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َمتَّى إنجيل 
أثنــاء والدتــه يف مدينــة وينشســرت مباساشوســتس، تعــرّض ريــك ُهُوِيــت لالختنــاق نتيجــة   
ِّّي حــول عنقــه مــام تســبب يف إصابتــه بالشــلل الدماغــي وَجْعلِــه غــري قــادر  التــواء الَحبْــِل الــرُّ
عــىل الســيطرة عــىل أطرافــه وأوصالــه. وبعــد مــرور بضعــة أشــهر عــىل والدتــه، أخــر األطبــاء 
أرسة ُهُوِيــت بــأن ريــك ســوف يعيــش يف حالــة غيبوبــة بقيــة حياتــه وأنــه ينبغــي أن يُوضــع يف 

مؤسســة ترعــى مثــل هــذه الحــاالت.
ــا يف  ــم طباعته ــت ت ــة ُهُوِي ــَذة عــن عائل ــي يف نُبْ ــك راي ــب ري ــر، كت وبخصــوص هــذا األم  
مجلــة الرياضــة املصــورة )20حزيران/يونيــو 2005( يقــول: »لكــن أرسة ُهُوِيــت مل تقبــل بهــذا 
االقــرتاح.« فقــد الحظــوا أن عينــا ِريــك كانتــا تتبعانهــم يف جميــع أنحــاء الغرفــة. وعندمــا كان 
ــاك  عمــر ريــك 11 عامــاً، قامــت األرسة بأخــذه إىل قســم الهندســة يف جامعــة »تافتــس« وهن
اســتفرت األرسة عــامَّ إذا كان هنــاك أي يشء ميكــن لقســم الهندســة بالجامعــة عملــه ملســاعدة 

الصبــي عــىل التواصــل مــع املحيطــني بــه. 
قــال املتخصصــون لوالــد ِريــك، الــذي يُدعــى ِديــك، »ليــس هنــاك طريقــة ميكــن مــن خاللها   

التواصــل مــع ريــك، فــإن دماغــه ال يســتطيع إرســال الرســائل الصحيحــة ألعضــاء جســمه.«
ــك.  ــة ذل ــون بقســم الهندس ــل املتخصص ــد فع ــة.« »وق ــه نكت ــوا ل ــالً، »قول ــك قائ ــرَدَّ ِدي فَ  

وعندهــا ضحــك ريــك. وهكــذا تبــنّي أن دماغــه كان يعمــل بشــكل جيــد.« 
تــم تصميــم حاســوب خــاص مُيَكِّــن ريــك مــن الكتابــة عليــه مبجــرد تحريــك رأســه وبالتــايل   
يســتطيع التعبــري عــن نفســه؛ كــام أن هــذا الجهــاز كان قــادراً عــىل نطــق الكلــامت املكتوبــة. 
وهكــذا اســتطاع ريــك أخــرياً التواصــل مــع اآلخريــن. وقــد مكَّنتــه هــذه التكنولوجيــا مــن بــدء 
حيــاة جديــدة. واشــتملت حياتــه الجديــدة، مــن بــني أمــور أخــرى، عــىل أن يقــوم والــده بدفعه 
بينــام يجلــس ريــك عــىل كــريس متحــرك يف ماراثــون خــريي. وبعــد الســباق، طبــع ريــك عــىل 
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الحاســوب مــا يــي، »يــا أيب، عندمــا كنــا نركــض معــاً مل أشــعر أننــي معــاق بعــد اآلن!«
وقــد عــزم األب عــىل جعــل ابنــه يشــعر بهــذا الشــعور كلــام كان ذلــك ممكنــاً. وبعــد مــرور   
أربــع ســنوات، ركــض األب وابنــه يف ماراثــون »بوســطن« معــاً. ثــم اقــرتح أحدهــم أن يشــرتك 
ــم ركــوب  ــدأ بالســباحة ث ــون، يب ــاليث أشــبه باملاراث ــون«، وهــو ســباق ث ــه يف »ترياثل األب وابن
الدراجــات ثــم ينتهــي بالركــض. ومنــذ ذلــك الحــني، اشــرتك االثنــان يف املئــات مــن األحــداث 
ــاء اشــرتاكهام يف  ــام أثن ــه إىل األم ــه أو دفع ــا بســحب ابن ــوم األب إم ــث كان يق ــة، حي الرياضي
ــه أنَّ أيب  ــة: »مــام ال شــك في الســباقات معــاً. وقــد طبــع ريــك عــىل حاســوبه الكلــامت التالي
هــو األب املثــايل للقــرن.« نحــن لدينــا الكثــري مــن القواســم املشــرتكة مــع ريــك ُهُوِيــت، ألن 
لدينــا أبــاً ســاموياً يحبنــا محبــة تفــوق حتــى محبــة ِديْــك البنــه ِريْــك. وهــو يهتــم بنــا و قــد 
ضحــى بابنــه الوحيــد مــن أجلنــا. ومثــل ِريـْـك، فقــد عملــت آثــار الخطيــة املأســاوية واملدمــرة 
ــا بــأي شــكل مــن األشــكال  ــا الخاصــة أن نحي ــا بقوتن عــىل إصابتنــا جميعــاً بالشــلل. وال ميكنن
حيــاة قريبــة مــن الحيــاة التــي كان املقصــود لنــا أن نحياهــا. ومهــام حاولنــا جاهديــن، فإننــا 
ــن أنفســنا مبــا فيــه الكفايــة لُنَخلِّــَص أنفســنا. »لقــد صــريت الخطيــة حالتنــا حالــة غــري  لــن نحسِّ
ــا« )روح  ــال قيمــة له ــوق الطبيعــة، وإال ف ــا يجــب أن تكــون ف ــي تُرجعن ــوة الت ــة، فالق طبيعي
النبــوة، آفــاق عيــش أفضــل، صفحــة 452 و 453(. فــال بــد وأن يــأيت خالصنــا مــن خــارج أنفســنا 

ــَص أنفســنا. ألنــه ال بــد وأن يكــون واضحــاً لنــا اآلن أننــا ال نســتطيع أن نَُخلِّ
ولهــذا الســبب ينظــر النــاس يف بعــض األحيــان إىل الســامء ليــالً طالبــني معونــة »ُمخلِّــٍص«   
ــذي  ــِص املنتظــر اســم »ابــن داود« وهــو ال ــو إرسائيــل يطلقــون عــىل هــذا املُخلِّ مــا. وكان بن
نَْعرِفــه باســم يســوع النــارصي. وإنجيــل متــى، موضــوع دراســتنا لهــذا الربــع، هــو رسٌد، بإلهــام 
مــن الــروح القــدس، لقصــة املســيح. 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 ويوحنــا، إاّل أن املوضــوع الــذي يركّــز عليــه متــى بصــورة خاصــة هــو تجّســد 
وحيــاة ومــوت وقيامــة وصعــود املســيح. ويركّــز متــى بقــوة أيضــاً عــىل حقيقــة أن املســيح هــو 
ــل كان بواســطة املســيح  ــوا أن خــالص إرسائي ــه أن يعرف ــى لقرائ ــد أراد مت املســيا املنتظــر. لق

الــذي تحــدث عنــه األنبيــاء والــذي كانــت جميــع رمــوز العهــد القديــم تشــري إليــه. 
ــة  ــالته الخاص ــام األول، إال أن رس ــاً يف املق ــى كان يهودي ــور مت ــن أن جمه ــم م ــىل الرغ وع  
ــت بحاجــة إىل  ــي ُهُوِي ــل ِري ــا أشــخاص مث ــا نحــن أيضــاً؛ فإنن ــداء تتحــدث إلين بالرجــاء والف

ــنا.  ــه ألنفس ــام ب ــداً القي ــا أب ــا ال ميكنن ــا م ــن أجلن ــل م ــخص يفع ش
ونقرأ يف إنجيل متى قصة املسيح وهو يقوم بذلك العمل من أجلنا.  

آنــدي نــاش، دكتــوراه يف الفلســفة، هــو أســتاذ جامعــي وقــس يف جامعة »ســوثرن« األدفنتســتية 
ــد مــن الكتــب مبــا يف ذلــك »كنيســة أكــوام  يف كوليدجــال، تينيــي. وقــد قــام بتأليــف العدي

القــش« و كتــاب بعنــوان: »إنجيــل متــى: ‘خلِّصنــا اآلن، يــا ابــن داود.’ « 
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دليلـــك يف الطريـــق إىل وطنـــك الســـاوي

تواصل مع الله بفعالية أكرث!

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

بعــض املقاطــع مــن مؤلفــات روح النبــوة.

ــن باســتخدام  ــاً مــع اآلخري ــا بالصــالة مع ــزم فيه ــادرة نلت متحــدون يف 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!



٦

ابن داود

السبت بعد الظهر
املراجع األســـبوعية: متى 1؛ مرقس 12 : 35-37؛ إشـــعياء 9 : 6 و 7؛ رومية 5 : 8؛ 

يوحنـــا 2 : 25؛ إرميا 29 : 13؛ متى 2 : 4-1.
آية الحفظ: »ألَنَُّه يَُخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخطَايَاُهْم« )متى 1 : 21(. 

بإلهـــام من الـــروح القدس، بـــدأ متى إنجليه برد سلســـلة نََســـب؛ ولكنها ليســـت   
مجرد أي سلســـلة نََســـب، وإمنا هي سلســـلة نََســـب املســـيح. وعند رسد متى لسلســـلة 
الَنَســـب هذه قام بالكشـــف عـــن بعض األســـالف الذين قـــد ال يرغب معظـــم الناس يف 

اإلعـــالن عن ارتباطهـــم بهم.
وألن متـــى كان هو نفســـه منبوذاً، فرمبـــا أمكنه الشـــعور مبا يعنيه االنتـــامء ملثل هذا   
األصل والنََّســـب. فقـــد كان متى جايب رضائـــب يهودي، وقـــد قَِبَل التعامل مـــع العدو بل 
ـــل الرضائب من بني شـــعبه من  وقـــد دفع للرومـــان يك يعيّنـــوه يف هذا املنصـــب ليَُحصِّ

اليهـــود. فاملؤكـــد هو أن متـــى مل يكن محبوبـــاً ِمن ِقبَـــل بني أمته.  
ومـــع ذلك، قد ينظر الناس إىل املظهر، لكن الله يَْنظُُر إِىَل الَْقلِْب. وال شـــك يف أن املســـيح   
قد نظـــر إىل قلب متـــى واختاره ليكون مـــن بني تالميذه، عـــىل الرغم من أنـــه كان جابياً 
للرضائـــب. وقـــد قبل متـــى الدعـــوة التي قدمها له املســـيح وتخـــىل عن حياتـــه املاضية 

املســـيح.  يف  جديدة  حياة  وعاش 
وهكـــذا تَِبَع متى الرَب يســـوع وقـــام بتوثيق ما جـــرى من أحداث ليعيد لبني شـــعبه   
وللعامل أجمع شـــيئاً هـــو ليس عبارة عن »إيْصـــال« خاص بالرضائب وإمنـــا رسٌد فريٌد لحياة 

. ملسيح ا

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يوم الســـبت القـــادم املوافق 2 
)أبريل(. نيسان 

26 آذار )مارس( - 1 نيسان )أبريل( الدرس األول



7

27 آذار )مارس( األحد

سفر التكوين

»ِكَتاُب ِمياَِد يَُسوَع الَْمِسيحِ ابِْن َداُوَد ...« )متى 1 : 1(.  
يف البدايــة، يُطلــق متــى عــىل مــا يقــوم بتدوينــه اســم »كتــاب« )وهــي كلمــة مأخــوذة مــن   
اللغــة اليونانيــة »بيبلــوس«، والتــي ميكــن أن تعنــي »كِتَابَــة مقدســة«، إنــه »كتــاب النََّســب« 
املتعلــق بأســالف املســيح. يف الواقــع، إن الكلمــة اليونانيــة املرتجمــة »النََّســب« أو »الجيــل« 
ــدأ  ــى ب ــول أن مت ــن الق ــه ميك ــذا فإن ــن«. وهك ــم »تكوي ــن أن ترتج ــة ميك ــن كلم ــتقة م ُمش

إنجيلــه بـــ »كتــاب تكويــن.«
وكــام بــدأ العهــد القديــم نفســه بســفر تكويــن يتحــدث عــن خلــق العــامل، فــإن إنجيــل   
متــى )وبالتــايل العهــد الجديــد نفســه( يبــدأ بكتــاب عــن الخالــق نفســه وعــن عمــل الفــداء 

ــه. ــوم ب ــق أن يق ــذي ال يســتطيع أحــد ســوى الخال ال

مــاذا تخربنــا هــذه الفقــرات الكتابيــة عــن املســيح؟ يوحنــا 1 : 1-3؛ عربانيــن 1 : 1-3؛ ميخــا 
5 : 2؛ مرقــس 12 : 37-35. 

 

»فمنــذ أيــام األزل كان املســيح ‘واحــداً مــع اآلب’. كان ‘صــورة الله’، صــورة عظمته وجالله   
وبهــاء مجــده.« »إن املســيح إذ حــل بيننــا كان ال بــد لــه أن يعلــن اللــه للنــاس واملالئكــة. لقــد 

كان هــو كلمــة اللــه وفكــر اللــه مســموعاً« )روح النبــوة، مشــتهى األجيال، صفحــة 17(.
مــع ذلــك، فــإن ألوهيــة املســيح مل تكــن هــي مــا يشــغل بــال متــى، وذلــك عــىل نقيــض   
يوحنــا )انظــر يوحنــا 1 : 1-4(، الــذي بــدأ إنجليــه بالكتابــة عــن الهــوت املســيح مبــارشة قبــل 
الخــوض يف الحديــث عــن الجانــب البــرشي للمســيح )انظــر يوحنــا 1 : 14(. بــدالً مــن ذلــك، 
ــِن إِبْراِهيــَم«. ثــم يقــوم بعــد  ــِن َداُوَد ابْ ــز متــى كثــرياً عــىل ناســوت املســيح بوصفــه »ابْ يركّ
ــد  ــم وصــوالً إىل والدة املســيح. وق ــن إبراهي ــدءاً م ــب البــرشي للمســيح ب ــع النََّس ــك بتتب ذل
ــة هــو  ــارصي كان يف الحقيق ــه أن يســوع الن ــر لقرائ ــه يف أن يُظه ــة من ــك رغب ــى ذل فعــل مت

املســيّا الــذي تــم التنبــؤ عنــه يف نبــوات العهــد القديــم.

ـــا  ـــك، وفي ـــع ذل ـــان. وم ـــران هام ـــب أم ـــك يف أن األرسة والنََّس ـــاك ش ـــس هن ـــع، لي بالطب
يتعلـــق ببشـــارة اإلنجيـــل، ال يعـــد الوالـــدون أو األجـــداد أو أيـــاً مـــن األســـاف ذات أهميـــة 
فيـــا يختـــص مبســـألة الحيـــاة األبديـــة والخـــاص. مـــا هـــو، بـــدالً مـــن ذلـــك، الـــيء 

ـــة 3 : 29.  ـــر غالطي ـــاذا؟ انظ ـــم، ومل امله
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28 آذار )مارس( االثنني

نََسٌب مليك

مهـــام كانـــت وجهـــات النظـــر املختلفـــة لليهـــود فيـــام يتعلـــق مبجـــيء املســـيا، إال أنَّ هنـــاك   
شـــيئاً واحـــداً مؤكـــداً: كان املســـيا ســـيأيت مـــن نســـل داود. )فـــإنَّ الكثرييـــن مـــن اليهـــود اليـــوم 
الذيـــن ينتظـــرون املســـيا، يؤمنـــون أنـــه يجـــب أن يـــأيت مـــن نســـل داود.( وهـــذا هـــو الســـبب 
ـــة املســـيح  ـــخ َهِويّ ـــا؛ فقـــد أراد أن يَُرّس ـــدأه به ـــي ب ـــه بالطريقـــة الت ـــدأ إنجيل ـــد ب ـــى ق يف أن مت
ـــن 22 :  ـــم )تكوي ـــل إبراهي ـــن نس ـــيا م ـــأيت املس ـــرر أن ي ـــن املق ـــه كان م ـــيا. وألن ـــه املس بوصف
ـــإن  ـــذا ف ـــك مـــن نســـل داود، ل ـــة، وكذل ـــة اليهودي ـــو األم ـــر أب ـــذي يُعت ـــة 3 : 16(، ال 18؛ غالطي
ـــيح ال  ـــف أن املس ـــراز كي ـــوع وإب ـــب يس ـــار نس ـــارشة إىل إظه ـــورة مب ـــعى بص ـــى كان يس مت
ـــك  ـــط كذل ـــه يرتب ـــني( لكن ـــم اإلرسائيلي ـــه معظ ـــط ب ـــام يرتب ـــب )مثل ـــم فحس ـــط بإبراهي يرتب
بامللـــك داود. ويعتقـــد العديـــد مـــن املَُفّريـــن أن متـــى كان يضـــع يف االعتبـــار جمهـــور 
ـــزه الشـــديد عـــىل ترســـيخ  ـــا جـــاء تركي ـــه؛ ومـــن هن ـــة إنجيل ـــد كتاب ـــام األول عن ـــود يف املق اليه

ـــيا.   ـــه املس ـــارصي بوصف ـــوع الن ـــامد يس أوراق اعت

اقـــرأ الفقـــرات التاليـــة. كيـــف تســـاعدنا عـــىل فهـــم النقطـــة التـــي كان متـــى يحـــاول 
التأكيـــد عليهـــا؟

   2صموئيل 7 : 16 و 17  
   إشعياء 9 : 6 و 7  

   إشعياء 11 : 1 و 2  
   أعامل الرسل 2 : 29 و 30  

 

يســـاعدنا كل هـــذا عـــىل فهـــم الســـبب الـــذي جعـــل متـــى يبـــدأ إنجيلـــه بالطريقـــة   
ـــى 1 : 1(.  ـــَم« )مت ـــِن إِبْراِهي ـــِن َداُوَد ابْ ـــيِح ابْ ـــوَع الَْمِس ـــالَِد يَُس ـــاُب ِمي ـــا: »كِتَ ـــدأه به ـــي ب الت
ـــد  ـــد الجدي ـــدأ العه ـــام يب ـــن داود.« وك ـــه »اب ـــىل أن ـــيح ع ـــف املس ـــل كل يشء، يُوَص أوالً وقب
ـــذه  ـــول ه ـــد يق ـــد الجدي ـــة العه ـــيح يف نهاي ـــد املس ـــيح، نج ـــن املس ـــّدم ع ـــف املق ـــذا الوص به
ـــا  ـــِس. أَنَ ـــِن الَْكَنائِ ـــوِر َع ـــِذِه األُُم ـــْم ِبه ـــَهَد لَُك ـــالَيِك ألَْش ـــلُْت َم ـــوُع، أَْرَس ـــا يَُس الكلـــامت أيضـــاً: »أَنَ
ـــر  ـــة إىل كل يشء آخ ـــا 22 : 16(. وباإلضاف ـــرُي« )رؤي ـــِح الُْمِن بْ ـــُب الصُّ ـــُة َداُوَد. كَْوكَ يَّ ـــُل َوُذرِّ أَْص

ـــُة َداُوَد.« يَّ ـــُل َوُذرِّ ـــيُح »أَْص ـــى املس ـــيح، يبق ـــه املس ـــف ب يتص
ـــام  ـــاً إلمت ـــذي كان الزم ـــة ولناســـوته ال ـــة املســـيح البرشي ـــة لطبيع ـــن شـــهادة قوي ـــا م ـــا له ي  
ـــا. ـــا أن نتصوره ـــكاد ميكنن ـــن بال ـــرق نح ـــا بط ـــه بن ـــا نفس ـــط خالقن ـــد رب ـــالص؛ فق ـــة الخ خط
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29 آذار )مارس( الثاثاء

ِسلِْسلَُة الّنَسب األوىل للمسيح

من الذي يأيت يف ِسلِْسلَِة نََسب املسيح قبل داود؟ متى 1 : 2 و 3.
 

عادة، مل تُْدَرْج النساء تدرجن يف سلسلة األنساب؛ إذاً، ما الذي يجعل اسم امرأة تدعى ثَاَماْر   
يدرج هنا؟ وَمن هي يف األساس؟

كانت ثَاَماْر امرأة كنعانية تزوجت، بالتتابع، باثنني من ابناء يهوذا، حيث مات زوجها األول   
فتزوجت بأخيه. وقد مات كالً من هذين االبنني يف الرش بينام كانت ثامار بدون أطفال. وقد 
وعدها حامها، يهوذا، بأنه سيزوجها بابنه الثالث عندما يكر هذا االبن. لكن هذا مل يحدث أبداً.
إذاً، ما الذي فعلته ثامار؟ لقد قامت بتغطية وجهها وتنكرت يف زي عاهرة وضاجعت يهوذا   
الذي مل تكن لديه أدىن فكرة بأن هذه املرأة هي كَنَّتُه ثامار. وبعد بضعة أشهر، وبعد أن اتضح 
أن ثامار ُحبىل، اتخذ يهوذا قراراً بأن متوت حرقاً بسبب فعلتها الالأخالقية؛ ذلك بالطبع قبل أن 

تُعلن ثامار ليهوذا بأنه والد الطفل. 
البرشي  الَنَسب  من  جزءاً  يزال  ال  أنه  إال  ُمتََدنٍّيٌة،  درامية  متثيلية  وكأنه  ذلك  بدا  ومهام   

للمسيح.

اقرأ متى 1 : 4 و 5. َمن هي أيضاً الشخصية التي يتم إدراجها وتعترب مستغربة وُمَفاَجأَة  إىل 
حد ما؟

 

أن  بعد  فإنه  األَْمر.  ظاِهِر  يِف  يبدو  كان  ما  األقل  هذا عىل  الكنعانية.  الزانية  راحاب،  إنها   
ساعدت راحاب يف حامية الجاسوسني يف كنعان، انضمت إىل شعب الله، ويبدو أنها تزوجت من 

شخٍص جاء املسيح من نسله.

من ها أيضاً السيدتان اللتان جاء املسيح من نسلها؟ متى 1 : 5 و 6. 
 

كانت راعوث امرأة فاضلة ولكنها، ولخطأ ليس خطأها، جاءت من أمة موآب املكروهة -   
وهي األمة التي جاءت إىل الوجود نتيجة عالقة محّرمة بني لوط الذي كان يف حالة سكر وبني 
إحدى ابنتيه. وبالطبع كانت زوجة أوريا، بثشبع، هي املرأة التي استدعاها داود بأنانية بينام 
كان زوجها أوريا يف املعركة. فقد كان داود، أيضاً، خاطئاً بحاجة إىل مخلّص. ورغم أن داود كان 
يتمتع بالعديد من الصفات الحميدة املتميزة، لكن من املؤكد هو أنه مل يكن منوذجاً لَرّب األرسة 

املثايل.



