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مقدمة

والفداء التمرد 
نحــن ال نعــرف ســبب نشــأة الخطيــة يف خليقــة اللــه الكاملــة. ولكننــا نعــرف أن الخطيــة   
أصبحــت نقطــة االنطــالق للــرصاع العظيــم )الــرصاع بــني املســيح والشــيطان(. مــع ذلــك، نحــن 
نَْعلَــُم شــيئاً واحــداً ِعلْــم اليقــني: إننــا، كبــرش، عالقــون يف خضــم هــذا الــرصاع. إنهــا معركــة ال 

يســتطيع أي واحــد منــا الهــرب منهــا. 
مــع ذلــك، مل يكــن مــن املفــرتض أن تكــون األمــور عــىل هــذا النحــو يف البدايــة. فقــد كانــت   
ــه. وعــىل الرغــم مــن أن الــرب هــو حافــظ ومعيــل  الخليقــة »حســنة جــداً« وقــد باركهــا الل
هــذه الخليقــة الكاملــة، إال أنــه أعطــى آدم وحــواء مســؤولية االعتنــاء مبــا خلقــه مــن أجلهــام. 
وقــد جــاء الــرصاع العظيــم إىل األرض عندمــا خــدع الشــيطاُن كالً مــن آدم وحــواء باألكاذيــب 
ــو أنهــام ظــاًل أمينــني ملــا  ــه بعــد أن كان والءهــام للــه. ول والخــدع محــوِّالً والءهــام ليصبــح ل
قالــه اللــه لهــام وأطاعــا وصايــاه البســيطة، ملــا كان العــامل يقــايس مــن كل مــا فيــه مــن مــآيس 

وباليــا ومعانــاة. 
ــه الهادفــة إىل تشــويه صفــات  »فمــن سياســات الشــيطان الثابتــة مــدى العصــور محاوالت  
ــه نظــرة  ــق، وهكــذا ينظــرون إلي ــة عــن الخال ــون تصــورات كاذب ــاس يحتضن ــه وجعــل الن الل
ــاً إذ  ــه جانب ــاس يلقــون برشيعــة الل ــة، واجتهــاده يف جعــل الن ــدل املحب ــة ب الخــوف والكراهي
يجعلهــم يعتــرون أنفســهم أحــراراً مــن كل التزاماتهــا، واضطهــاد مــن يتجــرأون عــىل مقاومــة 
أكاذيبــه ومخاتالتــه. وميكــن تتبــع هــذه السياســة يف عهــود اآلبــاء واألنبيــاء والرســل والشــهداء 

ــم، صفحــة 14(.  ــرصاع العظي ــوة، ال ورجــال اإلصــالح« )روح النب
ــَل  ــذا »قَبْ ــدوث كل ه ــع ح ــد توق ــذي كان ق ــه ال ــام الل ــاة، ق ــذه املأس ــع ه ــل م وللتعام  
تَأِْســيِس الَْعالَــِم« )أفســس 1 : 4(، بوضــع خطــة اإلنقــاذ حيــز التنفيــذ. إنهــا مــا يعــرف بخطــة 
ــك  ــن 15، وذل ــرام يف تكوي ــه مــع إب ــاء الل ــر هــذا الفــداء يف قصــة لق ــم تصوي ــد ت الفــداء. وق
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ــه مــن  ــذي طلــب الل ــات. وكان يف هــذا الطقــس ال ــه بــني قطــع لحــوم الحيوان حــني جــاز الل
إبــرام قدميــاً القيــام بــه وعــداً إلبــرام ولنــا جميعــاً. فقــد وعــد اللــه بإنهــاء هــذه املعضلــة التــي 

ــة.  نجمــت عــن الخطي
نعــم، لقــد تعهــد اللــه بــأن يضــع عــىل عاتقــه املســؤولية الكاملــة لتمــرد البــرش وأن يعــاين   
ــس  ــع الجن ــه م ــتعادة عالقت ــه اس ــن لل ــط ميك ــة فق ــذه الطريق ــاه. وبه ــب كل رش اقرتفن عواق

ــة. ــة الخليق ــرش ببقي ــة الب ــم البعــض، وعالق ــرش ببعضه ــة الب ــرشي، وعالق الب
وبعكــس تلــك الخطــة نــرى رغبــة الشــيطان لتدمــري خليقــة اللــه والقضــاء عــىل شــعبه اللــه.   
ــاب املقــدس، حيــث نجــد الــرصاع بــني الخــري والــرش  ــة يف الكت إن مخططــات الشــيطان معلن
متجليــاً يف العائــالت والشــعوب. ويتجــىل هــذا الــرصاع يف أوقــات الظلــم واملجاعــة والعبوديــة 
والســبي. يحــاول الشــيطان تدمــري الثقــة بــني اللــه واإلنســان وتشــجيعه عــىل عبــادة األوثــان.  
ــل  ــد عم ــيطان. وق ــد الش ــاط مقاص ــتمرار بإحب ــه باس ــوم الل ــدس، يق ــاب املق ويف كل الكت  
ــن آدم  ــت م ــي رسق ــة الت ــرتداد املنطق ــىل اس ــا«، ع ــه معن ــل، »الل ــيح كعامنوئي ــيء املس مج
وحــواء. وقــد نجــح املســيح يف مــا فشــل فيــه آدم. فقــد أظهــر املســيح يف خدمتــه ســلطاناً عــىل 
الخليقــة وقــوى الــرش. وقبــل عودتــه إىل الســامء مبــارشة، قــام بإعــادة تكليــف أتباعــه وقــام يف 

ــه الســاموي. ــوم الخمســني بتمكينهــم مــن توســيع حــدود ملكوت ي
لقــد أحــرز املســيح انتصــاراً حاســامً عــىل الصليــب. والتحــدي الدائــم بالنســبة لنــا هــو أيــن   
نضــع والءنــا، عــىل الجانــب الــذي فــاز وانتــرص، أَْم الجانــب الــذي ســقط وخــر. وعــىل الرغــم 
ــا  ــىل قلوبن ــتحواذ ع ــة االس ــاً، إال أن معرك ــهالً وواضح ــار س ــون االختي ــي أن يك ــه ينبغ ــن أن م
ــزاالن  ــاً كــام أن الضــالل والخــداع ال ي ــزال محتدم ــزال مســتمرة، ألن الــرصاع ال ي ــا ال ت وعقولن

ــني.  ــن وفاعل حارضي
لذلــك فــإن رجاءنــا وصالتنــا أن تكشــف لنــا دروس هــذا الربــع عن بعــض الخــدع والضالالت   
وبالتــايل تســاعدنا ليــس عــىل أن نختــار املســيح فحســب بــل وأن نبقــى معــه ألنــه وعدنــا بــأن 

» ‘الَّــِذي يَْصــِرُ إِىَل الُْمْنتََهــى فَهــَذا يَْخلُــُص’ « )متــى 24 : 13(. 

ديفيــد تاســكر هــو ســكرتري قســم جنــوب املحيــط الهــادئ، وهــو حاصــل عــىل دكتــوراه يف   
العهــد القديــم، وقــد عمــل راعــي كنيســة يف موطنــه األصــي نيوزيالنــدا، وعمــل رئيســاً للعمــل 
ــاب املقــدس يف جامعــة املحيــط الهــادئ  املرســي يف جــزر ســليامن، ومحــارضاً لدراســات الكت
ــا )الفلبــني(.  ــا(، ويف معهــد األدفنتســت الــدويل للدراســات العلي ــو غيني ــوا ني األدفنتســتية )باب

ولــدى ديفيــد وزوجتــه كارول، ابنــني متزوجــني )ناثــان وســتيفن( وثالثــة أحفــاد.
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دليلـــك يف الطريـــق إىل وطنـــك الســـاموي

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 الصــاة: 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 للصاة

دراسة يومية لكلمة الله ومؤلفات 
روح النبوة

صاة 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!
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٦

أزمة يف السامء

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: إشــعياء 14 : 4؛ 12ـ15؛ حزقيــال 2٨ : 2 و 12ـ19؛ يوحنــا 12 : 

ــا 12 : 7ـ16؛ لوقــا 10 : 1ـ21. 31؛ رؤي
آية الحفظ: » ‘الَْخاَُص إِللِهَنا الَْجالِِس َعَل الَْعرِْش َولِلَْخُروِف’ « )رؤيا 7 : 10(.

»ومبــا أن رشيعــة املحبــة هــي أســاس حكــم اللــه، فســعادة كل الخالئــق العاقلــة تتوقــف   
عــىل التوافــق الكامــل بــني إرادتهــم ومبــادئ برهــا العظيمــة. واللــه يطلــب مــن كل خالئقــه 
خدمــة املحبــة النابعــة مــن تقديرهــم لصفاتــه. إنــه ال يــر بالطاعــة التــي يكــره عليهــا النــاس، 
بــل يقــدم للجميــع إرادة حــرة حتــى يقدمــوا له خدمــة تطوعيــة« )روح النبــوة، اآلبــاء واألنبياء، 

صفحــة 14(.
ــام يف  ــجام ت ــاك انس ــكان هن ــه، ل ــة لل ــوالء املحب ــة ب ــات املخلوق ــع الكائن ــرَّت جمي ــو أق ل  
جميــع أنحــاء الكــون. لكــن وجــود متمــرد واحــد كان هــو كل مــا تطلبــه األمــر ليتغــري كل يشء. 
فقــد اعتقــد لوســيفر أن مبقــدوره العمــل بطريقــة أفضــل مــن طريقــة عمــل اللــه. لقــد أراد 

ــا يتبعــه.  ــَب وكل م لوســيفر املَْنِص
إن اشــتهاء لوســيفر للســلطة قــد نجــم عنــه »حــرب يف الســامء« )رؤيــا 12 : 7(. وقــد جلــب   
الشــيطان تلــك الحــرب إىل األرض عــن طريــق تحايلــه عــىل آدم وحــواء عنــد الشــجرة املحرمــة 
يف عــدن، وهــا نحــن نعــاين مــن عواقــب مــا حــدث منــذ ذلــك الحــني. إن خطــة الخــالص هــي 

وســيلة اللــه للتعامــل مــع التمــرد واســتعادة النظــام والتناغــم اللذيــن أعاقهــام الشــيطان.  

ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــر(.  ــاين )يناي 2كانــون الث

26 كانون األول )ديسمرب( - 1 كانون الثاين )يناير( الدرس األول
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27 كانون األول )ديسمرب( األحد

سقوط يف السامء

ــْعَياء 14 : 4 و 12-15. مــا هــي األوصــاف التــي تُعطــى مللــك بابــل وتشــر إىل أنَّ  اقــرأ إَِش
الحديــث هنــا هــو عــن مخلــوق أعظــم بكثــر مــن مجــرد حاكــم بــرشي؟

 

ــكاً أرضيــاً ســقط مــن الســامء، وهــذه حقيقــة تشــري إىل أن  مل يحــدث عــىل اإلطــالق أن َملِ  
األعــداد 12ـ15 إمنــا تُركِّــز عــىل مخلــوق مــا أكــر مــن املَلــك، حتــى ولــو كان ذلــك امللــك هــو 
ملــك بابــل. وعــالوة عــىل ذلــك، كان النــاس يف الــرشق األدىن القديــم يعتــرون الصــور الوصفيــة، 
ــامع  ــرأس االجت ــة وت ــن املالئك ــىل م ــع أع ــوف يف موض ــامء والوق ــود إىل الس ــة بالصع املتعلق
املنعقــد عــىل الجبــل يف أقــى الشــامل، أوصافــاً لأللوهيــة. لــذا فإننــا نــرى هنــا أن طموحــات 
الشــيطان معلنــة بوضــوح يف هــذه الفقــرة الكتابيــة التــي هــي عبــارة عــن نبــوءة »مزدوجــة«.
وقــد اســتخدم املســيح طريقــة مامثلــة عنــد وصفــه لخــراب أورشــليم )متــى 24(. وعــىل   
ــكل، إال أن املســيح قــد وصــف يف رده كالً  ــذ قــد ســألوا عــن دمــار الهي الرغــم مــن أن التالمي
مــن خــراب أورشــليم ِمــن ِقبــل الرومــان يف عــام 70 ميالديــة، وكذلــك الحقيقــة األكــر املتعلقــة 
بنهايــة العــامل. وبالطريقــة نفســها، قــام أشــعياء بوصــف ملــك أريض، لكنــه قــام بتطبيــق كل 

هــذا الوصــف عــىل يشء أعظــم وأكــر بكثــري مــن مجــرد ملــك بــرشي.

اقرأ حزقيا 28 : 2 و 12ـ19. كيف يَُصوَّر الشيطان هنا؟
 

يصــف حزقيــال كائنــاً كامــاًل موجــوداً يف جنــة عــدن، وقــد كان هــذا الكائــن مزيَّنــاً بجميــع   
أنــواع األحجــار الكرميــة التــي ســتكون يف وقــت الحــق موجــودة عــىل ُصــْدرَِة رئيــس الكهنــة. 
ــُل« عــىل عــرش اللــه. مــع ذلــك، فقــد  َوُوِصــف هــذا الكائــن بأنــه »الَْكــُروُب الُْمْنبَِســُط الُْمظَلِّ

ــه تباهــى بجاملــه. ــَد هــذا الكائــن الكامــل نفســه ألَن أَفَْس
ــتيعاب  ــم واس ــة فه ــات فرص ــذه اللمح ــا ه ــح لن ــة، تتي ــبَه البرشي ــه الشَّ ــتخدام أوج وباس  
الحقائــق اإللهيــة. فقــد اســتخدم األنبيــاء مــا هــو أقــرب إلينــا وأكــر ســهولة يف االســتيعاب مــن 
ــا يحــدث يف الســامء  ــإن م ــه صعــب الفهــم. ف ــد يكــون يف حــد ذات أجــل أن يفــروا شــيئاً ق
قــد يكــون مــن الصعــب بالنســبة لنــا عــىل األرض أن نفهمــه، لكننــا جميعــاً قــادرون عــىل فهــم 
م لنــا كالً مــن إشــعياء  تأثــريات الطموحــات الســلبية واألنانيــة التــي للحــكام األرضيــني. ويُقــدِّ
وحزقيــال نظــرة ثاقبــة لتََحــّول ال ميكــن تفســريه يف مرحلــة مــا مــن التاريــخ، وذلــك عندمــا قــام 

الطمــوح املدمــر بتشــويه كل مــا هــو جميــل وكامــل يف خليقــة اللــه. 
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إذا كان لوســيفر، ذلــك الكائــن الكامــل، الــذي خلقــه إلــه كامــل، يف بيئــة اللــه الكاملــة، قــد 
أفســد نفســه بســبب كربيائــه، فــام الــذي ينبغــي لهــذا األمــر أن يبينــه لنــا نحــن الكائنــات 

ــرة وُمْهلِكَــة حقــاً؟     الســاقطة عــن كيــف أن هــذه الكربيــاء ُمَدمِّ

االثنني 2٨ كانون األول )ديسمرب(

َرئِيُس هَذا الَْعالَِم

ــُس اقــرأ يوحنــا 12 : 31؛ 14 : 30؛ 1٦ : 11. ملــاذا يُطلــق املســيح عــل الشــيطان لقــب َرئِي
ــِم؟  هــَذا الَْعالَ

عندمــا خلــق اللــه آدم وحــواء ووضعهــام يف جنــة عــدن، َعِهــد إليهــام بــإدارة جنــة عــدن   
ــاَمِء وعــىل األرض )تكويــن  )تكويــن 2 : 8 و 15(، واالعتنــاء بــكل املخلوقــات يف امليــاه ويف السَّ
1 : 26 و 28(. وعندمــا قــام آدم بتســمية كل الحيوانــات فقــد أظهــر بذلــك وكالتــه ]تََســلُّطَُه[ 
عليهــا. وعــادة مــا يكــون بإمــكان الشــخص الــذي لــه ســلطان عــىل يشء مــا أن مينحــه اســامً؛ 
ــه بوضــوح كحاكــم  ــكل املخلوقــات قــد أظهــر مكانت ــك، فــإن آدم ومــن خــالل تســميته ل لذل

للعــامل. 
ــك،  ــراغ. لذل ــلء الف ــة مب ــة بالغ ــيطان برع ــام الش ــيادة، ق ــك الس ــر آدم تل ــا خ وعندم  
فــإن جــزًء مــن عمليــة اســرتداد الجنــس البــرشي قــد جعلــت مــن املمكــن منــح آدم وحــواء 
]ونســلهام ِمــْن املخلّصــني[ امتيــاز الحكــم مــع اللــه لألبــد بوصفهــم »ُملـُـوكًا وَكََهَنــًة« )رؤيــا 1 : 

6؛ 5 : 10(.
تكشــف لنــا األصحاحــات األوىل مــن ســفر أيــوب عــن مــدى هــول الخســارة التــي تكبدهــا   
آدم. وإذ نلقــي نظــرة خاطفــة عــىل قاعــة عــرش الكــون، فإنــه ميكننــا أيضــاً أن نــرى مــدى مــا 

ــذ الســقوط. ــه البــرش مــن خضــوع للطبيعــة من أصبــح علي

اقــرأ أيــوب 1 : ٦ و 7 2 : 1 و 2. ملــاذا قــام الشــيطان، يف إْجِتــامع أبنــاء اللــه، بتعريــف نفســه
عــل أنــه َمــْن يقــوم بالجــوالن يف األرض والتََّمــيِّ ِفيَهــا؟

ــس درب مــن دروب  ــا« هــو لي ــيِّ ِفيَه ــام الشــيطان »بالجــوالن يف األرض« أو »التََّم إن قي  
الســياحة. بــل إن مثــل هــذا التــرصف يف الكتــاب املقــدس هــو داللــة عــىل امللكيــة. فعندمــا 
ــن 13  ــا« )تكوي ــا َوَعرَْضَه ــه أن ميــي »يِف األَرِْض طُولََه ــب من ــم طل ــه األرض إلبراهي أعطــى الل
: 17(، وقــال اللــه الــيء ذاتــه ملــوىس ويشــوع )تثنيــة 11 : 24؛ يشــوع 1 : 3(. لقــد كان 
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ــوس 4 : 4(.  ــِر« )2كورنث ْه ــَذا الدَّ ــُه ه ــه »إِل ــى بأن ــاين، يتباه ــن املع ــى م ــيطان، مبعن الش
إن تَْعِريــُف الشــيطاِن يف األصحاحــني األولــني مــن ســفر أيــوب يتــامىش مــع مــا حــدث يف   
األصحــاح الثالــث مــن ســفر التكويــن. فقــد بــدأ الشــيطان املشــاكل يف الجنــة ومــن ثــم تــرك 

ــه.  ــج فعلت ــوا مــن نتائ ــاه مــن البــرش ليعان ضحاي

مــا هــي األدلــة التــي ميكننــا رؤيتهــا فيــام يتعلــق بأعــامل الشــيطان يف هــذا العــامل؟ كيــف 
ميكنــك اســتخاص الرجــاء مــن الوعــد بــأن هــذا الفســاد ســينتهي يف يــوم مــا؟  

29 كانون األول )ديسمرب( الثاثاء

اَمِء َحرٌْب يِف السَّ

نحــن ليــس لدينــا أدىن فكــرة حــول مــا تعنيــه عبــارة »حــرب يف الســامء«؛ أي أننــا ال نعــرف   
ــه مــن الســامء.  ــاك، باســتثناء طــرح الشــيطان ومالئكت ــي دارت هن ــوع املعــارك الت ــا هــو ن م
ــي ترتبــت عــىل  ــة الت ــار املادي ــاب املقــدس ال يذكــر أي يشء عــن اآلث والحقيقــُة هــي أن الكت
هــذا الــرصاع الســاموي. بــدالً مــن ذلــك، يتحــدث الكتــاب املقــدس عــن النتائــج الروحيــة لهــذا 

الــرصاع، هنــا عــىل األرض.

اقـرأ رؤيـا 12 : 7ـ1٦. مـاذا تخربنـا هذه الفقـرة الكتابية عن الرصاع العظيم الـذي كان له أثَره 
يف السامء، ثم يف األرض بعد ذلك؟ 

 

الحــظ الطريقــة اإليجابيــة التــي يتحــدث بهــا يوحنــا عــن الحــرب املســتمرة بــني »الُْمْشــتَِك   
َعــىَل إِْخَوتَِنــا« والغالبــني. ويربــط يوحنــا هــذه الحــرب بالخــالص ومجــيء ملكــوت اللــه )رؤيــا 
12 : 10 و 11(. ويتــم التأكيــد عــىل هــذا املوضــوع اإليجــايب مــن خــالل هــذا األصحــاح، وهــو 

جانــب هــام مــن الــرصاع العظيــم. 
ومــن األهميــة مبــكان أن نــدرس األصحــاح 12 مــن ســفر الرؤيــا. فإنــه يتــم وصــف ثالثــة   
ــا يف  ــن ليوحن ــد أُعل ــة. وق ــا ينتهــي بنجــاة مذهل ــد منه ــا، لكــن كل تهدي ــرية هن ــدات كب تهدي
ــري  ــو رصاع غ ــرصاع ه ــذا ال ــدا أن ه ــف ب ــيطان، وكي ــيح والش ــني املس ــرصاع ب ــرية ال ــة مث رؤي

ــرة.  ــئ بامل متكاف
ــنُي الَْعِظيــُم األَْحَمــُر )أي الشــيطان، رؤيــا 12 : 9( الفــرتاس  عــىل ســبيل املثــال، يتأهــب التِّنِّ  
الطفــل )يســوع( الــذي كان عــىل وشــك أن يولــد. وهــل ِمــن طفــل ميكنــه النجــاة مــن خطــر 
كهــذا؟ لكــن الطفــل نجــا وصعــد إىل عــرش اللــه. ثــم يحــاول التنــني بعــد ذلــك اضطهــاد األم 
ــو الدفــاع عــن  ــَدْت للت ــا 12 : 13(. وكيــف ميكــن ألم َولَ ــه؛ انظــر رؤي )وهــي رمــز لشــعب الل

ABSG Arabic 2016-1Q Body.indd   9 10/27/15   2:13 PM



10

نفســها ضــد تنــني؟ لكنهــا نجــت هــي أيضــاً مبعجــزة )عــد 14(. 
ــع  ــه، يتســبب الشــيطان يف حــدوث فيضــان يندف ــاريِّ الل ــري مخت ــة لتدم ــة ثالث ويف محاول  
متدفقــاً ملالحقــة املــرأة )عــد 15(. وهــل تقــوى امــرأة عــىل الوقــوف يف وجــه فيضــان؟ لكــن، 

ــد 16(.    ــا )ع ــه وينجيّه ــل الل ــرى، يتدخ ــرة أخ م
وبعــد ذلــك، يحــّول الشــيطان انتباهــه إىل بقيــة نســل املــرأة، وهــو غاضــب، ويشــن حربــاً   
ــَد  ــم واضطُِه ــرد وظُلِ ــد طُ ــه ق ــعب الل ــف أن ش ــوح كي ــخ بوض ــا التاري ــف لن ــم. ويكش ضده
عــىل مــر الســنني. ويف كثــري مــن األحيــان، نــرى اســتحالة الفــوز يف الــرصاع ونتســاءل عــن كيــف 
ميكــن للمخلّصــني الصمــود والبقــاء عــىل قيــد الحيــاة، وننــى أن القصــة ال تنتهــي عنــد هــذا 
الحــد. فهــي تتواصــل يف رؤيــا 14، حيــث نــرى املخلَّصــني واقفــني أمــام عــرش اللــه؛ وهكــذا تتــم 

نجاتهــم هــم أيضــاً.

ــك أن  ــف ميكن ــك، كي ــم من ــوى أعظ ــور بق ــك مغم ــعر أن ــا تش ــان، وعندم ــض األحي يف بع
ــرب؟ ْع يف ال ــجَّ ْد َوتَتَش ــدَّ ــم أن تَتَش تتعل

30 كانون الثاين )ديسمرب( األربعاء

طرد الشيطان

ــد  ــل لق ــا، ب ــت يف الســامء عــىل الســامء وحده ــي حدث ــرص الحــرب الت ــا، مل تقت ــام رأين ك  
ــدا أن الشــيطان  ــد ب ــت، ق ــه، ولبعــض الوق ــذه الحــرب تأثريهــا عــىل األرض أيضــاً. فإن كان له
ــه  ــادراً عــىل الوقــوف أمــام عــرش الل ــزال ق ــا 12 : 10( كان ال ي ــا« )رؤي »املشــتك عــىل إخوتن
وتوجيــه االتهامــات إىل أتبــاع اللــه. وقــد كان أيــوب واحــداً مــن شــخصيات الكتــاب املقــدس 

ــة. ــوا مــن هــذه اإلهان ــن عان الذي

اقرأ لوقا 10 : 1ـ21. ما معنى كام املسيح عن الشيطان هنا؟ 
 

قبــل إرســال يســوع للســبعني تلميــذاً أمرهــم بعــدم حمــل أي ثيــاب إضافيــة أو مــال )لوقــا   
ــد لفــت  ــد 5(. وق ــم )ع ــه عــىل مضيفيه ــركات الل ــوا أن تحــل ب ــأن يطلب 10 : 4( وأوصاهــم ب
انتباههــم إىل أنهــم كالحمــالن التــي تســري بــني الذئــاب )لوقــا 10 : 3(، وهــي َمْســألَة موجــودة 

يف رؤيــا 12 حيــث يحــاول التنــني أن يصنــع حربــاً مــع شــعب اللــه.
ولــدى عودتهــم ِبَفــَرٍح )لوقــا 10 : 17( أفــاد التالميــذ بــأن الشــياطني كانــت تخضــع لهــم، وال 
بــد وأن ســامع ذلــك األمــر كان مصــدر ســعادة هائلــة للمســيح )لوقــا 10 : 21(. ويف ذلــك الحــني 
ــاَمِء«. وقــد حــّذر تالميــذه  يحــه عــن ســقوط الشــيطان »ِمثـْـَل الـْـَرِْق ِمــَن السَّ أدىل املســيح بترَْصِ
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ــوا فرحهــم عــىل نجاحهــم وتفوقهــم عــىل القــوى الشــيطانية، وإمنــا يجــب باألحــرى  يك ال يبن
ــاَمَواِت )لوقــا 10 : 20(. يتضــح مــن هــذا  أن تســتند فرحتهــم عــىل أن أَْســاَمَءُهم كُِتبَــْت يِف السَّ
ــس  ــذي هــزم العــدو، ولي ــة. فاملســيح هــو ال ــص البرشي التذكــري أن املســيح وحــده هــو مخلِّ

نحــن. 
مــع ذلــك، فقــد أُعطــي أتبــاع املســيح امتيــاز أن يشــهدوا للخــالص الــذي أحــرزه املســيح.   
ويبــدو أن هــذا الحــدث يف لوقــا 10 : 17ـ20، يربــط بــني عمــل الشــهادة الــذي َعِهــد بــه املســيح 
إىل شــعبه وبــني التســلّط عــىل الشــيطان يف الــرصاع العظيــم. إن عمــل الشــهادة يُضعــف القــوة 
التــي للشــيطان عــىل النــاس يف هــذا العــامل ومينــح البرشيــة فرصــة اســتئناف عملهــم األصــي 

املتعلــق بتوســيع امتــداد ملكــوت اللــه. 
إن قدرتنــا عــىل التســلّط عــىل خصمنــا ســببها النــرصة التــي أحرزهــا املســيح عــىل الصليــب.   
ــالَِطنَي« وانتــرص عليهــا )كولــويس 2 : 15(.  يَاَســاِت َوالسَّ يقــول بولــس أن املســيح قــد »َجــرََّد الرِّ
إن أتبــاع اللــه منتــرصون يف املســيح، كــام أن زوال الشــيطان مؤكــد. وهكــذا، فإنــه » ‘اآَلَن يُطـْـَرُح 
ــِم َخارًِجــا’ « )يوحنــا 12 : 31( وال يعــود يــؤذي شــعب اللــه مجــدداً. وبــكل  رَئِيــُس هــَذا الَْعالَ

تأكيــد، نحــن ميكننــا أن نفــرح ألن املعركــة للــرب!

ــا  ــاَمَواِت.« متعــن يف هــذه الكلــامت. م ــْت يِف السَّ ــاَمءَكُْم كُِتَب ــِريِّ أَنَّ أَْس ــوا ِبالَْح ــِل اْفرَُح »بَ
ــْد ذلــك ســبباً رائعــاً للفــرح؟ الــذي تقولــه، وملــاذا يُّع

31 كانون األول )ديسمرب( الخميس

املعركة املستمرة

ــاً أن تســتدير بجســمها وتــدس ســمومها  ميكــن ألفعــى ســامة مرتعشــة بعــد موتهــا حديث  
يف جســدك، لــو التقطتهــا مــن عــىل األرض وهــي ميتــة؛ فإنــه هكــذا هــو الحــال مــع الشــيطان 
أيضــاً، فــإن لدغتــه ال تــزال قاتلــة ومميتــة. ورغــم أنــه قــد ُهــزم يف الجلجثــة، إال أن الخطــر مل 

ينتــِه أو يتــالىش بعــد.

ر املسيح تاميذه بشأن الرصاع املستمر ضد الرش؟   اقرأ يوحنا 1٦ : 33. كيف حذَّ
 

لقــد كان املســيح واضحــاً يف تأكيــده عــىل أن أتباعــه ســوف لــن تكــون لهــم أوقاتــاً ســهلة،   
ولكــن بــدالً مــن الرتكيــز عــىل التحديــات واملصاعــب، ركّــز املســيح عــىل الغلبــة التــي ســتكون 
ــه  ــة أن الل ــني يف رومي ــد للمؤمن ــم أك ــس يف هــذا الضــامن ومــن ث ــد متعــن بول ــه. وق ــم في له
ــيْطَاَن تَْحــَت أَرُْجلِهــم )روميــة 16 : 20(. كــام قــال يوحنــا الــيء ذاتــه للكنيســة  َسيَْســَحُق الشَّ
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ــا 12 : 11(.  األخــرية - مؤكــداً لهــم أن نرصتهــم صــارت أكيــدة مــن خــالل دم الخــروف )رؤي

اقرأ عربانيني 12 : 1 و 2. َمن هم »الشهود«، وكيف يشجعوننا؟ انظر عربانيني 11. 
 

يقــدم لنــا األصحــاح 11 مــن ســفر العرانيــني ملحــة رسيعــة وموجــزة لحيــاة بعــض أبطــال   
اإلميــان املشــاهري. فقــد قــدم هابيــل ذبيحــة كاملــة، وهــو مل يُْنــَس عــىل الرغــم مــن أنــه َمــاَت. 
ر نــوح »َعــْن أُُموٍر  »وســاَر أخنــوُخ مــع اللــِه« وأُخــذ للســامء مبــارشة ليكــون مــع الــرب. وقــد َحــذَّ
م الخــالص لعــامل غــارق يف الخطيــة. وتــرك ابراهيــم أرض الحضــارة العظيمــة  لـَـْم تـُـَر بَْعــُد« وقــدَّ
ليذهــب إىل أرض امليعــاد. وولــدت ســارة ابنــاً حســب الوعــد، بالرغــم مــن أنهــا كانــت متقدمــة 
جــداً يف العمــر بحيــث ال ميكنهــا إنجــاب طفــل. واختــار مــوىس أن يعــاين مــع شــعبه بــدالً مــن 
العيــش يف قــرص فرعــون. وقــد شــهدت رَاَحــاُب لعظمــة اللــه )يشــوع 2 : 9ـ11(. هــؤالء هــم 
مــن بــني أولئــك الذيــن يشــكِّلون ســحابة مــن الشــهود، والذيــن تــم الحديــث عنهــم يف عرانيــني 
ــك،  ــن ذل ــدالً م ــاراة؛ ب ــم متفرجــون يشــاهدون مب ــم ليســوا شــهوداً ســلبيني، كأنه 12 : 1. إنه
هــم يشــهدون لنــا عــن أمانــة اللــه الــذي رعاهــم وحافــظ عليهــم يف مختلــف الرصاعــات التــي 

واجهوهــا. نحــن لســنا وحيديــن يف هــذه املعركــة العظيمــة.

انظــر إىل بعــض أولئــك املذكوريــن يف عربانيــني 11. َمــن كان هــؤالء، وكيــف كانــوا يعيشــون 
حياتهــم؟ مــا هــو التشــجيع الــذي ميكنــك اســتخاصه مــن حقيقــة أنهــم مل يكونــوا بــرشاً 
خالــني مــن العيــوب والنقائــص وإمنــا كانــوا أشــخاصاً لهــم مخاوفهــم وآالمهــم وضعفاتهــم 

مثلنــا متامــاً؟ 

1 كانون الثاين )يناير( الجمعة

ملزيد من الدرس
نحــن ال نعــرف ملــاذا نشــأت الخطيــة يف لوســيفر. تخرنــا روح النبــوة أنــه »رويــداً رويــداً   
متلّكــت لوســيفر الرغبــة يف أن يكــون عظيــامً« )اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 17(. وحقيقــة أن هــذا 
األمــر قــد حــدث بداخــل كائــن كامــل تكشــف بطريقــة قويــة حقيقــة اإلرادة الحــرة وحريــة 
االختيــار كجــزء مــن حكــم اللــه. فلقــد خلــق اللــه جميــع املخلوقــات العاقلــة وكانــت حســنة؛ 
وجميعهــا كانــت كائنــات أخالقيــة تتســم بطبيعــة أخالقيــة حســنة. ومل يكــن بداخــل نفــوس 
هــذه املخلوقــات يشء مييــل نحــو الــرش. كيــف، إذن، نشــأت الخطيــة يف لوســيفر؟ اإلجابــة هــي 
أنــه ليــس هنــاك إجابــة. ليــس هنــاك عــذر للخطيــة. وإذا أمكــن إيجــاد عــذر لهــا، لــكان اللــه 
هــو املســؤول عنهــا يف نهايــة املطــاف. إننــا كبــرش معتــادون عــىل العالقــات املبنيــة عىل الســبب 
والنتيجــة. لكــن الخطيــة ليــس لهــا ســبب؛ وببســاطة، ليــس هنــاك مــا يررهــا. فالخطيــة منافيــة 
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للعقــل وعدميــة املعنــى. ال ميكــن للشــيطان أن يــّرر أفعالــه، وخصوصــاً بوصفــه َمــن كان مفضالً 
جــداً ِمــن ِقبــل الــرب. لقــد قــام الشــيطان بإفســاد نفســه، وبعــد أن كان »حامــل النــور« أصبــح 
الشــيطان »العــدو والِخصــم«. وعــىل الرغــم مــن أن هنــاك الكثــري الــذي ال نفهمــه، إال أنــه ال 
بــد وأننــا نفهــم مــا يكفــي لنعــرف مــدى مــا ينبغــي أن نكــون عليــه مــن حــرص وحــذر عنــد 

تعاملنــا مــع العطيــة املقدســة املتمثلــة يف حريــة اإلرادة واالختيــار.

أسئلة للنقاش
1. لقــد لعبــت الَغــْرَُة دوراً كبــرة يف متــرد الشــيطان ضــد اللــه؟ وفقــاً الختبــارك الشــخيص، مــا 
هــو الــرر الــذي ســببته الَغــْرَُة؟ كيــف ميكننــا أن نتعلم محاربــة هــذه العاطفة الشــائعة جداً؟

ــار  ــة اإلرادة واالختي ــني يف كل مــن حري ــني املتمثلت ــني الرائعت 2. أمعــن التفكــر يف العطيت
ــة  ــب الوخيم ــض العواق ــر إىل بع ــوم؟ انظ ــني كل ي ــني العطيت ــتخدم هات ــف نس ــر. كي الح
الناجمــة عــن االســتخدام الخاطــئ لهاتــني العطيتــني. كيــف ميكنــك أن تتعلــم اســتخدامهام 

بشــكل صحيــح؟
3. فكــر يف دور النامــوس يف ســياق اإلرادة الحــرة وحريــة االختيــار. إن الحقيقــة املجــردة 
ــة اإلرادة الحــرة.  ــه ناموســاً يجــب أن تكــون شــهادة عــل حقيق ــه لدي ــة يف أن الل املتمثل
فعــل كل حــال، مــا هــو الهــدف مــن وجــود نامــوس أديب مــا مل يكــن لديــك مخلوقــات 
ــة يف  ــاين املتضمن ــر يف املع ــن التفك ــوس؟ أمع ــذا النام ــاع ه ــار إتب ــا أن تخت ــة ميكنه أدبي

ــة.  ــة البرشي ــه عــن الحري النامــوس، ويف مــا يقول
4. هنــاك ميــل قــوي، وخاصــة يف أجــزاء معنيــة مــن العــامل، إىل رفــض فكــرة وجــود شــيطان 
ــِتيعاب  ــى مــع أبســط إْس ــرأي متعارضــاً جــداً حت ــل هــذا ال حــريف وفعــي. ملــاذا يعــد مث

للكتــاب املقــدس ِمــن جانبنــا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSG Arabic 2016-1Q Body.indd   13 10/27/15   2:13 PM



14

2ـ٨ كانون الثاين )يناير(الدرس الثاين

أزمة يف عدن

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: تكويــن 1 : 2٨؛ روميــة ٨ : 17؛ متــى 6 : 26؛ تكويــن 2 : 15ـ17؛ 

3 : 1ـ7 و 10ـ19.
آيــة الحفــظ: » ‘َوأََضــُع َعــَداَوًة بَْيَنــِك َوبَــنْيَ الَْمــْرأَِة، َوبَــنْيَ نَْســلِِك َونَْســلَِها. ُهَو يَْســَحُق 

َرأَْســِك، َوأَنـْـِت تَْســَحِقنَي َعِقَبــُه’ « )تكويــن 3 : 15(. 

ــك،  ــع ذل ــن 1 : 31(. م ا« )تكوي ــدًّ ــٌن ِج ــه أن كل يشء »َحَس ــن الل ــامل، أعل ــق الع بعــد خل  
ــات  ــن التقني ــم م ــىل الرغ ــس »حســناً جــداً.« وع ــامل لي ــن الواضــح اآلن أن كل يشء يف الع فم
ــداره  ــل انح ــا يواص ــور، إال أن عاملن ــم األم ــرون تقوي ــر الق ــىل م ــت ع ــي حاول ــات الت والنظري
نحــو الفــوىض وانعــدام األمــن والعنــف والحــرب والتلــوث والقمــع والقهــر واالســتغالل. وإذا 
كان القــرن العــرشون قــد بــدأ متفائــاًل جــداً بشــأن املســتقبل وبشــأن مــا ميكــن للبــرش القيــام 
ــه لتحســني املســتقبل، فــإن مــن املؤكــد هــو أن القــرن الحــادي والعرشيــن قــد فقــد ذلــك  ب

ــك.  ــررة كذل ــاؤل، وألســباب م التف
كيــف وصلنــا إىل هــذا الوضــع؟ نجــد اإلجابــة يف الــرصاع العظيــم والــذي عــىل الرغــم مــن   
أنــه قــد بــدأ يف الســامء إال أنــه، ولألســف، قــد جــاء إىل األرض، بــل ويف وقــت مبكــر جــداً مــن 

ــخ األرض.  تاري
ســرى يف هــذا األســبوع كيــف كان الشــيطان قــادراً عــىل اســتغالل حريــة اإلنســان، وبــدأ   
بالتــايل يف إحــداث الدمــار الــذي نختــره جميعــاً اليــوم. وتبقــى قصــة الســقوط مبثابــة تذكــري 
قــوي لنــا بــأن أمننــا الوحيــد كبــرش موجــود، ليــس يف تصديــق مــا يقولــه اللــه لنــا فحســب بــل، 

واألهــم مــن ذلــك، يف إطاعــة مــا يقولــه اللــه لنــا كذلــك.

ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــر(. ــاين )يناي 9كانــون الث
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3 كانون الثاين )يناير( األحد

ثاث بركات

ــرات يف  ــبع م ــرُِد س ــٌن« تَ ــُه َحَس ــَك أَنَّ ــُه ذلِ ــارة »َوَرأَى الل ــد أن عب ــق، نج ــياق الخل يف س  
األصحــاح األول مــن ســفر التكويــن، فهــي تـَـرُِد عنــد الحديــث عــن خلــق كل مــن: النــور )1 : 4(؛ 
اليابســة والبحــر )عــد 10(؛ الُعْشــُب َوالبَْقــل الــذي يُبْــِزُر ِبــْزًرا، َوالَشــَجُر ذو الثََمــر والــذي يَْعَمــُل 
ــي تعــج باألســامك  ــاه الت ــِه« )عــد 12(؛ الشــمس والقمــر والنجــوم )عــد 16(؛ املي ــرًا كَِجْنِس َثَ
والســامء املليئــة بالطيــور )عــد 21(؛ ُوُحــوُش األَرِْض َوالْبََهائـِـُم َوَجِميــُع َدبَّابـَـاِت األَرِْض )عــد 25(. 
ا«  وأخــرياً، وعنــد انتهــاء عمــل اللــه، نقــرأ عبــارة: »َوَرأَى اللــُه كُلَّ َمــا َعِملـَـُه فـَـِإَذا ُهــَو َحَســٌن ِجــدًّ
)تكويــن 1 : 31(. وباإلضافــة إىل إعــالن اللــه بــأن كل يشء خلقــه كان »حســناً جــداً« ذهــب اللــه 

خطــوة أبعــد مــن ذلــك و »بــارك« خليقتــه يف ثالثــة مجــاالت محــددة. 
املجــال األول، بــارك اللــه الكائنــات البحريــة والطيــور. وقــال لهــا، » ‘أَْثـِـِري َواكْــُرِي َواْمــِإي   
ــرْيُ َعــىَل األَرِْض’ « )تكويــن 1 : 22(. املجــال الثــاين، عندمــا خلــق  ــاَه يِف الِْبَحــاِر. َولْيَْكــُرِ الطَّ الِْميَ
آدم وحــواء، باركهــام اللــه أيضــاً بتشــجيع مامثــل قائــاًل: » ‘أَْثـِـُروا َواكْــُرُوا َواْمــألُوا األَرَْض’ « )1 : 

 .)28

اقــرأ تكويــن 1 : 22 و 28. تبــدأ كل بَركــة مــن هاتــني الرَبكتــني بنفــس الطريقــة، لكــن مــا 
هــو الــيء اإلضــايف الــذي تــم إضافتــه فيــام يتعلــق بــآدم وحــواء؟ 

 

ــروا  ــأن يثم ــي ب ــجيع اإلله ــىل التش ــول ع ــور يف الحص ــامك والطي ــع األس ــرش م ــرتك الب يش  
ــع  ــاألرض وجمي ــاء ب ــا يُعطــى آدم وحــواء مســؤولية االعتن ــأيت الفــرق عندم ويكــروا، ولكــن ي
مخلوقاتهــا. وهنــا نــرى ملحــة عــن أهميــة أن يكــون آدم وحــواء قــد ُخلقــا عــىل صــورة اللــه. 
لقــد دعــا الخالــق أبوينــا األولــني إىل أن يكونــا وصيــني »فـَـِإْن كُنَّــا أَْوالًَدا فَِإنََّنــا َورَثـَـٌة أَيًْضــا، َورَثـَـُة 
اللــِه َوَوارِثـُـوَن َمــَع الَْمِســيِح« معــه لرعايــة العــامل املخلــوق واالعتنــاء بــه )انظــر روميــة 8 : 17؛ 

ــني 1 : 2 و 3(.  عراني
أمــا الركــة الثالثــة التــي أغدقهــا اللــه عنــد الخلــق فهــي ســبت اليــوم الســابع )تكويــن 2   
: 3(. ونجــد أن يف هــذه الركــة مزيــد مــن التأكيــد عــىل أن البــرش ميتــازون بشــكل كبــري جــداً 
ــات  ــطيع املخلوق ــق بطــرق ال تس ــع الخال ــة م ــع بالرشك ــوا للتمت ــد خلق ــات؛ فلق ــن الحيوان ع
األخــرى اختبارهــا. ونجــد هنــا دليــالً ال لبــس فيــه، عــىل املكانــة الخاصــة التــي أُعطيــت للبــرش 
ــاَمِء: إِنََّهــا  يف الخليقــة. وقــد أشــار املســيح إىل هــذه النقطــة حــني قــال: »اُنْظُــُروا إِىَل طُيُــوِر السَّ
ــِريِّ  ــْم ِبالَْح ــتُْم أَنْتُ ــا. أَلَْس ــاَمِويُّ يَُقوتَُه ــُم السَّ ــاِزَن، َوأَبُوكُ ــُع إِىَل َمَخ ــُد َوالَ تَْجَم ــْزَرُع َوالَ تَْحُص الَ تَ
أَفَْضــَل ِمْنَهــا؟« )متــى 6 : 26(. فقــد أكــد اللــه عــىل أن البــرش فريــدون مــن نوعهــم َوُمتََميّــزون، 

وذلــك دون التقليــل مــن قــدر املخلوقــات األخــرى.
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بأيــة طــرق متنــح قصــة الخلــق، كــام وردت يف الكتــاب املقــدس، كرامــة للبرشيــة )وبالتــايل 
لــكل شــخص بصفــة منفــردة(، وهــو مــا ال نجــده يف نظريــات أخــرى بديلــة متعلقــة بأصــل 
ــاب  ــال؟ ويف ضــوء قصــة الكت ــاء عــل ســبيل املث ــة النشــوء واالرتق ــرش، كنظري وجــود الب
ــة  ــاس بالطريق ــع الن ــل جمي ــة بأصــل الوجــود، اســأل نفســك: هــل تُعاِم املقــدس املتعلق

التــي يســتحقوا أن يعاملــوا بهــا، بوصفهــم بــرش خلقــوا عــل صــورة اللــه؟ 

4 كانون الثاين )يناير( االثنني

االختبار الذي عند الشجرة

ــع وضــع حــدود واضحــة  ــن الفواصــل م ــن خــالل سلســلة م ــه كل يشء م ــق الل ــد خل لق  
املعــامل لــكل يشء مــن االشــياء التــي خلقهــا: النــور والظلمــة، الِْميَــاِه الَِّتــي تَْحــَت َوالِْميَــاِه الَِّتــي 
ــْوَق، اليابســة والبحــر، الليــل والنهــار، مخلوقــات كَِجْنِســِها، يــوم منفصــل عــن بقيــة األيــام،  فَ

ــة األشــجار. ــة عــن بقي ــة عــن الرجــل، شــجرة منفصل ــرأة منفصل امل

اقــرأ تكويــن 1 : 4 و ٦ و 7 و 14 و 18 و 21 و 24 و 25. مــا أهميــة قيــام اللــه بوضــع حــدود 
واضحــة املعــامل لــكل يشء، حتــى قبــل خلــق الكائنــات البرشية؟ 

 

ــن 2 : 7  ــَن األَرِْض )تكوي ــور ِم ــات والطي ــق اإلنســان والحيوان ــه بخل ــام الل ــة إىل قي باإلضاف  
و 19(، قــام اللــه كذلــك بجعــل أشــجار جميلــة ذات ثــار لذيــذة »تنبــت« مــن األرض )عــد 8 
ــًة. وميكننــا فقــط أن  و 9(. كــام اختــار اللــه أيضــاً قطعــة مميــزة مــن األرض َوَغــرََس فيهــا َجنَّ
ــة؛ فــال بــد وإن الحدائــق الرائعــة التــي نراهــا اليــوم هــي بالتأكيــد  نتخيــل جــامل تلــك الَجنَّ
انعــكاس باهــت ملــا كانــت عليــه جنــة عــدن. ويف وســط هــذه الحديقــة املغروســة خصيصــاً 
ــان مــن نوعهــام - شــجرة  ــاك شــجرتان فريدت ــة األَرِْض( كان هن ــة عــن بقي يف عــدن )واملنفصل
الحيــاة وشــجرة معرفــة الخــري والــرش. وكان ينبغــي عــدم أكل ثــر الشــجرة الثانيــة، وإال ســتكون 

ــاك عواقــب وخيمــة )تكويــن 2 : 17(. هن

اقــرأ تكــون 2 : 15ـ17. كيــف تتضــح فكــرة االنفصــال هنــا، يف االختبــار املتعلــق بطاعــة آدم 
وحــواء للــه؟ 

 

ــأكال مــن كل األشــجار  ــأن ي إن االنفصــال واضــح وملمــوس: فقــد قــال اللــه آلدم وحــواء ب  
األخــرى، ولكــن ليــس مــن هــذه الشــجرة املميــزة، والتــي كانــت منفصلــة عــن بقيــة األشــجار 
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ــني ذو أخــالق  ــق آدم وحــواء ككائن ــد ُخل ــس أو غمــوض. لق ــه لب األخــرى. مل يكــن يف كالم الل
ــاراً ملعرفــة  ــة. وقــد كانــت الشــجرة اختب ــات أن توجــد بــدون حري رفيعــة، وال ميكــن لألخالقي
مــا الــذي ســيفعله آدم وحــواء بهــذه الحريــة. »وكانــت شــجرة املعرفــة قــد جعلــت امتحانــا 
ــص  ــام يخت ــد في ــر واح ــن أم ــام ع ــبا أن ينهاه ــرب مناس ــرأى ال ــه . ف ــام لل ــام ومحبته لطاعته
باســتعامل كل مــا يف الجنــة . ولكــن إذا عصيــا إرادتــه يف هــذا األمــر الواحــد فــال بــد أن يوجبــا 

ــاء، صفحــة 34(. ــاء واألنبي ــان« )اآلب عــىل نفســيهام جــرم العصي

ما هي بعض األمور يف حياتك والتي تحتاج حتامً إىل أن تُبعد وتُفصل نفسك عنها؟  

5 كانون الثاين )يناير( الثاثاء

السقوط: الجزء األول

إن الَْحيَّــَة التــي ُوِصَفــت بأنهــا »أَْحيَــَل« َجِميــعِ الَحيََوانَــاِت )تكويــن 3 : 1(، أصبحــت رمــزاً   
قويــاً عــر تاريــخ الكتــاب املقــدس. فقــد »صنــع ُمــوىَس َحيَّــًة ِمــْن نَُحــاٍس َوَوَضَعَهــا َعــىَل الرَّايـَـِة« 
ــاء  ــَة أثن ــاِت الُْمْحرِقَ ــْعُب مــن لدغــات الَْحيَّ ــك يك ال ميــوت  الشَّ )ســفر العــدد 21 : 5ـ9(، وذل
الخــروج مــن مــرص. وقــد أصبحــت هــذه الحيــة النحاســية نفســها وثنــاً وُماَمرََســًة غاِمضــة، وقــد 
تــم تدمريهــا ِمــن ِقبــل امللــك حزقيــا بعــد صنعهــا بســبعامئة عــام )2ملــوك 18 : 4(. ويف ســفر 
ــيْطَاَن« )رؤيــا 12 :  ــُة الَْقِدميَــُة« عــىل أنهــا »إِبْلِيــَس أو الشَّ الرؤيــا، يتــم بوضــوح تعريــف »الَْحيَّ

 .)9

اقرأ تكوين 3 : 1ـ5. ما هو األسلوب الذي استخدمه الشيطان يف محاولته لخداع حواء؟ 
 

ــا قـَـاَل اللــُه...؟’ «  : » ‘أََحقًّ كانــت أول كلــامت نطقــت بهــا الحيــة هــي كلــامت تهَكــم وَشــكٍّ  
)تكويــن 3 : 1(. وبــدالً مــن أن تتســاءل حــواء عــن الســبب الــذي جعــل الحيــة تتحــدث إليهــا، 
ــا قـَـاَل  انجذبــت عــىل الفــور إىل حــوار تهكمــي مدمــٍر لإميــان. وعندمــا ســأل الشــيطان » ‘أََحقًّ
اللــُه الَ تـَـأْكُالَ ِمــْن كُلِّ َشــَجِر الَْجنَّــِة؟’ « )تكويــن 3 : 1(، فــإن مــا كان يعنيــه ذلــك القــول ضمنــاً 
)وفقــاً للغــة االصليــة التــي كُتــب بهــا ســفر التكويــن( هــو أن اللــه قــد منــع آدم وحــواء مــن 

األكل مــن كل شــجر الجنــة، يف حــني أن اللــه يف الواقــع مل مينعهــام مــن عمــل ذلــك. 
وهنــا نجــد أن صفــات اللــه كانــت موضعــاً للتســاؤل والتَْشــِكيك. فقــد كان ذلــك هجومــاً   
مبــارشاً عــىل اللــه. وال بــد وأن الحيــة قــد أربكــت حــواء وشوشــت تفكريهــا، ألن ردهــا عــىل 
الحيــة كان يشــتمل عــىل إضافــات مل يكــن اللــه، وفقــاً للكتــاب املقــدس، قــد نطــق بهــا إىل آدم 
ــَجرَِة الَِّتــي يِف َوَســِط الَْجنَّــِة فََقــاَل اللــُه:  ــا َثـَـُر الشَّ وحــواء: » ‘ِمــْن َثـَـِر َشــَجِر الَْجنَّــِة نـَـأْكُُل،  َوأَمَّ
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ــاُه لِئَــالَّ مَتُوتـَـا’ « )تكويــن 3 : 2 و 3(؛ قــارن 2 : 17(. لقــد أضافــت حــواء  الَ تـَـأْكُالَ ِمْنــُه َوالَ مَتَسَّ
العبــارة املتعلقــة بعــدم ملــس الشــجرة، ورمبــا كان الســبب يف ذلــك هــو شــعورها باالرتبــاك. 

