املس ـــالن محب ـــع وإع املجتم

ـــوع  ـــو ن ـــا ه ـــريونه، وم ـــذي س ـــا ال ـــام ف ـــة بانتظ ـــور الكنيس ـــزوار بحض ـــض ال ـــدأ بع إذا ب
ـــم؟  ـــاء له ـــا األعض ـــي يقدمه ـــهادة الت الش

30 آب )أغسطس( الثالثاء

الرصيد االجتاعي

َهِب«  ـــِة َوالذَّ الَِحُة أَْفَضُل ِمَن الِْفضَّ يُت أَْفَضـــُل ِمَن الِْغَنى الَْعِظيـــِم، َوالنِّْعَمـــُة الصَّ »اَلصِّ  
)أمثـــال 22: 1(. كيف يرتبـــط املفهوم املعرب عنه هنا بشـــهادتنا للمجتمـــع ووصولنا إليه 

لبشارة؟  با

 

مـــا هـــو »الرصيد االجتامعـــي؟« إنك عندما تســـتثمر يف حســـابك املرصيف فـــإنَّ قيمته   
تنمـــو وتتزايد. يتكـــون رأس املـــال االجتامعي من عالقـــات إيجابية ومنتجـــة هي بنفس 
قيمـــة املال يف البنـــك. فإنكم عندما تعملون ككنيســـة عىل تعزيز عالقاتكـــم بقادة املجتمع 
املحي وتســـألونهم عن مـــا هي احتياجـــات املجتمع وتســـعون يف طلب مشـــورتهم فيام 
يتعلـــق بكيفية تلبية تلك االحتياجات، ومـــن ثم تبدأون يف اتخاذ االجـــراءات الالزمة فإنكم 
بذلـــك تبنون عالقات طيبـــة معهم. هذا هو املقصـــود مبصطلح »الرصيـــد االجتامعي«. فإّن 
كل تعامـــل إيجايب مع املجتمـــع هو مبثابة اســـتثامر يف عالقاتكم ومن شـــأن ذلك أن يجعل 
الرصيـــد االجتامعي يســـتمر يف النمـــو وهكذا تـــزداد قيمتكم يف نظر أفـــراد املجتمع الذي 

تتواجد فيه كنيســـتكم. 
يذكّرنـــا الدليـــل الكني أّن االدفنتســـت الســـبتيني »يجـــب أن يُنظر إليهـــم عىل أنهم   
مواطنـــون بارزون... فيـــام يتعلق بالعمل مـــن أجل الصالـــح العام.« إنّه »يجـــب علينا أن 
ندعـــم بخدمتنـــا ومواردنا، وبقدر مـــا يتامىش مع معتقداتنـــا، الجهود الرامية إىل تحســـني 
النظام االجتامعـــي« و »االحتفاظ مبوقف ال هـــوادة فيه فيام يتعلـــق بالعدالة والحقوق يف 

الشـــؤون املدينة« )معاير الحياة املســـيحية، صحفـــة 137، 138(.

باإلضافة إىل خدمة املســـيح األرضيـــة، يعطينا الكتـــاب املقدس أمثلة أخـــرى ملا ميكن 
أن يحـــدث عندما يحصل شـــعب الله عـــىل »الرصيد االجتاعـــي«. اقرأ الفقـــرات التالية 
وقـــم بوصف العالقـــات اإليجابية التي اختربتها هذه الشـــخصيات الكتابية مـــع »الغرباء« 

وقم كذلك ما حدث نتيجة لتلك العالقات اإليجابية: 
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   أعامل الرسل 7: 9و 10؛   تكوين 41: 38- 45  
   دانيال 2: 46- 49؛ 6: 1- 3  

 
بالطبـــع نحن قـــد ال نواجه نفس نوع عمليـــات اإلنقاذ املثرية والقصـــص التي نقرأ عنها   
هنـــا. لكـــن هذه ليســـت النقطة األساســـية. املهم هو أن هـــؤالء الرجال قـــد أظهروا قوة 
يف الشـــخصية والصفـــات حظيت بإعجـــاب َمن حولهم. تقـــول روح النبـــوة يف كتاب اآلباء 
واألنبيـــاء )صفحـــة 217و 218و 221( يف األنبيـــاء وامللوك )صفحـــة 628( أن الصفات التالية 
التـــي ميّـــزت رجال اللـــه االتقياء هـــؤالء قد حظيـــت بثقـــة وإْسِتْحســـان »الوثنيني« من 
حولهم: الوداعـــة، اإلخالص، الوفـــاء، الحكمة، الحكم الســـديد، القـــدرات، الكرامة النبيلة، 

الراسخة.  االستقامة 

31 آب )أغسطس( األربعاء

قيمة الرصيد االجتاعي

إن الكنائـــس هـــي إىل حـــد كبـــري عبـــارة عـــن مجموعـــات مـــن املتطوعـــني الذيـــن يعملـــون   
ـــل  ـــذي يعم ـــد ال ـــو الرصي ـــي ه ـــد االجتامع ـــإن الرصي ـــذا ف ـــدودة. ل ـــات مح ـــاق ميزاني يف نط
عـــىل تحســـني فرصـــة كنيســـتك وميّكنهـــا مـــن بلـــوغ أهـــداف كبـــرية مـــا كانـــت لتبلغهـــا 
ـــأن  ـــي ب ـــذي كان يق ـــدان وال ـــض البل ـــائداً يف بع ـــذي كان س ـــم ال ـــد القدي ـــا. إن التقلي لواله
ـــال  ـــو مث ـــم ه ـــن محصوله ـــع وتخزي ـــن يف جم ـــني اآلخري ـــاعدة املزارع ـــون مبس ـــوم املزارع يق
ـــة إىل  ـــا بحاج ـــن أنن ـــم م ـــىل الرغ ـــه ع ـــك أن ـــى ذل ـــي. معن ـــد االجتامع ـــوم الرصي ـــح مفه يوض
ـــا أن نتعـــاون مـــع اآلخريـــن،  ـــه ميكنن ـــة  بشـــكل منفـــرد وعـــىل حـــدى، إال أن النظـــر إىل كل حال

ـــة.  ـــا النبيل ـــول إىل أهدافن ـــل الوص ـــن أج ـــاً، م ـــاً وعملي ـــك ممكن ـــى كان ذل مت

ـــا  ـــي وضعه ـــاء - الت ـــن الس ـــلة م ـــة - املُرس ـــة الثق ـــت نتيج ـــاذا كان ـــا 2: 1- 9. م ـــرأ نحمي اق
ـــا؟  ـــتا يف نحمي ـــك ارتحشس املل

 

»ومل يركـــن نحميـــا إىل الشـــك والتخمـــني. فهـــو طلـــب األشـــياء التـــي احتاجهـــا ممـــن   
ـــن بيدهـــم  ـــوب م ـــك قل ـــاً يف تحري ـــزال راغب ـــا ي ـــرّب م ـــا. وال ـــه إيّاه ـــىل منح ـــن ع ـــوا قادري كان
ـــاس  ـــّث الن ـــي يح ـــة الت ـــيظفرون باملعون ـــه س ـــن يخدمون ـــّق. فالذي ـــة الح ـــل قضي ـــه ألج أموال
ـــّق  ـــور الح ـــل ن ـــطتها يص ـــي بواس ـــبل الت ـــات الس ـــذه الهب ـــد ه ـــد مته ـــم. وق ـــا له ـــىل تقدميه ع
ـــان باملســـيح  ـــا أّي إمي ـــك العطاي ـــوا تل ـــك مقدم ـــد ال ميل ـــرية يســـودها الظـــالم. وق ـــدان كث إىل بل
وقـــد ال يتكـــون لديهـــم معرفـــة بكلمتـــه ولكـــن أعطيتهـــم ال ميكـــن أن ترفـــض لهـــذا الســـبب« 

ـــة 514(.  ـــوك، صفح ـــاء واملل ـــوة، األنبي )روح النب
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الرائـــع يف هـــذه الحالـــة أن اللـــه حـــّرك قلـــوب الوثنيـــني للمســـاعدة يف تقـــدم عملـــه.   
ـــىل  ـــون ع ـــب أن نك ـــتطيع، يج ـــا نس ـــدر م ـــاً. فبق ـــاً هام ـــا درس ـــر أن يعلّمن ـــذا األم ـــب له يج
ـــل  ـــان، ب ـــا يف اإلمي ـــن هـــم ليســـوا رشكاؤن ـــك الذي ـــى أولئ ـــن، حت ـــع اآلخري ـــل م ـــتعداد للعم اس
ـــيح.  ـــل املس ـــدم بعم ـــأنه التق ـــن ش ـــك م ـــر، إذا كان ذل ـــة آخ ـــون ألي ديان ـــن ينتم ـــك الذي أولئ
ـــع  ـــا م ـــد يكـــون لن ـــف ق ـــن بشـــأن أي تحال ـــا بطبيعـــة الحـــال أن نكـــون حذري ـــك، علين ـــع ذل م
ـــروح الصـــالة مـــع اآلخريـــن الذيـــن تعمـــل مســـاهامتهم  اآلخريـــن بحيـــث ينبغـــي أن نعمـــل ب
ـــه مـــن أجـــل خـــري املجتمـــع ككل.  ـــام ب ـــد القي ـــام مبـــا نري ـــري يف القي عـــىل املســـاعدة بشـــكل كب
ـــم  ـــراد بتقدي ـــة أو األف ـــرشكات الخاص ـــل وال ـــات ب ـــوم الحكوم ـــان، تق ـــن األحي ـــري م يف كث  
ـــا  ـــب علين ـــة. ال يج ـــا الكنيس ـــوم به ـــي تق ـــانية الت ـــامل اإلنس ـــون باألع ـــا يعجب ـــم عندم دعمه
ـــروح الصـــالة  ـــا ب ـــك، يجـــب علين ـــن ذل ـــدالً م ـــاً. ب ـــاً أو رفضـــه تلقائي ـــم تلقائي ـــول هـــذا الدع قب
والخشـــوع أن ننظـــر إىل كل حالـــة عـــىل حـــدى، مـــع مراعـــاة تلقـــي اآلراء واملشـــورة مـــن 

ـــرار. ـــاذ الق ـــل اتخ ـــر، قب ـــني باألم املعني

ـــد االجتاعـــي« يف  ـــاء بعـــض »الرصي ـــا بن ـــك مـــن خالله ـــي ميكن مـــا هـــي بعـــض الطـــرق الت
ـــىل  ـــل وع ـــب ب ـــك فحس ـــس علي ـــرية، لي ـــة كث ـــد إيجابي ـــود بفوائ ـــن أن يع ـــك وميك مجتمع

ـــك؟  ـــن كذل اآلخري

1 أيلول )سبتمرب( الخميس

أن تحظى برضا واستحسان جميع الناس

ـــرب.  ـــل ال ـــن ِقب ـــور ِم ـــن الن ـــري م ـــا بالكث ـــد بوركن ـــعب، ق ـــا، كش ـــك يف أنن ـــاك ش ـــس هن لي  
وهـــذا النـــور ليـــس فقـــط يف املجـــال الالهـــويت، مثـــل فهمنـــا ملعتقـــد الصليـــب واملَقـــِدس 
ـــه  ـــركات عظيمـــة يف حـــد ذاتهـــا. إن ـــم، والتـــي هـــي ب ـــة املـــوىت والســـبت والـــرصاع العظي وحال
ـــا  ـــنجد أنن ـــك، فس ـــفاء كذل ـــة والش ـــق بالصح ـــام يتعل ـــا في ـــى لن ـــور املُعط ـــر يف الن ـــا نفك عندم

ـــا.   ـــن حولن ـــه مل ـــري لنقدم ـــا الكث ـــد لدين بالتأكي
يف الواقـــع، ميكـــن للرســـالة الصحيـــة أن تكـــون نقطـــة تواصـــل رئيســـية لتســـاعدنا يف   
الوصـــول إىل مجتمعانـــا. فعـــىل كل حـــال، إنـــه حتـــى أولئـــك الذيـــن قـــد ال يكـــون لديهـــم 
)عـــى األقـــل يف البدايـــة( أي اهتـــامم مبعتقداتنـــا يهتمـــون بالتمتـــع بصحـــة جيـــدة. إنهـــا 
ـــال يســـوع:  ـــا بالفعـــل، ق ـــام رأين ـــاه. وك ـــا إي ـــا أُعطين ـــا أن نشـــارك م ـــة بالنســـبة لن فرصـــة رائع
ـــَي  ـــْن أُْعِط ـــُكلُّ َم ـــالً. فَ ُب قَلِي ـــرْضَ ـــاٍت، يُ بَ ـــتَِحقُّ رَضَ ـــا يَْس ـــُل َم ـــُم، َويَْفَع ـــِذي الَ يَْعلَ ـــنَّ الَّ » ‘َولِك
ـــام ال  ـــا 12: 48(. وم ـــَرَ’ « )لوق ـــُه ِبأَكْ ـــرًيا يُطَالِبُونَ ـــُه كَِث ـــْن يُوِدُعونَ ـــرٌي، َوَم ـــُه كَِث ـــُب ِمْن ـــرًيا يُطْلَ كَِث

ـــري.  ـــا الكث ـــا أعطين ـــو أنن ـــه ه ـــك في ش
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ـــق  ـــرق تنطب ـــة ط ـــذاك، وبأي ـــعبه آن ـــرب لش ـــه ال ـــذي كان يقول ـــا ال ـــة 4: 1- 9. م ـــرأ تثني اق
ـــم أن  ـــب عليه ـــه يج ـــم أن ـــه له ـــول الل ـــك ق ـــا يف ذل ـــا، مب ـــا هن ـــرب عنه ـــادئ املع ـــا املب علين

ـــه؟ ـــم ب ـــا أمره ـــوا كل م يطيع

 

ـــر  ـــن األدفنتســـت الســـبتيني تفك ـــة كنســـية م ـــاك مجموع ـــت هن ـــة، كان ـــنوات قليل ـــذ س من  
يف هـــذا الســـؤال: مـــا الـــذي ســـيفتقده مجتمعنـــا لـــو أننـــا بطريقـــة أو بأخـــرى اختفينـــا 
ـــع  ـــيطاً؟ ال، إّن املجتم ـــواب بس ـــا؟ وكان الج ـــية وضحاه ـــني عش ـــكان ب ـــذا امل ـــن ه ـــة م ككنيس

لـــن يشـــعر بغيابنـــا. إن مجتمعهـــم مل يكـــن لديـــه ثقـــة بهـــم ككنيســـة. 
وعندمـــا مل تعجبهـــم اإلجابـــة، قـــرروا التحـــّول مـــن بنـــاء الجـــدران إىل بنـــاء الجســـور. ومـــع   
ـــع  ـــة م ـــوا يف رشاك ـــق، عمل ـــه الح ـــون أن ـــا يعرف ـــق مب ـــازالت تتعل ـــم أي تن ـــدم تقدي ـــاة ع مراع
ـــامت  ـــذه املنظ ـــع ه ـــوا م ـــد انخرط ـــل. وق ـــه بالفع ـــل الل ـــوم بعم ـــت تق ـــي كان ـــامت الت املنظ
ـــون  ـــىل أن يك ـــوا ع ـــا حافظ ـــد وإمن ـــرشوع واح ـــاز م ـــط بإنج ـــوا فق ـــتمر، ومل يكتف ـــكل مس بش
ـــه  ـــك في ـــام ال ش ـــرية. وم ـــتفادة كب ـــم اس ـــه مجتمعاته ـــتفادت من ـــتمراً اس ـــاً مس ـــم برنامج لديه

ـــريت.  ـــا تغ ـــان م ـــة رسع ـــن الكنيس ـــاس م ـــف الن ـــو أن مواق ه

اقـــرأ أعـــامل الرســـل 2: 42- 47. مـــا هـــي الصلـــة التـــي كانـــت موجـــودة يف الكنيســـة 
ـــْعِب« )أعـــامل 2: 47( وبـــني  األوىل بـــني كونهـــم كانـــت »لَُهـــْم نِْعَمـــٌة لَـــَدى َجِميـــعِ الشَّ