10

ـــه مـــع  ـــا، كيـــف نتعلـــم أن نفعـــل الـــيء ذات ـــا ونقائصن ـــا رغـــم أخطائن ـــه يتقبلن إذا كان الل
ـــم؟  ـــه قصوره ـــم وأوج ـــن أخطائه ـــم م ـــىل  الرغ ـــن ع اآلخري

30 آذار )مارس( األربعاء

ونحن بعد خطاة

مـــا الـــذي تقولـــه الفقـــرات الكتابيـــة التاليـــة عـــن الطبيعـــة البرشيـــة؟ مـــا هـــي األدلـــة 
القويـــة التـــي لدينـــا حـــول ِصّحـــة وِصـــْدق هـــذه األمـــور املتعلقـــة بالطبيعـــة البرشيـــة؟ 

ــا 17 : 9.  ــا 2 : 25؛ إرميـ ــة 3 : 9 و 10؛ 5 : 8؛ يوحنـ روميـ

 

ـــه  ـــرياً ولكن ـــه كث ـــد علي ـــم التأكي ـــبق وت ـــه س ـــم أن ـــه، رغ ـــد علي ـــاج إىل أن نؤك ـــا نحت إن م  
ـــة  ـــانية أو للطبيع ـــة لإلنس ـــورة وردي ـــم ص ـــدس ال يرس ـــاب املق ـــو أن الكت ـــرار، ه ـــٌر بالتك جدي
البرشيـــة. فـــإن الحالـــة املحزنـــة للبرشيـــة جليـــة وواضحـــة منـــذ الســـقوط يف جنـــة عـــدن 
)تكويـــن 3( وصـــوالً إىل ســـقوط بابـــل يف األيـــام األخـــرية )رؤيـــا 18(. وعـــىل الرغـــم مـــن 
أننـــا منيـــل، عـــىل ســـبيل املثـــال، إىل جعـــل األيـــام األوىل للكنيســـة قبـــل »االرتـــداد« مثـــاالً 
ـــرش  ـــاً ب ـــن جميع ـــوس 5 : 1(، فنح ـــر 1كورنث ـــأ )انظ ـــك خط ـــالونيي 2 : 3(، إال أن ذل ـــا )2تس لن

ســـاقطون ومنســـحقون، وهـــذا يشـــمل النََّســـب الـــذي جـــاء منـــه املســـيح.
كتـــب الباحـــث مايـــكل ويلكينـــز اآليت: »ال بـــد وأن ِصـــْدق ومَتيُّـــز هـــذا النََّســـب قـــد   
ــّراء إنجيـــل متـــى. فقـــد كان أســـالف املســـيح بـــرشاً لهـــم نقائصهـــم البرشيـــة  أذهـــل قـ
ـــق  ـــم عـــىل تحقي ـــه مـــن خالله ـــد عمـــل الل ـــني. وق ـــي لألشـــخاص العادي ـــات الت ـــك االمكان وكذل
ـــبه  ـــد يف نس ـــا نج ـــيح. فإنن ـــب املس ـــِرِّ يف نس ـــن ال ـــة م ـــرَيًة متواصل ـــاك َوتِ ـــس هن ـــه. لي خالص
ـــذي  ـــا ال ـــر أَِبيَّ ـــد الرشي ـــر هـــو وال ـــام الرشي ـــد كان رحبع ـــني. فق ـــات وأبطـــاالً وأممي ـــاة وزاني زن
كان والـــد امللـــك الصالـــح آَســـا. وكان آَســـا والـــد امللـــك الصالـــح يهوشـــافاط...، الـــذي كان 
ـــرة،  ـــال، الصالحـــة والرشي ـــّر األجي ـــه يعمـــل عـــىل َم ـــوَراُم. لقـــد كان الل ـــر يَُه ـــك الرشي ـــد املل وال
ـــخص-  ـــتخدام أي ش ـــه اس ـــن لل ـــه ميك ـــف أن ـــى كي ـــل مت ـــا إنجي ـــر لن ـــده. ويُظه ـــق مقاص لتحقي
مهـــام كان مهمشـــاً أو محتَقـــراً - لتحقيـــق مقاصـــده. أولئـــك هـــم األشـــخاص الذيـــن جـــاء 
ـــد  ـــى )غران ـــدس: مت ـــاب املق ـــات الكت ـــور لخلفي ـــان املص ـــري زوندرف ـــم« ]تفس ـــيح لخالصه املس

رابيـــدز: زونديرفـــان، 2002(، صفحـــة 9[. 
ـــن  ـــر إىل اآلخري ـــا ننظ ـــط عندم ـــس فق ـــا، لي ـــا أن نتذكّره ـــي علين ـــة الت ـــي النقط ـــك ه تل  
ـــة  ـــاط يف مرحل ـــن مســـيحي ال يشـــعر باإلحب ـــل ِم ـــك. فه ـــا ننظـــر إىل أنفســـنا كذل ـــن عندم ولك
ـــاءل  ـــه ويتس ـــكك يف إميان ـــيحي ال يتش ـــن مس ـــل م ـــرب؟ وه ـــع ال ـــريه م ـــل س ـــن مراح ـــا م م
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ـــا  ـــا الســـاقطة وخطايان ـــون طبيعتن ـــان، تك ـــن األحي ـــري م ـــدى؟ ويف كث ـــد اهت ـــاً ق ـــا إذا كان حق م
ـــل  ـــا، ب ـــه ميكنن ـــايل فإن ـــاط. وبالت ـــعورنا باإلحب ـــىل ش ـــل ع ـــا يعم ـــع م ـــي يف الواق ـــا ه ونقائصن
ـــرف كل  ـــه يع ـــة أن الل ـــن حقيق ـــاء م ـــتمد الرج ـــأس، أن نس ـــذا الي ـــم ه ـــا يف خض ـــي لن وينبغ

ـــا. ـــل خالصن ـــن أج ـــامل م ـــذا الع ـــاء إىل ه ـــد ج ـــيح ق ـــأن املس ـــور وب ـــذه األم ه

مـــا هـــي وعـــود الكتـــاب املقـــدس التـــي ميكنـــك التمّســـك بهـــا يف لحظـــات اإلحبـــاط 
واليـــأس الروحيـــني؟

31 آذار )مارس( الخميس

مياد االبن اإللهي لداود

ـــالد املســـيح.  ـــى األحـــداث املتعلقـــة مبي ـــل مت ـــاين مـــن إنجي نقـــرأ يف األصحاحـــني األول والث  
مـــن املحتمـــل أن املســـيح مل يُولـــد يف 25كانـــون األول )ديســـمر(. فاســـتناداً إىل التوقيـــت 
الـــذي أجـــرى فيـــه زكريـــا الكاهـــن خدمـــات الهيـــكل، يـــرى علـــامء الكتـــاب املقـــدس أن 
ـــزال يف الحقـــول،  ـــام ال ت ـــد يف فصـــل الخريـــف عندمـــا كانـــت األغن املســـيح رمبـــا يكـــون قـــد ُول

ورمبـــا كان ذلـــك يف أواخـــر أيلـــول )ســـبتمر( أو ترشيـــن األول )أكتوبـــر(.
ـــيا  ـــادة املس ـــعوا إىل عب ـــن س ـــاس الذي ـــل الن ـــن أوائ ـــاً م ـــي أن بعض ـــرية ه ـــة الكب إن املفارق  
اليهـــودي كانـــوا مـــن األمـــم. ويف حـــني كان معظـــم الشـــعب الـــذي ينتمـــي إليـــه املســـيح 
ـــون العظمـــة(  ـــاً بجن ـــذي كان مصاب ـــذي كان نصـــف يهـــودي، وال ـــك هـــريودس، ال ـــك املل )وكذل
كانـــوا يعتقـــدون أنهـــم يعرفـــون َمـــن هـــو املســـيا الـــذي يرتقبـــون مجيئـــه، إال أن هـــؤالء 
ــة. كان املجـــوس، أو  ــان مفتوحـ ــمون بقلـــوب وأذهـ ــوا يتسـ ــن الـــرشق كانـ ــافرين مـ املسـ
ـــعي  ـــم للس ـــني حياته س ـــوا مكرِّ ـــارس، وكان ـــالد ف ـــن ب ـــن م ـــفة موقري ـــامء، فالس ـــال الحك الرج
يف طلـــب الحـــق أيـــاً كانـــت الجهـــة التـــي يـــأيت منهـــا. فـــال عجـــب إذن يف أنهـــم وجـــدوا 
أنفســـهم يســـجدون ملَـــن كان هـــو نفســـه »الحـــق« متجســـداً. وعـــىل الرغـــم مـــن أن الســـياق 
ـــل  ـــا قب ـــق به ـــي نُِط ـــامت الت ـــة الكل ـــىل حقيق ـــاالً ع ـــا مث ـــرى هن ـــا أن ن ـــه ميكنن ـــف، إال أن مختل
ذلـــك بقـــرون ســـابقة، »َوتَطْلُبُونَِنـــي فَتَِجُدونَِنـــي إِْذ تَطْلُبُونَِنـــي ِبـــُكلِّ قَلِْبُكـــْم« )إرميـــا 29 : 

 .)13

ـــني  ـــف هـــؤالء املجـــوس وب ـــني موق ـــذي نجـــده ب ـــض ال ـــا هـــو التناق ـــى 2 : 1-14. م ـــرأ مت اق
ـــك هـــريودس؟  ـــف املل موق
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لقـــد ســـجد هـــؤالء الوثنيـــون وتعبـــدوا للمســـيح، وذلـــك عـــىل نقيـــض ملـــك األمـــة   
ـــة  ـــون مبثاب ـــة أن تك ـــذه القص ـــي له ـــيح! وينبغ ـــل املس ـــك إىل قت ـــن ذل ـــدالً م ـــعى ب ـــذي س ال
ـــا  ـــىل م ـــه ع ـــرء بالل ـــة امل ـــىل أن عالق ـــاً ع ـــس ضامن ـــة لي ـــامء إىل كنيس ـــأن االنت ـــوي ب ـــري ق تذك
ـــر ذات  ـــو أم ـــق ه ـــح للح ـــم الصحي ـــأن الفه ـــاً ب ـــري أيض ـــة تذك ـــون مبثاب ـــب أن تك ـــرام. ويج ي
أهميـــة بالغـــة. فإنـــه لـــو كان لـــدى كالً مـــن هـــريودس والكهنـــة فهـــامً أفضـــل للنبـــوات 
ـــن  ـــد اللذي ـــر والتهدي ـــّكل الخط ـــن ليش ـــيح مل يك ـــريودس أن املس ـــيا، ألدرك ه ـــة باملس املتعلق
كان هـــريودس يخشـــاهام. ولـــكان هـــريودس ســـيدرك عندهـــا أن »ملـــك اليهـــود« هـــذا مل 
ـــامم  ـــق مبســـألة اهت ـــام يتعل ـــل في ـــىل األق ـــاج، ع ـــق أو مصـــدراً لإلزع ـــو للقل ـــن شـــخصاً يدع يك

هـــريودس باالحتفـــاظ بســـلطته السياســـية املبـــارشة. 

كأدفنتسـت سـبتيني أنعـم اللـه علينـا بالكثري مـن النور املتعلـق بالحق، كيف نحمي أنفسـنا 
مـن الَضاَلَـة التـي مفادهـا أن هـذا النـور يعنـي بشـكل تلقـايئ أن عاقتنا مع اللـه متيض يف 
مسـارها الصحيـح وبأنهـا َجّيـَدٌة وعـىل مـا يـرام؟ ويف الوقـت نفسـه، كيـف ميكـن للنـور أن 
يسـاعدنا عـىل أن يكـون لنـا مسـريًة أعمق مع الله، بسـبب مـا يقدمه هذا الحـق من إجال 

وتوقـري لطبيعـة و ِصَفات الله؟

1 نيسان )أبريل( الجمعة

ملزيد من الدرس
متعـن يف هـذا االقتبـاس املأخـوذ مـن كتابـات روح النبـوة، »بهـذه الكيفيـة ميكـن لـكل خاطـئ أن   

ْقتََض َرْحَمِتِه   َخلََّصَنا’ )تيطـس 3 : 5( . فعندما  يـأيت إىل املسـيح ‘اَل ِبأَْعـاَمل يِف ِبـّر َعِملَْناَهـا نَْحُن ، بَـْل مِبُ

يأتيـك الشـيطان قائـال لـك إنـك خاطـئ وال رجاء لـك يف الحصول عـىل بركة اللـه قل له أن املسـيح قد 

أىت إىل العـامل ليخلـص الخطـاة. إننـا ال منلـك شـيئا بـه ميكننـا أن ننـال حظـوة لـدى الله ، ولكـن الحجة 

التـي ميكننـا أن نقدمهـا اآلن ويف كل وقـت هـي حالتنـا ، حالـة العجـز التـام التـي تجعل قوتـه الفادية 

أمـرا الزمـا لنـا كل اللـزوم« )مشـتهى األجيـال، صفحـة 294(. يـا لها من فكـرة قوية: إن »حالـة العجز 

التـام« هـي التـي تجعـل مـن الـرضوري أن يكون املسـيح فاديـاً لنا. ال يختلـف هذا الحق سـواء عندما 

نـأيت إىل املسـيح ألول مـرة، أو إذا كنـا نسـري معـه طـوال حياتنـا. فإننـا مثـل أولئـك األشـخاص الواردة 

أسـامؤهم يف نََسـب املسـيح مـن الجانب البـرشي، خطاٌة بحاجـة إىل النعمة. رغـم أن إطاعتنا للناموس 

وتغلّبنـا عـىل الخطيـة وعـىل التجربـة وكذلـك منونا يف املسـيح، هي من مكونـات الحياة املسـيحية، إال 

أنها نتائج الخالص وليسـت سـبباً له. فسـواء كان اللص عىل الصليب أو »قديس« سـينتقل إىل السـامء 

عنـد املجـيء الثـاين للمسـيح إاّل أن حالتنـا جميعـاً هـي »حالـة العجـز التـام التـي تجعل قوتـه الفادية 

أمـراً الزمـا لنـا كل اللـزوم.« إنـه ملـن الـرضوري للغاية عدم نسـيان هـذه الحقيقة األساسـية.
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أسئلة للنقاش
ـــأن  ـــيمة بش ـــة َجِس ـــورات خاطئ ـــريوس تص ـــدى ه ـــت ل ـــبوع، كان ـــذا األس ـــا يف ه ـــا رأين 1.  ك
ـــر يف بعـــض املفاهيـــم  ـــه يقـــوم ببعـــض األمـــور الرهيبـــة. فكّ النبـــوة، وهـــو مـــا تســـبب يف جعل
الزائفـــة لـــدى البعـــض بشـــأن النبـــوة اليـــوم. عـــىل ســـبيل املثـــال، يعتقـــد الكثـــريون أن 
املســـيحيني املُْخلِصـــني ســـوف يؤخـــذون بشـــكل رِسّّي وبهـــدوء إىل الســـاء، بينـــا »يُـــرْتَُك« 
ـــأة يف  ـــون فج ـــاس يختف ـــؤالء الن ـــل ه ـــذي جع ـــبب ال ـــن الس ـــاءلوا ع ـــاء ليتس ـــل واألصدق األه
ـــوة؟  ـــئ للنب ـــم الخاط ـــذا الفه ـــل ه ـــك مبث ـــة للتمس ـــار املحتمل ـــض األخط ـــي بع ـــا ه ـــواء. م اله
ـــم  ـــودة إىل تقدي ـــليم والع ـــذي يف أورش ـــكل ال ـــاء الهي ـــادة بن ـــوب إع ـــرة وج ـــن فك ـــاذا ع أو م
ـــة؟  ـــرة األرضي ـــخ الك ـــة لتاري ـــداث النهائي ـــني األح ـــن ب ـــاً م ـــا حدث ـــة، واعتباره ـــح الحيواني الذبائ
مـــا هـــي بعـــض املفاهيـــم الخاطئـــة األخـــرى املتعلقـــة بالنبـــوة وينبغـــي أن تســـاعد يف إقناعنـــا 

ـــوة؟  ـــح للنب ـــم الصحي ـــة الفه ـــدى أهمي ـــاً مب حق
ــة  ــرب هويـ ــات، تعتـ ــات واملجتمعـ ــن الثقافـ ــد مـ ــان، ويف العديـ ــن األحيـ ــري مـ 2. يف كثـ
ـــد  ـــذا تقلي ـــربى. ه ـــة ك ـــرء ذات أهمي ـــا امل ـــد فيه ـــي يُول ـــة الت ـــة االجتاعي ـــن والطبق الوالدي
يبـــدو أنـــه موجـــود عـــىل مـــر التاريـــخ، ويبـــدو أنـــه عميـــق الجـــذور يف العديـــد مـــن 
ـــة جـــداً مـــع  ـــة متنافي ـــا الحـــايل. ملـــاذا تعـــد هـــذه الفكـــرة الدنيوي ـــى يف عرصن األماكـــن، حت
ـــا  ـــا »ُولدن ـــرة كونن ـــن لفك ـــف ميك ـــاً، كي ـــه؟ أيض ـــادي ب ـــل وتن ـــارة اإلنجي ـــه بش ـــا متثل كل م
ثانيـــة« أن تؤثـــر يف الطريقـــة التـــي ننظـــر بهـــا إىل مجمـــل املســـألة املتعلقـــة بالطّبقـــة 

ـــا؟ ـــا غرين ـــَد فيه ـــي ُولِ ـــة الت ـــة االجتاعّي ـــا، أو الطّبق ـــا فيه ـــي ُولَِدنَ ـــة الت االجتاعّي
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2-8 نيسان )أبريل(الدرس الثاين

بداية الخدمة

السبت بعد الظهر
ـــى 4 :  ـــي 2 : 5-8؛ مت ـــرس 1 : 19؛ فيلب ـــى 3 : 1-12؛ 2بط ـــبوعية: مت ـــع األس املراج

ـــى 4 : 22-17.  ـــعياء 9 : 1 و 2؛ مت 1-12؛ إش
آية الحفظ: » ‘َهلُمَّ َوَرايِئ َفأَْجَعلُكَُا َصيَّاَدِي النَّاِس’ « )متى 4 : 19(.

ـــة  ـــك كيفي ـــم، وكذل ـــن حياته ـــدف م ـــى واله ـــة املعن ـــن إىل معرف ـــرش جاهدي ـــعى الب يس  
ـــة  ـــامت مكتوب ـــا تعلي ـــاة وبرفقتن ـــأيت إىل الحي ـــاة. فعـــىل كل حـــال، نحـــن ال ن ـــش هـــذه الحي عي
ـــابعة  ـــي يف الس ـــال صب ـــك؟ ق ـــس كذل ـــش، ألي ـــة العي ـــول كيفي ـــا ح ـــت أذرعن ـــة تح وموضوع
ـــاة، ومـــا زلـــت ال  ـــا مل أكـــن أفهـــم معنـــى الحي ـــة، »أن ـــة ثري ـــأيت مـــن عائل عـــرشة مـــن العمـــر، ي
ـــه كان  ـــاة وأن ـــى الحي ـــون معن ـــوا يعرف ـــع كان ـــد أن الجمي ـــت أعتق ـــي كن ـــا. ولكن ـــم معناه أفه
ـــون  ـــوا يدرك ـــع كان ـــت أن الجمي ـــد ظنن ـــا. لق ـــداي أن ـــا ع ـــع م ـــه الجمي ـــرٌي يعرف ـــاك رٌس كب هن
ـــن دوين.«  ـــعدون رساً م ـــا يس ـــكان م ـــوا يف م ـــم كان ـــىل األرض وبأنه ـــا ع ـــم هن ـــبب وجوده س
اعـــرتف بـــول فايرابانـــد، املؤلـــف وفيلســـوف العلـــوم النمســـاوي، يف ســـريته الذاتيـــة   
ـــش.«  ـــرء أن يعي ـــاذا عـــىل امل ـــن الواضـــح مل ـــس م ـــو اآلخـــر ولي ـــوم تل ـــر ي ـــذا مي ـــول: »وهك بالق
ولكننـــا نجـــد يف الكتـــاب املقـــدس وبشـــارة اإلنجيـــل وقصـــة املســـيح ومـــا قـــام بـــه مـــن 
ـــا نجـــد يف املســـيح - يف وجـــوده قبـــل كل الدهـــور ويف  ـــة عـــىل هـــذا الســـؤال. فإنن ـــا، إجاب أجلن
ـــة عـــىل أكـــر  ـــاين - أجوب ـــه الث ـــه يف الســـامء ويف مجيئ ـــه ويف خدمت ـــه ويف موت ـــالده ويف حيات مي
ـــة  ـــيح األرضي ـــاة املس ـــة حي ـــرة إىل بداي ـــبوع نظ ـــذا األس ـــنلقي يف ه ـــاً. س ـــاة إلحاح ـــئلة الحي أس
وعملـــه هنـــا عـــىل األرض. وســـنعرف كيـــف أن حياتـــه وعملـــه هـــام الوحيـــدان اللـــذان 

ـــا. ـــا وعملن ـــام لحياتن ـــى ت ـــاء معن ـــام إعط ميكنه

ــادم  ــبت القـ ــوم السـ ــته يـ ــتعداداً ملناقشـ ــدرس اسـ ــذا الـ ــوع هـ ــق يف موضـ ــو التعّمـ *نرجـ
ــل(. ــان )أبريـ ــق 9 نيسـ املوافـ
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3 نيسان )أبريل( األحد

» يوحنا املعمدان و »الَْحقِّ الَْحاِضِ

يبــدأ األصحــاح الثالــث مــن إنجيــل متــى باإلشــارة إىل يوحنــا املعمــدان، والــذي تبــدأ أول   
ــك ملّخصــاً  ــد ذل ــا، يَُع ــى 3 : 2(. وبطريقــة م ــوا!« )مت ــه بفعــل األمــر »تُوبُ ــة ل كلــامت مدون
لـِـاَم كان اللــه يقولــه للبرشيــة منــذ الســقوط: توبــوا، اقبلــوا غفــراين، تخلصــوا مــن خطاياكــم، 

ــداء وراحــة لنفوســكم. وســتجدون ف
ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن مــدى عامليــة وشــمولية هــذه الرســالة، يضــع يوحنــا متييــزاً   
واضحــاً لهــا فيقــول أنهــا رســالة »الحــق الحــارض« )2بطــرس 1 : 12(، لتكــون بذلــك رســالة 

ألولئــك النــاس يف ذلــك الوقــت أيضــاً.

ــا،  ــا يوحن ــرّش به ــي كان يُب ــى 3 : 2 و 3. مــاذا كانــت رســالة »الحــق الحــاض« الت ــرأ مت اق
ــى 3 : 6(.  ــك مت ــرتاف؟ )انظــر كذل ــة واالع ــة واملعمودي ــه للتوب ــة إىل دعوت باإلضاف

 

يقــوم يوحنــا املعمــدان هنــا بعمــل يشء تــم القيــام بــه يف كل العهــد الجديــد. إنــه يقتبــس   
مــن العهــد القديــم. إننــا نجــد نبــوات العهــد القديــم تنبعــث فيهــا الحيــاة يف العهــد الجديــد: 
فمــراراً وتكــراراً نجــد كالً مــن املســيح أو بولــس أو بطــرس أو يوحنــا يقتبســون مــن العهــد 
ــت  ــي كان ــور الت ــى األم ــة معن ــى برهن ــات صحــة أو تفســري أو حت ــم للمســاعدة يف إثب القدي
تحــدث يف العهــد الجديــد. ال عجــب يف أن بطــرس، حتــى يف ســياق املعجــزات التــي كان قــد 
ــا الَْكلَِمــُة  شــهدها بصفــة شــخصية، يؤكــد عنــد حديثــه عــن خدمــة املســيح عــىل أنــه »ِعْنَدنَ

ــُت« )2بطــرس 1 : 19(.   ــَي أَثْبَ ــُة، َوِه النَّبَِويَّ

اقــرأ متــى 3 : 7-12. مــا هــي الرســالة التــي وجههــا يوحنــا املعمــدان إىل القــادة؟ ورغــم 
كلاتــه القاســية، مــا هــو الرجــاء الــذي يقدمــه لهــم هنــا، كذلــك؟

 

الحــظ كيــف كان املســيح محــوراً لــكل يشء كان يوحنــا املعمــدان يبــرّش بــه. فــإن كل يشء   
نطــق بــه آنــذاك كان يتعلــق باملســيح وبَهويتــه ومبــا كان ســيقوم بــه. وعــىل الرغــم مــن أن مــا 
نطــق بــه يوحنــا كان هــو البشــارة واألخبــار الســارة، إال أنــه أوضــح أنَّ هنــاك دينونــة أخــرية 
ســتأيت، أي أنــه ســيكون هنــاك فصــل نهــايئ بــني الحنطــة والــَزَواِن، وبــأن َمــن ســيقوم بهــذا 
الفصــل هــو َمــن تــم التنبــؤ عنــه ]أي املســيح[. ونجــد هنــا املزيــد مــن األدلــة عــىل أن البشــارة 
ال تنفصــل عــن الدينونــة. ونجــد هنــا أيضــاً مثــاالً عــىل كيــف أن َحَدثـَـاَ املجــيء األول واملجــيء 
الثــاين للمســيح يُنظــر إليهــام يف الكتــاب املقــدس عــىل أنهــام حــدث واحــد. فإننــا نــرى هنــا أن 

يوحنــا، يف الســياق املبــارش للمجــيء األول للمســيح، يتحــدث عــن املجــيء الثــاين كذلــك.
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4 نيسان )أبريل( االثنني

التباين يف الربّية

َب ِمْن إِبْلِيَس« )متى 4 : 1(. وحِ لُِيَجرَّ »ثُمَّ أُْصِعَد يَُسوُع إِىَل الْرَبِّيَِّة ِمَن الرُّ
ــه  ــذي َعَرفَ ــد ال ــه املُمّج ــإن اإلل ــه. ف ــيطان نفس ــور الش ــن منظ ــهد م ــذا املش ــل ه تخي  
الشــيطان عــىل أنــه ابــن اللــه قــد وضــع نفســه آخــذاً صــورة البــرش يك يخلـّـص الجنــس البرشي. 
كان هــذا هــو نفــس املســيح الــذي حــارب الشــيطان ضــده يف الســامء وهــو نفســه الــذي طــرح 
ــن كان املســيح اآلن يف نظــر  ــا 12 : 7-9(. لكــن، َم ــه إِىَل األَْرِض )انظــر رؤي الشــيطاَن ومالئكت
الشــيطان؟ لقــد كان كائنــاً برشيــاً هزيــالً ووحيــداً يف الّريــة دون دعــم واضــح؟ ومــن املؤكــد 

أن املســيح ســيكون اآلن هدفــاً ســهالً ملكــر الشــيطان. 
ــا أوال كان املســيح رئيــس جنــد الســامء.  »إن الشــيطان وابــن اللــه عندمــا تقابــال ليتحارب  
والشــيطان، قائــد العصيــان يف الســامء قــد طـُـِرد آنئــٍذ، أمــا اآلن فقــد انعكســت الحالــة كام كان 
يبــدو، فالشــيطان يفاخــر بامتيازاتــه املزعومــة وبحســن اســتخدامها« )روح النبــوة، مشــتهى 
األجيــال، صفحــة 100(. يــا لــه مــن تبايــن: فعــىل الرغــم مــن أن الشــيطان قــد ســعى ذات مــرة 
« )إشــعياء 14 : 14(، قــام املســيح بإخــالء ذاتــه مــن مجــد الســامء.  إىل أن يصــري »ِمثْــَل الَْعــِيِّ
ميكننــا هنــا يف هــذا املشــهد الواحــد أن نــرى الفــرق الشاســع بــني األنانيــة ونكــران الــذات؛ 

الفــرق الشاســع بــني مــا هــي القداســة وبــني مــا تفعلــه الخطيــة.

قــارن إشــعياء 14 : 12-14 مــع فيلبــي 2 : 5-8. مــاذا تخربنــا هاتــان الفقرتــان عــن الفــرق 
بــني صفــات املســيح وصفــات الشــيطان؟ 

 

تخيّــل كيــف نظــر املالئكــة، الذيــن َعرفــوا املســيح يف مجــده الســاموي، إىل مــا كان يحــدث   
عندمــا كان هــذان الخصــامن يقفــان اآلن وجهــاً لوجــه يف جــو رصاع مــن هــذا النــوع، رصاع مل 
يختــره أيــاً منهــام مــن قبــل. وعــىل الرغــم مــن أننــا قــد حظينــا بامتيــاز معرفــة مــا آلــت إليــه 
األمــور يف ذلــك الــرصاع، إال أن املالئكــة - بــل وجميــع َمــن يف الســامء - مل يكونــوا قــد َحظـَـوا 

بذلــك؛ وهكــذا فإنــه ال بــد وأنهــم قــد تابعــوا هــذا الــرصاع باســتغراب واهتــامم بالغــني.