وقــد عمــل نجــاح الشــيطان حتــى هــذه اللحظــة عــىل جعلــه َجريئــاً؛ لذلــك تحــدى ســلطان   
اللــه تحديــاً مبــارشاً: » ‘لَــْن مَتُوتَــا!’ « )تكويــن 3 : 4(. وحقيقــة كــون الشــيطان قــد ملــس ثــر 
ــك  ــام بعــد ذل ــم ق ــق. ث ــة للتصدي ــه قابل ــاة جعلــت ترصيحات ــد الحي الشــجرة وبقــي عــىل قي
بطــرح فكرتــه النهائيــة: » ‘بـَـِل اللــُه َعالـِـٌم أَنَّــُه يـَـْوَم تـَـأْكُالَِن ِمْنــُه تَْنَفِتــُح أَْعيُُنُكــاَم َوتَُكونـَـاِن كَاللــِه 
’ « )تكويــن 3 : 5(. لقــد جعــل املجــرِّب األمــر يبــدو وكأن اللــه غــري أمــني،  َّ َعارِفـَـنْيِ الَْخــرْيَ َوالــرشَّ

بــل ويحجــب عــن آدم وحــواء شــيئاً فيــه صالحهــام.

ــا  ــاس أنه ــد الن ــي يعتق ــا هــي بعــض األمــور الت ــط الشــيطان الحــق بالباطــل. م لقــد خل
ــاً، خاصــة فيــام يتعلــق  ــُد ذلــك دامئــاً خليطــاً مميت خليــط مــن الحــق والباطــل؟ ملــاذا يَُع

ــة؟ ــور الاهوتي باألم

6 كانون الثاين )يناير( األربعاء

السقوط: الجزء الثاين

عندمــا قــرر اللــه خلــق آدم وحــواء، قــال أنهــام ســيخلقان عــىل صــورة اللــه وشــبهه )تكوين   
1 : 26(. وكان الطُْعــم الــذي يف »صنــارة« املجــرِّب هــو إذا هــام أكال مــن الثمــرة املحرمــة فإنهــام 
ســيصبحان »كَاللــِه«. والحقيقــة هــي أنهــام قــد ُخلقــا عــىل صــورة اللــه بالفعــل. لكــن مــا حدث 

هــو أنهــام، يف غمــرة اإلغــواء، قــد أغفــال االنتبــاه إىل هــذه الحقيقــة املقدســة. 
باإلضافــة إىل ذلــك، كان اللــه هــو املوفِّــر األصــي لطعامهــا، لكــن جــزءاً مــن العصيــان تضمن   
اختيــار آدم وحــواء لــيٍء آخــر يأكالنــه مــن خــارج الحــدود التــي وضعهــا اللــه لهــام. وهــذا 
األمــر يشــبه كــام لــو أنــك ُدعيــت إىل بيــت شــخص مــا لتنــاول وجبــة طعــام، لكنــك وبــدالً مــن 
أن تــأكل مــام يقدمونــه لــك عــىل مائــدة الطعــام قمــت بالذهــاب إىل خزانــة الطعــام أو الــراد 
)الثالجــة( الخــاص بهــم وأخــذت منــه شــيئاً جــذب انتباهــك. إن أمــراً كهــذا ليــس مــن شــأنه 
أن يكــون مبثابــة إهانــة ملضيفيــك فحســب ولكنــه ســيُظهر أيضــاً أنــك ال تضــع قيمــة أو تقديــراً 

لعالقتــك معهــم.

اقــرأ تكويــن 3 : 4ـ7. لقــد أكــد املجــرِّب لحــواء أن عينيهــا ســتنفتحان مــن خــال األكل مــن 
مثــر الشــجرة. مــا الــذي رآه كل مــن آدم وحــواء عندمــا انفتحــت أعينهــام، ومــا الــذي يرمــز 

إليــه هــذا اإلبصــار الجديــد؟
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لقــد اصبحــت حــواء ُمْســتَْحَوذًة ِمــن ِقبــل حواســها )تكويــن 3 : 6(. فقــد كانــت الشــجرة   
بَِهَجــًة لِلُْعيُــوِن وَشــِهيًَّة لِلنَّظـَـِر؛ وإذ غــرزت حــواء أســنانها يف قطعــة الثمــر تصــورت أنهــا دخلــت 
إىل مرحلــة أســمى مــن الوجــود. وعندمــا شــاركت اختبارهــا مــع آدم، انفتحــت أعينهــام بالفعــل 

)عــد 7(، لكنهــام خجــال مــام رأيــاه. 
م كل يشء  ــدِّ ــه بوصفــه املعطــي واملَُق ــا أال وهــي رفــض املــرء لل وثــة مســألة أساســية هن  
ــا. )وبالنســبة آلدم وحــواء يف هــذا  ــة احتياجاتن ــع البــرش لتلبي ــول مــن صن ــار حل ــد، واختي جي
املوقــف، كانــت الرغبــة يف تنــاول الطعــام هــي مــا دفعهــام إىل تجاهــل تعليــامت اللــه(. وقــد 
كان اللــه يف وقــت ســابق قــد طــأن آدم وحــواء بشــأن غذائهــام ووفــر لهــام مــا يلزمهــام مــن 
مــأكل. وقــد كان يف أكلهــام مــن الشــجرة املحرمــة خروجــاً عــن هــذا التدبــري وإظهــارا النعــدام 
الثقــة، وهــام األمــران اللــذان مل يكــن لهــام مــا يررهــام، خاصــة يف ظــل الظــروف الفريــدة التــي 

كان آدم وحــواء متواجَديــن فيهــا.

اً للغايــة ومليئــاً بالوعود(  أي نــوع مــن »الثمــر املحــرّم« )الــذي عــادة مــا يبدو مغريــاً وُمــرِّ
قــد ُجعــل متاحــاً لنــا اليــوم؟ كيــف ميكننــا أن نتعلــم بعــدم ارتــكاب نفــس الخطــأ الــذي 

ارتكبــه أبوينــا األولــني عندمــا نواَجــه بتضليــل شــديد مــن هــذا القبيــل؟ 

7 كانون الثاين )يناير( الخميس

العواقب

نحــن قــد ال نســتطيع اآلن أن نفهــم مــدى الــرضر الــذي نجــم عــن ذلــك االختبــار الــذي   
ــك إال يف  ــم ذل ــتطيع فه ــن نس ــا ل ــرش، ورمب ــري وال ــة الخ ــجرة معرف ــد ش ــه عن ــت أحداث وقع
األبديــة. فنتيجــة ملــا حــدث، بــدأ كل مــا عملــه اللــه يف اســبوع الخلــق بالتحلــل والتفــكك. وقــد 
تصدعــت العالقــات التــي أسســها اللــه بينــه وبــني البــرش )فقــد أختبــأ كل مــن آدم وحــواء مــن 
اللــه(، وتصدعــت كذلــك العالقــات بــني البــرش بعضهــم البعــض )حيــث ألقــى آدم باللــوم عــىل 
حــواء ورأى أنهــا املتســببة يف مشــاكله(، وبــني البــرش والبيئــة )حيــث أصبحــت الحيــة عــدواً، 
وكانــت األرض مــن اآلن فصاعــداً ســتخرج الشــوك والحســك، وكانــت ســتُعطي قوتــاً وطعامــاً 

فقــط بعــد الكثــري مــن العــرق والجهــد البرشيــني(.

اقــرأ تكويــن 3 : 10ـ19. مــا الــذي تظهــره ذرائــع آدم وحــواء عــن مــدى مــا أصبحــا عليــه 
مــن فســاد وتــدين؟

 

ABSG Arabic 2016-1Q Body.indd   19 10/27/15   2:13 PM



20

ــه مــع هــذه الذرائــع. فقبــل أن يتمكــن اللــه مــن فدائهــام، كان  الحــظ كيــف تعامــل الل  
عــىل آدم وحــواء أن يتحمــال املســؤولية عــن مــا قــد َعِمــاله؛ لذلــك أوضــح اللــه لهــام بعنايــة 
نتائــج ترصفاتهــام الفرديــة. مــع ذلــك، فقــد لُِعنــت الحيــة أوالً وكان طعامهــا مــن اآلن فصاعــداً 
ســيكون تــراب األرض وســتكون ممقوتــة ِمــن ِقبــل املــرأة ونســلها وسيســحقون رأســها )تكويــن 

3 : 14 و 15(.
ثــم أخــر اللــه حــواء بأنهــا ســتعاين مــن آالم مرحــة يف الــوالدة )تكويــن 3 : 16(. هــذا يف   
حــني كان عــىل آدم أن يكــدح ويعــرق للحصــول عــىل قــوت يومــه بــدالً مــن العيــش كَملــك 

)تكويــن 3 : 17ـ19(.
ــه. وكان  ــوع لل ــرد أو الرج ــتمرار يف التم ــا االس ــارا إم ــواء أن يخت ــىل آدم وح ــد كان ع وق  
اعرتافهــام بترصفهــام الخاطــئ هــو أول خطــوة نحــو الرجــوع للــه، لكــن حتــى هــذا االعــرتاف مل 

ــة.  ــرش يف الخطي ــببها ســقوط الب ــي س ــة الت ــاً لحــل املعضل ــن كافي يك
كان ال بــد مــن وجــود وســيلة أخــرى لضــامن مســتقبل الجنــس البــرشي. لذلــك، قــام اللــه   
ــوق  ــة هــي املخل ــت الحي ــن 3 : 21(. وكان ــص )تكوي ــز إىل املُخلِّ ــة لرتم ــري ذبيحــة حيواني بتوف
الــذي أوقــع بهــام يف الخطيــة والهــالك وتســبب يف فصــم العالقــات بينهــام وبــني اللــه وبينهــام 
وبــني بعضهــام البعــض وبينهــام وبــني البيئــة. وكان الَحْمــُل هــو املخلــوق الــذي كان مــن شــأنه 
أن يرمــز إىل املخلِّــص العتيــد أن يــأيت والــذي ســيقوم باســرتداد آدم ونســله ويعمــل عــىل تحقيق 
املصالحــة بينهــم وبــني اللــه ويضمــن لهــم مســتقبالً أبديــاً ) انظــر تكويــن 3 : 15(. ومــع ذلــك، 
فقــد تغــريت األمــور، وبــدالً مــن أن يكــون البــرش متســلطني عــىل األرض أصبحــوا معتمديــن 
عليهــا وعــىل بعضهــم البعــض كــام مل يحــدث مــن قبــل. »إن آدم كان قبــاًل يقــف بــني الخالئــق 
ــا  ــة بســلطانه، ولكــن عندم ــت كل الطبيع ــه اعرتف ــه لل ــا ظــل عــىل والئ ــك، وطامل ــا كَمل الدني
ــك وهــذا الســلطان« )روح النبــوة، الرتبيــة الحقيقيــة، صفحــة  تعــدى وعــى خــر هــذا املُل

.)30

بعــد الســقوط مبــارشة، أُعطينــا الرجــاء يف الخــاص. انظــر تكويــن 3 : 15. كيــف ميكنــك أن 
تجعــل مــن هــذا الرجــاء رجــاًء خاصــاً بــك؟ كيــف ميكنــك أن تتعلــم الفــرح يف هــذا الرجــاء 

وإدراك أنــه متــاح لــك بغــض النظــر عــن اختياراتــك يف املــايض.

٨ كانون الثاين )يناير( الجمعة

ملزيد من الدرس
عــىل الرغــم مــن أن مــدة زمنيــة طويلــة تفصلنــا عــن جنــة عــدن، عــن الخليقــة األصليــة،   
إال أنــه ال يــزال هنــاك يف الخليقــة الكثــري الــذي يتحــدث إلينــا عــن اإلِْحَســاِن والخــري اإللهيــني. 
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ــا نــرى تصميــامً مذهــالً  ــا أن نــرى جــامالً مذهــاًل فحســب لكنن انظــر حولــك: فنحــن ال ميكنن
ــل  ــر يف يشء مث ــال، فكِّ ــا. عــىل ســبيل املث ــق لن ــة الخال ــه يشــهد عــىل محب ــك، وهــذا كل كذل
التفــاح والرتقــال واليوســفي والفراولــة والبطيــخ واللــوز والبقــان والكمــرى والخــوج والجــزر 
والبــازالء واملــوز واألنانــاس والرمــان والقرنبيــط والكرنــب وبراعــم الروكســل، والبصــل والتــوت 
والكــرز والكرفــس والبابايــا والباذنجــان والراونــد والســبانخ والشــامم، ومــا إىل هنــاك. أهــو فقط 
ــا )وإن  ــدة جــداً بالنســبة لن ــم ومفي ــذة الطع ــات لذي ــة أن كل هــذه النبات ــل الصدف ــن قبي م
كان هنــاك َمــن ال يحبــون أنواعــاً معينــة مــن هــذه!(؟ وهــل مــن قبيــل الصدفــة أيضــاً أنهــا 
ــات  ــات واملجاع ــم، إال أن الفيضان ــذه النع ــرة ه ــم وف ــع ال. ورغ ــها؟ بالطب ــزراً كجنس ــزر ب تب
واألوبئــة ال تجعــل مــن املمكــن لــكل إنســان التمتــع بهــذه الخــريات، وهكــذا يبقــى الكثــري مــن 
ــا مــن تــرضر  النــاس جياعــاً. وهــذا، بطبيعــة الحــال، دليــل عــىل مــدى مــا أصبــح عليــه عاملن
وتلــف هائلَــني بســبب الخطيــة. لكــن إذا اســتطعنا للحظــة التغــايض عــن الــرضر الــذي أحــاق 
بالخليقــة، والنظــر إىل الخليقــة يف حــد ذاتهــا فإننــا ســننبهر بجاملهــا وروعتهــا. فالخليقــة هــي 
دليــل قــوي عــىل محبــة اللــه. علينــا فقــط أن نتذكــر اآليت: إن رجاءنــا ليــس يف الخليقــة نفســها 

وإمنــا رجاءنــا هــو فقــط يف الخالــق نفســه )يســوع املســيح(.

أسئلة للنقاش
1. بالنســبة لنــا كبــرش، مل يكــن مــن املفــرتض أبــداً أن منــوت. فاملــوت هــو شــطوط، إنــه يشء مل 
يكــن ينبغــي للبــرش أن يعرفــوه أو يختــربوه أبــداً. وبالتــايل، فــإن اســتنكار البرش للمــوت هو با 
شــك شــعور طبيعــي ملخلوقــات أوجدهــا اللــه لتنعــم بالحيــاة. فكــر يف كل مــا يقدمــه الكتــاب 
املقــدس مــن وعــود تتعلــق بالحيــاة األبديــة. كيــف ميكــن لهــذه الوعــود أن تســاعدنا اآلن عــل 

التعامــل مــع معضلــة املــوت الرهيبة؟ 
2. إذ تتأمــل يف الخليقــة، مــا هــي األمــور التــي تتحــدث إليــك بطريقــة قويــة عــن اللــه 

وعــن محبتــه لنــا؟
اقــرأ مجــدداً مــا جــاء يف األصحــاح الثالــث مــن ســفر التكويــن حــول كيــف بــدأ آدم وحــواء 
يف تربيــر خطيتهــام. ملــاذا يجــد البــرش ســهولة كبــرة يف تربيــر أخطائهــم؟ مــا هــي بعــض 
الطــرق التــي نســعى مــن خالهــا إىل عمــل الــيء ذاتــه؟ مبعنــى، كــم هــو عــدد املــرات 
ــا  ــببون يف ارتكابن ــم املتس ــن ه ــخاص اآلخري ــة واألش ــة والبيئ ــا أن الوراث ــم فيه ــي نزع الت
لألخطــاء؟ كيــف ميكننــا التخلّــص مــن طريقــة التفكــر الخطــرة هــذه والعمــل عــل تّحمــل 

مســؤولية  أفعالنــا؟ 
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التمرد العاملي واآلباء

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: تكويــن 4 : 1ـ15؛ تكويــن 3 : 9 و 10؛ 4 : 9؛ تكويــن 6 : 1ـ13؛ 

مزمــور 51 : 1؛ تكويــن 22 : 1ـ19؛ تكويــن 2٨ : 12ـ15.
َك إىَِل هــِذِه األَْرِض،  ــَك َحْيُثــاَم تَْذَهــُب، َوأَُردُّ ــا َمَعــَك، َوأَْحَفظُ آيــة الحفــظ: » ‘َوَهــا أَنَ

ــِه’ « )تكويــن 28 : 15(.  ــَك ِب ــا كَلَّْمُت ــَل َم ــى أَْفَع ــُركَُك َحتَّ أليَنِّ الَ أَتْ

إن القصــص التــي تلــت الســقوط كان طابــع مواضيعهــا هــو الخــداع والتصــدع يف العالقات،   
وكانــت جنــة عــدن هــي أول مــكان يتجــىل فيــه مثــل هــذا األمــر عــىل مســتوى أعمــق. ففــي 

ذلــك الوقــت كان الــرصاع ينتــرش عــىل ســطح الكــرة األرضيــة. 
ففــي قصــة قايــني وهابيــل أصبحــت متطلبــات العبــادة هــي الدافــع وراء الفتنــة واملــوت،   
ــف تســبب كال مــن التمــرد  ــان كي ــر قصــة الطوف ــخ. وتُظه وهــو موضــوع متكــرر عــر التاري
ــة فحســب  ــة ال تشــوه الخليق ــإن الخطي ــه. ف ــه الل ــار كل يشء خلق ــكك وانهي ــة يف تف والخطي

ــا تدمرهــا أيضــاً. لكنه
ــه اســتعداده ألن يضــع  ــن الل ــا يف الــرصاع، حيــث أعل ــم تشــجيعاً لن ــار إبراهي ــل اختب وميثِّ  

ــا. ــدالً من ــيموت ب ــيح س ــو، وكان املس ــه ه ــىل عاتق ــرد ع ــب التم عواق
ثــم نــرى يف قصــص يعقــوب وعيســو ويوســف وأخوتــه التفاعــل املســتمر للعالقــات   

النــاس.  ومجموعــات  األرُس  لتدمــري  كوســيلة  الشــيطان  يســتخدمها  التــي  املتصدعــة 
ورغــم كل هــذا، تتواصــل أمانــة اللــه إذ يحفــظ ويقــوت أبنــاءه الذيــن يتعرضــون للضيقــات   

واملحــن. 

ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــر(. ــاين )يناي ــون الث 16كان

9ـ15 كانون الثاين )يناير(الدرس الثالث
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10 كانون الثاين )يناير( األحد

َقاِينُي وَهاِبيُل

اقــرأ تكويــن 4 : 1ـ15. مــاذا يخربنــا هــذا عــن مــدى مــا أصبحــت عليــه الخطيــة مــن تأصــل 
ورســوخ يف نفــوس البــرش؟ 

 

عنــد والدة قابيــل، شــعرت حــواء بنشــوة غامــرة. فقــد أعربــت عــن اقتناعهــا الكامــل بأنهــا   
« )تكويــن  أنجبــت للتــو املخلـّـص املوعــود بــه يف تكويــن 3 : 15. »اقْتََنيـْـُت رَُجــاًل ِمــْن ِعْنــِد الــرَّبِّ
ــد  ــا ق ــاداً راســخاً أنه ــا اعتقــدت اعتق ــول حــواء هــو أنه ــه ق ــا يُفصــح عن 4 : 1(. إن أبســط م

أنجبــت َمــْن كان الــرب قــد وعــد بــه )تكويــن 3 : 15(.  
ال يذكــر الكتــاب املقــدس شــيئاً عــن ســنوات الفــرح للصبــي قايــني وعــن فرحــة الوالديــن   
الجــدد، آدم وحــواء، وهــام يســتمتعان بفخــر بنمــو طفلهــام األول. وهكــذا نجــد رسد القصــة 
يقفــز بنــا برعــة إىل الــوالدة الثانيــة ثــم إىل الشــابني اليافعــني وهــام يتعبــدان. مــع ذلــك، وكــام 

نــرى يف كثــري األحيــان، فقــد أدت االختالفــات يف العبــادة إىل حــدوث مأســاة.

اقــرأ تكويــن 3 : 9 و 10؛ 4 : 9. قــارن بــني رد فعــل آدم ورد فعــل قايــني عندمــا ســأل اللــه 
كل واحــد منهــام عقــب اقــرتاف كل منهــام الخطيــة؟ مــا هــي أوجــه الشــبه بــني رد فعليهــام؟ 

ومــا هــي أوجــه االختــاف؟ 

 

الحــظ االختــالف يف عواطــف آدم مقارنــة بتلــك التــي لقايــني. فقــد بــدا آدم مرتبــكاً وخائفــاً   
ــامً  ــن 4 : 5(، ومتهك ــاً )تكوي ــد كان غاضب ــني فق ــا قاي ــن 3 : 10(، أم ــزي )تكوي ــاعراً بالخ وش
ومتمــرداً )تكويــن 4 : 9(. وبــدالً مــن أن يعطــي عــذراً واهيــاً كــام فعــل آدم، نجــد قايــني ينطــق 

بكذبــة جريئــة. 
مــع ذلــك، فقــد كان هنــاك قــدر مــن الرجــاء والتفــاؤل يف خضــم اليــأس والقنــوط. فعنــد   
والدة شــيث اعتقــدت حــواء مــرة أخــرى أنهــا أنجبــت ابــن املوعــد )تكويــن 4 : 25(. ومعنــى 
كلمــة »شــيث« هــو »أن تضــع«، وهــي نفــس الكلمــة املســتخدمة يف تكويــن 3 : 15 لإشــارة 
إىل املخلّــص الــذي ســيوضع ليتحــدى الحيــة ويســحق رأســها. ويف مزيــد مــن التــوازي لتكويــن 
3 : 15، تصــف حــواء ابنهــا املولــود حديثــاً قائلــة بأنــه كان »نَْســالً آَخــَر ِعَوًضــا َعــْن َهاِبيــَل«. 
وهكــذا فإنــه حتــى يف خضــم اليــأس واملأســاة، وإذ تواصــَل انتشــار الــرصاع العظيــم بــني الخــري 
والــرش، كان النــاس ال يزالــون متشــبثني برجــاء الفــداء. وهــل مــن يشء ميكننــا فعلــه مــن دون 

هــذا الرجــاء؟
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ــة أن  ــو حقيق ــام ه ــن بليته ــا زاد م ــام. وم ــوت ابنه ــر م ــواء إث ــرب آدم وح ــل أمل وك تخي
ابنهــام اآلخــر هــو َمــن قتلــه. وهكــذا خــر آدم وحــواء اثنــني مــن أبنائهــام. كيــف ميكننــا 
أن نتعلــم الــدرس الصعــب بــأن للخطيــة عواقــب تفــوق وتتجــاوز مجــرد الخطيــة املقرتفــة 

يف حــد ذاتهــا؟

11 كانون الثاين )يناير( االثنني

الطوفان

اقــرأ تكويــن ٦ : 1ـ13. بأيــة طــرق نــرى الــرصاع العظيــم بــني الخــر والــرش معلنــاً هنــا، بــل 
وبشــكل مكثــف أكــرث مــن ذي قبــل؟

 

إننــا نــرى يف الطوفــان بعــض األحــداث الخاصــة التــي كانــت قبــل الخليقــة قــد عــادت ثانية   
بعــد الطوفــان؛ فــإن الكثــري مــن االشــياء التــي كان اللــه قــد فصلهــا عــن بعضهــا البعــض عــادت 
واتحــدت معــاً. فقــد اختلطــت معــاً امليــاه التــي فــوق مــع امليــاه التــي يف األســفل واختلطــت 
كذلــك البحــار مــع اليابســة، واختلطــت اســامك البحــر وطيــور الســامء وكل املخلوقــات التــي 
كانــت تــدب عــىل االرض، كل هــذه اختلطــت ببعضهــا البعــض. وبــدا أن األرض كانــت تعــود 

إىل مــا كانــت عليــه قبــل الخلــق حيــث كانــت األرض »َخِربَــًة َوَخالِيَــًة« )تكويــن 1 : 2(. 
وعــىل الرغــم مــن هــذا االنتصــار الظاِهــِرّي لقــوى الــرش، كانــت عبقريــة اللــه الخالقــة ال   
تــزال تعمــل. فقــد بــدأ اللــه خليقــة جديــدة مــن خــالل قيامــه مجــدداً بالفصــل بــني العنــارص 
ــك العــرص،  ــاس يف ذل ــوم( عــن الن ــال ل ــاٍر وب ــوح )كرجــل ب ــه بفصــل ن ــام الل املختلفــة. أوالً، ق
ــن  ــارن تكوي ــة )ق ــرة وفاســدة وعدواني ــت كل أفكارهــم رشي ــامً وكان ــن كان رشهــم عظي الذي
ــٍك  ــاء فلْ ــة بن ــوح مبهم ــف ن ــك بتكلي ــد ذل ــه بع ــام الل ــم ق ــداد 5 و 11ـ13(. ث 6 : 8 و 9 واألع
ضخــم. ثــم فصــل اللــه مجموعــة صغــرية مــن النــاس والطيــور والحيوانــات ووضعهــا يف ســفينة 
الســالمة حتــى تتمكــن مــن البقــاء عــىل قيــد الحيــاة عندمــا يــأيت الطوفــان. واســتناداً إىل نعمــة 
اللــه، اســتمرت الحيــاة وظهــر عــامل جديــد مــن بقايــا العــامل القديــم. لقــد كانــت هنــاك خليقــة 
جديــدة. لكــن عــامل مــا بعــد الطوفــان كان بالــكاد مثاليــاً وكامــالً. فإنــه بعــد الطوفــان بفــرتة 
ــرى،  ــرة أخ ــم م ــتقرار أوضاعه ــادة اس ــىل إع ــون ع ــه يعمل ــوح وعائلت ــت، وإذ كان ن ــن الوق م
يتــم تذكرينــا بَهَشاَشــة وَضْعــف الصــالح البــرشي. فحــدث ذات مــرة أن نوحــاً أصبــح يف حالــة 
ُســْكٍر وعندهــا حدثــت أمــوٌر مخزيــة )تكويــن 9 : 20ـ27(. وهكــذا نجــد أن نوحــاً، أحــد أبطــال 
اإلميــان )عرانيــني 11 : 7(، كانــت لــه هفواتــه وســقطاته يف بعــض األحيــان. إن الــرصاع العظيــم 

ال ميتــد عــىل نطــاق واســع فحســب لكنــه يســتعر أيضــاً يف قلــوب األفــراد.
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يصــف الكتــاب املقــدس الطوفــان عــل أنــه محــو لــكل حيــاة أوجدهــا اللــه عــل األرض. 
ويتــم اســتخدام تعبــر مشــابه يف أماكــن أخــرى يف الكتــاب املقــدس لوصــف األعــامل التــي 
يقــوم بهــا الفــادي ألجــل محــو خطايانــا )إشــعياء 25 : 8؛ 43 : 25؛ مزمــور 51 : 1(. إنــه إمــا 
أن مُتحــى حياتنــا أو متحــى خطايانــا. كيــف ميكــن لهــذه الحقيقــة الواضحــة أن تظهــر لنــا 
مــدى خطــورة األمــر وحتميــة التوبــة عــن الخطيــة إذا كنــا نريــد التمتــع بعطيــة الفــداء؟ 

12 كانون الثاين )يناير( الثاثاء

إبراهيم

يف حــني أن إبراهيــم )الــذي كان يُدعــى إبــرام يف الســابق( معــروف بأمانتــه وإخالصــه للــه،   
ــم. ــه تجــاه إبراهي ــة الل ــه هــي باألحــرى إعــالن عــن أمان ــارات حيات إال أن اختب

فقــد أكّــد اللــه إلبراهيــم مرتــني بأنــه ]أي إبراهيــم[ ســريزق بابــن. وقــد أخــره اللــه ذلــك   
أول مــرة عندمــا كان إبراهيــم يبلــغ مــن العمــر 75 عامــاً )تكويــن 12 : 2(، وبعــد ذلــك بنحــو 

ــاً. عــرشة أعــوام، أخــر اللــه إبراهيــم باألمــر ذاتــه، أال وهــو أن إبراهيــم ســيكون لديــه ابن
ويف نهايــة املطــاف، وحتــى بعــد الكثــري مــن التعــر مــن جانــب إبراهيــم، ُولـِـَد ابــُن امليعــاد   
ــض  ــرَتَّدداً يف بع ــاً َوُم ــذي كان ُمتََذبِْذب ــه ال ــه لخادم ــة الل ــت أمان ــذا أُعلن ــِد. وهك ــُن العه – اب

ــن 21 : 3ـ5(.  ــن 17 : 19 و 21؛ تكوي ــر تكوي ــان )انظ األحي

اقـرأ تكويـن 22 : 1ـ19. أي رجـاء يتـم إعانـه هنـا فيـام يتعلـق مبوضـوع الـرصاع العظيـم 
ِبرُّمِتِه؟

 

ــه أمــره أن  ــر إميان ــل ولــك يخت ــم حقيقــة اإلنجي ــع عــىل عقــل إبراهي ــك يطب ــه ل »إن الل  
يقــدم ابنــه ذبيحــة . إن اآلالم النفســية الهائلــة التــي جــاز فيهــا يف تلــك األيــام املظلمــة ، أيــام 
التجربــة املخيفــة ســمح اللــه بهــا لــك يفهــم إبراهيــم مــن واقــع اختبــاره شــيئا عــن عظمــة 
الذبيحــة التــي قدمهــا اللــه غــري املحــدود لفــداء اإلنســان ، مل يكــن أي امتحــان آخــر ليســبب 
ــه ذبيحــة ،  ــم ابن ــد الــرشوع يف تقدي ــذي اختــره عن ــك العــذاب النفــي ال إلبراهيــم مثــل ذل
ولقــد بــذل اللــه ابنــه ليمــوت مــوت العــذاب والعــار . واملالئكــة الذيــن شــاهدوا اتضــاع ابــن 
اللــه و آالمــه مل يســمح لهــم بالتدخــل كــام كانــت الحــال مــع إســحاق ، مل يكــن هنالــك صــوت 
يقــول : ‘كفــى’ فلــك يخلــص جنســنا الســاقط بــذل ملــك املجــد حياتــه . فــأي برهــان أعظــم 
ميكــن تقدميــه عــىل شــفقة اللــه ومحبتــه غــري املحدودتــني ؟ ‘اَلَّــِذي لـَـْم يُْشــِفْق َعــىَل ابِْنــِه ، بـَـْل 

ٍء ؟’ )روميــة 8 : 32( .«  ــُه كُلَّ يَشْ ــا َمَع ــا أَيًْض ــَف الَ يََهبَُن ــا أَْجَمِعــنَي ، كَيْ ــُه ألَْجلَِن بََذلَ
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»إن الذبيحــة التــي كانــت مطلوبــة مــن إبراهيــم مل تكــن فقــط ألجــل خــريه هــو وال ألجــل   
ــارة يف  ــرة الب ــق الطاه ــم الخالئ ــل تعلي ــا ألج ــل أيض ــواها، ب ــة دون س ــال القادم ــدة األجي فائ
الســامء ويف العــوامل األخــرى، فــإن ميــدان الحــرب بــني املســيح والشــيطان - امليــدان الــذي تــم 
ــفر الــذي يتعلــم منــه الكــون ، فــألن إبراهيــم كان يعــوزه اإلميــان  فيــه تدبــري الفــداء هــو السِّ
مبواعيــد اللــه اتهمــه الشــيطان أمــام اللــه وأمــام مالئكتــه بأنــه أخفــق يف إمتــام رشوط العهــد، 
وأنــه غــري مســتحق لــركات ذلــك العهــد ، فــأراد اللــه أن يثبــت والء عبــده أمــام كل الســامء 
ــري  ــم تدب ــن أمامه ــه، وليعل ــن قبول ــة ميك ــة الكامل ــن الطاع ــل م ــه ال يشء أق ــىل أن ــن ع ليره

ــاء، صفحــة 129 و 130(. ــاء واألنبي ــوة، اآلب الخــالص كامــال« )روح النب

13 كانون الثاين )يناير( األربعاء

يعقوب وعيسو

إن الــرصاع بــني مقاصــد اللــه ومتــرد األفــراد يتجــىل أكــر يف قصــة يعقــوب وعيســو. لقــد كان   
مــن املعتــاد يف العصــور القدميــة أن يحصــل االبــن البكــر عــىل بــركات أبيــه )حقــوق البكوريــة( 
وذلــك قبــل مــوت األب. وكانــت هــذه الــركات تشــتمل عــىل معظــم ثــروة العائلــة؛ لذلــك، كان 

االبــن األكــر يصبــح مســؤوالً عــن رعايــة األرسة. 
كــره عيســو شــقيقه يعقــوب بعــد أن خدعــه يعقــوب وانتــزع منــه هــذا الــرشف العظيــم   
ــن 27 : 41(.  ــام )تكوي ــوت أبيه ــد م ــوب بع ــل يعق ــو لقت ــط عيس ــة. وخط ــق بالبكوري املتعل
وقــد قامــت رِفَْقــُة بإبعــاد يعقــوب حفاظــاً عــىل حياتــه ظنــاً منهــا أن كل األمــور ســتكون عــىل 
مــا يــرام مجــدداً بعــد مــرور بضعــة أيــام )تكويــن 27 : 43 و 44(. لكــن تبــني أن هــذه األيــام 

ــُة يعقــوب مــرة أخــرى. ــَر رِفَْق ــة قــد تحولــت إىل 20 عامــاً، ومل ت القليل

اقرأ تكوين 28 : 12ـ15. ما هو الرجاء العظيم املوجود يف ُحلم يعقوب؟
 

ــوب أن  ــد ليعق ــد أك ــم، ق ــا إلبراهي ــي قطعه ــود الت ــراره للوع ــالل تك ــن خ ــه، وم إن الل  
املخططــات اإللهيــة كانــت عــىل املســار الصحيــح. وعــىل الرغــم مــن أن ترصفــات يعقــوب قــد 
بــدا فيهــا تجاهــالً لخطــة اللــه، إال أن اللــه كان ال يــزال مــع يعقــوب ويحفظــه. مــع ذلــك، فقــد 
كان عــىل يعقــوب أن يحتمــل 20 عامــاً تعــرض خاللهــا للخــداع ِمــن ِقبــل حميــه، مــرة عندمــا 
ــع  ــن 29 : 20 و 23 و 25 و 27؛ 31 : 7(. وم ــه )تكوي ــه يف زواجــه وأخــرى يف أجــرة عمل خدع
ذلــك، ويف تطــور غريــب، بــدت كل تلــك الســنوات التــي خــدم فيــه يعقــوب للحصــول عــىل 
زوجتــه كَأَيَّــاٍم قَلِيلـَـٍة، وتلــك هــي الفــرتة الزمنيــة التــي اعتقــدت رفقــة أنهــا ســتكون أَيَّاًمــا قَلِيلـَـًة 

يكــون فيهــا يعقــوب بعيــداً عنهــا )تكويــن 29 : 20(.
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ــاُن مبالحقتــه يف البدايــة )تكويــن  وعندمــا قــرر يعقــوب العــودة إىل بيــت والــده، قــام الَبَ  
31 : 25 و 26(، ثــم قــام عيســو بإعــداد 400 رجــل ملالقــاة يعقــوب. لقــد كان هــذان املوقفــان 
مهــددان للحيــاة بالنســبة ليعقــوب، وكان عــىل اللــه أن يتدخــل مرتــني إلنقــاذه؛ يف املــرة االوىل، 
ــه  ــر الل ــم ظه ــن 31 : 24(؛ ث ــذاء يعقــوب )تكوي ــان ليخــره بعــدم إي ــم لالب ــه يف حل ــر الل ظه
ــد  ــن 32 : 24ـ30(. وال ب ــة جســدية )تكوي ــه إعاق ــوب ويســبب ل ــع يعق شــخصياً ليتصــارع م
وأن منظــر يعقــوب وهــو يعــرج متكئــاً عــىل عصــا كان قــد أثـّـر يف عيســو وجعلــه يشــعر بــأن 
ــه  ــي أرســلها يعقــوب مســبقاً إىل أخي ــا الت ــدا أن الهداي ــد ب ــد. وق يعقــوب ال يشــّكل أي تهدي
عيســو، باإلضافــة إىل الطريقــة الحــذرة التــي تكلــم بهــا معــه، قــد عملــت عــىل رأب الصــدع 
ــن  ــا كالهــام بدف ــا قام ــاً هــي عندم ــُر اســمهام مع ــرُِد ِذكْ ــرة يَ ــت آخــر م ــن. وكان ــني األخوي ب
أبيهــام إِْســَحاَق )تكويــن 35 : 29(؛ وهكــذا، فــإن أي خطــط ســابقة كانــت لــدى عيســو بشــأن 

قتــل يعقــوب قــد تــم التخــي عنهــا بعــد تشــييع جثــامن أبيهــام.

انظــر إىل كل اآلالم واملعانــاة التــي جلبتهــا هــذه االختيــارات الحمقــاء التــي ألولئــك النــاس، 
عــل األبريــاء واملذنبــني عــل حــد ســواء. كيــف ميكننــا أن نتعلــم التفكــر بتمعــن قبــل أن 

نُْقــِدَم عــل القيــام بعمــل مــا؟ 

14 كانون الثاين )يناير( الخميس

يوسف وإخوته

ــه بســبب  ــري مــام حــدث ل ــا هــو أســوأ بكث ــه عيســو م ــن أخي ــام اســتحق يعقــوب م وك  
الطريقــة التــي عامــل بهــا يعقــوب أخــاه أســحق، فإننــا نــرى شــيئاً مشــابهاً يف قصــة يوســف 

ــه. وإخوت
هنــا، مجــدداً، نــرى أخــاً يكــره أخــاه ألن أحدهــام كان يلقــى محبــة أكــر مــن اآلخــر )تكوين   
ــذي  ــوان مل يكــن مصنوعــاً مــن قــامش رخيــص كهــذا ال 37 : 3 و 4(. إن القميــص متعــدد األل
ــك القميــص كان رداًء  ــة تعنــي أن ذل ــالََءة األفرشــة. إن الكلمــة يف اللغــة األصلي ــه ُم ــع من تصن
باهــظ الثمــن كتلــك الثيــاب التــي يرتديهــا أفــراد األرسة امللكيــة وكان مكســواً بتطريــزات ملونــة 

ونفيســة، وعــادة مــا يســتغرق صنــع مثــل هــذا الــرداء عامــاً كامــاًل. 
وبعــد أن أخــر يوســف إخوتــه عــن أحالمــه )تكويــن 37 : 5ـ11(، عمــل ذلــك عــىل توليــد   
مزيــد مــن الكراهيــة والغــرية يف نفوســهم نحــوه. لذلــك، فقــد خططــوا للتخلـّـص منــه يف أقــرب 
فرصــة )تكويــن 37 : 19 و 20(. والبــد وأن اإلخــوة قــد هنــأوا أنفســهم كيــف كان أمــر تخلّصهــم 
مــن يوســف ســهالً. ومــع ذلــك، فــإن أيــاً منهــم مل تكــن لديــه أدىن فكــرة حــول كيــف كان اللــه 

سيســتخدم هــذا األمــر إلنقــاذ حياتهــم بعــد ســنوات الحقــة.
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اقــرأ تكويــن 45 : 4ـ11. مــا هــي النقطــة األساســية التــي كان يفكــر فيهــا يوســف عندمــا 
التقــى بإخوتــه يف مــرص، ومــا هــي الصــورة األكــرب التــي كان يضعهــا يف االعتبــار واتضحــت مــن 

خــال الطريقــة التــي عامــل بهــا يوســف إخوتــه ِحــنَي َعرََّفهــم ِبَنْفِســه؟

 

ــداً بالسالســل  ــاً مقي فكــر فيــام ميكــن أن يكــون قــد مــر بذهــن يوســف عندمــا كان صبي  
وهــو يســري خلــف جمــل ويتطلــع صــوب بيــت صبــاه الــذي فــوق التــالل التــي أخــذت تتــوارى 
وتختفــي عــن األنظــار. وفكــر كذلــك فيــام ميكــن أن يكــون قــد مــر بذهنــه عندمــا تــم وضعــه 
يف ســوق بيــع العبيــد باملــزاد العلنــي حيــث كان التجــار الفضوليــون ينخزونــه ويهينونــه أثنــاء 
فحصهــم الدقيــق لــه قبــل املناقصــة واملزايــدة عــىل رشائــه. لقــد تخــىل كثــريون عــن اإلميــان 

بســبب مــا القــوه مــن إذالل ومعانــاة أقــل بكثــري مــام تعــرض لــه يوســف.
ــار  ــه اخت ــه، لكن ــاً لل ــون مناهض ــديدة وأن يك ــرارة الش ــعر بامل ــف أن يش ــن ليوس كان ميك  
بــدالً مــن ذلــك الحفــاظ عــىل إميانــه يف خضــم هــذا الــرصاع املــروع. لقــد كان الــرصاع العظيــم 
ــام يوســف بالتكيــف مــع األعــامل  ــرية. وبعــد فــرتة قصــرية، ق ــه بطريقــة مث مســتعراً يف حيات
الروتينيــة املنزليــة لواحــد مــن أهــم الرجــال العســكريني يف البــالد. وبنعمــة اللــه، رسعــان مــا 
اســتطاع يوســف اكتســاب ثقــة هــذا الرجــل املهــم ووجــد نعمــة يف عينيــه )تكويــن 39 : 1ـ4(. 

ــامً يف مــرص. ويف نهايــة املطــاف، أصبــح العبــد حاكِ

عــل الرغــم مــن الخلــل األرُسي الرهيــب الــذي تجــل يف هــذه القصــة، وعــل الرغــم مــن 
الغــدر والــرش، إال أن نهايــة هــذه القصــة كانــت ســعيدة. مــع ذلــك، كيــف ميكنــك صــون 
ــتنتهي  ــور س ــدو أن األم ــا ال يب ــة عندم ــة والرحم ــم بالرأف ــف متس ــي مبوق ــك والتح إميان

نهايــة ســعيدة كتلــك التــي لقصــة يوســف؟ 

15 كانون الثاين )يناير( الجمعة

ملزيد من الدرس
كــام تُظهــر هــذه القصــص، ليــس هنــاك شــك يف أن الحيــاة عــىل هــذه األرض، ويف خضــم   
الــرصاع العظيــم، ال تعطينــا كل مــا نُحــب وال تكــون منصفــة معنــا دامئــاً. عــىل ســبيل املثــال، مل 
يتصــور آدم وحــواء، وهــام يحمــالن كل مولــود جديــد مــن أوالدهــام قايــني وهابيــل أن أحدهــام 
ســيقتل اآلخــر. ومــن املؤكــد أن صفــورة مل تحــَظ، عنــد زواجهــا مــن مــوىس، باملســتقبل الــذي 
كانــت تتصــوره. أو هــل تعتقــدون أن الحيــاة الزوجيــة التــي اخترتهــا ليئــة هــي الحيــاة التــي 
ــت  ــاً كان ــه أي ــا؟ فإن ــاذا عــن الشــاب إرمي ــاة صغــرية؟ وم ــت فت ــا كان ــا عندم ــم به ــت تحل كان
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آمالــه وطموحاتــه، إال أنــه حتــامً مل يكــن يتصــور أن يلقــى التوبيــخ واالنتقــاد، وأن يُنظــر إليــه 
ــرد ذكرهــام يف قصــة أفضــل  ــْم يكــن داود وبثشــبع يفضــالن أن ي ــه. أََولَ ــن ألمت ــه خائ عــىل أن
ــل ذلــك(؟ ومــاذا عــن  مــن تلــك التــي وردت يف الكتــاب املقــدس )ال شــك يف أن أوريــا كان يفضِّ
املســيح الــذي كان إلهــاً وإنســاناً معــاً؟ بالطبــع، جــاء املســيُح ليمــوَت نيابــًة َعنَّــا، ذلــك كان هــو 
املغــزى. ولكــن مــن املؤكــد هــو أن املســيح اإلنســان مل يكــن يأمــل يف أن يختــر كل مــا اختــره 
مــن أمل ومعانــاة. ونحــن نتحــدث هنــا عــن املســيح الــذي ارتــدى ثــوب برشيتنــا، املســيح الــذي 
ــَكأُْس« )متــى 26 : 39(،  ــي هــِذِه الْ ــُرْ َعنِّ ــاُه، إِْن أَْمَكــَن فَلْتَْع ــا أَبَتَ رصخ يف َجثَْســيْاَميِن قائــاًل، »يَ
املســيح الــذي ُجلــد واُحتقــر وُســخر منــه وُصلــب يف ســن الثالثــة والثالثــني. ليــس هنــاك شــك 
يف أن الحيــاة ميكــن أن تقســو علينــا، بــل وتقســو علينــا بالفعــل. لكــن ال ينبغــي أن يكــون ذلــك 
أمــراً مســتغرباً، أليــس كذلــك؟ أوهــل نتوقــع أن تكــون األرض الســاقطة اآلثــة جنــة وفــردوس؟ 
ــود. وعندهــا  ــا ســوف تع ــة، لكنه ــرتة طويل ــذ ف ــد اختفــت من ــة عــدن ق ــإن جن ــع ال، ف بالطب

ســتتغري حياتنــا وســنحظى بــكل مــا يفــوق تصوراتنــا وتطلعاتنــا. 

أسئلة للنقاش
1. مــا هــي االختافــات الكبــرة بــني األشــقاء الذيــن بقــوا عــل إميانهــم باللــه وبــني األشــقاء 

الذيــن مل يــروا أن هنــاك حاجــة إىل القيــام بذلــك؟ 
2. عندمــا يبــدو أن الخصومــات والتنافســات والغــرة بــني األخــوة تطغــي عــل مقاصــد 
اللــه للعائــات اليــوم، فكيــف ميكــن لهــذه العائــات أن تأمــل يف غــٍد يحظــى مبباركــة اللــه؟ 
مــا الــذي ميكــن عملــه لعائــات كنيســتك ملســاعدتهم عــل إدراك الهــدف اإللهــي األســمى 

لحياتهــم؟
3. مــا الــذي ميكنــك عملــه ملســاعدة َمــن يشــعرون أنهــم وحيــدون يف العــامل وبــأن حياتهم 

بــا هــدف وال معنى؟
4. كيــف ميكــن للوعــد بالحيــاة األبديــة أن يســاعدك عــل عــدم الشــعور باليــأس حتــى لــو 

مل تــأِت األمــور وفقــاً ملــا كنــت تأمــل فيــه؟
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16ـ22 كانون الثاين )يناير(الدرس الرابع

النزاع واألزمة: القضاة

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: قضــاة 4؛ قضــاة 6؛ قضــاة 14؛ عربانيــن 11 : 32؛ 1صموئيــل 2 

: 12ـ25؛ ٨ : 1ـ7.
. اتََّســَع  . اْرتََفــَع َقــْريِن ِبالــرَّبِّ آيــة الحفــظ: »َفَصلَّــْت َحنَّــُة َوَقالـَـْت: ‘َفــِرَح َقلِْبــي ِبالــرَّبِّ

َفِمــي َعــَل أَْعــَداِئ، أليَنِّ َقــِد ابَْتَهْجــُت ِبَخاَِصــَك’« )1صموئيــل 2 : 1(.

ــل الشــعب  ــد فع ــوىض. فق ــرتة تســودها الف ــدس ف ــخ املق ــرتة القضــاة يف التاري ــت ف كان  
ــِد شــخص ظــامل ومســتبد. وقــد رصخ الشــعب إىل  ــرَّبُّ ِبيَ ــُم« ال الــرش يف عينــي الــرب، »فَبَاَعُه
الــرب فأقــام لهــم منقــذاً جلــب الســالم إىل األرض، وذلــك قبــل أن يعــود الشــعب إىل طرقهــم 
ــرش يف  ــل ال ــرب وفع ــن ال ــث التخــي ع ــة حي ــدورة الحزين ــس ال ــك نف ــرروا بذل ــة، ليك القدمي
عينيــه. كانــت دبــورة قاضيــة مــن قضــاة إرسائيــل قدميــاً. وقــد ُعرفــت بقدرتهــا عــىل زرع الثقــة 
يف نفــوس َمــن حولهــا. وقــد كانــت هــي وياعيــل بطلتــان يف الوقــت الــذي كان فيــه الرجــال 
بحاجــة إىل التشــجيع بســبب تهيّبهــم وجبنهــم وعــدم إميانهــم. كــام أن هنــاك موضوعــاً فرعيــاً 
متكــرراً يف الــرصاع العظيــم يتجــىل يف قصــة جدعــون، وذلــك عندمــا واجــه شــعب اللــه ظروفــاً 
صعبــة ال تطــاق. كان شمشــون واحــداً مــن آخــر القضــاة يف إرسائيــل. وقــد انزلقــت األمــة مــن 
بعــده إىل حالــة مــن الفــوىض واليــأس. لقــد كان شمشــون بطــالً مــرتدداً، وكان اهتاممــه مبطاردة 
النســاء أكــر مــن اهتاممــه بإتبــاع اللــه، وهــو مــا يشــبه مــا كان يقــوم بــه بنــو وطنــه الذيــن 
ــب  ــل ليجل ــاء صموئي ــم ج ــرب.  ث ــة ال ــن خدم ــدالً م ــان ب ــادة األوث ــاً بعب ــر اهتامم ــوا أك كان
الرجــاء لألمــة. ففــي ظــل فــرتة عملــه كقــاٍض إلرسائيــل تــم تأســيس كيــان قيــادي جديــد كان 
يتعــني فيــه وجــود ملــوك يحكمــون األمــة، وكان مــن بــني آخــر األعــامل التــي قــام بهــا صموئيــل 

هــو مســح امللــك املســتقبي داود.

ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــر(. ــاين )يناي ــون الث 23كان
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17 كانون الثاين )يناير( األحد

َدبُوَرُة

إن قصــة دبــورة تضيــف تفاصيــل مثــرية لالهتــامم بشــأن املوضوع املتعلــق بالــرصاع العظيم.   
فإننــا نــرى شــعب اللــه هنــا يعانــون مــن الظلــم ويواجهــون ظروفــاً صعبــة ال تطــاق. ويتــوازى 
ذلــك مــع مــا الحظنــاه يف رؤيــا 12 فيــام يتعلــق باملنافســة غــري العادلــة بــني التنــني ذي الَســبَْعِة 

ُرُؤوٍس والطفــل حديــث الــوالدة )انظــر درس يــوم الثالثــاء باألســبوع األول مــن هــذا الربــع(. 
تشــتمل الشــخصيات الرئيســية يف هــذه القصــة عــىل كل مــن يَاِبــني َملِــِك كَْنَعــاَن وِســيَرَا   
ــض  ــىل ف ــل ع ــت تعم ــي كان ــي الت ــًة )وه ــًة و قَاِضيَ ــت نَِبيَّ ــي كان ــورَُة الت ــِه َوَدبُ ــُس َجيِْش رَئِي
ــة مــن الســلطة  ــة(، والتــي كانــت تتمتــع بدرجــة غــري عادي املنازعــات بــني األطــراف املتحارب

ــت. ــك الوق ــرأة يف ذل ــبة الم ــوذ، بالنس والنف

اقــرأ قضــاة 4. بــأي طــرق نــرى الــرصاع العظيــم متجليــاً هنــا؟ ويف النهايــة، َمــن الــذي جلــب 
النــرصة لبنــي إرسائيــل قدميــاً، عــل الرغــم مــن عــدم اســتحقاقهم؟

 

ــع  ــف م ــن التعاط ــَش م ــي مل تخ ، الت ــيِّ ــَر الَْقيِْن ــَرأَُة َحاِب ــُل اْم ــي يَاِعي ــة ه ــة القص إن بطل  
شــعب اللــه، والتــي لعبــت دوراً حاســامً يف هزميــة إعــداء اللــه. إنــه ليــس مــن الســهل الحكــم 
عــىل ترصفاتهــا مــن وجهــة نظرنــا اليــوم. ومــع ذلــك، فــإن مــا ال ينبغــي القيــام بــه أبــداً هــو 
االستشــهاد بأعاملهــا لتريــر اســتخدامنا للخــداع والعنــف مــن أجــل تحقيــق أهدافنــا وغاياتنــا، 

ــن َحــٍق وَصــَواٍب. بغــض النظــر عــن مــا قــد تكــون عليــه تلــك األهــداف والغايــات ِم
ويف املناقشــات التــي أدت إىل النــزاع، أكــدت دبــورة لبَــاَراَق أن املعركــة للــرب وبــأن الــرب   
ســينترص يف هــذه املعركــة )ومــن املؤكــد أن تلــك املعركــة كانــت انعكاســاً للــرصاع العظيــم(. 
وقــد تــم اســتخدام فعلــني اثنــني لوصــف الكيفيــة التــي ســيفعل اللــه بهــا ذلــك. فإنــه ســوف 
ــِر ِقيُشــوَن، حيــث  »يَْجــِذُب« ســيرا )وتشــري هــذه الكلمــة إىل صيــد الســمك بشــبكة( إِىَل نَْه
»ســيدفعه« الــرب ليــد بــاراق. وتعمــل ترنيمــة الشــكر التــي ترمنــت بهــا دبــورة )قضــاة 5( عــىل 
إضفــاء بعــض التفاصيــل. فقــد َعلَِقــْت مركبــات ســيرا يف املمــرات الضيقــة بالقــرب مــن نهــر 
ــاُل  ــِت الجب ــحب، وتَزَلْزَلَ ــاموات والس ــرَْت« الس ــد »قَطَ ــرة. فق ــار الغزي ــبب األمط ــوَن بس ِقيُش
)قضــاة 5 : 4 و 5( مــام نجــم عنــه فيضــان جــارف أهلــك العديــد مــن جنــود العــدو )5 : 21(، 

وهكــذا نجــا بنــو إرسائيــل.
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ــك  ــورة. ويف حــني أن ذل ــدى هــؤالء الرجــال املحاربــني يف دب فكــر يف الثقــة التــي كانــت ل
كان أمــراً جيــداً )كــام اتضــح مــن األحــداث(، ملــاذا يجــب علينــا دامئــاً توخــي الحــذر فيــام 

يتعلــق مبــدى الثقــة التــي نضعهــا يف أي شــخص؟

1٨ كانون الثاين )يناير( االثنني

ِجْدُعوُن

اقرأ قضاة ٦ : 1. ما الذي يحدث هنا؟ انظر قضاة ٦ : 10. 
 