منـــو الكنيســـة؟ قـــارن القيـــم املذكـــورة يف هـــذه الفقـــرة مـــع قيـــم كنيســـتك؟

2 أيلول )سبتمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
ــروح النبــوة  اقــرأ مرقــس 5: 18- 20؛ لوقــا 8: 38و 39؛ أعــامل الرســل 5: 12- 16. اقــرأ ل  
ــاق عيــش أفضــل«؛ والفصــل  ــاب »آف ــا« صفحــة 13- 22، يف كت ــوان »مثالن ــذي بعن الفصــل ال
ــال.  ــتهى األجي ــاب مش ــة 482- 492، يف كت ــال« صفح ــارك األطف ــوع يب ــوان »يس ــذي بعن ال

ــن  ــوا م ــتك أن تتعاون ــت وكنيس ــك أن ــي ميكن ــرق الت ــن الط ــد م ــاك العدي ــك، هن ــال ش ب  
ــم  ــن امله ــع. م ــح املجتم ــري وصال ــل خ ــن أج ــرى م ــامت األخ ــس واملنظ ــع الكنائ ــا م خالله
بالنســبة لكنيســتك املحليــة التعــّرف عــىل احتياجــات املجتمــع ومــن ثــم العمــل يف تناغــم، إىل 
أي قــدر ممكــن، مــع اآلخريــن لتلبيــة تلــك االحتياجــات. وهــل مــن طريقــة أفضــل مــن هــذه 
لبنــاء الثقــة بينكــم وبــني املجتمــع، بــل وبينكــم وبــني الكنائــس األخــرى كذلــك؟ وعندمــا يتــم 
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ترســيخ الثقــة املتبادلــة بــني كنيســتكم وبــني املجتمــع الــذي تهــدف إىل الوصــول إليــه وخدمته، 
فســيكون بذلــك األســاس قــد وضــع للتحــرك باتجــاه إتبــاع منهــج املســيح يف الخدمــة »فهــذا 
العمــل ال ولــن يكــون عقيــامً وبــال مثــر« )آفــاق عيــش أفضــل، صفحــة 135(. اللــه وحــده يعلــم 
كــم هــو عــدد األشــخاص الذيــن تــم ربحهــم، أو ســيتم ربحهــم، للمســيح مــن خــالل العمــل 

البســيط املتمثــل يف الوصــول إىل النــاس والســعي إىل عمــل الخــري ملـَـن هــم يف احتيــاج. 

أسئلة للنقاش
1. كيـــف نوفـــق بـــني هـــذه الفكـــرة املتعلقـــة ببنـــاء عالقـــة جيـــدة والحصـــول عـــىل 
ـــنَي  ـــوَن ُمْبَغِض ـــى 10: 22: »َوتَكُونُ ـــيح يف مت ـــر املس ـــني تحذي ـــع وب ـــن يف املجتم ـــت حس صي
ِمـــَن الَْجِميـــعِ ِمـــْن أَْجـــِل اْســـِمي. َولِكـــِن الَّـــِذي يَْصـــرِبُ إِىَل الُْمْنَتَهـــى َفهـــَذا يَْخلُـــُص.«؟ 

ـــدة؟  ـــن متناقضـــني بش ـــا أمري ـــدو أنه ـــا يب ـــني م كيـــف نالئـــم ب
ـــه اإلميـــان الحقيقـــي  ـــدو علي ـــذي يب ـــا ال 2. يف الصـــف، ناقشـــوا إجابتكـــم عـــىل الســـؤال: م
ـــاً  ـــيكون مختلف ـــذي س ـــا ال ـــا، ف ـــاً لن ـــيح ُمخلِّص ـــن باملس ـــاً نؤم ـــا حق ـــى، إذا كن ـــه؟ مبعن بالل

ـــك؟  ـــون بذل ـــن ال يؤمن ـــك الذي ـــن أولئ ـــا ع فين
3. إننـــا بحاجـــة إىل التفكـــري مليـــاً بشـــأن املســـألة املتعلقـــة بالحصـــول عـــىل هبـــات 
ـــت روح  ـــاء، تحدث ـــا يف درس األربع ـــا رأين ـــا. وك ـــاركوننا إميانن ـــن ال يش ـــن مم ـــن اآلخري م
ـــيح.  ـــون باملس ـــن ال يؤمن ـــك الذي ـــن أولئ ـــى م ـــات حت ـــي الهب ـــول تلق ـــة ح ـــوة بإيجابي النب
ـــديد  ـــلوب ش ـــاق بأس ـــاب آف ـــن كت ـــة 340( م ـــت يف )صفح ـــد تحدث ـــا ق ـــك، فإنه ـــع ذل وم
اللهجـــة ضـــد الكنائـــس التـــي قبلـــت أمـــواالً مـــن أولئـــك الذيـــن يتاجـــرون يف الخمـــور 
)بـــل وكان مـــن بـــن هـــؤالء التجـــار َمـــن هـــم أعضـــاء يف الكنيســـة وممـــن يتمتعـــون 
ـــوة أن األمـــوال  ـــا«(. وقالـــت روح النب ـــة تامـــة مـــع كل مـــا يرتتـــب عليهـــا مـــن مزاي »بعضوي
ـــا  ـــف لن ـــة.« كي ـــوال ملعون ـــي أم ـــاء. وه ـــة بالدم ـــخاص »ملطخ ـــؤالء األش ـــن ه ـــوذة م املأخ
أن نعـــرف الصـــواب مـــن الخطـــأ فيـــا يتعلـــق بأولئـــك الذيـــن نحصـــل منهـــم عـــىل هبـــات 

ـــه؟ ـــبب وجي ـــى وإن كان لس ـــام، حت ـــكل ع ـــم بش ـــاون معه أو نتع
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3-9 أيلول )سبتمرب(الدرس الحادي عر

املسيح أمرهم قائالً لكّل منهم: »اتَْبْعِني«

السبت بعد الظهر
ــا 19:  ــا 14: 6و 7؛ لوق ــا 9: 2؛ رؤي ــا 10: 1- 5و 16؛ لوق ــبوعية: يوحن ــع األس املراج

ــا 3: 20.  ــامل 26: 11- 27؛ رؤي 1- 10؛ أع

ــا الَْغِريــُب َفــالَ تَْتَبُعــُه بَــْل تَْهــُرُب ِمْنــُه، ألَنََّهــا الَ تَْعــِرُف َصــْوَت  آيــة الحفــظ: » ‘َوأَمَّ
ــاِء’ « )يوحنــا 10: 5(.   الُْغَربَ

يف عــام 362 ميالديــة، أطلــق اإلمراطــور الرومــاين جوليــان حملــة إلنعــاش الوثنيــة. وكانت   
املســيحية آنــذاك تكتســح اإلمراطوريــة الرومانيــة، ولهــذا كان اإلمراطــور والقــادة الوثنيــون 
ــه  ــن قلق ــّر ع ــن تع ــة البارزي ــد الكهن ــان إىل أح ــورة جولي ــد أن مش ــق. ونج ــعرون بالقل يش
وتعطينــا فكــرة عــن ســبب منــو املســيحية برعــة حينهــا: » ‘أعتقــد أنــه عندمــا تــم تجاهــل 
ــون ]املســيحيون[ هــذا  ــني[، الحــظ األمثــة الجليل ــة ]الوثني ــل الكهن ــن قب ــراء ِم وإهــامل الفق
ــط  ــاندوا فق ــوا ويس ــم[ مل يدعم ــان... ]فإنه ــري واإلحس ــامل الخ ــهم ألع ــوا أنفس ــر وكّرس األم
ــه ميكــن ألي  ــا نحــن أيضــاً، فإن الفقــراء التابعــني لهــم، ولكنهــم يدعمــون ويســاندون فقراءن
ــم اقتباســها يف رودين ســتارك،  ــا.’ « ]ت ــن ِقبلن ــرى شــعبنا تنقصــه املســاعدات ِم شــخص أن ي

ــر، 2006(، صفحــة 31[.  ــز للن ــر كولين ــه )ســان فرانسيســكو: هارب مــدن الل
ظــن الرومــان أن املســيحية واملســيحيون سيتالشــون بعــد مــوت قائدهــم يســوع املســيح.   
بــدالً مــن ذلــك، ثبُــت أن عــدداً مــن املواطنــني الرومــان كانــوا يتبعــون املســيح. كيــف فــّر 
ــة  ــالل تلبي ــن خ ــه م ــرون محبت ــيح يُظه ــاع املس ــد كان أتب ــكلة«؟ لق ــذه »املش ــان ه الروم
ــىل األرض،  ــا ع ــا كان هن ــه املســيح عندم ــا فعل ــذا م ــم. ه ــن حوله ــية ملَ االحتياجــات األساس
وهــذا مــا ينبغــي ألتباعــه أن يفعلــوه كذلــك. ال عجــب إذاً يف أنــه عندمــا تــم تقديــم الدعــوة 

ــم. ــوه مخلصــاً له ــريون الدعــوة وقَِبل ــي الكث ــاع املســيح، لب إلتب

* نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق، 
املوافــق 10 أيلــول )ســبتمرب(.
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4 أيلول )سبتمرب( األحد

تَْعِرُف َصْوتَُه

اقــرأ يوحنــا 10: 1- 5و 16. كيــف توضــح هاتــان اآليتــان أهميــة وجــوب قيامنا، كمســيحيني، 
بتكويــن عالقــات إيجابيــة تتســم باملحبــة مــع النــاس يف مجتمعاتنــا، بينــا نســعى لتوجيههــم 

إىل املســيح؟ كيــف ميكننــا مســاعدتهم عــىل تعلُّــم ســاع صوتــه؟ 

 

ــىل  ــا ع ــق بقدرته ــام يتعل ــب في ــاف الغري ــن هت ــوة م ــر ق ــي أك ــق ه ــة الصدي إن همس  
ــإّن الراعــي  ــا، ف ــة بن ــاء يتعلمــون الثق ــا نكســب أصدق ــه عندم ــاس إىل يســوع. فإن جــذب الن
الصالــح )يوحنــا 10: 11و 14( ميكنــه أن يعمــل مــن خاللنــا ملســاعدة هــؤالء النــاس عــىل ســامع 

ــه.  ــاع صوت ــة وإتب ومعرف
وبطبيعــة الحــال، مــن املهــم بالنســبة لنــا أن نعــرف صــوت املســيح أنفســنا قبــل أن ميكننــا   
مســاعدة اآلخريــن عــىل معرفــة صوتــه هــم أيضــاً. إننــا بحاجــة إىل قــدرة متييــز إلهيــة لنتمكــن 
مــن التمييــز بــني الصــوت املاكــر الــذي للشــيطان وبــني صــوت املســيح. يف الواقــع، يجــب علينــا 
ــا عــدواً يعمــل خلســة وبتســرت  ــم وحقيقــة أن لدين ــداً حقيقــة الــرصاع العظي أن ال ننــى أب

شــديد ليمنــع النــاس مــن أن تكــون لهــم عالقــة خــالص مــع املســيح.
ومــع ذلــك، ميكننــا أن نكــون قنــوات قويــة تســاعد النــاس عــىل معرفــة صــوت املســيح.   
فهــو يتحــدث مــن خــالل الطبيعــة )عــى الرغــم مــام انتابهــا مــن ويــالت الســقوط(، ومــن 
ــه  ــن كلمت ــك م ــاء وكذل ــخاص األتقي ــدس واألش ــروح الق ــري ال ــة وتأث ــري اإللهي ــالل التداب خ
املقدســة )انظــر روح النبــوة، طريــق الحيــاة، صفحــة 85- 91(. وإذ نبــدأ نحــن مبعرفــة وإطاعــة 
ذلــك الصــوت، فيمكننــا عندهــا أن نوّجــه اآلخريــن إليــه كذلــك. إن آخــر يشء نريــد أن نكــون 
ــاً )انظــر متــى 15: 14(.  ــاً يقــودون عميان ــا املســيح، أن نكــون عميان َرنَ ــه هــو، وكــام َحذَّ علي
ملــاذا كانــت لــدى املســيح مثــل هــذه القــدرة الفائقــة عــىل جــذب النــاس إليــه؟ إن الســبب   
يف ذلــك هــو املثــال الــذي أعطــاه لنــا مــن خــالل العطــاء مــن ذاتــه بــال أنانيــة، وهــو مــا جعــل 
مــن الصعــب مقاومــة دعوتــه. وعندمــا نقــوم، بوصفنــا جســده الكنــي، بالتخــي عــن األنانيــة 
ــن  ــإن اآلخري ــا، ف ــه يف داخلن ــش حيات ــأن يعي ــيح ب ــامح للمس ــادم، والس ــة الخ ــذ طبيع ونأخ

ســينجذبون للدعــوة التــي يقدمهــا لهــم املســيح الســاكن فينــا. 
وبوصفنــا ممثلــني الراعــي الصالــح، علينــا أن نعكــس الصفــات التــي اتســمت بهــا خدمتــه،   
ــي  ــة الت ــة املُْخلِص ــك يف الخدم ــول وكذل ــدق يف الق ــه. إن الّص ــاس إىل إتباع ــو الن ــا ندع عندم
تعكــس محبــة املســيح املضحيــة تفتــح آذان أولئــك الذيــن نخدمهــم وتزيــل الحواجــز التــي 

ــني املجتمــع والكنيســة.  ب
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ـــىل  ـــن ع ـــاعدة اآلخري ـــا مس ـــن خالله ـــك م ـــي ميكن ـــة الت ـــبل امللموس ـــض الس ـــي بع ـــا ه م
ـــي«؟ ـــوت »الراع ـــاع ص س

5 أيلول )سبتمرب( االثنني

يجب علينا أن نسعى

ـــا 14: 6و 7. مـــا هـــي النقطـــة الرئيســـية  اقـــرأ لوقـــا 19: 10؛ مرقـــس 1: 17؛ لوقـــا 9: 2، ورؤي
ـــه؟  ـــا عمل ـــذي تطلـــب من ـــى، مـــا ال ـــا هـــذه الفقـــرات؟ مبعن ـــي تشـــرتك فيه الت

 

لعـــدة ســـنوات، صلـــت املجموعـــات الكنيســـة لألدفنتســـت الســـبتيني قائلـــة، »يـــارب،   
ـــارة  ـــو أن كنيســـتنا عب ـــك«، وكـــام ل ـــا إىل كنيســـتنا وإلي ـــاس يف مجتمعن ـــك اجـــذب الن مـــن فضل
ـــاس  ـــح أن الن ـــة ســـحرية. صحي ـــاس بطريق ـــأنه أن يجـــذب الن ـــن ش ـــس عمـــالق م ـــن مغناطي ع
ـــا.  ـــن جانبن ـــح م ـــد واض ـــه دون أي جه ـــن الل ـــاً ع ـــنا بحث ـــون كنائس ـــان يدخل ـــض األحي يف بع
ـــو  ـــنون دون أن يخط ـــي الس ـــا مت ـــه عندم ـــتكم عمل ـــىل كنيس ـــي ع ـــذي ينبغ ـــا ال ـــن م لك  
ـــل  ـــن أج ـــالة م ـــط بالص ـــتكتفي فق ـــت س ـــتكم؟ إذا كن ـــواب كنيس ـــع أب ـــن املجتم ـــخص م أي ش
أن يـــأيت النـــاس إىل الكنيســـة، فإنـــك ال تتبـــع بذلـــك طريقـــة املســـيح يف ربـــح النفـــوس. 
ـــاس  ـــن الن ـــث ع ـــعى يف البح ـــم وس ـــج يف مجتمعاته ـــاس واندم ـــط بالن ـــد اختل ـــيح ق ـــإنَّ املس ف
ـــث  ـــم حي ـــب إليه ـــا أن نذه ـــل علين ـــاس، ب ـــا الن ـــى يأتين ـــر حت ـــي أال ننتظ ـــم. »وينبغ ليخلصه
ـــا مل يُحمـــل  ـــل إليهـــم م ـــن ال ميكـــن أن يصـــل اإلنجي ـــاس الذي ـــريون مـــن الن هـــم.... ويوجـــد كث