لقـد رفـع الشـيطان نفسـه، بينـا تواضـع املسـيح وأطاع حتـى املوت. مـا الـذي نتعلمه من 
هـذا االختـاف الواضـح بني الشـيطان واملسـيح، وكيـف ميكننا تطبيـق هذه الحقيقـة الهامة 
عـىل أنفسـنا؟ كيـف ينبغـي لهـذه الحقيقـة أن تؤثـر يف طريقـة اتخاذنـا لقـرارات معينـة، 

ات »األَنَـا« معرضـة للخطر؟ وخاصـة تلـك القـرارات التـي تكـون فيهـا الـذَّ
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5 نيسان )أبريل( الثاثاء

الّتجربة

اقـرأ متـى 4 : 1-12. مـا الـذي حدث يف هـذه التجارب؟ ملـاذا كان يجب أن مَيُّر املسـيُح بهذه 
التجـارب؟ مـا عاقـة هـذه القصـة بالخـاص؟ كيـف تََحّمـل املسـيح وصمـد يف وجـه هـذه 
التجـارب املهولـة يف مثـل هـذه الظـروف الصعبـة، ومـاذا ينبغـي لهـذا األمـر أن يخربنـا عـن 

ل التجارب؟  تََحمُّ

 

تبـدأ اآليـة يف متـى 4 : 1 مبـا يبـدو وكأنـه فكـرة غريبـة: فقـد كان الـروح القدس هـو الذي   
اقتـاد املسـيح إىل الّريـة ليُجـّرب مـن الرشيـر. هـذا يف حـني أنـه مـن املفـرتض أن نصـي بـأن ال 
يِر’ « )متـى 6 : 13(. ملاذا، إذن،  ِّ َنـا ِمـَن الرشِّ ندخـل يف تجربـة. » ‘َوالَ تُْدِخلَْنـا يِف تَْجِربَـٍة، لِكـْن نَجِّ

قـاد الـروح القـدس املسـيح بهـذه الطريقة؟ 
إننـا نجـد إجابـة عىل هذا السـؤال يف األصحاح السـابق، وذلـك عندما جاء املسـيح إىل يوحنا   
ده لشـعور يوحنا بأنه غري مسـتحق  ليعتمـد. فعندمـا رأى املسـيُح أن يوحنـا ال يرغب يف أن يعمِّ
ـَل كُلَّ ِبّر’ « )متى  ُه هَكَذا يَلِيُق ِبَنـا أَْن نَُكمِّ ألن يقـوم بذلـك، قـال له املسـيح، » ‘اْسـَمِح اآلَن، ألَنَـّ
ـَل املسـيح كل ِبـرِّ هـو أن يقـوم املسـيُح بـكل ما يلـزم من أجل أن  3 : 15(. وكان معنـى أن يَُكمِّ
يكـون املسـيُح ِمثَـاَل البرشيـة الكامـل، وُمَمثِّلهـا الكامـل أيضـاً. ولهـذا كان عليـه أن يعتمـد عىل 

الرغـم مـن أنه كان بـال خطية. 
ويف تجربـة الّريـة، كان عـىل املسـيح أن يختر ما اختـره آدم. وكان بحاجة إىل إحراز النرصة   
عـىل التجربـة، وهـي النـرصة التـي فشـلنا جميعـاً، مـن آدم فصاعـداً، يف إحرازها. وهكـذا، فإنه 
مـن خـالل قيـام املسـيح بذلـك »كان عليـه أن يعّوض عـن سـقوط آدم ويفتديـه« )روح النبوة، 
مشـتهى األجيـال، صفحـة 98(. لكـن املسـيح قـد فعـل ذلـك يف ظـل ظـروف تختلـف متامـاً عن 
الظـروف التـي كانـت تحيـط بآدم. وقد برهن املسـيح بهـذا االنتصـار أنه ال عذر لدينـا للخطية 
أبـداً، وبأنـه ال يوجـد أي مـرر الرتكابهـا؛ وعندمـا نُجـّرب فيجب علينـا أن ال نسـقط يف الخطية 
بـل ميكننـا باإلميـان والخضـوع للـه أن نتغلـب عليهـا ونحـرز النـرصة. وكـام قيـل لنـا: »قَاِوُمـوا 

إِبْلِيـَس فَيَْهـُرَب ِمْنُكـْم. اِقرَْتِبُـوا إِىَل اللِه فَيَْقـرَتَِب إِلَيُْكْم« )يعقـوب 4 : 7 و 8(.

كيــف لهــذه القصــة، التــي أظهــرت لنــا بطريقــة قويــة جــداً أنــه ال يوجــد عــذر لخطايانــا، 
أن تجعــل حاجتنــا إىل ِبــرِّ املســيح غايــة يف األهميــة؟ تخيــل لــو أنــه كان علينــا الوقــوف يف 
ــرُّ املســيح ودون أن يغفــر  املســيح  ــا الشــخيص دون أن يســرتنا ِب ــة متســلحني بربّن الدينون
خطايانــا ويجعلنــا كأبــرار أمامــه! أي رجــاء ســيكون لنــا لــو حــدث يشء مــن هــذا القبيــل؟
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6 نيسان )أبريل( األربعاء

أَْرُض َزبُولُوَن، َوأَْرُض نَْفَتالِيَم

تخرنــا اآليــة يف متــى 4 : 12 عــن ســجن يوحنــا املعمــدان، وبالتــايل نهايــة خدمتــه. وعنــد   
هــذه النقطــة تبــدأ خدمــة املســيح »َرْســِميًّا«. ال تخرنــا الفقــرة الكتابيــة عــن الســبب الــذي 
جعــل املســيح يذهــب إىل الجليــل عندمــا ســمع أنــه قــد تــم إلقــاء القبــض عــىل يوحنــا، لكنهــا 
تخرنــا فقــط أنــه ذهــب إىل هنــاك. )انظــر أيضــاً مرقــس 1 : 14-16 ولوقــا 4 : 14.( رمبــا أراد 
ــاك  ــون هن ــرّش، يك ال تك ــزال يب ــا ال ي ــني كان يوحن ــار ح ــن األنظ ــداً ع ــى بعي ــيح أن يبق املس
َف« ميكــن  مزاحمــة بينهــام. إن الفعــل اليونــاين يف متــى 4 : 12، والــذي غالبــاً مــا يرتجــم »انـْـرَصَ
أن يُوحــي بفكــرة »االنســحاب«، مبعنــى تجّنــب الخطــر. وهكــذا، رمبــا يكــون املســيح، بحكمتــه 

املعتــادة، كان يســعى إىل تجّنــب املشــاكل.

اقــرأ متــى 4 : 13-1٦ )انظــر كذلــك إشــعياء 9 : 1 و 2(، وهــذا مــا يتعلــق بإقامــة املســيح يف 
منطقــة زبولــون ونفتــايل. مــا الــذي تقولــه هاتــان الفقرتــان الكتابيتــان عــن خدمــة املســيح؟ 

 

كان زبولــون ونفتــايل ابنــان مــن أبنــاء يعقــوب )انظــر تكويــن 35 : 23-26(. وقــد أصبــح   
نســالهام ســبطني مــن األســباط التــي اســتقرت يف املنطقــة الشــاملية الجميلــة يف نهايــة املطاف. 
ــم  ــوا عــن إميانه ــن تخل ــني األســباط العــرشة الذي ــن ب ــبطان م ولألســف، كان هــذان الّس  
باللــه واتجهــوا إىل أمــور العــامل. وقــد قــام العديــد مــن أنبيــاء العهــد القديــم بالتنديــد بشــدة 
باآلثــام والــرشور والنزعــات الدنيويــة التــي لهــذه األســباط الشــاملية. وقــد تــم غزوهــم ِمــن 
ِقبــل اآلشــوريني الذيــن قامــوا بعــد ذلــك بتشــتيتهم يف العــامل املعــروف آنــذاك. ويف املقابــل، 
اســتقر األمميــون يف إرسائيــل وهكــذا أصبحــت الجليــل خليطــاً مــن الســكان. لقــد أصبحــت 
مكانــاً منحرفــا ومظلــامً. وكان يونــان هــو أشــهر أنبيــاء الجليــل، وهــذا األمــر يخرنــا شــيئاً عــن 

مســتوى تكريســهم لله.
وأيــاً كانــت املشــاكل يف الجليــل، كانــت هنــاك تلــك النبــوة الجميلــة يف إشــعياء- بأنــه حتــى   
ــوَرِة الَْمــْوِت َوِظالَلِــِه...«  أولئــك الذيــن يف أرض زبولــون ونفتــايل املظلمــة »...الَْجالُِســوَن يِف كُ
ــدم يف  ــاش وخ ــيح وع ــاء املس ــرى، ج ــارة أخ ــى 4 : 16(. وبعب ــوٌر« )مت ــْم نُ َق َعلَيِْه ــد »أرَْشَ ق
ــاس  ــث كان يُنظــر إىل الن ــة، وحي ــة وُملِّح ــة ماّس ــه إىل خدم ــت الحاجــة في ــذي كان ــكان ال امل

ــاة القلــوب ومتخلفــني وغــري مثقفــني. ــاك عــىل أنهــم قُس هن
ــرى اســتعداده ألن  ــا ن ــة وإجــالل، إال أنن ــن ِرفع ــه املســيح م وعــىل الرغــم مــام كان علي  
يضــع نفســه مــن أجــل اآلخريــن. ونجــد هنــا أيضــاً مثــاالً آخــر حــول كــم كان العهــد القديــم 

ــدة. ــة املســيح العتي ــارته إىل خدم ــة وإش ــه الدامئ ــق بداللت ــام يتعل ــاً في مركزي
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كيـــف ميكننـــا تجّنـــب تجربـــة النظـــر إىل النـــاس عـــىل أنهـــم غـــري جديريـــن بجهودنـــا 
ـــذا  ـــل ه ـــاذ مث ـــديد يف اتخ ـــأ الش ـــو الخط ـــا ه ـــم؟ م ـــهادة إليه ـــريهم والش ـــة إىل تبش الرامي

املوقـــف وإتبـــاع مثـــل هـــذا الســـلوك؟ 

7 نيسان )أبريل( الخميس

دعوة الصيادين إلتباع املسيح

ـــاَمَواِت« )متـــى 4 : 17(. بـــدأ املســـيح خدمتـــه  ــُه قَـــِد اقْـــرَتََب َملَُكـــوُت السَّ »تُوبُـــوا ألَنَـّ  
ـــا،  ـــد كان املســـيح، كـــام كان يوحن ـــا املعمـــدان. لق ـــاً كـــام فعـــل يوحن ـــة، متام بالدعـــوة إىل التوب
ـــايل،  ـــه. وبالت ـــة الل ـــة ومعرف ـــاس إىل التوب ـــع الن ـــة الســـاقطة للبـــرش ولحاجـــة جمي مـــدركاً للحال
يـــح علنـــي أدىل بـــه املســـيح، عـــىل األقـــل  فإنـــه ليـــس مـــن املســـتغرب أن يكـــون أول ترَْصِ

ـــة.  ـــوة إىل التوب ـــن دع ـــارة ع ـــو عب ـــى، ه ـــل مت ـــا يف إنجي ـــدّون هن ـــح امل ـــك الترصي ذل

اقـــرأ متـــى 4 : 17-22. مـــاذا تخربنـــا هـــذه الفقـــرات الكتابيـــة عـــن التأثـــري الشـــامل لدعـــوة 
ـــا؟  املســـيح، عـــىل حياتن

 

ـــة، كانـــت هنـــاك رشاكـــة صغـــرية بـــني أربعـــة شـــباب، كان كل  هنـــا، يف أرض الجليـــل املُهملَ  
ـــىل  ـــّرف ع ـــون يف التع ـــوا يرغب ـــال كان ـــؤالء الرج ـــدو أن ه ـــقيقني. ويب ـــن ش ـــام أخوي ـــني منه اثن
ـــا  ـــا املعمـــدان لفـــرتة مـــن الوقـــت. لكـــن م ـــع يوحن ـــد تب ـــم ق ـــا نجـــد أن واحـــداً منه ـــه، ألنن الل

ـــم.  ـــن منطقته ـــر م ـــاب آخ ـــدهم إىل ش ـــد أرش ـــدان ق ـــا املعم ـــو أن يوحن ـــهم ه أدهش
وكان هـــؤالء الرجـــال قـــد جـــاءوا إىل املســـيح النـــارصي وطلبـــوا قضـــاء بعـــض الوقـــت   
ـــد  ـــال إىل أح ـــأيت الرج ـــي أن ي ـــذاك ه ـــائدة آن ـــي كان س ـــة الت ـــا 1(. والثقاف ـــر يوحن ـــه )انظ مع
ـــة  ـــم الرشيع ـــود ملعل ـــايئ كان يع ـــرار النه ـــن الق ـــوه. لك ـــون أن يتبع ـــة ويطلب ـــي الرشيع معلم
ـــا، يك  ـــخص م ـــة لش ـــم الرشيع ـــار معلّ ـــة اختي ـــت لحظ ـــذه. وكان ـــيكونون تالمي ـــن س ـــأن َم بش

ـــخص. ـــك الش ـــبة لذل ـــة بالنس ـــة للغاي ـــة رائع ـــد لحظ ـــه تَُع ـــذاً ل ـــون تلمي يك
يعتقـــد الكثـــريون أن أول لقـــاء للتالميـــذ باملســـيح كان عندمـــا دعاهـــم عنـــد البحـــر إلتّباعـــه.    
ـــال  ـــؤالء الرج ـــا أن ه ـــل يوحن ـــة األوىل إلنجي ـــات الخمس ـــالل األصحاح ـــن خ ـــرف م ـــا نع لكنن
كانـــوا قـــد أمضـــوا ســـنة مـــع املســـيح، لكـــن عـــىل مـــا يبـــدو أنهـــم مل يكونـــوا متفرغـــني 

ـــت. ـــض الوق ـــه لبع ـــوا يتبعون ـــا كان ـــه وإمن ـــامم إلتّباع بالت
ـــد تعلمـــوا يف  ـــوا ق ـــم مل يكون ـــم ألنه ـــن العدميـــي العل ـــك الصيادي ـــار يســـوع أولئ ـــد اخت »لق  
ـــدرة  ـــوا ذوي مق ـــم. كان ـــائعة يف زمانه ـــت ش ـــي كان ـــة الت ـــادات الخاطئ ـــد والع ـــة التقالي مدرس
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ـــالك  ـــه. ويف مس ـــىل عمل ـــم ع ـــه أن يدربه ـــاال ميكن ـــم - رج ـــني للتعل ـــني وقابل ـــة ومتواضع فكري
الحيـــاة املاديـــة كثـــرياً مـــا يحـــدث أن رجـــالً يســـري يف عملـــه اليومـــي وهـــو صابـــر، دون 
ـــرم  ـــوا ألك ـــون صن ـــرتفعه ألن يك ـــطت فس ـــت ونش ـــو درب ـــب ل ـــك مواه ـــه ميل ـــس بأن أن يح
ـــكات  ـــدة واملل ـــوى الخام ـــاظ الق ـــرة إليق ـــد ماه ـــة ي ـــاج إىل ملس ـــال يحت ـــم. إن الح ـــال العل رج
ـــه  ـــاركته يف عمل ـــوع ملش ـــم يس ـــن دعاه ـــال الذي ـــؤالء كان الرج ـــال ه ـــة. أمث ـــة الهاجع العظيم

ـــة 222(. ـــال، صفح ـــتهى األجي ـــوة، مش ـــه« )روح النب ـــاز معارشت ـــم امتي وأعطاه

8 كانون الثاين )يناير( الجمعة

ملزيد من الدرس
جـــاء أحـــد املبرشيـــن إىل إحـــدى املـــدن وأعلـــن عـــن االجتامعـــات التـــي كان مزمعـــاً   
ـــاب  ـــن الكت ـــة م ـــق صفح ـــس بتمزي ـــوم الق ـــف يق ـــاهدوا كي ـــوا وش ـــالً: »تعال ـــا قائ أن يعقده
املقـــدس!« وبـــال شـــك، عمـــل هـــذا اإلعـــالن عـــىل جلـــب حشـــد مـــن النـــاس. ثـــم وقـــف 
املبـــرشِّ أمامهـــم وفتـــح الكتـــاب املقـــدس. واألمـــر الـــذي أدهشـــهم حقـــاً هـــو أنـــه َمـــزََّق 
ـــكان،  ـــذا امل ـــي إىل ه ـــة ال تنتم ـــذه الصفح ـــم، »إن ه ـــال له ـــدس. وق ـــاب املق ـــن الكت ـــة م صفح
فهـــي الصفحـــة التـــي تفصـــل العهـــد القديـــم عـــن العهـــد الجديـــد.« ومهـــام ظـــنَّ املـــرء بشـــأن 
ـــدة.  ـــر جي ـــة نظ ـــه وجه ـــت لدي ـــه كان ـــرّش، إال أن ـــذا املب ـــه ه ـــام ب ـــذي ق ـــي ال ـــل املرح التمثي
ـــد  ـــا نج ـــد. فإنن ـــاب واح ـــع كت ـــام يف الواق ـــد ه ـــد الجدي ـــم والعه ـــد القدي ـــن العه ـــإن كالً م ف
ـــررة أن املســـيح  ـــة متك ـــد. ونجـــد بصف ـــد الجدي ـــة أجـــزاء العه ـــاً يف كاف ـــم ُمْقتَبََس ـــد القدي العه
نفســـه أو كَتَبَـــة العهـــد الجديـــد يقومـــون بتوضيـــح أو تريـــر حـــدث يف العهـــد الجديـــد 
ـــار  ـــرة أش ـــم م ـــال، ك ـــبيل املث ـــىل س ـــم. فع ـــد القدي ـــوع إىل العه ـــارة والرج ـــالل اإلش ـــن خ م
ـــط  ـــد يرتب ـــوُب«؟ إّن العهـــد الجدي ـــمَّ ...الَْمْكتُ ـــه ينبغـــي »أَْن يَِت املســـيُح بشـــكل أو بآخـــر إىل أن
ـــار  ـــذي أش ـــه ال ـــيح نفس ـــالل املس ـــن خ ـــك م ـــة ذل ـــا معرف ـــم، وميكنن ـــد القدي ـــتمرار بالعه باس
ـــى 22  ـــا 24 : 27؛ مت ـــا 5 : 39؛ لوق ـــر يوحن ـــم )انظ ـــد القدي ـــاِت العه ـــرر إىل كتاب ـــكل متك بش
: 29؛ يوحنـــا 13 : 18(، وكذلـــك مـــن خـــالل بولـــس الـــذي كان دامئـــاً يقتبـــُس مـــن العهـــد 
ـــا  ـــفر الرؤي ـــر إىل س ـــالل النظ ـــن خ ـــاً م ـــة 4 : 27(، وأيض ـــة 4 : 3؛ 11 : 8؛ غالطي ـــم )رومي القدي
الـــذي يشـــتمل عـــىل مـــا يقـــّدر بخمســـامئة وخمســـني إشـــارة إىل العهـــد القديـــم. وعـــىل 
ـــبة  ـــة بالنس ـــد ُملِْزَم ـــم مل تع ـــد القدي ـــن العه ـــزاء م ـــض أج ـــك يف أن بع ـــه ال ش ـــن أن ـــم م الرغ
ـــن  ـــكل م ـــأي ش ـــوع ب ـــداً الوق ـــا أب ـــب علين ـــه ال يج ـــح، إال أن ـــام الذبائ ـــل نظ ـــيحيني، مث للمس
ـــد. إنَّ  ـــد الجدي ـــي للعه ـــك الت ـــن تل ـــة أدىن م ـــم يف مكان ـــد القدي ـــع العه ـــخِّ وض ـــكال، يف فَ األش
ـــة  ـــة املتعلق ـــق العظيم ـــم الحقائ ـــام نتعل ـــاً، ومنه ـــن مع ـــن العهدي ـــون م ـــدس يتك ـــاب املق الكت

بخطـــة اللـــه للخـــالص.
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أسئلة للنقاش
ـــرى الطـــرق املختلفـــة التـــي جـــرّب بهـــا الشـــيطاُن املســـيَح وكيـــف أن املســـيح  ـــا أن ن 1. ميكنن
ـــك  ـــة وراء تل ـــَدْع الكامن ـــراءات والِخ ـــذه اإلغ ـــن ه ـــراء م ـــة ألي إغ ـــع فريس ـــة مل يق يف كل حال
ـــيح كان  ـــن أن املس ـــم م ـــىل الرغ ـــا. وع ـــه هن ـــة الل ـــة كلم ـــدى أهمي ـــاً م ـــظ أيض ـــارب. الح التج
ـــتخدم  ـــة 8 : 3( اس ـــِة« )رومي ـــِد الَْخِطيَّ ـــْبِه َجَس ـــا كان »يِف ِش ـــه عندم ـــه، إاّل أن ـــرب نفس ـــو ال ه
ـــإذا كان عـــىل املســـيح نفســـه  ـــة ضـــد تجـــارب الشـــيطان. ف األســـفار املقدســـة كوســـيلة للحاي
ـــة الكتـــاب املقـــدس  ـــا ذلـــك عـــن مـــدى مركزيـــة وأهمي ـــام بذلـــك، فـــاذا ينبغـــي أن يخربن القي
ـــد نعـــرف مـــن  ـــا ق ـــا مـــع التجـــارب؟ عـــىل الرغـــم مـــن أنن ـــا، خاصـــة يف ظـــل مصارعتن يف حياتن
ـــا مـــع التجربـــة، كيـــف  ـــا اســـتخدام الكتـــاب املقـــدس يف معركتن حيـــث املبـــدأ أنـــه يجـــب علين
ـــاب  ـــتخدام الكت ـــا اس ـــن خاله ـــا م ـــي ميكنن ـــرق الت ـــض الط ـــي بع ـــا ه ـــاً؟ م ـــك عملي ـــوم بذل نق

ـــاً؟ ـــا جميع ـــي نوجهه ـــداءات الت ـــود يف وجـــه االعت ـــدس ملســـاعدتنا عـــىل الصم املق
2. ملـــاذا يعـــد التواضـــع ســـمة هامـــة بالنســـبة للمســـيحيني؟ كيـــف ميكننـــا أن نتعلـــم 
ـــه ملســـاعدتنا  ـــذي يجـــب للصليـــب أن يقـــوم ب ـــدور ال كيـــف نبقـــى متواضعـــني؟ مـــا هـــو ال

ـــام؟ ـــال اله ـــذا املج يف ه
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املوعظة عىل الجبل

السبت بعد الظهر
املراجـــع األســـبوعية: متـــى 5-7؛ روميـــة 7 : 7؛ تكويـــن 15 : 6؛ ميخـــا 6 : 6-8؛ لوقـــا 

6 : 36؛ متـــى 13 : 44-52؛ روميـــة 8 : 10-5. 
ـــِه،  ـــْن تَْعلِيِم ـــوُع ِم ـــِت الُْجُم ـــَواَل بُِهَت ـــِذِه األَْق ـــوُع ه ـــَل يَُس ـــاَّ أَكَْم ـــظ: »َفلَ ـــة الحف آي

ـــى 7 : 28 : 29(.  ـــِة« )مت ـــَس كَالْكََتَب ـــلْطَاٌن َولَْي ـــُه ُس ـــْن لَ ـــْم كََم ـــُه كَاَن يَُعلُِّمُه ألَنَّ

ـــل ويُْخرجهـــم مـــن مـــرص و »يعّمدهـــم«  ـــه يقـــود بنـــي إرسائي ـــرى الل يف ســـفر الخـــروج، ن  
ـــع عجائـــب ومعجـــزات ويلتقـــي  ـــَنًة ويصن ـــنَي َس ـــِة أَْربَِع ـــأيت بهـــم إىل الَْرِّيَّ يف البحـــر األحمـــر وي

ـــه.   ـــم رشيعت ـــث يعطيه ـــل حي ـــة جب ـــىل قم ـــخصياً ع ـــم ش معه
ـــب إىل  ـــر األردن ويذه ـــد يف نه ـــرص ويعتم ـــن م ـــرج م ـــيح يخ ـــرى املس ـــى، ن ـــفر مت ويف س  
ـــل  ـــي إرسائي ـــخصياً ببن ـــي ش ـــزات ويلتق ـــب ومعج ـــل عجائ ـــاً، ويعم ـــني يوم ـــدة أربع ـــة مل الّري
ـــد ســـار  ـــة نفســـها. لق ـــك الرشيع ـــد والتشـــديد عـــىل تل ـــوم بالتأكي ـــث يق ـــل، حي ـــة جب عـــىل قم

ـــد.  ـــود العه ـــت كل وع ـــه تحقق ـــاً، وفي ـــح يهودي ـــودي وأصب ـــخ اليه ـــيح يف التاري املس
ـــامت  ـــإن كل ـــا عـــىل اإلطـــالق. ف ـــم وعظه ـــوى موعظـــة ت ـــل هـــي أق إن املوعظـــة عـــىل الجب  
ـــاً يف كل  ـــرياً عميق ـــر تأث ـــا تؤث ـــب ولكنه ـــامعيها فحس ـــىل س ـــق ع ـــكل عمي ـــر بش ـــيح مل تؤث املس
َمـــن يســـمعون رســـائلها املغـــرّية للحيـــاة عـــر القـــرون املنرصمـــة بـــل وحتـــى إىل عرصنـــا 

ـــايل.  الح
ـــا  ـــب علين ـــل يج ـــة؛ ب ـــذه املوعظ ـــتامع إىل ه ـــط االس ـــا فق ـــب علين ـــال يج ـــك، ف ـــع ذل وم  
ـــة  ـــيح يف املوعظ ـــه املس ـــا قال ـــتنا مل ـــة إىل دراس ـــبوع، وباإلضاف ـــذا األس ـــاً. ويف ه ـــا أيض تطبيقه
ــا قالـــه املســـيح يف متـــى 13 فيـــام يتعلـــق  ــاً مـ عـــىل الجبـــل )متـــى 5-7(، ســـندرس أيضـ

بتطبيـــق أقوالـــه عـــىل حياتنـــا.

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
16 نيســـان )أبريـــل(.