ــو  ــع بن ــا وق ــان م ــن رسع ــاً، ولك ــني عام ــدة أربع ــالم م ــت األرض بالس ــورة، نعم ــد دب بع  
ــوَن  إرسائيــل يف أيــدي طغــاة وظاملــني مــرة أخــرى. ويف هــذه املــرة كان الطغــاة هــم الِْمْديَانِيُّ
الذيــن قامــوا مــع حلفائهــم بدخــول إرسائيــل وتدمــري كل املحاصيــل املزروعــة حديثــاً ورسقــة 
املــوايش )قضــاة 6 : 3ـ5(. وافتقــرت إرسائيــل جــداً ورصخ الشــعب إىل الــرب )قضــاة 6 : 6 و 7(. 

ــاً.  ــدي نفع ــة ال تُج ــم املصنوع ــد أدرك الشــعب أن آلهته وق

اقــرأ قضــاة ٦ : 12ـ1٦. مــا الــذي قالــه مــاك الــرب لجدعــون، ومــاذا كان رد فعــل جدعــون؟ 
أََمــا كان ينبغــي أن يكــون جدعــون عــل علــم بــأن مــا كانــوا يواجهونــه مــن ظلــم وطغيــان 

كان بســبب متردهــم وابتعادهــم عــن الــرب؟ انظــر قضــاة ٦ : 7ـ10.

 

ــوا عصــاة؛ ولهــذا  عــىل الرغــم مــن شــكوى جدعــون، التــي مل يكــن لهــا مــرر )ألنهــم كان  
كانــوا يتعرضــون للقمــع(، إال أن اللــه كان عــىل اســتعداد ألن ينجيهــم مــرة أخــرى، ولكــن هــذه 
ــأِْس«،  ــاَر الْبَ املــرة عــن طريــق جدعــون. واملثــري لالهتــامم هــو أن اللــه قــد دعــا جدعــون »َجبَّ
ــا  ــأَلَُك يَ ــاً، »أَْس ــر متام ــه يشء آخ ــىل ان ــه ع ــر إىل نفس ــون كان ينظ ــن أن جدع ــم م ــىل الرغ ع
، َوأَنَــا األَْصَغــُر يِف بَيْــِت أيَِب«  ىلَّ يِف َمَنــىَّ ــاَذا أَُخلِّــُص إرِْسَائِيــَل؟ َهــا َعِشــرييَِت ِهــَي الــذُّ َســيِِّدي، مِبَ
)قضــاة 6 : 15(. ومــن غــري شــك، كان العنــرص الهــام مــن عنــارص قــوة جدعــون هــو إحساســه 

ــة وإحساســه بالضعــف.  بعــدم األهمي
الحــظ أيضــاً مــا طلبــه جدعــون مــن الــرب يف قضــاة 6 : 36ـ40. فإنــه بســبب إدراكــه لقــوة   
أعــداء أمتــه وكذلــك لضعفــه الشــخيص، ســعى جدعــون إىل الحصــول عــىل تأكيــد خــاص عــىل 
حضــور اللــه. وهكــذا نجــد أمامنــا هنــا رجــالً مــدركاً إدراكاً تامــاً اعتــامده الكامــل عــىل الــرب. 
وميكننــا أن نقــرأ يف قضــاة 7 عــن النجــاح املذهــل الــذي حققــه جدعــون ضــد مضطهــدي بنــي 

شــعبه وعــن إنقــاذ اللــه لبنــي إرسائيــل قدميــاً.
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ملــاذا يختــار اللــه اســتخدام بــرش ســاقطني يف ســياق قيامــه بإنقــاذ شــعبه؟ مبعنــى، أمل يكــن 
ــى 2٦ : 53(  ــِة« )مت ــَن الَْماَئِكَ ــا ِم ــرَشَ َجْيًش ــْي َع ــِن اثَْن ــرَثَ ِم ــب »أَكْ ــه أن يطل ــدور الل مبق
للقيــام مبــا كان بنــو إرسائيــل بحاجــة إليــه يف ذلــك الوقــت؟ مــا هــو الــدور الــذي نقــوم بــه، 

ككائنــات برشيــة ســاقطة،  يف كل مــن الــرصاع العظيــم ونــرش بشــارة اإلنجيــل؟ 

19 كانون الثاين )يناير( الثاثاء

شمشون

إننــا نجــد يف قصــة شمشــون أن خطــوط املعركــة بــني الخــري والــرش غــري واضحــة املعــامل.   
ــأن  ــرب ب ــك بإعــالن مــن مــالك ال ــاة شمشــون بطريقــة مثــرية لإعجــاب وذل فقــد بــدأت حي
ــة  ــدا شمشــون بشــأن كيفي ــِن. وقــد أرشــد املــالك وال ــَن الْبَطْ ــِه ِم ــرًا لل شمشــون ســيَُكوُن نَِذي
إعــداد نفســيهام فيــام يختــص بطفلهــام النذيــر. وقــد طلــب مــالك الــرب مــن األم عــدم رشب 
الكحــول وعــدم تنــاول الطعــام الَنِجــس )قضــاة 13 : 4 و 13 و 14؛ انظــر كذلــك الويــني 11(. 
لقــد كان لــدى اللــه بالفعــل خططــاً خاصــة لشمشــون؛ لكــن لألســف، مل تجــِر األمــور كــام كان 

ينبغــي. 
»إن شمشــون عنــد بلوغــه ســن الرجولــة ، حــني كان يجــب عليــه أن يتمــم رســالة الــرب   
ــا للــه أكــر مــن أي وقــت آخــر ، يف ذلــك الوقــت  - الوقــت الــذي كان ينبغــي أن يكــون أمين
اندمــج بــني أعــداء إرسائيــل . إنــه مل يســأل هــل كان ميكنــه أن ميجــد اللــه بصــورة أفضــل متــى 
اقــرتن بتلــك التــي قــد اختارهــا ، أو إذا كان بذلــك يضــع نفســه يف وضــع ال يســتطيع فيــه أن 
يتمــم غــرض اللــه يف حياتــه . لقــد وعــد اللــه أن مينــح الحكمــة ملــن يطلبــون إكرامــه قبــل كل 
ــاء  يشء أمــا أولئــك الذيــن يريــدون أن يرضــوا أنفســهم فــال وعــد ألجلهــم« )روح النبــوة، اآلب

ــاء، صفحــة 503 و 504(. واألنبي

اقـرأ قضـاة 14 : 1ـ4. هـل ميكـن أن يكـون اللـه قـد اسـتخدم ضعـف شمشـون تجـاه النسـاء 
كذريعة ألنه ]أي الله[ »كَاَن يَطْلُُب ِعلًَّة َعَل الِْفلِْسِطيِنيِّنَي؟« )عد 4(. 

 

لقــد »ثــار« شمشــون ضــد الفلســطينيني بعــدة طــرق، وكان كل تحــرك مــن تحركاتــه الثائــرة   
ــا  ــخصيني. وكان أول م ــة ش ــه الزدراء وإهان ــة تعرّض ــب نتيج ــل غاض ــن رد فع ــارة ع ــذه عب ه
ــن )قضــاة 14 :  ــه لســداد دي ــل 30 رجــاًل وأخــذ مالبســهم إىل وليمــة زفاف ــه قت ــه هــو أن فعل
ــِه. ثــم قتــل شمشــون عــدداً كبــرياً  19(. ثــم دمــر محاصيلهــم عندمــا أٌعطيــت زوجتــه لَِصاِحِب
ــاول  ــا ح ــاة 15 : 6 و 7 و 8(. وعندم ــا )قض ــه وأبيه ــم زوجت ــاً لقتله ــطينيني انتقام ــن الفلس م
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الفلســطينيون االنتقــام نتيجــة لهــذا العمــل )قضــاة 15 : 9 و 10(، قتــل شمشــون 1.000 شــخصاً  
ِبلَْحــِي ِحــاَمٍر )قضــاة 15 : 14 و 15(. ويف النهايــة، قــام شمشــون بهــدم معبدهــم وقتــل 3.000 

ــِه )قضــاة 16 : 21 و 28 و 30(. ــوا َعيَْنيْ ــوا قــد قَلَُع شــخصاً ألن الفلســطينيني كان

ــل جــداً يف شمشــون مــام  ــاك القلي ــدو أن هن ــه نقائصــه، ويب ــد الحديــث عــن بطــل ل عن
ينبغــي أن نســعى ملحاكاتــه، عــل الرغــم مــن أنــه مــدرٌج يف عربانيــني 11 : 32 مــع بعــض 
الشــخصيات املَُبّجلــة جــداً. ومــن الواضــح أن هنــاك املزيــد يف هــذه القصــة مــام ال نعــرف 
ــه يف كل  ــاً لل ــه كان أمين ــو أن ــه مــع شمشــون ل ــه أن يفعل ــه. فكــر يف مــا كان ميكــن لل عن
يشء؟ ومــاذا عّنــا نحــن؟ مــا مــدى مــا ميكننــا عملــه لــو أننــا نعيــش وفقــاً ملــا أُعطينــا مــن 

مواهــب ومقــدرات؟ 

20 كانون الثاين )يناير( األربعاء

راعوث

بــدالً مــن الحديــث عــن جيــوش العــدو الغفــرية التــي كانــت تهــدد شــعب اللــه، تتحــدث   
قصــة راعــوث عــن يشء أقــل أهميــًة، أال وهــو الحديــث عــن عائلــة كادت تنقــرض، لكنــه تــمَّ 
إحياؤهــا بــدالً مــن ذلــك. ويف حــني تتضمــن هــذه القصــة موضوعــني عظيمــني - تََعــرُّض خليقــة 
اللــه للدمــار وتََعــرُّض شــعبه للتهديــد - إال أن قصــة راعــوث تخرنــا عــن الــرصاع العظيــم عــىل 
ــرصاع  ــه ال ــُب في ــا يَْنَش ــاً م ــذي دامئ ــتوى ال ــر املس ــة األم ــو يف حقيق ــخيص؛ وه ــتوى الش املس

العظيــم.
ومل يكــن مــن املســتغرب أن تُعــاين أرض يهــوذا مــن املجاعــة خــالل فــرتة القضــاة )راعــوث 1   
: 1؛ تثنيــة 28 : 48 و 32 : 24؛ انظــر كذلــك قضــاة 17 : 6؛ 21 : 25(. فقــد كانــت هــذه عالمــة 
ــة والتمــرد عــىل ضمــور  ــرب. فقــد عمــال كالً مــن الخطي عــىل أن شــعب العهــد قــد تركــوا ال
األرض التــي تفيــض لبنــاً وعســالً لتتحــول إىل وعــاٍء تــرايٍب قاحــٍل. ولكننــا نجــد يف ســفر راعــوث 
أن اللــه »قـَـِد افْتََقــَد« األرض وأعــاد لهــا الحيــاة مجــدداً و »لِيُْعِطيَُهــْم ُخبْــزًا«، ُمَجــّدداً )راعــوث 
ــوا  ــم كان ــوا إىل مــوآب ألنه ــد ذهب ــن ق ــام الصغريي ــي وابنيه ــه نُْعِم ــك وزوجت 1 : 6(. إن أليامل
يريــدون مســتقبالً. لقــد قدمــت لهــم أرض العــدو إغاثــة مؤقتــة. لكــن عندمــا مــات زوج نُْعِمــي 

وابناهــا، قــررت أخــرياً العــودة إىل موطنهــا.

ــع  ــاب م ــوث يف الذه ــة راع ــة رغب ــزى وأَهّمّي ــو مغ ــا ه ــوث 1 : 8 و 1٦ و 17. م ــرأ راع اق
ــي؟  نُْعِم
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ــبات  ــة يف مناس ــت هــذه األُمَّ ــد حاول ــي، وق ــِة نُْعِم ــة أِلُمَّ ــٍة ُمعادي ــن أُمَّ ــوث م ــت راع كان  
عديــدة تدمــري إرسائيــل، لكــن راعــوث اختــارت االنتــامء إىل شــعب اللــه وعبــادة إلههــم. إضافــة 
إىل ذلــك، وجــدت راعــوث نعمــة يف عيــون املــكان الــذي اتخذتــه وطنــاً جديــداً لهــا، ليــس فقــط 
ــل بوعــز )راعــوث 2 : 10( ولكــن ِمــن ِقبــل أولئــك الذيــن ســمعوا عنهــا وعــن كل مــا  ِمــن ِقبَ
فعلتــه بحامتهــا )راعــوث 2 : 11(. وقــد كان بوعــز متيقنــاً مــن أن راعــوث قــد وجــدت نعمــة 
يف عينــي اللــه كذلــك )راعــوث 2 : 12(، وقــد خطــا بوعــز بإعجابــه براعــوث خطــوة أخــرى إىل 

األمــام ووافــق عــىل الــزواج منهــا )راعــوث 3 : 10 و 11(. 
مــع ذلــك، فقــد كان لراعــوث قريــب ]أي َويِلٌّ[ أقــرب مــن بوعــز وكان يحــق لــه املطالبــة   
بــأرض زوج راعــوث املتــويف يف حــال تــزوج هــذا الْــَويِلُّ مــن راعــوث. مــع ذلــك، مل يكــن الْــَويِلُّ 
مهتــامً بالــزواج مــن زوجــة أخــرى ألن ذلــك كان مــن شــأنه تعقيــد خططــه املاليــة )راعــوث 4 
: 6(. وعنــد هــذه النقطــة، قامــت جامعــة الشــهود مبباركــة راعــوث، مشــبهني إياهــا بالنســاء 
العظيــامت يف تاريــخ إرسائيــل )راعــوث 4 : 11 و 12(، وهــو مــا تحقــق عندمــا جــاء املســيا مــن 

ــى 1 : 5 و 6(. نســلها )راعــوث 4 : 13 و 17؛ مت
وقــد عاشــت أرسة نعمــي يف ســعادة دامئــة بعــد ذلــك. لكــن ولألســف، ال يوجــد الكثــري مــن   
هــذه القصــص يف الكتــاب املقــدس. وبالطبــع ليــس هنــاك الكثــري منهــا خــارج الكتــاب املقــدس، 
أيضــاً. ومــع ذلــك، فإنــه ميكننــا هنــا أيضــاً أن نــرى كيــف أن مشــيئة اللــه ســوف تنتــرص؛ وهــذه 

مبثابــة أخبــار ســارة بالنســبة لجميــع الذيــن يحبــون اللــه ويثقــون بــه.

21 كانون الثاين )يناير( الخميس

صموئيل

مــا هــي عالقــة مــا َورََد يف بدايــة ســفر صموئيــل بالــرصاع العظيــم؟ إننــا ال نــرى يف هــذه   
املقاطــع الكتابيــة مــن ســفر صموئيــل أي تهديــد رصيــح لنظــام الخلــق، كــام أنــه ال يَــرِد ذكــر 
ــري ملحــوظ  ــرة كان غ ــرش يف هــذه امل ــن هجــوم ال ــىل الحــدود. لك ــرية ع ــوش غف لوجــود جي
ــارة عــن رصاٍع حقيقــٍي  ــك، فقــد كان مــا يــدور مــن أحــداث هــو عب لدرجــة كبــرية. ومــع ذل

بالفعــل.

اقــرأ 1صموئيــل 2 : 12ـ25. كيــف نــرى حقيقــة الــرصاع بــني الخــر والــرش متجليــة يف هــذه 
اآليــات الحزينــة؟  

 
 

ــه  ــم ليحكــم عــىل الشــعب مل يكــن يحكــم عــىل بيت ــد أقي ــه ]أي عــايل[ ق »ولكــن مــع أن  
ــاة الســالم  ــا لحي ــه كان محب ــا مفرطــا يف حبــة ألوالده . وحيــث أن ــه . لقــد كان عــايل أب وعائلت
والراحــة مل يســتخدم ســلطانه يف تقويــم عــادات أوالده وأهوائهــم الرشيــرة ، بــل بــدال مــن أن 
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يصدهــم أو يعاقبهــم رغــب يف االستســالم لهــم . وتركهــم يســريون يف الطريــق الــذي اختــاروه 
ــة 516(. ــاء، صفح ــاء واألنبي ــوة، اآلب ألنفســهم« )روح النب

ــل 2 : 18 و  ــدي زي كاهــن )1صموئي ــرياً يرت ــاً صغ ــرى صبي ــن هــؤالء، ن ــض م ــىل النقي وع  
ا َوَصالًَحــا لـَـَدى الــرَّبِّ  19(، وقيــل عنــه مــا قيــل عــن املســيح الحقــاً، وهــو أنــه قــد »تَزَايـَـَد مُنـُـوًّ

ــل 2 : 26(.  ــاً« )1صموئي ــاِس أَيْض َوالنَّ
وبالطبــع، فــإن الصبــي صموئيــل قــد منــا ليصبــح قائــداً قويــاً وأمينــاً يف إرسائيــل. »َوَعــرََف   
« )1صموئيــل 3 :  ــا لِلــرَّبِّ ــَن َصُموئِيــُل نَِبيًّ َجِميــُع إِرْسَائِيــَل ِمــْن َداَن إِىَل ِبــْرِ َســبْعٍ أَنَّــُه قَــِد اْؤمُتِ

.)20
مــع ذلــك، فــإن هــذا ال يعنــي أن األمــور قــد ســارت عــىل مــا يــرام. فقــد واجهــت األمــة   
حربــاً مــع الفلســطينيني، وقــد قتــل اثنــان مــن أبنــاء عــايل؛ وقــد اســتوىل الِْفلِْســِطيِنيُّوَن عــىل 
تابــوت اللــه، ومــات عــايل، البالــغ 98 عامــاً مــن العمــر، عندمــا ســمع الخــر )1صموئيــل 4 : 
14ـ18(. ولألســف، كان عــىل صموئيــل أن يواجــه نفــس املشــكلة التــي واجههــا عــايل، فــإنَّ ابنــا 

ــل 8 : 1ـ7(. ــه وإخالصــه )1صموئي ــل مل يســريا يف ُخطــى أمانت صموئي
وكان صموئيــل مبثابــة نقطــة تحــّول يف تاريــخ شــعب اللــه. فقــد كان آخــر قضــاة إرسائيــل،   
ــواِزن  كــام كان شــخصية رئيســية يف النــزاع العظيــم املُتَزَاِيــد واملُتَأَّجــِج. وقــد عمــل نفــوذه املُتَ
عــىل توجيــه النــاس يف األوقــات الحرجــة. ومــن املؤســف أن اِبَْنيِّــِه مل يســريا يف خطــاه، لكــن اللــه 
ال يعتمــد عــىل الســالالت البرشيــة. وكنتيجــة الرتدادهــام، طلــب الشــيوخ أن يكــون لهــم ملــكاً، 

وقــد أثبــت التاريــخ أن هــذا مل يكــن أفضــل اختيــار. 

بغــض النظــر عــن حياتنــا األرُسيــة، ســواء كانــت جيــدة أم ســيئة، إال أننــا مســؤولون عــن 
ــي  ــت األخطــاء الت ــاً كان ــم. وأي ــرصاع العظي ــم يف خضــم ال ــا عليه ــم ائتامنن ــن ت ــة َم خدم
ارتكبتهــا، ملــاذا ينبغــي أن تتذكــر دامئــاً أن اليــوم، اآلن، هــو ليــس متأخــراً لتقويــم األمــور 

مــع الــرب؟ فقــد يكــون الغــد متأخــراً جــداً، أمــا اليــوم »فهــو يــوم خــاص«.

22 كانون الثاين )يناير( الجمعة

ملزيد من الدرس
يتميــز الكتــاب املقــدس بعــدم تغاضيــه عــن خطايــا ورشور البــرش. فكيــف ميكنــه التغــايض   
ــد  ــال، نج ــبيل املث ــىل س ــة؟ ع ــانية بدق ــة اإلنس ــر الحال ــأنه تصوي ــن ش ــك إذا كان م ــن ذل ع
ــة  ــم مقارن ــا ت ــك عندم ــرشي وذل ــرش الب ــاً لل ــالً وقوي ــراً مفّص ــل 2 : 12ـ25 تصوي يف 1صموئي
الترصّفــات املشــينة ألبنــاء عــايل باســتقامة وأمانــة الشــاب صموئيــل. نقــرأ يف 1صموئيــل 2 : 12 
.« بدايــة، الحــظ التناقــض: كان النســب  اآليت، »وَكَاَن بَُنــو َعــايِل بَِنــي بَلِيََّعــاَل، لَــْم يَْعرِفُــوا الــرَّبَّ
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يلعــب دوراً هامــاً يف حيــاة الشــخصيات الكتابيــة. ويف هــذا النســب، أُطلــق عــىل »بنــي عــايل« 
ــي بَلِيََّعــاَل«. وتحمــل كلمــة بليعــال معــاٍن كثــرية، وهــي تســتخدم يف عــدة أشــكال  لقــب »بَِن
ــة  ــاً. يف الواقــع، ترتبــط كلمــة »بليعــال« بالكلــامت العري ــا تقريب وســياقات ســلبية يف مجمله
ــم  ــي »عدي ــا فتعن ــال يف حــد ذاته ــة بليع ــا كلم ــدون«. أم ــس« أو »ب ــي »ال« أو »لي ــي تعن الت
القيمــة« أو »عديــم الفائــدة«. وتســتخدم يف أماكــن أخــرى بنفــس الطريقــة التــي اُســتخدمت 
ــي  ــم اســم »بن ــق عليه ــاك أشــخاص آخــرون أُطل ــد كان هن ــايل. فق ــاء ع ــام يخــص أبن ــا في به
بليعــال« )2أخبــار األيــام 13 : 7؛ 1ملــوك 21 : 13(. ويف أمثــال 6 : 12، تتســاوى كلمــة بليعــال 
مــع كلمــة »الرشيــر«. )ويف األعــامل األدبيــة األخــرى للــرشق األدىن القديــم، تُعتــر كلمــة بليعــال 
اســام آخــراً للشــيطان نفســه.( ويف كل مــرة تقريبــاً تســتخدم فيهــا كلمــة »بليعــال« يف الكتــاب 
ــرُِد يف ســياق ســلبي. وككائنــات برشيــة، ُخلقــت عــىل صــورة اللــه، كان  املقــدس نجــد أنهــا تَ
ينبغــي ألولئــك النــاس أدراك أنهــم قــد خلقــوا لغــرض مــا ولــك يكــون لحياتهــم مغــزى؛ ومــع 
ذلــك، ووفقــاً للكتــاب املقــدس، كان أولئــك النــاس عدميــو الفائــدة لقــد كانــوا »بنــي التََفاَهــة«. 
يــا لــه مــن إهــدار مأســاوي للحيــاة. فنحــن إمــا للــرب، بحيــث نعمــل مــن أجلــه أمــوراً ذات 
معنــى وهــدف، أو أننــا عدميــو الفائــدة وال مغــزى لحياتنــا. ويبــدو ذلــك منطقيــاً باعتبــار أن 

اللــه وحــده هــو مصــدر وجودنــا كلــه وهدفنــا يف الحيــاة.

أسئلة للنقاش
1. إن الكتــاب املقــدس واضــح يف أنــه ليــس هنــاك أرضيــة مشــرتكة يف الــرصاع العظيــم، فنحــن 
إمــا عــل هــذا الجانــب أو الجانــب اآلخــر: جانــب املســيح أو جانــب الشــيطان. ومــع ذلــك، فإن 
الحيــاة كــام نعرفهــا ال تُظهــر دامئــاً هــذا التبايــن الواضــح بــني هذيــن الجانبــني، أليــس كذلــك؟ 
فأحيانــاً نكــون غــر متأكديــن متامــاً بشــأن مــا هــو القــرار الصــواب ومــا هو القــرار الخطــأ؛ حتى 
فيــام يتعلــق باملواقــف األخاقيــة ايضــاً. فإنــه ليــس مــن الســهل دامئــاً تحديــد مــا يجــب القيام 
بــه. مــا هــي بعــض الطــرق التــي ميكننــا مــن خالهــا التــامس املشــورة التــي تســاعدنا عــل 
اتخــاذ الخيــارات الصحيحــة حــني يكــون مــن الصعــب يف بعض األحيــان معرفــة ما هــو االختيار 

»الصائب«؟
ــت تنظــر  ــك، وكن ــاً أعــل ل ــت تأخذهــم مث ــك يف اشــخاص كن ــة طــرق خــاب أمل 2. بأي
ــة طــرق رمبــا تكــون قــد خيَّبــت  إليهــم بعــني االحــرتام والتوقــر؟ ويف الوقــت نفســه، بأي
أمــل أولئــك الذيــن كانــوا يأخذونــك مثــاً أعــل وينظــرون إليــك بعــني االحــرتام والتوقــر؟ 
مــا الــذي تعلمتــه مــن هــذه األحــداث عــن اإلميــان والثقــة والنعمــة والضعــف البــرشي؟ 
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23ـ29 كانون الثاين )يناير(الدرس الخامس

استمرار الرصاع )الحرب بني املسيح 
والشيطان(

السبت بعد الظهر
ــوك 1٨ :  ــل 11 : 1ـ17؛ 1مل ــل 17 : 43ـ51؛ 2صموئي ــبوعية: 1صموئي ــع األس املراج

ــا 1.  ــتري 3 : ٨ـ11؛ نحمي ــوك 19 : 21ـ34؛ أس 21ـ39؛ 2مل
ــِك  ــْن كَاَِم الَْملِ ــا َع ، َوأَيًْض ــَيَّ ــِة َع الَِح ــي الصَّ ــِد إِلِه ــْن يَ ــْم َع ــظ: »َوأَْخرَبْتُُه ــة الحف آي

ــا 2 : 18(.  ــْرِ« )نحمي ــْم لِلَْخ ُدوا أَيَاِديَُه ــدَّ ’. َوَش ــْنِ ــْم َولَْن ــوا: ‘لَِنُق ــُه يِل، َفَقالُ ــِذي َقالَ الَّ

ــاك  ــنجد أن هن ــا فس ــتري ونحمي ــا وأس ــا وحزقي ــن داود وإيلي ــاة كالً م ــارن حي ــا نق عندم  
مواضيــع متشــابهة يف حيــاة كل هــؤالء. فقــد كان اللــه قــادراً عــىل اســتخدام أشــخاص »بُســطاء 
وُمتََواِضعــني« لوضــع حــد للــرش. ومــن خــالل بعــض هــذه القصــص ميكننــا أن نــرى أنــه، وعــىل 
الرغــم مــن العقبــات الهائلــة، ليــس هنــاك حاجــة إىل القلــق بشــأن الــرش املتفــي. بــدالً مــن 
ــه األمــني لوعــود عهــده، وهــي الوعــود  ــا الوقــوف ثابتــني ولكــن فقــط بقــوة الل ــك، ميكنن ذل
ــه،  ــا يف املســيح. وعندمــا يصمــد شــعب اللــه ويثقــون يف عظمــة الل التــي تحققــت مــن أجلن
فســيدركون أن قــوى الــرش ليســت قويــة مبــا فيــه الكفايــة لتســود وتغلــب يف نهايــة املطــاف. 
ومــا ينبغــي أن يكــون محــور تركيزنــا، والتحــدي الــذي أمامنــا، هــو أن نفــرح بخــالص الــرب   
لنــا. وقــد ال يبــدو هــذا األمــر منطقيــاً دامئــاً يف ســياق التحديــات الهائلــة التــي تواجهنــا أحيانــاً، 
فهــي تحديــات تفــوق قدرتنــا الشــخصية بكثــري. إن الفــرح بخــالص الــرب، قبــل أن يــأيت هــذا 
ــادة. إنــه عمــل إميــان يســتطيع النظــر إىل مــا  الخــالص، هــو عمــل مــن أعــامل اإلميــان والعب
هــو أبعــد مــن مجــرد النتائــج املنطقيــة ملــا يحــدث مــن حولنــا. ومــن ناحيــة أخــرى، وبســبب 
مــا فعلــه املســيح مــن أجلنــا، تعــد الثقــة يف أمانــة اللــه هــي يف واقــع األمــر الــيء املنطقــي 

الوحيــد الــذي ميكننــا القيــام بــه.

ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــر(. ــاين )يناي ــون الث 30كان
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24 كانون الثاين )يناير( األحد

داود وُجلَْيات وبَْثَشَبُع

ــِدوَن كبــرش. فنحــن كائنــات ُخلقــت  إن الحيــاة معقــدة، والســبب يف ذلــك هــو أننــا ُمعقَّ  
عــىل صــورة اللــه، خالــق الكــون. لكننــا أفســدنا أنفســنا وســقطنا يف الخطيــة. وال عجــب يف أن 
إمكاناتنــا ومقدراتنــا ســواء لعمــل الخــري أو لعمــل الــرش ميكــن أن تبلــغ مســتويات غــري عاديــة. 
وال ميكــن القــول أن هنــاك أشــخاصاً يبلغــون مســتويات هائلــة مــن »الصــالح واالِْســِتَقاَمة« يف 
ــكال  ــه ميكــن ل ــل إن ــرَاف. ب حــني ينحــدر أشــخاص آخــرون إىل أقــى درجــات الفســاد واإلنِْح
النقيضــني أن يتجليــا يف نفــس الشــخص! واألخبــار الســارة هــي أن بعــض الذيــن كانــوا يف وقــت 
مــا قــد بلغــوا أقــى مســتويات الفســاد، قــد اهتــدوا وقامــوا بنعمــة اللــه بعمــل أمــور عظيمــة 
مــن أجــل اللــه ومــن أجــل البرشيــة. وبالطبــع، ميكــن أن يحــدث العكــس، أيضــاً: فإنــه ميكــن 
ــيطان  ــاد. فالش ــامق الفس ــوا إىل أع ــالح أن يهبط ــوى والص ــتويات التق ــىل مس ــم يف أع ــن ه ملَ
حقيقــي والــرصاع العظيــم حقيقــي، ومــا مل نبقــى متصلــني بالــرب فحتــى أفضــل واحــد فينــا، 

ميكــن أن يســقط فريســة يف يــد عدونــا )1بطــرس 5 : 8(. 

اقــرأ 1صموئيــل 17 : 43ـ51. مــا هــي الكلــامت التــي خرجــت مــن فــم داود وتعتــرب ذات 
أهميــة كبــرة فيــام يتعلــق بفهمــه لِــِرِّ انتصــاره؟ يف املقابــل، اقــرأ 2صموئيــل 11 : 1ـ17. مــا 

هــو التناقــض الصــارخ الــذي نــراه هنــا يف نفــس الشــخص؟ مــا الــذي أحــدث الفــرق؟ 

 

إن داود الــذي هــزم جليــات الجبّــار هــو نفســه داود الــذي ُهزم بســبب شــهوته وغطرســته.   
ورغــم مــا كان لــدى داود مــن زوجــات، إال أنــه نظــر إىل امــرأة أخــرى متزوجــة. وفجــأة نــي 
ــل 17 :  ــَل« )1صموئي ــٌه إلرِْسَائِي ــُد إِل ــُه يُوَج ــل 17 : 47( أو  »أَنَّ « )1صموئي ــرَّبِّ ــرَْب لِل أن »الَْح
46(. إذا كان هنــاك وقــت كان فيــه داود بحاجــة، ليــس فقــط إىل إدراك أن  الَْحــرَْب لِلــرَّبِّ بــل 
ــاء تواجــده يف  ــال يف تلــك الحــرب متســلحاً بــدرع الــرب، فــإن هــذا الوقــت مل يكــن أثن والقت
ســاحة القتــال يف َواِدي الْبُطـْـِم وإمنــا حــني كان الــرصاع العظيــم يتأجــج يف دهاليــز قلبــه عندمــا 

ــا الِْحثِّــيِّ وقــرر أن يأخذهــا لنفســه. نظــر إىل بَثَْشــبََع زوجــة أُوِريَّ
فعندمــا عــاد داود إىل صوابــه بعــد هذا الســقوط املرّوع مــع بَثَْشــبََع، متلَّكه الحزُن والشــعوُر   
بالذنــب اللذيــن الزمــاه مــدى الحيــاة. وقــد دفــع بــه حزنــه إىل كتابــة مزمــور 51، الــذي يتوســل 
ــة مــع  ــه الروحي ــيٍّ )عــد 10( واســرتداد رشكت ــٍب نَِق ــاً يف الحصــول عــىل قل ــرب طلب ــه إىل ال في
اللــه )أعــداد 11و 12(. فإنــه فيــام يتصــل بالــرصاع الكــوين العظيــم، نجــد أن عظــامء األشــخاص 
وجبابــرة البــأس هــم ُعرضــة لخطــر الســقوط يف الخطيــة متامــاً مثــل األشــخاص الذيــن هــم يف 
أدىن املســتويات واملراتــب؛ ومــع ذلــك، فــإن اللــه مســتعد للعمــل مــع كل َمــن يتوبــون توبــة 

حقيقيــة.
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ــك  ــق وبنجاحات ــام يتعل ــك وفي ــك وإحباطات ــق بانتصارات ــام يتعل ــك اآلن، في ــر يف نفس فك
وإخفاقاتــك. كيــف ميكنــك تطبيــق الــدروس الــواردة بــكل قصــة مــن هــذه القصــص عــل 

ــة أو ظــرف تواجهــه يف حياتــك، يف الوقــت الحــايل؟  أي حال

25 كانون الثاين )يناير( االثنني

وا َقلْوبهم أن يَرُدُّ

ــاب  ــة يف الكت ــة ِبالَحيَِويَّ ــد يكــون واحــداً مــن أكــر الشــخصيات املَلِيئ ــِبّي ق ــا التِّْش إن إِيلِيَّ  
ــن يكــون  ــه ل ــك مذهــوالً وأخــره أن ــه هــو عندمــا وقــف أمــام مل ــا ب املقــدس. وأول لقــاء لن
هنــاك أي مطــر خــالل الثــالث ســنوات املقبلــة )1ملــوك 17 : 1(. ومل يكــن االقــرتاب مــن امللــك 
ــىَل  ــٍد َع ــْن ِجلْ ــٍة ِم ــق مِبِْنطََق ــَعر املُتَمنطِّ ــراً ســهالً، ولكــن هــذا الرجــل األَْش ــه أم ــرب من أو اله
َحْقَويـْـه )2ملــوك 1 : 8( متكــن مــن اإلفــالت مــن الحــرّاس وإبــالغ رســالة اللــه للمــك ثــم هروبــه 

ــال عــىل بعــد حــوايل 12 كيلومــرتا.  مرعــاً إىل الجب
ــة بالنســبة للمملكــة الشــاملية إلرسائيــل. فقــد تــرك معظمهــم  كانــت تلــك أوقــات محزن  
ــن يكــون  ــه ل ــدون للبعــل. فالقــول بأن ــك يتعب ــدالً مــن ذل ــوا ب ــوك 19 : 10( وكان ــرب )1مل ال
هنــاك مطــر كان تحديــاً مبــارشاً للبعــل الــذي كان يُعتقــد أنــه يجلــب املطــر لضــامن خصوبــة 
ــة  ــعائر الديني ــت الش ــد كان ــني. وق ــراء املزارع ــىل ث ــل ع ــا يعم ــو م ــوايش، وه ــل وامل املحاصي

ــادي. ــل امل ــة والدخ ــىل الخصوب ــز ع ــائدة ترك الس
  وعــىل مــدى الســنوات الثــالث التــي تلــت ذلــك، كانــت آلهــة الخصوبــة عاجــزة متامــاً. ثــم 
واجــه إيليــا امللــك مــرة أخــرى وطلــب أن تكــون هنــاك مناظــرة بينــه وبــني كل أنبيــاء البعــل 
وإالهــة »عشــرية« )إالهــة الخصوبــة(. وهكــذا وقــف رجــل واحــد ضــد 850 رجــاًل )1ملــوك 18 

: 17ـ20(. 
ــا  ــل الكرمــل، خاطــب إيلي ــوم املوعــود وتجمعــت الحشــود يف أعــىل جب ــا جــاء الي وعندم  
ــار  ــم اختي ــوك 18 : 21(. وقــد ت ؟« )1مل ــنْيِ ــنْيَ الِْفرْقَتَ ــوَن بَ ــى تَْعرُُج ــى َمتَ ــاًل: »َحتَّ الشــعب قائ
وإعــداد الثــريان التــي ســتُقدم ذبيحــة، وانتظــر النــاس لــريوا َمــن هــو اإللــه األقــوى ليســتجيب 
بنــار مــن الســامء. وكان الثــور هــو الرمــز األقــوى بالنســبة لديانــات الخصوبــة القدميــة. ولهــذا 

ــا.   ــة ســتُظهر قوته ــه مــن املؤكــد أن آلهــة الخصوب كان يُعتقــد أن

اقــرأ 1ملــوك 18 : 21ـ39. حقــاً لقــد كان الــرصاع العظيــم هــو املوضــوع األســايس، مــا الــذي 
ــا أن يــرى حدوثــه حقــاً يف إرسائيــل، وملــاذا يعــد ذلــك أمــراً ذات صلــة كبــرة جــداً  أراد إيلي

بنــا نحــن اليــوم؟ 
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إن اآليــة يف 1ملــوك 18: 37 تلّخــص األمــر كلــه. فــإن املعجــزة، وعــىل الرغــم مــن روعتهــا   
الشــديدة، مل تكــن هــي املســألة الرئيســية، بــل املســألة الرئيســية كانــت تتعلــق بأمانــة بنــي 
ــم. لقــد كان  ــذي رَدَّ قلوبَه ــْن ال ــك َم ــه وشــعبه(. الحــظ كذل ــني الل ــل للعهــد )إتفــاق ب إرسائي
الــرب نفســه هــو مــن فعــل ذلــك، حتــى قبــل أن تتجــىل املعجــزة نفســها. لكــن اللــه ال يُجــر 
ــاس،  ــروح القــدس إىل الن ــه يرســل ال ــه هــو أن ــه الل ــا يفعل ــه. إن م ــوب عــىل الرجــوع إلي القل
وعندمــا يســتجيبون للــروح القــدس ويختــارون الرجــوع إىل الــرب فعندهــا فقــط يســتطيعون، 
ــه  ــوة الل ــوم. إن ق ــف الي ــر ال يختل ــار. واألم ــك االختي ــاًء عــىل ذل ــوا بن ــرب، أن يترصف ــوة ال بق
ــر أي  ــه ال يُج ــاة، لكــن الل ــد الحي ــاس وتبقيهــم عــىل قي وحدهــا هــي التــي تحفــظ أرواح الن

شــخص عــىل أن يتبعــه.

26 كانون الثاين )يناير( الثاثاء

املواجهُة والتحدي

ــدة، آشــور،  ــوى العظمــى الجدي ــا قامــت الق ــوذا عندم ــكاً عــىل مملكــة يه ــاً مل كان حزقي  
ــني  ــا ب ــالد م ــع أنحــاء ب ــل الشــاملية وتشــتيت ســكانها يف جمي ــالل مملكــة إرسائي بغــزو واحت
النهريــن )2ملــوك 18 : 9ـ12(. »فــام مل يتمّكــن مــن عملــه بواســطتهم يف أرض آبائهــم حــاول 
ــاع  ــارون االنتف ــن يخت ــع الذي ــالص جمي ــل خ ــه ألج ــني. إّن خطت ــني الوثني ــتيتهم ب ــه بتش إمتام
ــىل  ــت ع ــي حلّ ــا الت ــم. ويف البالي ــي أن تت ــرشي ينبغ ــس الب ــص الجن ــطة مخلّ ــران بواس بالغف
ــوك،  ــاء واملل ــوة، األنبي ــني أمــم األرض« )روح النب ــق إلعــالن مجــده ب ــل كان يعــّد الطري إرسائي

ــة 248(. صفح
وبعــد ســنوات قليلــة، حــوَّل امللــك اآلشــوري َســْنَحاِريُب انتباهــه إىل مملكــة يهــوذا واســتوىل   
عــىل كافــة ُمدنهــا الحصينــة وفــرض جزيــة ثقيلــة )2ملــوك 18 : 13ـ15(. وعــىل الرغــم مــن أن 
امللــك حزقيــا قــد أفــرغ الهيــكل والقــرص مــن خزائنهــام إال أن امللــك اآلشــوري مل يكــن قانعــاً 

وأرســل مســؤولني للتفــاوض بشــأن إْسِتْســالَم أورشــليم. 
ــني أن آلهــة  ــن إياهــم قائل وعندهــا ســخر اآلشــوريون مــن شــعب مملكــة يهــوذا محذري  
األمــم املحيطــة مل تســتطع إنقــاذ شــعوبها مــن يــد مملكــة آشــور، فــام الــذي يجعــل اليهــود 
يعتقــدون أن إلههــم ســوف يكــون أفضــل حــاالً مــن بقيــة اآللهــة وينجيهــم مــن يــد آشــور؟ 
)انظــر 2ملــوك 18 : 28ـ30 و 30ـ35(. ثــم قــام حزقيــا بعمــل الــيء الوحيــد الــذي مبقــدوره 
عملــه، أال وهــو الصــالة )2ملــوك 19 : 15ـ19(. وكان اللــه قــد ســبق واســتخدم إشــعياء لتشــجيع 

حزقيــا )2ملــوك 19 : 6(. وهــا هــو اآلن يرســله إليــه مــرة أخــرى.

اقـرأ 2ملـوك 19 : 21ـ34، خصوصـا األعـداد 21 و 22. ماذا كانت رسـالة الله إىل شـعبه يف ظلِّ 
هذه األزمة الرهيبة؟
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وقــد شــوهدت نتائــج هــذه األزمــة الرهيبــة عندمــا قــام الجيــش اآلشــوري الضخــم بنصــب   
خيامــه حــول أســوار أورشــليم. ويف صبــاح أحــد األيــام، اســتيقظ الســكان الخائفــون يف املدينــة 
املحــارصة، ال لــريوا األعــامل النهائيــة التــي يقــوم بهــا جيــش االحتــالل وهــو عــىل وشــك متزيــق 
واخــرتاق قــوات الدفــاع عــن املدينــة املحــارصة، بــل لــريوا عــىل مرمــى البــرص جنــود العــدو 

ــاً ميتــة متناثــرة عــىل األرض )2ملــوك 19 : 35(. جثث
ذهــب امللــك اآلشــوري املكبــل بالخــزي والعــار إىل البيــت ليواجــه نهايتــه ويلقــى مرصعــه   

ــوك 19 : 36 و 37(. ــه )2مل ــن أبنائ ــني م ــد اثن ــىل ي ع

كيــف ميكننــا تعلــّم الثقــة بالــرب حتــى يف خضــم الظــروف شــديدة اإلحبــاط والتــي تبــدو 
ــا دامئــاً أخــذ الصــورة األكــرب باالعتبــار، خاصــة  فيهــا النجــاة مســتحيلة؟ ملــاذا يجــب علين

عندمــا ال تنتهــي األمــور دامئــاً، عــل األقــل يف الوقــت الراهــن، عــل نحــو إيجــايب؟

27 كانون الثاين )يناير( األربعاء

َمرُْسوُم املوت

إنــه مــن الصعــب جــداً بالنســبة لنــا اليــوم )وال شــك يف أن ذلــك هــو أيضــاً الحــال مــع كل   
النــاس مــن مختلــف الثقافــات وعــر القــرون( فهــم عــادات وتقاليــد اإلمراطوريــة الفارســية 
القدميــة، حيــث تجــري أحــداث قصــة أســتري. ومــع ذلــك، هنــاك يشء واحــد مؤكــد وهــو أن 
الــرب قــد اســتخدم تلــك اإلمراطوريــة يف عمليــة إمتــام وتحقيــق وعــود العهــد الخاصــة باألمــة 
اليهوديــة، وهــي الوعــود التــي تعــود جذورهــا إىل إبراهيــم )انظــر تكويــن 12 : 1ـ3؛ إشــعياء 

ــام 36 : 23(.  ــار األي 45 : 1؛ 2أخب
وجــدت الفتــاة اليهوديــة الشــابة أســتري نفســها َملِكــًة. وعــىل الرغــم مــن أن مســار صعودها   
كان مختلفــاً عــن مســار صعــود يوســف يف مــرص أو دانيــال يف بابــل، عــىل ســبيل املثــال؛ إال أنهــا 
ــه،  ــا أن تكــون متواجــدة في ــه له ــذي أراد الل ــال( يف املــكان ال كانــت )كــام كان يوســف وداني
وقــد اُســتخدمت ِمــن ِقبــل الــرب بطريقــة قويــة وفَّعالــة، وهــي طريقــة تُظهــر كيفيــة عمــل 

الــرصاع العظيــم يف التاريــخ.  

اقــرأ أســتر 3 : 8ـ11. مــع األخــذ يف االعتبــار مخططــات اللــه للشــعب اليهــودي، وخاصــة 
فيــام يتعلــق مبجــيء املســيا، مــا هــي العواقــب التــي كان مــن شــأنها أن تنجــم عــن نجــاح 

تطبيــق هــذا املرســوم؟  
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»ومل يكــن امللــك يــدري العواقــب البعيــدة املــدى التــي ترتتــب عــىل تنفيــذ هــذا املرســوم.   
وكان الشــيطان املحــرض عــىل تلــك املكيــدة واملتخفــي وراءهــا، يحــاول أن يحــرر الكــرة األرضيّة 
مــن أولئــك الذيــن يحفظــون معرفــة اإللــه الحقيقــي« )روح النبــوة، األنبيــاء وامللــوك، صفحــة 

489(. ومــن هــذا الشــعب نفســه، ايضــاً، كان ســيأيت ُمخلِّــص العــامل. 
واألمــر املثــري لالهتــامم هــو أن مســألة العبــادة ورفــض مجموعــة معينــة مــن النــاس إتبــاع   
ــا هــام الســبب وراء صــدور هــذا املرســوم )انظــر  ــن هــم يف الســلطة كان ــني وأعــراف َم قوان
أســتري 3 : 5 و 8(. وعــىل الرغــم مــن أن الســياق ســيكون مختلفــاً يف زمــن املنتهــى، إال أن واقــع 
الــرصاع العظيــم بــني املســيح والشــيطان ســيظل هــو نفســه، وســيواجه أولئــك الذيــن يَْســَعون 
ــم  ــد ت ــة. وق ــل يف هــذه الحال ــو إرسائي ــه بن ــا واجه ــه شــيئاً مشــابهاً مل ــاء لل ــوا أمن إىل أن يكون
تحذيرنــا مــن أنــه ســيتم يف املشــاهد الختاميــة لتاريــخ األرض إصــدار مرســوم يعلــن أن »َجِميــَع 
الَِّذيــَن الَ يَْســُجُدوَن لُِصــورَِة الَْوْحــِش يُْقتَلـُـوَن« )رؤيــا 13 : 15(. وبالرغــم مــن أن التاريــخ يعيــد 

نفســه، إال أننــا ال نتعلــم مــن التاريــخ الــدروس التــي يجــب أن نتعلمهــا.

ملــاذا منيــل يف كثــر مــن األحيــان إىل أن نكــون مرتابــني مــن أولئــك الذيــن يختلفــون عنَّــا؟ 
ملــاذا ينبغــي للحقائــق القويــة املتعلقــة بالخلــق والفــداء – الحقائــق التــي تكشــف عــن 
قيمــة كل إنســان - أن تبــني لنــا مــدى خطــأ هــذا املوقــف؟ كيــف ميكننــا تطهــر قلوبنــا مــن 

هــذه النزعــة الخاطئــة بشــكل رهيــب؟

2٨ كانون الثاين )يناير( الخميس

نََحْمَيا

تــدور أحــداث قصــة نََحْميَــا أيضــاً يف وقــت مل تكــن فيــه األمــة اليهوديــة موجــودة ككيــان   
ســيايس وإمنــا كانــت عبــارة عــن بقيــة مشــتتة عــر األرايض األجنبيــة. مــع ذلــك، فــإن اللــه وكــام 
ــاً  ــش وفق ــق الشــعب يف العي ــا أخف ــى عندم ــده، حت ــاً لوعــود عه ــاً، كان أمين هــو الحــال دامئ

لــرشوط هــذا العهــد.

اقــرأ نََحْمَيــا 1. مــا هــي خلفيــة صــاة نََحْمَيــا هنــا؟ بأيــة طــرق تذكرنــا صاتــه بصــاة دانيــال 
يف دانيــال 9 : 4ـ19؟ ويف كلتــا الحالتــني، مــاذا كانــت القضيــة محــور االهتــامم وكيــف تتــامىش 

مــع مجمــل أحــداث قصــة الــرصاع العظيــم؟   

 

ــه،  ــدى عودت ــاء أورشــليم. ول ــادة بن ــودة إلع ــك، اإلذن بالع ــن املل ــة م ــا، مببارك ــَح نََحْميَ ُمن  
ــد املدينــة ليــاًل لكنــه  ــا األيــام القليلــة األوىل يف النظــر والتفــرس. فقــد حــاول تفقُّ قــى نََحْميَ
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وجــد أن أكــوام الــركام كانــت كثــرية وممتــدة جــداً لدرجــة أنــه مل يتمكــن مــن رؤيــة الكثــري مــن 
املدينــة )نََحْميَــا 2 : 14(؛ لذلــك، خــرج نََحْميَــا إىل خــارج أَْســَواِر أُورَُشــلِيَم ليتََفــرََّس يف أســوارها 

ــا 2 : 15(.  مــن الخــارج )نََحْميَ

اقــرأ نََحْمَيــا 2 : 1٦ـ18. يف اعتقــادك، كيــف أقنــع نََحْمَيــا القــادة بالبــدء يف عمــل يشء كانــوا 
ــفر  ــام ورد يف س ــه م ــوم أن تتعلم ــتنا الي ــن لكنيس ــذي ميك ــا ال ــتحيل؟ م ــه مس ــدون أن يعتق

ــا؟   نََحْمَي

 

عــىل الرغــم مــن أن نحميــا مل يخــر القــادة يف البدايــة عــن ســبب مجيئــه إىل أورشــليم، إال   
أنــه كان هنــاك بعــض األشــخاص الذيــن مل يســعدهم أمــر إعــادة بنــاء أورشــليم وفعلــوا كل مــا 
يف وســعهم ملنــع القيــام بــأي عمــل لتحســني أورشــليم )نحميــا 2 : 10 و 19 و 20(. وعندمــا بــدأ 
ــود  ــن الجه ــزَأَوا م ــا 4 : 1( َوَه ــريًا )نحمي ــوا كَِث ــا 3( اْغتَاظَ ــىل إصــالح األســوار )نحمي ــل ع العم
ــد 6(،  ــم )ع ــن بشــأن عمله ــوا جادي ــه كان ــا رأوا أن شــعب الل ــداد 2و 3(. وعندم ــة )أع املبذول

ــوا وتآمــروا عــىل مهاجمــة أورشــليم ومحاربتهــا )أعــداد 7و 8(. غضب
ــاء  ــادة بن ــون عــىل إع ــوا يعمل ــن كان ــد كان مــن الســهل جــداً بالنســبة لألشــخاص الذي وق  
أورشــليم الرتاجــع عــن هــذا العمــل؛ ومــع ذلــك، وبالرغــم مــن كل أنــواع املكائــد التــي كانــت 
ــا يف الــرب ووضــع تهديــدات  ــر ضــد عملهــم، إال أنهــم ثابــروا واســتمروا. وقــد وثــق نحمي تدبّ
العــدو يف يــد اللــه بينــام اســتمر هــو ومــن معــه يف إعــادة بنــاء أســوار أورشــليم )نحميــا 6 : 14 

و 15(.