إليهـــم« )روح النبـــوة، املعلـــم األعظـــم، صفحـــة 222(.
هنـــاك عـــدة اســـتعارات توّضـــح فكـــرة الســـعي يف طلـــب النـــاس ودعوتهـــم لقبـــول   

البشـــارة: 
ـــروف  ـــن الخ ـــث ع ـــب للبح ـــرية ويذه ـــي يف الحظ ـــراف الــــ 99 الت ـــي الخ ـــرتك الراع 1. ي  
الـــذي ضـــل بعيـــداً )انظـــر متـــى 18: 10- 14(. يخـــر املســـيح هـــذه القصـــة يف ســـياق نصيحتـــه 
ـــوا  ـــر« أن يكون ـــن »لألصاغ ـــم.  ميك ـــكاب اإلث ـــن ارت ـــر« م ـــي »األصاغ ـــى ونحم ـــأن نرع ـــا ب لن
ـــوا طريقهـــم،  ـــإذا عـــادوا للعـــامل وضل ـــني أو مســـيحيني غـــري ناضجـــني يف اإلميـــان. ف أطفـــال فعلي
ـــا أن نســـعى يف البحـــث عنهـــم، كـــام فعـــل املســـيح، ونعيدهـــم مبحبـــة إليـــه.  فإنـــه يجـــب علين
النقطـــة هنـــا، وكـــام يف الفقـــرات الكتابيـــة أعـــاله، مشـــابهة: علينـــا أن نكـــون ســـبَّاقني   
يف الســـعي والبحـــث عـــن الضالـــني. علينـــا بـــذل الجهـــود للوصـــول إليهـــم. وعـــىل الرغـــم 
ـــم  ـــول، »ق ـــارع ويق ـــتوقفك يف الش ـــخصاً يس ـــد ش ـــان، أن تج ـــض األحي ـــن، يف بع ـــه ميك ـــن ان م
بتعليمـــي عـــن اللـــه والخـــالص والحـــق«، لكـــن هـــذا ليـــس مـــن املعتـــاد، أليـــس كذلـــك؟ 
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2. إن »طريقـــة املســـيح« يف الوصـــول إىل الضالـــني ال ولـــن تكـــون عقيمـــة وبـــال مثـــر.   
)آفـــاق عيـــش أفضـــل، صفحـــة 135(. مـــع ذلـــك، هـــل نحـــن نركّـــز فقـــط عـــىل »الثمـــر 
ـــن  ـــر املســـيحية، كاملســـيحيني م ـــة النظ ـــن يشـــاركوننا وجه ـــا«، أي األشـــخاص الذي ـــب من القري
الطوائـــف األخـــرى؟ مـــا الـــذي نقـــوم بـــه بشـــأن الوصـــول إىل »الثمـــر الـــذي يصعـــب الوصـــول 
ــدوس  ــود والهنـ ــلمني واليهـ ــن املسـ ــاذا عـ ــن؟ مـ ــني وامللحديـ ــخاص الِعلاْمنِيّـ ــه«، كاألشـ إليـ
ـــن  ـــيحيون الذي ـــخاص املس ـــرى األش ـــة، ي ـــة التاريخي ـــن الناحي ـــك؟ وم ـــا إىل ذل ـــني، وم والبوذي
لديهـــم وجهـــات نظـــر عامليـــة أن املعتقـــد الســـبتي األدفنتســـتي متوافـــٌق مـــع وجهـــات 
ـــل  ـــل أفض ـــام بعم ـــا القي ـــن علين ـــه، لك ـــرازة إلي ـــامل والك ـــول إىل الع ـــة بالوص ـــم الخاص نظره
ـــة  ـــات نظـــر عاملي ـــا وجه ـــي لديه ـــة الت ـــق مبشـــاركة املســـيح مـــع املجموعـــات الديني ـــام يتعل في

ـــرى.  أخ

6 أيلول )سبتمرب( الثالثاء

الّجر

يف بعــض األحيــان، تقــدم الكنيســة برامــج لخدمــة املجتمــع بهــدف التواصــل مــع اآلخريــن.   
وعــادة مــا تكــون هــذا الرامــج يف مجــال الصحــة واألرسة والتمويــل الشــخيص وفــض النزاعات 
، ومــا إىل ذلــك. وقــد نســأل: مــا هــو الجــر الــذي يصــل بنــا باألشــخاص إىل مرحلــة »اتبعني«؟ 
ــت هــو الجــر!  ــة هــي: أن ــن هــو الجــر؟ واإلجاب ــا باألحــرى أن نســأل: َم ــه علين ــدو أن يب
»إن أقــوى حجــة يف صالــح اإلنجيــل هــي وجــود املســيحي املحــب واملحبــوب« )روح النبــوة، 
خدمــة الشــفاء، صفحــة 502(. إن الكنيســة التــي تنجــح يف اإلبقــاء عــىل الــّزوار املســتفرين 
ــة  ــج هــي كنيســة مبارك ــو الرنام ــج تل ــو الحــدث وبرنام ــم ينخرطــون يف حــدث تل وتجعله

بأعضــاء يحبــون اللــه بصــدق ويحرصــون عــىل تعزيــز صداقــة دامئــة مــع النــاس؟ 
عــىل الجانــب اآلخــر، فــإنَّ أعضــاء الكنيســة املقرّصيــن يف أســلوب تعاملهــم مــع الــّزوار، بل   
واملتقاعســني نحوهــم، ميكــن أن يكــون لهــم تأثــرياً ســلبياً عــىل خدمــة الوصــول إىل اآلخريــن 
التــي ترغــب الكنيســة يف القيــام بهــا. »إن اللــه ال يعمــل اآلن لجلــب الكثــري مــن النفــوس إىل 
الكنيســة بســبب أعضــاء الكنيســة الذيــن مل يســبق لهــم أن اهتــدوا، وأولئــك الذيــن اهتــدوا 
ولكنهــم ارتــدوا مــرة أخــرى. مــا هــو التأثــري الــذي يكــون ملثــل هــؤالء االعضــاء غــري املكّرســني 
ــىل  ــب ع ــي يج ــه، والت ــن الل ــاة م ــالة املُعط ــري الرس ــون تأث ــدد؟ أال يُبطل ــن الج ــىل املهتدي ع

شــعب اللــه حملهــا؟« )روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، مجلــد 6، صفحــة 371(.

اقــرأ لوقــا 19: 1- 10. ملــاذا وجــد زكا أنــه مــن الــرضوري أن يتســلق الشــجرة ليتمكــن مــن 
رؤية املسيح؟ ما هي الدروس الروحية التي يجب علينا استخالصها من هذه القصة؟ 
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ــق  ــدون طري ــوا يس ــن كان ــاس الذي ــؤالء الن ــو أن ه ــدث ل ــن أن يح ــا كان ميك ــل م تخيّ  
الوصــول إىل املســيح يف أريحــا قــد اكرتثــوا لحــرص زكا الشــديد عــىل االقــرتاب مــن املســيح، 

ــص.  ــدام املُخلّ ــئ« إىل أق ــذا »الخاط ــوة ه ــة بدع ــوا مبحب وقام
يجــب عــىل الذيــن يشــكِّلون جــزءاً مــن »الحشــد« املحيــط باملســيح ِمــن بيننــا أن يكونــوا   
»مصابــني« كثــرياً مبحبــة املســيح للبــرش املتعريــن اآلمثــني، بحيــث نصبــح مســيحيني »ُمْعديــني« 
ــىل  ــا ع ــي يغدقه ــه الت ــيح ونعمت ــة املس ــداً ملحب ــني جي ــا ُمدرك ــإذا كن ــا. ف ــا واكرتاثن يف محبتن
ــارج الحشــد  ــن هــم خ ــك الذي ــب أولئ ــوق يف طل ــا سنســعى بحــامس وت ــا، فإنن ــأة مثلن خط

ــون بتوجيههــم إيل املســيح. ــام بشــكل حن ــن قــرص القامــة الروحــي، والقي ــون ِم ويعان

ـــداً إىل التحـــدث  فكيـــف تتـــرصف مـــع الوجـــوه الجديـــدة يف كنيســـتك؟ هـــل تســـعى متعّم
ـــام  ـــه االهت ـــداً أن شـــخصاً آخـــر ميكن ـــك األشـــخاص، معتق ـــك تتجاهـــل أولئ ـــم؟ أَْم أن معه
ـــة  ـــاك حاج ـــون هن ـــد تك ـــا ق ـــن م ـــك وع ـــك عن ـــه إجابت ـــذي تقول ـــا ال ـــم؟ م ـــم وخدمته به

ـــريه؟  إىل تغي

7 أيلول )سبتمرب( األربعاء

الدعوة

شــفى املســيح وتالميــذه النــاس ومــن ثــم لفتــوا انتباههــم إىل األمــور األبديــة. )انظــر روح   
النبــوة، آفــاق عيــش أفضــل، صفحــة 16(. يذكّرنــا مــارك فينــي أن عــدم تعريــف النــاس باللــه 
ــاس يف  ــرازة هــي أن يتصــل بالن ــة املســيح يف الك ــت طريق ــة. كان ــد ســوء مامرســة روحي يع
أوقــات احتياجهــم الشــديد. هــذا هــو العمــل الطبــي املرســي. إن املســيح مل يكتــِف بشــفائهم 
جســدياً دون القيــام بــأي يشء آخــر. ينبغــي أن يكــون الهــدف مــن العمــل الطبــي املرســي 
هــو حصــول النــاس عــىل الحيــاة األبديــة يف املســيح. إن العمــل الطبــي املرســي قــد ال يبــدأ 
بــأن نطلــب مــن أولئــك الذيــن نعرفهــم أن يتبعــوا املســيح، ولكــن قــد يحــدث ذلــك يف نهايــة 
املطــاف. إننــا، وبدافــع محبتنــا للنــاس، ســوف نتــوق إىل أن نقــدم لهــم كل يشء يقدمــه املســيح 

لنــا جميعــاً.
ــوم  ــي ال أق ــيح، ولكن ــة املس ــن طريق ــزء األول م ــأهتم بالج ــا س ــول، »أن ــد تق ــن ق ولك  
ــاً يف هــذا  ــا لســت موهوب ــاس أن يتبعــوا املســيح. أن ــب مــن الن ــأن أطل ــة املتعلقــة ب بالجزئي
ــاركة  ــاً مبش ــتقوم تلقائي ــك س ــن أن ــأ م ــد تتفاج ــزء األول، فق ــت بالج ــك إذا قم ــال.« لكن املج
املســيح مــع اآلخريــن - وســيكون قيامــك بذلــك طبيعيــاً جــداً وأســهل بكثــري مــام كنــت تتصور 

ــة قلوبهــم.  وذلــك ألنــك قمــت بـــ »العمــل األســايس« يف ترب
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وإذ تصبــح أكــر معرفــة بالنــاس الذيــن تخدمهــم، عليــك أن تكــون مســتعداً لتحــنّي الفــرص   
للحديــث عــن اإلميــان وعــن مــا يعنيــه الــرب بالنســبة لــك. ابحــث عــن فــرص تطــرح فيهــا 
مواضيــع روحيــة للنقــاش. اســأل اصدقــاءك الجــدد عــن عائالتهــم وأعاملهــم وديانتهــم وهــو 

مــا مــن شــأنه أن يفســح املجــال أمــام مشــاركة شــهادتك الشــخصية معهــم.  
يف الواقــع، ميكــن للشــهادات الشــخصية أن تكــون أقــوى وســيلة للشــهادة لآلخريــن، ألنهــا   
هــذه الشــهادات ميكــن أن تكــون األقــل تهديــداً مــن حيــث تعرضــك للخطــر. فإنــك بذلــك ال 
تقــوم بالتبشــري بشــكل علنــي رصيــح؛ إمنــا أنــت ببســاطة تحــي قصــة، وال بــد وأن تكــون لــدى 

كل واحــد منــا قصتــه الشــخصية حــول مــا فعلــه املســيح يف حياتنــا.

اقــرأ أعــال الرســل 26: 11- 27، حيــث يــرد الرســول بولــس شــهادته الشــخصية إىل امللــك 
أغريبــاس. مــا الــذي ميكننــا أن نتعلمــه مــن هــذا حــول الســعي إىل الشــهادة لآلخريــن عــن 

يســوع؟ 

 

ــدأ بولــس بتقديــم  ــاس. فقــد ب الحــظ املراحــل املختلفــة يف شــهادة بولــس للملــك أغريب  
وصــف ملــا كان عليــه قبــل أن يعــرف الــرب. ثــم تحــدث عــن اختبــار اهتدائــه الفعــي. وبعــد 

ذلــك أخــر بولــس عــن مــا فعلــه اللــه يف حياتــه منــذ ذلــك الحــني. ثــم وّجــه مناشــدة. 

قـــد ال تكـــون قصصنـــا قويـــة ومؤثـــرة كقصـــة بولـــس، لكـــن مـــا هـــي قصتـــك أنـــت 
ـــت  ـــني الوق ـــا يح ـــن عندم ـــع اآلخري ـــاركتها م ـــم مش ـــك أن تتعل ـــف ميكن ـــوع؟ كي ـــع يس م

املناســـب؟ 

8 أيلول )سبتمرب( الخميس

اطلبوا تجدوا

اقـــرأ رؤيـــا 3: 20؛ متـــى 7: 7و 8 ويوحنـــا 1: 12. بـــأي طـــرق ترتبـــط هـــذه الفقـــرات الثـــالث 
ببعضهـــا البعـــض، ومـــا الـــذي تقولـــه لنـــا حـــول مـــا يعنيـــه أن تطلـــب وتجـــد الـــرب؟ 

 

تُظهـــر هـــذه النصـــوص معـــاً أن النـــاس يجـــب أن يســـألوا ويطلبـــوا وأن يكونـــوا مســـتعدين   
ـــاب  ـــىل الب ـــاً ع ـــيح واقف ـــا 3 : 20 املس ـــة يف رؤي ـــور اآلي ـــه، تص ـــت ذات ـــيح. يف الوق ـــول املس لقب

ـــول.  ـــه بالدخ ـــمح ل ـــاب ويس ـــخص الب ـــه الش ـــح ل ـــرع يك يفت ويق
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ـــرب  ـــروح القـــدس يعمـــل ال ـــه مـــن خـــالل قـــوة ال إن هـــذه األفـــكار ليســـت متناقضـــة. فإن  
يف قلـــوب النـــاس ويجذبهـــم إليـــه، حتـــى وإن كان النـــاس ال يدركـــون بالـــرضورة حـــدوث 
ـــد  ـــاة يف ح ـــه الحي ـــب يشء ال تقدم ـــعون يف طل ـــان يس ـــن األحي ـــري م ـــم يف كث ـــيء. إنه ـــذا ال ه
ـــاه  ـــم إىل االتج ـــم لنوّجهه ـــن إىل جواره ـــون متواجدي ـــاز أن نك ـــن امتي ـــه م ـــا ل ـــم. وي ـــا له ذاته

ـــه.  ـــون عن ـــذي يبحث ـــو ال ـــا ه ـــل م ـــكل أفض ـــوا بش ـــىل أن يفهم ـــاعدهم ع ـــح ونس الصحي
ـــاس  ـــاة الن ـــاب« حي ـــك، أن يقـــرع عـــىل »ب ـــه ميكـــن للمســـيح، مـــن خالل والحقيقـــة هـــي أن  
يف مجتمعـــك، وكل َمـــن يقـــوم طواعيـــة »بفتـــح البـــاب« ويقبـــل املســـيح، فإنـــه سيتســـلم 
كذلـــك الـــركات التـــي تـــأيت مـــع املســـيح )رؤيـــا 3: 20؛ يوحنـــا 1: 12(. ويطلـــب املســـيح 
ـــدة«  ـــات الجي ـــلموا »الهب ـــه ويتس ـــىل باب ـــوا ع ـــوا ويقرع ـــألوا ويطلب ـــاً أن يس ـــه أيض ـــن أتباع م