9-15 نيسان )أبريل(الدرس الثالث
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10 نيسان )أبريل( األحد

مبادئ وِقَيم

ـــك  ـــق بذهن ـــا عل ـــاه م ـــطور أدن ـــص يف الس ـــى 5-7. لّخ ـــل« يف مت ـــىل الجب ـــة ع ـــرأ »املوعظ اق
ـــل«. ـــىل الجب ـــة ع ـــن »املوعظ م

 

ـــذي  ـــامم ال ـــد حظـــي باالهت ـــة ق ـــخ البرشي ـــي آخـــر يف تاري ـــاك خطـــاب دين ـــس هن »رمبـــا لي  
حظيـــت بـــه املوعظـــة عـــىل الجبـــل. فـــإنَّ الفالســـفة والّدارســـني مـــن العديـــد مـــن غـــري 
ـــي  ـــه. فف ـــد ل ـــه والتعبّ ـــان ب ـــم اإلمي ـــم رفضه ـــيح رغ ـــات املس ـــوا بأخالقي ـــد أُْعِجب ـــيحيني ق املس
القـــرن العرشيـــن، كان املهامتـــا غانـــدي أشـــهر املعجبـــني غـــري املســـيحيني باملوعظـــة عـــىل 
ـــد  ـــة يب آن ـــفيل: مجموع ـــدة )ناش ـــة الجدي ـــوعة األمريكي ـــرغ، املوس ـــغ ل. بلوم ـــل.« ]كري الجب

إتـــش للنـــرش، 1992(، مجلـــد 22، صفحـــة 93 و 94[.
ـــع  ـــي رفي ـــار أخالق ـــا معي ـــرى البعـــض أنه ـــل بعـــدة طـــرق. ي يُنظـــر إىل املوعظـــة عـــىل الجب  
ـــىل  ـــا ع ـــاً، ويُْجِرُن ـــا تواضع ـــىل ركبن ـــو ع ـــا إىل أن نجث ـــا يقودن ـــو م ـــه، وه ـــا بلوغ يســـتحيل علين
ـــداً يف  ون ج ـــرصِّ ـــاً مق ـــا جميع ـــالص، ألنن ـــد للخ ـــا الوحي ـــه رجاؤن ـــيح بوصف ـــِرِّ املس ـــة ِب املطالب
بلـــوغ املعيـــار اإللهـــي الـــذي يدعونـــا الـــرب إىل بلوغـــه يف املوعظـــة عـــىل الجبـــل. وينظـــر 
إليهـــا البعـــض عـــىل أنهـــا خطـــاب يف مجـــال األخالقيـــات املدنيـــة ودعـــوة للمســـاملة. واعترهـــا 
ـــه إىل األرض بواســـطة الجهـــد  ـــب ملكـــوت الل ـــة تدعـــو إىل جل البعـــض اآلخـــر بشـــارة اجتامعي

ـــرشي.  الب
ــع   ــل مـ ــا تتعامـ ــا، ألنهـ ــد مّنـ ــة عـــىل الجبـــل كل واحـ ــر، تلمـــس املوعظـ ومبعنـــى آخـ  
ــة. ــه الخاصـ ــاً، كٌل بطريقتـ ــا جميعـ ــل معهـ ــذا نتفاعـ ــا، ولهـ ــن حياتنـ ــة مـ ــاالت هامـ مجـ

ـــل حـــاول ]املســـيح[ أن يهـــدم كل مـــا  ـــه عـــىل الجب ـــوة تقـــول: »يف موعظت كتبـــت روح النب  
ـــه هـــو...  ـــه وصفات ـــكاذب ، وأن يعطـــى ســـامعيه فكـــرة صحيحـــة عـــن ملكوت ـــم ال ـــاه التعلي بن
ـــم  ـــا لتعل ـــوه .... وإن حاجتن ـــد عرف ـــا ق ـــن كل م ـــاس م ـــا ال يق ـــل مب ـــيئا أفض ـــم ش ـــد علمه . لق
ـــال،  ـــتهى األجي ـــاس« )مش ـــك الن ـــة أولئ ـــن حاج ـــل م ـــت أق ـــه ليس ـــوت الل ـــادئ ملك ـــاس مب أس

صفحـــة 276 و 277(.
ـــل،  ـــا اســـتخالصه مـــن املوعظـــة عـــىل الجب ـــة إىل أي يشء آخـــر ميكنن ـــه باإلضاف وهكـــذا فإن  
ـــن  ـــه وع ـــن الل ـــا ع ـــه. وهـــي تخرن ـــوت الل ـــية مللك ـــادئ األساس ـــا هـــذه املوعظـــة املب ـــدم لن تق
ـــا  ـــه بوصفن ـــون علي ـــا أن نك ـــد لن ـــا يري ـــا مب ـــي تخرن ـــه، وه ـــم مللكوت ـــه الحاك ـــه بوصف صفات
ـــذا  ـــة له ـــك الزائل ـــي للمامل ـــري الت ـــادئ واملعاي ـــن املب ـــي ع ـــوة للتخ ـــا دع ـــه. إنه ـــا ملكوت رعاي
العـــامل والتمّســـك مببـــادئ ومعايـــري امللكـــوت الـــذي ســـيدوم وجـــوده إىل األبـــد. )انظـــر 

ــال 7 : 27(.  دانيـ
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املوعظة عىل الجبل مقابل الناموس

ينظــر بعــض املســيحيني إىل املوعظــة عــىل الجبــل عــىل أنهــا »النامــوس الجديــد« للمســيح،   
ــم  ــني قــد ت ــون أن نظــام القوان ــه«. ويقول ــأنًّ هــذا النامــوس قــد حــل محــل »نامــوس الل وب
اســتبداله اآلن بنظــام النعمــة، أو يقولــون أن نامــوس املســيح يختلــف عــن نامــوس الله نفســه. 
إنَّ وجهــات النظــر هــذه مــا هــي إال مفاهيــم خاطئــة ومغلوطــة بشــأن املوعظــة عــىل الجبــل.

مــا الــذي تقولــه النصــوص الكتابيــة التاليــة عــن النامــوس، ومــا الــذي تقولــه بصــورة غــري 
مبــارشة عــن فكــرة أن املوعظــة عــىل الجبــل قــد حلّــت، بطريقــة أو بأخــرى، محــل النامــوس 
) أي الوصايــا العــرش(؟ )متــى 5 : 17-19 و 21 و 22 و 27 و 28؛ انظــر أيضــاً يعقــوب 2 : 10 

و 11؛ روميــة 7 : 7(. 

 

كتــب كريــغ س. كيــر: »إن معظــم الشــعب اليهــودي قــد فهــم الوصايــا يف ســياق النعمة...؛   
ويف ضــوء متطلبــات املســيح التــي تقتــي التحــي مبزيــد مــن النعمــة العمليــة...، فــإن مــام 
ــارن متــى 6 : 12؛  ــات امللكــوت يف ضــوء النعمــة )ق ــه كان يقصــد متطلب ــه هــو أن ال شــك في
لوقــا 11 : 4؛ مرقــس 11 : 25؛ متــى 6 : 14 و 15؛ مرقــس 10 : 15(. يف القصــص الــواردة 
باألناجيــل، نجــد املســيح يقبــل َمــن يتضعــون ويعرتفــون بحــق اللــه يف الســيادة والســلطان، 
ــى 5 : 48(.  ــي )مت ــل يف الكــامل األخالق ــدف املتمث ــون إىل اله ــاً ال يْرقَ ــوا عملي ــى وإن كان حت
لكــن نعمــة امللكــوت التــي أعلنهــا املســيح مل تكــن النعمــة غــري العاملــة التــي تســود جــزءاً 
كبــرياً مــن العــامل املســيحي الغــريب؛ فــإن رســالة امللكــوت وفقــاً لألناجيــل تعمــل عــىل تغيــري 
أولئــك الذيــن يتقبلونهــا بخشــوع وتواضــع، هــذا يف الوقــت الــذي تســحُق فيــه املســتكرين 
والذيــن بســبب غرورهــم يشــعرون باالكتفــاء الدينــي واالجتامعــي« ]إنجيــل متــى: التفســري 
االجتامعي-البالغــي )غرانــد رابيــدز: رشكــة وليــام ب. إيرمانــدز للطبــع والنــرش، 2009(، 

صفحــة 161 و 162[.

اقــرأ تكويــن 15 : ٦. كيــف يســاعدنا مــا ورد يف هــذه اآليــة عــىل إدراك أن الخــاص كان 
وال يــزال باإلميــان دامئــاً؟

 

ــذ  ــان من ــس اإلمي ــو نف ــد كان ه ــداً؛ لق ــاً جدي ــن إميان ــيح« مل يك ــوع املس ــان يس إن »إمي  
ــن  ــدالً م ــة ب ــالص بالنعم ــادي بالخ ــن تن ــل مل تك ــىل الجب ــة ع ــداً. إن املوعظ ــقوط فصاع الس
ــي  ــإن الخــالص كان دامئــا بالنعمــة. ويف البحــر األحمــر، كان خــالص بن الخــالص باألعــامل. ف
إرسائيــل بالنعمــة، وذلــك قبــل أن يُطْلــب منهــم أن يطيعــوا يف ســيناء. )انظــر خــروج 20 : 2(.
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مـــاذا ينبغـــي الختبـــارك الخـــاص مـــع الـــرب ومـــع ناموســـه أن يعلِّمـــك عـــن الســـبب 
الـــذي يجعـــل الخـــاص هـــو باإلميـــان دامئـــاً، وليـــس بالنامـــوس؟

12 نيسان )أبريل( الثاثاء

ِبرُّ الكتبة والفريسيني

نـــا  اقـــرأ متـــى 5 : 20. مـــا الـــذي يعنيـــه املســـيح عندمـــا يقـــول إنـــه »إِْن لَـــْم يَـــِزْد« ِبرُّ
اَواِت؟ يِسيِّنَي« فإننا لن نستطيع دخول َملَكُوَت السَّ »َعىَل الْكََتَبِة َوالَْفرِّ

 

ــة  ــن أن الديانـ ــم مـ ــىل الرغـ ــان، وعـ ــاً باإلميـ ــالص كان دامئـ ــن أن الخـ ــم مـ ــىل الرغـ عـ  
ــاً ديانـــة نعمـــة، إال أن التزمـــت قـــد  اليهوديـــة، كـــام كان يجـــب أن مُتـــارس، كانـــت دامئـ
ـــذ  ـــة تأخ ـــه الزحـــف إىل داخـــل أي ديان ـــام ميكن ـــاً ك ـــة، متام ـــة اليهودي زحـــف إىل داخـــل الديان
ـــن  ـــتي. يف زم ـــبتي األدفنتس ـــان الس ـــع اإلمي ـــال م ـــو الح ـــام ه ـــد، ك ـــل الج ـــىل محم ـــة ع الطاع
املســـيح كان الكثـــريون مـــن القـــادة الدينيـــني )لكـــن ليـــس الـــكل( قـــد ســـقطوا يف نـــوع 
ـــن  ـــايل م ـــة والخ ـــف ورصام ـــيون بعن ـــه الفريس ـــك ب ـــذي كان يتمس ـــد ال ـــة املعتق ـــن »صح م
االنســـحاق والرقـــة واملحبـــة« قـــد تركهـــم بـــال »قـــوة لحفـــظ العـــامل مـــن الفســـاد« )روح 

النبـــوة، خواطـــر مـــن جبـــل الركـــة، صفحـــة 485(. 
ـــا  ـــس لديه ـــرش، لي ـــع الب ـــن صن ـــي م ـــك الت ـــة تل ـــردة، وخاص ـــة املج ـــر الخارجي إن املظاه  
ـــان  ـــك اإلمي ـــو ذل ـــي ه ـــان الحقيق ـــات. إن اإلمي ـــل الصف ـــاة أو تبدي ـــري الحي ـــىل تغي ـــدرة ع الق
ــِة )غالطيـــة 5 : 6(؛ إن هـــذا اإلميـــان وحـــده هـــو الـــذي يجعـــل األعـــامل  الَْعاِمـــُل ِبالَْمَحبَـّ

ـــه. ـــر الل ـــة يف نظ ـــرة مقبول ـــة الظاه الخارجي

اقرأ ميخا ٦ : ٦-8. بأية طريقة تُعترب هذه الفقرة ُملّخَصاً للموعظة عىل الجبل؟ 
 

ـــا،  ـــد ذاته ـــة يف ح ـــة أو غاي ـــح نهاي ـــن الذبائ ـــدس مل تك ـــاب املق ـــة الكت ـــى يف أزمن ـــه حت إن  
بـــل كانـــت وســـيلة لتحقيـــق هـــدف، وكان هـــذا الهـــدف هـــو حيـــاة يعكـــس فيهـــا أتبـــاع 
ـــه  ـــام لل ـــه إال مـــن خـــالل الخضـــوع الت ـــه محبـــة وصفـــات املســـيح، وهـــو يشء ال ميكـــن عمل الل
ـــة. وعـــىل الرغـــم مـــن مظاهـــر التقـــوى واإلميـــان  ـــه املخلّص ـــام عـــىل نعمت ـــا الت وإدراك اعتامدن
ـــن  ـــا، إال أن الكثريي ـــون به ـــيني يتحل ـــة والفريس ـــن الكتب ـــريون م ـــن كان الكث ـــني اللذي الخارجي

ـــش.  ـــرب أن يعي ـــع ال ـــي لتاب ـــف ينبغ ـــن كي ـــاال ع ـــوا مث ـــم مل يكون منه
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ـــني  ـــد املؤمن ـــده، وأش ـــان وح ـــاص باإلمي ـــدأ الخ ـــني مبب ـــد املؤمن ـــن أش ـــت م ـــو كن ـــى ل حت
ـــن أن  ـــد م ـــك التأكّ ـــف ميكن ـــك، كي ـــه أن يخلَّص ـــذي ميكن ـــو ال ـــده ه ـــيح وح ـــّر املس ـــأنَّ ِب ب

ـــك؟  ـــاق ذات ـــف إىل أع ـــن يزح ـــه - ل ـــة من ـــكال الخفي ـــى األش ـــت - حت التزم

13 نيسان )أبريل( األربعاء

مبادئ امللكوت

رمبـــا أن أكـــرث تعاليـــم املســـيح التـــي نجـــد صعوبـــة يف فهمهـــا واســـتيعابها هـــي تلـــك 
املوجـــودة يف متـــى 5 : 48. اقـــرأ هـــذه اآليـــة. كيـــف يفـــرتض أن نقـــوم بذلـــك، خاصـــة 

ونحـــن خطـــاة؟ 

 

ـــو  ـــل، ه ـــىل الجب ـــة ع ـــيح يف املوعظ ـــم املس ـــني كل تعالي ـــن ب ـــم، م ـــذا التعلي ـــون ه ـــا يك رمب  
ـــاَم  ـــني »كَ ـــوا كامل ـــى أن تكون ـــام معن ـــاً.« ف ـــا »تطرف ـــة وأكره ـــاة للدهش ـــر َمْدع ـــم األك التعلي

ـــٌل«؟ ـــَو كَاِم ـــاَمَواِت ُه ـــِذي يِف السَّ ـــُم الَّ أَنَّ أَبَاكُ
ـــة  ـــوارد يف بداي ـــرف »َف« ال ـــر إىل الح ـــو النظ ـــة ه ـــذه اآلي ـــم ه ـــايس لفه ـــرص األس إن العن  
اآليـــة 48: »فكونـــوا«، فهـــو يعنـــي اســـتنتاج وإْســـِتْخالص للـــكالم الـــذي جـــاء قبلـــه. ومـــا 

الـــذي جـــاء قبلـــه؟ 

ـــا  ـــل م ـــكل أفض ـــم بش ـــىل أن نفه ـــات ع ـــذه اآلي ـــاعدنا ه ـــف تس ـــى 5 : 43-47. كي ـــرأ مت اق
ـــا 6 : 36.  ـــاً لوق ـــر أيض ـــى 5 : 48؟ انظ ـــره يف مت ـــا ورد ذك ـــيح مب ـــه املس ـــذي كان يعني ال

 

ــا فكـــرة مـــن هـــذا القبيـــل يف الكتـــاب  ــن فيهـ هـــذه ليســـت املـــرة األوىل التـــي تُْعلَـ  
ـــنَي  يِس ـــوَن ِقدِّ ـــول لشـــعبه، » ‘تَُكونُ ـــني )19 : 2( يق ـــرب يف ســـفر الالوي ـــا نجـــد ال ـــدس. فإنن املق
بُّ إِلُهُكـــْم.’ « ويف لوقـــا 6 : 36، قـــال املســـيح، »فَُكونُـــوا ُرَحـــاَمَء كَـــاَم أَنَّ  وٌس الـــرَّ أليَنِّ قُـــدُّ

أَبَاكُـــْم أَيًْضـــا َرِحيـــٌم.«
ـــا، يف متـــى 5 : 43-48، ال يتعلـــق بُخُضـــوٍع شـــكي للقوانـــني واملعايـــري،  إن الســـياق كلـــه هن  
ـــايب  ـــع الكت ـــذا املقط ـــه يف ه ـــز كل ـــك، الرتكي ـــن ذل ـــدالً م ـــة. ب ـــن أهمي ـــر م ـــذا األم ـــا له ـــم م رغ
يتعلـــق مبحبتنـــا للنـــاس، ليـــس فقـــط أولئـــك الذيـــن ميكـــن للجميـــع أن يحبونهـــم وإمنـــا 
ـــول  ـــرى نق ـــرة أخ ـــم )وم ـــام محبته ـــكل ع ـــا بش ـــامل، ال ميكنن ـــري الع ـــاً ملعاي ـــن، وفق ـــك الذي أولئ

ـــرش(.  ـــري الب ـــس معاي ـــه، ولي ـــري ملكـــوت الل ـــق مبعاي ـــر يتعل أن األم
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ـــه  ـــا أي يشء ال ميكن ـــب منَّ ـــه ال يطل ـــو أن الل ـــا ه ـــره هن ـــي تذكّ ـــذي ينبغ ـــام ال ـــيء اله ال  
ـــا  ـــل قلوبن ـــن ِقب ـــا ِم ـــُة علين ـــم الهيمن ـــنا، وإذا ت ـــا ألنفس ـــا إذا تُِركَن ـــا. فإنن ـــه فين ـــو أن يحقق ه
ـــي  ـــة الت ـــي الطريق ـــت ه ـــذه ليس ـــه؟ فه ـــة أعدائ ـــتطيع محب ـــا سيس ـــن ِمّن ـــة، فم ـــة األناني اآلمث
ـــد  ـــا الوع ـــن لدين ـــرى؟ فنح ـــة أخ ـــي مملك ـــنا مواطن ـــن، ألس ـــامل. لك ـــا الع ـــل به ـــل ويتعام يعم
ـــْوِم يَُســـوَع  ـــُل إِىَل يَ ـــَدأَ ِفيُكـــْم َعَمـــالً َصالًِحـــا يَُكمِّ بأنـــه إذا اخضعنـــا أنفســـنا للـــه فـــإن »الَّـــِذي ابْتَ
ـــا، يف  ـــن أن يجعلن ـــا أعظـــم م ـــه فين ـــه الل ـــوم ب ـــن عمـــل يق ـــي 1 : 6(، وهـــل م ـــيِح« )فيلب الَْمِس

ـــو؟ ـــا ه ـــام يحبن ـــن، ك ـــب اآلخري ـــاص، نح ـــا الخ محيطن

ما مدى ما ستكون عليه حياتك من اختاف اآلن لو أنك تحب أعداءك؟ 

14 نيسان )أبريل( الخميس

قبول كام امللكوت

ـــه يســـوع. فقـــد وعـــظ بنفـــس  ـــد الـــذي وعـــظ في مل تكـــن قمـــة الجبـــل هـــي املـــكان الوحي  
ـــن  ـــم م ـــيح كان يعلِّ ـــى 13 أن املس ـــرأ يف مت ـــل. نق ـــاء إرسائي ـــع أنح ـــوت يف جمي ـــالة امللك رس
ـــاِطِئ« )متـــى 13 : 2(. ثـــم قـــام املســـيح بعـــد  ـــىَل الشَّ ـــَف َع ـــُه َوقَ ـــُع كُلُّ داخـــل ســـفينة، »َوالَْجْم
ـــه  ـــة ســـامع أقوال ـــد ليـــس فقـــط عـــىل أهمي ـــا التأكي ـــي كان يُقصـــد به ـــال الت ـــك بـــرد األمث ذل

ـــوال. ـــذه األق ـــق ه ـــة تطبي ـــىل أهمي ـــك ع ـــد كذل ـــل التأكي ب

ـــة كـــربى  ـــال ويعـــد ذات أهمي ـــا يف هـــذه األمث ـــذي يُقـــال هن ـــا ال ـــى 13 : 44-52. م ـــرأ مت اق
ـــل  ـــة يف املوعظـــة عـــىل الجب ـــق املعلن ـــق الحقائ ـــة تطبي ـــق بفهـــم كيفي ـــا يتعل ـــا في بالنســـبة لن

ـــا؟  يف حياتن

 

هنـــاك نقطتـــان تـــرزان يف أول قصتـــني مـــن هـــذه القصـــص. فإننـــا نجـــد يف كل مـــن هاتـــني   
ـــىل  ـــول ع ـــل الحص ـــن أج ـــه، م ـــام لدي ـــرء م ـــص امل ـــال وتخلّ ـــرة االنفص ـــاك فك ـــني أن هن القصت
يشء جديـــد ســـواء كان ذلـــك كنـــزاً يف الحقـــل أو لؤلـــؤة كثـــرية الثمـــن. النقطـــة الحاســـمة 
ـــا  ـــىل م ـــخصني ع ـــن الش ـــن هذي ـــخص م ـــا كل ش ـــي وضعه ـــرية الت ـــة الكب ـــي القيم ـــرى ه األخ
وجـــده. ويف كلتـــا الحالتـــني، مـــض كل واحـــد منهـــام وبـــاع كل مـــا ميلـــك مـــن أجـــل أن يحصـــل 
عـــىل هـــذا الـــيء الجديـــد ذات القيمـــة الكبـــرية. وعـــىل الرغـــم مـــن أنـــه ال ميكننـــا رشاء 
ـــز عليهـــا املثـــل واضحـــة: ال يشء مـــام  الخـــالص )إشـــعياء 55 : 1 و 2(، إال أن النقطـــة التـــي يركّ
ـــوت  ـــه امللك ـــن أجل ـــر م ـــتحق أن نخ ـــامل، يس ـــذا الع ـــة، يف ه ـــة األرضي ـــذه اململك ـــا يف ه لدين

ـــادم. الق
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ـــاذ  ـــاج إىل اتخ ـــا، نحت ـــا يف حياتن ـــه من ـــه الل ـــا يطلب ـــق م ـــن تطبي ـــن م ـــي نتمك ـــذا، فل وهك  
ـــك  ـــن ذل ـــدالً م ـــامح ب ـــدية، والس ـــور الجس ـــامل، األم ـــور الع ـــن كل أم ـــنا ع ـــل أنفس ـــرار بفص ق
لـــروح اللـــه بـــأن ميألنـــا )انظـــر روميـــة 8 : 5-10(. وقـــد ال يكـــون هـــذا ســـهالً؛ فإنـــه ســـيتطلب 
ـــة  ـــا القيم ـــب أعينن ـــع نص ـــاً نض ـــا دامئ ـــن إذا كن ـــه. لك ـــرء لصليب ـــل امل ـــذات وَحْم ـــن ال ـــاً ع موت
ـــاج إليـــه مـــن دوافـــع  ـــا كل مـــا نحت ـــه ينبغـــي أن يكـــون لدين ـــا بهـــام فإن ـــْدر اللذيـــن ُوِعدن والَق

ـــا. ـــا اتخاذه ـــب علين ـــي يج ـــرارات الت ـــاذ الق ـــىل اتخ ـــدم ع ـــا نُْق تجعلن

ـــة  ـــن االنفصـــال. بأي ـــل أيضـــاً ع ـــى 13 : 47-50(. يتحـــدث هـــذا املث ـــل األخـــري )مت ـــرأ املث اق
ـــا  ـــم م ـــىل فه ـــاعدتنا ع ـــىل مس ـــني ع ـــني األول ـــراه يف املََثلَ ـــذي ن ـــال ال ـــل االنفص ـــرق يعم ط

ـــث؟ ـــل الثال ـــدث يف املََث ـــذي يح ال

15 نيسان )أبريل( الجمعة

ملزيد من الدرس
اقرأ الفصل الذي بعنوان »أرسار السعادة« يف كتاب مشتهى األجيال، صفحة 291-275. 