نحن جميعاً نواجه العقبات. كيف نعرف متى نرتاجع ومتى نستمر يف العمل؟

29 كانون الثاين )يناير(  الجمعة

ملزيد من الدرس
الشــك يف أن كلمــة اللــه، وكــام درســنا هــذا األســبوع، تبــني لنــا مــراراً وتكــراراً أمانــة اللــه   
لشــعبه. وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذه األمانــة مل تكــن دامئــاً متجليــة أو ظاهــرة وقــت األزمــة. 
فقــد كان مبقدورنــا يف القصــص التــي درســناها أن نــرى األحــداث مــن البدايــة إىل النهايــة؛ وهي 
األمــور التــي مل يكــن مبقــدور بعــض الشــخصيات املتضمنــة يف هــذه القصــص معرفتهــا، كأوريــا 
الحثــي عــىل ســبيل املثــال. واليــوم نحــن أنفســنا مغموريــن يف الــرصاع العظيــم متامــاً كأولئــك 
األشــخاص الذيــن درســنا عنهــم. وليــس هــؤالء فحســب، بــل كان هنــاك كثــريون آخــرون ممــن 
مل تــرد قصصهــم يف الكتــاب املقــدس، ولكنهــم هــم أيضــاً مل يعيشــوا لــريوا نهايــة األمــور ونـُـرصة 
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األبــرار. ولهــذا فإنــه مــن املهــم جــداً بالنســبة لنــا، كمســحيني، وخصوصــاً يف األوقــات الصعبــة 
)وهــذا هــو الحــال يف كثــري مــن األحيــان(، أن نتذكــر كلــامت بولــس الرائعــة: »لِذلـِـَك الَ نَْفَشــُل، 
ــَة ِضيَقِتَنــا الَْوقِْتيَّــَة  ُد يَْوًمــا فَيَْوًمــا. ألَنَّ ِخفَّ اِخــُل يَتََجــدَّ بـَـْل َوإِْن كَاَن إِنَْســانَُنا الَْخــارُِج يَْفَنــى، فَالدَّ
ــَرَ ثَِقــَل َمْجــٍد أَبَِديًّــا. َونَْحــُن َغــرْيُ نَاِظِريــَن إِىَل األَْشــيَاِء الَِّتــي تـُـَرى، بَــْل إِىَل  ــَرَ فَأَكْ تُْنِشــُئ لََنــا أَكْ
ــوس 4 : 16ـ18(.  ــٌة« )2كورنث ــَرى فَأَبَِديَّ ــي الَ تُ ــا الَِّت ــٌة، َوأَمَّ ــَرى َوقِْتيَّ ــي تُ ــَرى. ألَنَّ الَِّت ــي الَ تُ الَِّت
يســعى بولــس هنــا إىل توجيهنــا إىل يشء يتخطــى املتاعــب اليوميــة والنواقــص ونقــاط الضعــف 
البرشيــة، ويســعى كذلــك إىل توجيهنــا إىل الرجــاء الوحيــد الــذي يجعــل الحيــاة هنــا ليســت 

أكــر مــن مجــرد مرحيــة هزليــة قاســية.

أسئلة للنقاش
1. مــا هــي بعــض وعــود الكتــاب املقــدس األخــرى التــي تشــر إىل رجاءنــا الوحيــد؟ قــم بجمــع 
أكــرب عــدد ممكــن مــن هــذه الوعــود، وســواء مبفــردك أو يف صــف مدرســة الســبت، قــم بقــراءة 
هــذه الوعــود بصــوت عــاٍل وتأمــل فيــام تقولــه. مــا هــي الصــورة التــي تقدمهــا لــك هــذه 

الوعود؟
ــل  ــن ِقب ــه ِم ــة هــو أن داود كان منعــم علي 2. إن مــا جعــل ســقوط داود مأســاوياً للغاي
الــرب بشــكل كبــر. ومــع َذلِــَك، وبالرغــم مــن كل مــا كان لديــه، أرتكــب داود تلــك الخطايا 
الشــنيعة. ورغــم َذلِــَك، وبــدالً مــن الرتكيــز عــل الســلبيات فقــط، َفكِّــْر يف الجانــب اإليجــايب 
الوحيــد املتعلــق بقصــة داود الدنيئــة. والــيء اإليجــايب الوحيــد يف هــذه القصــة هــو أن 
نعمــة اللــه توافــرت لشــخص ســقط مــن أقــى علــو إىل أدىن هبــوط. مــاذا يخربنــا ذلــك 
عــن مــدى متــام وكــامل الفــداء الــذي لنــا يف املســيح؟ كيــف ميكــن أن يكــون لدينــا اليقــني 
يف الحصــول عــل املغفــرة إذا نحــن، كــداود، تُبنــا ورجعنــا وذلــك عــل الرغــم مــن كل مــا 

قمنــا بــه يف الســابق أو مــدى مــا وصلنــا إليــه مــن ســقوط وتــدين؟ 
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30 ترشين الثاين )يناير( - 5 شباط )فرباير(الدرس السادس

نرُصة يف الربية

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: متــى 1 : 20ـ23؛ يوحنــا 9 : 39؛ متــى 3 : 7ـ12؛ 4 : 1ـ10؛ تثنيــة 

34 : 1ـ4؛ رؤيــا 21 : 10. 
ــَك’ «  ــْد َهلَ ــا َق ــَص َم ــَب َويَُخلِّ ــَيْ يَطْلُ ــْد َجــاَء لِ ــاِن َق ــَن اإلِنَْس آيــة الحفــظ: » ‘ألَنَّ ابْ

ــا 19 : 10(.  )لوق

»وحــني ســمع الشــيطان أنــه ســتقوم عــداوة بينــه وبــني املــرأة وبــني نســله ونســلها أيقــن   
أن عملــه يف إفســاد الجنــس البــرشي ســيتعطل ويتوقــف، إذ أن اإلنســان ، بوســيلة أو بأخــرى ، 
ســيكون قــادرا عــىل مقاومــة ســلطانه . ولكــن حــني أعلــن تدبــري الخــالص كامــال فــرح الشــيطان 
ــه  ــن مرتبت ــه م ــن الل ــزل اب ــه أن ين ــان ، أمكن ــقوط اإلنس ــبب يف س ــه ، إذ تس ــوده لكون وجن
ومقامــه العظيــم ، وأعلــن أن خطتــه ، حتــى ذلــك الحــني ، قــد نجحــت يف األرض ، وأن ابــن اللــه 
حــني يتخــذ طبيعــة برشيــة قــد ينهــزم هــو أيضــا ، وهكــذا لــن يتــم فــداء الجنــس الســاقط« 

)روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 47(.
يف درس هــذا األســبوع، وإذ ننظــر إىل موضــوع التجــارب التــي تعــرّض لهــا املســيُح ِمــن ِقبــل   
ــاً بــني املســيح والشــيطان  ــا أن نــرى الــرصاع العظيــم الدائــر علن إبليــس يف الريــة فإنــه ميكنن
بوضــوح غــري مســبوق يف الكتــاب املقــدس. وكان الشــيطان قــد زََعــَم أن العــامل ِملْــَكاً لــه، وقــد 
جــاء املســيح ليســرتده. وكانــت خطــة الخــالص أمــراً محوريــاً يف عمليــة اســرتداد املســيح للعــامل. 
ــه، حــاول الشــيطاُن اســتعامل وســيلة  ــد والدت ــل املســيح بع ــد أن فشــل الشــيطان يف قت فبع
ــاً يف التجــارب التــي تعــرّض لهــا  ــراه متجلي ــة. وهــذا مــا ن ــري فــداء البرشي أخــرى إلفشــال تدب

ــل الشــيطان يف الريــة. ــْن ِقبَ املســيح ِم

ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــر(. 6شــباط )فرباي
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31 كانون الثاين )يناير( األحد

عامنوئيل يأيت للنجدة

نُوئِيَل« الذي أعطي ليسوع؟ اقرأ متى 1 : 20ـ23. ما هو معنى اسم »ِعامَّ
 

ملاذا جاء املسيح إىل األرض ليكون »معنا«؟   
ــا  ــة 5 : 12 و 15(. وميكنن ــا آدم )رومي ــي خره ــتعادة الســيادة الت ــاء املســيح الس أوالً، ج  
ــا  ــك عندم ــيح( وذل ــلْطَاُن املس ــيح )أي ُس ــويك للمس ــب املل ــىل الجان ــة ع ــرة رسيع ــاء نظ إلق
عمــل حضــوره عــىل إلهــام الحشــود )حيــث أراد نحــو 5.000 شــخصاً تتويجــه ملــكاً(، وكذلــك 
ــا« )وهــو شــكل مــن أشــكال التســبيح املوّجــه  ــا، أوصن عندمــا أنشــد األطفــال مهللــني »أوصن
إىل الشــخص الــذي مــن شــأنه أن ينّجــي الشــعب مــن أعدائهــم(. ونــرى أيضــاً ســلطان املســيح 
عــىل الخليقــة، مثــل قدرتــه عــىل اســتعادة البــرش املنســحقني إىل كائنــات كاملــة مجــدداً )عــىل 
ســبيل املثــال، الرجــل املولــود أعمــى واملــرأة التــي كانــت تنــزف ملــدة 12 عامــاً( ونــرى ســلطان 
املســيح كذلــك يف قدرتــه عــىل الطبيعــة، ومثــال عــىل ذلــك هــو عندمــا هــدأ العاصفــة وأمــر 

الريــح واألمــواج أن »تبكــم«. 
ثانيــاً، أىت املســيح »لَِديُْنونَــٍة« ولتقويــض أعــامل الشــيطان )يوحنــا 9 : 39 و 1يوحنــا 3   
ــد  ــرش؟ لق ــا عــن ســبب ازدهــار ال ــي نتســاءل ونتعجــب فيه ــرات الت ــم هــو عــدد امل : 8(. ك
ــد اعرتفــت الشــياطني  ــت. وق ــة اقرتب ــأن النهاي ــا ب ــم وليطمئنن جــاء املســيح لوضــع حــد للظلّ
بــأن للمســيح ســلطان عليهــم. ويف كثــري مــن األحيــان، كانــوا يرصخــون معلنــني هويــة املســيح 
ــد  ــان. وق ــض األحي ــك يف بع ــيح ذل ــن املس ــل أن يعل ــى قب ــه، حت ــن الل ــه اب ــة بوصف الحقيقي
ألقــى املســيح ســالماً يف نفــوس املســكونني بــاألرواح الرشيــرة، وذلــك بعــد طــرد تلــك األرواح 
واســرتداد أولئــك األشــخاص إىل حالــة التعّقــل والرزانــة، هــذا يف الوقــت الــذي كان فيــه النــاس 

ــرة. ــاألرواح الرشي ــك املســكونني ب ــن أولئ ــاً م ــّرون خوف يف
ثالثــاً، أىت املســيح إىل العــامل ليطلــب وليخلّــص الهالكــني )لوقــا 19 : 10(، وأن يحمــل   
خطاياهــم )يوحنــا 1 : 29(. لقــد صــار املســيح »يف شــبه النــاس« و »ُوِجــَد يِف الَْهيْئَــِة كَِإنَْســاٍن« 
)فيلبــي 2 : 7، 8(، »لِــَكْ يَُكــوَن رَِحيــاًم، َورَئِيــَس كََهَنــٍة أَِميًنــا« )عرانيــني 2 : 17( ويســرتدنا إىل 
اللــه. »لقــد كان كالً مــن التعامــل مــع الخطيــة وخــالص البــرش منهــا وحصولهــم عــىل النعمــة 
واملغفــرة والتريــر والتمجيــد هــو الهــدف مــن العهــد الوحيــد منــذ البدايــة، وهــو العهــد الــذي 
تحقــق اآلن يف يســوع املســيح.« ]ن. ت. رايــت )25أيلول/ســبتمر 2009(، التريــر: خطــة اللــه 
ــرت فاريســتي للنــرش. طبعــة كينــدل( [. ــا بولــس )كينــدل لوكاشــينز 1462-1463: دار إن ورؤي

ــّرج مــا هــي حقــاً  وأخــرياً، أىت املســيح ليظهــر لنــا صفــات اللــه وليعلــن لنــا وللكــون املُتََف  
صفــات اللــه وطبيعتــه )يوحنــا 14 : 9(. 
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كيــف ميكــن، بــل وكيــف ينبغــي، لــكل ســبب مــن األســباب التــي مــن أجلهــا أىت املســيح 
ــَم ويَعــّزَز حياتــك ومســرك مــع الــرب؟  أن يَُدعِّ

1 شباط )فرباير( االثنني

معمودية املسيح

ال بــد وأن يكــون ظهــور يوحنــا املعمــدان قــد خلــق نوعــاً مــن الحــامس يف جميــع أنحــاء   
املنطقــة. فقــد كان يبــدو يف مظهــره مثــل النبــي إيليــا )متــى 3 : 4، 2ملــوك 1 : 8(. وقــد كان 
يوحنــا أول صــوت نبــوي ســمعه الشــعب بعــد فــرتة صمــت نبــوي دامــت 400 عامــاً. ومل يســبق 
للــه أبــداً أن ظــل صامتــاً لفــرتة طويلــة مــن قبــل. ومــع ظهــور يوحنــا املعمــدان، بــدأ الــرب يف 
التحــدث للشــعب مــرة أخــرى. وكان مــن الواضــح أن شــيئاً هامــاً كان عــىل وشــك أن يحــدث.

اقــرأ متــى 3 : 7ـ12. ملــاذا قــام يوحنــا املعمــدان، عنــد تَْعِريِفــه للمســيَّا، بالحديــث ايضــاً عــن 
ــَجِر  أمــور مثــل الدينونــة - الغضــب اآليت )عــد 7(، الَْفــأُْس التــي َقــْد ُوِضَعــِت َعــَل أَْصــِل الشَّ

)عــد 10(، التنقيــة الدقيقــة للبيــدر )عــد 12(، وحــرق التِّــْن ِبَنــاٍر الَ تُطَْفــأُ )عــد 12(.

 

كان النــاس يف زمــن يوحنــا املعمــدان يعتقــدون أنهــم يعيشــون يف األيــام األخــرية مــن تاريــخ    
ــر  ــاه نه ــة ويشــجعهم عــىل املــرور عــر مي ــأيت مــن الري ــا املعمــدان ي ــد رأوا يوحن األرض. وق
األردن مــن خــالل املعموديــة. وكان ذلــك أشــبه بخــروج جديــد كخــروج أســالفهم مــن مــرص يف 
وقــت ســابق، وكان االبتــالل باملــاء )بــدالً مــن الســري عــر قــاع النهــر وهــو جــاف( الزمــاً للتطهــري 
واالســتعداد ألرض امليعــاد الجديــدة، حيــث يقودهــم املســيا نفســه مــن النُّــرصة عــىل الرومــان 
إىل ملكــوت اللــه األبــدي الــذي تكلــم عنــه األنبيــاء. كان ذلــك، عــىل األقــل، هــو مــا يعتقــده 
الكثــريون مــن األشــخاص. لكــن أيــاً مــن يوحنــا أو املســيح مل يكــن يقــود حركــة سياســية؛ وإمنــا 
كان مــا يقومــان بــه متعلقــاً بالخــالص. إن التفســري الــذي يعطيــه لوقــا ملــا كان يقــوم بــه يوحنــا 
املعمــدان هــو اقتبــاس مأخــوذ مــن ســفر إشــعياء، وفيــه نجــد كيــف أن اللــه ســيقوم بإعــداد 
ــا ســبب إعــداد هــذا  ــا 3 : 3ـ6(. ويوضــح إرمي ــق لعــودة املســبيني إىل أرض امليعــاد )لوق طري
ــات  ــل، األمه ــرج، الحوام ــع - الُعمــي، الع ــراد املجتم ــق الخــاص، يك يتمكــن أضعــف أف الطري
ــون يف  ــوا يرغب ــن كان ــن الذي ــع األشــخاص اآلخري ــاالً صغــارا ً- ومتكــني جمي ــاليت لديهــن أطف ال
ــد  ــاس ق ــب يف أن الن ــا 31 : 7ـ9(. وال عج ــك )إرمي ــام بذل ــن القي ــاد م ــودة إىل أرض امليع الع
توافــدوا عــىل يوحنــا؛ فقــد اتقــد رجاؤهــم يف أن بإمكانهــم هــم أيضــاً االســتعداد ملجــيء يَــْوِم 

ــْوِم الَْعِظيــِم الــذي ســيأيت عليهــم قريبــاً.  ، الْيَ الــرَّبِّ
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مــع ذلــك، فقــد جــاء يــوم الــرب بطريقــة مل يكــن معظمهــم يتوقعهــا، وليــس الســبب يف   
ذلــك هــو أن أحــداً مل يخرهــم، بــل كان الســبب هــو عــدم فهمهــم ملعنــى مــا ورد يف الكتــاب 

ــا 24 : 25ـ27(.  ــرب )لوق ــوم ال ــيء ي ــيَّا ومج ــأن املس ــدس بش املق

ــوع  ــرب يس ــيء األول لل ــة املج ــول طبيع ــداً ح ــة ج ــكاراً خاطئ ــني أف ــدى املؤمن ــت ل كان
املســيح. كيــف ميكــن للمؤمنــني يف األيــام األخــرة تجّنــب أن تكــون لديهــم أفــكاراً خاطئــة 

ــاين؟ ــه الث جــداً حــول طبيعــة مجيئ

2 شباط )فرباير( الثاثاء

تحويل الحجارة إىل خبز

اقرأ متى 4 : 1ـ3. ما الذي يحدث، وملاذا؟ كيف نرى َرَحى الرصاع العظيم دائرة هنا؟ 
 

»إن يســوع عندمــا اقتيــد إىل الريــة لــى يجــرب كان منقــادا بــروح اللــه . إنــه مل يداعــب   
التجربــة . لقــد انطلــق إىل الريــة لينفــرد بنفســه ، ليتأمــل يف رســالته وعملــة . وإذ صــام وصــىل 
ــه أن يســلكه .  ــذي كان علي ــدم ال ــق املخضــب بال ــد نفســه للســري يف الطري ــه أن يع كان علي
ــه  ــت في ــة فظــن أن هــذا أنســب وق ــد ذهــب إىل الري ــص ق ــم أن املخل ولكــن الشــيطان عل

ــال، صفحــة 95(.  ــوة، مشــتهى األجي ــه« )روح النب يقــرتب من
هنــاك أوجــه تشــابه جوهريــة بــني قصــة التجــارب التــي تعــرّض لهــا املســيح يف الريــة وبــني   
ــاء مــى  ــن امل ــم بعــد الخــروج مــن مــرص. فبعــد الخــروج م ــل َوتَْجواله ــي إرسائي ــار بن اختب
املســيح إىل الريــة حيــث مل يــأكل شــيئاً مــدة أربعــني يومــاً، وحيــث ُجــرب طــوال هــذا املــدة. 
ــن  ــث مل يك ــة حي ــوا الري ــر( ودخل ــر األحم ــاه البح ــاه )مي ــل املي ــو إرسائي ــاَز بن ــل، اِْجتَ وباملث
لديهــم طعــام، وبقــوا هنــاك ملــدة 40 عامــاً. الحــظ كيــف تــم وصــف ذلــك األمــر يف تثنيــة 8 : 
2و 3. » ‘َوتَتََذكَّــُر كُلَّ الطَِّريــِق الَِّتــي ِفيَهــا َســاَر ِبــَك الــرَّبُّ إِلُهــَك هــِذِه األَْربَِعــنَي َســَنًة يِف الَْقْفــِر، 

ــَك َوأََجاَعــَك’ « ــاُه أَْم الَ؟ فَأََذلَّ ــُظ َوَصايَ ــَك: أَتَْحَف ــا يِف قَلِْب ــَك لِيَْعــرَِف َم بَ ــَك َويَُجرِّ ــَكْ يُِذلَّ لِ
ــه بعــد أربعــني يومــاً جــاع يســوع )متــى 4 : 2(. وعندهــا جــاء  ــل متــى أن ونقــرأ يف إنجي  
ــوب.  ــن جــاءوا ملواســاة أي ــك الذي ــدة«، وهــو أشــبه يف مشــورته بأولئ أحدهــم مبشــورة »مفي
ــأيت »ملســاعدة«  ــه ي ــو أن ومل تكــن هــذه هــي املــرة األوىل التــي يظهــر فيهــا الشــيطان كــام ل
شــخص مــا ميــر بأزمــة. فنجــد يف األصحــاح الثالــث مــن ســفر زكريــا قصــة رئيــس الكهنــة يف زمن 
اَم الــرب يف رؤيــا، ظهــر  إعــادة بنــاء أورشــليم بعــد الســبي البابــي. فبينــام كان زكريــا يقــف قـُـدَّ
شــخص عــن ميــني زكريــا. وكان الشــخص الــذي ظهــر عــن مينيــه هــو الصديــق املوثــوق بــه جــداً 
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لحاميتــه وللتصــدي ألي مهاجــم محتمــل. لكــن الشــخص املوثــوق بــه يف زكريــا 3 مل يكــن ســوى 
»املشــتك« وهــو يتظاهــر بأنــه صديــق موثــوق بــه ومؤمتــن.

ــاعدة«  ــاء »للمس ــذي ج ــخص ال ــإن الش ــة. ف ــوع يف الري ــه ليس ــيء نفس ــدث ال ــد ح وق  
كشــف عــن نفســه حــني قــال، »إِْن كُْنــَت ابـْـَن اللــِه فَُقــْل أَْن تَِصــرَي هــِذِه الِْحَجــارَُة ُخبْــزًا« )متــى 

ــة املســيح.  ــا شــكَّ يف ألوهي ــه مل ــد الل ــوق كان مــالكاً مــن عن ــو أن هــذا املخل 4 : 3(. فل
مــرة أخــرى، الحــظ كيــف ردَّ املســيح )متــى 4 : 4(، فســنجد أن ردَّه كان اقتباســاً مرتبطــاً   
بحــدث خــروج بنــي إرسائيــل مــن مــرص. »َوأَطَْعَمــَك ]اللــُه[ الَْمــنَّ الَّــِذي لَــْم تَُكــْن تَْعرِفُــُه َوالَ 
َعرَفَــُه آبَــاُؤَك، لـِـَكْ يَُعلَِّمــَك أَنَّــُه لَيْــَس ِبالُْخبْــِز َوْحــَدُه يَْحيَــا اإلِنَْســاُن، بَــْل ِبــُكلِّ َمــا يَْخــُرُج ِمــْن 

ــاُن« )تثنيــة 8 : 3(. ــا اإلِنَْس ــرَّبِّ يَْحيَ ــِم ال فَ

ــر  ــة بكث ــرث أهمي ــم هــو أك ــة، ك ــوع فريســة للتجرب ــدم الوق ــة ع ــن أهمي ــم م عــل الرغ
ــة؟    ــر إىل التجرب ــخصا آخ ــود ش ــد، ال تق ــن دون قص ــى م ــك، حت ــن أن ــد م التأكّ

3 شباط )فرباير( األربعاء

تجربة أخرى

ــة األوىل مــع حــدث الخــروج مــن مــرص، لكــن جذورهــا تعــود إىل حــدث  تتــوازى التجرب  
ــن  ــدالً م ــة ب ــه أولوي ــة لل ــل األمان ــالل جع ــن خ ــيح، وم ــإن املس ــدن. ف ــة ع ــقوط يف جن الس
االستســالم للشــهية، قــد اســتعاد مــا خــره آدم عنــد شــجرة معرفــة الخــري والــرش. مــع ذلــك، 
فإنــه كان ينبغــي أن يتعــرض املســيح لتجربتــني أخريــني مــن أجــل أن يســد بشــكل تــام الفجــوة 
ــة  ــت التجرب ــى، كان ــل مت ــاً إلنجي ــن آدم. ووفق ــذ زم ــرشي من ــس الب ــا الجن ــدر إليه ــي أنح الت
الثانيــة تتعلــق بقيــام الشــيطان بأخــذ املســيح إىل أعــىل جــزء مــن الهيــكل، ويفــرتض أن يكــون 
هــذا الجــزء هــو الزاويــة الجنوبيــة الرشقيــة مــن الهيــكل والتــي كانــت تطــل عــىل واٍد شــديد 
ــي  ــِه’ « الت ــَن الل ــَت ابْ ــة، » ‘إِْن كُْن ــه التهكمي ــيطان بعبارت ــق الش ــرى نط ــرة أخ ــدار. وم االنح

ــاً ليســوع. أظهــرت أن املجــرّب مل يكــن صديق

مــا الــذي كان يهــدف الشــيطان إليــه حقــاً؟ مــا الــذي كان الشــيطان ســيربهنه لــو أن املســيح 
قــد قفــز بالفعــل؟ )متــى 4 : 5ـ7(.

 

ــة  ــه حقيقي ــه بالل ــت ثقت ــد كان ــص. لق ــي رخي ــل مرح ــب يف متثي ــوع يرغ ــن يس مل يك  
وصادقــة ومل تكــن شــيئاً مفتعــاًل ملجــرد إقنــاع اآلخريــن. لقــد تجلــت ثقــة املســيح التامــة بأبيــه 
مــن خــالل تركــه للســامء وتجّســده »آِخــًذا ُصــورََة َعبْــٍد، َصائـِـرًا يِف ِشــبِْه النَّــاِس«، وتجلــت كذلــك 
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مــن خــالل تحّملــه لســخط الشــعب وادعاءاتهــم الكاذبــة عليــه وإذاللهــم العلنــي لــه )انظــر 
فيلبــي 2 : 5ـ8(. تلــك كانــت مهمــة املســيح التــي أخــىل نفســه ألجلهــا، وقــد كان املســيح عــىل 
اســتعداد تــام للقيــام بتلــك املهمــة. وكان مهمتــه هــي اســتعادة العــامل الــذي خــره كالً مــن 
آدم وذريتــه. ويف املســيح، كان يجــب أن تتحقــق لــك وعــود العهــد وحصــول العــامل عــىل فرصــة 

للخــالص. 
ومــرة أخــرى أجــاب يســوع بعبــارة » ‘مكتــوب’ « مقتبســاً مــن ســفر تثنيــة مجــدداً لريبــط   
بـُـوا الــرَّبَّ إِلَهُكــْم كَــاَم  مــرة أخــرى اختبــاره بحــدث خــروج بنــي إرسائيــل مــن مــرص: » ‘الَ تَُجرِّ
ــا’ «  ــْم ِبَه ــي أَْوَصاكُ ــِه الَِّت ــَهاَداتِِه َوفَرَائِِض ــْم َوَش ــا الــرَّبِّ إِلِهُك ــوا َوَصايَ ــَة. اْحَفظُ ــوُه يِف َمسَّ بْتُُم َجرَّ
ــل مبــرارة بشــأن  ــو إرسائي ــه بن ــر في ــذي تذّم ــة« هــي املــكان ال ــت »مسَّ ــة 6 : 16(. وكان )تثني
نقــص امليــاه، وهنــاك قــام مــوىس بــرضب الصخــرة لتوفــري امليــاه. ولــدى تقييــم مــوىس لهــذا 
االختبــار، قــال أن الشــعب قــد جربــوا الــرب » قَائِلِــنَي: ‘أيَِف َوْســِطَنا الــرَّبُّ أَْم الَ؟’ « )خــروج 17 : 
7(. وبالطبــع، كان املســيح مــدركاً لألمــور بشــكل أفضــل ومل  تْنطـَـِل َعلَيْــِه الِحيلـَـُة، عــىل الرغــم 

ــوٌب’ « )متــى 4 : 4 و 6(.  ــُه َمْكتُ مــن أن الشــيطان يف هــذه املــرة قــد اســتخدم عبــارة » ‘ألَنَّ

ــا  ــق مب ــام يتعل ــه في ــا بالل ــني ثقتن ــرى الحــد الفاصــل ب ــاً أن ن ــس مــن الســهل دامئ ــه لي إن
يجريــه يف حياتنــا مــن معجــزات، وبــني اســتغالنا لقــدرة اللــه عندمــا نصــي، حيــث قــد 
نتوقــع أن يســتجيب الــرب لصلواتنــا فقــط يف صــورة معجــزات يُجريهــا يف حياتنــا. كيــف 
تعلمــت التمييــز بــني املعجــزات التــي قــد يُجريهــا اللــه يف حياتــك وبــني الثقــة يف وعــود 
اللــه حتــى لــو مل يســتجيب لصلواتــك مبعجــزة؟ تعــال بإجابتــك إىل الصــف يــوم الســبت؟

4 شباط )فرباير( الخميس

السجود للشيطان

وفقــاً إلنجيــل متــى، نجــد أنــه يف حــني ركَّــزت التجربــة األوىل عــىل الشــهية، ركَّــزت التجربــة   
ــه  ــيح نفس ــارشاً للمس ــاً مب ي ــة تحدِّ ــة الثالث ــت التجرب ــه، وكان ــىل الل ــل ع ــىل التحاي ــة ع الثاني

ــىل األرض. ــليته ع ــاموي وملرس ــٍك س ــه كَملِ وملكانت

اقــرأ متــى 4 : 8ـ10، تثنيــة 34 : 1ـ4 ورؤيــا 21 : 10. مــا هــو املغــزى وراء قيــام الشــيطان 
ا«؟  بأخــذ املســيح »إِىَل َجَبــل َعــال ِجــدًّ

 

وفقــاً للداللــة التــي يعطيهــا الكتــاب املقــدس ملســألة الصعــود إىل قمــة جبــل عــاٍل للنظــر   
إىل األمــم، ميكننــا أن نــرى أن رحلــة املســيح إىل أعــىل الجبــل مل تكــن جولــة ملشــاهدة املعــامل 
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الســياحية. فقــد كانــت هنــاك رؤيــة نبويــة مرتبطــة بهــذا التــرصُِّف. فقــد رأى مــوىس مــن عــىل 
ــو« أرض امليعــاد التــي كان بنــو شــعبه ســيحصلون عليــه يف وقــت الحــق. كــام رأى  ــِل »نَبُ َجبَ
يوحنــا الَْمِديَنــَة املســتقبلية، أُورَُشــلِيَم الَْجِديــَدَة. وباملثــل، رأى املســيح أكــر مــن مجــرد األمــم 
ــار كل يشء يف  ــام بإظه ــاً. الحــظ أنَّ الشــيطان ق ــاين قدمي ــامل الروم ــا الع ــي كان يتكــون منه الت

أبهــى صــوره. فقــد أظهــر الــراء والجانــب الــراق وليــس الجرميــة واملعانــاة والظلــم. 
ثــم قــال الشــيطان بعــد ذلــك، » ‘أُْعِطيــَك هــِذِه َجِميَعَهــا إِْن َخــَررَْت َوَســَجْدَت يِل’ « )متــى   
4 : 9(. وبنفــس الطريقــة التــي خــدع الشــيطان بهــا آدم وحــواء لريغبــا يف أن يصبحــا مثــل اللــه 
)هــذا يف حــني أنهــام كانــا عــىل صــورة اللــه بالفعــل(، أدعــى الشــيطان أنــه هــو اللــه وبأنــه 
املالــك الحــرصي لــكل أمــم األرض، وبــأن مبقــدوره بســهولة إعطــاء هــذا كلــه للمســيح، مقابــل 
قيــام املســيح بتقديــم فــروض الطاعــة والــوالء واإلجــالل لــه )انظــر لوقــا 4 : 6؛ قــارن مزمــور 2 

: 7 و 8(. 
ــس  ــذي ينبغــي للجن ــن ذا ال ــوالء. فَم ــة مرتبطــاً مبســألة ال ــول هــذه التجرب لقــد كان مدل  
البــرشي تقديــم الــوالء التــام لــه؟ ويف عــدن، منــح آدم وحــواء والءهــام األســايس للشــيطان بعــد 
ــة، وقــد انتــرشت هــذه العــدوى برعــة يف كل جيــل مــن األجيــال املتعاقبــة.  أن أصغيــا للحيَّ
فلــوال التدخــل اإللهــي املبــارش لــكان الــرصاع العظيــم قــد ُحِســَم لصالــح الشــيطان. وعندهــا 
مــا كان ميكــن للجنــس البــرش، بــل ورمبــا للحيــاة عــىل األرض، االســتمرار. لقــد كانــت املخاطــرة 

كبــرية إىل هــذا الحــد. 
الحــظ أن املســيح، مثــل يوســف عنــد تعاملــه مــع املوقــف املتعلــق بزوجــة فوطيفــار، مل   
ــأن ينــرصف ويبتعــد  ــه. لقــد أمــر املســيح الشــيطان ب ــة من ــاء عــىل مقرب يســمح للــرش بالبق
عنــه. ومل يكــن مبقــدور يوســف عمــل ذلــك، لهــذا قــام هــو بإبعــاد نفســه عــن مشــهد الــرش 
املحتمــل )تكويــن 39 : 11 و 12(. يــا لــه مــن درس بســيط يجــب علينــا نحــن أيضــاً تعلَُّمــه.

يف كل مــن التجــارب الثــاث، اســتخدم املســيح األســفار املقدســة يف رده عــل الشــيطان. 
ــا نواجــه  ــا عندم ــف ميكنن ــى، كي ــة؟ مبعن ــة العملي ــا مــن الناحي ــك لن ــه ذل ــذي يعني ــا ال م
ــارب  ــل التج ــارات ع ــق انتص ــل تحقي ــن أج ــدس م ــاب املق ــتخدم الكت ــارب، أن نس بالتج

ــا املســيح؟ ــي حققه ــك االنتصــارات الت كتل

5 شباط )فرباير( الجمعة

ملزيد من الدرس
ــاً ومؤلفــني عــر العصــور ممــن تعرضــوا  عــىل الرغــم مــن أنــه ميكــن للمــرء أن يجــد كُتَّابَ  
بالبحــث والنقــاش للموضــوع املتعلــق بالــرصاع العظيــم، وعــىل الرغــم مــن أن بعــض اإلنجيليــني 
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يدرســون هــذه الفكــرة اليــوم بتمعــن أكــر، إالَّ أن ال أحــد لديــه نظــرة متعمقــة عــن مســألة 
الــرصاع العظيــم تفــوق تلــك التــي لكنيســة األدفنتســت الســبتيني. فــإن الحديــث عــن رصاع 
ــزة  ــمة املمي ــع السِّ ــيح والشــيطان هــو يف الواق ــني املس ــوي وروحــي ب ــادي ومعن ــي وم حقيق
الهامــة للُمْعتََقــد األدفنتســتي. وال عجــب يف ذلــك، فإننــا نجــد يف كافــة أجــزاء الكتــاب املقــدس 
مــا أطلــق عليــه أحــد الُكتَّــاب اإلنجيليــني اســم »موضــوع الحــرب الكــوين« )الحــرب بــني اللــه 
والشــيطان(. ويف بعــض األحيــان، وكــام هــو الحــال يف درس هــذا األســبوع املتعلــق بالتجــارب 
ــداً.  ــة ج ــة وعلني ــورة صارخ ــوع بص ــذا املوض ــىل ه ــة، يتج ــيح يف الري ــا املس ــرّض له ــي تع الت
وميكــن لفكــرة الــرصاع بــني الخــري والــرش أن تـُـرى حتــى خــارج الســياق الدينــي املتميِّــز. فقــد 
، لكــن هنــاك شــيئاً ال يتغــري.  ل ويتغــريَّ كتــب الشــاعر ت. س. إليــوت مــا يــي: »إن العــامل يتبــدَّ
يف كل ســنوات عمــري، الحظــت أن هنــاك شــيئاً واحــداً ال يتغــري، إنــه الــرصاع الدائــم بــني الخــري 
ــد  ــس آن ــورت بري ــورك: كارك ــو ي ــة، 1909-1950 )ني ــات الكامل ــد واملرحي ــرش.« ]القصائ وال
كومبــاين، 1952(، صفحــة 98.[ كتــب امللحــد األملــاين فريدريــك نيتشــه اآليت، »خالصــة القــول 
ــزاالن منخرطتــني  ــا وال ت ــد والــيء’، ‘الخــري والــرش’ كانت هــي: أن القيمتــني املتعارضتــني ‘الجي
ــاُن أو  ــَوَذا اإلِنَْس ــم أنســاب األخــالق وُه ــع عــىل األرض آلالف الســنني.« ]نحــو عل يف رصاع مري
‘أصــل األخــالق وفصلهــا’ )طبعــة فانتــاج بــوك: رشكــة رانــدوم هــاوس، 1967(، صفحــة 52[. كــام 
أن أســفار الكتــاب املقــدس، وكذلــك كتابــات روح النبــوة، تعلــن بشــكل ال مثيــل لــه الطبيعــة 

الحقيقــة لهــذا الــرصاع، وكذلــك املســائل االبديــة املعرضــة للخطــر يف هــذا الــرصاع. 

أسئلة للنقاش
1. يف الصــف، عــودوا إىل أجوبتكــم عــل ســؤال يــوم األربعــاء بشــأن الحــدود الفاصلــة بني ثقتنا 
باللــه فيــام يتعلــق مبــا يجريــه يف حياتنــا من معجــزات، وبني اســتغالنا لقــدرة الله فيــام يتعلق 
مبــا نرجــوه مــن الــرب عندمــا نصــي، بحيــث ال نتوقــع أن يســتجيب الــرب لصاتنــا مبعجــزات 

دامئــاً؟ كيــف لنــا أن نعــرف الفرق؟
2. تــأيت التجربــة يف كثــر مــن األشــكال واألحجــام واملظاهــر واأللــوان واألمنــاط، وجميعهــا 
ــإن بعــض  ــا. وبطبيعــة الحــال، ف ــام ُوجدن ــا أين ــال مــن كل واحــد من ــة لتن مصممــة بعناي
األمــور التــي تغــوي شــخصاً مــا قــد ال تغــوي شــخصاً آخــر. إضافــة إىل الخطايــا الواضحــة 
الجليــة، مــا هــي بعــض الطــرق األكــرث دهــاًء ومكــراً والتــي ميكننــا أن نغــوى بواســطتها؟
3. اقــرأ الــرد املتعلــق بالتجــارب التــي واجههــا املســيح يف الربيــة، وكذلــك االمتهــان الــذي 
تعــرَّض لــه. وبينــام أنــت تفعــل ذلــك، فكِّــر بشــأن حقيقــة أن هــذا املســيح نفســه كان، يف 
ٍء ِبــِه كَاَن« )يوحنــا 1 : 3(. كيــف  الواقــع، هــو »اللــه معنــا.« لقــد كان هــو الــذي »كُلُّ يَشْ
ميكننــا اســتيعاب الفكــرة املذهلــة هنــا وهــي أن - اللــه - قــد احتمــل هــذا الــرصاع الرهيــب 

نيابــة عنــا؟ وبالنظــر إىل هــذه الحقيقــة، هــل مــن يشٍء آخــر أََهــم؟ 
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6ـ12 شباط )فرباير(الدرس السابع

تعاليم املسيح والرصاع العظيم 
)الحرب بني املسيح والشيطان(

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: متــى 11 : 29؛ روميــة 4 : 1ـ6؛ متــى 13 : 3ـ٨ و 1٨ـ23؛ متــى 

7 : 21ـ27؛ يعقــوب 2 : 17؛ متــى 7 : 1ـ5.
آيــة الحفــظ: » ‘تََعالَــْوا إِيَلَّ يَــا َجِميــَع الُْمْتَعِبــنَي َوالثَِّقيــِي األَْحــاَمِل، َوأَنَــا أُِريُحكُــْم’ « 

)متــى 11 : 28(. 

عندمــا نفكــر يف موضــوع الــرصاع العظيــم، فإننــا منيــل إىل التفكــري فيــه كــيء مدهــش   
وشــامل. معنــى هــذا أننــا ننظــر إليــه نظــرة شــمولية. وميكــن أن يُطلــق عــىل هــذه النظرة اســم 
»روايــة مــا بعــد الروايــة«، وهــي قصــة تغطّــي وتــرشح جــزءاً كبــرياً مــن الواقــع، وذلــك عــىل 
نقيــض الروايــة املوضعيــة أو القصــة التــي تــرشح شــيئاً محــدداً وواقعيــاً. عــىل ســبيل املثــال، 
يُعتــر حــدث بــول ريفــري الشــهري، وهــو الحــدث الــذي قــاد فيــه بــول ريفــري جــواده لينــذر 
ــورة  ــك عــىل نقيــض حــدث »الث ــاً، وذل ــاً محلي أهــل ماساتشوســتس بقــدوم الريطانيــني، حدث
األمريكيــة« نفســها، الــذي هــو حــدث أعظــم وأكــر بكثــري مــن حــدث بــول ريفــري الــذي قــاد 

ر أهــل ماساتشوســتس مــن قــدوم الريطانيــني. فيــه جــواده ليحــذِّ
ــم مــن شــمولية  ــه وبغــض النظــر عــن مــدى مــا ملوضــوع الــرصاع العظي ــك، فإن ومــع ذل  
ــذا  ــم، إال أن ه ــرصاع العظي ــة يف ال ــائل املتضمن ــول املس ــام كان ه ــاق، ومه ــاع يف النط واتس
الــرصاع يحــدث يوميــاً هنــا عــىل األرض، يف حياتنــا وكذلــك فيــام يتعلــق بكيفيــة تعاملنــا مــع 
ــاة  ــاً، الحي ــرية أحيان ــر، إىل درجــة كب ــام تتأث ــور. وك ــن أم ــع غريهــام م ــة وم ــع التجرب ــه وم الل
اليوميــة للمــرء باألحــداث السياســية واالقتصاديــة الهامــة والهائلــة، فــإن الــيء ذاتــه يحــدث 

ــرش. ــني الخــري وال ــني املســيح والشــيطان وب ــر ب ــم الدائ ــرصاع العظي ــك نتيجــة ال ــا كذل لن
ــق  ــام يتعل ــم املســيح في ويف درس هــذا األســبوع، ســوف نلقــي نظــرة عــىل بعــض مــن تعالي
ــن إىل  ــاً جاهدي ــعى جميع ــك إذ نس ــرصاع، وذل ــذا ال ــة به ــة املتعلق ــة والعملي ــور الواقعي باألم
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ــم. ــرصاع العظي ــذه املشــيئة، يف خضــم ال ــاً له ــه، والعمــل وفق ــة مشــيئة الل معرف

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذه الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 
13شــباط )فربايــر(.

7 شباط )فرباير( األحد

أنواع عديدة من الراحة

ــًة  ــُدوا َراَح ــِب، فَتَِج ــُع الَْقلْ ــٌع َوُمتََواِض ــي، أليَنِّ َوِدي ــوا ِمنِّ ــْم َوتََعلَُّم ــريِي َعلَيُْك ــوا نِ » ‘اِْحِملُ  
 .)29  :  11 )متــى   » لُِنُفوِســُكْم’ 

كيف ميكن لحملنا نر املسيح أن يجلب الراحة لنفوسنا؟
 

ــد  ــو البع ــاً، وه ــع نطاق ــد األوس ــل البُع ــخيص يف ظ ــد الش ــري إىل البُع ــرض يش ــذا الع إن ه  
املرتبــط مبأموريــة املســيح املتعلقــة بتحريــر النــاس مــن العــدو. إن كلــامت املســيح يف اآليــة 
أعــاله هــي يف الواقــع مقتبســة مــن ســفر إرميــا وذلــك حــني قــّدم إرميــا، مســوقاً مــن الــروح 
القــدس، الوعــد للنــاس بأنهــم ســوف يجــدون راحــة لنفوســهم إذا هــم عــادوا إىل ديــن آبائهــم، 

ــا 6 : 16(.  ــي لألمــم املحيطــة بهــم )إرمي ــة الت ــادات الوثني ــدالً مــن التمّســك بالعب ب
إن مفهــوم الراحــة واســع جــداً يف الكتــاب املقــدس. ويَــرُِد أول ِذكْــر للراحــة مرتبطــاً باللــه   
نفســه. فقــد اســرتاح اللــه عندمــا فــرغ مــن عمــل الخلــق )تكويــن 2 : 2(. وكان يف راحتــه إعــالن 
عــن راحــة الســبت التــي بــدأ االحتفــال بهــا بصفــة أســبوعية منــذ ذلــك الوقــت فصاعــداً. كــام 
أنــه كان يتــم االحتفــال بالراحــة خــالل العــام وذلــك أثنــاء األعيــاد الســنوية )عــىل ســبيل املثــال 
ــٍة« )الويــني 23 : 11(،  الويــني 16 : 31(، وكل ســبع ســنوات حــني  يَُكــوُن لِــألَرِْض »َســبُْت ُعطْلَ
وكل 50 عامــاً يف اليوبيــل، عندمــا كان يتــم عتــق العبيــد واإلعفــاء مــن الّديــن )الويــني 25 : 10(.
وكان النــاس يتمتعــون بالراحــة عندمــا يكــون اللــه حــارضاً مــع شــعبه )خــروج 33 : 14(،   
’ « )1ملــوك 5 : 4(،  أو أَْعــَداء )تثنيــة 25 : 19(.  حيــث مل يكــن هنــاك » ‘َخْصــٌم َوالَ َحاِدثـَـُة رَشّ
كــام اُْســتُْمِتَع بالراحــة يف األرض التــي أعطاهــا اللــه لشــعبه )يشــوع 1 : 13(، خصوصــاً عندمــا 
ــاء  ــم مشــاركة الراحــة مــع الغرب ــا 30 : 10(. وقــد ت عــاد الشــعُب مــن األرس واالغــرتاب )إرمي
أيضــاً مــن خــالل إظهــار كــرم الضيافــة نحوهــم )تكويــن 18 : 4(، وكان النــاس يجــدون راحتهــم 

ــال 29 : 17(. ــاة أرُسيــة مســتقرة )راعــوث 1 : 9 و أمث يف التمتــع بحي
مــع ذلــك، فــإن الراحــة كانــت غائبــة عــن شــعب اللــه يف األرس )خــروج 5 : 4 و 5؛ مــرايث   
إرميــا 1 : 3(. إن الراحــة تفــارق األرشار الذيــن ال ميكنهــم الراحــة والهــدوء كالبحــر املضطــرب 
ــا هــي  ــع إليه ــاس التطلُّ ــل هــؤالء الن ــي ميكــن ملث ــدة الت )إشــعياء 57 : 20(. إن الراحــة الوحي
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ــدم  ــا 14 : 11 تق ــة يف رؤي ــام أن اآلي ــوب 3 : 11 و 13 و 16 و 17 و 18(. ك ــر )أي ــوت والق امل
تحذيــراً قويــاً فيــام يتعلــق بعــدم الراحــة بالنســبة ألولئــك الذيــن يقفــون عــىل الجانــب الخاطئ 

مــن الــرصاع العظيــم يف آخــر األيــام. 
ــن  ــي تتضم ــداً. وه ــخية ج ــة س ــن عطي ــارة ع ــي عب ــيح ه ــا املس ــي يقّدمه ــة الت إن الراح  
عطيــة الســبت التــي تتيــح لنــا فرصــة قضــاء الوقــت مــع الخالــق. إن يف الراحــة التــي يقّدمهــا 
ــام  ــا نعــر )ك ــه عــىل اســرتدادنا. وعندم ــة وعمل ــا الضال ــه لحالتن ــن جانب ــا إدراك م املســيح لن

ــا. ــب ُمَخلِِّصَن ــكان للراحــة بجان ــني يف وجــود م ــا اليق ــزال لدين ــه ال ي ــاً( فإن ــل دامئ نفع

ــع  ــم التمت ــا تعلّ ــا مــن خاله ــي ميكنن ــُبل األخــرى الت ــا هــي الُس ــة إىل الســبت، م باإلضاف
بالراحــة التــي يقّدمهــا اللــه لنــا؟ كيــف نجــد راحــة لنفوســنا يف املســيح؟ انظــر أيضــاً روميــة 

4 : 1ـ٦.

٨ شباط )فرباير( االثنني

الزرع والحصاد

إننــا نجــد موضــوع الــرصاع العظيــم متضمنــاً يف َمثـَـِل الــزَّاِرع الــذي نطــق بــه املســيح. فــإن   
يف رسد املســيح لــردود األفعــال األربعــة عــىل رســالة اإلنجيــل إشــارة إىل أن النــاس يف العــامل هــم 
أكــر مــن مجــرد فئــة »جيــدة« وفئــة »ســيئة«. فالحيــاة أكــر تعقيــداً مــن ذلــك، ولــذا فإننــا 
بحاجــة إىل توّخــي الحــذر بشــأن كيفيــة نظرتنــا إىل أولئــك الذيــن قــد يبــدو أنهــم ال يســتجيبون 

للبشــارة بالطريقــة التــي نعتقــد أنــه ينبغــي أن يســتجيبوا بهــا.

اقــرأ متــى 13 : 3ـ8 ثــم اقــرأ متــى 13 : 18ـ23. بأيــة طــرق ميكننــا أن نــرى بوضــوح حقيقــة 
الــرصاع العظيمــة متجليــة يف هــذه القصــة؟ 

 

ــه مــن  ــا ميكن ــة، ويســتخدم العــدو م ــة االســتحواذ عــىل النفــوس معركــة حقيقي إن معرك  
وســائل لــرصف النــاس بعيــداً عــن الخــالص. عــىل ســبيل املثــال، ويف ســياق البــذار التي ســقطت 
ــات  ــني الجامع ــه يوجــدون ب ــوة: »فالشــيطان ومالئكت ــت روح النب ــق، كتب ــب الطري عــىل جان
ــوب  ــروا يف القل ــون أن يؤث ــامء يحاول ــة الس ــني أن مالئك ــي ح ــل. فف ــا باإلنجي ــرز له ــي يُك الت
بكلمــة اللــه فــإّن العــّدو متيقــظ ليجعــل الكلمــة عدميــة التأثــري. فبغــرية تضــارع خبثــه يحــاول 
أن يعرقــل عمــل روح اللــه. ويف حــني أن املســيح يجتــذب النفــس مبحبتــه فالشــيطان يحــاول أن 
يبعــد انتبــاه اإلنســان الــذي يحركــه روح اللــه ليطلــب املخلــص« )املعلــم األعظــم، صفحــة 33(. 
وقــد يتســاءل املــرء، ملــاذا مل يتــوَخ الــزارع الحــذر بحيــث ال تســقط البــذار عــىل الطريــق؟   
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ــق منــو  ــى ال تعي ــة حت ــالع واســتخراج الصخــور مــن الرتب ــاداً يف اقت ــاذا مل يكــن أكــر اجته ومل
ــن األشــواك؟  ــد م ــع املزي ــاذا مل يقتل ــذار؟ ومل الب

ولإجابــة عــىل هــذه األســئلة نقــول أن الجهــود البرشيــة، وفيــام يتعلــق بــزرع بذار البشــارة،   
محــدودة دامئــاً. يجــب علينــا أن نــزرع يف كل مــكان. فنحــن ليــس لدينــا القــدرة لنحكــم بشــأن 
مــا إذا كانــت الرتبــة جيــدة أو ســيئة. وأمــا ظهــور األشــواك فهــو ببســاطة ليــس ســوى إشــارة 
إىل أننــا غــري قادريــن عــىل منــع الــرش مــن البــزوغ يف األماكــن التــي يكــون بــزوغ الــرش فيهــا 
ــاَحة الَخلِْفيَّــة ِمــْن الَْمْشــَهد هــو الــذي يضمــن خــالص  أقــل توقعــاً. إنَّ ربَّ الحصــاد الــذي يِف السَّ
ــم الثقــة بــأن اللــه ســيقوم  جميــع الذيــن ميكــن خالصهــم. فواجبنــا هــو القيــام بعملنــا وتعلُّ

بعملــه.

مــا هــي الطــرق التــي مــن خالهــا نــرى حقيقــة مــا ينطــوي عليــه هــذا املََثــل؟ ملــاذا نــرى، 
ــة؟ أو  ــة دون رجع ــادرون الكنيس ــة يغ ــي املعمودي ــخاص حديث ــان، األش ــض األحي يف بع
ــك  ــاق؟ أو أولئ ــل اإلط ــة ع ــور الروحي ــرتِاٍث باألم ــامم أو إكْ ــرون أي اهت ــن ال يُظه آخري

ــوة يف اإلميــان؟  ــن يصبحــون راســخني بق الذي

9 شباط )فرباير( الثاثاء

البناء عل الصخر

ــخصية  ــأَلًَة ش ــر َمْس ــا، تُعت ــدور حولن ــذي ي ــوين، ال ــرصاع الك ــف يف ال ــن نق ــألة أي إن مس  
للغايــة يف َمثَــِل الرجــل الــذي يبنــي بيتــه عــىل الصخــر.