الخاصـــة مبلكوتـــه )متـــى 7: 7و 8و 11(. 
ـــاب للمســـيح«،  ـــح الب ـــا مســـتعد ألن »يفت ـــأن شـــخصاً م ـــروح القـــدس ب ـــا يلهمـــك ال وعندم  
ـــل يســـوع املســـيح  ـــي يك تقب ـــب أن تصـــي مع ـــك أن تســـأل الشـــخص، »هـــل ترغ ـــا علي عنده

ـــه؟« ـــواً يف عائلت ـــح عض وتصب
فيام يي منوذج لصالة ميكن للشخص أن يصليها:   

ـــت  ـــك م ـــن أن ـــا أؤم ـــك. أن ـــة إىل غفران ـــم وبحاج ـــم أين آث ـــا أعل ـــوع، أن ـــب يس »ريب الحبي  
مـــن أجـــل خطايـــاي. أريـــد أن أتـــرك خطايـــاي. أنـــا اآلن أدعـــوك إىل أن تـــأيت إىل قلبـــي 
وحيـــايت. أريـــد أن أثـــق بـــك وأتبعـــك بوصفـــك ريب ومخلـــيص. يف اســـم املســـيح، آمـــني.«

ـــم مناشـــدة.  ـــز الروحـــي ملعرفـــة متـــى هـــو الوقـــت املناســـب لتقدي ـــا بحاجـــة إىل التميي إنن  
ـــا  ـــر، ورمب ـــاً خط ـــاك دامئ ـــداً، إال أن هن ـــاً ج ـــون جريئ ـــر أن تك ـــاً خط ـــاك دامئ ـــني أن هن ويف ح
ـــان  ـــة. يف بعـــض األحي ـــه الكفاي ـــن ســـابقه، أن تكـــون غـــري جـــرئ مبـــا في يكـــون خطـــراً أســـوأ ِم
ـــذي  ـــن ال ـــرب. َم ـــاع ال ـــرار إتب ـــة يك يتخـــذوا ق ـــة ومحب ـــاس يف حاجـــة إىل دفعـــة ثابت يكـــون الن
ـــة يف املســـيح،  ـــاة األبدي ـــاك شـــخص يتأرجـــح بـــني خياريـــن: الحي ـــه معرفـــة مـــا إذا كان هن ميكن

ـــدي؟  ـــالك األب أو اله
نحن بالتأكيد لدينا مسؤولية مقدسة.  

9 أيلول )سبتمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
اقرأ مزمور 77: 20؛ هوشع 11: 4؛ 2كورنثوس 5: 11- 21.   

ـــفاء«،  ـــم والش ـــوان »التعلي ـــذي بعن ـــل ال ـــن الفص ـــة 131- 139 م ـــوة« صفح ـــروح النب ـــرأ ل اق
ـــش  ـــاق عي ـــاب آف ـــة«، يف كت ـــاة اليومي ـــوان »الحي ـــذي بعن ـــل ال ـــن الفص ـــة 501- 503 م وصفح
ـــة 220- ـــة 173- 188، وصفح ـــأة« صفح ـــل خط ـــذا يقب ـــوان »ه ـــذي بعن ـــل ال ـــل. والفص أفض
ـــم  ـــاب املعل ـــياجات’ « يف كت ـــات والس ـــرج إىل الطرق ـــوان » ‘اخ ـــذي بعن ـــل ال ـــن الفص 232 م

ـــم.  األعظ
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ــد كان  ــيح. وقـ ــن املسـ ــن عـ ــر اآلخريـ ــرب وأراد أن يخـ ــب الـ ــاب أحـ ــاك شـ كان هنـ  
بشـــخصيته الحيويـــة الجذابـــة شـــاهداً قويـــاً. وقـــد أحـــب النـــاس االســـتامع إليـــه وهـــو يتكلـــم. 
ـــاس أن  ـــن الن ـــب م ـــن أن يطل ـــاً ِم ـــاً خائف ـــة: كان دامئ ـــكلة دامئ ـــاك مش ـــت هن ـــك، كان ـــع ذل وم
ـــن، ألن  ـــة اآلخري ـــاء الكنيس ـــر أعض ـــذا األم ـــش ه ـــد أده ـــيح. وق ـــل املس ـــراراً ألج ـــذوا ق يتخ
ذلـــك الشـــاب بـــدا جريئـــاً ألجـــل الـــرب، وكان مســـتعداً للتحـــّدث علنـــاً عـــن إميانـــه. ويف 
ـــاء أن  ـــوم األربع ـــرأ يف درس ي ـــه ق ـــال أن ـــر، ق ـــذا األم ـــأن ه ـــئل بش ـــا س ـــاف، عندم ـــة املط نهاي
ـــذر البـــذور؛ وكان يـــرتك آخريـــن يجنـــون الحصـــاد.  ـــه. فقـــد أحـــب أن يب هـــذه مل تكـــن موهبت
ـــن  ـــب م ـــن أن يطل ـــه م ـــا كان مينع ـــرتف أّن م ـــت، اع ـــن الوق ـــرتة م ـــد ف ـــه بع ـــك، فإن ـــع ذل م
ـــعر  ـــاً يش ـــد كان دامئ ـــض. فق ـــّرض للرف ـــن التع ـــه م ـــو خوف ـــرب ه ـــف لل ـــاذ موق ـــاس اتخ الن
ـــذا كان  ـــد(، وله ـــذا يشء جي ـــرب )وه ـــاهداً لل ـــون ش ـــيء ألن يك ـــض ال ـــل بع ـــري مؤه ـــه غ بأن
ـــك.  ـــام بذل ـــم القي ـــب منه ـــد أن يطل ـــيح بع ـــم للمس ـــاس حياته ـــرس الن ـــن أن ال يك ـــى م يخ
ـــذا  ـــنا، وله ـــهد ألنفس ـــهد للمســـيح وال نش ـــا نش ـــرون يف الكنيســـة أنن ـــخاص آخ رشح لـــه أش
فإننـــا دامئـــاً ســـنكون شـــهوداً غـــري كاملـــني. وعـــىل الرغـــم مـــن أنـــه ميكننـــا بـــكل خشـــوع 
ـــذي  ـــدس، ال ـــروح الق ـــدور ال ـــوم ب ـــا أن نق ـــه ال ميكنن ـــيح، إال أن ـــم إىل املس ـــة أن نوجهه ومحب
ـــي  ـــة الت ـــوات البرشي ـــون القن ـــا أن نك ـــك، علين ـــع ذل ـــة. وم ـــت والِهداي ـــه التبكي ـــده ميكن وح

ـــن.  ـــيح لآلخري ـــة املس ـــا محب ـــن خالله ـــر م مت

أسئلة للنقاش
1. مـــاذا تقـــول لشـــخص يقـــول أنـــه كان يخـــى مـــن أن يطلـــب مـــن اآلخريـــن أن 

يكرســـوا أنفســـهم للمســـيح ويتخـــذوا قـــراراً بإتباعـــه؟  
ـــا إِىَل  ـــاٍن آتًِي ـــريُ كُلَّ إِنَْس ـــِذي يُِن ـــيُّ الَّ ـــوُر الَْحِقيِق ـــا 1: 9: »كَاَن النُّ ـــة يف يوحن ـــول اآلي 2. تق
ـــرب يســـعى إىل الوصـــول إىل كل  ـــة عـــىل إدراك أن ال ـــف تســـاعدنا هـــذه اآلي ـــِم.« كي الَْعالَ

ـــالص؟  ـــع بالخ ـــم الجمي ـــل أن ينع ـــخص ألج ش
3. مـــا مـــدى مـــا تتمتـــع بـــه كنيســـتك مـــن مـــودة وترحـــاب بالـــزوار؟ مـــا الـــذي ميكنكـــم 
ـــن  ـــاء الذي ـــع الغرب ـــون م ـــف تتعامل ـــق بكي ـــا يتعل ـــل في ـــل أفض ـــام بعم ـــه للقي ـــام ب القي

ـــون كنيســـتكم؟  يدخل
ـــرَّ صدفـــًة بالشـــارع  4. متـــى كانـــت آخـــر مـــرة دخـــل فيهـــا شـــخص إىل كنيســـتكم ألنـــه َم

الواقعـــة فيـــه كنيســـتكم؟ كيـــف تعاملـــت الكنيســـة مـــع هـــذا املوقـــف؟ 
5. يف الصـــف، تحدثـــوا عـــن قصـــص اهتدائكـــم. كيـــف اســـتخدمت تلـــك القصـــص، أو 

ـــن؟ ـــهادة لآلخري ـــون ش ـــي تك ـــتخدامها ل ـــم اس ـــف ميكنك كي
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10-16 أيلول )سبتمرب(الدرس الثاين عر

الخدمة يف املناطق الحرضية ]املُُدن[ يف زمن املنتهى

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: أعــامل 18: 1- 28؛ خــروج 2: 23-25؛ متــى 13: 3- 9و 18- 23؛ 

يوحنــا 15: 12و 13؛ 2بطــرس 3: 9. 

ــا إِىَل  ــوا ألَْجلَِه ــا، َوَصلُّ ــَبْيُتكُْم إِلَْيَه ــي َس ــِة الَِّت ــالََم الَْمِديَن ــوا َس ــة الحفــظ: » ‘َواطْلُُب آي
ــا 29: 7(.  ــالٌَم’ « )إرمي ــْم َس ــوُن لَكُ ــالَِمَها يَكُ ــُه ِبَس ، ألَنَّ بِّ ــرَّ ال

ــٍة َولَِســاٍن  ــٍة َوقَِبيلَ تدعــو رســائل املالئكــة الثالثــة إىل إن يتــم حمــل البشــارة إىل »كُلَّ أُمَّ  
ــاس.  ــه الن ــل الرســالة إىل أي مــكان يعيــش في ــه يجــب توصي ــْعٍب« )14: 6(. وهكــذا، فإن َوَش

ــاك.  ــاب إىل هن ــا الذه ــب علين ــه يج ــدن، فإن ــون يف امل ــن اآلن يعيش وألن الكثريي
ــام 2007،  ــدن يف ع ــريي يف امل ــل التبش ــة إىل العم ــتدت رضورة الحاج ــد اش ــع، لق يف الواق  
ــخ املســّجل  ــه ألول مــرة يف التاري ــن خــراء اإلحصــاء يف األمــم املتحــدة أن ــا أعل ــك عندم وذل
تعيــش الغالبيــة العظمــى مــن ســكان العــامل يف املناطــق الحرضيــة. واليــوم أصبحــت الخدمــة 
ــة بالنســبة الســرتاتيجيات األدفنتســت  ــة هــي املســألة املحوري ــة يف املناطــق الحرضي الكرازي

ــريي.  ــي والتبش ــل املرس ــة بالعم ــبتيني الخاص الس
ويف العديــد مــن الــدول، كان مــا أنجــزه العمــل التبشــريي لألدفنتســت يف البلــدات   
الصغــرية واملناطــق الريفيــة املوجــودة خــارج املــدن الكــرى أكــر بكثــري مــام أنجــزه يف املــدن. 
وقــد أظهــرت اســتطالعات الــرأي أن غالبيــة النــاس يف بعــض مــن أكــر املجمعــات الحرضيــة 
ــن  ــيئاً ع ــون ش ــايل هــم ال يعرف ــرة، وبالت ــن كنيســة األدفنتســت الســبتيني بامل مل يســمعوا ع

ــة.«  ــة الثالث ــائل املالئك »رس
وهكــذا، فإنــه مــن الواضــح أنــه مــن أجــل الوصــول إىل العــامل، ال بــد لنــا مــن الوصــول إىل   

املــدن. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 
17 أيلــول )ســبتمرب(.
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11 أيلول )سبتمرب( األحد

طبيعة املدن

ــان  ــات واألديـ ــة واللغـ ــات العرقيـ ــات واملجموعـ ــن الثقافـ ــري مـ ــم الكثـ ــدن تضـ إن املـ  
ـــة  ـــّي« أو املنطق ـــات »الَح ـــذه املجموع ـــن ه ـــة م ـــكل مجموع ـــون ل ـــا يك ـــادة م ـــة. وع املختلف
املحـــددة الخاصـــة بهـــا. وعـــىل نحـــو متزايـــد، يعيـــش مختلـــف النـــاس بجـــوار بعضهـــم 
البعـــض يف جميـــع أنحـــاء املـــدن الكـــرى. ويعمـــل هـــذا الواقـــع متعـــدد الثقافـــات عـــىل 
إفـــراز املخاطـــر والتعقيـــدات، ولكنـــه يتيـــح أيضـــاً فرصـــة رائعـــة لنـــرش بشـــارة اإلنجيـــل. 
فإنـــه غالبـــاً مـــا يكـــون هنـــاك تســـامحاً أكـــر وتقبـــاّلً لألفـــكار الجديـــدة، واســـتعداد أكـــر 
ـــس  ـــد بنف ـــذي ال يتواج ـــر ال ـــو األم ـــه، وه ـــدة لتقول ـــات الجدي ـــدى الديان ـــا ل ـــاء إىل م لإلصغ
الكـــرة يف البيئـــات الثقافيـــة التقليديـــة خـــارج املـــدن. وميكـــن للمـــدن أن تتيـــح الفرصـــة 
لكثـــري مـــن النـــاس للتعـــرف عـــىل رســـالة األدفنتســـت الســـبتيني، والتـــي لـــوال ذلـــك ملـــا 

متكنـــوا ِمـــن التعـــّرف عليهـــا أبـــداً.  