يف األمثــال الــواردة يف متــى 13 : 44-46، نجــد يف كل َمثَــل منهــا إنســاناً وجــد شــيئاً ذات   
ــى 13  ــث )مت ــَل الثال ــرية. وبالنظــر إىل الســياق، خصوصــاً بعــد أن رَسد املســيُح املَثَ قيمــة كب
ــاة  ــود إىل الحي ــذي يق ــق ال ــو الح ــم كان ه ــد منه ــده كل واح ــا وج ــظ أن م : 47-50(، نالح
األبديــة، عــىل نقيــض الهــالك األبــدي »يف أتــون النــار.« ويَُعــد ذلــك أمــراً غايــة األهميــة ألننــا 
نعيــش يف عــرص تُعتــر فيــه فكــرة »الحــق« يف حــد ذاتهــا طــرازاً قدميــاً يف أحســن األحــوال؛ أمــا 
يف أســوأ األحــوال، فتُعتــر فكــرة »الحــق« أمــراً خطــرياً. ولألســف، فــإن كثــرياً مــن املســيحيني 
قــد اقتنعــوا بهــذا املفهــوم الزائــف. ومــع ذلــك، فــإن الرســالة التــي تتضمنهــا كل هــذه األمثــال 
هــي أن الحــق ليــس موجــوداً فحســب لكنــه )أي الحــق( ســوف يُحــِدث فرقــاً بالنســبة ألبديــة 
حيــاة كل إنســان. ال ينبغــي أن يكــون هــذا مفاجئــاً. فــإن الكتــاب املقــدس مرتكــٌز عــىل فكــرة 
ــَس أََحــٌد يَــأيِْت إِىَل  ــاُة. لَيْ الحــق املُطْلــق. فقــد قــال املســيح، » ‘أَنَــا ُهــَو الطَِّريــُق َوالَْحــقُّ َوالَْحيَ
ــامذا عســاه  ــق، ف ــن الحــق املُطْل ــاً ع ــذا إعالن ــن ه ــا مل يك ــا 14 : 6(. وم اآلِب إِالَّ يِب’ « )يوحن
يكــون؟ وبطبيعــة الحــال، فإنــه عندمــا يقــول شــخص ذات قــدر كبــري مــن املعرفــة كبولــس إننــا 
»نَْعلـَـُم بَْعــَض الِْعلـْـِم َونَتََنبَّــأُ بَْعــَض التََّنبُّــِؤ« )1كورنثــوس 13 : 9(، فســيتضح لنــا أن هنــاك الكثري 
الــذي ال نعرفــه أو نعلمــه. لكــن مجــرد ترصيــح بولــس بأننــا »نَْعلـَـُم بَْعــَض الِْعلـْـِم« يتضمــن أن 
هنــاك املزيــد لنتعلمــه. وهــذا املزيــد هــو الحــق الــذي يُْحــدث فرقــاً حرفيــاً وفعليــاً يقــود إمــا 
للحيــاة األبديــة أو للمــوت األبــدي. وإذا كان األمــر متعلقــاً بالحيــاة األبديــة أو املــوت األبــدي، 

فهــل ميكــن أن يكــون األمــر أكــر أهميــة وخطــورة مــن ذلــك؟ 



29

أسئلة للنقاش
1. مــا الــذي ســيكون عليــه العيــش يف العــامل لــو أن كل شــخص اتبــع املبــادئ املوجــودة يف 

املوعظــة عــىل الجبــل؟ 
2. رسد املســيح َمَثــَل الرجــل العاقــل الــذي بنــى بيتــه عــىل الصخــر والرجــل الجاهــل الــذي 
بنــى بيتــه عــىل الرمــل )انظــر متــى 7 : 24-27(. وقــد كانــت شــواطئ بحــر الجليــل عــىل 
ــاً  ــن تقريب ــاف، ال ميك ــه. ويف موســم الجف ــة ب ــوع املحيط ــن الجم ــن املســيح وم ــرأى م م
إدراك الفــرق بــني شــكل الصخــور والرمــال عــىل ســواحل البحــر. وكان ميكــن لإلنســان أن 
يبنــي بيتــه عــىل الرمــال معتقــداً أنهــا صخــور. وعنــد هطــول األمطــار كان األســاس الرمــي 
يظهــر والبيــت ينهــار. ويَُشــّبه املســيُح أولئــك الذيــن يســمعون كامــه ولكنهــم ال يعملــون 
بــه باألســاس الرمــي. كيــف تكشــف عواصــف حياتنــا مــا إذا كان أساســنا صخريــاً أَْم رمليــاً؟ 
كيــف ميكــن أن يكــون لدينــا أساســاً يُبقينــا راســخني وثابتــني حتــى يف خضــم أســوأ املحــن 

والتجــارب؟ 
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16ـ 22 نيسان )أبريل(الدرس الرابع

»قم وامش!« اإلميان والشفاء

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: متى 8؛ الوين 13 : 44-50؛ دانيال 7 : 7 و 8؛ يوحنا 10-10؛ متى 

9 : 1-8؛ 1يوحنا 1 : 9.
، أَْن يَُقاَل: َمْغُفوَرٌة لََك َخطَايَاَك، أَْم أَْن يَُقاَل: ُقْم َواْمِش؟« )متى 9 : 5(.  َا أَيَْسُ آية الحفظ: »أَميُّ

إذا كنت ستقوم بإعداد قامئة بأكر األمور املرعبة يف الحياة، فامذا عساها تكون تلك األمور؟   
بالنسبة للكثريين منا، قد تشتمل تلك القامئة عىل موت أحد أفراد العائلة أو حتى موت املرء 
نفسه. وعىل الرغم ِمن أّن أمراً كهذا مرر متاماً، إال أنه ميكنك أن تالحظ مدى الرتكيز واالهتامم 
باألمور الدنيوية يف هذه القامئة. فاألمر كله يتعلق بحياتنا اآلن. فهل ينبغي أن يكون ذلك هو 
أكر ما يشغلنا ويخيفنا؟ هل نخىش من أن نخر حياتنا هنا عىل األرض، وخصوصاً وأنها حياة 

لن تدوم طويالً عىل أية حال؟ 
بأكر ما يخشاه هو، فإن هذه  املتعلقة  القامئة  بإعداد هذه  الله هو َمن سيقوم  وإذا كان   
القامئة ستتضمن بالتأكيد خوف الله من أن يخر أفراد عائالتنا أو نخر نحن الحياة األبدية. 
من املؤكد أن الله يكرتث بشأن أمراضنا الجسدية وموتنا، لكن أكر ما يحزنه ويؤمله هو مرضنا 
الروحي وموتنا األبدي. وعىل الرغم من أن املسيح قد شفى الكثريين، وعىل الرغم من أنه أعاد 
الحياة إىل كثري من املوىت، إال أن تلك األمور كانت مؤقتة فقط. فبطريقة أو بأخرى، مات جميع 
َمن شفاهم املسيح ومات ثانية جميع َمن أقامهم ِمن املوت، باستثناء القديسني الذين أقامهم 
املسيح عند قيامته. )انظر كتاب مشتهى األجيال، اللن هوايت، صفحة 743 و 744.( وعىل الرغم 
من كل ما حققه املسيح نيابة عنا، إال أن خطة الخالص ال تَُجنِّبنا املرض واملوت األرضيني. ومع 
وضع هذا يف االعتبار، دعونا نلقي نظرة إىل عدد من قصص الشفاء، الجسدي والروحي، لرى ما 

هي الدروس الهامة املتعلقة باإلميان والتي ميكننا استخالصها من قصص الشفاء هذه.

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 23 نيسان 
)أبريل(.
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17 نيسان )أبريل( األحد

ملس املنبوذين

بعـد أن نطـق املسـيح باملوعظـة عـىل الجبـل، حيـث وصـف مبـادئ ملكـوت الله، قـام بعد   
ذلـك مبواجهـة »ملكـوت الشـيطان«، الـذي هـو عبارة عـن مكان مظلـم وبارد مملوء بأشـخاص 
فاسـدين يئنـون ويتأوهـون طلبـاً يف الخـالص. إن مبـادئ هـذا املـكان املظلـم والبـارد هـي يف 
الغالـب مناقضـة لـكل يشء كان املسـيح يُنـادي بـه ويدافـع عنـه. ويف ذلـك الوقـت، كان مـرض 
الـَرَِص مـن أحـد أقـوى األمثلـة التـي تُظهـر مـدى مـا أصبـح عليـه عـامل الشـيطان مـن بـؤس 
وسـقوط. وعـىل الرغـم مـن أن مرض الَرَِص كان يُسـتخدم يف بعض األحيان كشـكل من أشـكال 
العقـاب اإللهـي، كـام يف حالـة مريـم أخـت مـوىس وهارون )انظـر سـفر العـدد 12 : 9-12(، إاّل 
أن الـَرَص يَُعـد، يف السـياق األوسـع للكتـاب املقـدس، مثـاالً قويـاً ومرعباً ملا يعنيـه أن تعيش يف 

عـامل سـاقط ومتصدع.  

اقـرأ متـى 8 : 1-4. مـا هـي أهميـة الحقيقـة التـي مفادهـا أن املسـيح، عنـد شـفائه للرجـل 
األبـرص، قـد قـام بلمسـه؟ )انظـر عـى سـبيل املثـال، الويـن 13 : 50-44(

 

لقـد ركـع األبـرص أمام املسـيح وقـال، » ‘إِْن أََرْدَت تَْقـِدْر أَْن تُطَهِّـَريِن’ «. والكلمـة اليونانية   
التـي تعنـي »تَْقـِدْر« هـي كلمـة قويـة جـداً يف معناها ككلمـة »الديناميـت«. وهي تعنـي مليئاً 
بالقـوة. فكـام لـو أن األبـرص قـد قـال للمسـيح، »إِْن أََرْدَت فأنـت مـيء بالقـوة وميكنـك تغيري 

حيـايت«. وقـال املسـيح أنـه قـادر عـىل شـفاء األبـرص وقـام عـىل الفـور بعمل ذلـك عينه.
وال بـد وأن حقيقـة أن يسـوع قـد ملـس األبـرص قـد كان لها تأثري كبـري عىل الجمـوع الذين   
رأوا مـا حـدث. فاملؤكـد هـو أن املسـيح )وكام فعـل يف معجزة الشـفاء التي تي تلـك املعجزة( 
كان قـادراً عـىل أن يقـول كلمـًة فيُشـفى عىل أثرهـا الرجل من بََرصـه. فلامذا، إذاً، ملس املسـيُح 

الرجَل؟
»إن عمـل املسـيح يف تطهـريه لألبـرص مـن ذلـك املـرض املخيف هو مثـال لعملـه يف تطهري   
النفـس مـن الخطيـة. كان الرجـل الـذي أىت إىل يسـوع )مملوءا برصـا( . لقد نفذ سـم ذلك الداء 
الوبيـل إىل كل جسـمه. فحـاول التالميـذ الحيلولـة بـني معلمهم ومالمسـة األبـرص، ألن كل من 
يلمـس أبـرص يصـري هـو نفسـه نجسـا. ولكـن يسـوع مل يتنجـس عندما ملـس ذلك األبـرص. بل 
إن ملسـته منحتـه قـوة حيـاة فطهـر مـن برصـه. وهكذا الحـال مع بـرص الخطية، فهـي متأصلة 
يف القلـب ومميتـة، ومـن املسـتحيل أن يطهـر أحـد منهـا بقـوة برشيـة« )روح النبـوة، مشـتهى 
األجيـال، صفحـة 240(. رمبـا أن املسـيح، ومـن خـالل ملسـه لألبـرص، قـد أظهر أنه بغـض النظر 
عـن مـدى سـوء خطايانـا، فإنـه سـوف يقـرتب مـن أولئـك الذين هـم عـىل اسـتعداد ألن ينالوا 

املغفـرة والشـفاء والتطهـري مـن الخطية.
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ـــذي  ـــيء ال ـــن ال ـــاين م ـــذي يُع ـــن، وال ـــت الراه ـــه، يف الوق ـــذي تعرف ـــخص ال ـــو الش ـــن ه َم
نظرنـــا إليـــه يف درس اليـــوم عـــىل أنـــه »الـــرَبَص«، وهـــو مـــا ميكـــن أن يجعـــل النـــاس 
ـــال  ـــك الشـــخص ويصـــدرون األحـــكام بشـــأنه؟ كيـــف ميكـــن ملث ـــون وينفـــرون مـــن ذل يجفل

ـــخص؟  ـــك الش ـــع ذل ـــل م ـــة التعام ـــة كيفي ـــىل معرف ـــاعدك ع ـــا أن يس ـــيح هن املس

18 نيسان )أبريل( االثنني

الرومان واملسّيا

ـــث عـــن  ـــن الوقـــت يف الحدي ـــري م ـــال يـــرصف الكث ـــه يجعـــل ســـفر داني ـــاك ســـبب وجي هن  
ـــك هـــو  ـــال 8 : 9-12 و 23-25(. والســـبب يف ذل ـــال 7 : 7 و 8 و 19-21؛ داني رومـــا )انظـــر داني
القـــوة الهائلـــة التـــي كانـــت تتمتـــع بهـــا اإلمراطوريـــة الرومانيـــة، والتـــي كانـــت ســـائدة 
ـــزاً  ـــن رم ـــاً، مل يك ـــاً روماني ـــيح ضابط ـــاء إىل املس ـــد ج ـــك، فق ـــع ذل ـــيح. وم ـــن املس ـــى يف زم حت
ـــل  ـــذا الرج ـــد كان ه ـــك. وق ـــوة كذل ـــك الق ـــن تل ـــرياً ع ـــه كان تعب ـــب ولكن ـــا فحس ـــوة روم لق
ـــد  ـــا نج ـــاً. وإنن ـــا جميع ـــف بن ـــي تعص ـــائعات الت ـــآيس والش ـــارب وامل ـــة التج ـــزاً يف مواجه عاج
ـــه.  ـــة أن تفعل ـــلطات األرضي ـــوى والس ـــن للق ـــا ميك ـــة م ـــدى محدودي ـــول م ـــاً ح ـــك درس يف ذل
ـــه  ـــن يف وج ـــون عاجزي ـــاء، يقف ـــال والنس ـــى الرج ـــرياً، أغن ـــم تأث ـــادة وأكره ـــم الق ـــإن أعظ ف
ـــون  ـــن يك ـــي ل ـــون اإلله ـــدون الع ـــه ب ـــع، إن ـــائعة. يف الواق ـــاة الش ـــات الحي ـــن رصاع ـــد م العدي

ـــا؟  ـــد من ـــاء ألي واح ـــاك رج هن

ـــا  ـــا يف هـــذه القصـــة في ـــم إعانه ـــي يت ـــق الهامـــة الت ـــا هـــي الحقائ ـــى 8 : 5-13. م ـــرأ مت اق
يتعلـــق باإلميـــان ومـــا يعنيـــه أن يكـــون لدينـــا إميـــان؟ مـــا الـــذي ينبغـــي لهـــذا األمـــر أن 

ـــازات؟ ـــن امتي ـــا م ـــا لدين ـــوء م ـــبتيني، يف ض ـــت س ـــا، كأدفنتس ـــه لن يقول

 

ـــني 80 إىل  ـــا ب ـــىل م ـــاإلرشاف ع ـــادة ب ـــوم ع ـــاً يق ـــكرياً روماني ـــاً عس ـــة ضابط ـــد املئ كان قائ  
ـــه  ـــاً. ولكونـــه قـــد خـــدم يف الجيـــش حـــوايل عرشيـــن عامـــاً فإنـــه مل يكـــن مســـموح ل 100 جندي
ـــة  ـــد املئ ـــا كان خـــادم قائ ـــذا، فرمب ـــن زوجـــة وأوالد. وهك ـــون م ـــة تتك ـــه عائل ـــون لدي ـــأن تك ب

ـــكري. ـــد العس ـــذا القائ ـــة ه ـــد يف عائل ـــرد الوحي ـــو الف ه
ـــى  ـــذي يلق ـــد ال ـــخص الوحي ـــو الش ـــَرص ه ـــاُب بال ـــخُص املص ـــة، كان الش ـــك الثقاف ويف تل  
ـــة هـــذا  ـــد املئ ـــك، رمبـــا يكـــون قائ ـــل اليهـــود يفـــوق احتقارهـــم لألممـــني؛ لذل ـــن ِقب ـــاراً ِم احتق
ـــد  ـــيح ق ـــن أن املس ـــم م ـــىل الرغ ـــي، ع ـــه أمم ـــه ألن ـــول بيت ـــِرْد دخ ـــيح مل يُ ـــّوَر أن املس ـــد تََص ق
ـــك  ـــوم، وذل ـــه الي ـــداء ب ـــي االقت ـــاً ينبغ ـــاً قوي ـــة إميان ـــد املئ ـــر قائ ـــد أظه ـــيفعل. وق ـــه س ـــال أن ق
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ـــه ليشـــفي  ـــي إىل بيت ـــن حضـــوره الفع ـــدالً م ـــة ب ـــن املســـيح أن ينطـــق بكلم ـــب م ـــا طل عندم
ـــس  ـــي بنف ـــيح ه ـــة املس ـــأن كلم ـــه ب ـــارة إىل إميان ـــة إش ـــد املئ ـــه قائ ـــا فعل ـــإن يف م ـــه. ف غالم
ـــاً.  ـــراً صعب ـــا أم ـــفاء املســـيح لشـــخص م ـــن ش ـــذا، مل يك ـــة ه ـــد املئ ـــوة ملســـته. فبالنســـبة لقائ ق
ـــا،  ـــام بعمـــل م ـــا للقي ـــدي م ـــر إىل جن ـــط عســـكري بإعطـــاء األوام ـــام ضاب ـــد كان شـــبيهاً بقي فق

ـــاً.  ـــدث دامئ ـــا كان يح ـــو م وه
ـــك  ـــديد ألولئ ـــر ش ـــه تحذي ـــى 8 : 11 و 12. إن ـــيح يف مت ـــه املس ـــا يقول ـــر إىل م ـــاً، أنظ أيض  
الذيـــن اُعطـــوا امتيـــازات عظيمـــة. وكأدفنتســـت ســـبتيني، نحـــن قـــد حظينـــا بامتيـــازات 

عظيمـــة إىل حـــد كبـــري، ويجـــب علينـــا أن نكـــون حذريـــن.

ـــك،  ـــن ذل ـــم م ـــة؟ واأله ـــة يومي ـــا بصف ـــِدم عليه ـــي تُْق ـــارات الت ـــات والخي ـــي املارس ـــا ه م
ـــه ومـــن شـــأنه أن  ـــام ب ـــك القي ـــذي ميكن ـــا ال ـــك؟ م ـــارات عـــىل إميان ـــر هـــذه الخي كيـــف تؤث

ـــو؟  ـــك ينم ـــل إميان يجع

19 نيسان )أبريل( الثاثاء

الشياطني والخنازير

ـــف  ـــه؟ كي ـــوة الل ـــن ق ـــان ع ـــان القصت ـــاه هات ـــا إي ـــذي تعلِّمن ـــا ال ـــى 8 : 25-34. م ـــرأ مت اق
ميكنـــك اســـتخاص الراحـــة والعـــزاء مـــا نـــراه هنـــا حـــول قـــوة اللـــه، خاصـــة ونحـــن نتصـــارع 

مع أشياء أقوى منا بكثري؟

 

ــن  ــياطني مـ ــة والشـ ــىل الطبيعـ ـــيطرة عـ ــيادة والس ــت السـ ـــودي، كانـ ــر اليه يف الفكـ  
ـــت  ـــيطة خرج ـــة بس ـــة بكلم ـــة عنيف ـــيُح عاصف أ املس ـــدَّ ـــد أن ه ـــده. وبع ـــه وح ـــاص الل اختص
ـــن  ـــل. ومل تك ـــر الجلي ـــي لبح ـــاطئ الرشق ـــل إىل الش ـــى 8 : 23-27(، انتق ـــفتيه )مت ـــني ش ـــن ب م
ـــن  ـــخاص الذي ـــض االش ـــه بع ـــش في ـــاً يعي ـــت مكان ـــا كان ـــب لكنه ـــة فحس ـــة أممي ـــذه منطق ه

ــرة. ــكنهم األرواح الرشيـ تسـ
ـــال  ـــة الرج ـــل لقص ـــض التفاصي ـــا 8 : 26-39 بع ـــس 5 : 1-20 ولوق ـــات يف مرق ـــف اآلي تضي  
الذيـــن كَاَن ِفيِهـــم َشـــيَاِطنُي. ويُعـــّرف الشـــياطني أنفســـهم عـــىل أنهـــم »لَِجئُـــوُن.« وهـــي 
ـــن 6.000  ـــون م ـــق يتك ـــكري كان الفيل ـــح العس ـــاً للمصطل ـــق. ووفق ـــي فيل ـــي تعن ـــة الت الكلم

جنديـــاً. وقـــد تـــم إرســـال هـــذه الشـــياطني إىل داخـــل 2.000خنزيـــراً. 
وقـــد تســـاءل كثـــريون عـــن الســـبب الـــذي جعـــل الشـــياطني تطلـــب مـــن املســـيح أن   
يرســـلها إىل داخـــل الخنازيـــر. ومـــن بـــني مـــا يُقـــال هـــو أن الشـــياطني تكـــره التجـــّول يف 
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ـــأوى  ـــك امل ـــى وإن كان ذل ـــوع، حت ـــن أي ن ـــأوًى م ـــون َم ـــوا يفّضل ـــم كان ـــك فإنه ـــراغ؛ ولذل ف
ـــاه،  ـــن املي ـــة م ـــت خائف ـــياطني كان ـــأن الش ـــر ب ـــم آخ ـــادي تعلي ـــة. وين ـــر النجس ـــو الخنازي ه
ـــاً عـــن الراحـــة  ـــا مـــاء بحث ـــَس ِفيَه ويشـــري املســـيُح نفســـُه إىل أن الشـــياطني متـــر عـــر أماكـــن لَيْ
ـــن  ـــياطني ميك ـــأن الش ـــول ب ـــاً تق ـــة أيض ـــم يهودي ـــاك تعالي ـــت هن ـــى 12 : 43(. وكان ـــر مت )انظ

ـــُه.  ـــأ َعْن ـــرَّبِّ املتنبَّ ـــْوِم ال ـــابقة ليَ ـــرتة الس ـــا يف الف هالكه
ـــا  ـــاين منه ـــي كان يع ـــار الت ـــة الدم ـــي أن حال ـــة ه ـــر أهمي ـــة األك ـــإن النقط ـــك، ف ـــع ذل وم  
ـــاين  ـــيطان يف أن يع ـــب الش ـــي يرغ ـــار الت ـــة الدم ـــط حال ـــي بالضب ـــة ه ـــذه القص ـــال يف ه الرج
منهـــا أبنـــاء اللـــه. لكـــن املســـيح قـــد غـــرّي حيـــاة أولئـــك الرجـــال متامـــاً. وكل مـــا يســـعى 
ـــارون  ـــن يخت ـــك الذي ـــه بالنســـبة ألولئ ـــا ميكـــن للمســـيح أن يبطل ـــه يف حياتن الشـــيطان إىل عمل
ـــوف يف  ـــن الوق ـــن ع ـــنكون عاجزي ـــا س ـــك فإنن ـــر كذل ـــن األم ـــا مل يك ـــه. وم ـــم ل ـــليم حياته تس

ـــه. ـــب علي ـــيطان والتغلّ ـــه الش وج
وفيـــام يتعلـــق بالـــرصاع العظيـــم بـــني املســـيح والشـــيطان، فنحـــن إمـــا عـــىل هـــذا   
ـــداً  ـــديد ج ـــوح ش ـــة بوض ـــذه الحقيق ـــن ه ـــيُح ع ـــرَّ املس ـــد َع ـــر. وق ـــب اآلخ ـــب أو الجان الجان
ـــا  ُق’ « )لوق ـــرِّ ـــَو يَُف ـــي فَُه ـــُع َمِع ـــْن الَ يَْجَم ، َوَم ـــَيَّ ـــَو َع ـــي فَُه ـــَس َمِع ـــْن لَيْ ـــال: » ‘َم ـــا ق عندم

11 : 23(. ونحـــن َمـــن نختـــار الجانـــب الـــذي نقـــف عليـــه.

ـــا أَنَـــا َفَقـــْد  ـــاِرُق الَ يَـــأيِْت إاِلَّ لَِيـــْسَِق َويَْذبَـــَح َويُْهلِـــَك، َوأَمَّ اقـــرأ يوحنـــا 10 : 10. » ‘اَلسَّ
أَتَْيـــُت لَِتكُـــوَن لَُهـــْم َحَيـــاٌة َولَِيكُـــوَن لَُهـــْم أَْفَضـــُل’ «. كيـــف ينطبـــق ذلـــك ليـــس عـــىل 
ـــنا  ـــن أنفس ـــا نح ـــل علين ـــب ب ـــرة فحس ـــاألرواح الرشي ـــكونني ب ـــوا مس ـــن كان ـــال الذي الرج

ـــا؟  ـــه هن ـــا ب ـــا ُوِعدن ـــار م ـــا، اختب ـــي لن ـــل وينبغ ـــا، ب ـــرق ميكنن ـــة ط ـــا؟ بأي ـــىل حياتن وع

20 نيسان )أبريل( األربعاء

»قم وامِش!«

الحظنـا يف درس يـوم االثنـني أن املسـيح قـال أنـه مل يجـد أحـداً يف إرسائيـل لديـه مثل هذا   
اإلميـان العظيـم. لكـن وخـالل تلك السـاعات ذاتها يف إرسائيـل، كان هناك رجـٌل كانت رغبته يف 

أن يشـفي املسـيح أعـامق نفسـه، تفـوق بكثـري رغبتـه يف أن يشـفي جسـده.

اقـرأ متـى 9: 1-8. مـا هـو الرجـاء العظيـم الـذي ينبغي أن نسـتخلصه من هذا ألنفسـنا فيا 
يتعلـق بوعـد غفـران خطايانـا، بغـض النظـر عن طبيعة مـا كانت عليـه تلك الخطايـا أو الرضر 

الـذي سـببته لنـا؟ انظـر أيضاً روميـة 4: 7؛ 1يوحنـا 1: 9؛ 1يوحنا 2: 12. 
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الرائـع يف األمـر هـو أن أول يشء قـام بـه املسـيح عندمـا أُْحـرِضَ الرجـل املفلـوج قدامـه   
هـو أنـه تعامـل مـع حالـة الرجـل الروحيـة. فمـن الواضـح أن املسـيح كان يعـرف بالتحديد ما 
هـي املشـكلة الحقيقـة بالنسـبة لهـذا الرجـل. فعىل الرغـم من حالته الجسـدية البائسـة، عرف 
املسـيح أن املسـألة األخطـر واألعمـق كانـت تتعلـق بشـعور الرجـل بالذنـب إثـر عيشـه لحياة 
يبـدو أنهـا كانـت آمثـة جـداً. وبالتايل، فإنـه نظراً ملعرفة املسـيح برغبـة الرجـل يف الحصول عىل 
املغفـرة، نطـق املسـيح مبـا ينبغـي أن يكون أعظم الكلـامت وأكرها طأمنة وتعزية ألي شـخص 

يـدرك حقيقـة وتَْكلَِفـة الخطيـة: »مغفـورة لـك خطاياك.«
وتضيـف روح النبـوة قائلـة: »فـإن مـا كان يصبـو إليه هذا املريض مل يكن هو شـفاء الجسـد   
بقـدر مـا كان يتـوق إىل الراحـة مـن عـبء الخطيـة. فلـو أمكنـه أن يـرى يسـوع وينـال يقـني 
غفـران السـامء وسـالم اللـه فسـيكون قانعـاً باملوت أو بالحياة بحسـب مـا يريد الله« )مشـتهى 

األجيـال، صفحـة 242(. 
كان هنـاك قـس سـبتي أدفنتسـتي يقـوم يف كثري من األحيـان بالوعظ عن موضـوع أن يكون   
لـدى املـرء مـا يكفـي مـن إميـان أن ال يشـفى. هـذا هـو أعظـم أنـواع اإلميـان: عندمـا ننظر إىل 
مـا هـو أعمـق مـن ظروفنـا الجسـدية ونركِّـز بـدالً من ذلـك عـىل ظروفنـا األبديـة. يف كثري من 
األحيـان تـدور ِطلبات صلواتنا حول احتياجاتنا الجسـدية، وبالفعل يهتم الله بكل هذه األشـياء. 
لكـن املسـيح قـال يف موعظتـه عىل الجبل انه علينـا أن »نطلب أوالً ملكوت اللـه وبره.« وهكذا 

فإنـه مـن املهـم للغاية، وعـىل الرغم مـن احتياجاتنـا الجسـدية املبارشة، 
أن نُبقي نُصب أعيننا دامئاً األمور األبدية يف عامل تكر فيه األمور املؤقتة والزائلة.