اقرأ متى 7 : 21ـ27. ما هو اليء املرعب جداً بشأن هذا املََثْل؟ 
 

ــال؟  ــن الرم ــر وأي ــن الصخ ــل هــذه القصــة؟ أي ــا تتخي ــك عندم ــادر إىل ذهن ــذي يتب ــا ال م  
بالنســبة لبعــض النــاس، توجــد الرمــال عــىل الشــواطئ فقــط. لكــن فيــام يبــدو أن هــذه القصــة 
ــم  ــي يت ــوت الت ــح للبي ــكان األرج ــل إن امل ــر. ب ــاطئ البح ــوار ش ــكن بج ــن الس ــدث ع ال تتح
الحديــث عنهــا يف املَثـَـل هــو التــالل بســيطة االنحــدار التــي كانــت تُبنــى عليهــا معظــم القــرى 
املجــاورة للســهول والوديــان. ويف هــذا املثــل، يصــّور املســيُح بيتــني مــن البيــوت؛ أحدهــام بُِنــي 
عــىل ســطح األرض يف حــني كانــت لآلخــر أساســات محفــورة ومعمقــة وموضوعــة عــىل الصخــر. 
ــاء، إال حــني  ــن البيتــني، وهــام مكتمــي البن ــاك طريقــة ملعرفــة الفــرق بــني هذي ومل تكــن هن
بــدأ ســقوط املطــر عــىل التــالل وحــني بــدأت الســيول تندفــع برعــة هائلــة صــوب الــوادي. 
مل تشــّكل األمطــار والســيول معضلــة بالنســبة ألحــد هذيــن الشــخصني الــذي بنــى كل واحــد 
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منهــام بيتــاً، والســبب يف ذلــك هــو أن بيــت هــذا الشــخص كان راســخاً بثبــات؛ أمــا بالنســبة 
للشــخص اآلخــر، فقــد كانــت هنــاك مشــكلة. فــإن البيــت الــذي بُِنــي عــىل ســطح األرض مــن 

دون أن يؤســس عــىل الصخــر كان ضحيــة ســهلة للفيضانــات الجارفــة.  
لقــد شــارك املســيح هــذا املَثـَـل مــع الجمــوع ألنــه كان يعــرف مــدى خداعنــا ألنفســنا. فــإن   
يّــاً يجــري، وبــدون مســاندة خارجيــة، فإنــه ليــس لدينــا أي إمكانيــة للنجــاة  هنــاك رصاعــاً ِجدِّ
والخــروج منترصيــن مــن هــذا الــرصاع. لقــد تغلــب املســيح عــىل الــرش، وهــذا هــو الســبب يف 
أن املســيح يُدعــى الصخــرة. إنــه ميكننــا الفــوز يف هــذه املعركــة الشــخصية ضــد الــرش، لكــن 
فقــط إذا بنينــا حياتنــا برســوخ عــىل املســيح )الصخــرة(، وال ميكننــا البنــاء عــىل املســيح إال مــن 
ــبُِّهُه ِبرَُجــل َعاِقــل، بََنــى  ــَوايِل هــِذِه َويَْعَمــُل ِبَهــا، أَُش ــُكلُّ َمــْن يَْســَمُع أَقْ خــالل طاعتنــا لــه. »فَ
ْخــِر« )متــى 7 : 24(. إن األمــر بهــذه البســاطة. ومــع ذلــك، فــإن التحــي بكثــري  بَيْتَــُه َعــىَل الصَّ
مــن اإلميــان هــو عنــرص بالــغ األهميــة. أيضــاً، يقــول الكتــاب املقــدس أن اإلميــان بــدون أعــامل 
ــرى كيــف أن  ــل أن ن ــا يف هــذا املَثَ »ميــت« )انظــر يعقــوب 2 : 17 و 20 و 26(، ونحــن ميكنن

اإلميــان بــدون أعــامل هــو ميــت حقــاً.

اقــرأ متــى 7 : 22 و 23. إن يف طــرد الشــياطني باســم املســيح أو التنبــؤ باســمه إظهــاٌر لنــوع 
ــك،  ــك األمــور. ومــع ذل ــون تل ــن يفعل مــن »اإلميــان« مــن جانــب هــؤالء األشــخاص الذي
مــاذا كان مصرهــم؟ اســأل نفســك، مــا هــو األســاس الــذي وضعــت عليــه بيتــك، وكيــف 

ميكنــك أن تعــرف الجــواب؟

10 شباط )فرباير( األربعاء

ال تدينوا

لقــد أعطــى املســيح املوعظــة عــىل الجبــل يف األيــام األوىل مــن بدايــة خدمتــه. وتضمنــت   
هــذه العظــة مواضيــع مدهشــة. بدايــة، قــال املســيح لعامــة النــاس أنهــم ذات قيمــة يف نظــر 
اللــه ومباركــون )متــى 5 : 3ـ12( وبأنهــم امللــح )متــى 5 : 13( والنــور )متــى 5 : 14ـ16( وهــام 
ــى 5  ــه )مت ــة الل ــة رشيع ــد تحــدث املســيح عــن أهمي ــاس. وق ــدى الن ســلعتان ذات قيمــة ل
ــن خــالل ســلوكهم الحســن  ــن م ــري عــىل اآلخري ــة التأث ــن محاول رهــم م ــه حذَّ : 17ـ19( ولكن
ــة  ــا يحــدد نوعي ــه املــرء هــو م ــا يفكــر في ــد أشــار املســيح أيضــاً إىل أن م ــى 5 : 20(. وق )مت
ــه يجــب أن  أخالقــه، وليــس مجــرد األعــامل الظاهــرة )متــى 5 : 21-28(، عــىل الرغــم مــن أن
تكــون األعــامل متوافقــة مــع مــا نفكــر فيــه ونؤمــن بــه )متــى 5 : 29 و 30(. وإذ نقــرأ موعظــة 
املســيح عــىل الجبــل بأكملهــا فســنجد أن املســيح قــد تنــاول بالحديــث كافــة جوانــب الوجــود 

ــة )انظــر متــى 5ـ7 : 27(. اإلنســاين والعالقــات البرشي
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ــات  ــذه اآلي ــة يف ه ــم واضح ــرصاع العظي ــة ال ــد حقيق ــرق نج ــة ط ــى 7 : 1ـ5. بأي ــرأ مت اق
ــا؟ ــرش هن ــر وال ــني الخ ــل ب ــل التفاع ــف يتج ــى، كي ــة؟ مبعن الكتابي

 

ــم  ــن غــريك فتِقِي ــى 7 : 1( . ال تحســب نفســك أفضــل م ــوا’ )مت ــَكْ الَ تَُدانُ ــوا لِ » ‘الَ تَِديُن  
نفســك قاضيــا عليــه. وحيــث أنــك ال تســتطيع متييــز البواعــث فأنــت غــري أهــل للحكــم عــىل 
ــك  ــك ترهــن عــىل أن ــت بذل ــن أخــاك تحكــم عــىل نفســك، وأن ــن تدي ــا م ــت ي ــن. أن اآلخري
بـُـوا أَنُْفَســُكْم، َهــْل أَنْتـُـْم يِف اإِلميـَـاِن؟  رشيــك الشــيطان املشــتك عــىل اإلخــوة. والــرب يقــول:  ‘َجرِّ
اْمتَِحُنــوا أَنُْفَســُكْم’ هــذا هــو عملنــا وواجبنــا.« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 291(. 
عندمــا قــال املســيح للُْجُمــوع أن ال يدينــوا فهــو إمنــا قــد أكــد بذلــك عــىل نقطتــني هامتــني.   
النقطــة األوىل هــي أن الســبب وراء إدانتنــا لآلخريــن هــو أننــا نقــوم بعمــل نفــس األمــور التــي 
ندينهــا فيهــم )متــى 7 : 1 و 2(. فعندمــا نديــن اآلخريــن فنحــن بذلــك إمنــا نحــّول انتبــاه النــاس 
بعيــداً عــن انفســنا ونضمــن أن جميــع َمــن حولنــا ينظــرون إىل الشــخص الــذي ندينــه بــدالً مــن 

النظــر إلينــا وإدانتنــا نحــن. 
والنقطــة الثانيــة التــي يؤكــد عليهــا املســيح هــي أن املشــكلة التــي نراهــا يف أخينــا أو اختنــا   
هــي، يف كثــري مــن األحيــان، ليــس ســوى جــزء بســيط مــن املشــكلة التــي لدينــا، وقــد تكــون 
مشــكلة نحــن غــري مدركــني لهــا. فمــن الســهل جــداً بالنســبة لنــا أن نــرى قطعــة مــن نشــارة 
الخشــب يف عيــون اآلخريــن ولكننــا غــري قادريــن عــىل رؤيــة الخشــبة الكبــرية يف اعيننــا نحــن. 

مــا هــو الفــرق بــني إدانــة الشــخص وبــني إدانــة صــواب أو خطــأ ترصفاتــه، وملــاذا يعــد هــذا 
التمييــز بــني األمريــن مســألة هامــة جــداً علينــا القيــام بها؟ 

11 شباط )فرباير( الخميس

»َوَها أَنَا َمَعكُْم كُلَّ األَيَّاِم«

ــا َمَعُكــْم كُلَّ  يختــم متــى إنجيلــه بأكــر الكلــامت تشــجيعاً عندمــا قــال املســيح: »َوَهــا أَنَ  
ْهــِر« )متــى 28 : 20(. مــا الــذي يعنيــه ذلــك لنــا، يف رصاعاتنــا الخاصــة  ــاِم إِىَل انِْقَضــاِء الدَّ األَيَّ

ــا؟ ــا وتركن ــد تخــىّل عن ــه ق ــا نشــعر أن الل ــى عندم ــل وحت ــا، ب ــات أملن ــا وخيب ويف إخفاقاتن
ــامت مشــابهة. فبعــد رسده لألنســاب  ــه بكل ــدأ إنجيل ــد ب ــى ق ــامم أن مت ــري لالهت مــن املث  
ــح متــى أن الطفــل الــذي ســيولد  وقصــة زيــارة املــالك ملريــم ومــن ثــم زيارتــه ليوســف، يوضِّ

ــى 1 : 23(. ــا )مت ــه معن ــل، الل ــى عامنوئي ــوف يُدع س
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وقــد وعــد اللــه عــدة مــرات يف الكتــاب املقــدس قائــاًل، »َهــا أَنـَـا َمَعُكــْم«. فقــد وعــد بــأن   
يكــون مــع اســحق )تكويــن 26 : 24(، ومــع يعقــوب )تكويــن 28 : 15( ومــع إرميــا )إرميــا 1 
ــد مــن هــذه الوعــود  ــل )إشــعياء 41 : 10 و 43 : 5(. وكان العدي ــي إرسائي ــع بن : 8 و 19( وم
هــو يف أوقــات الشــدة والضيــق، أي يف األوقــات التــي كان فيــه كالم اللــه أكــر مالءمــة وارتباطــا 

بالظــروف واألحــوال.
وهنــاك آيــة أخــرى تســتخدم كلــامت مامثلــة: » ‘الَ أُْهِملـُـَك َوالَ أَتـْـرُكَُك’ « )عرانيــني 13 : 5(.   
ــْوَم َوإِىَل  وبعــد ذلــك بعــدة آيــات يضيــف بولــس قائــالً، »يَُســوُع الَْمِســيُح ُهــَو ُهــَو أَْمًســا َوالْيَ
األَبـَـِد« )عرانيــني 13 : 8(. ويتكــرر هــذه الوعــد ايضــاً عــدة مــرات. يف الواقــع، إن املناســبة التــي 
ذُكــر فيهــا هــذا الوعــد أول مــرة كانــت عندمــا قــام مــوىس بتســليم القيــادة ليشــوع )تثنيــة 31 
ــرُكَُك«  ْ ــَك َوالَ أَت : 6 و 8(، وقــد كــرر اللــه هــذه العبــارة ليشــوع بعــد مــوت مــوىس، »الَ أُْهِملُ
)يشــوع 1 : 5(. وعندمــا قــام داود بتســليم املُملْــِك لســليامن، قــال هــو أيضــاً لســليامن أن اللــه 

لــن يخذلــه ولــن يرتكــه )1أخبــار األيــام 28 : 20(. 
ــا، قــد أعطــى الضــامن األكيــد آلبائنــا يف  إن املســيح الــذي ال يتغــري، الــذي هــو دامئــاً معن  
اإلميــان. فعــىل الرغــم مــن أنهــم قــد واجهــوا الصعوبــات والضيقــات وجابهــوا أكــر التحديــات 

ــه. ــم لل ــني مــن الحضــور الدائ ــوا متيقن ــم كان ــم، إال أنه يف حياته
ــد هــذه الضامنــات والتأكيــدات غايــة يف  وبالنســبة لكنيســة املســيح يف نهايــة الزمــان، تَُع  
األهميــة. إن وعــد املســيح بــأن يكــون معنــا إىل انقضــاء الدهــر يــأيت يف ســياق قيامنــا بتلمــذة 
اآلخريــن للمســيح وتعميدهــم وتعليمهــم. إذاً هدفنــا هــو خــالص النــاس، مبعونــة اللــه،  بحيــث 

ال ينتهــي بهــم األمــر وهــم يف الجانــب الخــارس مــن الــرصاع العظيــم.   

12 شباط )فرباير( الجمعة

ملزيد من الدرس
كتــب املؤلــف ليــون يســلتري عــن مــا قــال أنــه »قصــة مــن أتعــس القصــص يف العــامل.« وقــد   
تحــدث عــن رجــل إنجليــزي اســمه »س. ب.« كان أعمــى منــذ والدتــه. إاّل أن األخبــار الســارة 
هــي أنــه قــد تــم إجــراء عمليــة زرع القرنيــة لعينــّي س. ب.، الــذي كان يف الثانيــة والخمســني 
مــن العمــر آنــذاك، فأصبــح قــادراً عــىل اإلبصــار ألول مــرة يف حياتــه. وال بــد وأن هــذا األمــر 
كان مدهشــاً بشــكل ال يصــدق بالنســبة لــه. فقــد متكــن أخــرياً مــن رؤيــة العــامل املحيــط بــه، 
وهــو العــامل الــذي كان »بعيــداً عــن أنظــاره« بــكل معنــى الكلمــة. لكــن يســلتري قــام بعــد ذلــك 
باالقتبــاس مــن الكتــاب الــذي قــرأ فيــه قصــة س. ب. أول مــرة، وفيــه يقــول مؤلــف الكتــاب 
أن س. ب. »قــد وجــد العــامل قامتــاً، وكان مســتاًء مــن الطــالء املتســاقط واملتقــرش مــن عــىل 
الحيطــان والجــدران ومــن العيــوب والشــوائب والبَُقــع التــي تلطِّــُخ االشــياء.... وقــد أشــار أكــر 
فأكــر إىل النقائــص يف كل مــا يــراه، وكان يتفحــص األخطــاء الصغــرية والخــدوش يف املصنوعــات 
ــه.  ــق بالنســبة ل ــاج وضي ــا كان مصــدر إزع ــدات، وهــو م ــن أدوات وُمع ــا م الخشــبية وغريه
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ــة يف  ــوان الزاهي ــد كان يحــب األل ــة عــامل أكــر كــامالً. وق ــع رؤي ــه كان يتوق فمــن الواضــح أن
خيالــه، لذلــك كان يُصــاب باالكتئــاب عندمــا تغيــب الشــمس ويتــالىش الضــوء. وهكــذا أصبــح 
ــد  ــات بع ــاة نشــطة، وم ــش حي ــن العي ــىل س. ب. ع ــاً تخ ــيِْطراً. وتدريجي ــاً وُمَس ــه بالغ اكتئاب

.)113312/www.newrepublic.com/article( ».ــنوات ــالث س ث
عــىل الرغــم مــن أن هــذا أمــر يصعــب فهمــه، إال أنــه أمــر ميكــن تصــّوره يف ضــوء مــا نــراه   
ــذ  ــذه األرض من ــىل ه ــا ع ــتعراً هن ــزال، مس ــم كان، وال ي ــرصاع العظي ــإن ال ــرضر. ف ــا املت عاملن
حــوايل ســتة آالف عــام. وهكــذا فــإن حربــاً مدتهــا ســتة آالف عــام ال بــد وأن تــرتك وراءهــا كثــرياً 
مــن االنقــاض والحطــام. وعــىل الرغــم مــن كل جهودنــا ومســاعينا إىل جعــل هــذا العــامل عاملــاً 
أفضــل، إال أنــه ال يبــدو أن املنحنــى يســري يف االتجــاه الصحيــح. يف الواقــع، إن األمــور لــن تــزداد 
إال ســوءاً. ولهــذا الســبب نحــن يف حاجــة إىل وعــد الفــداء الــذي يأتينــا فقــط مــن نــرصة املســيح 
يف الــرصاع العظيــم، وهــي النــرصة التــي تحققــت عنــد الصليــب ومنحــت مجانــاً لنــا جميعــاً.

أسئلة للنقاش
1. ما هي الدروس التي ميكننا أن نتعلمها من قصة س. ب.؟

ــوا »يــارب،  ــا قبــاً، فــإن أولئــك الذيــن قال ــاء، وكــام قلن ــا يف درس يــوم الثاث 2. كــام رأين
يــارب أليــس باســمك فعلنــا كــذا وكــذا، كانــوا مؤمنــني باملســيح.« يف الوقــت نفســه، الحــظ 
دون عليــه يف كامهــم. َمــن كان محــور تركيزهــم واهتاممهــم؟ ما الــذي كانوا  مــا كانــوا يشــدِّ

م هنــا أنهــم كانــوا خادعــني جــداً ألنفســهم؟ يركِّــزون عليــه؟ كيــف يُظهــر الجــواب املُقــدَّ
3. إذا كان لديــك صديقــاً أو واحــداً مــن أفــراد أرستــك يقــوم بارتــكاب يشء مــن الواضــح 
أنــه خطــأ، كيــف تتعامــل مــع هــذه املشــكلة بطريقــة تتســم بــاآليت: أوالً، طريقــة ليــس 

فيهــا إدانــة؛ ثانيــاً، طريقــة ال يبــدو فيهــا إصــداراً لألحــكام واإلدانــات؟ 
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13ـ19 شباط )فرباير(الدرس الثامن

رفاق يف جيش املسيح

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: لوقــا 5 : 6ـ٨ و 11؛ مرقــس 3 : 14؛ متــى ٨ : 23ـ27؛ مرقــس 4 

: 35ـ41؛ 9 : 33ـ37؛ متــى 20 : 20ـ2٨.
ــْن َقلُْبَنــا ُملَْتِهًبــا ِفيَنــا إِْذ كَاَن يُكَلُِّمَنــا  ــْم يَكُ آيــة الحفــظ: »َفَقــاَل بَْعُضُهــاَم لَِبْعــٍض: ‘أَلَ

يِف الطَِّريــِق َويُوِضــُح لََنــا الْكُُتــَب؟’ « )لوقــا 24 : 32(.

منــذ األيــام األوىل مــن خدمتــه، مل يعمــل املســيح مبفــرده. بــل لقــد اختــار بــرشاً للمشــاركة   
ــز بشــكل أســايس  يف التبشــري والتعليــم والخدمــة. وعــىل الرغــم مــن أن األناجيــل األربعــة تركّ
عــىل حيــاة املســيح وموتــه وقيامتــه، إال أنَّ هــذا الرتكيــز غالبــاً مــا كان يظهــر يف ســياق تعامالتــه 

وتفاعالتــه مــع تالميــذه، الذيــن كانــوا األقــرب إليــه. 
وهكــذا، فــإن الــرصاع العظيــم الــذي احتــدم حــول املســيح، احتــدم كذلــك حول تالميــذه إىل   
أن جــاءت النهايــة املريــرة وذلــك حــني رصخ املســيح قائــالً، »قــد أكمــل.« لقــد وجــد الشــيطاُن 
أنــه مــن املســتحيل جعــل املســيح يتعــر ويســقط. مــع ذلــك، فقــد كان تالميــذ املســيح فريســة 
ــتخدمها  ــم واس ــص طباعه ــتغالل نقائ ــن اس ــيطان م ــم الش ــن عدوه ــد متّك ــري. فق ــهل بكث أس

كوســيلة لالنقضــاض عليهــم واإليقــاع بهــم. 
إن الكريــاء والشــك والعنــاد واالعتــداد بالــذات واألنانيــة، أو غريهــا مــن العيــوب والنقائــص   

قــد فتحــت الطريــق أمــام الشــيطان لالنقضــاض عــىل التالميــذ.
لقــد كانــت مشــكلة التالميــذ االساســية أنهــم مل يصغــوا إىل مــا قــال املســيح أنــه ســيحدث،   
ــه ينبغــي أن يحــدث.  ــدون أن ــوا يعتق ــا كان ــات نظرهــم الخاصــة بشــأن م ــم بوجه واحتفاظه
ــا نحــن أيضــاً  ــة ليتعلموهــا. وال شــك يف أنن ــدروس الصعب ــري مــن ال وهكــذا كان أمامهــم الكث

ــدروس. ــك ال ــم تل بحاجــة إىل تعلّ

ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــر(. 20شــباط )فرباي
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14 شباط )فرباير( األحد

دعوة بطرس

ــيجد  ــم، فس ــرصاع العظي ــك يف ال ــىل املح ــت ع ــي كان ــألة الت ــرء إىل املس ــر امل ــا ينظ عندم  
أنــه أمــٌر مدهــٌش أن يســتخدم املســيُح البــرش ملســاعدته يف الخدمــة، والســيام أولئــك الذيــن 
اختارهــم ألن يكونــوا تالميــذاً لــه عــىل الرغــم مــام كان لديهــم مــن عيــوب ونقائــص. وبطبيعــة 
ــاً مــن  ــة جمعــاء، فســنجد أن أي ــة الســاقطة للبرشي ــار الحال ــا يف االعتب الحــال، إذا نحــن أخذن

ــاًل، عــىل أي حــال.   ــن اختارهــم املســيح مل يكــن كام ــك الذي أولئ
ويف أحــد األيــام، وبينــام كان املســيح يســري عــىل الشــاطئ الشــاميل لبحــر الجليــل وجمــوع   
النــاس تتبعــه، الحــظ وجــود قاربــني للصيــد كان أصحابهــام يقومــان بعمليــة تنظيــف الشــباك 
ــة  ــد أي ــا صي ــة غــري مثمــرة مل يســتطيعوا خالله ــد األخــرى بعــد أن أمضــوا ليل ومعــدات الصي
ــث  ــم يف مجمعهــم حي ــد علَّ ــم مســبق باملســيح. فق ــن عــىل ِعل ســمكة. وكان هــؤالء الصيادي
ــد  ــن أح ــياطني م ــيح الش ــرج املس ــد أخ ــل لق ــا 4 : 31 و 32(. ب ــه )لوق ــع بكالم ــر الجمي أبه
األشــخاص يف مجمعهــم، وقــد أدهــش هــذا األمــر الجميــع هنــاك )لوقــا 4 : 33ـ36(. كــام قــد 
رأوا املســيح يف بيــت بطــرس وهــو يشــفي حــامة بطــرس )لوقــا 4 : 38 و 39(، ويف وقــت الحــق 

مــن ذلــك املســاء قــام املســيح بشــفاء كثرييــن آخريــن )لوقــا 4 : 40 و 41(. 
لــذا، فإنــه ليــس مــن املســتغرب أن تتبــع الجمــوع املســيح وهــو يســري عــىل شــاطئ البحــر.   
وقــد صعــد املســيح إىل قــارب بطــرس وطلــب مــن بطــرس أن يبتعــد بالقــارب قَلِيــالً َعــِن الْــَرِّ 
حتــى يتمكــن الجميــع مــن رؤيتــه ]أي املســيح[ ثــم أخــذ يتحــدث إىل الُْجُمــوِع )لوقــا 5 : 3(. 
ــْد إِىَل الُْعْمــِق« وطلــب منــه أن يُلقــي هــو  ــَكالَِم قــال لبطــرس »ابُْع ــَرَغ املســيح ِمــَن الْ ــامَّ فَ َولَ
ومــن معــه شــباكهم، التــي كانــوا قــد أخرجوهــا مــن املــاء وغســلوها منــذ فــرتة قصــرية. ومــن 
املؤكــد أن بطــرس اعتقــد أن القيــام بذلــك ليــس مــن شــأنه إنجــاز أي يشء، ولكنــه فعــل مــا 

قالــه املســيح احرتامــاً لــه.

اقــرأ لوقــا 5 : ٦ـ8. مــا الــذي نتعلمــه مــن خــال ردة فعــل بطــرس، وكيــف يســاعدنا ذلــك 
عــل فهــم الســبب الــذي جعــل املســيح يختــاره تلميــذاً لــه عــل الرغــم مــن عيــوب بطــرس 

الواضحــة؟
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إن ردة فعــل بطــرس جديــرة باملاحظــة حقــاً. ورمبــا هــي تشــبه ردة فعــل يعقــوب وهو   
ــث شــعر كل واحــد  ــي وحي ــام الحضــور اإلله ــث أدرك كًا منه ــع املــاك - حي يتصــارع م
منهــام أيضــاً بعــدم اســتحقاقه )تكويــن 32 : 24ـ30(. مــع ذلــك، وفيــام يتعلــق ببطــرس، 
كان هنــاك شــيئاً واحــداً واضحــاً وهــو إدراك بطــرس إلمثــه ألنــه َعــرَِف أن الــرب كان حــارضاً. 
وهكــذا نجــد أن اعــرتاف بطــرس بإمثــه هــو تناقــض صــارخ مــع ردة فعــل بعــض القــادة 
الدينيــني عــل ســبيل املثــال. فقــد وصــل التطــاول ِمــن ِقبــل هــؤالء إىل حــد أن يقولــوا عــن 

املســيح نفســه أنــه خاطــئ )انظــر يوحنــا 9 : 24( بــدالً مــن االعــرتاف بإمثهــم. 
ٍء َوتَِبُعــوُه«؛ وهــو مــا يعنــي أنــه يف الوقــت  تقــول اآليــة يف لوقــا 5 : 11 أن »تََركُــوا كُلَّ يَشْ
الــذي كانــت فيــه شــباكهم مليئــة لدرجــة أنهــا كانــت عــل وشــك أن تتخــرق، تــرك هــؤالء 

الصياديــن الــكل مــن أجــل أن يتبعــوا املســيح. مــا هــي الرســالة املوجهــة لنــا هنــا؟ 

15 شباط )فرباير( االثنني

»َمَعُه«

عندمــا دعــا املســيح التالميــذ األوائــل عــىل شــواطئ الجليــل، كان هــؤالء قــد شــهدوا بالفعل   
قــدرة املســيح عــىل قهــر قــوى الــرش. وقــد رأوه يتحــدى الشــياطني )لوقــا 4 : 34-36(، ويشــفي 
املــرىض )لوقــا 4 : 38ـ41(، ويســود عــىل الطبيعــة )لوقــا 5 : 4ـ6(، ويكشــف الخطيــة ومــن ثــم 
يطمــن بطــرس بأنــه ليــس هنــاك حاجــة للخــوف )لوقــا 5 : 10(. ويف وقــت الحــق، وبعــد أن 
ــَن  ، الَِّذي ــرَشَ ــْي َع ــُم اثَْن ــاَر ِمْنُه ــَذُه، َواْختَ ــا تاَلَِمي ــا 6 : 12(، »َدَع ــُه )لوق ــَل كُلَّ صــىل املســيح اللَّيْ
ُهْم أَيًْضــا ‘رُُســال’ « )لوقــا 6 : 13(. وقبــل أن يقــوم املســيح بإرســالهم، قــى معهــم بعــض  َســامَّ
ــي أعطاهــا  ــل الت ــي كانــت شــبيهة بالتفاصي ــا 9 : 1ـ5( الت الوقــت وأعطاهــم التعليــامت )لوق

الحقــاً للمجموعــة األكــر التــي كانــت تتكــون مــن 70 رســوالً )10 : 1ـ16(.

اقــرأ مرقــس 3 : 14. مــا الــذي أراد املســيح لتاميــذه أن يقومــوا بــه قبــل إرســالهم لَِيكْــِرُزوا 
مبفردهــم؟ مــا هــي الرســالة الهامــة هنــا لــكل واحــد منــا؟ 

 

إن تالميــذ املســيح املعارصيــن كثــرياً مــا يكونــوا أكــر تلهفــاً لالنطــالق والعمــل مــن أجــل   
املســيح بــدالً مــن قضــاء الوقــت َمَعــُه؟ والحقيقــة ببســاطة هــي أن يف خروجنــا إلمتــام َمأُموِريـّـة 
البشــارة، وفقــاً لقامئــة املهــام الخاصــة بنــا، هــي تجاهــل للمســيح ُمَخلِّــِص العــامل ومحاولــة ِمــن 
ــه. إنــه مــن الســهل أن نعتقــد أن أمــر خــالص  ِقبلنــا لجعــل أنفســنا نأخــذ مكانــه ونَحــّل َمَحلّ

العــامل َمــرْتُوٌك لنــا وننــى أن املســيح وحــده هــو املَُخلِّــْص. 
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إنــه ليــس مــن الصعــب للمــرء أن يــرى أن كثــرياً مــن التاريــخ املســيحي قــد ُدنِّــَس ِمــن ِقبــل   
أولئــك الذيــن، رغــم اعرتافهــم باســم املســيح، مل يقضــوا وقتــاً َمَعــُه ومل يعرفــوه ومل يســمحوا لــه 
هــم. إن آخــر يشء يحتاجــه عاملنــا أو كنيســتنا هــو أولئــك األشــخاص الذيــن يكــرزون  بــأن يغريَّ
ــل الشــيطان  ــُه«. إن مــن أعظــم حي ــوا »َمَع ــوا املســيح أو يكون باســم املســيح لكنهــم مل يعرف
ــه عــىل اســتاملة أولئــك الذيــن يحملــون اســم املســيح لكنهــم  يف الــرصاع العظيــم هــي قدرت
ال يعرفــون املســيح أو يقضــون وقتــاً معــه، ومــن ثــم يســتخدمهم الشــيطان يف تدنيــس هــذا 
االســم. ولهــذا أراد املســيح أن يكــون هــؤالء األشــخاص َمَعــُه قبــل أن يرســلهم للتبشــري، وال شــك 

يف أن الســبب يف ذلــك هــو أن يتعلمــوا منــه.

مــا الــذي يعنيــه »أن نكــون معــه« بالنســبة لنــا اليــوم؟ يف ظــل عــدم حضــور املســيح معنــا 
ــا  ــا مــن خاله ــي ميكنن ــة، يف الوقــت الحــايل، الت ــا هــي بعــض الطــرق العملي بالجســد، م

قضــاء وقــت َمَعــُه؟

16 شباط )فرباير( الثاثاء

سلطان املسيح عل الطبيعة

اقـرأ متـى 8 : 23ـ27؛ مرقـس 4 : 35ـ41 ولوقـا 8 : 22ـ25. كيـف نرى حقيقـة الرصاع العظيم 
معلنة يف هذه الفقرات الكتابية؟

 

عــىل الرغــم مــن أننــا ال نفهــم بشــكل تــام مــدى تأثــري الشــيطان عــىل عــامل الطبيعــة، إال أن   
الكتــاب املقــدس يعلــن أن لــه تأثــري، كــام يتبــني مــن قصــة أيــوب )انظــر أيــوب 1 : 18 و 19(. 
تقــول لنــا روح النبــوة أيضــاً أن »الشــيطان يســعى اآلن إىل إحــداث كــوارث عــىل البحــر واألرض 
ــم مصــري أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس.« )يف األماكــن الســاموية، صفحــة 348(. وهــذا  ليَْخِت
هــو مــؤرش آخــر عــىل قوتــه يف هــذا املجــال. ومــن املؤكــد أننــا، ويف خضــم الكــوارث الطبيعيــة 

التــي يبــدو أنهــا ال تنتهــي، نــرى حقيقــة الــرصاع العظيــم متجليــة هنــا عــىل األرض.
ــرتح  ــول املســاء اق ــرتاب حل ــد اق ــم وعن ــن التعلي ــل م ــوم طوي ــد ي ويف هــذه القصــة، وبع  
ــن  ــداد املتواجدي ــة أع ــذي يتســم بقل ــل ال املســيح أن ميــي هــو والرســل إىل الشــاطئ املقاب
فيــه. وبينــام كانــوا يف منتصــف البحــر متوجهــني إىل الشــاطئ اآلخــر »َحــَدَث نـَـْوُء ِريــٍح َعِظيــٌم، 
ــيح  ــى 4 : 37(. وكان املس ــُئ« )مت ــارَْت مَتْتَلِ ــى َص ــِفيَنِة َحتَّ ــرْضُِب إىَِل السَّ ــَواُج تَ ــِت األَْم فََكانَ
ــِر َعــىَل ِوَســاَدٍة نَامِئـًـا« )عــد 38(. وكان يبــدو أنــه غــري واٍع ملــا  ُمْجَهــدا ولهــذا »كَاَن ُهــَو يِف الُْمؤَخَّ

ــدث.  كان يح
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ــذ أن املســيح كان نامئــاً إال بعــد مــرور بعــض الوقــت، وكان الســبب يف  ومل يالحــظ التالمي  
ــة.   ــة العاصف ــم يف مقاوم ــو انهامكه ــك ه ذل

ومل يقــل يســوع شــيئاً عندمــا أيقظــه التالميــذ طالبــني أن ينقذهــم. ومل يقــدم عظــة يــرشح   
ــن  ــذ م ــن للتالمي ــباُلً ميك ــرتح ُس ــه مل يق ــام أن ــه، ك ــني في ــوا واقع ــذي كان ــأزق ال ــا امل ــم فيه له
خاللهــا الخــروج مــن هــذا املــأزق منترصيــن. بــل إن مــا فعلــه هــو أنــه قــام ورفــع يــده وقــال 
للريــح واألمــواج أن تســكت وتبكــم وكــام لــو كانــت هــذه الريــاح مجــرد أطفــال مشاكســني.

وعندهــا متلَّــك الرعــب التالميــذ »فََخافـُـوا َخْوفـًـا َعِظيــاًم، َوقَالـُـوا بَْعُضُهــْم لِبَْعــٍض: ‘َمــْن ُهــَو   
ــا  ــي نتعلمه ــدروس الت ــس 4 : 41(. إن ال ــِه!’ « )مرق ــَر يُِطيَعانِ ــا َوالْبَْح ــَح أَيًْض ي ــِإنَّ الرِّ ــَذا؟ فَ ه
هنــاك كثــرية، إال أنــه ميكننــا مــن خــالل هــذه القصــة أن نــرى مــدى قــوة املســيح؛ وبالتــايل، 

ــت الظــروف. ــه مهــام كان ــا إىل الثقــة ب ــدرك حاجتن ن

عــل الرغــم مــن أنــه ميكننــا أن نــرى حقيقــة قــوة الــرب، حتــى عــل عــامل الطبيعــة، إال أن 
إرادتنــا هــي املــكان الوحيــد الــذي لــن يفــرض اللــه قوتــه فيــه. مــاذا يخربنــا هــذا عــن مدى 
مــا يجــب أن نكــون عليــه مــن حــرص عنــد التعامــل مــع هــذه العطيــة املقدســة واملتعلقــة 
بحريــة اإلرادة واالختيــار، وكيــف ينبغــي لحقيقــة الــرصاع العظيــم أن تجعلنــا أكــرث حرصــاً 

بشــأن كيفيــة اســتخدام هــذه العطيــة؟  

17 شباط )فرباير( األربعاء

َمْن ُهَو أَْعظَُم؟ 

ــي  ــا ه ــا، وم ــذ هن ــيح للتامي ــه املس ــذي علَّم ــدرس ال ــو ال ــا ه ــس 9 : 33ـ37. م ــرأ مرق اق
ــى 18 : 3ـ5. ــاً مت ــر ايض ــيح؟ انظ ــع املس ــه يتب ــن أن ــخص يُعلِ ــكل ش ــا ل ــالة هن الرس

 

ال شــك يف أن هــذا النقــاش الــذي دار بــني التالميــذ كان يتعلــق بوجهــات نظرهــم بشــأن   
املســتقبل. فقــد اعتقــدوا أن املســيح كان ســيحرر إرسائيــل مــن قبضــة الرومــان ويســرتد ُملْــَك 
ــي شــهدتها يف عهــد  ــد لألمــة األمجــاد الت ــد ويُعي ــل الجدي ــك إرسائي داود ويحكــم بوصفــه َملِ
امللــك ســليامن. وقــد اعتقــدوا أنــه متــى حــدث ذلــك فســيكون لهــم دوراً بــارزاً وهامــاً يقومــون 
ــن املســيح.  ــة م ب ــرة املقرَّ ــن الدائ ــم جــزء م ــك بوصفه ــاً، وذل ــة املســرتدة حديث ــه يف اململك ب
ولكــن حتــى هــذا مل يكــن كافيــاً: لقــد ارادوا أن يعرفــوا َمــن ســيكون »األعظــم« يف امللكــوت. 

وإن مل تكــن هــذه هــي وســاوس الشــيطان، فــامذا عســاها تكــون؟ 
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ــِدي  ــْي َزبْ اقــرأ متــى 20 : 20ـ28. كيــف رد املســيح عــل الطلــب الــذي تقدمــت بــه أُمُّ ابَْن
ــد املســيح عليهــا؟ َمــَع ابَْنْيَهــا؟ ومــاذا كانــت النقطــة األساســية التــي أكّ

 

رمبــا أن الــيء الــذي كان مخيبــاً لآلمــال بشــأن هــذا الحــدث املثــري للشــفقة هــو الســياق   
الــذي ورد فيــه. فقــد كانــوا يف طريقهــم إىل أورشــليم حيــث كان املســيح عــىل وشــك أن يُْصلـَـب. 
وقــد كان املســيح قــد أوضــح لهــم للتــو أنــه عــىل وشــك أن يتعــرض للخيانــة ويُحكــم عليــه 
باملــوت ويُْســخر منــه ويُْجلــد ويُْصلــب ومــن ثــم يقــوم مــن األمــوات يف اليــوم الثالــث )متــى 
20 : 18 و 19(. ومبجــرد أن انتهــى املســيح مــن قــول كل هــذا، قــام التالميــذ مجــدداً بطــرح 
الســؤال املتعلــق مبَــن ســيكون األعظــم. إنهــم حتــى مل يســمعوا مــا قالــه املســيح. لقــد كان مــن 
الواضــح أنهــم مل يصغــوا إىل مــا يُقــال. فإنــه بســبب اهتاممهــم بطموحاتهــم األنانيــة املتســمة 
بضيــق األُفـُـق، مل يتمكنــوا مــن االلتفــات إىل املســائل الكــرى التــي كانــت عــىل املحــك، وركــزوا 
عــىل املفاهيــم الخاطئــة املتعلقــة مبلكــوت أريض مــا كان ليــأيت، وهكــذا أغفلــوا عــن مــا كان 
املســيح يقولــه لهــم بشــأن امللكــوت األبــدي الــذي كان يقدمــه لهــم مــن خــالل موتــه الوشــيك.

مــن الســهل التفكــر يف مــدى مــا كان عليــه التاميــذ مــن ضيــق أفــق وتفاهــة. انظــر إىل 
نفســك واســأل: »مــا هــي النقائــص التــي احتــاج إىل إزالتهــا مــن أعــامق نفــي؟«

1٨ شباط )فرباير( الخميس

لقاء إلهي مع الكلمة

ــري  ــت تأث ــون تح ــه ال يزال ــيح. وكان أتباع ــوت املس ــد م ــث بع ــوم الثال ــو الي ــذا ه كان ه  
ــدو أن  ــا يب ــىل م ــن ع ــان، ولك ــَحق الروم ــيح َسيَْس ــدون أن املس ــوا يعتق ــد كان ــة. فق الصدم
الرومــان قــد ســحقوه بــدالً مــن ذلــك. وقــد اجتمــع معــاً العديــد مــن التالميــذ والرســل بعــد 
صلــب املســيح. كــام قامــت مجموعــة مــن النســاء الــاليت كــن مجتمعــات بزيــارة القــر يف وقــت 
مبكــر مــن صبــاح يــوم األحــد. وقــد ذكــر لوقــا ثــالث منهــن، لكــن كان هنــاك أخريــات جــن 
مــع املســيح مــن الجليــل )لوقــا 23 : 55؛ 24 : 1 و 10(. وقــد رََجْعــَن مــن القــر الفــارغ »َوأَْخــَرَْن 
« )لوقــا 24 : 9( عــن الرجلــني اللذيــن »َوقََفــا ِبِهــنَّ ِبِثيَــاٍب بَرَّاقَــٍة« )لوقــا 24 : 4(.  األََحــَد َعــرَشَ
ــه أنــه يف فــرتة مــا بعــد ظهــر ذلــك األحــد كان هنــاك اثنــان مــن  ويســّجل لوقــا يف إنجيل  
أتبــاع املســيح ميشــيان يف رحلــة مدتهــا مــا بــني ســاعتني إىل ثــالث ســاعات مــن أورشــليم إىل 
ــا منهمكــني جــداً يف مناقشــاتهام  ــح أنهــام كان بيتهــام يف عمــواس )لوقــا 24 : 13(. ومــن املرجَّ
ــاً كان ميــي  ــة األســبوع لدرجــة أنهــام مل يالحظــا أن غريب بشــأن مــا حــدث خــالل فــرتة نهاي

ABSG Arabic 2016-1Q Body.indd   67 10/27/15   2:13 PM



٦8

بالقــرب منهــام. ورمبــا مــا كانــا ليالحظــاه لــو أنــه مل يدخــل معهــام يف الحــوار ويســألهام عــن 
ــا 24 : 17(. ــام الشــديد )لوق ســبب حزنه

وقــد عمــل هــذا الســؤال عــىل إثــارة الشــخص الَّــِذي اْســُمُه كَلْيُوبَــاُس، وتســاءل مندهشــاً   
ــأل  ــد س ــت. وق ــي حدث ــور الت ــكل األم ــاًل ب ــون جاه ــب أن يك ــذا الغري ــن له ــف ميك ــن كي ع

ــا 24 : 19(. ــَي؟« )لوق ــا ِه ــالً: »َوَم ــَب قائ ــخص الغري ــاُس الش كَلْيُوبَ

ــاَم كان  ــام لِ ــدم فهمه ــر ع ــان ويُظه ــذان الرج ــه ه ــذي قال ــا ال ــا 24 : 19ـ35. م ــرأ لوق اق
ــق؟   ــيح الح ــام املس ــرَّ له ــف ف ــدث، وكي يح

 

ــفار  ــأ لألس ــام لج ــة. فك ــفار املقدس ــىل األس ــيح كان ع ــز املس ــِديد وتَرْكِي ــظ أن كل تَْش الح  
املقدســة يف معركتــه مــع الشــيطان يف الريــة، لجــأ إليهــا هنــا ايضــاً مــن أجــل أن يزيــل الظلمــة 
ــخ املســيح يف ذهنــيِّ تلميــذيِّ عمــواس  التــي كانــت تكتنــف هذيــن الرجلــني. فقــط بعــد أن رسَّ
تعاليــم األســفار املقدســة التــي تتحــدث عنــه وعــن مرســليته ، قــام املســيح بعــد ذلــك بتقديــم 
بعــض االختبــارات القويــة للمســاعدة عــىل تعزيــز وتدعيــم تلــك التعاليــم الكتابيــة: أوالً، أعلــن 
املســيح عــن نفســه لهــام، مبيِّنــاً لهــام أنــه قــد قــام بالفعــل مــن بــني األمــوات؛ ثانيــاً، »اْختََفــى 
َعْنُهــاَم« )عــد 31(. وهكــذا كان لــدى هذيــن التلميذيــن الكثــري مــن األســباب لإميــان، وذلــك يف 
ضــوء مــا قدمــه لهــام املســيح مــن دراســة واضحــة جــداً لألســفار املقدســة فيــام يتعلــق باملــوت 
الكفــاري للمســيح، إضافــة إىل مــا تــىل ذلــك مــن اختبــارات قويــة متثَّلــت يف ظهــوره لهــام ثــم 

اختفائــه عنهــام.

ــور  ــة مح ــفار املقدس ــل األس ــيح يجع ــد املس ــل، نج ــة األناجي ــام يف كاف ــدداً، ك ــا، مج هن
حواراتــه ومحادثاتــه. كيــف ميكننــا، إذن، حاميــة أنفســنا ضــد أي نــوع مــن التفكــر الــذي 

ــاب املقــدس؟  ــلْطَة الكت ــة وُس ــا نشــكك يف أهمي مــن شــأنه أن يجعلن

19 شباط )فرباير( الجمعة

ملزيد من الدرس
عندمــا كان املســيح بالجســد هنــا عــىل األرض كان يطــرد الشــياطني )لوقــا 6 : 18(، ومينــح   
الرجــاء للمســاكني واليائســني )لوقــا 6 : 20ـ23(، ويُظهــر كيــف ميكــن أن نُحــب النــاس محبــة 
ــدأ  ــا 7 : 12ـ16(، وه ــة )لوق ــد املئ ــادم قائ ــفى خ ــد ش ــا 6 : 27-49(، وق ــة )لوق ــري مرشوط غ
العاصفــة )لوقــا 8 : 22ـ25(، وحــرر الرجــل الــذي كان فيــه الــرُّوح النَِّجــس يف كُــورَِة الَْجَدِريِّــنَي 
مــن َشــيَاِطنَي كَِثــريًَة َدَخلـَـْت ِفيــِه )لوقــا 8 : 26ـ39(، وشــفى امــرأة كانــت مصابــة بنــزف دم منــذ 
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ــا 8 : 41 و 42 و 49ـ56(،  ــوات )لوق ــن األم ــرس م ــة ياي ــام ابن ــا 8 : 43ـ48(، وأق ــنة )لوق 12 س
بــل وأقــام لعــازر مــن املــوت بعــد أن كان قــد مــات منــذ أربعــة أيــام )يوحنــا 11 : 39ـ44(. 
لقــد فعــل املســيح كل هــذا وغــريه الكثــري، ومــع ذلــك كان النــاس ال يزالــوا يجــدون صعوبــة يف 
أن يؤمنــوا بــه. »إنــه حتــى تالميــذ املســيح كانــوا بطيئــني يف التعلــم والفهــم. فعــىل الرغــم مــن 
محبتهــم لــه وتوقريهــم لشــخصه، إاّل أن إميانهــم بــه بوصفــه ابــن اللــه كان إميانــاً متذبذبــاً. وقــد 
أظهــرت إشــاراتهم املتكــررة إىل تقاليــد اآلبــاء وســوء فهمهــم املتواصــل لحواراتــه ومناقشــاته، 
كــم كان مــن الصعــب بالنســبة لهــم تحريــر أنفســهم مــن الخرافــات« )روح النبــوة، مخطوطات 
صــادرة، مجلــد 18، صفحــة 116(. إن اإلميــان هــو عطيــة مــن اللــه ولكنــه عطيــة ميكــن للنــاس 
ــرصاع  ــام أن ال ــة، ك ــة واقع ــو حقيق ــا ه رن ــبق وُحذِّ ــام س ــيطان وك ــك ألن الش ــا. وذل مقاومته
العظيــم هــو أيضــاً حقيقــة واقعــة؛ إضافــة إىل أن العــدو يعمــل بجــد ليجعلنــا نشــك وال نؤمــن. 
إن أســاس الخــالص هــو اإلميــان مبــا فعلــه املســيح مــن أجلنــا؛ ويعلــم الشــيطان ذلــك، ولهــذا 
ســيحاول فعــل كل يشء بوســعه، ليحيدنــا عــن هــذا اإلميــان. لكــن الجيــد يف األمــر، وهــو مــا 
ــكنا باملســيح  يجــب أن نتذكــره دامئــاً، هــو أن املســيح أقــوى مــن الشــيطان دامئــاً؛ وإذا نحــن متسَّ

فــإن الشــيطان ال ميكنــه أن يهزمنــا.

أسئلة للنقاش
1. مــا هــي اإلجابــة التــي ســتعطيها لشــخص مــا إذا ســألك قائــاً، »إذا كان للمســيح الكثــر من 
الســلطان عــل الطبيعــة فلــامذا يقــع كثــرون مــن النــاس، مبــا يف ذلــك املســيحيني أنفســهم، 
ــن  ــه م ــا تقدم ــع م ــم م ــرصاع العظي ــة ال ــق حقيق ــف تتواف ــة؟ كي ــوارث الطبيعي ــة للك ضحي

جــواب؟«
ــاب  ــه الكت ــذي يقول ــا ال ــيح وم ــن باملس ــا لنؤم ــي لدين ــباب الت ــض األس ــي بع ــا ه 2. م
املقــدس عنــه؟ ملــاذا مــن املهــم اإلبقــاء عــل هــذه األســباب نصــب عيوننــا دامئــاً؟ أيضــاً، 
وعــل الرغــم مــن العديــد مــن األســباب الوجيهــة التــي لدينــا لإلميــان باملســيح، ملــاذا يجــد 
الكثــر مــن النــاس صعوبــة يف اإلميــان بــه؟ مــا هــي األمــور التــي تتســبب يف جعلنــا نشــك، 

ومــا هــي أفضــل وســيلة للتعامــل مــع هــذه األمــور؟
3. كــام رأينــا يف درس هــذا األســبوع، فقــد اختــار املســيح بعــض االشــخاص الذيــن كانــت 
لديهــم عيوبهــم ونقائصهــم، كباقــي البــرش، للعمــل معــه. مــا هــو الرجــاء الــذي ميكنــك أن 
تســتخلصه مــن هــذه الحقيقيــة فيــام يتعلــق بكيــف ميكــن للمســيح أن يســتخدمك، عــل 

الرغــم مــن نقــاط الضعــف الخاصــة بــك؟   
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20-26 شباط )فرباير(الدرس التاسع

الرصاع العظيم
 والكنيسة األوىل

السبت بعد الظهر
ــال  ــن 11 : 1ـ9؛ أع ــل 1 : 6ـ٨؛ 2 : 5ـ12؛ تكوي ــال الرس ــبوعية: أع ــع األس املراج

الرســل 4 : 1ـ30 و 7 : 54 و 10 : 12ـ29.
ــا  ــانَاِن َعِدميَ ــاَم إِنَْس ــا، َوَوَجــُدوا أَنَُّه ــرَُس َويُوَحنَّ ــامَّ َرأَْوا ُمَجاَهــرََة بُطْ آيــة الحفــظ: »َفلَ
ُبــوا. َفَعرَُفوُهــاَم أَنَُّهــاَم كَانَــا َمــَع يَُســوَع« )أعــامل الرســل 4 : 13(. ــاِن، تََعجَّ يَّ الِْعلْــِم َوَعامِّ

لقــد كان أعظــم عائــق واجهــه املســيح عنــد تعاملــه مــع أتباعــه هــو آراءهــم الســابقة.   
فــإن التالميــذ مل يكونــوا يهتمــوا إال قليــالً بــكل مــا كان املســيح يقولــه إذا مل يكــن متوافقــاً مــع 
افكارهــم الســابقة فيــام يتعلــق مبَــن ينبغــي أن يكــون املســيح بالنســبة لهــم وبالنســبة لألمــة 
ــذ يســألونه بشــأن  ــه إىل أن جــاء وقــت صعــود املســيح إىل الســامء كان التالمي ــة. فإن اليهودي

قيامــه بتحريــر األمــة اليهوديــة مــن الرومــان. 
إال أنــه بعــد عــرشة أيــام مــن الصــالة والرشكــة الوثيقــة يف حضــور اللــه بــدأت هــذه األفــكار   
ــا  ــذ عــىل اســتعداد لســامع م ــتَبَْدُل بالحــق أخــرياً، وعندهــا كان التالمي الســابقة الســائدة تُْس
قالــه اللــه لهــم. وقــد مهَّــد ذلــك األمــر الطريــق أمــام األحــداث املدهشــة التــي حصلــت يف يــوم 

الخمســني، بعــد مــوت وقيامــة وصعــود املســيح. 
وبطبيعــة الحــال، كانــت الكنيســة ال تــزال تواجــه العديــد مــن التحديــات، خصوصــاً مــن   
القــادة الدينيــني املحليــني، الذيــن كان البعــض منهــم عازمــاً عــىل التخلّــص مــن التالميــذ كــام 

تخلَّصــوا مــن املســيح. 
ــرق  ــاً بط ــم معلن ــرصاع العظي ــوع ال ــبوع موض ــذا األس ــرى يف درس ه ــا س ــذا، فإنن وهك  
ــن يف  ــك الذي ــعي أولئ ــالل س ــن خ ــي م ــكل علن ــاً بش ــرصاع متجلي ــذا ال ــرى ه ــة. وس مختلف
الســلطة، وبإيعــاز مــن الشــيطان، إىل قمــع الحــق. ولكننــا ســنجد أيضــاً الــرصاع العظيم مســتعراً 

ــرشي. ــب الب ــامق القل ــتعر يف أع ــه مس ــة: إن ــر أهمي ــه أك ــوظ ولكن ــري ملح ــكان غ يف م
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ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــر(. 27شــباط )فرباي

21 شباط )فرباير( األحد

بداية البداية الجديدة

ــة  ــد عــىل القيام ــذ للتأكي ــع التالمي ــاً م ــوات، قــى املســيح 40 يوم ــه مــن األم بعــد قيامت  
وليســاعدهم عــىل أن يفهمــوا ملكــوت اللــه بشــكل أفضــل )أعــامل 1 : 3؛ 1كورنثــوس 15 : 4ـ7(. 
مــع ذلــك، فإنــه وحتــى أثنــاء تجمعهــم وقبــل أن يغــادر املســيح إىل الســامء بوقــت قليــل، كان 
الــيء الــذي يســتحوذ عــىل عقــول التالميــذ هــو مــا إذا كان هــذا هــو الوقــت املناســب ألن 

يقهــر املســيح الرومــان أخــرياً )أعــامل 1 : 6(.
ــة لدرجــة أنهــم  ــة للغاي لقــد كانــت أفكارهــم الخاصــة بشــأن مــا ينبغــي أن يحــدث قوي  
ــة أعــوام ونصــف مــن  ــى بعــد ثالث ــم. وحت ــه املســيح له ــا كان يقول ببســاطة مل يصغــوا إىل م
تلّقــي التعليــم )مــا يعــادل شــهادة جامعيــة( عــىل يــد أفضــل وأعظــم معلــم عرفــه العــامل، كان 

ــم نبذهــا. ــي كان عليه ــة الت ــم الخاطئ ــد مــن املفاهي ــذ العدي ــدى التالمي ــزال ل ال ي

ــل   ــدل ع ــذي كان ي ــذ ال ــؤال التامي ــل س ــيح ع ــاوب املس ــف ج ــامل 1 : ٦ـ8. كي ــرأ أع اق
ــليته؟ ــة مرس ــم لحقيق ــدم إدراكه ــم وع جهله

 

ــز املســيح عــىل املســألة الرئيســة، بــدالً مــن إضاعــة الوقــت، يف محاولــة تصحيــح  لقــد ركّ  
كل ســوء فهــم لديهــم. فبالنســبة لــه، كان العمــل عــىل جعلهــم مملوئــني ومخولــني مــن الــروح 

ــة بكثــري مــن املناقشــات السياســية.  القــدس أكــر أهمي
وبعــد أن رأى التالميــُذ املســيّح يصعــُد يف الّســحب ويختفــي عــن أنظارهــم الحظــوا وجــود   
شــخصني يقفــان إىل جوارهــم. وقــد أخرهــام الرجــالن أن املســيح ســيعود. وكــام تــم قبولــه يف 
الســامء كَملــك منتــرص فإنــه ســيعود مــرة أخــرى بوصفــه امللــك واملنتــرص الــذي كانــوا يحلمــون 
ــَل. لكــن ذلــك اليــوم ســوف يفــوق حتــى أعظــم  ــَك إِىَل إرِْسَائِي بــه عندمــا ســألوه عــن رَدِّ الُْملْ
أحالمهــم، وذلــك ألن املســيح ســيأيت بوصفــه َملــك كل الخليقــة، وليــس مجــرد َملــك عــىل قطعة 
ــون إىل أورشــليم ،  ــل الزيت ــذاً مــن جب مــن األرض يف الــرشق األوســط. عــاد االحــد عــرش تلمي
وكانــت رؤوســهم مليئــة بالذكريــات وكانــت قلوبهــم متوهجــة بالحقائــق التــي أعلنهــا املســيح 
لهــم )عــىل األقــل عندمــا فهموهــا(. لكنهــم كانــوا بحاجــة إىل يشء أكــر مــن ذلــك. لقــد طلــب 
منهــم املســيح االنتظــار لبضعــة أيــام إىل أن يعتمــدوا مــن الــروح القــدس )أعــامل 1 : 4 و 5(، 
ألنــه عــىل الرغــم مــن أن العــدو قــد ُهــزم، إال أنَّ أمــره مل ينتــِه بعــد. لذلــك كانــوا بحاجــة إىل 

قــوة مــن األعــايل لــك يتمكنــوا مــن القيــام مبــا دعاهــم املســيح إىل القيــام بــه.
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ــذ  ــا التامي ــل به ــي تعام ــة الت ــني الطريق ــي ب ــرق الرئي ــو الف ــا ه ــامل 1 : 14. م ــرأ أع اق
مــع بعضهــم البعــض اآلن، مقارنــة بــذي قبــل. عــل ســبيل املثــال، مــا نــراه يف متــى 20 : 
20ـ24، ومــا هــي الرســالة التــي لنــا فيــام يتعلــق بهــذا التغيــر الــذي طــرأ عــل موقفهــم 
ومســلكهم؟ بأيــة طــرق ميكنــك التخــّي عــن الــذات مــن أجــل أن تكون مســتعداً النســكاب 

الــروح القــدس؟ 

22 شباط )فرباير( االثنني

يوم الخمسني

ملــدة عــرشة أيــام، كان أتبــاع املســيح يَُصلُّــون ويقيِّمــون اختباراتهــم مــع املســيح يف ضــوء   
األســفار املقدســة، وكانــوا يُظهــرون تواضعــاً وتقبــاّلً لواحدهــم اآلخــر، وأخــرياً ســمحوا للــروح 
القــدس بــأن يطبــع الحــق عــىل قلوبهــم. وكــام كان ُروُح اللــِه يـَـرِفُّ َعــىَل َوْجــِه الِْميَــاِه يف بدايــة 
ــَنٌة  ــْم أَلِْس ــرَْت لَُه ــذ »َوظََه ــن التالمي ــد م ــىل كل واح ــك ع ــه كذل ــق، رَفَّ روح الل ــة الخل عملي
ُمْنَقِســَمٌة كَأَنََّهــا ِمــْن نـَـاٍر َواْســتََقرَّْت َعــىَل كُلِّ َواِحــٍد ِمْنُهــْم« )أعــامل 2 : 2 و 3(. وقــد كان ذلــك 

مبثابــة بدايــة جديــدة، خلــق جديــد.