اقـــرأ أعـــال الرســـل 18: 1- 28 لـــرتى مثـــاال حـــول كيـــف ســـعى بولـــس إىل تأســـيس 
كنيســـة يف املـــدن. مـــا هـــي النقـــاط التـــي ميكننـــا أن نتعلمهـــا مـــا قـــام بـــه هنـــاك؟ 

 

يف هـــذه املراكـــز الحرضيـــة، كانـــت هنـــاك تشـــكيالت مـــن العديـــد مـــن اللغـــات والثقافـــات   
ـــس  ـــد بول ـــد وج ـــايل. وق ـــا الح ـــدن يف عرصن ـــال امل ـــو ح ـــام ه ـــاً ك ـــة، متام ـــات العرقي واملجموع
أنواعـــاً محـــددة مـــن النـــاس أمكنـــه التواصـــل والتعامـــل معـــه. ووجـــد أناســـاً يشـــاركونه 
ـــه، وأشـــخاصاً  ـــة مثل ـــون الجنســـية الروماني ـــاً يحمل ـــك أناس ـــة، وكذل ـــدة اليهودي ـــامؤه للعقي انت
يعملـــون يف مجـــال صنـــع الخيـــام حيـــث تـــدّرب عـــىل أيديهـــم. وقـــد اســـتخدم هـــذه املهـــارات 
ـــاً.  ـــام أيض ـــرشان ه ـــذا يب ـــني وأخ ـــا مؤمن ـــني أصبح ـــزل زوج ـــاش يف من ـــد ع ـــه. وق ـــة نفس إلعال
ـــم بولـــس يف املَْجَمـــعِ إىل أن تـــم طـــرده مـــن هنـــاك، ثـــم بـــدأ »الكنيســـة املنزليـــة« يف  وقـــد علّ
ـــي  ـــا يكف ـــداً مب ـــاً جي ـــدد تدريب ـــني الّج ـــه املؤمن ـــب وتوجي ـــام بتدري ـــني. وق ـــد املؤمن ـــوت أح بي
بحيـــث إنـــه عندمـــا كان يغـــادر املدينـــة كان مبقـــدوره تعيـــني بعـــض األشـــخاص لقيـــادة 

ـــن. ـــن الزم ـــرتة م ـــا لف ـــدم به ـــد خ ـــي كان ق ـــة الت ـــني يف املنطق ـــة املؤمن جامع
ـــدد  ـــم بتع ـــدن املتس ـــياق امل ـــل يف س ـــاً للعم ـــامً ومرتاح ـــس كان متفه ـــح أن بول ـــن الواض م  
ــد عـــرف بولـــس كيـــف  ــاً 1كورنثـــوس 9: 20- 23(. لقـ ــر أيضـ ــات )انظـ ــات والديانـ الثقافـ
يتأقلـــم مـــع البيئـــة املتواجـــد بهـــا، وتعلّـــم كيـــف يقـــدم الحـــق بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة 

لتلبيـــة احتياجـــات أولئـــك الذيـــن كان يحـــاول الوصـــول إليهـــم. 
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ـــو  ـــىل نح ـــن ع ـــون ُمَجهَّزي ـــة ككل، أن نك ـــتنا املحلي ـــك كنيس ـــراد، وكذل ـــا كأف ـــف ميكنن كي
ـــريهم؟  ـــم وتبش ـــول إليه ـــن الوص ـــن م ـــات يك نتمك ـــالط باملجتمع ـــل لالخت أفض

12 أيلول )سبتمرب( االثنني

اإلصغاء إىل األنني

بينـــام كان املســـيح يجـــول يف أورشـــليم وكفرناحـــوم واملـــدن األخـــرى يف زمانـــه، كان   
ـــىل  ـــن املســـيح ع ـــد تحن ـــافيهم. لق ـــه ش ـــه بوصف ـــون حول ـــراء يتزاحم ـــني والفق ـــرىض واملعاق امل

البـــرش الذيـــن كانـــوا يعانـــون ويتأملـــون. 
ونجـــد يف املـــدن الكثـــري مـــن كل يشء: الكثـــري مـــن النـــاس، مـــن املبـــاين، مـــن حركـــة   
ـــن  ـــك الذي ـــاً للكنائـــس. فـــإن أولئ ـــاً حقيقي ـــل تحدي ـــري مـــن املشـــكالت. وهـــذا ميثّ املـــرور، والكث
ـــانية  ـــات اإلنس ـــل االحتياج ـــاطة تجاه ـــم ببس ـــاس ال ميكنه ـــع الن ـــل م ـــارة اإلنجي ـــاركون بش يش
ـــاءة  ـــك إس ـــام بذل ـــا، ألن يف القي ـــالة وحده ـــىل الرس ـــط ع ـــز فق ـــم والرتكي ـــن حوله ـــة م الهائل
إىل بشـــارة اإلنجيـــل يف حـــد ذاتهـــا. فإنـــه مـــا مل تظهـــر أعاملنـــا صفـــات التحنـــن والنعمـــة 
ـــيعتر  ـــدة. وس ـــدوى والفائ ـــم الج ـــه عدي ـــا نقول ـــيكون م ـــا، فس ـــدث عنه ـــي نتح ـــاء الت والرج
صوتنـــا مجـــرد صـــوت آخـــر مـــن العديـــد مـــن األصـــوات املتنافســـة عـــىل اســـتاملة آذان 

الحشـــود. 

اقـــرأ خـــروج 2: 23- 25و 6: 5؛ مزمـــور 12: 5؛ روميـــة 8: 22 وأيـــوب 24: 12. مـــا هـــي 
الرسالة املوجودة لنا يف هذه الفقرات الكتابية؟ 

 

ـــاً  ـــا، أي ـــة. وال أحـــد من ـــة الخطي ـــرزح تحـــت وطـــأة ومعان ـــه ي ـــن ويتمخـــض. إن ـــا ي إن عاملن  
ـــع.  ـــذا الواق ـــن ه ـــروب م ـــه اله كان، ميكن

لكـــن هـــذا األمل يوفّـــر لنـــا فرصـــاً قويـــة للشـــهادة أيضـــاً. ولكننـــا نحتـــاج أيضـــاً إىل أن   
ـــري  ـــل غ ـــن ِقب ـــة ِم ـــر إىل الكنيس ـــف يُْنظ ـــر بكي ـــق األم ـــني يتعل ـــه ح ـــا. فإن ـــن هن ـــون حذري نك
ـــني  ـــرق ب ـــم إدراك الف ـــن امله ـــا مؤسســـة حســـنة الجـــوار، يكـــون م ـــث كونه األعضـــاء، مـــن حي
ـــة دامئـــة عـــىل  ـــي تعمـــل بصف ـــات املســـتمرة الت ـــني الخدم ـــة وب ـــة املتفرق ـــات املجتمعي الفعالي
ـــاك فـــرق بـــني الكنيســـة  ـــق بأذهـــان أهـــل املجتمـــع، هن ـــاس. ففيـــام يتعل ـــة احتياجـــات الن تلبي
ـــبات،  ـــالت واملناس ـــاء العط ـــام أثن ـــدة يف الع ـــرة واح ـــألرسة م ـــة ل ـــواد الغذائي ـــدم امل ـــي تق الت
وبـــني الكنائـــس األخـــرى، كتلـــك الكنيســـة األدفنتســـتية املعينـــة التـــي تـــم إنشـــاؤها يف مدينـــة 

ـــرية.  كب
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مـــا الـــذي تقـــوم بـــه هـــذه الكنيســـة؟ إنهـــا تجتمـــع يف مركـــز للخدمـــات االجتامعيـــة   
يعمـــل بشـــكل يومـــي. وميكـــن للنـــاس الذهـــاب إىل هنـــاك يف صبـــاح أي يـــوم والحصـــول عـــىل 
ـــا حـــوايل  ـــرية. فعـــدد أعضائه ـــل وهـــذه الكنيســـة ليســـت كنيســـة كب ـــة إفطـــار ســـاخنة! ب وجب
ـــات  ـــة احتياج ـــىل تلبي ـــل ع ـــاً للعم ـــون متام ـــم مكرس ـــط، ولكنه ـــواً فق ـــبعني عض ـــة وس خمس
جريانهـــم يف الحـــي الواقـــع مبنطقـــة حرضيـــة. هـــذا عمـــل عظيـــم، ولكنـــه يتطلـــب تفانيـــاً 

ـــني.  ـــاعدة املحتاج ـــزام ملس ـــعوراً بااللت ـــاً وش وتكريس
ـــوم  ـــت تق ـــع كنائســـنا كان ـــو أن جمي ـــا ل ـــا عـــىل مجتمعاتن ـــذي ســـيكون لن ـــري ال ـــل التأث تخي  

بعمـــل يشء ملســـاعدة املحتاجـــني واالســـتجابة لألنـــني الـــذي يرتفـــع يف أحيائنـــا. 

13 أيلول )سبتمرب( الثالثاء

الزرع والحصاد يف املدن

ـــا  ـــف ميكنن ـــهرية، كي ـــة ش ـــذه قص ـــن أن ه ـــم م ـــىل الرغ ـــى 13: 3- 9و 18- 23. ع ـــرأ مت اق
االســـتفادة مـــا تُعلِّمـــه هـــذه القصـــة ليســـاعدنا يف أن نفهـــم عـــىل نحـــو أفضـــل كيـــف 

ميكننا الخدمة والشهادة ملجتمعاتنا، مبا يف ذلك املدن؟

 

عـــىل الرغـــم مـــن أنَّ هـــذا املثـــل يـــرد يف الســـياق الريفـــي، إالَّ أّن مـــا يـــرد فيـــه مـــن   
ـــه  ـــة من ـــق الحرضي ـــدن واملناط ـــة يف امل ـــبة للخدم ـــة بالنس ـــر أهمي ـــد أك ـــم يع دروس وتعالي
ـــر  ـــكيلة أك ـــا تش ـــة به ـــق الحرضي ـــك ألن املناط ـــة، وذل ـــق الريفي ـــرية واملناط ـــدات الصغ يف البل
ـــة يف املـــدن أكـــر  ـــد نهضـــات كرازي ـــذي يجعـــل عق ـــح الســـبب ال ـــات«. وهـــذا يوّض ُب مـــن »الرتُّ

ـــة.  ـــق الريفي ـــا يف املناط ـــن عقده ـــة م صعوب
ـــا  ـــو م ـــج، وه ـــن النتائ ـــة م ـــواع مختلف ـــا أن ـــأ عنه ـــة ينش ـــات« املختلف ُب ـــروف »الرتُّ ـــإّن ظ ف  
يشـــري إىل رضورة دراســـة ظـــروف الرتبـــة قبـــل االســـتثامر يف أنشـــطة كرازيـــة وتبشـــريية. فـــإذا 
اكتشـــفت كنيســـتك، بعـــد دراســـتها لــــ »تربـــة« املجتمـــع أّن هنـــاك »أرضـــاً جيـــدة« محـــدودة 
ـــني  ـــن خـــالل تلي ـــة م ـــك الرتب ـــط لتحســـني تل ـــه يجـــب التخطي ـــا، فإن ـــة املوجـــودة فيه يف املنطق
ـــون  ـــي تك ـــه ل ـــو أن ـــذا ه ـــى ه ـــواك. معن ـــالع األش ـــور واقت ـــة الصخ ـــة وإزال ـــات الصعب الطرق
ـــة.  ـــداد الرتب ـــر عـــىل إع ـــت مبك ـــه يجـــب عـــىل الكنيســـة أن تعمـــل يف وق ـــرازة ناجحـــة فإن الك
وهـــذا مـــن شـــأنه أن يُْحـــِدث قـــدراً كبـــرياً مـــن االختـــالف يف مـــدى مـــا ميكـــن أن تكـــون 

ـــاح.  ـــة ونج ـــن فعالي ـــة م ـــة الكرازي ـــه الحمل علي
ــم الكتـــاب املقـــدس، يف 1كورنثـــوس 12 وروميـــة 12 وأفســـس 4، عـــن املواهـــب  يُعلّـ  
الروحيـــة. وتقـــول هـــذه اآليـــات أن هنـــاك مجموعـــة متعـــددة مـــن املواهـــب املختلفـــة 
ــل حـــول ظـــروف الرتبـــة وزرع البـــذور يُظهـــر  ولكـــن هنـــاك مأموريـــة واحـــدة. إن املَثَـ
بشـــكل واضـــح الحاجـــة إىل وجـــوب تضمـــني املواهـــب املختلفـــة يف املســـاعي الراميـــة إىل 
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الوصـــول إىل املـــدن وتبشـــريها. وفيـــام يتعلـــق بالتبشـــري يف املـــدن الكبـــرية، تقـــول روح 
النبـــوة إنـــه »يجـــب االســـتعانة بأشـــخاص ذات مواهـــب متنوعـــة ويجـــب تطبيـــق طـــرق 
ـــه«  ـــذي يعيشـــون في ـــت ال ـــات الوق ـــات وُمتَطَلّبَ ـــه إدراك ُمْقتََضي ـــدة. ويجـــب لشـــعب الل جدي
ـــد  ـــي، ق ـــي اإلله ـــالل الوح ـــن خ ـــت، وم ـــن هواي ـــإن ال ـــة 70(. ف ـــرازة، صفح ـــوة، الك )روح النب
رأت مـــا هـــو رضوري مـــن أجـــل جعـــل الخدمـــة التبشـــريية فعالـــة يف املـــدن. بـــل ولعـــل 
وجـــوب أن يكـــون لدينـــا اليـــوم تشـــكيلة واســـعة مـــن املناهـــج واملواهـــب التـــي تعمـــل 
ـــت  ـــن أي وق ـــاً م ـــر رضورة وإلحاح ـــر أك ـــو أم ـــه ه ـــددة األوج ـــاملة ومتع ـــة ش ـــار خط يف إط
ـــري عـــىل  ـــق الكث ـــرياً واحـــداً ال يحق ـــاً كب ـــة تبشـــريية واحـــدة أو مرشوع ـــام بحمل مـــى. إن القي
ـــل هـــذه الرامـــج،  ـــع مث ـــد. فـــإن املـــدن بنطاقهـــا الواســـع وتركيبتهـــا املعقـــدة تبتل املـــدى البعي
ـــام  ـــر أو تأثـــري. ولهـــذا يتعـــني القي وبعـــد بضعـــة أســـابيع لـــن يكـــون ملثـــل هـــذه الرامـــج أي أث

ـــل. ـــت طوي ـــريية بوق ـــة التبش ـــد  الحمل ـــل عق ـــة قب ـــور التمهيدي ـــن األم ـــري م بالكث

فكـــر يف أولئـــك الذيـــن تحـــاول أن تشـــهد إليهـــم. مـــا هـــي نوعيـــة الرتبـــة التـــي يتواجـــدون  
فيهـــا؟ مـــا الـــذي ميكنـــك القيـــام بـــه للمســـاعدة يف إعـــداد الرتبـــة بشـــكل أفضـــل؟ 

14 أيلول )سبتمرب( األربعاء

الشهادة عىل املستوى الشخيص

اقـرأ يوحنـا 15: 12و 13؛ يعقـوب 1: 27؛ غالطيـة 6: 2. مـا الـذي تقولـه لنـا كل هـذه اآليات 
مجتمعـة ويعـد ذات أهميـة بالغـة بالنسـبة ألي عمـل تبشـريي جـاد يهـدف إىل الوصـول إىل 

الناس؟ 

 

نظـراً للحجـم الهائـل الـذي للمجموعـات السـكانية يف املناطـق الحرضيـة، فإنّـه من السـهل   
بالنسـبة لنـا أن نغفـل عـن الحقيقـة التـي مفادهـا أن اإلميان هو مسـألة شـخصية. فـإّن الهدف 
األسـايس مـن الوصـول إىل املـدن أو أي مـكان آخـر هـو مسـاعدة األفـراد عـىل أن تكـون لهـم 
عالقـة شـخصية مـع املسـيح. فقـد أظهـرت األبحـاث أن الغالبيـة العظمـى مـن املهتديـن إىل 
كنيسـة األدفنتسـت السـبتيني يقولـون أنهم انضمـوا إىل الكنيسـة ألنه كانت لهـم عالقة تعارف 
مع شـخص سـبتي أدفنتسـتي. ويف أغلب األحيان، تتضمن الصداقات، وخاصة يف حالة التبشـري، 

موتـاً عـن الـذات واسـتعدادا للعمـل مـن أجـل خـري وصالـح اآلخرين.  
إن عمليـات حـرث الرتبـة وزرع البـذار واالعتنـاء بالنبـات حتـى موسـم الحصـاد، والحفاظ   
عـىل الحصـاد، تتـم بشـكل أفضـل إذا كانـت هنـاك عالقـة قويـة تربـط بـني املبرشيـن والذيـن 
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يريـدون الوصـول إليهـم. إننـا بحاجـة إىل أن نتعلـم كيـف نكـون أصدقـاء للناس؛ نحتـاج إىل أن 
نتعلـم كيـف نصغـي إليهم؛ نحتـاج إىل أن نتعلم كيـف نحبهم. فإذا كانت هـذه عنارص رضورية 
ألي عمـل تبشـريي، فكـم باألحـرى تكـون أهميتهـا يف الخدمـة للمـدن التـي ميكـن للنـاس فيهـا 
أن يشـعروا يف بعـض األحيـان أنهـم ضائعـون وليـس هنـاك َمـن يعتنـي بهـم يف وسـط املناطق 

السـكنية الشاسـعة التـي تعج بالسـكان؟ 
إن العنـرص األسـايس لخدمـات املجموعـات الصغـرية يف املـدن قـد يأخـذ شـكل »كنيسـة   
البيـت« كتلـك التـي كانـت موجـودة يف العهـد الجديـد )أعـامل 2: 46(، أو رمبـا تكـون مجـرد 
مجموعـات صغـرية ضمـن تجّمـع أكـر. فـإذا كان هنـاك ثالثـة أعضـاء أدفنتسـت أو أكـر يف أي 
حـي أو ضاحيـة يف املناطـق الحرضيـة التـي ليـس بهـا كنيسـة محليـة، ينبغـي تنظيـم نـوع مـن 
املجموعـات الصغـرية هنـاك تعمـل عـىل الوصـول إىل النـاس وتبشـريهم. )انظـر روح النبـوة، 

شـهادات للكنيسـة، مجلـد 7، صفحـة 21و 22.( 
إن هـذا النهـج رضوري للخدمـة يف املـدن وذلـك لعـدة أسـباب. أحـد هـذه األسـباب هـو   
الخليـط الثقـايف والعرقـي واللغـوي واالجتامعـي واالقتصـادي املُعّقـد للمجموعـات التي يتعني 
الوصـول إليهـا وتبشـريها داخـل مئـات املجتمعات والثقافـات الفرعية، حتى يف املدن متوسـطة 
الحجـم. ومـا مل تكـن هنـاك مجموعـات صغـرية تسـتهدف كل فئـة مـن هـذه الفئـات، فـإنَّ 

املأموريـة التـي كلفنـا بهـا املسـيح لـن تكتمـل. 
الصعوبـة  الصغـرية، وذلـك بسـبب  أيضـاً حاجـة إىل وجـود خدمـات املجموعـات  هنـاك   
البالغـة التـي يجدهـا املؤمنـون يف إتبـاع املسـيح بينـام هـم يعيشـون يف املـدن. فهنـاك العديـد 
مـن الضغـوط واإلغـراءات واملصادمـات مـع العقائـد واملذاهـب البديلـة. فـإن بعـض املؤمنـني 
يستسـلمون للضغـوط ويتخلـون عـن الكنيسـة يف حـني يقـوم آخـرون بتكويـن قَْوقََعـة صلبـة 
وقاسـية لحاميـة مشـاعرهم وِمـن ثـم يصبحـون غري مبالـني بالناس ِمـن حولهم مّمـن يحتاجون 

إىل محبـة املسـيح متمثلـة يف أتباعـه. 