إن رصاعاتنـــا الجســـدية مهـــا كانـــت، ويف أســـوأ الحـــاالت والظـــروف، هـــي دامئـــاً رصاعـــات 
مؤقتـــة فقـــط. ملـــاذا مـــن املهـــم جـــداً عـــدم نيســـان هـــذه الحقيقـــة؟

21 نيسان )أبريل( الخميس

تَْرك املوىت يدفنون موتاهم

ـــه  ـــا يعني ـــول م ـــا ح ـــال هن ـــؤالء الرج ـــيح له ـــه املس ـــذي يقول ـــا ال ـــى 8: 18-22. م ـــرأ مت اق
ـــه؟ أن تتبع

 

ـــا  ـــام يف أن يكون ـــان رغبته ـــان إىل املســـيح ويبدي ـــني يأتي ـــرى رجل ـــى 8: 18-22، ن أوالً، يف مت  
ـــا  ـــيئاً م ـــدا أن ش ـــد ب ـــك، فق ـــع ذل ـــني؛ وم ـــني وُمخلَِص ـــام صادق ـــد كان كاله ـــه. وق ـــن ل تلميذي
كان يعـــوق رغبتهـــام هـــذه. وقـــد قـــام املســـيح، الـــذي يعـــرف كل أفكارنـــا،  بالدخـــول يف 
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ـــّي  ـــاً للتخ ـــتعداد حق ـــىل اس ـــل األول ع ـــا إذا كان الرج ـــيُح م ـــاءل املس ـــوع. وتس ـــم املوض صمي
عـــن كل يشء - مبـــا يف ذلـــك فراشـــه - مـــن أجـــل أن يتبـــع املســـيح. وهـــذا ال يعنـــي بالـــرضورة 
ـــو أن  ـــود ه ـــا املقص ـــيح وإمن ـــع املس ـــو تب ـــة إذا ه ـــه الدنيوي ـــخص كل ممتلكات ـــر الش أن يخ

ـــذا.  ـــام به ـــتعداد للقي ـــىل اس ـــخص ع ـــون الش يك
ـــل املســـيح  ـــتعداد ألن يجع ـــىل اس ـــاً ع ـــا إذا كان حق ـــاين م ـــم يســـأل املســـيح الشـــخص الث ث  
ـــامت  ـــدو كل ـــة األوىل، تب ـــة. وللوهل ـــاألرسة والعائل ـــر ب ـــق األم ـــو تعل ـــى ول ـــه، حت األول يف حيات
املســـيح للرجـــل الثـــاين قاســـية جـــداً. فـــكل مـــا أراد ذلـــك الرجـــل القيـــام بـــه هـــو دفـــن 
والـــده. فلـــامذا ال ميكنـــه القيـــام بذلـــك أوالً ومـــن ثـــم يتبـــع يســـوع، خاصـــة وأن الديانـــة 
ـــن  ـــأن يضم ـــق ب ـــة كان يتعل ـــة الخامس ـــة الوصي ـــن إطاع ـــزءاً م ـــر أن ج ـــت تعت ـــة كان اليهودي

ـــه؟ ـــد موت ـــاً عن ـــاً الئق ـــن دفن ـــد ُدف ـــه ق ـــن والدي ـــرء أن كالً م امل
ـــل ومل  ـــد، ب ـــات بع ـــد م ـــن ق ـــل مل يك ـــد الرج ـــن أن وال ـــض املفري ـــرى بع ـــك، ي ـــع ذل وم  
ـــيح  ـــن املس ـــب م ـــل كان يطل ـــدو وكأن الرج ـــك، يب ـــن ذل ـــدالً م ـــيكاً؛ ب ـــه وش ـــى موت ـــن حت يك
ـــم  ـــن ث ـــه، وم ـــع عائلت ـــاب كل يشء م ـــب حس ـــكل يشء ويحس ـــط ل ـــأن يخط ـــه ب ـــمح ل أن يس

يتبعـــه. 
ومـــن هنـــا جـــاء رد املســـيح، أعـــاله. هنـــاك دعـــوة أخـــرى للتلمـــذة نجدهـــا يف متـــى   
هـــت إىل متـــى، جـــايب الرضائـــب املُْحتََقـــر. وقـــد عـــرف  9: 9-13، وهـــي الدعـــوة التـــي ُوجِّ
املســـيح قلـــب هـــذا الرجـــل، وهـــو القلـــب الـــذي كان مـــن الواضـــح أنـــه مفتـــوح للحـــق 
ـــد، كان املســـيح يعـــرف مـــا ســـيرتتب  ـــه عـــىل الدعـــوة. وبالتأكي وهـــو مـــا يتضـــح مـــن ردة فعل
ـــا يتجـــىل يف  ـــه. وهـــذا م ـــذاً ل ـــه، وأن يكـــون تلمي ـــأن يتبع ـــى ب ـــل مت ـــه لشـــخص مث عـــىل دعوت
ـــن  ـــه م ـــوم، فإن ـــا الي ـــة نظرن ـــن وجه ـــى. وم ـــيح ملت ـــوة املس ـــة بدع ـــة املتعلق ـــرات الكتابي الفق
ـــا  ـــا دع ـــذاك عندم ـــاس آن ـــيح للن ـــببه املس ـــذي س ـــاح ال ـــدم االرتي ـــدى ع ـــدرك م ـــب أن ن الصع
شـــخصاً مثـــل متـــى ألن يتبعـــه. إن مـــا نـــراه هنـــا هـــو حقـــاً مثـــال آخـــر حـــول مـــدى شـــمولية 

ـــل. ـــارة اإلنجي ـــوة بش دع

ـــه  ـــدأ ذات ـــق املب ـــف ينطب ـــف، كي ـــياق مختل ـــن أن الس ـــم م ـــىل الرغ ـــى 9 : 13. ع ـــرأ مت اق
ـــيح؟  ـــة املس ـــة بذبيح ـــح الحيواني ـــرة الذبائ ـــتبدال فك ـــد اس ـــى عن ـــايل، حت ـــا الح ـــىل عرصن ع
الســـؤال مبعنـــى آخـــر هـــو: كيـــف ميكننـــا الحـــذر مـــن عـــدم الســـاح للمعتقـــدات أو 
ـــو  ـــا ه ـــام مب ـــاً دون القي ـــف حائ ـــن أن تق ـــا، م ـــت صحته ـــا كان ـــة، مه ـــات الديني املارس

ذات أهميـــة حقـــاً يف نظـــر اللـــه؟
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22 نيسان )أبريل( الجمعة

ملزيد من الدرس
كتاب  من   ،246-236 صفحة  تطهرين«،  أن  »تقدر  بعنوان  الذي  الفصل  النبوة  لروح  اقرأ   
مشتهى األجيال. هناك حكمة أملانية تقول ما معناه: »مرة واحدة ال تحتسب.« واملقصود من 
هذا التعبري االصطالحي هو أنه إذا حدث يشء ما ملرة واحدة فإنه ال يُحتسب، وال يُعد ذات 
أهمية. فإذا كان قد حدث مرة واحدة، فرمبا ما كان ليحدث عىل اإلطالق. وسواء كنا نتفق مع 
هذه املقولة أَْم ال، متّعن يف هذه الفكرة يف ضوء درس يوم الخميس، وذلك عندما قال املسيح 
للرجل الذي أراد أن يدفن أباه أوالً ومن ثم يكون تلميذاً للمسيح: »اتْبَْعِني، َوَدِع الَْمْوىَت يَْدِفُنوَن 
َمْوتَاُهْم« )متى 8 : 22(. ما الذي كان يعنيه املسيُح بقوله ضمناً أن أولئك الناس، الناس األحياء، 
كانوا أمواتاً؟ حسناً، إذا كان »حدوث اليء ملرة واحدة ال يحتسب« إذاً فرمبا كان العيش عىل 
هذه األرض ملرة واحدة فقط، دون أن يي ذلك حياة أبدية، يعني أنه من األفضل أن ال تكون 
قد ُولِدت باملرة، بل ورمبا تكون ميتاً اآلن بالفعل )انظر يوحنا 3 : 18(. وقد اِْشتََك املفكرون 
العلامنيون، الذين ال يؤمنون بوجود الحياة اآلخرة، من عدم جدوى ومعنى الحياة املوجودة هنا 
عىل هذه األرض ملرة واحدة، وهو أيضاً تواجد لفرتة قصرية قبل أن نتالىش ونتبدد إىل األبد. وقد 
تساءل أولئك املفكرون العلامنيون قائلني: ما معنى هذه الحياة إذا كنا بعد فرتة قصرية سوف 
نَْهلك ونُْنىس إىل األبد؟ ال عجب إذاً يف أن املسيح قال ما قاله بهذا الخصوص. فقد كان يسعى إىل 

ه اإلنسان إىل واقع أعظم مام يقدمه هذا العامل يف حد ذاته. أن يوجِّ

أسئلة للنقاش
1. يف ضوء الفكرة الواردة أعاه، أعد قراءة القصة املوجودة يف متى عندما نطق املسيح بعبارته 
للرجل فيا يتعلق بدفن أبيه. ماذا ينبغي لهذا األمر أن يخربنا حول مدى أهمية أخذ الصورة 
األكرب واألشمل يف االعتبار، فيا يتعلق بكل ما نقوم به ونفعله؟ كيف ميكن ملعلوماتنا الاهوتية أن 

تساعدنا عىل إدراك كم هي كبرية وشاملة حقاً تلك الصورة؟
2. نحن ال نعرف دامئاً ما هي مشيئة الله فيا يتعلق بالشفاء الجسدي، لكننا نعرف دامئاً 
مشيئته فيا يتعلق بالشفاء الروحي. بأية طرق ينبغي لهذا األمر أن يؤثر يف حياة الصاة 

الخاصة بك؟
3. ما هي األشياء األكرث أهمية بالنسبة لك؟ قم بإعداد قامئة بهذه األشياء وتعال بتلك القامئة 
إىل صف مدرسة السبت. ما الذي ميكنكم أن تتعلموه من أولويات كل واحد منكم وفقاً ملا 
َوَرد يف كل قامئة من القوائم التي شاركتموها مع بعضكم بعضاً؟ ماذا تعلّمنا أولوياتنا عن 
أنفسنا وعن نظرتنا للعامل ونظرتنا لله ولبعضنا البعض؟ ما مدى ما ستكون عليه القامئة من 

اختاف لو أن مجموعًة من امللحدين كانت هي التي تقوم بإعداد مثل هذه القامئة؟ 
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23-29 نيسان )أبريل(الدرس الخامس

الحرب املنظورة والحرب غري املنظورة

السبت بعد الظهر
ـــى 12 : 25-29؛ إشـــعياء  ـــا 5 : 5؛ مت ـــى 11 : 11 و 12؛ رؤي املراجـــع األســـبوعية: مت

ـــن 2 : 14. ـــى 11 : 1-12؛ عرباني 27 : 1؛ مت
ـــَاَواِت يُْغَصـــُب،  ـــوُت السَّ ـــا الَْمْعَمـــَداِن إِىَل اآلَن َملَكُ ـــاِم يُوَحنَّ آيـــة الحفـــظ: »َوِمـــْن أَيَّ

َوالَْغاِصُبـــوَن يَْخَتِطُفونــَـُه« )متـــى 11 : 12(.

نُْقـــِدم يوميـــاً عـــىل خيـــارات هامـــة تتعلـــق بنمـــط الحيـــاة والعالقـــات والوظائـــف   
ــارات، نحـــن  ــاً أهميـــة هـــذه الخيـ ــاء. ولـــي نفهـــم حقـ ــلية واألصدقـ واألولويـــات والتسـ
بحاجـــة إىل إدراك مـــا يرتبـــط بهـــذه الخيـــارات. إننـــا نحتـــاج إىل رفـــع الســـتار ورؤيـــة مـــا هـــو 
ـــرياً  ـــرياً كب ـــر تأث ـــاً غـــري منظـــور يؤث ـــاك واقع ـــا أن هن ـــاب املقـــدس يعلّمن غـــري منظـــور، ألن الكت

ـــل. ـــراه بالفع ـــام ن في
ـــن  ـــن م ـــا التيّق ـــبة لن ـــب بالنس ـــن الصع ـــس م ـــه لي ـــوم، فإن ـــرص العل ـــش يف ع ـــا نعي وألنن  
ـــو  ـــات الرادي ـــينية وموج ـــعة الس ـــن األش ـــرف ع ـــن نع ـــن الذي ـــريئ. فنح ـــري م ـــع غ ـــود واق وج
واالتصـــاالت الالســـلكية، ينبغـــي أن نصـــّدق بســـهولة يف وجـــود مـــا ال نســـتطيع أن نـــراه. فَمـــع 
كل مكاملـــة نجريهـــا عـــر الهاتـــف الخليـــوي، أو أي يشء نشـــاهده عـــر األقـــامر الصناعيـــة، 
ـــة )واملســـموعة(  ـــارات املرئي ـــل هـــذه االختب ـــىل جع ـــل ع ـــع يعم ـــّدُق يف وجـــود واق نحـــن نَُص

ـــة.  ـــارات حقيقي اختب
يف الواقـــع، إن الـــرصاع العظيـــم بـــني املســـيح والشـــيطان يشـــّكل خلفيـــة العـــامل غـــري   
ـــة  ـــرات الكتابي ـــدرس يف هـــذا األســـبوع بعـــض الفق ـــوم. ســـوف ن ـــره كل ي ـــذي نخت املنظـــور ال
ـــوى  ـــذه الق ـــن ه ـــف ع ـــاعد يف الكش ـــأنها أن تس ـــن ش ـــي م ـــريه( والت ـــى )وغ ـــل مت ـــن إنجي م

غـــري املنظـــورة، وتبـــني كيـــف تؤثـــر عـــىل حياتنـــا وخياراتنـــا هنـــا عـــىل األرض.

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
30 نيســـان )أبريـــل(.
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24 نيسان )أبريل( األحد

متى 11 : 11 و 12

ـــك،  ـــع ذل ـــالص. م ـــة الخ ـــح خط ـــم توضي ـــه يت ـــه، وفي ـــة الل ـــو كلم ـــدس ه ـــاب املق إن الكت  
ـــي  ـــن ال ينبغ ـــدس. لك ـــاب املق ـــرات الكت ـــض فق ـــم بع ـــة يف فه ـــاك صعوب ـــون هن ـــن أن تك ميك
ـــاة  ـــب الحي ـــن جوان ـــب م ـــال، نحـــن نجـــد يف كل جان ـــىل كل ح ـــك مســـتغرباً. فع ـــون ذل أن يك
الطبيعـــة أمـــوراً يصعـــب فهمهـــا. فـــام بالـــك ببعـــض مـــن أجـــزاء الكتـــاب املقـــدس التـــي 

تعلـــن لنـــا حقائـــق ووقائـــع روحيـــة وخارقـــة؟
وقـــد عـــّرت روح النبـــوة عـــن هـــذا املفهـــوم بشـــكل واضـــح جـــداً: »فلـــم يســـتطع   
ـــه،  ـــات الل ـــط مخلوق ـــرة يف أبس ـــاة الظاه ـــه الحي ـــوا كن ـــفة أن يفهم ـــامء والفالس ـــل العل فطاح
وإننـــا حيثـــام نلتفـــت نجـــد أرساراً ال ندركهـــا، فهـــل نســـتغرب إذاً وجـــود أرسار يف العـــامل 
الروحـــي يعـــر علينـــا فهمهـــا؟ والصعوبـــة ليســـت يف الحقائـــق نفســـها بـــل يف ضعـــف العقـــل 
ـــات  ـــة إلثب ـــات كافي ـــب املقدســـة بيان ـــه يف الكت ـــا الل ـــك فقـــد أعطان البـــرشي وقـــرصه، ومـــع ذل
ـــا أن  ـــا ليـــس يف طاقتن ـــا م ـــا فيه ـــا اذا وجدن ـــال نشـــك فيه ـــا مـــن مصـــدر الهـــي، ف ـــة بأنه الحقيق

ـــة 90(.  ـــاة، صفح ـــق الحي ـــا« )طري ـــه متام ندرك
ـــى  ـــاب املقـــدس هـــو مـــا نجـــده يف مت ـــال، أحـــد أصعـــب النصـــوص يف الكت عـــىل ســـبيل املث  
11 : 11 و 12: »اَلَْحـــقَّ أَقُـــوُل لَُكـــْم: لَـــْم يَُقـــْم بَـــنْيَ الَْمْولُوِديـــَن ِمـــَن النَِّســـاِء أَْعظَـــُم ِمـــْن 
ـــا  ـــاِم يُوَحنَّ ـــْن أَيَّ ـــُه. َوِم ـــُم ِمْن ـــاَمَواِت أَْعظَ ـــوِت السَّ ـــَر يِف َملَُك ـــنَّ األَْصَغ ـــَداِن، َولِك ـــا الَْمْعَم يُوَحنَّ

ـــاَمَواِت يُْغَصـــُب، َوالَْغاِصبُـــوَن يَْختَِطُفونَـــُه.« الَْمْعَمـــَداِن إِىَل اآلَن َملَُكـــوُت السَّ

اقرأ هاتني اآليتني مرة أخرى. ما الذي تفهمه منها؟ وما الذي ال تفهمه؟
 

ـــارض،  ـــت الح ـــى الوق ـــدان وحت ـــا املعم ـــام يوحن ـــن أي ـــول: »م ـــة 12 تق ـــة لآلي ـــاك ترجم هن  
ـــاَمَواِت بقـــوة، وكان الغاصبـــون يهاجمونـــه« وهنـــاك ترجمـــة أخـــرى  يتقـــدم َملَُكـــوُت السَّ
ـــوُت  ـــدم َملَُك ـــري إىل اآلن، يتق ـــدان التبش ـــا املعم ـــه يوحن ـــدأ في ـــذي ب ـــت ال ـــن الوق ـــول، »وم تق

ـــا؟   ـــا هن ـــيح لن ـــه املس ـــذي يقول ـــا ال ـــه.« م ـــون يهاجمون ـــوة والغاصب ـــاَمَواِت بق السَّ

ـــا؟  ـــبة لن ـــزال أرساراً بالنس ـــي ال ت ـــة، الت ـــاة الدنيوي ـــى يف الحي ـــور، حت ـــض األم ـــي بع ـــا ه م
ـــاك  ـــرد أن هن ـــمس ملج ـــود الش ـــاد يف وج ـــن االعتق ـــال، ع ـــبيل املث ـــىل س ـــف، ع ـــل نتوق ه
ـــا  ـــون تصديقن ـــرى أن يك ـــي باألح ـــم ينبغ ـــا؟ فك ـــا عنه ـــي ال نفهمه ـــن األرسار الت ـــري م الكث

ـــه؟ ـــري لألمـــور املتعلقـــة باإلميـــان وكلمـــة الل أكـــرث بكث
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25 نيسان )أبريل( االثنني

حدود الظلمة

عــىل مــر العصــور، اختلــف دارســو الكتــاب املقــدس حــول مــا تعنيــه اآليــة يف متــى 11 :   
12 ألن الكلــامت التــي تصــف امللكــوت والنــاس هنــا ميكــن أن تســتخدم إمــا باملعنــى الســلبي 
ــن أن  ــة، ميك ــة العربي ــُب« باللغ ــاميت« أو »يُْغَص ــاين »باس ــل اليون ــايب. فالفع ــى اإليج أو املعن
يعنــي إمــا أن »تتقــدم بقــوة« أو أن »تُعــاين مــن العنــف.« والكلمــة اليونانيــة »بياســتس« أو 
»الَْغاِصبُــوَن« باللغــة العربيــة ميكــن أن تعنــي »رجــال أقويــاء أو ُمْنَدِفعــني« أو »رجــال بَطَّــٍش«  
ــاَمَواِت الوديــع اللطيــف يُعــاين مــن العنــف،  إذن، هــل تعنــي هــذه اآليــة أن َملَُكــوت السَّ  
ــايب وأن  ــى اإليج ــوة باملعن ــدم بق ــاَمَواِت يتق ــوت السَّ ــه؟ أَْم أن َملَُك ــون يهاجمون وأن الغاصب

ــاع املســيح؟  ــع أتب ــه هــم يف الواق ــكني ب ــاء املُْمِس الرجــال األقوي
ــني، يف  ــوا غاصب ــل ويكون ــة، ب ــذه العدواني ــاع املســيح به ــون أتب ــن أن يك ــن املمك هــل م  

ســعيهم للملكــوت؟ 

اقــرأ اآليــات التاليــة. مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــات وميكــن أن يلقــي بعــض الضــوء عــىل 
الســؤال األخــري أعــاه؟ 

متى 10 : 34  
رؤيا 5 : 5  

ميخا 2 : 13  

 

ــى 11 : 12،  ــي يف مت ــة الت ــامالً لآلي ــر احت ــري األك ــول إىل التفس ــه للوص ــض أن ــرى البع ي  
ــوت  ــة. فَملَُك ــواردة يف هــذه اآلي ــق االســتعامالت األكــر شــيوعاً للمصطلحــات ال ــا تطبي علين
ــاَمَواِت  ــاَمَواِت هــو أمــٌر إيجــايب، أمــا فيــام يتعلــق بقــوى الــرش التــي تقــاوم ملكــوت السَّ السَّ
ــن  ــا هــو ع ــث هن ــايل: »إن الحدي ــة كالت ــّر أحدهــم هــذه اآلي ــد ف ــادة. وق ــلبية ع ــي س فه
ــر تخــوم  ــْدَرة عظيمــة تعمــل عــىل قه ــوة مقدســة وقُ ــدم بق ــذي يتق ــاَمَواِت ال ــوت السَّ َملَُك
شــعون أن ينهبــوا  الظلمــة«؛ وأثنــاء حــدوث هــذا، »يحــاول األشــخاص الِعدائيــون أو الجَّ
ــع  ــريية م ــدس التفس ــاب املق ــوعة الكت ــون، موس ــاَمَواِت« ]د. أ. كارس ــوت السَّ ــلبوا َملَُك ويس
النســخة الدوليــة الجديــدة: تفســري إنجيــل متــى، )غرانــد رابيــدز: زونديرفــان، 1995(، صفحــة 

266 و 267[.
ــم. يف  ــن تعالي ــى م ــل مت ــا ورد يف إنجي ــل م ــع مجم ــامىش م ــري يت ــذا التفس ــدو أن ه يب  
ــد الصــورة األكــر، وهــي الصــورة املتعلقــة بالــرصاع بــني النــور  الواقــع، إن هــذا التفســري يجسِّ
والظلمــة، بــني املســيح والشــيطان. وهــو املوضــوع الســائد يف الكتــاب املقــدس ولكنــه يتضــح 
ــري منظــورة، ناشــبة. وهــي  ــاك حــرب، منظــورة وغ ــع، هن ــد. يف الواق ــد الجدي ــاً يف العه جلي
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حــرب نحــن جميعــاً منخرطــون فيهــا، وعلينــا جميعــاً الوقــوف يف جانــب واحــد مــن إحــدى 
جانبــي الــرصاع فيهــا. وهــي حــرب نخترهــا جميعــاً بصفــة يوميــة وبغــض النظــر عــن مقــدار 
مــا نفهمــه أو ال نفهمــه مــام يجــري. فهــذا هــو مــا يعنيــه العيــش يف خضــم الــرصاع العظيــم.

26 نيسان )أبريل( الثاثاء

»النظرة العاملية للحروب«

ــإن  ــدرس األمــس، ف ــا ب ــام رأين ــى 11 : 12، ك ــي يف مت ــة الت ــايئ لآلي ــى النه ــاً كان املعن وأي  
مــا وَرد يف هــذه اآليــة يكشــف بالفعــل عــن حقيقــة الــرصاع العظيــم. وهــذا الــرصاع الــذي 
ــيح  ــني املس ــة ب ــره معرك ــو يف جوه ــرى، ه ــة أخ ــوص كتابي ــن نص ــا م ــام عرفن َرُه ، ك ــوِّ تَُص

والشــيطان.   

ماذا تخربنا اآليات الكتابية التالية حول حقيقة الرصاع العظيم؟
متى 12 : 29-25  

 إشعياء 27 : 1  
 1يوحنا 5 : 19  
 رومية 16 : 20  

 تكوين 3 : 19-14  
 أفسس 2 : 2؛ 6 : 13-10  

 

ــد  ــن العه ــة، يف كل م ــوص الكتابي ــن النص ــد م ــن العدي ــل م ــدد قلي ــوى ع ــس س ــذا لي ه  
القديــم والعهــد الجديــد، التــي تشــري إىل مــا أطلــق عليــه أحــد الالهوتيــني )غــري األدفنتســت( 
اســم »النظــرة العامليــة للحــروب«، وهــي الفكــرة التــي مفادهــا أن هنــاك معركــة دائــرة بــني 
ــا إمــا عــىل أحــد الجانبــني  قــوى خارقــة للطبيعــة يف الكــون، حــرب يقــف فيهــا كل واحــد ِمنَّ
أو اآلخــر. وهــذه الفكــرة، بطبيعــة الحــال، ليســت جديــدة عــىل األدفنتســت الســبتيني. فطاملــا 
كانــت جــزءاً مــن تعاليمنــا الالهوتيــة منــذ األيــام املبكــرة لكنيســتنا. يف الواقــع، لقــد متســك 

رواد كنيســتنا بهــذا املعتقــد حتــى قبــل أن تتشــكل كنيســتنا نفســها بصــورة رســمية. 