اقــرأ أعــامل 2 : 5ـ12. مــا أهميــة مــا حــدث كــام هــو معلــن يف هــذه الفقــرات الكتابيــة؟ 
قــارن مــا جــاء يف هــذه الفقــرة مــع مــا جــاء يف تكويــن 11 : 1ـ9.

 

يف وقــت مــا بعــد الطوفــان، قــرر ســكان األرض بنــاء بــرج يصــل إىل الســامء )تكويــن 11 :   
1ـ9(. وملنعهــم مــن مواصلــة هــذا املســعى املتغطــرس واألحمــق )وكذلــك الــرشور الجديــدة 
َدُهــُم الــرَّبُّ ِمــْن  التــي كانــوا يبتكرونهــا، تكويــن 11 : 5 و 6(، قــام اللــه ببلبلــة ألســنتهم »فَبَدَّ

ــن 11 : 7ـ9(. ــِه كُلِّ األَرِْض« )تكوي ــىَل َوْج ــاَك َع ُهَن
ويف يــوم الخمســني، قــام اللــه بعمــل العكــس. فهنــا ميكننــا أن نــرى مجموعــة مــن النــاس   
ال يبنــون بــرج بابــل جديــد ولكنهــم كانــوا مســتعدين إلعــالن األخبــار الســارة بأنــه يف يــوم مــا 

ــد.  ســيتالىش الــرش إىل األب
ــاَمِء« )أعــامل  ــٍة تَْحــَت السَّ يف ذلــك اليــوم كان يســكن يف أورشــليم أنــاس« أَتِْقيَــاُء ِمــْن كُلِّ أُمَّ  
2 : 5(؛ قــارن ذلــك بالتشــتت الــذي حــدث عنــد بــرج بابــل(، وقــد اجتمــع كل هــؤالء وُهــم يف 
حالــٍة مــن الذهــول والدهشــة ألن كل واحــد منهــم ســمع التالميــذ يتحدثــون بلغتــه الخاصــة 

)أعــامل 2 : 6ـ11(.
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ــن  ــدث ع ــد تح ــاس. وق ــؤالء الن ــة ه ــانحة ملخاطب ــة س ــك فرص ــرس يف ذل ــد رأى بط وق  
ــرب )أعــامل 2 : 17ـ21(.  ــاة ال ــاس ملالق ــن شــأنه إعــداد الن ــذي ِم ــروح القــدس ال انســكاب ال
وقــد أشــار إىل مرســلية املســيح لفدائنــا، ووبـّـخ النــاس عــىل صلبهــم للمســيح )أعــامل 2 : 23(. 
وملــا ســمع النــاس ذلــك »نُِخُســوا يِف قُلُوِبِهــْم« )أعــامل 2 : 37(، واعتمــد 3.000 شــخصاً وانضمــوا 

ــامل 2 : 41(. ــذ )أع إىل التالمي

ــن قــد وافقــوا، بإيعــاز مــن الشــيطان، عــل مــوت املســيح، أصبحــوا  وحــدث أن بعضــاً ِممَّ
اآلن تحــت تأثــر الــروح القــدس واهتــدوا إىل املســيح. مــاذا يخربنــا ذلــك عــن قــدرة اللــه، 
ليــس فقــط عــل مغفــرة أســوأ الخطايــا ولكــن عــل تغيــر أقــى وأصلــب القلــوب أيضــاً؟

23 شباط )فرباير( الثاثاء

مواجهة الصدوقيني

اقـرأ أعـامل 4 : 1ـ30. كيـف يتجـل الـرصاع العظيـم هنـا؟ بأيـة طـرق يعـد ذلك مجـرد مثال 
واحـد حـول كيـف أن هـذا الرصاع كان وال يـزال محتدما عل مـر التاريخ؟ كيف نرى الشـيطان 

يعمل هنا، وكيف نرى الرب يعمل، كذلك؟

 

»وقــد رأى الكهنــة والرؤســاء أن املســيح قــد متجــد أكــر منهــم. أمــا الصدوقيــون، الذيــن   
مل يكونــوا يؤمنــون بالقيامــة، فــإذ ســمعوا الرســل يعلنــون أن املســيح قــد قــام مــن األمــوات 
ــوا معجــزات  ــام ويصنع ــص املق ــرزوا باملخل ــأن يك ــمح للرســل ب ــه إذا ُس ــني أن ــوا، متحقق غضب
ــا تســتأصل  ــان م ــة ورسع ــر القيام ــي تنك ــدة الت ــاس ســريفضون العقي ــع الن ــإن جمي باســمه ف

ــة 61(. ــل، صفح ــامل الرس ــوة، أع ــيعة« )روح النب ش
إن مــا أغضــب هــؤالء القــادة بشــكل خــاص هــو الشــفاء الــذي أجــراه الــرب مــن خــالل   
بطــرس )أنظــر أعــامل الرســل 3 : 1ـ10(. لكــن التالميــذ مل يتزعزعــوا عندمــا تــم معارضتهــم ِمــن 
يَّــاِن« بهــذا العمــل  ِقبــل هــؤالء القــادة. مل يتوقــع القــادة أن يقــوم »إِنَْســانَاِن َعِدميَــا الِْعلـْـِم َوَعامِّ
ــر  ــوا يف األم ــع، تباحث ــارج املجم ــذ خ ــروج التالمي ــادة بخ ــر الق ــد أن أم ــامل 4 : 13(. وبع )أع
وظنــوا أنــه لــو أنهــم أمــروا التالميــذ بعــدم التعليــم باســم املســيح فــإن التالميــذ ســيمتثلون 

لألمــر بخضــوع )أعــامل 4 : 18(. ولكنهــم كانــوا عــىل خطــأ. 
ــد  ــه )أعــامل 4 : 24(. وق ــن وســبحوا الل ــذ وانضمــوا لآلخري ــك، عــاد التالمي ــدالً مــن ذل فب  
صلــوا مــن أجــل أن مينحهــم اللــه املزيــد مــن الشــجاعة ومــن أجــل أن ميــد يــده مبزيــد مــن 
ــراً  ــه نظ ــة. فإن ــرتة طويل ــار لف ــة إىل االنتظ ــوا بحاج ــامل 4 : 29 و 30(. ومل يكون ــفاء )أع الش
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لشــعبية التالميــذ املتزايــدة كان النــاس يحــرضون مرضاهــم إىل الشــوارع »َحتَّــى إَِذا َجــاَء بُطـْـرُُس 
يَُخيِّــُم َولـَـْو ِظلُّــُه َعــىَل أََحــٍد ِمْنُهــْم« )أعــامل 5 : 15(. وقــد جــاءت الجمــوع مــن املــدن املحيطــة 

وتــم شــفاء جميــع مرضاهــم )أعــامل 5 : 16(.
ــادة، عدميــو  ــم يتضــح ويتجــىل: فقــد كان الق ــرى الــرصاع العظي ــا يف كل هــذا أن ن وميكنن  
الضمــري يســعون إىل قمــع الحــق؛ وكان النــاس الصادقــون يقــرأون األســفار املقدســة ويصلّــون 
مــن أجــل الحصــول عــىل القــوة اإللهيــة وشــفاء األمــراض وربــح النفــوس. وعــىل الرغــم مــن 
أنــه يبــدو لنــا أن األمــور ال تســري معنــا بشــكل جيــد دامئــاً كــام حــدث مــع التالميــذ هنــا، إال 
أنــه يجــب علينــا أال ننــى أبــداً كيــف ســينتهي الــرصاع العظيــم يف نهايــة املطــاف، وكيــف أن 

نرصتنــا النهائيــة مؤكــدة، وذلــك بســبب مــا أنجــزه املســيح مــن أجــل البرشيــة جمعــاء.

24 شباط )فرباير( األربعاء

رجم اْسِتَفانُوُس

مل يكــن التالميــذ وحدهــم هــم الذيــن كانــوا يَلَْقــوَن معارضــة ِمــن ِقبــل املؤسســة الدينيــة يف   
فــرتة األيــام األوىل للكنيســة. فقــد قــام القــادة الدينيــون مبحــاورة اســتفانوس الــذي كان ممتلئــاً 
ــْعِب« )أعــامل 6 : 8(. وكانــت  ــًة يِف الشَّ ــاٍت َعِظيَم ــَب وَآيَ ــُع َعَجائِ ًة، ]و[ كَاَن يَْصَن ــوَّ ــا َوقُ »إِميَانً
شــهادته مقنعــة جــداً لدرجــة أن خصومــه قــد قامــوا يف الواقــع بتلفيــق قصــص كاذبــة ضــده 

وقامــوا عــىل أثرهــا بخطفــه وإحضــاره إىل املجمــع )أعــامل 6 : 9ـ14(. 

ويف أعــامل 7 : 2ـ53، يقــدم اْســِتَفانُوُس رســالة قويــة ألولئــك الذيــن اتهمــوه. اقــرأ أعــامل 7 
: 54، التــي تقــول أنهــم »َحِنُقــوا ِبُقلُوِبِهــْم«؛ مبعنــى أنهــم اُِدينــوا بكامــه. ونقــرأ يف أعــامل 2 : 
37 أن آخريــن قــد اقتنعــوا )نُِخُســوا يِف ُقلُوِبِهــْم( أيضــاً بعــد ســامع بطــرس يُشــر باتهــام مامثــل 
ضدهــم. مــاذا كان الفــرق يف الــردود عــل اإلدانــات، ومــاذا يُخربنــا هــذا عــن مــدى أهميــة أن 

يكــون لــدى املــرء قلبــاً خاضعــاً للــه؟  

 

كان الرســل قــد اســتطاعوا حتــى اآلن التعامــل مــع القــادة الدينيــني والــرد عــىل مجادالتهــم   
دون التعــرّض ألذيــة بالغــة، لكــن عندمــا حــاول اســتفانوس عمــل الــيء ذاتــه تــم قتلــه مــن 
ــن ِقبــل  ــة جهــود مكثفــة ِم ــن مــوت اســتفانوس عــن بداي ــة. وقــد أعل ــل الحشــود الغاضب ِقب
ــاع املســيح يتعرضــون  ــة كان أتب ــى هــذه املرحل ــه حت ــدة. فإن ــة الجدي الشــيطان ملحــو الحرك

ــاع املســيح.   ــني أتب ــه مــن ب ــم قتل ــد، لكــن اســتفانوس كان أول مــن ت للمضايقــة والتهدي
ــادة  ــد أوعــز إىل بعــض الق ــإذا كان الشــيطان ق ــك؟ ف ــوا يتوقعــون غــري ذل لكــن، هــل كان  

بقتــل املســيح، فمــن املؤكــد أن أتباعــه مل يتوقعــوا شــيئاً أقــل ألنفســهم؟
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ــدو يف  ــة يف خضــم مــا يب ــم عــىل إحــراز الغلب ــة الــرصاع العظي ــه طيل ــع، يعمــل الل وبالطب  
كثــري مــن األحيــان أنــه هزميــة. ومل يكــن األمــر مختلفــاً هنــا فيــام يتعلــق مبقتــل اســتفانوس. 
ــدور  ــراً لل ــري شــاول ليكــون عضــواً يف مجمــع الســنهدريم تقدي »وبعــد مــوت اســتفانوس اخت
الــذي قــام بــه يف تلــك املأســاة . وقــد ظــل بعــض الوقــت أداة قويــة يف يــد الشــيطان إلمتــام 
متــرده علــق ابــن اللــه . ولكــن بعــد ذلــك بقليــل كان هــذا املضطهــد الــذي ال يرحــم مزمعــاً 
أن يســتخدم يف بنــاء الكنيســة التــي كان اآلن يهدمهــا . إن ســيداً أقــوى وأعظــم مــن الشــيطان 
قــد اختــار شــاول ليأخــذ مــكان اســتفانوس الشــهيد ليكــرز ويتــأمل ألجــل اســم املســيح وينــرش 
يف كل األماكــن القاصيــة والدانيــة أخبــار الخــالص بدمــه الكريــم« )روح النبــوة، أعــامل الرســل، 

صفحــة 82(.

أحيانــاً نــرى الــيء الجيــد الــذي ينجــم عــن يشء يكــون مــن الواضــح أنــه رش. وهــذا أمــر 
رائــع. مــع ذلــك، مــاذا نفعــل عندمــا ال نــرى شــيئاً جيــداً ينتــج عــن الــيء الرشيــر، بــل 

وال نــرى ســوى املزيــد مــن الــرش؟ 

25 شباط )فرباير( الخميس

تغير املواقف

مل يكــن التالميــذ يصارعــون مــع أفكارهــم الســابقة فحســب، وهــي االفــكار التــي منعتهــم   
مــن فهــم مــا علمــه املســيح لهــم، لكنهــم كانــوا ايضــاً يتشــاركون مــع بقيــة أبنــاء وطنهــم يف 
ــي  ــامرية الت ــرأة الس ــة امل ــو قص ــك ه ــىل ذل ــة ع ــة. وأحــد األمثل ــزات القومي ــرات والتحي النع
بُــوَن أَنَّــُه  طلــب املســيح منهــا أن تعطيــه بعــض املــاء ليــرشب. لقــد تفاجــأ التالميــذ وَكَانـُـوا يَتََعجَّ

ــْرِ )يوحنــا 4 : 27(. ــْرأَُة الســامرية عنــد الِْب ــَع الَْم ــُم َم يَتََكلَّ
وقــد اتضحــت التحيّــزات القوميــة أيضــاً يف قصــة كَرْنِيلِيُــوَس، قائــد مئــة رومــاين كان مقــره   
يف قيرصيــة. وقــد كان كَرْنِيلِيُــوُس »تَِقــيٌّ َوَخائـِـُف اللــِه« )أعــامل 10 : 2(، وكان يحظــى باحــرتام 
كبــري ِمــن ِقبــل الســكان املحليــني )عــد 22(. وقــد طلــب منــه املــالك أن يرســل يف طلــب بطــرس 
مــن يافــا )عــد 22؛ انظــر أيضــاً األعــداد 3ـ8(. ويف الوقــت نفســه كان بُطـْـرُُس يف يافــا وقــد َصِعــَد 
َ )عــد 9(. ويف ظــل احتامئــه مــن أشــعة الشــمس املحرقــة وتعرّضــه لنســيم  ــطِْح لِيَُصــيِّ َعــىَل السَّ
البحــر البــارد، اســرتخى بطــرس قليــالً وبــدأ يشــعر بالجــوع، وبينــام كان بطــرس يف انتظــار وجبــة 
ــا غريبــة. فقــد انفتحــت الســامء ونــزل منهــا  الغــداء التــي كان يعدهــا لــه مضيفــوه، رأى ُرْؤيَ
الٍَة َعــىَل األَرِْض«. ويف داخــل هــذه  يشء يشــبه املــالءة الضخمــة »َمْربُوطـَـٍة ِبأَْربََعــِة أَطـْـرَاٍف َوُمــدَّ
املــالءة كانــت هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن الكائنــات التــي كانــت تعتــر بالنســبة لــه »َدنَِســًة 

أَْو نَِجًســًة«، وقــد طُلــب منــه يف الرُّْؤيـَـا أن يذبــح ويــأكل )أعــداد 11ـ14(.
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مــاذا كان رد فعــل بطــرس عندمــا طُلــب منــه أن يــأكل طعامــاً »دنســاً«، ومــا الــذي تعنيــه 
الرؤيــا؟ أعــامل 10 : 12ـ29.

 

إن اللــه يف هــذه الرؤيــا كان يعلـّـم بطــرس درســاً هامــا. يعتقــد بعــض النــاس يف يومنــا هــذا   
أن هــذه الرؤيــا التــي رآهــا بطــرس كانــت إيذانــاً بالوقــت الــذي قــام اللــه فيــه بتغيــري النظــام 
الغــذايئ لإنســان والســامح للنــاس بــأن يأكلــوا مــا يحلــو لهــم. مــع ذلــك، فــإن هــذا ليــس هــو 
مــا فهمــه بطــرس مــن الرؤيــا. فقــد تســاءل يف بدايــة األمــر عــن مــا تعنيــه هــذه الرؤيــا؛ فــإن 
معناهــا مل يكــن واضحــاً يف البدايــة )أعــامل 10 : 17(. وعندمــا جــاء رجــال كَرْنِيلِيُــوَس ورشحــوا 
مهمتهــم، شــعر بطــرس بــرضورة العــودة معهــم )أعــام ل10 : 22 و 23(. وعندمــا التقــى بطــرس 
بكرنيليــوس كان مبقــدوره إخبــار كرنيليــوس مبعنــى الرؤيــا. فقــد أدرك بطــرس مــن خــالل الرؤيــا 
ــة  ــِم هــم أيضــاً نفوســاً ثين ــأن االشــخاص مــن األَُم ــص العــامل أجمــع، وب أن املســيح هــو مخلّ
مــات املســيح ألجلهــا )أعــامل 10 : 34-48(. لقــد كان بطــرس يتعلـّـم درســاً نحــن جميعــاً ال نزال 
بحاجــة إىل تعلّمــه. ففــي املســيح تحطمــت كل الحواجــز؛ وكل متييــز بــني اليهــود واألمــم، وبــني 
ــَدُه«  ــوٌل ِعْن ــِرَّ َمْقبُ ــُع الْ ــِذي يَتَِّقيــِه َويَْصَن ــٍة، الَّ ــْل يِف كُلِّ أُمَّ جميــع النــاس، مل يعــد موجــوداً، »بَ

)أعــامل 10 : 35(.

مــن الجيــد أن نؤمــن أننــا جميعــاً واحــٌد يف املســيح؛ فهــذا مــا يعلّمــه الكتــاب املقــس. لكــن 
ولألســف، هــذا ليــس مــا نشــعر بــه دامئــاً يف قلوبنــا، حتــى يف الكنيســة، أليــس كذلــك؟ أوالً، 
كيــف ميكننــا إدراك وماحظــة مــا نتمســك بــه مــن تحّيــزات وأفــكار مســبقة؛ ثانيــاً، كيــف 

ميكــن، بقــوة اللــه، تطهرنــا مــن هــذه التحّيــزات واألفــكار املســبقة؟ 

26 شباط )فرباير( الجمعة

ملزيد من الدرس
كتــب املؤلــف الــرويس فيودور دوستويفســك عن عــودة املســيح إىل األرض، ولكنــه مل يكتب   
ــاً لقصــة دوستويفســك  ــك، ووفق ــن ذل ــدالً م ــدس. ب ــاب املق ــواردة يف الكت ــة ال ــا بالطريق عنه
املختلقــة عــن مــا يــرد يف الكتــاب املقــدس، فقــد عــاد املســيح عندمــا كانــت »محاكــم التفتيش« 
ــاً  ــرش. ووفق ــم لل ــم ونفوذه ــتخدمون قوته ــون يس ــادة الديني ــا كان الق ــا وعندم يف أوج قوته
لدوستويفســك، فقــد أمــر املحقــق الكبــري يف محاكــم التفتيــش بالقبــض عــىل املســيح، الــذي 
جــاء كفــالح متواضــع حيــث تــم الــزج بــه يف زنزانــة. ويف تلــك الليلــة قام املحقــق بزيارة املســيح 
يف الســجن وانتقــده ألنــه منــح الحريــة للبــرش. وقــال املحقــق للمســيح، »بــدالً مــن أن تنتــزع 
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حريــة البرشيــة عنهــم قمــت بجعــل هــذه الحريــة أكــر مــن أي وقــت مــى! هــل نســيت أن 
اإلنســان، وفيــام يتعلــق مبعرفــة الخــري والــرش، يفّضــل الســالم بــل، وحتــى املــوت، عــىل حريــة 
االختيــار؟ إنــه ليــس هنــاك مــا هــو أكــر إغــراء لإنســان مــن حريــة الضمــري، لكــن ليــس هنــاك 
مــا هــو أكــر مدعــاة للمعانــاة مــن تلــك الحريــة.« وعــىل الرغــم مــن جرأتــه وســخريته، إاّل أن 
رجــل الديــن هــذا كان محقــاً إىل حــد مــا. فانظــر إىل مــا فعلــه النــاس بحريتهــم. فــإن أمــوراً 
مثــل األمل والــرش والخطيــة واملعانــاة واملــوت قــد نتجــت عــن الحريــة أو عــن ســوء اســتخدام 
ــا أن نحــب  ــدة التــي كان ميكنن ــة، والطريقــة الوحي ــات ُمِحبَّ ــا ككائن ــه خلقن ــة. لكــن الل الحري
مــن خاللهــا هــي أن نُْخلَــق أحــراراً. الكثــري مــام يــدور الــرصاع العظيــم حولــه يف هــذا العــامل 
قــد تأثــر مبــا فعلــه النــاس ومــا زالــوا يفعلونــه بالعطيــة املقدســة التــي للحريــة، وهــي عطيــة 
ثينــة ومكلِّفــة جــداً )ويعلــن الصليــب مــدى كلفــة هــذه العطيــة(. وكــام رأينــا هــذا األســبوع، 
فــإن بعضــاً ممــن ســمعوا عــن البشــارة تابــوا واعطــوا حياتهــم للمســيح؛ وآخــرون قامــوا بقتــل 
الرســول الــذي حمــل البشــارة إليهــم. إن الحريــة هــي عطيــة ثينــة، ولكننــا بحاجــة إىل نكــون 

حذريــن جــداً بشــأن مــا نفعلــه بهــذه الحريــة.

أسئلة للنقاش
ــة  ــا يف املســيح. وهــذه هــي فكــرة قوي ــد عــل وحدتن ــد يؤك ــد الجدي 1. ال شــك يف أن العه
جــداً، وقــد كانــت هــذه فكــرة متطرفــة يف حينهــا. ولألســف، فإنــه حتــى يف عرصنــا الحــايل، يف 
القــرن الحــادي والعرشيــن، ال يــزال التحّيــز العرقــي والعنــرصي والتعّصــب القومــي هــو مــن 
أحــد الــرشور التــي ال تــزال موجــودة. اللــه وحــده هــو الــذي يعلــم مــدى التأثــر الســلبي الذي 
أحدثــه هــذا الــرش املتمثــل يف التحّيــز والتحامــل واألفــكار الســابقة. وعــل الرغم من أننــا نتوقع 
حــدوث ذلــك يف العــامل، مــاذا عــن الكنيســة، بــل مــاذا حتــى عــن كنيســتنا نحــن كأدفنتســت 
ســبتيني؟ كيــف تتجــل مثــل هــذه املواقــف الســلبية؟ ملــاذا يعــد مثل هــذا النــوع مــن املواقف 

مناقضــاً جــداً لتعاليــم اإلنجيــل األساســية؟
2. أحيانــاً، نشــعر جميعــاً بتبكيــت الــروح القــدس. كيــف تســتجيب عندمــا يتــم تبكيتــك 
ِمــن ِقبــل الــروح القــدس؟ إنَّ القلــب هــو حقــاً املــكان الــذي يحتــدم فيــه الــرصاع العظيــم! 
كيــف تعمــل االختيــارات التــي نُقــدم عليهــا، عندمــا نبكّــت ِمــن ِقبــل الــروح القــدس، عــل 

إظهــار الجانــب الــذي نقــف عليــه يف الــرصاع العظيــم؟
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27 شباط )فرباير( - 4 آذار )مارس(الدرس العارش

بولس والتمرُّد

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: روميــة 5 : 12ـ21؛ 1كورنثــوس 3 : 12ـ17؛ 1كورنثــوس 12 : 

14ـ26؛ أفســس 6 : 11ـ17؛ 1كورنثــوس 15 : 12ـ1٨.
ــَدَم  ــُت َع ــَس هــَذا الْاَمئِ ــَدَم َفَســاٍد، َولَِب ــُد َع ــَس هــَذا الَْفاِس ــى لَِب آيــة الحفــظ: »َوَمَت
ــٍة’ « )1كورنثــوس 15 :  ــَع الَْمــْوُت إِىَل َغلََب ــُة: ‘بُْتلِ ــٍذ تَِصــرُ الْكَلَِمــُة الَْمكُْتوبَ َمــْوٍت، َفِحيَنِئ

.)54

ــأن  ــات بولــس زاخــرة مبوضــوع الــرصاع العظيــم. ال شــك يف أن بولــس مل يؤمــن ب إن كتاب  
ــة  ــأن أعــامل الشــيطان املتعلق ــه كان يؤمــن أيضــاً ب ــة واقعــة فحســب، ولكن الشــيطان حقيق
ــس  ــّذر بول ــه، يح ــن كتابات ــدة م ــن ع ــاً. ويف أماك ــة أيض ــة واقع ــي حقيق ــوت ه ــداع وامل بالخ
ــة  ــِد« الشــيطان )أفســس 6 : 11(، ويحــذر كذلــك مــن مخادعــات الشــيطان القوي مــن »َمَكاِي

ــالونيك 2 : 9(. ــة )2تس ــة للطبيع ــواه الخارق ــن ق ــى م ــل وحت ــوس 11 : 14(، ب )2كورنث
ــىل  ــيح وع ــىل املس ــاً ع ــزه كان دامئ ــرف أن تركي ــس يع ــات بول ــرأ كتاب ــخص ق ــن أي ش لك  
االنتصــار التــام الــذي أحــرزه املســيح مــن أجلنــا. ومهــام نجــح الشــيطان يف التغلــب عــىل عهــد 
اللــه مــع شــعبه عــر العصــور، إال أن الشــيطان قــد انهــزم متامــاً أمــام املســيح. وقــد تحققــت 
يف املســيح كل وعــود العهــد، وهكــذا تــم ضــامن الخــالص لجميــع َمــن يطالبــون بــه باإلميــان 
والطاعــة، ســواء كانــوا يهــوداً أَْم أمميــني. كــام أن أمانــة املســيح تضمــن أيضــاً إبــادة الشــيطان 

ــم.  ــة الــرصاع العظي ــك نهاي ــادة تامــة )عرانيــني 2 : 14( وتضمــن كذل باملــوت إب
ســننظر يف هــذا االســبوع إىل بعــض الصــور واالســتعارات التــي اســتخدمها بولــس لتوضيــح   
واقــع وحقيقــة املعركــة ولتوضيــح كيــف ينبغــي أن نحيــا عاملــني معــاً ملــا فيــه خــري الكنيســة 

كلهــا، ومجتمــع املؤمنــني املنخرطــني يف هــذا الــرصاع الكــوين.

ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــارس(. 5آذار )م
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2٨ شباط )فرباير( األحد

آدم واملسيح

ويف حــني يشــتهر بولــس برشحــه الواضــح للبشــارة، إال أن رشحــه ملســألة الــرصاع العظيــم   
هــو أيضــاً يف غايــة األهميــة. ويف غمــرة تعاليــم بولــس املتعلقــة باألخبــار الســارة، نجــده يقــوم 
ــوَع  ــا يَُس ــاِن... ِبَربَِّن ــا ِباإِلميَ ــْد تََرَّرْنَ ــا »قَ بتلخيــص نقاطــه الرئيســية محــور النقــاش فيقــول أنن
الَْمِســيِح«  )روميــة 5 : 1(؛ وبأنــه صــار مبقدورنــا الوصــول املبــارش إىل اللــه، وبأننــا »نَْفتَِخــُر َعــىَل 
رََجــاِء َمْجــِد اللــِه« )عــدد 2(؛ وبــأن الضيقــات واملحــن مل تعــد تقلقنــا )عــدد 3ـ5(. وهــو ايضــاً 
ــاٌة َمــاَت الَْمِســيُح ألَْجلَِنــا« )عــدد 8(، وبأننــا اآلن  ــُه َونَْحــُن بَْعــُد ُخطَ يعطينــا الوعــد بأنــه »ألَنَّ
»مخلصــون« بحيــاة املســيح وموتــه نيابــة عنــا. كــام أننــا قــد أُنقذنــا أيضــاً مــن دينونــة اللــه 
ــا َمــَع اللــِه )عــدد 11(. ــْد ُصولِْحَن األخــرية ضــد الخطيــة )عــدد 9 و 10(، ونحــن نفــرح ألننــا قَ

اقرأ رومية 5 : 12ـ21. كيف يتضح الرصاع العظيم يف هذه الفقرات الكتابية؟ 
 

بعــد الحديــث عــن كل مــا قــام بــه املســيح مــن أجلنــا، يقــوم بولــس بــرشح كيــف فعــل   
املســيح ذلــك. فإنــه مــا مل يتــم تصحيــح االرضار التــي نجمــت عــن آدم عنــد الشــجرة يف جنــة 
عــدن، كــام كان هنــاك رجــاء يف مســتقبل أبــدي، ولــكان الشــيطان ســينترص يف الــرصاع العظيــم. 
لقــد جلــب آدم املــوت عــىل جميــع النــاس بســبب مــا فعلــه )روميــة 5 : 12(. ومل يكــن مبقــدور 
الوصايــا العــرش التــي أُعطيــت عــىل جبــل ســيناء َمْنــْع معضلــة املــوت والخطيــة. فــإن النامــوس 
مل يســتطع ســوى إظهــار مــا هــي الخطيــة. ومل يكــن النامــوس وســيلة للتعامــل مــع الخطيــة 
أو الــرد عليهــا. ومل يكــن حــل معضلــة الخطيــة واملــوت ممكنــاً إال مــن خــالل ذبيحــة املســيح 

الكفاريــة. لقــد ســدد املســيح الّديــن مــن خــالل بــذل حياتــه ألجلنــا )روميــة 5 : 15 و 16(. 
واآلن صــار باإلمــكان اســرتداد الجنــس البــرشي. فكــام »َملَــَك« املــوت بســبب خطيــة آدم،   
ميكــن اآلن لـــكالً مــن »فَيْــَض النِّْعَمــِة« و »َعِطيَّــَة الـْـِرِّ« أن ميلــكا بســبب أمانــة املســيح )روميــة 
ــا الجنــة بســبب آدم. فإننــا مل نشــرتك معــه يف اختيــاره  5 : 17(. ليــس مــن العــدل اننــا خرن
ــا نعــاين عواقــب مــا فعلــه. ومــع ذلــك، فإنــه ليــس مــن العــدل أيضــاً  الخاطــئ آنــذاك ولكنن
أن نســرتد الجنــة. فنحــن ال فضــل لنــا فيــام قــام بــه املســيح منــذ 2000 عــام. ويلّخــص بولــس 
مناقشــته يف روميــة 5 : 18ـ21 بقولــه أن آدم األول قــد جلــب اإلدانــة واملــوت؛ أمــا آدم الثــاين 

فقــد جلــب املصالحــة والحيــاة.
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َ َمَحبََّتــُه لََنــا، ألَنَّــُه َونَْحــُن بَْعــُد ُخطَــاٌة َمــاَت الَْمِســيُح ألَْجلَِنــا« )روميــة 5 :  »َولِكــنَّ اللــَه بَــنيَّ
8(. ضــع اســمك يف هــذه اآليــة بــدالً مــن ضمــر الجمــع وطالــب بالوعــد لنفســك. مــا هــو 

الرجــاء الــذي متنحــك إيــاه هــذه اآليــة؟

29 شباط )فرباير( االثنني

»بناء« الكنيسة

»إن كنيســة املســيح، رغــم مــا قــد تبــدو عليــه مــن وهــن وعيــوب، هــي املَْوِضــع الوحيــد   
عــىل األرض الــذي مينحــه اللــه فائــق عنايتــه واهتاممــه« )روح النبــوة، يف األماكــن الســاموية، 

ــة 284(. صفح
ــوة  ــارة روح النب ــوس أفضــل تفســري لعب ــس األوىل إىل أهــل كورنث ــا نجــد يف رســالة بول إنن  
أعــاله. ففــي االصحــاح الثالــث مــن رســالته األوىل إىل أهــل كورنثــوس يشــبّه بولــس الكنيســة 
بالبــذار التــي يقــوم عــدة اشــخاص بزرعهــا: فهنــاك شــخص يقــوم بغــرس البــذار، وهنــاك آخــر 

ــوس 3 : 4ـ9(.  ــا )1كورنث ــل بنموهــا ونضجه ــه نفســه هــو الكفي يقــوم بســقيها، لكــن الل
ــم  ــن يضــع االســاس، ث ــاك َم ــاء. فهن ــه فيصــف الكنيســة بالبن ــس رشح نقطت ويواصــل بول  
يقــوم أشــخاص عديــدون آخــرون بالبنــاء فوق هــذا األســاس )1كورنثــوس 3 : 10(. وألن األســاس 
هــو املســيح وال يشء آخــر )1كورنثــوس 3 : 11(، لذلــك فــإن أولئــك الذيــن يقومــون بالبنــاء فوق 
هــذا األســاس يجــب أن يكونــوا حذريــن بشــأن مــا يســتخدمونه مــن مــواد للبنــاء. وســتعمل 
الدينونــة القادمــة عــىل التمييــز بــني »مــواد البنــاء« الرديئــة والجيــدة )1كورنثــوس 3 : 12ـ15(.

اقــرأ 1كورنثــوس 3 : 12ـ15. قــارن هــذه الفقــرة بالفقــرة التــي يف متــى 7 : 24ـ27. مــا هــام 
الشــيئان اللــذان يوضحــان إىل أي جانــب مــن جانبــي الــرصاع العظيــم نقــف عليــه حقــاً؟ 

 

ــَكُل اللــِه، َوُروُح اللــِه يَْســُكُن ِفيُكــْم؟ إِْن  ــا تَْعلَُمــوَن أَنَُّكــْم َهيْ واآلن أنظــر إىل مــا يــي: »أََم  
ــَو«  ــْم ُه ــِذي أَنْتُ ٌس الَّ ــدَّ ــِه ُمَق ــَكَل الل ــُه، ألَنَّ َهيْ ــُدُه الل ــِه فََسيُْفِس ــَكَل الل ــُد َهيْ ــٌد يُْفِس كَاَن أََح

)1كورنثــوس 3 : 16 و 17(.
إننــا نحتــاج إىل مالحظــة شــيئني: األول هــو أن هــذا األصحــاح يتحــدث عــن الكنيســة وعــن   
كيــف يتــم بناؤهــا. فالحديــث هنــا ليــس عــن الصحــة يف املقــام األول. إن اللــه ال يّدمــر أولئــك 
ــن  ــاة ســيئ؛ فأولئــك هــم ّم الذيــن يســيئون إىل أجســادهم مــن خــالل اختيارهــم لنمــط حي
ــا  ــن أجســادنا كونه ــوس 6 : 15ـ20، ع ــاً، يف 1كورنث ــس الحق ــرون أنفســهم. )يتحــدث بول يدم

هيــكالً للــروح القــدس، وذلــك فيــام يتصــل بخياراتنــا األخالقيــة(.
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الــيء الثــاين هــو أن الضمــري املســتخدم يف هاتــني اآليتــني هــو ضمــري الجمــع املخاطــب.   
فــإن الحديــث ليــس موّجهــاً إىل فــرد وإمنــا إىل مجموعــة. لذلــك، فــإن أي شــخص يفعــل أي يشء 
لتدمــري الكنيســة ســيكون يف مشــكلة خطــرية. إن اللــه يحــّذر مــن أنــه ســوف يدّمــر الشــخص 

الــذي يحــاول تدمــري الكنيســة.

كيــف ميكننــا أن نكــون عــل يقــني مــن أننــا، يف كل مــا نقولــه ونفعلــه، نبنــي الكنيســة وال 
نهدمهــا. 

1 آذار )مارس( الثاثاء

الكنيسة باعتبارها جسد

ــا أن  ــد هن ــا نج ــع. فإنن ــكل رائ ــة بش ــام الكنيس ــح دور ومه ــوس 12 توضي ــم يف 1كورنث يت  
الكنيســة مشــبّهة بالجســد، ونجــد كذلــك أن دور كل عضــو مــن أعضــاء هــذا الجســد محــدد 
ــوس 12 : 12(. ــة )1كورنث ــة متناغم ــاً كَمْجُموع ــل مع ــاء تعم ــذه األعض ــأن كل ه ــوح وب بوض

اقرأ 1كورنثوس 12 : 14ـ2٦. ما هي الرسالة االساسية لهذه الفقرة الكتابية؟ 
 

ــا بعــض الســخرية، وهــو يتســاءل عــن مــا ســيحدث  ــدو فيه ــس بطريقــة يب يتحــدث بول  
لــو أن القــدم أو األذن قــد أعلنتــا أنهــام ليســتا جــزءا مــن الجســد. ثــم يواصــل بولــس حديثــه 
ويتســاءل عــن مــا ســيحدث لــو أن الجســد كلــه كان عبــارة عــن عــني أو أذن )1كورنثــوس 12 : 
17(. تخيــل أذنــاً كبــرية تشــق طريقهــا عــر الغرفــة لتقــول لنــا »مرحبــاً«! وبقــدر مــا يبــدو ذلــك 
ســخيفاً، إال أن هــذا هــو يف الواقــع مــا يحــدث عندمــا يحــاول النــاس التحكــم يف الكنيســة وكــام 

لــو كانــت ُملــكاً لهــم. 
وكان بولــس، يف أصحاحــات ســابقة، قــد حــدد األنشــطة املختلفــة يف الكنيســة واشــار إىل   
كل نشــاط منهــا بوصفــه عطيــة مــن الــروح القــدس. فهنــاك َمــن يتكلمــون بالحكمــة، وهنــاك 
ــاك  ــوس 12 : 8(. وهن ــدس )1كورنث ــاب املق ــداً بالكت ــرية ج ــة كب ــم معرف ــن لديه ــرون مم آخ
أولئــك الذيــن يُعــد إميانهــم مصــدر إلهــام للجميــع، وهنــاك أولئــك الذيــن لديهــم ملســة الشــفاء 
بقــوة الــروح القــدس )1كورنثــوس 12 : 9(. وهنــاك َمــن يُجــرون معجــزات، وهنــاك أنــاس ذو 
ــك  ــرش، وأولئ ــري وال ــني الخ ــوح ب ــز بوض ــم التميي ــن ميكنه ــك الذي ــاك أولئ ــة، وهن ــرية نبوي بص
الذيــن يســتطيعون كــر حواجــز اللغــة )1كورنثــوس 12 : 10(. الحــظ أن األشــخاص املعنــني 
ليســوا هــم َمــن يقــررون مقدراتهــم. بــدالً مــن ذلــك، الــروح القــدس هــو َمــن ينتقــي كل واحــد 
منهــم بعنايــة مــن خلفيــات مختلفــة مــن أجــل العمــل عــىل بنــاء ووحــدة الجســد، أي الكنيســة 
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)1كورنثــوس 12 : 11ـ13(. وللتأكيــد عــىل هــذه الحقيقــة الهامــة، قــام بولــس بتكــرار مــا قالــه: 
اللــه هــو الــذي يقــرر أيــن يصلــح كل عضــو مــن أعضــاء الجســد )1كورنثــوس 12 : 18(. 

واألهــم مــن ذلــك هــو أنــه عــىل الرغــم مــن وجــود العديــد مــن األعضــاء إال أنــه ال يوجــد   
ــاء،  ــن األعض ــريه م ــاً بغ ــاً حيوي ــط ارتباط ــاء مرتب ــن األعض ــو م ــد؛ وكل عض ــد واح ــوى جس س
حتــى أولئــك الذيــن ال يعتــرون أنفســهم ذات قيمــة كبــرية )1كورنثــوس 12 : 20ـ24(. إن هــذا 
الرتابــط واالعتــامد املتبــادل بــني األعضــاء وبعضهــا البعــض هــو يشء متضمــن داخــل الجســد 
ــط مــن خــالل اشــرتاك  ــم تجــي هــذا الرتاب ــح كل عضــو. ويت مــن أجــل ضــامن ســالمة وصال

ــوس 12 : 26(.  ــرح )1كورنث ــا بعضــاً يف األمل والف ــع بعضه األعضــاء م

تتصــارع بعــض األجســاد مــع أمــراض املناعــة الذاتيــة، وذلــك حــني يهاجــم جــزء مــا مــن 
الجســد جــزءاً آخــر. وميكــن لهــذه األمــراض أن تكــون مصــدر إنهــاك وإضعــاف للجســد، 
ــي درســناها  ــة الت ــان. بالنظــر إىل الفقــرات الكتابي ــة يف بعــض األحي ــد تكــون قاتل ــل وق ب
اليــوم، كيــف يعمــل العــدو عــل إضعــاف الجســد، وكيــف ميكــن لنــا أن نُْســَتخدم ِمــن ِقبــل 

الــرب للمســاعدة يف وقــف هــذا الهجــوم والتصــدي لــه؟

2 آذار )مارس( األربعاء

ِساَُح اللِه

ــة مــع عــدو حقيقــي  ــة وفعلي ــا يف حــرب حرفي ــم، وحقيقــة أنن إن حقيقــة الــرصاع العظي  
)أفســس 6 : 11(، تتجليــان مــن خــالل  اســتخدام بولــس للصــور املجازيــة املتعلقــة بالحــرب يف 

ــس 6. أفس

ــع  ــا م ــف أن معركتن ــة عــن كي ــات الكتابي ــا هــذه اآلي ــاذا تخربن ــرأ أفســس ٦ : 11ـ17. م اق
ــة وشــخصية؟  ــة حقيقي ــاده هــي معرك ــرش وأجن ال

 

إن مــا يهــم هنــا هــو ليــس أجــزاء الِســالَِح املختلفــة وإمنــا مــا يهــم باألحــرى هــو مــا متثِّلــه   
ــس يشــدد عــىل وجــوب  ــالَح. الحــظ أن بول ــا الِس ــي يتكــون منه ــة الت هــذه األجــزاء املختلف
ــَت«  حمــل ســالح اللــه بأكملــه، وليــس مجــرد أجــزاء متفرقــة منــه وذلــك مــن أجــل أن »نثْبُ
ــات  ــوف وإثب ــف الوق ــدس لوص ــاب املق ــتخدم يف الكت ــتعارة تس ــي اس ــس 6 : 13(، وه )أفس
الــراءة عندمــا يكــون هنــاك محاكمــة وإدانــة )قــارن مــع مزمــور 1 : 5(. وبعبــارة أخــرى، هــي 

ــن.  ــا ســوف نكــون منترصي إشــارة إىل أنن
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ــُة(، الــذي هــو كنايــة  إن مــا يعمــل عــىل ترابــط الســالح ومتاســكه هــو الحــزام )أو املِْنطََق  
عــن الحــق )أفســس 6 : 14(. إذاً، فالحــق هــو مــا يعمــل عــىل متاســك كل دفاعتنــا الروحيــة. 
وقــد تحــدث املســيح كثــرياً عــن الحــق )يوحنــا 1 : 14 و 17؛ 4 : 24؛ 8 : 32؛ 14 : 6(. ويَْعُقــُب 
ــه  ــدث عن ــذي يتح ــه ال ــالح الل ــا س ــون منه ــي يتك ــزاء الت ــة األج ــَة« يف قامئ ــِرِّ »املِْنطََق ِدْرُع الْ
ــوارات  ــرى يف ح ــية أخ ــة رئيس ــو كلم ــِرَّ« ه ــد أن »الْ ــا نج ــام أنن ــس 6 : 14(؛ ك ــس )افس بول
وتعاليــم املســيح )عــىل ســبيل املثــال، متــى 5 : 6 و 10؛ 6 : 33(. ويف العهــد القديــم، كان يُْنظــر 
إىل الـْـِرِّ عــىل أنــه تحقيــق العدالــة والتأكّــد مــن أن الجميــع يعاملــون معاملــة عادلــة وُمنصفــة. 
أمــا الحــذاء العســكري )أفســس 6 : 15( فيمثِّــل بشــارة الســالم، وهــو تعبــري مســتعار مــن   
ــة  ــافات طويل ــوا ملس ــن مش ــخاص الذي ــن األش ــدور ع ــث ي ــث كان الحدي ــعياء 52 : 7، حي إش
ــة  ــه قــد اســرتد حري ــأن الل ليخــروا الشــعب الــذي يف األرس أن أورشــليم قــد أعيــد بناؤهــا وب
شــعبه. وهــي طريقــة أخــرى لقــول أن جــزءاً مــن املحاربــة ضــد الــرش هــو أن تجعــل النــاس 
ــع  ــالم م ــش يف س ــم اآلن العي ــه ميكنه ــل، وبأن ــة بالفع ــرص يف املعرك ــد انت ــه ق ــون أن الل يعرف

ــه.  ــن ومــع الل أنفســهم ومــع اآلخري
ــول إىل  ــن الوص ــِة« م ــَهاِم الُْملْتَِهبَ ــع »الِس ــىل من ــس 6 : 16( ع ــاِن )أفس ــرُْس اإِلميَ ــل تُ يعم  
هدفهــا املقصــود والتســبب يف دمارهــا التــام. وتتــوازى ُخــوَذُة الَْخــالَِص )أفســس 6 : 17( مــع 
ــه(  ــروح )كلمــة الل ــا ســيف ال ــا 1 : 6؛ 2 : 10(، أم ــا )رؤي ــذي يشــاركه املســيح معن ــِل ال اإلِكْلِي
فهــو ســالحنا الوحيــد للدفــاع عــن النفــس، ويجــب علينــا اســتخدامه كــام فعــل املســيح عندمــا 

ــى 4 : 4 و 7 و 10(.  ــل الشــيطان )مت ــن ِقب ــرِّب ِم ُج

مــاذا يخربنــا كــامل ومتــام »ســاح اللــه« عــن اعتامدنــا الــكي عــل اللــه يف الــرصاع العظيــم؟ 
كيــف ميكننــا أن نتأكــد مــن أننــا ال نــرتك أي جــزء مــن أنفســنا بــا حاميــة؟

3 آذار )مارس( الخميس

آخر عدو

ــألة  ــأن مس ــن بش ــوا متحرّيي ــوس كان ــة كورنث ــخاص يف كنيس ــض األش ــح أن بع ــن الواض م  
القيامــة. وقــد عمــل بولــس بعنايــة فائقــة عــىل رشح أهميــة القيامــة بوصفهــا عنــرصاً أساســياً 
مــن عنــارص البشــارة )1كورنثــوس 15 : 1ـ4(. فيبــدو أنــه كان هنــاك بعــض الجــزع والَشــّك إزاء 
ــوا  ــن مات ــك الذي ــار البعــض إىل أن أولئ ــد أش ــوس 15 : 6(، وق ــوا )1كورنث ــن مات ــني الذي املؤمن
لــن يتمكنــوا مــن رؤيــة املســيح عندمــا يجــيء ثانية)1كورنثــوس 15 : 12(. وقــد كانــت هــذه 

ــالونيك 4 : 13ـ17(.  ــالونيك )1تس ــي يف تس ــة الت ــبيهة بالحال ــة ش الحال
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اقرأ 1كورنثوس 15 : 12ـ18. ماذا يعني »إنكار قيامة األموات«؟  
 

ــا  ــاِة فََقــْط رََجــاٌء يِف الَْمِســيِح، فَِإنََّن ــا يِف هــِذِه الَْحيَ يختتــم بولــس حجتــه بقولــه »إِْن كَاَن لََن  
أَْشــَقى َجِميــعِ النَّــاِس« )1كورنثــوس 15 : 19(. بــل عــىل العكــس مــن ذلــك، فقــد قــام املســيح 

ــوس 15 : 20(. ــَن« )1كورنث ــورََة الرَّاِقِدي ــاَر بَاكُ ــاً »َوَص حق
ثــم يقــارن بولــس بــني املســيح وآدم: »ألَنَّــُه كَــاَم يِف آَدَم مَيُــوُت الَْجِميــُع، هَكــَذا يِف الَْمِســيِح   
َســيُْحيَا الَْجِميــُع« )1كورنثــوس 15 : 22(، وهــو يحــدد متــى ســتكون هــذه القيامــة العامــة: »يِف 
َمِجيِئــِه« )1كورنثــوس 15 : 23(. ويف فقــرة الحقــة مــن هــذا األصحــاح يواصــل بولــس املقارنــة 
ــراب  ــن ت ــاُن األَوَُّل م ــق اإلِنَْس ــد ُخل ــوس 15 : 45ـ49(. فق ــري )1كورنث ــني آدم األول وَآَدم األَِخ ب
ــاَمِويِّ ســوف يغرينــا  ــاَمِويِّ فهــو مــن الســامء؛ وهكــذا فــإن اإلِنَْســاَن السَّ األرض، امــا اإلِنَْســاُن السَّ
يف يــوم مــن األيــام. ونجــد رشحــاً ملــا يعنيــه هــذا األمــر مــن خــالل الوصــف الــذي يقدمــه بولس 
، ِعْنــَد الْبُــوِق األَِخــريِ.  ملــا يحــدث عنــد املجــيء الثــاين للمســيح، فإنــه: »يِف لَْحظـَـٍة يِف طَرْفـَـِة َعــنْيٍ
ُ. ألَنَّ هــَذا الَْفاِســَد الَبُــدَّ أَْن يَلْبَــَس  ُق، فَيَُقــاُم األَْمــَواُت َعِدميِــي فََســاٍد، َونَْحــُن نَتََغــريَّ فَِإنَّــُه َســيُبَوَّ

َعــَدَم فََســاٍد، َوهــَذا الاَْمئِــَت يَلْبَــُس َعــَدَم َمــْوٍت« )1كورنثــوس 15 : 52 و 53(. 
وعــىل الرغــم مــن أن آدم قــد ُخلــق يف البدايــة ليحيــا إىل األبــد، إال أن الجنــس البــرشي قــد   
تدهــور برعــة لدرجــة أنــه أصبــح يعيــش لفــرتة زمنيــة قصــرية نســبياً. وإذا كان لنــا أن نــرث 
الحيــاة األبديــة، فســيتم إعدادنــا بطريقــة نتمكــن مــن خاللهــا مــن العيــش إىل األبــد، وهــذا مــا 

ســوف نُعطــى إيــاه.