15 أيلول )سبتمرب( الخميس

الوصول إىل املدن

ال أحـد يقـول أن الوصـول إىل املدن وتبشـريها أمر سـهل. فالبرش سـاقطون وفاسـدون وغري   
ـا أَنَـا  ، َوأَمَّ روحيـني بطبيعتهـم. وكـام قـال بولـس عـن نفسـه: »فَِإنََّنـا نَْعلَـُم أَنَّ النَّاُمـوَس ُروِحـيٌّ
فََجَسـِديٌّ َمِبيـٌع تَْحـَت الَْخِطيَّـِة« )روميـة 7: 14(. فـإذا كان بولـس يقـول ذلك، فـامذا عن أولئك 

الذيـن ال يعرفـون الـرب أو الذيـن مل يكـن لديهـم أبـداً أي اختبـار ُمغـرّي للحيـاة مع املسـيح؟ 
وكـام لـو أن طبائعنـا الطبيعيـة ليسـت سـيئة مبا فيـه الكفاية، تشـتهر املدن دامئـاً بأنها ذات   
تأثـري سـيئ عـىل النـاس. فـإن النـاس يواجهـون الكثـري مـن اإلغـواءات التـي يسـتخدمها »عـدو 
النفـوس« لإليقـاع بهـم وإبقائهـم مسـتعبدين للخطيـة والعـامل. وهكـذا فإنـه ال عجـب يف أن 
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الوصـول إىل املـدن بشـكل خـاص ليـس مهمـة سـهلة أو بسـيطة. ومـع ذلـك، فهي مهمـة يجب 
القيـام بهـا، ويجـب علينـا ككنيسـة أن نكـون أمنـاء عـىل الدعـوة والقيـام مبـا كُلفنـا بـه. 

مـا الـذي تقولـه لنا اآليـات الكتابية التالية عـن أهمية الوصول إىل الناس وتبشـريهم، بشـكل 
عام؟

   2بطرس 3: 9  
   1تيموثاوس 2: 4  

 

وفقـاً لكلمـة اللـه، كان مـوت املسـيح عامليـاً شـامالً: معنـى ذلك أنـه مات من أجـل البرشية   
جمعـاء، بـدءاً مـن آدم ووصـوالً إىل كل مـن جـاء بعـده. وهـذا بالطبـع مـن شـأنه أن يشـمل 
جامهـري النـاس الغفـرية التـي تعيش يف املراكـز الحرضية الكـرى يف العامل. فهم أيضـاً بحاجة إىل 

رها.  سـامع الحقائـق العظيمـة التـي نعزهـا ونقدِّ
»ليـس هنـاك تغيـري يف الرسـائل التـي أرسـلها اللـه يف املـاض. فـإنَّ العمـل يف املـدن هـو   
العمـل األسـايس لهـذا الزمـان. عندما يتم العمـل يف املدن بالطريقـة التي يريدها الله فسـتكون 
النتيجـة هـي انطـالق حركـة عظيمـة مل نشـهد مثلهـا مـن قبـل« )روح النبـوة، الخدمـة الطبية، 

صفحـة 304(.  
إن الدعـوة للوصـول إىل املـدن وتبشـريها هـي دعـوة شـخصية. إنهـا دعـوة إىل أن يكون لنا   
نحـن أنفسـنا اختبـاراً أعمـق مـع املسـيح ودعـوة إىل تشـّفع صـاِدق وكذلـك تخطيـط وتطبيـق 
شـاملني. إنهـا دعـوة مبنيـة كليـاً عـىل أسـاس االنتعـاش الروحـي واإلصـالح، وذلـك ألنـه سـيتم 

إنجازهـا فقـط بواسـطة قـوة الـروح القـدس.

ـــىل  ـــدأ، ع ـــت املب ـــن حي ـــق، م ـــاك وينطب ـــال هن ـــذي يق ـــا ال ـــة 10: 14و 15. م ـــرأ رومي اق
ـــرث  ـــون أك ـــا أن نك ـــف ميكنن ـــيح؟ كي ـــاع للمس ـــا أتب ـــم أنن ـــن نزع ـــن الذي ـــا نح ـــد من كل واح
ـــه؟  ـــش في ـــذي نعي ـــة، بغـــض النظـــر عـــن املـــكان ال ـــاس والخدم نشـــاطاً يف الوصـــول إىل الن

16 أيلول )سبتمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــة  ـــراء دراس ـــدن بإج ـــريية للم ـــات التبش ـــري يف الخدم ـــتي خب ـــبتي أدفنتس ـــخص س ـــام ش ق  
ـــول  ـــاداتها ح ـــق بإرش ـــام يتعل ـــت في ـــن هواي ـــن ال ـــادرة ع ـــة الص ـــرشات الدوري ـــرس الن يف فه
ـــدث  ـــي تتح ـــة الت ـــني الــــ 107 مقال ـــن ب ـــه م ـــد أن ـــا. ووج ـــروج منه ـــدن أو الخ ـــال إىل امل االنتق
عـــن الخدمـــة يف املـــدن هنـــاك 24 مقالـــة فيهـــا توجيـــه بالخـــروج مـــن املـــدن أو إنشـــاء 
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ـــال  ـــة باالنتق ـــامت واضح ـــي تعلي ـــة تعط ـــاك 75 مقال ـــن كان هن ـــدن. لك ـــارج امل ـــات خ مؤسس
ـــام  ـــدة. وق ـــا الثـــامين مقـــاالت األخـــرى فكانـــت محاي ـــا. أم ـــاس فيه إىل املـــدن والوصـــول إىل الن
ـــه  ـــر أن ـــدن. وأظه ـــة امل ـــة بخدم ـــت الخاص ـــن ج. هواي ـــادات ال ـــص إرش ـــي بتلخي ـــؤرخ كن م
وفيـــام يتعلـــق باملؤسســـات، فقـــد دعـــت الـــن ج. هوايـــت إىل العمـــل مـــن خـــالل مراكـــز 
أماميـــة خـــارج املـــدن. وفيـــام يتعلـــق بعمـــل الكنيســـة املحليـــة، فقـــد دعـــت الـــن ج. هوايـــت 

ـــدن.  ـــل امل ـــن داخ ـــل م إىل العم
مـــا هـــي الخطـــط املوضوعـــة يف كنيســـتكم للوصـــول إىل املـــدن؟ أيـــن تقـــع كنيســـتكم   
ـــول  ـــر أن الوص ـــة أن تفك ـــب ألي كنيس ـــرى؟ ال يج ـــة ك ـــة حضاري ـــرب منطق ـــن أق ـــة م املحلي
ـــم  ـــه. إن كل مجتمـــع ســـبتي أدفنســـتي بحاجـــة إىل تقدي ـــم ب ـــة له ـــر ال عالق إىل املـــدن هـــو أم
ـــدن  ـــل امل ـــإنَّ تجاه ـــة. ف ـــغ األهمي ـــي البال ـــدف املرس ـــذا اله ـــل ه ـــن أج ـــاهامت م ـــض املس بع
والرتكيـــز فقـــط عـــىل الوصـــول إىل األماكـــن التـــي تقـــع خـــارج نطـــاق املناطـــق الحرضيـــة 

ـــوع.  ـــا يس ـــا إلين ـــي أوكله ـــة الت ـــة للأمموري ـــتجابة صادق ـــس اس ـــو لي ه
ـــدن؟...  ـــذه امل ـــتقرار يف ه ـــارض، باالس ـــق الح ـــرف الح ـــي تع ـــالت، الت ـــوم العائ ـــاذا ال تق »مل  
ســـيكون هنـــاك كارزون علامنيـــون ينتقلـــون إىل... املـــدن، يك مـــا يســـمحوا للنـــور الـــذي 
ـــد ســـاباث  ـــو آن ـــة األدفنـــت ريفي ـــأن يـــيء لآلخريـــن« )روح النبـــوة، مجل ـــه لهـــم ب أعطـــاه الل

هرالـــد، 29أيلول/ســـبتمرب، 1891(. 

أسئلة للنقاش
1. فكـــروا يف الرســـالة الرائعـــة التـــي أُعطينـــا إياهـــا. فكـــروا يف الرجـــاء الـــذي لدينـــا، 
ـــا هـــي بعـــض  ـــة. م ـــاة األبدي ـــق بالحي ـــم املتعل ـــاة أفضـــل اآلن، والرجـــاء العظي الوعـــد بحي
ـــاذا  ـــيح؟ مل ـــا يف املس ـــذي لن ـــاء ال ـــن الرج ـــي تعل ـــك والت ـــة لدي ـــة املفّضل ـــوص الكتابي النص
ـــم  ـــع بعضك ـــك؟ شـــاركوا هـــذه النصـــوص م ـــى بالنســـبة ل ـــد هـــذه النصـــوص ذات معن تع

ـــبت؟  ـــوم الس ـــف ي ـــض يف الص البع
2. حـــاول أن تتخيـــل مـــا ســـيكون عليـــه األمـــر لـــو مل يكـــن لدينـــا أي رجـــاء باملـــرة، 
ولـــو أننـــا اعتقدنـــا أن هـــذه الحيـــاة بـــكل رصاعاتهـــا ومتاعبهـــا وأحزانهـــا وأوجاعهـــا 
ـــو  ـــذا ه ـــرب. ه ـــل يف الق ـــن ونتحل ـــنموت ونتعف ـــك س ـــد ذل ـــا بع ـــا، وبأنن ـــا لدين ـــي كل م ه
ـــا أن  ـــف إذاً ميكنن ـــدن. كي ـــي يف امل ـــرية الت ـــوع الغف ـــة الجم ـــريون وخاص ـــده الكث ـــا يعتق م
ـــم وتبشـــريهم،  ـــرية للنفـــوس واســـتعداداً للوصـــول إليه ـــة كب ـــا محب ـــم أن تكـــون لدين نتعل

ـــدوا؟ ـــا وج أين
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17-23 أيلول )سبتمرب(الدرس الثالث عر

كيف ينبغي أن ننتظر؟

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: متى 24: 35- 25: 46؛ 2بطرس 3؛ يعقوب 2: 14- 26؛ يوحنا 4: 

35- 38؛ 1كورنثوس 3: 6- 8؛ رؤيا 21: 1- 4. 

يِف  َفِرِحنَي   ، بَّ الرَّ َعاِبِديَن  وحِ،  الرُّ يِف  يَن  َحارِّ االْجِتَهاِد،  يِف  ُمَتكَاِسلِنَي  الحفظ: »َغرْيَ  آية 
يِسنَي، َعاِكِفنَي  الَِة، ُمْشرَتِِكنَي يِف اْحِتَياَجاِت الِْقدِّ ْيِق، ُمواِظِبنَي َعىَل الصَّ َجاِء، َصاِبِريَن يِف الضَّ الرَّ

َعىَل إَِضاَفِة الُْغَربَاِء« )رومية 12: 11- 13(.  

خالل السنوات العديدة التي سبقت زلزال سان فرانسيسكو عام 1906، كانت الكنيستان   
السبتيتان األدفنتستيتان يف سان فرانسيسكو وأوكالند بكاليفورنيا تعمالن عىل قدم وساق. وكان 
األعضاء منشغلني بزيارة املرىض واملعوزين. وقد كانوا يوفّرون بيوتاً لأليتام وعمالً للعاطلني عن 
العمل. وكانوا يرعون املرىض ويقومون بتدريس الكتاب املقدس من بيت إىل بيت. وكان األعضاء 
أيضاً  الكنيستان  وقامت  الصحي.  العيش  حول  املسيحية ويعطون دروساً  املطبوعات  يوزعون 
بإنشاء مدرسة لألطفال يف الطابق السفي من املبنى الخاص باالجتامعات يف شارع الغونا. كام 
تم إقامة بيت للعاملني ومركز للخدمات الطبية. وكان لديهم متجراً لألغذية الصحية باإلضافة 
إىل مطعم لألغذية النباتية. وبدأ أعضاء الكنيستني نشاط العمل املرسي بالّسفن يف امليناء املحي، 
وكان قساوسة هاتني الكنيستني يعقدون اجتامعات من وقت آلخر يف قاعات كبرية يف املدينة. 

النحل« وكانت تشعر بسعادة  الكنيستني اسم »َخلِيَّتا  لقد أطلقت الن هوايت عىل هاتني   
غامرة بسبب عمل األعضاء فيهام )مجلة أدفنت ريفيو آند ساباث هرالد، 5 متوز/يوليو، 1900(. 
يا لها من أمثلة قوية حول ما يجب وما ميكن أن نقوم به اآلن بينام ننتظر املجيء الثاين للمسيح. 
إننا نعرف أن ربنا سيعود، لكن املسألة الحاسمة بالنسبة لنا هي: ما الذي نقوم به بينام نحن 

ننتظر مجيئه؟ 
إن مصري النفوس يتوقف عىل هذه اإلجابة.   