ــف  ــة؟ كيـ ــت الخاصـ ــك أنـ ــة يف حياتـ ــرصاع ُمْعلَنـ ــذا الـ ــة هـ ــرى حقيقـ ــرق تـ ــة طـ بأيـ
تتجـــىل هـــذه الحقيقـــة يف الخيـــارات التـــي عليـــك اتخاذهـــا ويف اإلغـــراءات والتجـــارب 
ـــاذ  ـــىل اتخ ـــاعدك ع ـــرصاع أن يس ـــذا ال ـــة ه ـــن إلدراكك لحقيق ـــف ميك ـــا؟ كي ـــي تواجهه الت

الخيـــارات الصحيحـــة وعـــىل مقاومـــة التجربـــة؟ 
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27 نيسان )أبريل( األربعاء

عندما تصبح املعركة بغيضة

كــام ســبق ورأينــا، فــإن كلــامت املســيح يف متــى 11 : 12، ورغــم عمــق معناهــا، تكشــف   
ــن  ــة. ونح ــس دون رصاع أو دون معرك ــن يتأس ــه ل ــوت الل ــا أن ملك ــي مفاده ــة الت الحقيق
نعــرف أن هــذه املعركــة هــي الــرصاع العظيــم. وقــد كان هــذا الــرصاع وال يــزال مســتعراً. 
وسيســتمر مســتعراً إىل أن يتــم الدمــار النهــايئ للخطيــة والشــيطان واألرشار مــن البــرش. ويف 
بعــض األحيــان، ميكــن لهــذا الــرصاع أن يكــون بغيضــاً جــداً. وميكننــا أن نــرى حقيقــة الــرصاع 
العظيــم، ومــدى مــا ميكــن أن يكــون عليــه هــذا الــرصاع مــن مــرارة وســوء، يف ســياق مــا قالــه 

املســيح نفســه يف إنجيــل متــى 11 : 12.

اقــرأ متــى 11 : 1-12. كيــف نــرى حقيقــة الــرصاع العظيــم متجليــة هنــا عــىل عــدد مــن 
ــا  ــى م ــم معن ــم عــىل فه ــرصاع العظي ــة ال ــف تســاعدنا حقيق ــى آخــر، كي املســتويات؟ مبعن

يحــدث هنــا؟

 

بدايــة، وحســب اعتقــادك، َمــن الــذي أَشــاَر َعــىَل القــادة بــأن يزجــوا بيوحنــا يف الســجن؟   
ميكننــا أن نــرى هنــا محاولــة الشــيطان، ال ألن مينــع يوحنــا مــن التبشــري فحســب بــل وأن يثنيه 
ــري املســيح، قــد  ــا املعمــدان، بَِش ــك. فعــىل كل حــال، إذا كان يوحن عــن اإلميــان باملســيح كذل

القى مثل هذا املصري فام الذي ميكن للمرء أن يرجو حدوثه للمسيح نفسه؟  
ثــم إنــه ليــس هنــاك شــك أيضــاً يف أن الشــيطان كان ميكنــه أن يجعــل أتبــاع املســيح ويوحنا   
يســألون أنفســهم الســؤال التــايل: إذا كان مبقــدور هــذا املســيح النــارصي القيــام بالكثــري مــن 
ــامذا إذاً يســمح إلنســان  ــدرة والســلطان، فل ــن الق ــري م ــه الكث ــة، وإذا كان لدي ــور الرائع األم
صــادق وصالــح مثــل يوحنــا املعمــدان، ابــن خالتــه، أن يبقــى يف الســجن طويــالً ويتــم قتلــه؟
وعلينــا أن نفكــر أيضــاً يف َمــن هــو الــذي كان يضــع الشــكوك يف ذهــن يوحنــا املعمــدان   
ــا،  ــن هن ــري؟ وِم ــوم املســيح بتحري ــاذا ال يق ــا؟ مل ــا هن ــاذا أن ــل: مل ــه يســأل أســئلة مث ويجعل
فإنــه ال عجــب يف أن يوحنــا قــد طــرح الســؤال: »أَنْــَت ُهــَو اآليِت أَْم نَْنتَِظــُر آَخــَر؟« )متــى 11 
ــد املســيح، وهــو الــذي رأى » ‘ُروَح اللــِه نـَـاِزالً  : 3(. تَذكّــْر أن يوحنــا هــذا هــو نفســه الــذي عمَّ
ــِه’ « )متــى 3 : 16(، وســمع صوتــاً مــن الســامء يعلــن قائــالً: » ‘هــَذا  ــا َعلَيْ ِمثْــَل َحاَمَمــٍة َوآتِيً
ْرُت’ « ) متــى 3 : 17(. مــع ذلــك، فهــا هــو اآلن، ومــع كل مــا  ُهــَو ابْنــي الَْحِبيــُب الَّــِذي ِبــِه رُسِ
حــدث، قــد أصبــح مملــوًء بالشــكوك؟ وبالطبــع، ورغــم مــا كانــت عليــه حالــة يوحنــا املعمــدان 
مــن ســوء، إال أنّهــا )عــىل األقــل عــىل املــدى القصــري( كانــت ســتزداد ســوءاً، وهــو األمــر الــذي 
كان ِمــن شــأنه خلــق املزيــد مــن الشــكوك يف ذهــن أتبــاع املســيح فيــام يتعلــق بالســبب وراء 

عــدم تدخلــه إلنقــاذ يوحنــا املعمــدان مــن املــوت )مرقــس 6 : 28-25(.



43

ـــه  ـــز علي ـــك الرتكي ـــذي ميكن ـــا ال ـــك اآلن، ف ـــك تش ـــبب يف جعل ـــاك أي يشء يتس إذا كان هن
ـــه والصـــاة بشـــأنه، ويعمـــل عـــىل إزاحـــة وإبعـــاد الشـــكوك عنـــك ويســـاعدك  ـــن في والتمّع

عـــىل إدراك كل األســـباب الرائعـــة التـــي لديـــك للثقـــة يف ُجـــُود وصـــاح اللـــه؟

28 نيسان )أبريل( الخميس

قضية خارسة

عـــىل مـــر التاريـــخ، انخـــرط البـــرُش يف الحـــروب. فهنـــاك يشء يف الطبيعـــة البرشيـــة يتســـبب   
ـــة  ـــون ملجموع ـــاً ينتم ـــح أناس ـــلب وذب ـــب وس ـــاس يف نه ـــن الن ـــا م ـــة م ـــب مجموع يف أن ترغ
ـــف  ـــل، بتألي ـــد راس ـــت برتران ـــن تي ـــة كاثري ـــوفة الريطاني ـــت الفيلس ـــاس. قام ـــن الن ـــرى م أخ
ـــي  ـــة، إزاء الفرحـــة الت ـــدالع الحـــرب العاملي ـــل ان ـــق والدهـــا، قبي ـــه عـــن قل ـــاب تتحـــدث في كت
ـــت شـــوارع إنجلـــرتا إثـــر احتـــامل نشـــوب حـــرب مـــع أملانيـــا. تقـــول كاثريـــن تيـــت  عمَّ
ـــذي كان  ـــل ال ـــوري »املتفائ ـــر« الڤكت ـــىل الفك ـــرع ع ـــأ وترع ـــد نش ـــا: »لق ـــن أبيه ـــة ع متحدث
ـــت  ـــوم يف الوق ـــوف يق ـــه س ـــامل كل ـــأن الع ـــة ب ـــع الثق ـــني، م ـــّدم التلقائي ـــاء والتََق ـــن باالرتق يؤم
ـــم  ـــة إىل الحك ـــية القدمي ـــن الوحش ـــول م ـــم، فيتح ـــزي الحكي ـــط اإلنجلي ـــاع النم ـــب بإتّب املناس
ـــه األعـــزاء  ـــي وطن ـــم فجـــأة وجـــد أيب بن ـــرتا[. ث ـــه إنجل ـــاز ب ـــذي كانـــت متت ـــذايت املتحـــرّض ]ال ال
ـــن  ـــرش الذي ـــن الب ـــم م ـــن إخوانه ـــرية م ـــداد غف ـــل أع ـــة قت ـــوارع إزاء احتاملي ـــون يف الش يرقص
تصـــادف أنهـــم يتحدثـــون األملانيـــة.« ]والـــدي برنـــارد راســـل )إنجلـــرتا: ثوميـــس بريـــس، 
1997(، صفحـــة 45[. ونجـــد أن هـــذه الفكـــرة ذاتهـــا تتكـــرر مـــراراً عـــر التاريـــخ، بـــني جميـــع 
ـــن  ـــكل م ـــة يف ش ـــاقطة متجلي ـــة الس ـــة البرشي ـــة الطبيع ـــرى حقيق ـــذا ن ـــاً. وهك ـــرش تقريب الب

ـــذاًء.     ـــاوية وإي ـــكالها مأس ـــر أش أك
ويف معظـــم هـــذه الحـــروب اإلنســـانية، مل يكـــن أحـــد يعـــرف النتائـــج مســـبقاً. فقـــد خـــرج   
النـــاس إىل أرض املعـــارك وهـــم ال يعرفـــون مـــا إذا كانـــوا ســـيكونون عـــىل جانـــب الفـــوز 
ـــا  ـــن لدين ـــا، نح ـــة بكوكبن ـــروب« الخاص ـــة للح ـــا العاملي ـــق »بنظرتن ـــام يتعل ـــارة. وفي أو الخس
ـــذي انتـــرص بالفعـــل. فقـــد انتـــرص املســـيح انتصـــاراً  ـــب ال ـــزة عظيمـــة: فنحـــن نعـــرف الجان مي
ـــن  ـــرص وحـــول َم ـــن هـــو املنت ـــاك ســـؤال حـــول َم ـــد هن ـــب مل يع ـــد الصلي ـــا. فبع حاســـامً ألجلن

ـــارسة. ـــة خ ـــع قضي ـــي يف الواق ـــيطان ه ـــة الش ـــإنَّ قضي ـــرصة. ف ـــك الّن ـــاركة يف تل ـــه املش ميكن

ـــن 2 : 14؛  ـــم؟ عرباني ـــرصاع العظي ـــج ال ـــول نتائ ـــة ح ـــة التالي ـــات الكتابي ـــا اآلي ـــاذا تخربن م
1كورنثـــوس 15 : 20-27؛ رؤيـــا 12 : 12 و 20 : 10.
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ـــه  ـــك. لكن ـــىل األرض، كذل ـــرب ع ـــر الح ـــامء، خ ـــرب يف الس ـــيطان الح ـــر الش ـــام خ وك  
ال يـــزال، بـــكل كراهيـــة وانتقـــام »يَُجـــوُل ُملْتَِمًســـا َمـــْن يَبْتَلُِعـــُه ُهـــَو« )انظـــر 1بطـــرس 5 
: 8(. وعـــىل الرغـــم مـــن كـــامل ومتـــام نُـــرصة املســـيح، إال أن املعركـــة ال تـــزال محتدمـــة. 
ــز.  ــب الفائـ ــىل الجانـ ــداً، عـ ــالً وجسـ ــنا، عقـ ــع أنفسـ ــي يف أن نضـ ــدة هـ ــا الوحيـ وحصانتنـ
ـــارات  ـــذ خي ـــل نتخ ـــوم. فه ـــا كل ي ـــي نتخذه ـــارات الت ـــالل الخي ـــن خ ـــك م ـــل ذل ـــا عم وميكنن
ـــىل  ـــا ع ـــارات تضعن ـــذ خي ـــا، أَْم نتخ ـــدة لن ـــرصة مؤك ـــث الن ـــز، حي ـــب الفائ ـــىل الجان ـــا ع تضعن
ـــىل  ـــة ع ـــىل اإلجاب ـــف ع ـــدي متوق ـــا األب ـــدة؟ إن مصرين ـــة مؤك ـــث الهزمي ـــارس حي ـــب الخ الجان

هـــذا الســـؤال.

29 نيسان )أبريل( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــن هـــذه الحـــرب  ـــم؟ نحـــن نعـــرف ع ـــرصاع العظي ـــة ال ـــع وحقيق ـــرف واق ـــا ال يع ـــن من َم  
ـــامل  ـــم، ع ـــدع ومحط ـــامل متص ـــش يف ع ـــن نعي ـــة. فنح ـــة يومي ـــا بصف ـــا يف داخلن ـــعر به ـــا نش ألنن
ـــة فيـــه بشـــجرة واحـــدة يف وســـط الجنـــة، بـــل  ملعـــون باالضطـــراب واألمل. عـــامل ال تتقيـــد الحيّ
ـــي  ـــة الت ـــات. عـــامل مـــيء بهمســـات ووســـاوس التجرب ـــا الحيّ ـــا تجتاحه هـــو عـــامل أشـــجاره كله
ـــن يف  ـــوا مجتهدي ـــن ليس ـــك الذي ـــا أولئ ـــُع يف أرشاكه ـــي تُوِق ـــرق، وه ـــواع والط ـــكل األن ـــأيت ب ت
ـــع  ـــال نق ـــوا« لئ ـــالً: »اســـهروا وصل ـــا قائ ـــب ِمّن اإلميـــان ويف الصـــالة. ال عجـــب يف أن املســـيح طل
يف األرشاك العديـــدة التـــي تنتظرنـــا. ومـــن بـــني جميـــع األرشاك، رمبـــا أن أكرهـــا خطـــورة 
ـــك  ـــة فســـتكون بذل ـــا تستســـلم للتجرب ـــي تقـــول: »عندم ـــة الت بالنســـبة للمســـيحي هـــي الكذب
ـــه.«  ـــني ذراعي ـــك مجـــدداً ويضمـــك ب ـــه نعمـــة يقبل ـــاك إل ـــرياً جـــداً، وليـــس هن قـــد ابتعـــدت كث
ـــة  ـــن ناحي ـــه؟ وم ـــك الصـــوت يهمـــس يف أذني ـــأن ذل ـــت أو يف آخـــر ب ـــا مل يشـــعر يف وق ـــن منَّ َم
ـــو مـــرة واحـــدة،  ـــة، حتـــى ول ـــْد هـــذا الشـــعور صحيحـــاً: فعندمـــا تســـقط يف التجرب أخـــرى، يَُع
ـــبب  ـــذا الس ـــرى. وله ـــرة أخ ـــك م ـــادة نفس ـــتطيع إع ـــث ال تس ـــداً بحي ـــرياً ج ـــد كث ـــك تبتع فإن
ـــاً.  ـــه جميع ـــا في ـــذي أخفقن ـــت ال ـــا، يف الوق ـــن أجلن ـــرصة م ـــرز الن ـــيح وأح ـــاء املس ـــه ج نفس
ـــه. ففـــي الـــرصاع العظيـــم، أحـــرز املســـيح مـــن  هـــذا هـــو كل مـــا تـــدور بشـــارة اإلنجيـــل حول
ـــا  ـــا علين ـــإّن م ـــه، ف ـــت نفس ـــك، ويف الوق ـــع ذل ـــداً. م ـــنا أب ـــرزه ألنفس ـــن لنح ـــا مل نك ـــا م أجلن
ـــرب.  ـــب ال ـــوم وكل ســـاعة وكل لحظـــة، أن نضـــع أنفســـنا يف جان ـــار، كل ي ـــه هـــو أن نخت عمل
ـــود  ـــه، وهـــي الوع ـــة بوعـــود نرصت ـــه واملطالب ـــة كلمت ـــن خـــالل إطاع ـــك م ـــام بذل ـــا القي وميكنن
ـــا وضـــع أنفســـنا يف جانـــب  ـــا الحصـــول عليهـــا. وأيضـــاً، ميكنن ـــه ميكنن ـــا أن التـــي أكـــد املســـيح لن
ـــا.  ـــة لخالصن ـــا ضامن ـــا، بوصفه ـــم عـــىل اســـتحقاقاته مـــن أجلن ـــكال الدائ ـــرب مـــن خـــالل االت ال
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أسئلة للنقاش
1. مــا هــي بعــض الحقائــق املاديــة األخــرى املوجــودة حولنــا، ومــع ذلك هــي بعيدة متامــاً عن 
متنــاول أدراكنــا الحــي؟ ومــرة أخــرى نســأل، كيــف يجــب لهــذه الحقيقــة أن تســاعد عىل فتح 
أذهاننــا عــىل وجــود قــوى وســلطات أخــرى نحــن ببســاطة ال ميكننــا أن نراهــا؟ كيــف ميكــن 
إلدراكنــا لوجــود هــذه الحقائــق غــري املنظــورة أن يســاعدنا عــىل فهــم حقيقــة الــرصاع العظيم؟

ــم، وليــس لديهــم أدىن إدراك  ــون مبفهــوم الــرصاع العظي ــري مــن املســيحيني ال يؤمن 2. كث
لفكــرة الــرصاع العظيــم الكــوين. مــا هــي األســباب التــي قــد تكــون لــدى هــؤالء والتــي 
تجعلهــم غــري قادريــن عــىل رؤيــة هــذا الــرصاع؟ مــا هــي بعــض الحجــج التــي قــد يــرّدون 
بهــا عليــك فيــا يتعلــق باعتقادهــم بأنــه ليــس هنــاك رصاع عظيــم كــوين دائــر بــني املســيح 
ــرّد عــىل تلــك الحجــج؟ إذا كنــت ســتدرس مــع شــخص مــا  والشــيطان، وكيــف ميكنــك ال
مســألة الــرصاع العظيــم، فــا هــي اآليــات الكتابيــة التــي ستســتخدمها يف دراســتك معــه؟ 
3. كيــف تتعامــل مــع مســألة اســتمرار وجودنــا هنــا لفــرتة طويلــة بعــد إحــراز املســيح 
للنــرصة عــىل الصليــب؟ فبعــد موتــه وقيامتــه وصعــوده إىل الســاء، ملــاذا ال يرجــع املســيح 

ويدّمــر الشــيطان دمــاراً نهائيــاً وتامــاً؟
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30 نيسان )أبريل( - 6 أيار )مايو(الدرس السادس

الّراحة يف املسيح

السبت بعد الظهر
املراجــع األســبوعية: متــى 11 : 28-30؛ 12 : 1 و 2؛ لوقــا 14 : 1-6؛ يوحنــا 5 : 9-16؛ 

متى 12 : 9-14؛ إشــعياء 58 : 13-7.
آيــة الحفــظ: » ‘تََعالَــْوا إِيَلَّ يَــا َجِميــَع الُْمْتَعِبــنَي َوالثَِّقيــِي األَْحــَاِل، َوأَنـَـا أُِريُحكُــْم’ « 

)متــى 11 : 28(. 

ــه املقدســة مل يوجــد أي تعــد  ــل الحــي للنامــوس. وطــوال حيات »كان املســيح هــو املمث  
ملطاليبــه، فــإذ نظــر إىل أمــة مــن الشــهود كانــوا يبحثــون عــن علــة واحــدة إلدانتــه أمكنــه أن 
يقــول لهــم دون أن يراجعــه أحــد: ‘َمــْن ِمْنُكــْم يُبَكِّتُِنــي َعــىَل َخِطيَّــٍة؟’ « )روح النبــوة، مشــتهى 

ــال، صفحــة 263(.  األجي
لقــد عكســت حيــاة املســيح بشــكل تــام املعنــى والقصــد مــن رشيعــة اللــه، الوصايــا العرش.   
فقــد كان املســيح هــو نامــوس اللــه متجســداً يف هيئــة برشيــة. وهكــذا فإنــه من خالل دراســتنا 
لحياتــه نتعلــم مــا يعنيــه حفــظ الوصايــا وكيــف نحفظهــا بطريقــة صحيحــة تخلــو مــن الفتــور، 
وتخلــو كذلــك مــن التزمــت. وبطبيعــة الحــال، مــن بــني تلــك الوصايــا هنــاك الوصيــة الرابعــة، 

الوصيــة املتعلقــة باليــوم الســابع مــن األســبوع، يــوم الســبت. 
ــدد  ــىل ع ــرة ع ــي نظ ــوف نلق ــى، س ــل مت ــتنا إلنجي ــل دراس ــبوع، وإذ نواص ــذا األس يف ه  
قليــل مــن املجــادالت املتعلقــة بالســبت. وســرى يف حيــاة املســيح إعالنــاً واضحــاً ملــا يعنيــه أن 
تحفــظ الســبت. فإنــه إذا كان النامــوس انعكاســا لطبيعــة اللــه، وإذا كان املســيح هــو تجســيد 
لهــذا النامــوس، فإنــه ميكننــا مــن خــالل معرفتنــا عــن كيــف حفــظ املســيح الوصيــة الرابعــة، 
ومــن خــالل معرفتنــا مبــا قالــه بشــأنها، أن نتعلــم املزيــد عــن طبيعــة اللــه وصفاتــه. واألهــم 

ــا أن نعكــس تلــك الصفــات يف حياتنــا. مــن ذلــك، هــو أننــا ســنتعلم كيــف ميكنن

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 
7 أيــار )مايــو(.
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1 أيار )مايو( األحد

نِرْي املسيح الهنّي )الخفيف(

يف متـــى 11 : 20-27، يبـــدأ املســـيح بتوجيـــه توبيـــخ شـــديد لبعـــض املـــدن يف الجليـــل   
والتـــي رفـــض ســـكانها بشـــارته. ومـــا جعـــل التوبيـــخ الـــذي نطـــق بـــه املســـيح، وكذلـــك 
ـــد اُعطيـــت فرصـــاً عظيمـــة  ـــت ق ـــة هـــو أن هـــذه املـــدن كان ـــه، مفزعـــاً للغاي ـــه وإدانت تحذيرات
ـــم يف  ـــار بينه ـــد س ـــا 14 : 6(، ق ـــق )يوحن ـــو الح ـــذي ه ـــيح، ال ـــد كان املس ـــق. فق ـــة الح ملعرف
ـــى 11 : 20(.  ـــِه« )مت اتِ ـــَرُ قُوَّ ـــا »أَكْ ـــع فيه ـــد صن ـــل لق ـــك، ب ـــيح بذل ـــِف املس ـــد. ومل يكت الجس
ـــْت يِف  ـــْو ُصِنَع ـــُه لَ ـــيح »ألَنَّ ـــال املس ـــد ق ـــع، لق ـــوا. يف الواق ـــوا أن يتوب ـــد رفض ـــك، فق ـــع ذل وم
اُت الَْمْصُنوَعـــُة« يف كَْفَرنَاُحـــوَم »لَبَِقيَْت]ســـدوم[ إِىَل الْيَـــْوِم« )متـــى 11 : 23(.  َســـُدوَم الُْقـــوَّ

ـــدوم. ـــل س ـــن أه ـــوأ م ـــدن أس ـــذه امل ـــكان ه ـــرى، كان س ـــارة أخ وبعب
ـــه  ـــدم إلي ـــي إىل اآلب ويتق ـــيح يص ـــدأ املس ـــى 11 : 25-27، ب ـــارشة، يف مت ـــك مب ـــد ذل وبع  
ـــام  ـــني اآلب. وق ـــه وب ـــي بين ـــة الت ـــة الوثيق ـــن العالق ـــث ع ـــذ يف الحدي ـــم أخ ـــن ث ـــكر، وم بالش
ـــاً  ـــر وضوح ـــة أك ـــر بطريق ـــذي أظه ـــر ال ـــو األم ـــن اآلب، وه ـــلّمه م ـــا تس ـــِر كل م ـــك ِبِذكْ كذل

ـــة. ـــاً للغاي ـــاوياً وُمْحزن ـــيئاً مأس ـــدن للمســـيح ش ـــك امل ـــل رفـــض تل ـــذي جع ـــبب ال الس

ـــه مناســـباً لهـــذا  ـــْد مـــا قال ـــا، وملـــاذا يَُع ـــه املســـيح هن اقـــرأ متـــى 11 : 28-30. مـــا الـــذي قال
ـــو؟ ـــه للت املوقـــف، خاصـــة بعـــد مـــا كان قـــد نطـــق ب

 

بعـــد أن اســـتنكر املســـيح عـــدم إميـــان مـــدن كفرناحـــوم، وبعـــد التأكيـــد عـــىل قُربـــه   
ـــرى، كان  ـــارة أخ ـــه. وبعب ـــة في ـــني راح ـــكل املتعب ـــيح ل ـــّدم املس ـــاآلب، ق ـــة ب ـــه الوثيق وعالقت
ـــه.  ـــم ل ـــرون برفضه ـــه اآلخ ـــذي ارتكب ـــأ ال ـــوا الخط ـــاس أن ال يرتكب ـــن الن ـــب م ـــيح يطل املس
إن املســـيح لديـــه الســـلطان والقـــدرة عـــىل عمـــل مـــا يقـــول أنـــه ســـيعمله، وهـــو يقـــول 
ـــة  ـــت الراح ـــا، كان ـــث املســـيح هن ـــياق حدي ـــنا. ويف س ـــة لنفوس ـــنجد راح ـــه س ـــا إلي ـــه مبجيئن أن
ـــل  ـــن يحص ـــذي ل ـــاء ال ـــة إىل الرج ـــالص، إضاف ـــني يف الخ ـــالم واليق ـــن الس ـــىل كلٍّ م ـــتمل ع تش

عليـــه أولئـــك الذيـــن رفضـــوه، بـــل هـــم ال يســـتطيعون الحصـــول عليـــه.  
ـــك الكســـل؟  ـــي ذل ـــرُيِِيَحنا؟ هـــل يعن ـــه َس ـــول أن ـــا يق ـــه املســـيح أيضـــاً عندم ـــذي يعني ـــا ال م  
هـــل يعنـــي ذلـــك التســـاهل؟ بالطبـــع ال. إن للمســـيح معايـــري ســـامية جـــداً بالنســـبة لنـــا؛ 
ـــيح أن  ـــع املس ـــا م ـــود لعالقتن ـــس املقص ـــه لي ـــل. لكن ـــىل الجب ـــه ع ـــك يف موعظت ـــا ذل ـــد رأين وق
ـــا أن  ـــه، ميكنن ـــا لصفات ـــن خـــالل محاكاتن ـــه، وم ـــا من ـــالل تعلّمن ـــن خ ـــا م ـــا. فإنن ـــا وتتعبن تضنين
ـــك الراحـــة  ـــإن أحـــد مظاهـــر تل ـــاة. وكـــام ســـرى، ف نجـــد الراحـــة مـــن متاعـــب وهمـــوم الحي

ـــبت. ـــظ الس ـــده يف حف نج
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ــاً  ــون »وضيعـ ــة أن تكـ ــا عاقـ ــا؟ مـ ــيح هنـ ــه املسـ ــذي يقدمـ ــد الـ ــرب الوعـ ــف تختـ كيـ
ــف؟  ــريٍ خفيـ ــِل نِـ ــاً« بحمـ ومتواضعـ

2 أيار )مايو( االثنني

بلبلة بشأن يوم الراحة

إذا كان ســبت اليــوم الســابع، وفقــاً لزعــم الكثرييــن يف العــامل املســيحي، قد أُبطل واُســتبدل   
ــِي )أو أيــاً كان(، فلــامذا إذاً أمــض املســيح الكثــري مــن الوقــت يف الحديــث عــن  وأُلغــي وقُ

كيفيــة حفــظ الســبت؟ 

اقــرأ اآليــات الكتابيــة التاليــة. مــا هــي القضايــا محــور الخــاف يف هــذه املشــاهد، ومــا هــي 
ــا 14 : 1-6؛ مرقــس 2 : 23-28؛  ــى 12 : 1 و 2؛ لوق ــي ليســت محــور خــاف؟ مت ــا الت القضاي

يوحنــا 5 : 16-9.