ــم اآلن،  ــا منغمســني يف الــرصاع العظي ــوس 15 : 23ـ2٦. عــل الرغــم مــن أنن ــرأ 1كورنث اق
ــرض  ــة تف ــر املقدس ــوى غ ــرش والق ــوت وال ــن امل ــدو أن كًا م ــه يب ــن أن ــم م ــل الرغ وع
ــم؟  ــات عــن كيــف ســينتهي الــرصاع العظي ــا هــذه اآلي ــاذا تخربن ــا عــل العــامل، م هيمنته
كيــف ميكننــا أن نتعلــم النظــر إىل مــا وراء مــا نــراه ونــدرك مــا تعنيــه كل هــذه الوعــود 

ــا بصفــة شــخصية؟ ــكل واحــد من بالنســبة ل

4 آذار )مارس( الجمعة

ملزيد من الدرس
»إن األرض أيضــاً، وليــس اإلنســان فحســب، قــد خضعــت لســيطرة الرشيــر بســبب الخطيــة   
وكان ينبغــي اســرتدادها هــي أيضــاً مــن خــالل خطــة الفــداء. وعندمــا ُخلــق آدم، فقــد أُعطــي 
ســلطاٌن عــىل األرض. ولكــن عنــد الرضــوخ للتجربــة، ُوضــع اإلنســان تحــت ســلطان الشــيطان، 
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ــه  وانتقلــت الســيادة التــي كان يتمتــع بهــا إىل خصمــه وقاهــره. وهكــذا أصبــح الشــيطان ‘إل
هــذا العــامل.’ لقــد اغتصــب الشــيطان تلــك الســيادة عــىل األرض والتــي كانــت يف األصــل قــد 
أُعطيــت آلدم. لكــن املســيح، ومــن خــالل ذبيحتــه وســداده لعقوبــة الخطيــة، مل يفــِد اإلنســان 
فحســب ولكنــه اســتعاد لــه الســيادة التــي كان قــد تــم مصادرتهــا ِمــن ِقبــل الشــيطان. فــإن كل 
مــا كان قــد فُقــد مــن خــالل آدم األول ســوف يتــم اســتعادته واســرتداده بواســطة آدم الثــاين« 
)روح النبــوة، عالمــات األزمنــة، 4ترشيــن الثاين/نوفمــر، 1908(. مــع ذلــك، فإنــه مــن الســهل 
جــداً، وعنــد النظــر حولنــا يف العــامل، أن ننــى الحقيقــة الهامــة التــي مفادهــا أن الشــيطان قــد 
ــاة هــذا  ــا 12 : 12(. يســود كالً مــن الــرش واملــوت واملعان ــا قَلِيــالً« )رؤي ــُه زََمانً ُهــزم وبــأن »لَ
العــامل، لكننــا قــد ُوِعدنــا بأنــه ســيتم اســتئصال كل هــذه األمــور بســبب مــا فعلــه املســيح مــن 
أجلنــا. أيضــاً، يجــب أن يكــون واضحــاً لنــا اآلن أن أمــوراً مثــل الــرش واملــوت واملعانــاة ال ميكــن 
اســتئصالها بواســطة أي يشء نقــوم بــه كبــرش إالّ إَذا دمرنــا األرض وكل مــا عليهــا متامــاً، وهــو مــا 
كنــا ســنفعله لــو أننــا أُعطينــا الوقــت الــكايف، ولــو أن اللــه مل مينعنــا مــن القيــام بذلــك. لهــذا، 
ــا بهــا.  ــذي ســوف يحــرز التغيــريات التــي ُوعدن فــإن التدّخــل اإللهــي الخــارق هــو وحــده ال

فنحــن بالتأكيــد ال ميكننــا التعامــل مــع املشــكالت بأنفســنا.

أسئلة للنقاش
1. »رغــم ضعــف الكنيســة ونقصهــا وحاجتهــا املســتمرة إىل التحذيــر واملشــورة، إال أنهــا مــع 
ذلــك َمْوِضــع أقــى إْهِتــاَمم وِعَنايَــة مــن جانــب املســيح. إنَّ املســيح يُْجــرِي تجــارب النعمــة 
ات هائلــة يف الصفــات الشــخصية للبــرش لدرجــة تثــر  عــل قلــوب البــرش، وهــو يُْحــِدث تغــرُّ
ون عــن فرحهــم مــن خــال التهليــل بتســابيح الحمــد والثنــاء.  دهشــة املائكــة وتجعلهــم يعــربِّ
إنَّ رِسَّ فرحهــم هــو إدراكهــم لحقيقــة أن الكائنــات البرشيــة اآلمثــة ميكنهــا أن تتغــر وتهتــدي« 
)روح النبــوة، »إشــارة التقــّدم«، مجلــة األدفنــت ريفيــو آنــد ســاباث هرالــد، 20كانــون الثــاين/

ينايــر، 1903(. مــا هــي بعــض الطــرق التــي نتغر بواســطتها من خــال ما يفعله املســيح ألجلنا 
وبداخلنا.

ــاً داخــل الكنيســة، ســواء عــل املســتوى  ــم متجلي ــرصاع العظي ــة ال ــا رؤي ــف ميكنن 2. كي
املحــي أو يف الكنيســة ككل؟ مــا هــي القضايــا التــي يســتعملها الرشيــر لتقســيمنا وإضعافنا 
ــام والوحــدة يف  ــق االلتئ ــا تحقي ــف ميكنن ــه؟ كي ــام ب ــا للقي ــا ُدعين ــام مب ــن القي ــا م ومنعن

الوقــت الــذي ال يتفــق فيــه النــاس عــل مــا قــد نعتقــد أنــه نقــاط حاســمة وهامــة؟ 
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8٦

5ـ11 آذار )مارس(الدرس الحادي عرش

بطرس يف الرصاع العظيم

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: 1بطــرس 2 : 9 و 10؛ تثنيــة 14 : 2؛ 1بطــرس 4 : 1ـ7؛ 2بطــرس 

1 : 16ـ21؛ 2بطــرس 3 : 3ـ14؛ دانيــال 2 : 34 و 35.
ــْعُب  ــٌة، َش َس ــٌة ُمَقدَّ ــوِكٌّ، أُمَّ ــوٌت ُملُ ــاٌر، َوكََهُن ــٌس ُمْخَت ــْم َفِجْن ــا أَنُْت ــة الحفــظ: »َوأَمَّ آي
اْقِتَنــاٍء، لِــَيْ تُْخــرِبُوا ِبَفَضائِــِل الَّــِذي َدَعاكُــْم ِمــَن الظُّلَْمــِة إِىَل نُــورِِه الَْعِجيــِب« )1بطــرس 

 .)9 : 2

ــبب يف  ــا الس ــم. ورمب ــرصاع العظي ــوع ال ــن موض ــث ع ــرة بالحدي ــرس زاخ ــات بط إن كتاب  
ذلــك هــو أن بطــرس قــد عــرف مــن واقــع اختبــاره، وبطريقــة تفــوق معرفــة معظــم النــاس، 
ــم أن  ــاً ك ــدرك إدراكاً تام ــذا كان بطــرس ي مــدى ســهولة الســقوط يف ضــالالت الشــيطان. وله
هــذا الــرصاع هــو رصاع حقيقــي وواقعــي. فعــىل كل حــال، كان بطــرس هــو َمــن قــال: »اُْصُحــوا 
َواْســَهُروا. ألَنَّ إِبْلِيــَس َخْصَمُكــْم كَأََســٍد زَائـِـٍر، يَُجــوُل ُملْتَِمًســا َمــْن يَبْتَلُِعــُه ُهــَو« )1بطــرس 5 : 8(. 
يــرى بطــرس الــرصاع متجليــاً بطــرق مختلفــة. فهــو يــرى الــرصاع دائــرا يف الكنيســة، وهــو   
مــا يتمثــل يف أولئــك الذيــن كانــت لهــم ذات مــرة رشاكــة مــع املؤمنــني ولكنهــم اصبحــوا اآلن 
ســاخرين ورافضــني اللــه ورافضــني كذلــك أي ُمْعتََقــٍد ينــادي بعــودة املســيح. ويتحــدث بطــرس 
بقــوة وبشــدة ضــد املســتهزئني ألنــه إذا تبــدد اإلميــان بالوعــد املتعلــق بعــودة املســيح، فــأي 

رجــاء ســيبقى لنــا؟  
ــده عــىل  ــات بطــرس هــي الســبب وراء تأكي ــت إخفاق ــا كان ــه رمب ــول أن ــرة أخــرى نق وم  
الــدور اإليجــايب الــذي يقــوم بــه اإلميــان يف حيــاة اإلنســان. فقــد اختــر بطــرس معنــى أن تســخر 
وتُنكــر وتحــاول مجــاراة الحشــود يف ترصفاتهــم حتــى ال يدينــك اآلخــرون لكونــك مــن أتبــاع 
املســيح. ومــن هنــا جــاء تأكيــده عــىل مــدى أهميــة أن يعيــش املؤمنــون حيــاة تعكــس حيــاة 
ــه  ــوا شــهوداً ل ــرب ألن يكون ــي تلقوهــا مــن ال ــرة بالدعــوة الســامية الت املســيح وتكــون جدي

ــه. وعاكســني لصورت
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ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــارس(. 12آذار )م

6 آذار )مارس( األحد

من الظلمة إىل النور

اقرأ 1بطرس 2 : 9 و 10. كيف يُرى الرصاع العظيم يف هاتني اآليتني؟
 

َســًة’ «؛ وتثنيــة 7 : 6،  ــًة ُمَقدَّ تــأيت هاتــان اآليتــان مــن خــروج 19 : 6، » ‘َمْملََكــَة كََهَنــٍة َوأُمَّ  
ا«.  ٌس،« »اْختـَـارََك الــرَّبُّ لـِـَكْ تَُكــوَن لـَـُه« و »َشــْعبًا َخاصًّ )وتتكــرر يف تثنيــة 14 : 2( »َشــْعٌب ُمَقــدَّ
بالطبــع، أُعطيــت هــذه التأكيــدات أثنــاء الخــروج مــن مــرص عندمــا أُطلــق رساح الشــعب مــن 
العبوديــة وكانــوا يف طريقهــم إىل أرض املوعــد. وقــد رأى بطــرس تشــابهاً بــني شــعب اللــه أثنــاء 

الخــروج مــن مــرص وبــني الكنيســة يف عــرصه. 
وبالتــايل، فــإن كلــامت بطــرس ليســت وصفــاً للناتــج النهــايئ ولكنهــا باألحــرى وصفــاً لعمــل   
مســتمر. نعــم لقــد تــم اختيارنــا وانتقاءنــا ِمــن ِقبــل اللــه، وعلينــا أن نســبَِّحه جهــاراً مــن أجــل 
أنــه أخرجنــا مــن الظلمــة التــي أغــرق الشــيطاُن العــاملَ فيهــا. لكــن هــذا ال يجعلنــا كاملــني وال 
يعنــي أننــا بطريقــة او بأخــرى نلنــا مــا نصبــو إليــه )انظــر فيلبــي 3 : 12(. بــل عــىل العكــس 
مــن ذلــك، فــإنَّ إدراكنــا إلثنــا وضعفاتنــا هــو مــام يعنيــه إتِّبــاع املســيح والشــعور بحاجتنــا إىل 

ِبــرِِّه يف حياتنــا. 
»بهــذه الكيفيــة ميكــن لــكل خاطــئ أن يــأيت إىل املســيح ‘الَ ِبأَْعــاَمل يِف ِبــّر َعِملَْناَهــا نَْحــُن ،   
ْقتـَـَى رَْحَمِتــِه   َخلََّصَنــا’ )تيطــس 3 : 5( . فعندمــا يأتيــك الشــيطان قائــال لــك إنــك خاطــئ  بـَـْل مِبُ
وال رجــاء لــك يف الحصــول عــىل بركــة اللــه قــل لــه أن املســيح قــد أىت إىل العــامل ليخلِّــص الخطــاة 
ــا أن  ــي ميكنن ــه ، ولكــن الحجــة الت ــدى الل ــال حظــوة ل ــا أن نن ــه ميكنن ــك شــيئا ب ــا ال منل . إنن
نقدمهــا اآلن ويف كل وقــت هــي حالتنــا ، حالــة العجــز التــام التــي تجعــل قوتــه الفاديــة أمــرا 
الزمــا لنــا كل اللــزوم . فــإذ نطــرح عنــا كل اعتــامد عــىل الــذات ميكننــا أن نشــخص إىل صليــب 
ــة قائلــني: ‘ال ليــس بيــدي مــال أقدمــه ولكنــي فقــط أتعلــق بصليبــك’ « )روح النبــوة،  جلجث

مشــتهى األجيــال، صفحــة 294(.
وهنــاك طريقــة واحــدة مؤكــدة نعلــم مــن خاللهــا أننــا قــد ُدعينــا »ِمــَن الظُّلَْمــِة إِىَل نـُـورِِه   
الَْعِجيــِب« )1بطــرس 2 : 9( وهــي إدراكنــا مــدى اعتامدنــا عــىل املســيح »الَّــِذي َصــاَر لََنــا ِحْكَمــًة 

ِمــَن اللــِه َوِبــرًّا َوقََداَســًة َوِفــَداًء« )1كورنثــوس 1 : 30(.
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ــل  ــك ب ــبب أعامل ــط بس ــن ومحب ــك حزي ــعر أن ــا تش ــك عندم ــادر إىل ذهن ــذي يتب ــا ال م
وحتــى طباعــك الشــخصية؟ كيــف تتعامــل مــع تلــك األفــكار عندمــا تــأيت؟ كيــف ميكــن 

ــة؟ ــتفادتك الروحي ــح اس ــات لصال ــذه األوق ــل ه تحوي

7 آذار )مارس( االثنني

ضغوط املجتمع

ــارات ذات  ــا خي ــا يف حياتن ــِدم عليه ــي نُْق ــارات الت ــْد الخي ــاذا تَُع ــرس 4 : 1ـ7. مل ــرأ 1بط اق
ــودة املســيح؟  ــتعدادنا لع ــل اس ــر ع ــف تؤث ــة، وكي أهمي

 

يشــري بطــرس إىل ان املؤمنــني قــد أمضــوا، مبــا فيــه الكفايــة، مــن حياتهــم وهــم يقومــون   
باألمــور التــي ضغــط عليهــم املحيطــون بهــم للقيــام بهــا )1بطــرس 4 : 3(. لكــن األحــوال قــد 
تغــريت اآلن، وميكــن أن يُنظــر للمؤمنــني عــىل أنهــم »غريبــون« ألنهــم ال ينضمــون إىل الحشــود 
فيــام يفعلونــه، وهــو مــا قــد ينجــم عنــه تعــرّض املؤمنــني للنميمــة الخبيثــة والقيــل والقــال 
)1بطــرس 4 : 4(. وبالتــايل، فــإن الشــيطان قــد يســتخدم حتــى األصدقــاء الســابقني يف محاولــة 

إحباطنــا يف ســرينا مــع اللــه. 
ويشــجع بطــرس املؤمنــني عــىل أن ال يكرتثــوا لتلــك االعتــداءات. فإنــه ســوف يتعــني عــىل   
»األمميــني« أن يُعطــوا حســاباً عــن أنفســهم للــه الــذي هــو وحــده الديـّـان، ولذلــك ليــس هنــاك 

حاجــة للقلــق بشــأن مــا يفّكــرون فيــه بخصوصنــا )1بطــرس 4 : 5(. 
والنقطــة التــي يشــدد عليهــا بطــرس هــي نقطــة هامــة جــداً. فكــم هــو عــدد النــاس الذيــن   
تعرفهــم ممــن استســلموا وخضعــوا لوجهــات نظــر أشــخاص آخريــن وحاولــوا أن يكونــوا وفــق 
ــه؟ ويتجــىل هــذا األمــر  ــون ب ــا يؤمن ــات والرســوخ يف م ــدالً مــن الثب آراء هــؤالء األشــخاص، ب

بصــورة خاصــة بــني الشــبيبة، الذيــن يعانــون مــام يعــرف بأنــه »ضغــط املجتمــع«. 
ــم  ــىل آرائه ــني ع ــن وموافق ــل اآلخري ــن ِقب ــني ِم ــون مقبول ــأن نك ــا ب ــن اهتاممن ــدالً م وب  
ومطالبهــم وتوقعاتهــم ِمنَّــا، ينصــح بطــرس املؤمنــني أن يكونــوا لطفــاء ومحبــني ألولئــك الذيــن 
ــالً  ــات عم ــذه الصف ــّي به ــون التح ــي أن يك ــرس 4 : 8 و 9(. وال ينبغ ــم )1بط ــون معه يتعامل
إضافيــاً علينــا إدراجــه ضمــن قامئــة مــا ينبغــي عــىل املســيحي عملــه. بــدالً مــن ذلــك، يجــب 
ــا.  ــن حولن ــاس م ــع الن ــل م ــة للتفاع ــم طريق ــه وأه ــوم ب ــم يشء نق ــو أه ــذا ه ــون ه أن يك
ورمبــا هــذا هــو الســبب وراء إشــارة بطــرس إىل أننــا بحاجــة إىل أن نكــون جاديــن يف صلواتنــا 
)1بطــرس 4 : 7(، وذلــك ألن اللــه يَْعلـَـم أنــه ميكــن لنــا يف بعــض األحيــان أن نكــون أكــر جديــاً 
ــا.  بشــأن إســعاد وإرضــاء »األمــم« بــدالً مــن التعامــل مبحبــة ولطــف مــع أولئــك القريبــني ِمنَّ
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ــمح  ــاً إىل أن نس ــة أيض ــا بحاج ــب، ولكنن ــم فحس ــن أجله ــالة م ــة إىل الص ــنا بحاج ــن لس ونح
للــه بــأن يجعلنــا أكــر حساســية لهمومهــم. فإننــا »كأمــة مختــارة« قــد ُدعينــا للتأثــري عليهــم 
فيــام هــو لصالحهــم بــدالً مــن الســامح لهــم بــأن يؤثــروا علينــا ملــا فيــه رضرنــا. فــإن التاريــخ 
املأســاوي لبنــي إرسائيــل هــو خــري دليــل عــىل ذلــك: فإنــه بــدالً مــن أن يكــون لبنــي إرسائيــل 
تأثــري إيجــايب وجيّــد عــىل الوثنيــني، قــام الوثنيــون بالتأثــري ســلباً عــىل بنــي إرسائيــل ودفعوهــم 

للــرش.

مــا هــي الضغــوط التــي تواجههــا ِمــن ِقبــل أقرانــك؟ كيــف ميكنــك مقاومــة تلــك الضغــوط؟ 
بأيــة طــرق تَُعــْد عبــارة »قاومــوا الــرش بالخــر« ماءمــة جــداً يف مثــل هــذه الحــاالت؟

٨ آذار )مارس( الثاثاء

كام النبوة املؤكد

اقرأ 2بطرس 1 : 1٦ـ21. ما الذي يقوله بطرس عن النبوة ويُعد غاية يف األهمية؟
 

لقــد َشــِهد بطــرُس العديــد مــن األمــور يف زمانــه، وقــد رسد بعضــاً منهــا يف هــذه الفقــرة   
ــة  ــوات املتعلق ــىل النب ــد ع ــرس 1 : 18(، والتأكي ــل )2بط ــىل الجب ــيح ع ــيِّ املس ــة: تَج الكتابي
باملســيح )2بطــرس 1 : 19(. وقــد كان لــكل أمــر مــن هــذه األمــور تأثــريه عــىل بطــرس؛ ومــع 
ــة  ــرية املتعلق ــة األخ ــن النقط ــث ع ــت يف الحدي ــن الوق ــد م ــرس املزي ــد رصف بط ــك، فق ذل
بالنبــوات. ورمبــا تكــون إخفاقاتــه كتلميــذ هــي الســبب وراء تركيــزه عــىل هــذه النقطــة. فعــىل 
ســبيل املثــال: كــم  مــرة مل يصــَغ بطــرس إىل مــا كان املســيح يقولــه العتقــاده ]أي بطــرس[ أنــه 
يعــرف بالفعــل مــا ســوف يُقــال؟ وكــم مــرة تنبــأ املســيح بشــأن املعاملــة التــي كان ســيلقاها 
عــىل يــد رؤســاء الكهنــة يف أورشــليم؛ ومــع ذلــك، وعندمــا حدثــت األمــور متامــاً عــىل النحــو 
الــذي قــال املســيح أنهــا ســتحدث عليــه تبــني يف عــدد مــن املناســبات املختلفــة أن بطــرس مل 
يكــن مســتعداً للتعامــل مــع مــا واجهــه مــن مواقــف؟ وقــد كان الســبب يف ذلــك هــو عــدم 
إصغائــه ملــا كان يقولــه املســيح. ورمبــا كان أكــر هــذه »اإلخفاقــات« إيالمــاً هــو عندمــا تنبــأ 
ــن أن  ــك ال ميك ــن أن ذل ــني م ــىل يق ــد كان بطــرس ع ــره. وق ــأن بطــرس ســوف ينك املســيح ب

ــر املســيح. ــا أنك ــه عندم ــأس يف حيات ــد وأن بطــرس كان يف أدىن حــاالت الي يحــدث. وال ب
ــرء  ــون امل ــن أن يك ــف ميك ــح كي ــدف بطــرس إىل توضي ــا هــذا هــو الســبب يف أن يه ورمب  
ــي  ــَة« الت ــى َوالثَِّميَن ــَد الُْعظَْم ــيح بـــ »الَْمَواِعي ــاع املس ــر أتب ــو يذكّ ــيح. وه ــاً للمس ــاً أمين تابع
ميكنهــم مــن خاللهــا أن يصــريوا »رُشَكَاَء الطَِّبيَعــِة اإِللِهيَّــِة« )2بطــرس 1 : 4( عــىل نقيــض أولئــك 
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ــْهَوِة.« ومــن أجــل التأكيــد عــىل أن املؤمنــني  املأســورين ِمــن ِقبــل »الَْفَســاِد الَّــِذي يِف الَْعالـَـِم ِبالشَّ
ــي  ــدرج بطــرس قامئــة بعــدد مــن الصفــات املرتابطــة الت ــوا بالفعــل مــن الفســاد، ي ــد هرب ق
ــَودَُّة  ــِف، الصــر، التقــوى،  الَْم ــز منــط الحيــاة املســيحية: اإلميــان، الفضيلــة، املعرفــة، التََّعفُّ متيّ
األََخِويَّــُة ، واملحبــة )2بطــرس 1 : 5ـ8(. وتعمــل كل صفــة مــن هــذه الصفــات عــىل دعــم الصفــة 
األخــرى بحيــث تعمــل جميعهــا عــىل تشــكيل وحــدة متناغمــة، متامــاً كاملكونــات املحــددة التي 
تســتخدم يف صنــع كعكــة لذيــذة الطعــم. ويدعــو بولــس هــذه الصفــات نفســها »ثــر« وليــس 
ثــار )5 : 22 و 23(، ألنهــا تشــّكل مــع بعضهــا البعــض وحــدة ال ميكــن الفصــل بــني مكوناتهــا. 
ــم جــزءاً مــن  ــوا هــذه القي ــن يتعــروا إذا هــم جعل ــني ل ــالً أن املؤمن ويضيــف بطــرس قائ  
حياتهــم، وهــو يطلــب منهــم أن يعملــوا باجتهــاد عــىل أن يجلعــوا دعوتهــم واختيارهــم 

« )2بطــرس 1 : 10(. »ثَاِبتَــنْيِ
تََذكَّــْر أن بطــرس يوّجــه رســالته إىل أعضــاء مســيحيني ثابتــني يف اإلميــان. وهــو ال يشــري بــأي   
ــات مــن شــأنه أن يضمــن  ــزام مبجموعــة خاصــة مــن املتطلب شــكل مــن األشــكال إىل أن االلت
لإنســان الحصــول عــىل تذكــرة إىل الســامء. بــل إن مــا يفعلــه بطــرس ببســاطة هــو أنــه يقــارن 
بــني هــذه الســامت وبــني مواقــف وســلوكيات العــرص ويحــث املســيحيني عــىل بــذل جهودهــم 

يف القيــام بأمــور إيجابيــة بــدالً مــن األمــور الســلبية.

9 آذار )مارس( األربعاء

املُْسَتْهزِئُون

اقــرأ 2بطــرس 3 : 3ـ7. مــا الــذي يقولــه بطــرس هنــا عــن املــايض ويســاعدنا عــل التعامــل 
مــع األمــور يف الحــارض، وكذلــك يف املســتقبل؟ 

 

ــد بلغــت  ــرش، ق ــاع املســيح واملروجــني لل ــني أتب ــور والظلمــة، ب ــني الن ــة ب ــدو أن املعرك يب  
ذروتهــا. فــإن الشــيطان، الــذي يشــبه األســد الجائــع الــذي يبحــث عــن وجبتــه التاليــة )1بطــرس 
5 : 8(، يُْدَعــُم ِمــن ِقبــل مجموعــة مــن »املســتهزئني«. ويحــاول هــؤالء املســتهزئون، مــن خــالل 
ــان  ــال إمي ــىل إبط ــوا ع ــرس 3 : 3 و 4( أن يعمل ــة« )2بط ــة« و »العلمي ــم »العقالني مجادالته
املؤمنــني. ويشــري بطــرس إىل أن مــا يحفزهــم عــىل عمــل ذلــك هــو رغبتهــم يف االحتفــاظ بنمــط 
حياتهــم الشــهواين )2بطــرس 3 : 3؛ انظــر أيضــاً يهــوذا 18(. والســبب وراء اعتقادهــم أن املســيح 

لــن يــأيت، هــو أن كل يشء بــاٍق عــىل حالــه كــام كان دامئــاً دون أن يتغــري. 
ــا«  ــال »آيِت أَيًْض ــد ق ــق جــداً بشــأن هــذا االســتهزاء هــو أن املســيح ق ــري للقل ــيء املث وال  
)يوحنــا 14 : 1ـ3(، بينــام هــم يقولــون مــا معنــاه أن »املســيح لــن يــأيت ثانيــة« )2بطــرس 3 : 
ــا َشــَجرَُة َمْعرِفـَـِة الَْخــرْيِ  4(. وهــذا هــو ترديــد لصــدى مــا حــدث يف عــدن حــني قــال اللــه، » ‘َوأَمَّ
ِّ فـَـاَل تـَـأْكُْل ِمْنَهــا، ألَنَّــَك يـَـْوَم تـَـأْكُُل ِمْنَهــا َمْوتـًـا مَتـُـوُت’ « )تكويــن 2 : 17(. ومــع ذلــك فــإن  َوالــرشَّ
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الشــيطان، ومــن خــالل الحيــة، قــد قــال » ‘لَــْن مَتُوتَــا!’ « )تكويــن 3 : 4(. وهنــا نجــد تعارضــاً 
ــه. ويف هــذه املــرة، ال ينطــق صــوت واحــد بهــذا التعــارض، كــام كان هــو  ــارشاً لكلمــة الل مب
ــه مجموعــات مــن األصــوات يف كل مــكان. والــيء اإليجــايب  الحــال يف عــدن، وإمنــا تنطــق ب
بشــأن هــذه األكذوبــة هــو أن بطــرس قــد تنبــأ بحدوثهــا. ففــي كل مــرة نســمع فيهــا أشــخاصاً 

يهــزؤون مــن فكــرة املجــيء الثــاين للمســيح، يصبــح هــؤالء أنفســهم تتميــامً آخــر للنبــوة.
وعــىل الرغــم مــن أن التاريــخ قــد شــهد تدمــرياً ســابقاً لــألرض بواســطة طوفــان كاريث، إال   
ــه  ــوا أن الل ــدون أن يعرتف ــم ال يري ــر. إنه ــك األم ــوا عــن ذل ــدون أن يعرف أن املســتهزئني ال يري
مكــرتث بخيــارات الحيــاة التــي يقدمــون عليهــا. كــام أنهــم يريــدون أيضــاً تجّنــب الحقيقــة التي 
مفادهــا أن اللــه الــذي اختــزن امليــاه ليُغــرق األرض بالطوفــان يقــوم باملثــل باختــزان النــار التــي 
ســتجتاح األرض وتدّمرهــا يف يــوم الدينونــة العظيــم )2بطــرس 3 : 5ـ7(. وأملهــم الخاطــئ هــو 

أن الطبيعــة ســوف تواصــل العمــل بالطريقــة التــي تعمــل بهــا دامئــاً.

ــاين للمســيح؟  ــة باملجــيء الث ــود املتعلق ــك بالوع ــر الســنني، التمّس ــا، عــل م ــف ميكنن كي
ــك؟ ملــاذا مــن املهــم جــداً أن نفعــل ذل

10 آذار )مارس( الخميس

تعجيل يوم املجيء

عــىل الرغــم مــن أنــه يبــدو أن انتظارنــا للمجــيء الثــاين ال ينتهــي ابــداً، إال أن نظــرة اللــه   
للوقــت تختلــف عــن نظرتنــا نحــن لــه. »أَنَّ يَْوًمــا َواِحــًدا ِعْنــَد الــرَّبِّ كَأَلـْـِف َســَنٍة، َوأَلـْـَف َســَنٍة 
كَيَــْوٍم َواِحــٍد« )2بطــرس 3 : 8(. ونجــد يف كافــة أجــزاء الكتــاب املقــدس أن النهايــة دامئــاً قريبــة، 
ســواء كان فيــام يتعلــق بـــ »يــوم الــرب« يف العهــد القديــم أو فيــام يتعلــق بـــ »عــودة املســيح« 

يف العهــد الجديــد.

اقــرأ 2بطــرس 3 : 8ـ14. مــا هــو الرجــاء طويــل األمــد املقــدم لنــا هنــا؟ انظــر أيضــاً دانيــال 
2 : 34 و 35 و 44.   

 

ــة  ــدة الزمني ــاك حــدوداً للم ــة أن هن ــات واألزمن ــة باألوق ــة املتعلق ــوات الرائع ــا النب تخرن  
التــي يُســمح فيهــا للــرش باالســتمرار، كــام تخرنــا كذلــك عــن املــدة الزمنيــة التــي ســوف ينتظــر 
ــح  ــه بتوضي ــوات، يقــوم الل ــداً. ويف النب ــن تنقــرض أب ــي ل ــه الت ــم مملكت ــه إىل أن يقي ــا الل فيه

ــي.  ــا األص ــتعادة األرض إىل كامله ــاة واس ــة واملعان ــاء الخطي ــه إلنه خطت
ــنا اآلن  ــة عيش ــر يف كيفي ــوف تؤث ــا، س ــام نعرفه ــياء، ك ــة كل األش ــا لنهاي ــة نظرتن إن كيفي  
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ــا  ــؤون عاملن ــل يف ش ــوف يتدخ ــه س ــرة أن الل ــد فك ــنتمرد ض ــا س ــإذا كن ــرس 3 : 12(. ف )2بط
الصغــري، فعندهــا ســنميل إىل أن نكــون متهكمــني فننضــم بذلــك إىل صفــوف املســتهزئني. ومــن 
ناحيــة أخــرى، فــإذا نظرنــا إىل مــا ســيقوم بــه اللــه عــىل أنــه تدخــل ِمــن ِقبــل اللــه الرحيــم 
ــا،  ــن حولن ــوق اإلنســان املتفشــية م ــاكات حق ــة النته ــض، ووضــع نهاي ــري الفســاد البغي لتطه
ــِرُّ«  فعندهــا ميكننــا بــكل ثقــة أن »نَْنتَِظــُر َســاَمَواٍت َجِديــَدًة، َوأَرًْضــا َجِديــَدًة، يَْســُكُن ِفيَهــا الْ
ــا وســلوكنا الشــخيص.  )2بطــرس 3 : 13(. ومــرة أخــرى، يعــرب بطــرس عــن قلقــة إزاء مواقفن
ــوال  ــرس 3 : 14(. ول ــٍب« )2بط ــٍس َوالَ َعيْ ــاَل َدنَ ــون »ِب ــد وأن نك ــىل أن  نجته ــا ع ــو يحثن وه
اآليــة التاليــة العتقدنــا أن بطــرس يــرّوج لديانــة »األعــامل«، لكنــه يقــوم بتــدارك ســوء الفهــم 

ــا« )2بطــرس 3 : 15(.  ــا َخالًَص ــاَة َربَِّن ــبُوا أَنَ ــارة، »َواْحِس املحتمــل هــذا بعب
إن هدفنــا هــو أن نكــون بــال عيــب. فقــد ُوِصــف أيــوب بأنــه بــال عيــب ألنــه كان »يَتَِّقــي   
« )أيــوب 1 : 1(. كــام أن املســيح ســيحرضنا ِبــالَ لَــْوٍم أمــام اآلب  ِّ اللــَه َويَِحيــُد َعــِن الــرشَّ
)1كورنثــوس 1 : 8؛ كولــويس 1 : 22؛ 1تســالونيك 3 : 13؛ 5 : 23(. ويف العهــد القديــم، كان ينبغي 
ــٍب )عــىل ســبيل املثــال، خــروج 12 : 5؛ الويــني 1  ــالَ َعيْ أن يكــون حمــل الذبيحــة َصِحيًحــا وِب
ــيح  ــام أن املس ــني 9 : 14؛ 1بطــرس 1 : 19(، ك ــيح )عراني ــه املس ــا كان علي ــو م ــذا ه : 3(، وه

ــك )أفســس 5 : 27(. ــٍب، كذل ــاَل َعيْ ــًة َوِب َس ــه وســتَُكوُن ُمَقدَّ ــام الل ســيحرض الكنيســة أم

يف ضــوء ســعينا للتغلــب عــل الخطيــة ونبــذ الــرش، مــن أجــل أن ننمــو يف اإلميــان ونعيــش 
حيــاة مقدســة و »بــا عيــب«، ملــاذا يجــب علينــا دامئــاً أن نعتمــد عل ِبرِّ املســيح املنســوب 

إلينــا باإلميــان؟ مــا الــذي يحــدث عنــد إغفالنــا لهــذا الوعــد؟

11 آذار )مارس(  الجمعة

ملزيد من الدرس
ــِة’ «  ــْدِء الَْخلِيَق ــْن بَ ــَذا ِم ــاق هَك ٍء بَ ــيقولون: » ‘كُلُّ يَشْ ــن أن املســتهزئني س يحــذر بطــرس م  
ــاعر  ــذه املش ــس ه ــداء نف ــم إب ــد ت ــه ق ــداً؛ فإن ــيئاً جدي ــك ش ــن ذل ــرس 3 : 4(. ومل يك )2بط
ــاس  ــض الن ــة فبع ــري يف الطبيع ــدث أي تغي ــة ومل يح ــام طويل ــرت أي ــام م ــان. »فل ــل الطوف قب
ــريون  ــوا كــام يقــول كث ــان . قال ــدأوا يشــعرون باألم ــا ب ــن ســبق وارتجفــت قلوبهــم خوف الذي
ــه  ــتطيع الل ــث ال يس ــة بحي ــا ثابت ــة وأن قوانينه ــه الطبيع ــىل إل ــمو ع ــة تس ــوم إن الطبيع الي
نفســه أن يغريهــا. ثــم قالــوا: إذا كانــت رســالة نــوح صحيحــة فالبــد مــن أن تخــرج الطبيعــة 
ــة  ــل وخدع ــي تضلي ــالة ه ــك الرس ــأن تل ــاس ب ــوا الن ــا . وأقنع ــا وقوانينه ــوف عادته ــن مأل ع
هائلــة ، وبرهنــوا عــىل احتقارهــم إلنــذار اللــه بكونهــم عملــوا نفــس مــا كانــوا يعملونــه قبــل 
تقديــم اإلنــذار إليهــم. ... وتوهمــوا أنــه إذا كان مــا قالــه نــوح صادقــا فــإن الحكــامء والفهــامء 
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والرجــال العظــامء املشــهورين ســيفهمون األمــر« )روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 74 و 
ــة وراســخة،  75(.  واليــوم، يقــول »الرجــال العظــامء« شــيئاً مشــابهاً: إن قوانــني الطبيعــة ثابت
وتواصــل جميــع األشــياء عملهــا كــام يف الســابق. وهــذا هــو، مبعنــى آخــر، مــا تعلِّمــه نظريــة 
التطــور التــي تزعــم أن الحيــاة قــد نشــأت عــن طريــق عمليــات طبيعيــة ميكــن تفســريها، عــىل 
االقــل مــن حيــث املبــدأ، مــن خــالل عمــل القوانــني الطبيعــة التــي ســيتمكن الِعلــم يف يــوم مــا 
مــن تفســريها لنــا تفســرياً تامــاً. وتــرى هــذه النظريــة أن كل ذلــك ميكــن أن يحــدث مــن دون 
ــون اآلن،  ــذاك؛ وهــم مخطئ ــني آن ــة. لقــد كان »الرجــال العظــامء« مخطئ أي حاجــة إىل ألوهي
كذلــك. وال عجــب يف أن بولــس قــد كتــب يقــول: »ألَنَّ ِحْكَمــَة هــَذا الَْعالَــِم ِهــَي َجَهالَــٌة ِعْنــَد 
اللــِه« )1كورنثــوس 3 : 19(. وقــد كانــت كذلــك يف زمــن الطوفــان، ويف زمــن بطــرس، وهــي ال 

ــا نحــن، كذلــك. تــزال »جهالــة« يف عرصن

أسئلة للنقاش
1. عــل الرغــم مــن كل األســباب التــي كانــت لــدى بطــرس ليؤمــن باملســيح، إال أنــه ال يــزال 
ــُة، َوِهــَي أَثَْبــُت.« ملــاذا تعــد الكلمــة النبويــة هامــة جــداً  يؤكــد عــل أهميــة »الْكَلَِمــُة النََّبِويَّ
بالنســبة لنــا؟ كيــف تســاعدنا الكلمــة النبويــة عــل إثبــات أن املســيح كان هــو املَســيَّا عنــد 
مجيئــه األول ؟ مــا هــو الرجــاء الــذي يقدمــه لنــا ذلــك فيــام يتعلــق باملجــيء الثــاين؟ فعــل كل 
حــال، كيــف كان ســيمكننا معرفــة الوعــد والرجــاء املتعلــق باملجــيء الثــاين لــو مل تكــن لدينــا 

»الكلمــة النبويــة«؟
2. إننــا منيــل إىل التفكــر يف مســألة »ضغــط املجتمــع« فقــط يف ســياق املراهقــني 
ــون  ــد أن نك ــاً نري ــن جميع ــك؟ فنح ــس كذل ــاً، ألي ــس صحيح ــذا لي ــن ه ــن. لك والقارصي
محبوبــني ومقبولــني ِمــن ِقبــل اآلخريــن. فعــل كل حــال، أَليــس مــن الصحيــح أن فرصتنــا 
للشــهادة لآلخريــن ســتكون أفضــل لــو أنهــم يحبوننــا، وذلــك عــل نقيــض شــهادتنا لهــم 
لــو أنهــم ال يحبوننــا؟ يف ظــل رغبتنــا يف إرضــاء اآلخريــن، كيــف ميكننــا تجّنــب املســاومة 
عــل معتقداتنــا؟ ملــاذا تعــد مســألة تقديــم التنــازالت املتعلقــة مبعتقداتنــا أســهل مــام قــد 

نعتقــد؟ 
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12ـ1٨ آذار )مارس(الدرس الثاين عرش

الكنيسة املجاهدة

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: رؤيــا 2 : 1ـ7؛ هوشــع 2 : 13؛ رؤيــا 2 : ٨ـ17؛ رؤيــا 2 : 1٨ـ3 : 

6؛ إشــعياء 60 : 14؛ رؤيــا 3 : 14ـ22.
آيــة الحفــظ: »هَنــَذا َواِقــٌف َعــَل الَْبــاِب َوأَْقــَرُع. إِْن َســِمَع أََحــٌد َصــْويِت َوَفَتــَح الَْبــاَب، 

أَْدُخــُل إِلَْيــِه َوأَتََعــىَّ َمَعــُه َوُهــَو َمِعــي« )رؤيــا 3 : 20(.

كان يوحنــا آخــر مــن مــات مــن بــني االثنــي عــرش رســوالً. وباإلضافــة إىل كتابــة اإلنجيــل   
الــذي يحمــل اســمه، قــام يوحنــا أيضــاً بكتابــة ســفر الرؤيــا، وهــو الســفر الــذي يســاهم كثــرياً 
يف فهمنــا للــرصاع العظيــم. ومــع ذلــك، فــإن تركيزنــا ســوف يكــون عــىل وصــف يوحنــا للكنائــس 
الســبع. وســوف نقــوم بدراســة هــذه الكنائــس مــن منظــور املتســلمني األصليــني لســفر الرؤيــا 
ــا  ــواردة هن ــيح ال ــوال املس ــن أق ــن م ــدر ممك ــر ق ــتخالص أك ــن اس ــن م ــك نتمك ــك ل وذل

ــة. ــا اليومي واالســتفادة منهــا يف حياتن
والــيء البــارز هــو أن املســيح يتبــع النهــج الشــخيص عنــد توجيــه حديثــه إىل كل كنيســة   
ــة، ويعمــل املســيح  ــا احتياجــات مختلف ــس لديه ــع هــذه الكنائ ــس الســبع. فجمي مــن الكنائ

ــا.  ــدة منه ــات كل واح ــة احتياج ــىل تلبي ع
ويبــدو أن التحــدي الــذي كانــت تواجهــه هــذه الكنائــس هــو أن كل كنيســة منهــا كانــت   
تعــاين مــن املســألة املتعلقــة بالَهويــة، متامــاً كــام نعــاين نحــن مــن األمــر ذاتــه اليــوم. فهــل كان 
اعضــاء تلــك الكنائــس يقفــون إىل جانــب املســيح ويلبّــون دعوتــه املتعلقــة بالشــهادة إىل عــامل 
ميــت، أَْم أنهــم كانــوا يتأرجحــون بــني الجانبــني محاولــني أن يظهــروا كأنهــم مســيحيني بينــام 
كانــوا يف الــرِّ يشــعرون براحــة أكــر يف تواجدهــم مــع قــوى الظــالم؟ وعــىل الرغــم مــن أننــا 
ننظــر إىل أنفســنا عــىل أننــا آخــر كنيســة مــن هــذه الكنائــس، إال أنــه مــن الواضــح أننــا وبطــرق 
عديــدة نواجــه نفــس التحديــات التــي واجهتهــا كل هــذه الكنائــس عــر العصــور، بغــض النظــر 

عــن اختــالف الظــروف.
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ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــارس(. 19آذار )م

13 آذار )مارس( األحد

الكنيسة يف أفسس

ُر املســيح، عنــد حديثــه إىل الكنيســة التــي يف أفســس، عــىل أنــه  يف رؤيــا 2 : 1، يَُصــوَّ  
ــبْعِ الَْمَناِيــِر. وتشــري هــذه الرمــوز إىل حقائق  ــبَْعَة الَْكَواكـِـَب والـْـاَميِش يِف َوَســِط السَّ الُْمْمِســُك السَّ
ملموســة. فالســبع املنايــر هــي الكنائــس، والســبعة الكواكــب هــي املالئكــة املكلفــني برعايــة 
الكنائــس )رؤيــا 1 : 20(. وبعبــارة أخــرى، هنــاك عالقــة وثيقــة بــني الكنائــس وبــني عــرش اللــه 

ــم. ــه يف الــرصاع العظي ــاً تقــوم ب يف الســامء. إن للكنائــس دوراً هام

اقــرأ روميــة 2 : 1ـ7. بأيــة طــرق ميكننــا أن نــرى الــرصاع العظيــم دائــراً يف هــذه الفقــرات 
الكتابيــة.  

 

تبــدأ الرســالة إىل كنيســة أفســس بتقديــم وصــف لصفــات هــذه الكنيســة. ويــدرك املســيح   
متامــاً نقــاط القــوة والضعــف يف هــذه الكنيســة. وهــو يثنــي عليهــم بســبب أنشــطتهم وصرهم 
ومثابرتهــم وعــدم احتاملهــم للمعلمــني الكذبــة يف وســطهم )رؤيــا 2 : 2 و 3 و 6(، وهــو تحذيــر 
واضــح بأنــه يجــب عــدم التغــايض عــن وجــود معتقــد خاطــئ يف الكنيســة. ويبــدو أن الكنيســة 
يف أفســس، وهــي الكنيســة التــي قــد اُختــريت يف االصــل ِمــن ِقبــل اللــه يف الــرصاع ضــد الظلمــة، 
وقــد عانــت مــن هجــوم ُمعاكــس ِمــن ِقبــل الشــيطان. وقــد جــاء هــذا الهجــوم يف شــكل رســل 
كذبــة كانــوا أتبــاع »نُُّقــوالَ«، الــذي رمبــا كان واحــداً مــن الشاممســة الســبعة األصليــني )أعــامل 
6 : 5( ولكــن مــن الواضــح أنــه شــكَّل حركــة انفصاليــة. وقــد كَــرَِه املســيُح بدعتهــم، أيــاً كانــت 

تلــك البدعــة )رؤيــا 2 : 6(.
كانــت املشــكلة مــع الكنيســة يف أفســس تكمــن يف أن هــذه الكنيســة قــد تركــت محبتهــا   
»األُوىَل« )رؤيــا 2 : 4(. وهــذا وصــف مشــابه جــداً للغــة املســتخدمة ِمــن ِقبــل أنبيــاء العهــد 
ــاق )ُمِحبِّــني( غــري مرشوعــني  القديــم الذيــن شــبهوا ارتــداد إرسائيــل بشــخص يذهــب وراء عشَّ
)عــىل ســبيل املثــال، هوشــع 2 : 13(. قــد يبــدو الوضــع ميؤوســا منــه، لكــن املســيح متخصــص 
يف التعامــل مــع األوضــاع امليــؤوس منهــا واســتعادة األمــور إىل مــا كانــت عليــه قبــل التدهــور 
ــم يحثهــم عــىل  ــن ســقطوا، ومــن ث ــر مــن أي ــدين. أوالً، يشــّجع املســيُح شــعبه عــىل تذكّ والت
التوبــة والقيــام باألعــامل األوىل التــي كانــوا يقومــون بهــا قبــل ســقوطهم )رؤيــا 2 : 5(. وهــذه 
ليســت دعــوة للرجــوع بالزمــن والعــودة إىل الــوراء إىل »األيــام القدميــة الجيــدة«؛ وإمنــا 

ــة هــو اســتخدام التجــارب الســابقة لالسرتشــاد بهــا يف املســتقبل. املقصــود يف هــذه الحال
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ــك؟ مــا  ــا 2 : 4(. ملــاذا مــن الســهل جــداً عمــل ذل ــَك األُوىَل’ « )رؤي ــَت َمَحبََّت ــَك تََركْ » ‘أَنَّ
الــذي يحــدث لنــا، ســواء بشــكل فــردي أو ككنيســة، وميكــن أن يجعــل محبتنــا للــه تفــرت؟ 
كيــف ميكننــا أن نحافــظ عــل توقنــا إىل اللــه والحــق الــذي يعلمنــا اللــه إيــاه متوقديــن يف 

داخلنــا عامــاً بعــد عــام؟ 

14 آذار )مارس( االثنني

كنيستا ِسِمرْنَا وبَْرَغاُمَس

يتــم تقديــم املســيح إىل كنيســة ِســِمريْنَا عــىل أنــه » ‘األَوَُّل َواآلِخــُر، الَّــِذي كَاَن َميْتـًـا فََعــاَش’   
« )رؤيــا 2 : 8؛ انظــر رؤيــا 1 : 18(. وإىل الكنيســة التــي يف بَْرَغاُمــَس، يُوَصــُف املســيح عــىل أنــه 

َمــن مَيِْســك بأســنانه ســيفاً َمــاٍض ذا حديــن )رؤيــا 1 : 16؛ 2 : 12(.

ما هي أهمية الطريقة التي يتم بها وصف املسيح لكل كنيسة من هاتني الكنيستني؟
 

اقــرأ رؤيــا 2 : 8ـ17. يتميــز أعضــاء الكنيســة يف ِســِمريْنَا أيضــاً بعملهــم الــدؤوب؛ ومــع ذلــك،   
ــيْطَاِن« يف وســطهم  مل يكــن لديهــم الكثــري الــذي يظهرونــه، رمبــا نتيجــة لوجــود »َمْجَمــع الشَّ
ــدو أن أعضــاء الكنيســة يف برغامــس متشــبثني بإميانهــم عــىل  ــه يب ــل، فإن ــا 2 : 9(. وباملث )رؤي
ــيْطَاِن« يف وســطهم )رؤيــا 2 : 13(. وهكــذا نجــد أن حقيقــة الــرصاع  الرغــم مــن أن »كُــريِْسّ الشَّ

العظيــم متجليــة هنــا. 
يتــم تحذيــر الكنيســة يف ســمرينا مــن أن هنــاك أوقاتــاً عصيبــة قادمــة عليهــا، مبــا يف ذلــك   
التعــرّض للســجن بــل ورمبــا املــوت )رؤيــا 2 : 10(. أمــا يف كنيســة برغامــس، فقــد كان هنــاك 
ــا 2 : 13(. مــن املهــم مالحظــة أن األوقــات  ــه )رؤي ــل بالفعــل مــن أجــل إميان شــخص قــد قُت
الصعبــة لهــا حــد زمنــي تنتهــي عنــده؛ معنــى ذلــك أنــه ال يســمح للــرش باالســتمرار بعــد نقطــة 

ــا 2 : 10(.  ــة )رؤي معين
ومــام يثــري القلــق هــو أن اللــه كان عنــده عــىل الكنيســة يف برغامــس »بضــع مالحظــات«   
ــن  )رؤيــا 2 : 14ـ16(. فعــىل مــا يبــدو أنهــم كانــوا يســمحون بوجــود اشــخاص يف وســطهم ممَّ
ــن يتمســكون ِبتَْعلِيــِم »النُُّقوالَِويِّــنَي« )رؤيــا 2 : 14 و 15(.  ــِكنَي ِبتَْعلِيــِم بَلَْعــاَم« وممَّ هــم »ُمتََمسِّ
»يبــدو أن نُُقــوالَ وبلعــام هــام مصطلحــان متوازيــان: فــإن نقــوال هــي كلمــة يونانيــة مركّبــة   
تعنــي ‘الشــخص الــذي ينتــرص عــىل النــاس.’ أمــا كلمــة بلعــام فيمكــن أن تشــتق مــن كلمتــني 
عريتــني تعنيــان ‘تدمــري الشــعب’ « ]رانكــو ســتيفانوفيتش، رؤيــا يســوع املســيح: تعليــق عــىل 
ــة 111[.  ــدروز، 2002(، صفح ــة أن ــة جامع ــيغان: مطبع ــرينغز، ميش ــن س ــا )بريي ــفر الرؤي س
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ر املســيُح الكنيســة كلهــا مــن أنــه إذا اســتمرت بدعتهــم فإنــه ســيأيت شــخصياً ويحــارب  ويُحــذِّ
ضدهــم بالســيف الــذي يف فمــه )رؤيــا 2 : 16(.

م املســيح تشــجيعاً عظيــامً لهاتــني  ــدِّ ــرات يُق ــه حتــى يف ظــل هــذه التحذي ــك، فإن مــع ذل  
الكنيســتني )رؤيــا 2 : 11 و 12(.