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 24 أيلول )سبتمر(.
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18 أيلول )سبتمرب( األحد

بينا نحن ننتظر مجيء املسيح

ــألأل  ــكل وهــو يت ــع للهي ــم الشــديد باملشــهد الرائ ــذ املســيح إعجابه ــدى تالمي بعــد أن أب  
تحــت أشــعة الشــمس املنعكســة عــىل ســطحه مــن الخــارج، أراد املســيح أن يلفــت انتباههــم 
إىل الحقائــق والوقائــع التــي كانــت ســتواجه الكنيســة يف املســتقبل القريــب ويف زمــن املنتهــى. 
ــا  ــم: » ‘أََم ــال له ــني ق ــع ح ــن الواق ــة م ــم جرع ــة بإعطائه ــة ضمني ــيح بصف ــام املس ــذا ق وله
تَْنظُــُروَن َجِميــَع هــِذِه؟ اَلَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: إِنَّــُه الَ يُــرْتَُك هُهَنــا َحَجــٌر َعــىَل َحَجــٍر الَ يُْنَقــُض!’« 
ــني،  ــألوه قائل ــيح فس ــه املس ــذي أدىل ب ــق ال ــن التعلي ــذ م ــأ التالمي ــد تفاج ــى 24: 2(. وق )مت
ْهــِر؟« )متــى 24: 3(. ثــم  »قُــْل لََنــا َمتَــى يَُكــوُن هــَذا؟ َوَمــا ِهــَي َعالََمــُة َمِجيِئــَك َوانِْقَضــاِء الدَّ
يخرهــم املســيح، يف متــى 4: 4- 31، باألمــور التــي مــن املُْنتَظـَـر حدوثهــا يف العــامل قبــل عودتــه. 
وعنــد إعــالن املســيح عــن عالمــات مجيئــه، حــّذر قائــالً، » ‘َولِكــْن لَيْــَس الُْمْنتََهــى بَْعــُد’«   
ــة  ــأيت إجاب ــى 24: 8(. وت ــاِع’ « )مت ــَدأُ األَْوَج ــا ُمبْتَ ــِذِه كُلََّه ــنَّ ه ــأن » ‘َولِك ــى 24: 6(، وب )مت
ــوِت هــِذِه يِف كُلِّ  ــَرُز ِبِبَشــاَرِة الَْملَُك املســيح املبــارشة عــىل ســؤال التالميــذ يف عــدد 14. »َويُْك

ــى 24: 14(.   ــى« )مت ــأيِْت الُْمْنتََه ــمَّ يَ ــِم. ثُ ــعِ األَُم ــَهاَدًة لَِجِمي ــُكونَِة َش الَْمْس
نجــد يف هــذه املحادثــة أن أول 35 آيــة يف األصحــاح 24 مــن ســفر متــى تحثنــا عــىل أخــذ   
عالمــات مجــيء املســيح عــىل محمــل الجــد، ولكــن املســيح يخرنــا أيضــاً كيــف ينبغــي لنــا 
أن ننتظــر )نهايــة الدهــر( )متــى 24: 3(. وبعبــارة أخــرى، نحــن ال ينبغــي أن نجلــس وننتظــر 
ــا  ــد أُعطين ــل لق ــس. ال، ب ــول األتوبي ــر وص ــالت وننتظ ــة للحاف ــس يف محط ــام نجل ــه ك مجيئ

الكثــري مــن املهــام للقيــام بهــا بينــام نحــن ننتظــر املجــيء الثــاين لربنــا يســوع املســيح. 

اقــرأ متــى 24: 36- 25: 46. يتحــدث َمَثــل مــن هــذه األمثــال عــن مــا ينبغــي لشــعب اللــه 
أن يقومــوا بــه بينــا هــم ينتظــرون املجــيء الثــاين للمســيح. قــم بتلخيــص جوهــر وفحــوى 
ــردي أو  ــا أن نســأل أنفســنا، ســواء عــىل املســتوى الف ــم علين ــا. ث ــا هن ــرب لن ــه ال ــا يقول م

ككنيســة: مــا مــدى إجادتنــا يف إتبــاع تعليــات الــرب لنــا يف كل َمَثــل مــن هــذه األمثــال؟

 

يبــدأ املســيح هنــا يف إرشــاد تالميــذه بشــأن الطريقــة التــي ســينتظر بهــا أتباعــه الحقيقيون   
مجيئــه مــرة أخــرى. فخــالل تلــك الفرتة ســيكون تالميــذ املســيح مســتعدين دامئاً. وســيظهرون 
محبــة ورعايــة واحــرتام لبعضهــم البعــض بينــام هــم ينتظــرون؛ وســيبقون متأهبــني ومتيقظــني 
ــوارد  ــيضاعفون امل ــة. وس ــم الروحي ــن حالته ــؤولني ع ــيكونون مس ــبقاً وس ــتعدين مس ومس
التــي وضعهــا اللــه بــني أيديهــم، ويســتثمرون مواهبهــم وأموالهــم ألجــل تقــدم عمــل اللــه، 

ويوقــرون الطبيعــة الصادقــة إللهــم املُحــب، ويرعــون »هــُؤالَِء األََصاِغــِر.«
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19 أيلول )سبتمرب( االثنني

االنتعاش الروحي واإلصالح بينا نحن ننتظر

ــالح يف  ــي واإلص ــاش الروح ــق باالنتع ــم تتعل ــن تعالي ــرد م ــا ي ــرس 3. لخــص م ــرأ 2بط اق
هــذا األصحــاح. كيــف تتناســب هــذه اآليــات مــع املوضــوع الــذي متــت دراســته طــوال هــذا 

الربــع؟ 

 

إن رغبــة اللــه هــي أن »يتــوب الجميــع« )متــى 3: 9(. وعــىل الرغــم مــن أننــا ال نســتطيع   
ــا للوصــول  ــد ُدعين ــا ق ــون، إال أنن ــاس يتوب ــق بجعــل الن ــروح القــدس املتعل ــام بعمــل ال القي

ــة.  ــا فســتقود إىل التوب ــم قبوله ــي إذا ت ــالة الخــالص، والت ــم برس إليه
ــإن  ــة. ف ونحــن أيضــاً، كأعضــاء يف الكنيســة، بحاجــة إىل أن نتحــىل مبوقــف يتســم بالتوب  
التوبــة هــي جــزء مــن عمليــة االنتعــاش الروحــي واإلصــالح. إن االنتعــاش يعنــي العــودة إىل 
ــم  ــاد تشــكيلك، وأن يت ــي أن يُع ــا اإلصــالح فيعن ــرتد. أم ــي أن تتجــدد وتُس ــه يعن ــاة، إن الحي
ــم  ــي املتس ــاش الروح ــوس 5: 17(. »إن االنتع ــدًة )2كورنث ــًة جدي ــون خليق ــك- أن تك إصالح
بالتقــوى الحقيقيــة هــو أعظــم وأكــر مــا نحــن يف أَمــّس الحاَجــِة إليــه. وينبغــي أن يكــون ذلــك 

ــد 1، صفحــة 121(. ــارة، مجل ــوة، رســائل مخت ــه« )روح النب هــو أول عمــل نقــوم ب
ــاش  ــر رشوط ونتائــج االنتع ــس تُظه ــر« بــدرس األم ــف ينبغــي أن ننتظ إن فقــرة »كي  
ــة إىل أن  ــن بحاج ــرش جميعه ــذارى الع ــت الع ــال، كان ــبيل املث ــىل س ــالح. ع ــي واإلص الروح
ــة  ــالت بحاج ــذارى الجاه ــت الع ــى 25: 1- 13(. وكان ــوم )مت ــن الن ــتيقظن م ــن ويس ينتعش
ــة  ــن كلم ــة إىل أن يدرس ــن، وبحاج ــدس يف حياته ــروح الق ــتيعاب ال ــن الس ــادة قدرته إىل زي
اللــه ويشــاركنها مبحبــة مــع اآلخريــن بالقــول وبأعــامل املحبــة. وميكننــا أن نزيــد مــن 
ــن أن  ــن املمك ــه م ــري أن ــر املتأخــر. غ ــوة املط ــن خــالل ق ــدس م ــروح الق ــا بال ــدرة امتالئن ق
ــن  ــن أن نصــىل م ــاً. وميك ــى شــخصاً أناني ــك تبق ــع ذل ــدس لســاعات وم ــاب املق ــدرس الكت ت
ــد االحتفــاظ بهــام  ــة نري ــكل أناني ــام نحــن ب أجــل االنتعــاش الروحــي واملطــر واملتأخــر، بين
ألنفســنا. إن االنتعــاش الروحــي يــؤدي دامئــاً إىل جعلنــا نهتــم باآلخريــن اهتاممــاً غــري أنــاين. 
ــا ســوف نتحــول إىل تالميــذ شــفوقني محــور اهتاممهــم  وعندمــا منتلــئ بالــروح القــدس فإنن

ــة.  ــرازة والخدم ــو الك ه
إننــا بحاجــة إىل االنتعــاش الروحــي واإلصــالح يف صلواتنــا، يف دراســة الكتــاب القــدس، ويف   
تركيزنــا عــىل طلــب الــروح القــدس املتمثــل يف وفــرة املطــر املتأخــر. ولكننــا ككنيســة بحاجــة 
إىل االنتعــاش الروحــي واإلصــالح يف مواقفنــا وأســاليبنا. إننــا بحاجــة إىل انتعــاش وإصــالح يف 
مواقفنــا وترصفاتنــا نحــو »هــؤالء األصاغــر.« لقــد كان كل هــذا هــو محــور تركيــز دروس هــذا 

الربــع. 
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كيـــف ميكننـــا حايـــة أنفســـنا ضـــد التهـــاون فيـــا يتعلـــق باملجـــيء الثـــاين للمســـيح؟ 
ـــة ورضورة  ـــاً حقيق ـــنا دامئ ـــام أنفس ـــي أم ـــنني، أن نُبق ـــرور الس ـــا، مب ـــف ميكنن ـــى، كي مبعن

ـــرب؟ ـــودة ال ع

20 أيلول )سبتمرب( الثالثاء

مرسلية الكنيسة بينا نحن ننتظر

اقــرأ يعقــوب 2: 14- 26. بأيــة طــرق تلّخــص هــذه اآليــات حقيقــة َمــن نحــن وملــاذا نحــن 
هنا؟ 

 

ــة  ــاين املكّون ــامل املب ــارة إىل ج ــذ باإلش ــدأ التالمي ــف ب ــا كي ــد، رأين ــوم األح ــة ي يف دراس  
ــامل  ــالتها إىل ع ــن الداخــل ورس ــة الكنيســة م ــم إىل حال ــت املســيح انتباهه ــد لف ــكل. وق للهي
ســينتهي ويــزول. والحقيقــة هــي أن الكنيســة موجــودة ألن لهــا مأموريــة تقــوم بهــا، وليــس 

ــس.  العك
ــل  ــة العم ــا يف سياس ــرب عنه ــو مع ــام ه ــت الســبتيني ك إن مرســلية كنيســة األدفنتس  
ــارة  ــل البش ــاس، وتوصي ــع الن ــذة جمي ــي »تلم ــرة )A 05( ه ــام يف فق ــع الع ــة باملجم الخاص
األبديــة ]بشــارة امللكــوت )متــى 24: 14([ يف ســياق رســائل املالئكــة الثالثــة يف رؤيــا 14: 6- 
ــص شــخيص لهــم وتوحيدهــم مــع كنيســته الباقيــة،  12، وتوجيههــم إىل قبــول املســيح كمخلّ
وتلمذتهــم لخدمــة املســيح بوصفــه الــرب، وإعدادهــم ملجيئــه القريــب.« إن الوعــظ والتعليــم 
والشــفاء هــي الوســائل املقرتحــة إلنجــاز هــذه املرســلية. وتحــت بنــد »الشــفاء« تقــول سياســة 
ــة الشــخص  ــة بعافي ــاب املقــدس املتعلق ــادئ الكت ــد عــىل مب ــام: »التأكي العمــل باملجمــع الع
ــا  ــة ومــن خــالل خدمتن ــاظ عــىل الصحــة وشــفاء املــرىض أولوي ــا نجعــل مــن الحف ككل، إنن

ــق باالســرتداد.« ــه الشــفوق املتعل ــق يف عمل ــن نحــن نتعــاون مــع الخال للفقــراء واملقهوري
لقــد بــدأ هــذا الربــع بفكــرة أن املســيح يريــد أن يســتعيد صورتــه يف البرشيــة وأن ميكِّننــا   
كأتبــاع لــه ِمــن أن نكــون أدوات لالســرتداد الشــامل يف مجتمعاتنــا. »إن العــامل اليــوم يحتــاج 
إىل مــا كان مفتقــراً إليــه منــذ تســعة عــرش قرنــاً خلــت- أي إعــالن املســيح. توجــد حاجــة إىل 
عمــل إصــالح عظيــم، ولكــن عمــل الــرد أو الشــفاء الجســدي والعقــي والروحــي ال يتــم بغــري 

نعمــة املســيح« )روح النبــوة، آفــاق عيــش أفضــل، صفحــة 135(. 
ــا  ــة املســيح باعتباره ــدوة أشــارت إىل خدم ــد اســتامعه إىل ن أدىل عضــو يف الكنيســة، بع  
منوذجــاً للعمــل املرســي للكنيســة يف زمــن املنتهــى، بالترصيــح التــايل: »يف الجــزء الــذي نعيــش 
فيــه مــن العــامل، نحــن غــري منفتحــني عــىل األفــكار الجديــدة والطــرق الجديــدة لعمــل األشــياء. 
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ــس  ــع لي ــو يف الواق ــيح ه ــة املس ــة خدم ــاع طريق ــول إتب ــبوع ح ــذا األس ــمعناه ه ــا س إّن م
جديــداً. إنــه فكــرة قدميــة. وكل مــا حــدث هــو أننــا فقــط نســيناها.«

»اإلميـــان بـــدون أعـــال ميـــت.« كيـــف اكتشـــفت حقيقـــة مـــدى مـــا عليـــه كالً مـــن 
اإلميـــان واألعـــال مـــن ارتبـــاط وثيـــق الصلـــة؟ بأيـــة طـــرق تزيـــد األعـــال إميانـــك؟ 

21 أيلول )سبتمرب( األربعاء

اإلعداد للحصاد النهايئ بينا نحن ننتظر

ــدرس  ــا يف ال ــام قرأن ــوت، ك ــة بامللك ــه املتعلق ــة يف تعاليم ــة الزراع ــوع لغ ــتخدم يس اس  
الخامــس. ورأينــا أيضــاً أنَّ الزراعــة ليســت مجــرد حــدث واحــد؛ إنهــا عمليــة تتطلــب صــراً 
وتأنيــاً! إنهــا دورة متكــررة بشــكل منتظــم، ولهــا مراحــل مختلفــة وأعــامل مختلفــة يقــوم بهــا 
أشــخاص مختلفــني يف أوقــات مختلفــة. إننــا بحاجــة إىل أن نكــون منفتحــني إىل إرشــاد الــروح 
القــدس وتدابــري اللــه فيــام يتعلــق بكيــف ميكــن أن نُْســتخدم ِمــن ِقبــل الــرب يف عمليــة إعــداد 

الرتبــة وغــرس البــذور وجنــي املحصــول. 

اقــرأ يوحنــا 4: 35- 38. مــا هــو التصويــر الــذي يتــم اســتخدامه هنــا، مــا هــي الرســالة التــي 
لنــا فيــا يتعلــق بكيــف يجــب علينــا العمــل مــن أجــل اآلخريــن؟   

 

ــروح القــدس يف  ــا ال نعــرف قلــوب النــاس. وال نعــرف كيــف يعمــل ال الحقيقــة هــي أنن  
حياتهــم. رمبــا ننظــر إىل مختلــف النــاس ونعتقــد أن لديهــم شــوطاً طويــالً يقطعونــه قبــل أن 
يصبحــوا مســتعدين ألن يُْحصــدوا، يف حــني أن كل مــا يحتاجونــه يف الواقــع هــو شــخص يحثهــم 
ــرة للحصــول عــىل  ــة دائ ــاك معرك ــس أنفســهم للمســيح. هن ــداً بتكري ــوا تعه م عــىل أن يُقدِّ
قلــب وعقــل كل إنســان، ويدعونــا اللــه إىل مســاعدة النــاس عــىل أن يختــاروه ربــاً ومخلصــاً. 

ــاس  ــا يف ســياق الوصــول إىل الن ــا هن ــي لن ــا هــي الرســالة الت ــوس 3: 6- 8. م ــرأ 2كورنث اق
ــريهم؟ وتبش

 

بطريقتــه الخاصــة، يقــول بولــس هنــا مــا قالــه املســيح يف املثــل الســابق. إنَّ عمــل الوصــول   
ارع. رمبــا ال يقــوم كل واحــد منَّــا بنفــس املهــام، ولكــن  إىل النــاس وتبشــريهم شــبيه بعمــل الــزَّ
العمــل الــذي نقــوم بــه ال يــزال جــزءاً أساســياً مــن عمــل الوصــول إىل النــاس وربــح النفــوس. 
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وعــىل الرغــم مــن أنــه ينبغــي أن نُســتخدم ِمــن ِقبــل اللــه وفقــاً لقدراتنــا املختلفــة، إال اللــه يف 
نهايــة األمــر هــو وحــده القــادر أن يــؤدي إىل اهتــداء النفــس. 