اقــرأ رؤيــا 2 : 14 و 15. مــاذا تخربنــا هــذه اآليــات الكتابيــة عــن فكــرة أن املعتقــد ال يهــم؟ 
ملــاذا يعــد املعتقــد مهــامً، بــل ومهــم بطــرق مهمــة أيضــاً؟

15 آذار )مارس( الثاثاء

كنيستا ثََياتِرَا وَساْرِدَس

اقـرأ رؤيـا 2 : 18ـ3 : ٦. مـا هـي بعـض األمـور التـي كانـت تجـري يف هـذه الكنائـس، وبأيـة 
طـرق نتصـارع نحـن، ككنيسـة وكأفـراد، مع نفس األمور؟ كيـف يتجل الـرصاع العظيم يف هذه 

الرصاعات؟ 

 

ــف  ــا 2 : 18( تكش ــريا )رؤي ــة ثيات ــيح إىل كنيس ــم املس ــا تقدي ــم به ــي يت ــة الت إن الطريق  
ــام  ــد. ك ــكل متزاي ــة بش ــة الصعوب ــرّي ويف غاي ــت مح ــّرون بوق ــوا مَي ــه كان ــعب الل ــن أن ش ع
ــز ال  ــة كالنحــاس أو الرون ــة واالقــدام املصقول ــون الناري ــة املتعلقــة بالعي أن االســتعارة املجازي
تظهــر يف رؤيــا 1 : 14 و 15 فقــط ولكنهــا توجــد أصــاًل يف دانيــال 10، حيــث يــرى دانيــال َمــن 
كانــت عينــاه »كَِمْصبَاَحــْي نـَـاٍر« ورجــاله »كََعــنْيِ النَُّحــاِس الَْمْصُقــوِل« )دانيــال 10 : 6(. ويف زمــن 
املنتهــى، ســوف يظهــر املســيح وينقــذ شــعبه. عندمــا تكــون الظــروف صعبــة وقامِتــة بالنســبة 
لشــعب اللــه، فــإن اللــه نفســه ســوف يتدخــل بشــكل مبــارش ليُنّجــي أولئــك الذيــن أَْســاَمُؤُهْم 

ــال 12 : 1(.   ــاِة )داني ــْفِر الَْحيَ ــًة يِف ِس َمْكتُوبَ
ــه  ــن ل ــه م ــك بوصف ــاردس وذل ــة يف س ــل إىل الكنيس ــكل مامث ــيح بش ــم املس ــم تقدي ويت  
الســبعة أرواح اللــه والســبعة الكواكــب )رؤيــا 3 : 1؛ 5 : 6(. وهنــا مجــدداً نــرى مخلَِّصــاً يعمــل 

ــته.  ــالمة كنيس ــن وس ــامن أم ــامء لض ــوى الس ــد ق ــس ويحش ــة وراء الكوالي بفعالي
إن الوصــف املقــدم لهاتــني الكنيســتني يبعــث عــىل القلــق العميــق. ففــي كنيســة ثياتــريا،   
وعــىل الرغــم مــن أن األمــور كانــت تتحســن، كان األعضــاء يشــبهون األمــة اإلرسائيليــة يف زمــن 
امللكــة إيزابــل. وكان األمــر عــىل نحــو مامثــل يف كنيســة ســاردس، حيــث كانــوا أمواتــاً روحيــاً 

ــا 3: 1(.  )رؤي
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ع املســيح الكنائــس. فهــو يَْذكُــر الكثرييــن يف  وعــىل الرغــم مــن كل هــذه املشــكالت، يشــجِّ  
ــيْطَاِن’ « ويشــّجعهم املســيح عــىل أن يتمســكوا بــه إىل  ثياتــريا » ‘الَِّذيــَن لـَـْم يَْعرِفـُـوا أَْعــاَمَق الشَّ
ُســوا  ــْم يَُنجِّ ــٌة« يف ســاردس ممــن »لَ ــاَمٌء قَلِيلَ ــا 2: 24و 25(. وهنــاك أيضــاً »أَْس أَْن يجــيء )رؤي

ــا 3: 4(.  ــْم« )رؤي ثِيَابَُه
إن هــؤالء األمنــاء هــم الذيــن يَِعَدَهــم املســيح بركــة خاصــة. فإنــه يَِعــد بــأن يعطي كنيســة   
بْــِح« )رؤيــا 2: 28(، وهــو الكوكــب الــذي يُعرِّفــه املســيح عــىل أنــه إشــارة  ثياتــريا »كَوْكَــَب الصُّ
إليــه هــو نفســه )رؤيــا 22: 16(، ويَِعــُد كنيســة ســاردس مبــكان مضمــون يف الســامء ويَِعــُد بأنــه 

ســيعرتف بأســامئهم »أََمــاَم أيَِب َوأََمــاَم َمالَئَِكِتــِه« )رؤيــا 3: 5(.

ــو  ــا ه ــه، وم ــك ب ــه والتمس ــك حفظ ــب علي ــذي يج ــيء ال ــو ال ــا ه ــْب.« م ــْظ َوتُ »اْحَف
الــذي تحتــاج إىل أن تتــوب عنــه؟ كيــف ترتبــط هاتــان الفكرتــان ارتباطــاً وثيقــاً ببعضهــام 

البعــض؟

16 آذار )مارس( األربعاء

الكنيسة يف فياديلفيا

ــا هــذه  ــم املســيح إىل هــذه الكنيســة؟ مــاذا تخربن ــم تقدي ــة طــرق يت ــا 3: 7. بأي اقــرأ رؤي
ــه؟   األوصــاف عن

 

ــم  ــىل الرغ ــمه، ع ــا الس ــدم إنكاره ــيح ولع ــا كالم املس ــة لحفظه ــذه الكنيس ــدح ه ــم م يت  
ًة يَِســريًَة« )رؤيــا 3: 8(. ويُعطــي املســيح وعــداً مثــرياً  ــوَّ مــن أنــه يبــدو أن لهــذه الكنيســة »قُ
لالهتــامم، وهــو أن أعضــاء »مجمــع الشــيطان« رسعــان مــا ســيأتون ليقدمــوا التبجيــل للكنيســة 
يف فيالديلفيــا )رؤيــا 3: 9(. وهــذه العبــارة مأخــوذة مــن إشــعياء 60: 14 عندمــا كان يتــم وصــف 
ــالت  ــع كل املعام ــارش م ــض مب ــوع، يف تناق ــُجُدوَن يف خض ــم يَْس ــه وه ــعب الل ــدي ش مضطه
القاســية التــي كانــوا يعاملــون بهــا شــعب اللــه يف الســابق. وميكننــا مــن خــالل هــذا الربــط 
بــني اآليتــني أن نــدرك أن »مجمــع الشــيطان« كان يجعــل الحيــاة صعبــة بالنســبة للمســيحيني 
األوائــل. وكــام رأينــا، فــإن بعضــاً مــن الكنائــس الســابقة كانــت تصــارع مــع أولئــك الذيــن كانــوا 
يعلّمــون تعاليــم كاذبــة ويســبِّبون املشــاكل، وهــي إحــدى الطــرق التــي يعمــل بهــا الشــيطان 
ضــد الكنائــس. وعــىل مــا يبــدو أن فيالديلفيــا هــي التــي ســتخلِّص الكنيســة أخــرياً مــن مصــدر 

الــرش هــذا.
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اقــرأ رؤيــا 3: 10. كيــف تفهــم مثابــرة كنيســة فياديلفيــا؟ كيــف وعــد املســيح أن يحــد مــن 
محنهــا؟ ومــا الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة لنــا اليــوم؟ 

 

يبــدو مــن الواضــح أن الكنيســة يف فيالديلفيــا قــد مــرت بأوقــات صعبــة وقاســية متامــاً كتلك   
األوقــات التــي مــرت بهــا الكنائــس الســابقة، لكــن يبــدو أن موقــف أعضــاء هــذه الكنيســة كان 
ــاج إىل  ــرياً تحت ــا تقص ــىل أن لديه ــيح ع ــا املس ــري إليه ــة ال يش ــي أول كنيس ــذه ه ــاً. فه مختلف
العمــل عــىل تالفيــه. فقــد تــم مالحظــة إميانهــم وتعاونهــم مــع اللــه وقــد القــى ذلــك تقديــراً 

ًة يَِســريًَة« )رؤيــا 3: 8(. ِمــن ِقبــل املخلِّــص، هــذا عــىل الرغــم مــام لهــم مــن »قُــوَّ
وتتضمــن الوعــود التــي مــن نصيــب الغالــب يف هــذه الكنيســة أن يكــون َعُمــوًدا يِف َهيْــَكِل   
اللــه بحيــث »الَ يَُعــوُد يَْخــُرُج إِىَل َخــارٍِج« )رؤيــا 3: 12(. فمــع االســامء الجديــدة التي ســيُْعطَون 
إياهــا ســيتم تعريفهــم عــىل أنهــم ينتمــون للــه متامــاً، رمبــا ألنهــم كانــوا أمنــاء ومخلصــني للــرب 

يف كل جوانــب حياتهــم يف املــايض.

ــو حــدث ووجــدت نفســك فجــأة يف الســامء، اآلن، فــإىل أي مــدى ســتكون مامئــاً لجــو  ل
الســامء؟   

17 آذار )مارس( الخميس

كَِنيَسِة اللّاَُوِدِكيِّنَي

ــنُي،  ــُه اآلِم ــنَي ايضــاً ببعــض أوصــاف املســيح: » ‘هــَذا يَُقولُ ويتــم تعريــف كَِنيَســِة الماّلَُوِدكِيِّ  
ــاِدُق، بَــَداَءُة َخلِيَقــِة اللــِه’ « )رؤيــا 3 : 14(. إن هــذه األوصــاف هــي مــن  ــاِهُد األَِمــنُي الصَّ الشَّ
الجوانــب الرئيســية أللوهيــة املســيح. فمصطلــح »األمــني« هو إشــارة إىل إشــعياء 65 : 16، حيث 
ترتجــم كلمــة »آمــني« لتعنــي »اللــه، إلــه الحــق«، وهــي كلمــة مرتبطــة بالعهــد. فاملســيح هــو 
اللــه الحافــظ العظيــم للعهــد، إنــه اللــه الــذي يحفــظ وعــوده املتعلقــة بالخــالص واالســرتداد. 
املســيح هــو ايضــاً الشــاهد األمــني الذيــن يشــهد لشــعبه عــن صفــات اللــه وطبيعتــه )رؤيــا 1 : 

5و 22 : 16، يوحنــا 1 : 18 و 14 : 8ـ10(. وهــو أيضــاً الخالــق )كولــويس 1 : 16 و 17(. 

اقــرأ رؤيــا 3 : 14ـ22. مــا الــذي يطلــب املســيح مــن هــذه الكنيســة عملــه؟ مــا الــذي تعنيــه 
هــذه الكلــامت بالنســبة لنــا اليــوم؟
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ــاً«، يكــون مــن الــرضوري  ــن هــو املســيح حق ــة »َم ــرِّ هــذه الفقــرات الكتابي بعــد أن تَُخ  
توضيــح َمــن هــي هــذه الكنيســة حقــاً. وبعبــارة أخــرى، نحــن ميكننــا أن نَْعــرَِف أنفســنا حقــاً 
إذا نحــن َعرِفَْنــا اللــه أوالً. لقــد كان النــاس يف هــذه الكنيســة يخدعــون أنفســهم لدرجــة أن مــا 
كانــوا يفّكــرون فيــه بشــأن أنفســهم كان يف الحقيقــة مناقضــاً ملــا هــم عليــه حقــاً )رؤيــا 3: 17(. 
ــة  ــك باتخــاذ الخطــوات الالزمــة للحصــول عــىل وضــوح الرؤي ــم يناشــدهم املســيح بعــد ذل ث
املطلوبــة لــريوا األشــياء كــام هــي عليــه حقــاً؛ وناشــدهم أيضــاً بــأن يتغــريوا ألنهــم كانــوا بحاجــة 

إىل أن يتغــريوا )رؤيــا 3: 18(. 
أمــا البديــل عــن عمــل ذلــك فهــو الدينونــة اإللهيــة ذات املرحلتــني. أوالً، قــد يكــون مــن   
الــرضوري القيــام بقليــل مــن التأديــب األبــوي مــن الطــراز القديــم )رؤيــا 3: 19(؛ وإىل جانــب 
ذلــك هنــاك إمكانيــة أن يقــوم اللــه »بتقيؤهــم« مــن فهمــه، كــام لــو كانــوا جرعــة مــن املــاء 

ــا 3: 16(.  اآلســن الــذي تفــوح منــه رائحــة كريهــة )رؤي
ومــع ذلــك، فــإن أعظــم وعــود إلهيــة تُعطــى لهــذه الكنيســة التــي هــي قريبــة جــداً مــن   
أن تُطــرح خارجــاً بعيــداً عــن حضــور الــرب. فــإن املســيح يريــد أن يتنــاول وجبــة طعــام معهــم 
ــاز  ــة وامتي ــم بفرص ــم يَِعَده ــط. ث ــني فق ــاء املقرب ــص لألصدق ــا 3: 20(، وهــو يشء مخص )رؤي

ــا 3: 21(.  ــوس معــه يف عرشــه )رؤي الجل
ومــن املثــري لالهتــامم مالحظــة كيــف قــام شــعب اللــه يف الكنائــس الســبع بتنميــة ظاهــرة   
ــه قــد تــم  الفتــور واالبتعــاد عــن الــرب. كيــف يحــدث هــذا؟ يبــدو أنــه عــىل الرغــم مــن أن
الفــوز يف املعركــة، إاّل أن بعــض النــاس ال يزالــون متشــبثني عــىل الــدوام بالــرش وبقــوى الظــالم. 
ــا أن نــرى الــرصاع  ــه إذ ننظــر عــر تاريــخ هــذه الكنائــس فإنــه ميكنن ليــس هنــاك شــك يف أن
ــاين  ــم إىل املجــيء الث ــايل، سيســتمر هــذا الــرصاع العظي ــا. وبالت ــاً فيه ــم واضحــاً ومتجلي العظي

للمســيح.

1٨ آذار )مارس( الجمعة

ملزيد من الدرس
تطرقــت دراســة يــوم الخميــس إىل مســألة ألوهيــة املســيح. ملــاذا تعــد هــذه املســألة ذات   
ــه  ــي هــو بنفــس قداســة الل ــا أن النامــوس اإلله ــوة اآليت: »مب ــت روح النب ــرى؟ كتب ــة ك أهمي
نفســه، فــإن َمــن هــو مســاٍو للــه هــو وحــده الــذي ميكنــه التكفــري عــن التعــدي الــذي تــم 
عــىل النامــوس ِمــن ِقبــل البــرش. ال أحــد ســوى املســيح ميكنــه تخليــص اإلنســان الســاقط مــن 
ــىل  ــذ ع ــيح أن يأخ ــىل املس ــدداً. وكان ع ــامء مج ــع الس ــم م ــه يف تناغ ــوس وجعل ــة النام لعن
عاتقــه ذنــب وعــار الخطيــة، وهــي الخطيــة البغيضــة جــداً يف نظــر اللــه القــدوس لدرجــة أنــه 
ــاذ  ــه. وكان عــىل املســيح الوصــول إىل أعــامق الشــقاء إلنق ــم إنفصــال اآلب عــن ابن كان يتحت
الجنــس البــرشي الهالــك.« )روح النبــوة، نعمــة اللــه املذهلــة، صفحــة 42(. إنــه منطــق بســيط: 
ــىل  ــدي ع ــن التع ــري ع ــد التكف ــدور أح ــن مبق ــك، مل يك ــه؛ لذل ــية الل ــدوس كقدس ــوس ق النام
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ــا  ــة، إال أنه ــال خطي ــه. ورغــم أن املالئكــة ب ــدوس بنفــس قدســية الل ــن ق النامــوس ســوى كائ
ليســت بنفــس قداســة خالقهــا، ألنــه كيــف ميكــن ألي يشء مخلــوق أن يكــون بنفــس قداســة 
ــو  ــيح ه ــراراً أن املس ــراراً وتك ــم م ــدس يعلّ ــاب املق ــب، إذن، يف أن الكت ــه؟ ال عج ــذي خلق ال
اللــه نفســه. ومبعنــى مــن املعــاين، ترتكــز ذبيحــة املســيح عــىل قداســة نامــوس اللــه. فبســبب 
النامــوس، بــل باألحــرى بســبب التعــدي عــىل النامــوس، كان أمــر خالصنــا يتطلــب أن ميــوت 
ــة مــن خــالل الذبيحــة  ــه ميكــن إدراك مــدى قســوة الخطي ــا. يف الواقــع، إن املســيح مــن أجلن
التامــة وغــري املحــدودة التــي كانــت الزمــة للتكفــري عنهــا؛ وتعــرب تلــك القســوة يف حــد ذاتهــا 
عــن مــدى قداســة النامــوس نفســه. فــإذا كان النامــوس قدوســاً للغايــة لدرجــة أن ذبيحــة اللــه 
نفســه كانــت هــي وحدهــا القــادرة عــىل الوفــاء مبتطلباتــه، إذن فنحــن لدينــا جميــع األدلــة 

التــي نحتــاج إليهــا بشــأن مــدى رفعــة النامــوس.

أسئلة للنقاش
1. يف الصــف، ناقشــوا إجابتكــم عــل ســؤال درس يــوم األربعــاء. ماهــي اآلثــار املرتتبــة عــل 

إجابتكــم؟ 
ــيح  ــاع املس ــال أتب ــل يف ح ــا أتأم ــرة وأن ــة األخ ــراً يف اآلون ــي كث ــرب قلب ــد اضط 2. »لق

الودعــاء واملتواضعــني.«
ــوا  ــد أصبح ــيح ق ــب للمس ــيء القري ــة املج ــون بلهف ــم يرتقب ــون أنه ــن يعلن ــرون مم »كث
مشــابهني لهــذا العــامل، وهــم يســعون بجديــة أكــرث إىل أن يحظــوا مبــدح َمــْن حولهــم أكــرث 
ــاً  ــرون ومتمســكون بالشــكليات، متام ــه. وهــم فات ــول الل مــن ســعيهم إىل أن يحظــوا بقب
كالكنيســة الرمزيــة التــي يف ســفر الرؤيــا، والتــي مل ينفصلــوا عنهــا إال منــذ فــرتة قصــرة. إن 
ــه إىل كنيســة الادوكيــني يصــف حالتهــم الحــارضة متامــاً« )روح النبــوة،  الــكام الــذي ُوجِّ
مجلــة الريفيــو آنــد هرالــد، 10حزيران/يونيــو، 1852(. عــل الرغــم مــن أن هــذه الكلــامت 
قــد كتبــت منــذ أكــرث مــن مائــة وخمســني ســنة مضــت، ملــاذا تنطبــق علينــا بشــكل تــام 
حتــى يف أيامنــا هــذه؟ مــاذا يخربنــا هــذا االقتبــاس عــن توهــم أن الكنيســة األوىل كانــت 

أفضــل حــاالً مــن كنيســة اليــوم، وبــأن أيامهــا كانــت »األيــام الخــوايل«؟ 
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19ـ25 آذار )مارس(الدرس الثالث عرش

الفداء

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: رؤيــا 20 : 1ـ3؛ إرميــا 4 : 23ـ26؛ 1كورنثــوس 4 : 5؛ رؤيــا 20 : 

7ـ15؛ فيلبــي 2 : 9ـ11؛ 2بطــرس 3 : 10. 
ــا  ــوُن يِف َم ــْوُت الَ يَكُ ــْم، َوالَْم ــْن ُعُيونِِه ــٍة ِم ــُه كُلَّ َدْمَع آيــة الحفــظ: » ‘َوَسَيْمَســُح الل
بَْعــُد، َوالَ يَكُــوُن ُحــزٌْن َوالَ رُصَاٌخ َوالَ َوَجــٌع يِف َمــا بَْعــُد، ألَنَّ األُُمــوَر األُوىَل َقــْد َمَضــْت’ « 

ــا 21 : 4(. )رؤي

كثــراً مــا يســأل النــاس الســؤال التــايل: ملــاذا نشــأ الــرش أساســاً؟ وعنــد اإلجابــة عــىل هــذا   
ــن  ــة تتضم ــة األخالقي ــذه الحري ــري. فه ــر جوه ــي أم ــة ه ــة األخالقي ــد أن الحري ــؤال، نج الس
املخاطــرة، ألنــه إذا كان األشــخاص )أو الكائنــات( أحــراراً حقــاً، فعندهــا ال بــد وأن يكــون لديهــم 

إمكانيــة اختيــار ارتــكاب الخطــأ.   
حســناً، ولكــن الســؤال التــايل يطــرح نفســه: ملــاذا، إذن، مل يقــم اللــه مبحــو أولئــك األشــخاص   

أو تلــك الكائنــات عندمــا ارتكبــوا الخطــأ، وتخليصنــا مــن النتائــج الرهيبــة للتمــرد؟ 
وتقودنــا اإلجابــة عــىل هــذا الســؤال إىل صميــم الــرصاع العظيــم؟ وكام ســرى هذا األســبوع،   
فإنــه عــىل الرغــم مــن الغمــوض الــذي يظلــل الكثــري مــن األمــور املتعلقــة باللــه وبطرقــه، إال 
أن اللــه ســيقوم بالتعامــل مــع موضــوع الــرصاع العظيــم بطريقــة ســوف تجيــب بشــكل نهــايئ 

عــىل كل التســاؤالت املتعلقــة بتضحيتــه وصالحــه وعدلــه ومحبتــه ورشيعتــه. 
يف الواقــع، إننــا ســُنعطى ألــف ســنة للحصــول عــىل إجابــات، عــىل األقــل تلــك اإلجابــات   
املتعلقــة مبصــري الهالكــني )وســيكون لدينــا األبديــة كلهــا للحصــول عــىل مــا تبقــى مــن إجابــات 
عــىل مــا لدينــا مــن تســاؤالت تتعلــق باألمــور األخــرى(. فبعد املجــيء الثــاين، ســيعيش املفديون 
ويحكمــون مــع املســيح ملــدة ألــف ســنة. بــل واألمــر املدهــش أكــر هــو أنــه ســيكون لديهــم 
ــرصاع  ــداث ال ــة يف أح ــوات النهائي ــىل الخط ــرة ع ــي نظ ــا نلق ــة. دعون ــاًل يف الدينون دوراً فاع

العظيــم الطويــل األمــد.
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ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال
ــارس(. 26آذار )م

20 آذار )مارس( األحد

تقييد الشيطان

اقرأ رؤيا 20 : 1ـ3. ما الذي يتم وصفه هنا، وما هو الرجاء الذي يقّدمه لنا؟ 
 

ــاب  ــرق يف الكت ــن الط ــدد م ــداً، بع ــون مقي ــد، أو أن تك ــح التقيي ــتخدام مصطل ــم اس يت  
املقــدس. وعــىل أبســط مســتوى، ينطبــق التقييــد عــىل الســجني. وقــد حــّرر املســيح الكثرييــن 
ممــن كانــوا مقيديــن ِمــن ِقبــل الشــيطان. وعــالوة عــىل ذلــك، يُســتخدم فعــل التقييــد لوصــف 
ــب عــىل الــرش، وهــو مــا يجعــل تلــك القــوة رمــزاً  ــه للكنيســة للتغلّ القــوة التــي يعطيهــا الل

ــة.  للدينون
عندمــا يتــم القبــض عــىل مجــرم خطــري فســيكون مــن الــرضوري تقييــده. ومــع ذلــك، فإننــا   
ــاس وهــم ليســوا  ــد الن ــا تقيي ــم فيه ــي يت ــرات الت ــن امل ــد م ــدس العدي ــاب املق نجــد يف الكت
ــة  ــرشور األخالقي ــّدد وأدان ال ــه ن ــا املعمــدان بسالســل ألن ــُق يوحن ــد أُوثِ ــاً. فق باملجرمــني متام
للَملِــك )متــى 14 : 3 و 4(. وقــد أُْوثِــَق املســيُح يف بســتان جيســثامين )يوحنــا 18 : 12(، وعنــد 
محاكمتــه )يوحنــا 18 : 24( ويف املــوت )يوحنــا 19 : 40(. كــام قُيَّــَد كالً مــن بولــس )أعــامل 21 

ــامل 12 : 6(. ــرس )أع : 33( وبط
ــاً لوجــه مــع أشــخاص  ــري مــن الوقــت وهــو يتعامــل وجه كــام أمــى املســيح أيضــاً الكث  
كان الشــيطان قــد قيّدهــم. وقــد كان هنــاك إِنَْســاٌن ِبــِه ُروٌح نَِجــٌس، والسالســل والقيــود التــي 
ة وُمقطعــة )مرقــس 5 : 3 و 4(. فقبــل أن يحــرره  كانــت حــول معصميــه وكاحليــه كانــت ُمكــرَّ
املســيح مــن الــروح النجــس مل يســتطع أحــد كبــح جــامح الــرش يف حياتــه. كــام التقــى املســيح 
ــام  ــَة« ، فق ــَب الْبَتَّ ــِدْر أَْن تَْنتَِص ــْم تَْق ــًة َولَ ــْت ُمْنَحِنيَ ــا »وكَانَ ــْد َربَطََه ــيطان قَ ــرأة كان الش بام
ــتََقاَمْت« )لوقــا 13 : 11 و 12 و 16(. كــام قــام  ــاِل اْس ــي الَْح املســيح بحلهــا مــن ضعفهــا »فَِف
ــم كان  ــا 11 : 43 و 44(. ث ــر )يوحن ــان الق ــن أكف ــر وم ــن الق ــازر م ــلِّ لع ــاً بَح ــيح أيض املس
ى »بَاَرابـَـاَس« الــذي وعــىل الرغــم مــن أنــه كان ُموثًَقــا إال أنــه قــد أُطْلِــَق رساحــه  هنــاك الُْمَســمَّ
لِيُْصلَــَب املســيُح، وليــس بَاَرابَــاس )مرقــس 15 : 7ـ15(. ويف جميــع هــذه الحــاالت، نحــن نــرى 
الشــيطان إمــا أنــه يحــاول اإلبقــاء عــىل النــاس مســجونني بالباليــا والضيقــات أو يحــاول تقييــد 
األبريــاء لــك يســمح للــرش بــأن يتفــى ويزدهــر. لكننــا نــرى أيضــاً املســيح يحطـّـم قيــود املــوت 
لــك يجلــب اإلطــالق والحريــة لعــامل بائــس ومقيّــد ِمــن ِقبــل إبليــس. ويف نهايــة املطــاف، ســيتم 

تقييــد الشــيطان وطرحــه يف الظلمــة الخارجيــة )رؤيــا 20 : 1ـ3(. 
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ــوة  ــح الق ــن قيدهــم الشــيطان، ومن ــر الذي ــلية املســيح هــي تحري ــن مرس أيضــاً، جــزء م  
ألتباعــه. فقــد أكــد املســيح لهــم أن الشــيطان )»الرجــل الَْقــِوّي«( ميكــن ربطــه ونَْهــب أَْمِتَعتـَـُه 
)متــى 12 : 26ـ29(. وبعبــارة أخــرى، ليــس لــدى الشــيطان قــوة للوقــوف ضــد املســيح وضــد 

ــود إبليــس.  أتباعــه ألن املســيح قــد أطلــق وحــرر شــعبه مــن قي
ــُد« )2تيموثــاوس 2 : 9(. إنهــا الوســيلة التــي  وكــام الحــظ بولــس فــإن »كَلَِمــَة اللــِه الَ تَُقيَّ  
مــن خاللهــا أســكت املســيح الشــيطان )متــى 4 : 4 و 7 و 10(، وميكننــا نحــن أيضــاً اســتخدام 

نفــس القــوة ملقاومــة الشــيطان.  

مــا هــي الوعــود التــي ميكنــك املطالبــة بهــا والتــي مــن شــأنها أن تحــررك مــن أيــة قيــود 
يحــاول الرشيــر ربطــك وتكبيلــك بهــا؟ 

21 آذار )مارس( االثنني

عندما نسأل: ملاذا؟

تصــف اآليــات االفتتاحيــة لســفر التكويــن األرض بأنهــا كانــت »خربــة وخاليــة« )تكويــن 1 :   
2(. ويتــم تكــرار هــذه العبــارة نفســها يف ســفر إرميــا لوصــف األرض بعــد أن ُدمــرت ِمــن ِقبــل 
الرضبــات الســبع األخــرية واملجــيء الثــاين، حيــث »نُِقَضــْت« كل مدينــة عــىل األرض »ِمــْن َوْجــِه 
« )إرميــا 4 : 26(. ويف األوصــاف التــي يعطيهــا إرميــا نجــد أنــه ليــس هنــاك إنســان )إرميــا  الــرَّبِّ
4 : 25(؛ أمــا يف قصــة يوحنــا فنجــد أن الشــيطان غــري قــادر عــىل أن يُِضــلَّ أي شــخص )رؤيــا 20 

 .)3 :
ــا يف ســفر  ــاين ميكــن أن تفــّر مــا يحــدث هن ــة للمجــيء الث إن التأثــريات املثــرية والكوني  
الرؤيــا. أوالً، يَِعــد املســيح أن يأخــذ أتباعــه إىل مــكان كان املســيح قــد تــرك األرض مــن أجــل 
ــاع  ــك األتب ــل فيشــري إىل أن أولئ ــس التفاصي ــف بول ــا 14 : 1ـ3(. ويضي ــم )يوحن ــا له ه أن يُِعدَّ
يتضمنــون األحيــاء وأولئــك الذيــن قامــوا مــن قبورهــم )1تســالونيك 4 : 16 و 17(. ويضيــف 
ــة األمــوات  ــاين، ســيبقى بقي ــد املجــيء الث ــه يف القيامــة األوىل، عن ــل أخــرى: فإن ــا تفاصي يوحن

ــا 20 : 5(. ــف ســنة )رؤي ــرتة األل ــي ف ــاً إىل أن تنته أموات

اقرأ رؤيا 20 : 4. ما الذي يتم وصفه يف هذه اآلية؟ 
 

»َوأُْعطـُـوا ُحْكــاًم«. كيــف ميكنهــم أن يُعطـَـوا حكــامً دون الحصــول عــىل مزيد مــن املعلومات   
التــي تفــوق مــا لديهــم مــن معلومــات اآلن؟ قبــل أن يتــم دمــار األرشار دمــاراً نهائيــاً، ســتُتاح 
للمخلصــني فرصــة الحصــول عــىل أجوبــة للعديــد مــن األســئلة التــي تبــدأ بكلمــة »ملــاذا؟« أي 
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األســئلة التــي تســتفر عــن األســباب. والــيء األكــر إثــارة للدهشــة هــو أن املفديــني ســيكون 
لهــم دور يف الحكــم عــىل الهالكــني.  

»فــاذ يكونــون متحديــن مــع املســيح ســيدينون االرشار اذ يقيســون اعاملهــم عــىل كتــاب   
ــة مبوجــب االعــامل التــي عملوهــا وهــم  ــاب املقــدس، ويحكمــون يف كل قضي الرشيعــة، الكت
يف الجســد. وحينئــذ يــكال لــالرشار النصيــب الــذي يجــب ان يقاســوه بحســب اعاملهــم وهــو 

ــم، صفحــة 713(.  ــرصاع  العظي ــوة، ال ــام أســامئهم يف ســفر املــوت« )روح النب مســجل ام
وأثنــاء فتــح الســجالت، ســرى عــدد املــرات التــي ال تحــى والتــي كان صــوت اللــه الهــادئ   
ــاة، وكيــف  يتوســل إىل الهالكــني بكلــامت مــن اللطــف واملحبــة. وســرى كيــف ثابــر اللــه بأن
عجــز النــاس عــن اإلصغــاء إىل توســالته بســبب صخــب األمــور التــي يتباهــى بهــا هــذا العــامل 
ــه ينتظــر يف صمــت  ــد كان الل ــا. وق ــا أمــور مستحســنة ومرغــوب فيه ــا عــىل أنه ويُنظــر إليه
ويتــوق إىل فرصــة يدركــون فيهــا أنــه هــو الــذي دفــع ثنــاً غــري محــدود لتكــون لهــم حيــاة، 
ــك مينعــك مــن ســامع  ــاك أي يشء يف حيات ــك. هــل هن ــدالً مــن ذل ــاروا املــوت ب ولكنهــم اخت

ــاة. اخــرت الحيــاة.  صوتــه؟ فهــو ال يــزال يف انتظــارك بصــر وأن

اقــرأ 1كورنثــوس 4 : 5. مــا الــذي نُوَعــد بــه هنــا فيــام يتعلــق باملجــيء الثــاين للمســيح؟ 
كيــف ميكنــك أن تتعلــم االعتــامد عــل هــذا الوعــد اآلن، بينــام أنــت بــا شــك لديــك الكثــر 

مــن األســئلة التــي بــدون أجوبــة؟ 

22 آذار )مارس( الثاثاء

الدينونة األخرة

يف أزمنــة الكتــاب املقــدس كان هنــاك مكانــان للحكــم: بوابــة املدينــة وأمــام عــرش امللــك.   
وكان الشــيوخ عنــد بوابــة املدينــة يصــدرون أحكامهــم بشــأن جميــع القضايــا الصغــرية، لكــن 
املَلِــك كان يُصــدر أحكامــه بشــأن كل القضايــا الكبــرية. وكان للَملــك الكلمــة النهائيــة يف ضــامن 
العدالــة. وعــىل نحــو مامثــل، يصــور الكتــاب املقــدس اللــه جالســاً عــىل العــرش بوصفــه َملــك 

الكــون ليضمــن تحقيــق العدالــة يف نهايــة املطــاف )رؤيــا 20 : 11ـ15(. 

اقرأ رؤيا 20 : 7ـ15. كيف لنا أن نفهم تلك األحداث بالغة االهمية؟
 

ــا عــن كل مــا يتعلــق بفــرتة األلــف ســنة؛ وهكــذا  يتحــدث األصحــاح 20 مــن ســفر الرؤي  
ــة تَحــُدث يف هــذا اإلطــار الزمنــي. وهــو ليــس نفــس املشــهد  ــة املعين نجــد أن هــذه الدينون
املوصــوف يف عــد 4 حيــث كان هنــاك العديــد مــن العــروش؛ فإننــا نجــد يف عــد 11 أن هنــاك 
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ــة األلــف ســنة وإمنــا يف  عرشــاً واحــداً. كــام أن مشــهد هــذا العــرش الواحــد ال يظهــر يف بداي
ــد الشــيطان حشــود غــري  ــا 20 : 5(، وبعــد أن يُجّن ــة )رؤي ــك بعــد القيامــة الثاني ــا، وذل نهايته
ــرش  ــرى أن الع ــة، ن ــك املرحل ــا 20 : 7ـ9(. ويف تل ــة )رؤي ــة املقدس ــارصة املدين ــني مبح املُخلَّص
ــع  ــام هــذا العــرش جمي ــة. ويحــرض أم ــوق املدين ــه موجــوداً ف ــم الخــاص بالل ــض العظي األبي
البــرش بــال اســتثناء؛ لكــن بعضهــم يكــون داخــل املدينــة بينــام يكــون آخــرون خارجهــا. وهــذا 
هــو الوقــت الــذي تحــّدث عنــه املســيح عندمــا قــال أنــه ســيكون هنــاك بعــض النــاس الذيــن 
سيســألون عــن ســبب عــدم متّكنهــم مــن دخــول ملكــوت اللــه )متــى 7 : 22 و 23(. وهــو أيضــاً 
الوقــت الــذي تحــّدث عنــه بولــس عندمــا قــال أنــه يف يــوم مــن األيــام ســتنحني كل ركبــة أمــام 
ــاٍن أَنَّ  ــرَتَِف كُلُّ لَِس ــَت األَرِْض ... َويَْع ــْن تَْح ــىَل األَرِْض َوَم ــْن َع ــاَمِء َوَم ــْن يِف السَّ ــيح، »ِممَّ املس

ــي 2 : 9ـ11(.  « )فيلب ــَو رَبٌّ ــيَح ُه ــوَع الَْمِس يَُس
ــأي يشء مل يكــن يعلمــه  ــم ب ــه يَْعلَ ــس لجعــل الل ــة هــو لي إن الهــدف مــن هــذه الدينون  
ــد مــن أن يعــرف  ــا الهــدف هــو التأكّ ــم ويعــرف كل يشء بالفعــل. إمن ــه يَْعلَ بالفعــل، ألن الل
ــدور كل  ــيكون مبق ــا. فس ــم به ــي حك ــة الت ــه بالطريق ــَم الل ــاذا َحَك ــة مل ــق املعرف ــع ح الجمي
ــَك  ــوُن، ألَنَّ ــِذي يَُك ــِذي كَاَن َوالَّ ــُن َوالَّ ــا الَْكائِ ــَت أَيَُّه ــاِدٌل أَنْ ــول، »َع ــالك أن يق ــان، وكل م إنس
ــة،  ــرش واملالئك ــن الب ــني، م ــني والهالك ــن املخلَّص ــإن كالً م ــا 16 : 5(. ف ــَذا« )رؤي ــَت هَك َحَكْم

ــه. ــرِّ الل ــة وِب ــرون عدال ســوف ي
وســيكون آخــر عمــل يف هــذه األحــداث هــو هــالك »الَْمــْوُت َوالَْهاِويـَـُة« باإلضافــة إىل »كُلُّ   
َمــْن لـَـْم يُوَجــْد َمْكتُوبـًـا يِف ِســْفِر الَْحيَــاِة« )رؤيــا 20 : 14 و 15(. ومُيســك املســيح أيضــاً مبفاتيــح 
املــوت والهاويــة )رؤيــا 1 : 18(. ولــن يكــون للمــوت أو الهاويــة أي قــوة علينــا بعــد اآلن. وبــدالً 
ــرون إىل األبــد.  مــن أن يواجــه الهالكــون العــذاب األبــدي، كــام هــو التعليــم الشــائع، فإنهــم يَُدمَّ

فإنهــم سيتالشــون مــن الوجــود إىل األبــد، وذلــك عــىل العكــس مــن الحيــاة األبديــة.  

23 آذار )مارس( األربعاء

سامء جديدة وأرض جديدة

إن كالً مــن الخطيــة والتمــرّد هــام دخيلــني غــري مرغــوب فيهــام. ومل يكــن املقصــود لهــام   
أن يكونــا متواجديــن. وقــد تســببا يف إلحــاق رضر هائــل. أمــا وبعــد زوال ســبب ذلــك الــرضر، 
ــم إال  ــن ينتهــي الــرصاع العظي فســيكون الوقــت قــد حــان الســتعادة كل يشء إىل الكــامل. ول

ــك. عندمــا يحــدث ذل

ــي  ــاف الت ــية لألوص ــح الرئيس ــي املَلاَِم ــا ه ــا 21 : 1 و 2 و 9 و 10؛ 22 : 1ـ3. م ــرأ رؤي أق
ــاف؟  ــذه األوص ــه ه ــذي تعني ــا ال ــا؟ م ــا يوحن يقّدمه
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ــه  ــا قال ــو إمنــا كان يكــرر م ــدة فه ــدة واألرض الجدي ــا الســامء الجدي ــا وصــف يوحن عندم    
ــاَمَواُت ِبَضِجيــٍج، َوتَْنَحــلُّ الَْعَنــارِصُ ُمْحرَتِقَــًة، َوتَْحــرَتُِق األَرُْض َوالَْمْصُنوَعــاُت  بطــرس: »تـَـزُوُل السَّ
الَِّتــي ِفيَهــا« )2بطــرس 3 : 10(. وكــام نعلــم جيــداً، فــإن األرض يف حاجــة ماســة إىل مــا هــو أكــر 
مــن مجــرد تغيــري. فــإن كل يشء هنــا ســوف يدّمــر متامــاً مــن أجــل إفســاح املجــال أمــام وجــود 

جديــد. 
ــا  ــد كتــب يوحن ــا 21 : 1(. وق ــام بعــد )رؤي ــا عــن عــدم وجــود البحــر في ويتحــدث يوحن  
ذلــك وهــو يف ســجن يقــع عــىل جزيــرة )بطمــس( حيــث منعــه البحــر مــن الهــرب. فإنــه حتــى 
ــامت  ــا هــذه الكل ــب يوحن ــي كت ــرة، الت ــر الذهــاب إىل الجزي ــب أم ــة يتطل ــوارب الحديث بالق
مــن داخــل الســجن الواقــع عــىل أرضهــا، أكــر مــن ســاعة. وهكــذا فإنــه يف األرض الجديــدة 
لــن يكــون هنــاك أي شــكل مــن أشــكال الحواجــز التــي متنــع املفديــني مــن التحــرّك والتنقــل 

ــة أحبائهــم.  ــة، أو مــن رؤي بُحري
وتبــدو أورشــليم الجديــدة رائعــة بشــكل ال يصــدق. وقــد تــم وصــف هــذه املدينــة باللغــة   
املســتخدمة لوصــف املــدن يف أزمنــة الكتــاب املقــدس، ألن ذلــك كان هــو كل مــا يعرفــه يوحنــا 
مــن أوصــاف للمــدن. ومــع ذلــك، فــإن انطباعــات الرّســامني، التــي تصــّور هــذه املدينــة مــع 
ــة الســاموية  ــرياً إىل هــذه املدين ــار، تــيء كث ــة للقــرن األول يف االعتب وضــع العــامرة الروماني

ــا اللــُه« )عرانيــني 11 : 10(.  ــا َوبَارِئَُه التــي »الَِّتــي َصانُِعَه
إن عقولنــا بالــكاد تســتطيع إدراك هــذه األوصــاف. ومــع ذلــك، فإنــه مــن املمتــع أن نســمح   
لخيالنــا بــأن يســبح يف تصــّور مــا أعــده الــرب للمفديــني يف املدينــة الســاموية. وإذا نحــن فعلنــا 
ذلــك، فإنــه بالــكاد ميكننــا تصــّور مــا يتــم الحديــث عنــه فيــام يتعلــق بهــذه املدينــة. وبنــاًء 
عــىل األبعــاد الهائلــة للمدينــة، ميكننــا معرفــة أنــه لــن يكــون هنــاك نقــص يف األماكــن وبــأن 

املدينــة ستتســع للجميــع.

انظــر حولــك وتأمــل يف جــامل عــامل الطبيعــة ويف مــا يقولــه لنــا عــن طبيعــة اللــه، عــل 
الرغــم مــن اآلثــار املدمــرة للخطيــة. كيــف ميكــن ملــا نــراه هنــا اآلن أن يحثنــا عــل الثقــة 

يف الرجــاء املتعلــق مبــا ال نــراه حتــى اآلن؟ 

24 آذار )مارس( الخميس

َوَسَيْمَسُح اللُه كُلَّ َدْمَعٍة

اقرأ رؤيا 21 : 3ـ5. ما الذي تعنيه الدموع هنا؟ 
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جميعنــا يعــرف، مــن واقــع االختبــار، مــا معنــى البــكاء. كــام أننــا عــىل درايــة أيضــاً بعمليــة   
ــان؛ أو أن  ــة وحن ــا برق ــة طفله ــوم أم بطأن ــون شــخص آخــر: كأن تق ــوع مــن عي مســح الدم
ــرة  ــر يف غم ــاة اآلخ ــن مبواس ــد الوالدي ــوم أح ــه؛ أو أن يق ــة رفيق ــرب بتعزي ــق مق ــوم صدي يق
ظــروف محزنــة أو مأســاوية. ونعــرف ايضــاً أننــا ال نســمح لكثــري مــن األشــخاص أن »يلمســوا« 
وجوهنــا ويتعرفــوا عــىل مآســينا. إذاً، فمعنــى أن يلمــس اللــه وجوهنــا هــو أنــه ســتكون لدينــا 

رابطــة حميمــة مــع خالقنــا.
إنــه مــن الصعــب أن نتصــور عاملنــا بــدون مــوت أو حــزن أو بــكاء. فــإن أمــوراً مثــل األمل   
والعــرق والدمــوع واملــوت كانــت هــي الُعــرف الســائد للجنــس البــرشي منــذ الســقوط )تكوين 
3 : 16ـ19(. ومــع ذلــك، فــإن اللــه قــد أكّــد للبــرش منــذ ذلــك الحــني أن الفشــل والخســارة ليســا 
هــام كل مــا ينبغــي أن يتطلعــوا إليــه. فقــد أعطــى اللــه عــىل طــول الطريــق بعــض املــؤرشات 

الصغــرية التــي تفيــد بأنــه يف يــوم مــا ســيفدينا ويباركنــا بحضــوره.  
ــم ضــامن  ــن 3 : 15(؛ ث ــص )تكوي ــاك الوعــد بقــدوم مخلّ ــني هــذه املــؤرشات، هن ومــن ب  
ــاك حقيقــة الكلمــة الــذي صــار جســداً وحــلَّ  ــَكِن )خــروج 25 : 8(؛ ثــم هن حضــوره يف الَْمْس
ــون يف  ــرش الك ــع ع ــأن يض ــك ب ــوره وذل ــه بحض ــيباركنا الل ــرياً، س ــا 1 : 14(؛ وأخ ــا )يوحن بينن
ــْعبًا،  ــُه َش ــوَن لَ ــْم يَُكونُ ــْم، َوُه ــُكُن َمَعُه ــَو َسيَْس ــاِس، َوُه ــَع النَّ ــِه َم ــَكُن الل ــَوَذا َمْس وســطنا »ُه

ــا 21 : 3(. ــْم« )رؤي ــا لَُه ــْم إِلًه ــوُن َمَعُه ــُه يَُك ــُه نَْفُس َوالل
َصــاً لهــذا العهــد املتعلـّـق بضــامن حضــور  وتُعطــي العديــد مــن آيــات الكتــاب املقــدس ُملخَّ  
ــْم  ــا« و »ُه ــْم إِلًه ــوُن لَُه ــارات مثــل، »َوأَكُ ــا، حيــث يتــم اســتخدم عب اللــه يف وســطنا ومباركتن
يَُكونُــوَن يِل َشــْعبًا« و »ُهــَو َسيَْســُكُن َمَعُهــْم« ومــن األمثلــة عــىل ذلــك: » ‘إِينِّ َسأَْســُكُن ِفيِهــْم 

ــْعبًا’ « )2كورنثــوس 6 : 16(.  ــوَن يِل َش ــْم يَُكونُ ــا، َوُه ــْم إِلًه ــوُن لَُه ــْم، َوأَكُ ــرُي بَيَْنُه َوأَِس
ــا  ــف إرمي ــد وص ــور. وق ــد املكس ــار العه ــول آث ــال مفع ــرة إلبط ــيح أول م ــاء املس ــد ج لق  
عواقــب العهــد املكســور بهــذه الطريقــة: » ‘»َمــا بَالـُـِك ترَْصُِخــنَي ِبَســبَِب كـَـْرِِك؟ ُجرُْحــِك َعِديــُم 
ــِك«’ « )إرميــا 30 : 15(.  ــْد َصَنْعــُت هــِذِه ِب ــْت، قَ ــاِك تََعاظََم ــُرَ، َوَخطَايَ ــْد كَ َــِك قَ ــَرِْء، ألَنَّ إِْث الْ
لكــن بفضــل املســيح أصبحــت هــذه األمــور يف ِعــداد املــايض. وتُعــد اآليــة يف رؤيــا 21 : 3 مبثابــة 
تتويــج لعهــود الكتــاب املقــدس. فرمبــا ســيكون ســبب ذرفنــا للدمــوع هــو بكاؤنــا عــىل اإلبــادة 
النهائيــة للهالكــني، لكــن اللــه نفســه سيمســح دموعنــا، وعندهــا »الَ يَُكــوُن ُحــزٌْن َوالَ رُصَاٌخ َوالَ 

َوَجــٌع يِف َمــا بَْعــُد« )رؤيــا 21 : 4(. 

إن هــذه الفقــرات الكتابيــة تــدل عــل أننــا ســننعم بعاقــة حميمــة مــع اللــه عندمــا نكــون 
السامء.  يف 
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25 آذار )مارس( الجمعة

ملزيد من الدرس
ــن  ــري م ــد الكث ــا ال نج ــن أنن ــم م ــىل الرغ ــا. فع ــا له ــنة ويف فهمن ــف س ــدة األل ــر يف م فك  
التفاصيــل بشــأنها، إال أن هنــاك مــا يكفــي ملعرفــة بعــض األمــور. أوالً، تقــع األلفيــة قبــل الدمــار 
النهــايئ للهالكــني. ثانيــاً، وقبــل هــذا الدمــار النهــايئ للهالكــني، ســيقي املُخلَُّصــون هــذا الوقــت 
يف الحصــول عــىل أجوبــة للكثــري مــن األســئلة. وســيكون مــا يحصلــون عليــه مــن أجوبــة كافيــاً 
جــداً لدرجــة أنهــم هــم أنفســهم سيشــرتكون يف هــذه الدينونــة. معنــى هــذا أنهــم ســيقومون 
ــَم؟« )1كورنثــوس 6 :  ــيَِديُنوَن الَْعالَ ــنَي َس يِس ــوَن أَنَّ الِْقدِّ ــتُْم تَْعلَُم ــِم. »أَلَْس هــم أنفســهم بالُحْك
ــوس 6 : 3(. أيضــاً، وكــام  ــًة؟« )1كورنث ــَنِديُن َمالَئَِك ــا َس ــوَن أَنََّن ــتُْم تَْعلَُم ــرأ أيضــاً: »أَلَْس 2(. ونق
ــم  ــا ه ــود هن ــا 20 : 4(؛ واملقص ــاًم« )رؤي ــوا ُحْك ــم »أُْعطُ ــبوع، فإنه ــذا األس ــا يف درس ه قرأن
القديســون. وبالتــايل، فــإن هاتــني النقطتــني تكشــفان معــاً حقيقــة هامــة: لــن يواَجــه أي مــن 
الهالكــني دمــاراً نهائيــاً إال بعــد فــرتة األلــف ســنة. وعندهــا، لــن يكــون املخلّصــون قــد أدركــوا 
ــام  ــم. فكــر في ــدور يف إصــدار الُحكــم عليه ــل وســيقومون ب ســبب هــالك األرشار فحســب، ب
يقولــه لنــا ذلــك عــن طبيعــة اللــه وعــن مــدى انفتــاح حكمــه: فإنــه قبــل أن يُواِجــه أي شــخص 
مصــري الهــالك األبــدي ســيتمكن املفديــون مــن أن يــروا بوضــوح تــام عدالــة وإنصــاف حكــم 
اللــه النهــايئ عــي الهالكــني. مــن املؤكــد أن أمــر الدمــار النهــايئ للهالكــني ســيكون مؤملــاً؛ ولكــن 
ــا  ــَت أَيَُّه ــاِدٌل أَنْ ــني: » ‘َع ــف قائل ــا بالفعــل، ســوف نهت ــام رأين ــا، وك ــر فإنن ــي األم ــا ينته عندم

ــَذا’ « )رؤيــا 16 : 5(.  ــَك َحَكْمــَت هَك ــوُن، ألَنَّ ــِذي يَُك ــِذي كَاَن َوالَّ ــُن َوالَّ الَْكائِ

أسئلة للنقاش
1. كيــف تســاعدنا حقيقــة الــرصاع العظيــم عــل أن نفهــم بشــكل أفضل ســبب وجــود املعاناة 
واملــوت يف عاملنــا اآلن، حتــى وإن كان هنــاك العديــد مــن األســئلة الصعبــة التــي ال تــزال بــا 

أجوبة؟ 
ــرب  ــع ال ــن يل أن أســر م ــف ميك ــايل: »كي ــا الســؤال الت 2. إذا حــدث وســألك شــخص م

ــه؟« ــذي تقول ــام ال ــة؟ ف ــق وأكــرث حميمي ويكــون ســري معــه ســراً أوث
3. أمعــن التفكــر يف فكــرة أن تكــون مســتعداً اآلن للســامء. مــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ كيــف 

لنــا فهــم هــذه الفكــرة يف ضــوء بشــارة اإلنجيــل؟ 
4. مــا هــي بعــض األســئلة التــي تــود الحصــول عــل أجوبــة عليهــا؟ وإىل أن يتــم إجابــة 
ــر مــن املــآيس التــي  ــه يف ظــل الكث ــرِّ الل ــُوِد َوِب ــم الثقــة يف ُج هــذه األســئلة، كيــف تتعل

متــأل عاملنــا؟ 
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دليل دراسة الكتاب املقدس للربع الثاين 201٦

موضــوع دراســتنا للربــع الثــاين، مــن تأليــف آنــدي نــاش،  يتنــاول قصــة املســيح كــام وردت يف 
إنجيــل متــى. كان متــى واحــداً مــن اليهــود الذيــن آمنــوا باملســيح، وكان واحــداً مــن تالميــذ 
املســيح األوائــل. ويــروي متــى قصــة املســيح مــن منظــوره الشــخيص، ولكــن بإلهــام مــن الــروح 
القــدس. وعــىل الرغــم مــن القواســم املشــرتكة بــني إنجيــل متــى وأناجيــل كالً مــن مرقــس ولوقــا 
ــز عليــه متــى بصــورة خاصــة هــو تجّســد وحيــاة ومــوت  ويوحنــا، إاّل أن املوضــوع الــذي يركّ
وقيامــة وصعــود املســيح. ويركّــز متــى بقــوة أيضــاً عــىل حقيقــة أن املســيح هــو املســيا املنتظــر. 
لقــد أراد متــى لقرائــه أن يعرفــوا أن خــالص إرسائيــل كان بواســطة املســيح الــذي تحــدث عنــه 
األنبيــاء والــذي كانــت جميــع رمــوز العهــد القديــم تشــري إليــه. وعــىل الرغــم مــن أن  جمهــور 
متــى كان يهوديــاً يف املقــام األول، إال أن رســالته الخاصــة بالرجــاء والفــداء تتحــدث إلينــا نحــن 
أيضــاً؛ فإننــا أشــخاص مثــل ِريــك ُهُوِيــت بحاجــة إىل شــخص يفعــل مــن أجلنــا مــا ال ميكننــا 
أبــداً القيــام بــه ألنفســنا. ونقــرأ يف إنجيــل متــى قصــة املســيح وهــو يقــوم بذلــك العمــل مــن 

أجلنــا.

إنجيل َمتَّى 
املحتويات

1. ابن داود
2. بداية الخدمة

3. املوعظة عىل الجبل
4. » قُْم َواْمِش!« اإلميان والشفاء

5. الحرب املنظورة والحرب غري املنظورة
6. الراحة يف املسيح
7. رب اليهود واألمم
خرُة 8. بطرُس والصَّ

9. أوثان النفس )ودروس أخرى من املسيح(
10. املسيح يف أورشليم

11. أحداث زمن املنتهى
12. أيام املسيح األخرية، قبل الصليب 

13. ُصلَِب وقَاَم

www.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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أيضــاً؛ فإننــا أشــخاص مثــل ِريــك ُهُوِيــت بحاجــة إىل شــخص يفعــل مــن أجلنــا مــا ال ميكننــا 
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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 :كام ميكنكم مراسلتنا عل الربيد اإللكرتوين التايل
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