كيـــف ميكننـــا أن نتعلـــم أن نكـــون متواضعـــني وممتنـــني بـــأي دور أعطـــاه اللـــه لنـــا يف 
عمليـــة خدمـــة اآلخريـــن وتبشـــريهم؟ وملـــاذا تعـــد فرصـــة كهـــذه امتيـــازاً حقيقيـــاً؟

22 أيلول )سبتمرب( الخميس

انتهاء االنتظار

ـــة  ـــوان »قص ـــاً بعن ـــز كتاب ـــارلز ديكن ـــزي تش ـــف اإلنجلي ـــب املؤل ـــنوات، كت ـــدة س ـــذ ع من  
مدينتـــني«. وكانـــت هاتـــان املدينتـــان هـــام لنـــدن وباريـــس. ومبعنـــى مـــن املعـــاين، ميكـــن 
ـــام  ـــان ه ـــة، املدينت ـــذه الحال ـــني. ويف ه ـــة مدينت ـــاً قص ـــو أيض ـــدس ه ـــاب املق ـــول أن الكت الق

بابـــل وأورشـــليم. 
ـــن  ـــل موط ـــت باب ـــل. وكان ـــة باب ـــا مدين ـــول يوحن ـــف الرس ـــا 18، يص ـــا 14: 8 ورؤي يف رؤي  
ــا  ــب الزنـ ــة ترتكـ ــل كل أمـ ــببت يف جعـ ــد تسـ ــرة. وقـ ــأوى األرواح الرشيـ ــياطني ومـ الشـ
ـــام، ســـيتم  ـــوم مـــن األي ـــن أنهـــا »ســـقطت.« ويف ي الروحـــي. وقـــد صـــدر الحكـــم بهالكهـــا وأُعل

هزميـــة ودمـــار هـــذه املدينـــة التـــي هـــي رمـــز للـــرش واالرتـــداد والتمـــرد ضـــد اللـــه.

اقرأ رؤيا 21: 1- 4. كيف تختلف وتتباين أورشليم الجديدة عن بابل؟  
 

ـــا  ـــا يف رؤي ـــرد وصفه ـــي ي ـــدة، الت ـــة املقدســـة، أورشـــليم الجدي ـــة هـــي املدين ـــة الثاني املدين  
21و 22. وســـتؤوي هـــذه املدينـــة أولئـــك الذيـــن اختـــاروا »العريـــس« ورفضـــوا األنانيـــة 
ــا  ــون وصايـ ــاع املفديـ ــه، أطـ ــة اللـ ــه. فبنعمـ ــيطان وأتباعـ ــن للشـ ــي اللذيـ ــا الروحـ والزنـ
اللـــه وأظهـــروا إميـــان يســـوع يف حياتهـــم )رؤيـــا 14: 12(. وهـــم الذيـــن بينـــام كانـــوا ال 
ـــم  ـــم واحتامله ـــالل صره ـــن خ ـــه م ـــوت الل ـــن ملك ـــة ع ـــوا ملح ـــد أعط ـــىل األرض ق ـــون ع يزال
ـــان  ـــالل اإلمي ـــن خ ـــوا م ـــن ُخلُِّص ـــم الذي ـــوع. وه ـــة يس ـــل خدم ـــىل تَقبّ ـــديد ع ـــم الش وحرصه
باملســـيح؛ وهـــم الذيـــن كان ِبـــرُّ املســـيح وحـــده هـــو الـــذي جعلهـــم مســـتحقني للســـامء. 
ـــان  ـــذا اإلمي ـــر له ـــالن الظاه ـــو اإلع ـــى 25: 40( كان ه ـــر« )مت ـــؤالء األصاغ ـــم »به ـــإن اهتاممه ف

ــِص.  املَُخلِـّ
ـــة إىل  ـــيتحول دور الكنيس ـــا 5(، س ـــروف )رؤي ـــطة دم الخ ـــدة، وبواس ـــليم الجدي ويف أورش  
ـــٍم وفرحـــة عارمـــة )رؤيـــا 5: 13و 14( بعـــد أن كان دورهـــا عـــىل األرض هـــو العمـــل بـــكل  تَرنُّ
ـــعيدة  ـــة الس ـــذه املدين ـــيح. ويف ه ـــة إىل املس ـــوس الضال ـــرتداد النف ـــىل اس ـــن ع ـــفاق وتحن إش
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املقدســـة، » ‘َسيَْمَســـُح اللـــُه كُلَّ َدْمَعـــٍة ِمـــْن ُعيُونِِهـــْم، َوالَْمـــْوُت الَ يَُكـــوُن يِف َمـــا بَْعـــُد، َوالَ 
ـــا 21:  ـــْت’ « )رؤي ـــْد َمَض ـــوَر األُوىَل قَ ـــُد، ألَنَّ األُُم ـــا بَْع ـــٌع يِف َم اٌخ َوالَ َوَج ـــْزٌن َوالَ رُصَ ـــوُن ُح يَُك
ـــاك اســـرتداد للســـالم الحقيقـــي. وســـيحدث اســـرتداد كامـــل لصـــورة  4(. وعندهـــا ســـيكون هن
ـــر  ـــن أصغ ـــم.... فم ـــرصاع العظي ـــى ال ـــد انته ـــاً وجســـدياً. »لق ـــاً وروحي ـــه يف اإلنســـان، ذهني الل
ذرة إىل أعظـــم كوكـــب، مـــن حـــي إىل جـــامد، بجاملهـــا وكاملهـــا - كلهـــا تشـــهد شـــهادة 

ـــة 732(.  ـــم، صفح ـــراع العظي ـــوة، ال ـــة« )روح النب ـــه محب ـــة: الل ـــدة قائل واح

ـــدس،  ـــاب املق ـــة يف الكت ـــر آي ـــة، آخ ـــذه اآلي ـــّور ه ـــة تص ـــة طريق ـــا 22: 21. بأي ـــرأ رؤي اق
ـــه؟   ـــن ب ـــا نؤم ـــة كل م ُخالََص

23 أيلول )سبتمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــاب  ـــوة يف كت ـــروح النب ـــرأ ل ـــني 13: 15و 1٦. اق ـــويس 3: 17؛ عرباني ـــى 5: 1٦؛ كول ـــرأ مت اق  
ـــة 594-  ـــتقبل«، صفح ـــن املس ـــتار ع ـــة الس ـــوان »إزاح ـــذي بعن ـــل ال ـــال، الفص ـــتهى األجي مش

ـــة ٦05- ٦10. ـــط«، صفح ـــاء فق ـــوان »كأس م ـــذي بعن ـــل ال ٦04؛ والفص

ـــذه  ـــدو ه ـــه، وال تب ـــل عودت ـــتحصل قب ـــي س ـــة الت ـــات النهاي ـــيح بعالم ـــا املس ـــد أخرن لق  
ـــره.  ـــة، إىل آخ ـــروب وأوبئ ـــار ح ـــروب وأخب ـــاك ح ـــتكون هن ـــرة. فس ـــة بامل ـــات مفرح العالم
ـــم  ـــد هـــو أن لديه ـــه، فاملؤك ـــض الل ـــة لرف ـــرش ذريع ـــا يســـتخدمون ال ـــادة م ـــاس ع وإذا كان الن
ـــن  ـــن زم ـــا م ـــام اقرتبن ـــذار كل ـــن األع ـــد م ـــم املزي ـــيكون لديه ـــذار اآلن، وس ـــن األع ـــري م الكث
ـــون  ـــن يدع ـــك الذي ـــه، أولئ ـــعب الل ـــبة لش ـــداً بالنس ـــم ج ـــن امله ـــون م ـــذا يك ـــى. وهك املنته
ـــة  ـــىل طبيع ـــّرف ع ـــىل التع ـــاس ع ـــاعدوا الن ـــامل ويس ـــه للع ـــوا صفات ـــه، أن يعكس ـــم أتباع أنه
اللـــه بشـــكل أفضـــل. »لـــو تواضعنـــا أمـــام اللـــه وكنـــا لطفـــاء وشـــفوقني وحنونـــني لـــكان 
ـــط«  ـــدة فق ـــداء واح ـــة اهت ـــوى حال ـــاك اآلن س ـــس هن ـــام لي ـــق بين ـــداء للح ـــة اهت ـــاك مائ هن
ـــه  ـــري بســـيط، لكن ـــن تَْعِب ـــه م ـــا ل ـــد 9، صفحـــة 189(. ي ـــوة، شـــهادات للكنيســـة، مجل )روح النب
قـــوي، فيـــام يتعلـــق بالوصـــول إىل النـــاس وخدمتهـــم. فإنـــه بينـــام نحـــن ننتظـــر املجـــيء 
ـــا، كأعضـــاء يف كنيســـته، أن نكـــرز بالبشـــارة ونحياهـــا وأن  ـــاين للمســـيح، يتوقـــع املســـيح من الث
ـــح  ـــاس؛ أن نفت ـــى الن ـــرتم ونرع ـــب ونح ـــرب؛ أن نح ـــل ال ـــا يف عم ـــنا ومواردن ـــتثمر نفوس نس
ـــامل  ـــكل الحجـــج يف الع ـــن ل ـــذي ال ميك ـــو الشـــاهد ال ـــه. هـــذا ه ـــدس يف ملئ ـــروح الق ـــا لل حياتن

ـــه. دحض
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أسئلة للنقاش
ـــل«  ـــش يف »باب ـــر أن تعي ـــه األم ـــون علي ـــا يك ـــني م ـــرق ب ـــن الف ـــوا ع ـــف تحدث 1. يف الص
ــاذا ســـيكون االختـــالف الرئيـــي بـــني املدينتـــني؟  ــليم«. مـ مقابـــل العيـــش يف »أورشـ
ـــه كل واحـــدة  ـــاً مبـــا ســـتبدو علي ـــالف الرئيـــي بينهـــا متعلق ـــى، هـــل ســـيكون االخت مبعن

ـــا؟ ـــدة منه ـــون يف كل واح ـــن يعيش ـــك الذي ـــاً بأولئ ـــيكون متعلق ـــا، أَم س منه
2. إن الســـؤال الهـــام جـــداً بالنســـبة للمســـيحيني ليـــس هـــو »هـــل لألعـــال دور يف 
ـــت  ـــو »إذا كان ـــك، الســـؤال ه ـــن ذل ـــدالً م ـــع. ب ـــال دور بالطب ـــان املســـيحي؟«، فلألع اإلمي
ـــة  ـــا اإلجاب ـــف ميكنن ـــيحي؟« كي ـــان املس ـــا يف اإلمي ـــو دوره ـــا ه ـــا، إذاً م ـــال ال تُخلّصن األع
عـــىل هـــذا الســـؤال، ال ســـيا يف ســـياق الوصـــول وخدمـــة اآلخريـــن ممـــن هـــم يف حاجـــة؟ 
ـــن  ـــن ع ـــا ويُعل ـــه يف حياتن ـــوم ب ـــذي نق ـــا ال ـــى، م ـــيح؟ مبعن ـــودة املس ـــر ع ـــف ننتظ 3. كي
ـــن  ـــك الذي ـــن أولئ ـــف ع ـــكل مختل ـــش بش ـــي أن نعي ـــاذا ينبغ ـــه؟ مل ـــا بعودت ـــة إميانن حقيق

ـــيح؟ ـــاين للمس ـــيء الث ـــون باملج ال يؤمن
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دليل دراسة الكتاب املقدس للربع الرابع 201٦
عىل الرغم من أحدث الترصيحات "العلمية" التي تزعم أن العامل نشأ من "عدم"، إاّل أن معظم   

الناس يرون أن التفسري األكر عقالنية وإقناعاً، فيام يتعلق بكيف جاءت الخليقة إىل الوجود، هو أن 

الله الرمدي هو الذي خلق الكون.

ومع ذلك، فإنه رغم أن املنطق والعقل يف صالحنا كمسيحيني، ال تزال هناك معضلة وجود الرش.   

ومن هنا يتعامل درس هذا الربع، من تأليف كليفورد غولدشتاين، مع هذا السؤال الصعب: إذا كان 

الله موجوداً، وإذا كان الله صالحاً جداً وُمحباً جداً وقديراً جداً، فلامذا هناك الكثري من املعاناة واألمل؟ 

ال  ارتباطاً  البعض  ببعضها  ترتبط  للطبيعة  الخارقة  الطبيعية واألمور  األمور  إنَّ  أيوب  لنا سفر  يُظهر 

ينفصم، وبأن قصة أيوب هي قصتنا جميعاً، وذلك ألننا جميعاً نعاين بطرق تبدو، يف كثري من األحيان، 

أن ليس لها ما يررها. وتَِرد قصة يف سياق الرصاع العظيم بني املسيح والشيطان، وهو ما يتم تصويره 

هنا بطريقة َجلِيَّة وواضحة للغاية.

ويف دراستنا لهذا الربع، سنلقي نظرة عن كثب إىل قصة أيوب يف السياق املبارش لألحداث. وسنلقي   

فر، بحيث ال نتعرف عىل كيف ينتهي سفر أيوب فحسب، ولكننا نتعرف  كذلك نظرة شاملة عىل السِّ

أيضاً عىل الخلفية األكر التي فيها بدأت أحداث القصة ترتسم. وسنحاول أن ندرك بقدر اإلمكان ملاذا 

نعيش يف عامل من الرش. واألهم من ذلك، سنحاول أن ندرك كيف ينبغي أن نعيش يف عامل كهذا.  ورغم 

وجود الرش، فنحن متيقنون من الحل: يسوع املسيح "الَِّذي ِفيِه لََنا الِْفَداُء ِبَدِمِه" )أفسس 1: 7(.

ِسْفر أيوب
املحتويات

النِّهايَُة – 24- 30 أيلول )سبتمر(  .1

الرصاع العظيم – 1- 7 ترشين األول )أكتوبر(  .2

انًا يَتَِّقي أَيُّوُب اللَه؟" – 8-14ترشين األول )أكتوبر( "َهْل َمجَّ  .3

الله واملعاناة اإلنسانية؟ – 15-21 ترشين األول )أكتوبر(  .4

العن اليوم – 22-28 ترشين األول )أكتوبر(  .5

اللعنة بال سبب – 29 ترشين األول )أكتوبر(- 4ترشين الثاين )نوفمر(  .6

العقوبة الَجَزائِيّة – 5-11 ترشين الثاين )نوفمر(  .7

يِكِّ )الَرِيء( – 12-18 ترشين الثاين )نوفمر( ُم الزَّ الدَّ  .8

إعالن الرجاء – 19-25 ترشين الثاين )نوفمر(  .9

غضب إليهو – 26 ترشين الثاين )نوفمر(- 2كانون األول )ديسمر(  .10

11.  من العاصفة – 3-9 كانون األول )ديسمر(

فادي )مخلِّص( أيوب – 10-16 كانون األول )ديسمر(  .12

شخصية أيوب – 17-23 كانون األول )ديسمر(  .13

دروس من أيوب – 24-30 كانون األول )ديسمر(  .14www.al-waad.tv

rasilna@al-waad.tv

www.facebook.com/al.waad

www.youtube.com/alwaadfan
www.twitter.com/al.waad

www.instagram.com/alwaadtv
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سعر هذا الكتاب 50 ِسْنَتاً أمريكياً أو ما يُعادل هذا املبلغ بالُعملة املحلّية. 

www.menapa.com :ملزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل

info@menapa.com :كا ميكنكم مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين التايل