 

إن إدراك الفريســيني لحقيقــة أّن تدنيــس األمــة للســبت كان مــن بــني أحــد األســباب التــي   
ــدون  ــيني[ يري ــم ]أي الفريس ــد جعله ــي ق ــبي الباب ــل إىل الس ــو إرسائي ــذ بن أدت إىل أن يؤخ
ــني  ــا، قامــوا بوضــع سلســلة مــن القوان ــك مــرة أخــرى. ومــن هن ــة دون حــدوث ذل الحيلول
ــه يف  ــم عمل ــري ُمالَئِ ــول وغ ــري مقب ــا هــو غ ــم وم ــول وُمالَئِ ــا هــو مقب ــة مب ــة املتعلق واألنظم
الســبت، وكان القصــد مــن ذلــك هــو الحفــاظ عــىل قدســيته.  مــا هــي بعــض تلــك القوانــني؟ 
ــة؟ كان رأي  ــك البيض ــل أكل تل ــل يح ــبت، فه ــوم الس ــة يف ي ــة بيض ــت الدجاج إذا وضع  
غالبيــة الفريســيني هــو أنــه إذا كان يتــم تربيــة الدجاجــة مــن أجــل أن تضــع البيــض فليــس 
مســموح أكل البيضــة التــي وضعتهــا الدجاجــة يف يــوم الســبت، ألن الدجاجــة تكــون بذلــك 
قــد عملــت عمــالً يف يــوم الســبت. ومــع ذلــك، إذا مل يكــن الغــرض مــن تربيــة الدجاجــة هــو 
وضــع البيــض- إذا كان يتــم تســمينها مــن أجــل أن تــؤكل- إذاً فقــد كان مســموح بــأكل البيضــة 
التــي تضعهــا يف يــوم الســبت، وذلــك ألن وضــع البيــض مل يكــن العمــل األســايس للدجاجــة. 
ــا الدجاجــة يف  ــي تضعه ــن أكل البيضــة الت ــه ميك ــول بأن ــر يق ــرتاح آخ ــاك أيضــاً اق )وكان هن
يــوم الســبت، هــذا مــا دمــت ســتقوم يف وقــت الحــق بقتــل الدجاجــة بســبب كرهــا لوصيــة 

الســبت.( 
هــل يجــوز النظــر إىل نفســك يف املــرآة يف يــوم الســبت؟ اإلجابــة هــي ال، ألنــك إذا رأيــت   
شــعرة بيضــاء يف رأســك، نتيجــة املشــيب، فرمبــا تغــوى إىل نتفهــا، وهــذا ســيعد حصــادا وقطفا، 

وهكــذا يكــون تَْدنِيســاً للســبت.
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وإذا اشــتعلت النــريان يف بيتــك يف يــوم الســبت، فهــل يجــوز الدخــول إىل البيــت النتشــال   
ــك، إذا  ــع ذل ــس. وم ــن املالب ــط م ــدة فق ــة واح ــال مجموع ــب انتش ــواب: يج ــك؟ الج مالبس
ــن  ــرى م ــة أخ ــل مجموع ــوز حم ــه يج ــمك فإن ــىل جس ــس ع ــن املالب ــة م ــت مجموع وضع
ــريان  ــتعلت الن ــبَة، إذا اش ــريان. ) وِباملَُناَس ــه الن ــتعلة في ــك املش ــارج بيت ــك إىل خ ــس مع املالب
ببيتــك، إنــه ال يجــوز أن تطلــب مــن أُممــي أن يخمــد الحريــق، لكــن إذا كان األممــي يقــوم 

ــذا يجــوز.( ــة حــال، فه ــاء نفســه عــىل أي ــق مــن تلق بإخــامد الحري
ــوم الســبت؟ الجــواب: ميكــن البصــق عــىل صخــرة، ولكــن ال  هــل يجــوز أن تبصــق يف ي  
ميكنــك البصــق عــىل األرض ألن ذلــك مــن شــأنه أن يصنــع طينــة أو ِمــالَط ]نــوع مــن الطــني[.

ـــل  ـــب عم ـــا الخاصـــة، تجن ـــا، بطريقتن ـــف ميكنن ـــن كي ـــو، ولك ـــاه للت ـــا قرأن ـــا نضحـــك م رمب
الـــيء ذاتـــه، ليـــس فيـــا يتعلـــق بالســـبت ولكـــن فيـــا يتعلـــق بـــكل جانـــب مـــن جوانـــب 

ـــك عـــىل التفاهـــات؟ ـــن ذل ـــدالً م ـــز ب ـــاً والرتكي ـــم حق ـــا هـــو مه ـــال م ـــى إغف ـــا؛ مبعن إميانن

3 أيار )مايو( الثاثاء

َردُّ املسيح

ـــة  ـــروٌض صارم ـــاك ف ـــت هن ـــث كان ـــه، حي ـــيح في ـــدم املس ـــذي خ ـــو ال ـــو الج ـــذا ه كان ه  
ـــي أن  ـــكان ينبغ ـــبت. ف ـــن الس ـــايس م ـــد األس ـــد القص ـــا أفس ـــو م ـــبت وه ـــظ الس ـــًة لحف متطلب
ـــا  ـــع إخوتن ـــة م ـــتمتع بالرشك ـــه ونس ـــه لل ـــد في ـــاً نتبع ـــا؛ يوم ـــن عملن ـــة م ـــاً للراح ـــون يوم يك
ـــرف  ـــاً يَع ـــبوع؛ يوم ـــالل األس ـــا خ ـــا عمله ـــرق ال ميكنن ـــات بط ـــني واملؤمن ـــن املؤمن ـــا م وأخواتن
ـــر؛  ـــوم آخ ـــن أي ي ـــر م ـــم أك ـــل معه ـــني للتواص ـــيكونون متاح ـــم س ـــال أن والديه ـــه األطف في
ـــا.   ـــن أجلن ـــا، م ـــا وفادين ـــه، خالقن ـــه الل ـــام ب ـــا ق ـــن أجـــل م ـــرح بشـــكل خـــاص م ـــه نف ـــاً في يوم

ـــاً  ـــرأ أيض ـــل. اق ـــيني الثقي ـــري الفريس ـــىل نِ ـــيح ع ـــف ردَّ املس ـــرتى كي ـــى 12 : 3-8 ل ـــرأ مت اق
1صموئيل 21 : 1-٦. ما هو النهج الذي استخدمه املسيح هنا؟ 

 

ـــر  ـــق )انظ ـــت الح ـــوى يف وق ـــة أق ـــيقوله بِصيَْغ ـــا كان س ـــم م ـــول له ـــيح يق ـــد كان املس لق  
متـــى 23 : 23 و 24(، وذلـــك مـــن أجـــل أن يركّـــزوا عـــىل مـــا هـــو مهـــم حقـــاً. وقـــد رسد 
ـــد اكل  ـــف أن داود ق ـــه، وكي ـــن ابن ـــاً م ـــذي كان هارب ـــن داود ال ـــة ع ـــة املألوف ـــيح القص املس
خبـــز التقدمـــة الـــذي مل يحـــل أكلـــه لـــه وال للذيـــن معـــه بـــل للكهنـــة فقـــط. وذلـــك ألن 
ـــك الحالـــة كان أكـــر أهميـــة مـــن طقـــٍس مـــن طقـــوس الهيـــكل  جـــوع داود ورفاقـــه يف تل
ـــة مـــن  ـــاع املســـيح أكـــر أهمي كان مخصصـــاً لغـــرض آخـــر. وبالطريقـــة نفســـها، كان جـــوع أتب
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التعليـــامت الخاصـــة بالســـبت )فيـــام يتعلـــق بالحصـــاد( والتـــي كانـــت َموضوعـــة ملَْقِصـــٍد 
ـــر.  آخ

وقـــد أََشـــاَر املســـيح أيضـــاً إىل عمـــل الكهنـــة يف الهيـــكل يف يـــوم الســـبت. فقـــد كان   
مســـموح بأعـــامل الخدمـــة يف الســـبت. وبالطريقـــة نفســـها، كان حفـــظ الســـبت يســـمح 

ــكل.  ــن الهيـ ــم مـ ــا أعظـ ــه كانـ ــيح وعملـ ــيح، ألن املسـ ــاع املسـ ــل أتبـ بعمـ
ليـــس هنـــاك يشء قالـــه املســـيح هنـــا أو يف أي مـــكان آخـــر فيـــام يتعلـــق بحفظنـــا للســـبت   
ـــوب  ـــي بوج ـــذي يق ـــي ال ـــر اإلله ـــن األم ـــكال م ـــن األش ـــكل م ـــأي ش ـــل ب ـــأنه أن يقل ـــن ش وم
ـــا  ـــبت وإمن ـــظ الس ـــن حف ـــاس م ـــر الن ـــاول تحري ـــيح مل يح ـــاً. إن املس ـــبت مقدس ـــا للس حفظن
ـــون  ـــبت أن يك ـــرتض للس ـــا كان يف ـــت م ـــي حجب ـــى الت ـــة املعن ـــني عدمي ـــد والقوان ـــن القواع م
ـــا  ـــا يف املســـيح بوصفـــه خالقن ـــي لن ـــرياً عـــن الراحـــة الت ـــه، أال وهـــو أن يكـــون الســـبت تعب علي

ـــا.  وفادين

»ويف أيـــام املســـيح كان الســـبت قـــد أصبـــح فاســـداً جـــداً بحيـــث أن حفظـــه كشـــف 
ـــب« )روح  ـــاوي املح ـــات اآلب الس ـــن صف ـــتبدين، ال ع ـــني املس ـــاس األناني ـــاق الن ـــن أخ ع
ـــذي  ـــا ال ـــك م ـــأل نفس ـــك واس ـــر إىل ترصفات ـــة 259(. انظ ـــال، صفح ـــتهى األجي ـــوة، مش النب
ميكنـــك القيـــام بـــه للتأكـــد مـــن أن ترصفاتـــك تعكـــس صفـــات اآلب الســـاوي املُحـــب أكـــرث 

ـــاف. ـــِتْبداد واإلِْجح ـــذات واإلْس ـــات ال ـــها لصف ـــن عكس م

4 أيار )مايو( األربعاء

الشفاء يف السبت

ـــا  ل فيه ـــجَّ ـــي س ـــرات الت ـــرى عـــدد امل ـــل وت ـــرأ األناجي ـــامم أن تق ـــري لالهت ـــه ملـــن املث إن  
كَتَبـــة األناجيـــل األحـــداث املتعلقـــة بالســـبت والتـــي دارت حولهـــا نقاشـــات بـــني املســـيح 
ـــع  ـــذي دف ـــام ال ـــل، ف ـــى ويَبْطُ ـــك أن يلغ ـــىل وش ـــبت كان ع ـــو أن الس ـــني. فل ـــادة الديني والق
ـــع  ـــيح م ـــذي كان للمس ـــدال ال ـــول الج ـــرية ح ـــٍص كث ـــة إىل إدراج قص ـــل األربع ـــة األناجي كتب
القـــادة الدينيـــني بشـــأن مســـألة حفـــظ الســـبت؟ وتصبـــح هـــذه النقطـــة أكـــر وضوحـــاً 
ـــيح.  ـــة املس ـــن خدم ـــدة م ـــنوات عدي ـــد س ـــت بع ـــد كُتب ـــت ق ـــل كان ـــر أن األناجي ـــا نتذك عندم
ـــرى  ـــم ي ـــددة، إال أن معظمه ـــخ املح ـــول التواري ـــامء منقســـمون ح ـــن أن العل ـــم م ـــىل الرغ وع
ـــل قـــد كُتبـــت بعـــد مـــا ال يقـــل عـــن 20 إىل 30 عامـــاً مـــن مـــوت املســـيح. وهكـــذا،  أن األناجي
فإنـــه لـــو كان ســـبت اليـــوم الســـابع قـــد اُْســـتبدل آنـــذاك باألحـــد )وهـــي إحـــدى نقـــاط 
ـــا  ـــى به ـــة املوح ـــل األربع ـــري يف األناجي ـــذا التغي ـــارة إىل ه ـــد إش ـــا نج ـــائعة( لكن ـــدال الش الج
ـــارة إىل  ـــاك أي إش ـــس هن ـــه لي ـــو أن ـــد ه ـــن املؤك ـــن م ـــيح. لك ـــاة املس ـــة حي ـــرد قص ـــي ت والت
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ـــاة  ـــتعرض حي ـــي تس ـــفار الت ـــن األس ـــة أو أّي م ـــة كاف ـــل األربع ـــري يف األناجي ـــذا التغي ـــل ه مث
ـــَغ  ـــابع مل يل ـــوم الس ـــبت الي ـــىل أن س ـــاً ع ـــالً قوي ـــا دلي ـــون لدين ـــذا يك ـــه. وهك ـــيح وخدمت املس
ـــك  ـــل، مل يفعـــل ذل ـــاً ملـــا ورد يف األناجي ـــتبدل. ومـــن املؤكـــد أن املســـيح، ووفق أو يتغـــري أو يُس
ـــل عـــىل العكـــس  ـــك. ب ـــوِص أو يأمـــر بعمـــل ذل ـــه مل ي ـــا عـــىل األرض، كـــام أن ـــه هن طـــوال حيات
ـــا  ـــنّي لن ـــل تب ـــنجد أن األناجي ـــه فس ـــيح ومثال ـــا املس ـــىل وصاي ـــا ع ـــه إذا ركزن ـــك، فإن ـــن ذل م

ـــابع. ـــوم الس ـــبت الي ـــتمرارية س اس

ــاف  ــر للخـ ــبباً آخـ ــاذا كانـــت سـ ــا، وملـ ــة هنـ ــي القضيـ ــا هـ ــى 12 : 9-14. مـ ــرأ متـ اقـ
ــَدال؟ والِجـ

 

ـــده يابســـة . وكان  ـــاك إنســـانا ي »ويف ســـبت آخـــر إذ دخـــل يســـوع أحـــد املجامـــع رأى هن  
ـــص  ـــرف املخل ـــد ع ـــيفعله . ولق ـــا س ـــة م ـــون ملعرف ـــم متلهف ـــوع وه ـــون يس ـــيون يراقب الفريس
جيـــدا أنـــه لـــو شـــفى املريـــض يف يـــوم الســـبت فســـيعتر متعديـــا ، ولكنـــه مل يـــرتدد يف 
ـــدأ  ـــود مب ـــد اليه ـــبت.... كان عن ـــوم الس ـــت بي ـــي أحاط ـــة الت ـــب التقليدي ـــياج املطالي ـــض س نق
ـــرش، وإن  ـــل ال ـــاه عم ـــه معن ـــة لعمل ـــنحت الفرص ـــى س ـــري مت ـــل الخ ـــامل عم ـــأن إه ـــول ب يق
إهـــامل تخليـــص النفـــس هـــو قتـــل لهـــا. وهكـــذا التقـــى يســـوع باملعملـــني يف ميدانهـــم« 

)روح النبـــوة، مشـــتهى األجيـــال، صفحـــة 262 و 262(. 
ـــيح  ـــبت، أنَّ املس ـــة بالس ـــابقة املتعلق ـــة الس ـــام يف الحادث ـــاً، ك ـــا أيض ـــد هن ـــرى نج ـــرة أخ م  
كان يســـعى إىل توجيـــه النـــاس إىل الغـــرض األســـمى للنامـــوس وإىل الهـــدف األســـمى ملـــا 

تعنيـــه حيـــاة اإلميـــان. 
لقـــد كان هـــؤالء الرجـــال قانعـــني ِبـــرَتْك هـــذا الرجـــل يف آالمـــه ومعاناتـــه بـــدالً مـــن   
ـــوص  ـــهم بخص ـــم أنفس ـــا ه ـــي وضعوه ـــرش، والت ـــع الب ـــن صن ـــي ِم ـــني الت ـــوا القوان أن ينتهك
ـــوا  ـــم كان ـــن أنه ـــم م ـــىل الرغ ـــة - فع هًة للغاي ـــوَّ ـــت ُمَش ـــي أصبح ـــني الت ـــي القوان ـــبت. وه الس
ـــوا مســـتعدين  ـــم مل يكون ـــوم الســـبت - إال أنّه ـــرة يف ي ـــور مـــن الحف عـــىل اســـتعداد إلخـــراج ث

ألن يخففـــوا آالم ومعانـــاة أٍخ لهـــم يف البرشيـــة.
إننـــا بحاجـــة إىل أن نكـــون حريصـــني عـــىل التأكـــد مـــن أن مامرســـتنا لإلميـــان ال تقـــف   

حائـــالً دون عيـــش إمياننـــا بالطـــرق التـــي دعانـــا اللـــه للعيـــش بهـــا.

5 أيار )يوليو( الخميس

حفظ السبت

ينبغـــي أن يكـــون واضحـــاً مـــن األناجيـــل أن املســـيح مل يُبِْطـــل الســـبت. يف الواقـــع، إن   
ـــه  ـــه. فإن ـــاس علي ـــا الن ـــي وضعه ـــة الت ـــاء املرِهق ـــن األعب ـــّرره م ـــبت وح ـــرتد الس ـــيح اس املس
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ـــدون يف  بعـــد مـــوت املســـيح مبئـــات الســـنني كان املســـيحيون ال يزالـــون يســـرتيحون ويتعب
ـــع  ـــي: »تحتفـــل جمي ـــا ي الســـبت. كتـــب مـــؤرخ القـــرن الخامـــس، ســـقراط سكوالســـتيكاس، م
ـــبت  ـــوم الس ـــاين( يف ي ـــاء الرب ـــة )العش ـــاألرسار املقدس ـــاً ب ـــامل تقريب ـــاء الع ـــس يف كل أنح الكنائ
مـــن كل أســـبوع. مـــع ذلـــك فـــإنَّ مســـيحيّي اإلســـكندرية ورومـــا، وفقـــاً لبعـــض التقاليـــد 
ـــام  ـــة 289(. مه ـــد 5، صفح ـــي، مجل ـــخ الكن ـــك« )التاري ـــام بذل ـــون القي ـــوا يرفض ـــة، كان القدمي
كانـــت األســـباب وراء تدويـــن هـــذه األحـــداث يف األناجيـــل، إال أّن مـــام ال شـــك فيـــه هـــو أنـــه 

ـــبت. ـــن الس ـــداً ع ـــد بعي ـــخص يحي ـــل أي ش ـــو جع ـــك ه ـــن ذل ـــد م ـــن القص مل يك

ـــُبوِت!«  ـــُل الَْخـــرْيِ يِف السُّ ـــز عـــىل عبـــارة: »إًِذا يَِحـــلُّ ِفْع اقـــرأ مـــرة أخـــرى متـــى 12 : 12 وركّ
ـــارة، ومـــاذا  ـــه املســـيح بهـــذه العب ـــذي نطـــق في ـــارش ال ـــك يف الســـياق املب ـــه ذل ـــذي يعني مـــا ال

ـــه حفـــظ الســـبت؟   ـــا ينبغـــي أن يتضمن ـــا أيضـــاً عـــن م يخربن

 

ـــُة  ـــأن يحصـــل اإلنســـان املَُعّرَض ـــت تســـمح ب ـــة كان ـــة اليهودي ـــن أن الرشيع ـــم م ـــىل الرغ ع  
ـــو  ـــا ه ـــب إىل م ـــد ذه ـــيح ق ـــبت، إال أّن املس ـــوم الس ـــة يف ي ـــة طبي ـــىل عناي ـــر ع ـــه للخط حيات
ـــذي ميكـــن  ـــل ورمبـــا حتـــى الشـــفاء ال ـــد املســـيح عـــىل أن الشـــفاء، ب ـــك. فقـــد أكّ أبعـــد مـــن ذل
ـــار، انظـــر إىل  ـــوم الســـبت. مـــع وضـــع كل هـــذا يف االعتب ـــوم آخـــر، مســـموح يف ي تقدميـــه يف ي
ـــوِت  ـــٍم يِف َملَُك ـــٍب ُمتََعلِّ ـــَك كُلُّ كَاتِ ـــِل َذلِ ـــْن أَْج مـــا قالـــه املســـيح يف وقـــت الحـــق يف متـــى. » ‘ِم
ـــى 13 : 52(. وال  ـــاَء’ « )مت ـــُدداً َوُعتََق ـــِزِه ُج ـــْن كَْن ـــِرُج ِم ـــٍت يُْخ ـــالً َربَّ بَيْ ـــِبُه َرُج ـــاَمَواِت يُْش السَّ

ـــك. ـــدة كذل ـــوزاً جدي ـــِرُج كن ـــيح كان يُْخ ـــك يف أن املس ش

ــاعد يف  ــا أن يسـ ــه هنـ ــراب عنـ ــم اإلعـ ــا يتـ ــن ملـ ــعياء 58 : 7-13. كيـــف ميكـ ــرأ إشـ اقـ
توضيـــح مـــا يعنيـــه حقـــاً أن تتبـــع الـــرب وأن تعيـــش وفقـــاً ملبـــادئ الرشيعـــة، مبـــا يف 
ـــرَِة«،  ـــَم الثُّْغ ـــارة »ُمرَمِّ ـــم عب ـــا أن نفه ـــف لن ـــبت؟ كي ـــظ الس ـــة بحف ـــة املتعلق ـــك الوصي ذل

خصوصـــاً يف ســـياق رســـائل املائكـــة الثاثـــة؟

6 أيار )مايو( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــون  ـــون يفعل ـــاك طيب ـــه، هن ـــه وبدون ـــرش، مع ـــة الب ـــُة لكرام ـــُن إهان ي ـــم، »الدِّ ـــال أحده ق  
الخـــري وســـيئون يفعلـــون الـــرش، ولكـــن لتجعـــل الطيبـــون يفعلـــون الـــرش فأنـــك تحتـــاج 
ــره  ــز باســـكال بتحذيـ ــابع عـــرش، نطـــق املُتصـــّوف الفرنـــي بليـ يـــن.« يف القـــرن السـ للدِّ
الشـــهري الـــذي قـــال فيـــه »ال يرتكـــب املـــرء الـــرش كامـــالً وببســـاطة مثلـــام يرتكبـــه بنـــاء 
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ـــا، إال  ـــد م ـــا إىل ح ـــغ فيه ـــارات ُمبال ـــذه العب ـــن أن ه ـــم م ـــىل الرغ ـــة.« وع ـــدة ديني ـــىل عقي ع
ـــرى  ـــة أن تُ ـــذه الحقيق ـــن له ـــاعر. وميك ـــذه املش ـــة يف ه ـــن الحقيق ـــف يشء م ـــاك لألس أن هن
ـــق بالفريســـيني والســـبت. »إن يســـوع حـــني واجـــه  ـــام يتعل يف ســـياق درس هـــذا األســـبوع، في
الفريســـيني بهـــذا الســـؤال: هـــل يَحـــل يف الســـبت فعـــل الخـــري أو فعـــل الـــرش ، تخليـــص 
ـــم  ـــا يف قلوبه ـــكل م ـــه ب ـــون موت ـــوا يطلب ـــرة . كان ـــم الرشي ـــم بنواياه ـــل - واجهه ـــس أو قت نف
ـــل كان  ـــح الســـعادة للجمـــوع ، فه ـــوس ومين ـــص النف ـــر ، يف حـــني كان هـــو يخل ـــد مري ـــن حق م
ـــوا أكـــر مـــن  ـــوا يقصـــدون أن يفعل ـــل كـــام كان ـــكاب جرميـــة القت ـــوم الســـبت ارت األفضـــل يف ي
ـــة والصـــواب أن يبقـــوا يف  شـــفاء املـــرىض املتأملـــني كـــام قـــد فعـــل هـــو؟ وهـــل كان مـــن العدال
ـــاس ،  ـــكل الن ـــة ل ـــروا املحب ـــن أن يضم ـــدال م ـــدس ب ـــرب املق ـــوم ال ـــل يف ي ـــم شـــهوة القت قلوبه
ـــال،  ـــوة، مشـــتهى األجي ـــة؟« )روح النب ـــن نفســـها يف أعـــامل الرحم ـــي تعـــر ع ـــة الت ـــك املحب تل

صفحـــة 262 و 263(. 

أسئلة للنقاش
ـــى 12 : 7(؟ وإذا  ـــًة’ « )مت ـــًة الَ َذِبيَح ـــُد َرْحَم ـــه، » ‘إيِنِّ أُِري ـــيح بقول ـــه املس ـــذي يعني ـــا ال 1. م
ـــى 9 : 10-13؛ هوشـــع ٦ : ٦؛ وإشـــعياء  ـــك، انظـــر إىل هـــذه النصـــوص أيضـــاً: مت تصـــوغ إجابت

.17-11 : 1
ـــظ  ـــق بحف ـــا يتعل ـــدس في ـــاب املق ـــن الكت ـــا م ـــي لدين ـــة الت ـــة القوي ـــر إىل األدل 2. بالنظ
ـــن  ـــن م ـــى الكثريي ـــيحيني، حت ـــن املس ـــري م ـــاك الكث ـــادك هن ـــاذا يف اعتق ـــبت، مل ـــوم الس ي
ـــبت؟  ـــم للس ـــىل رفضه ـــدة ع ـــن بش ي ـــيح، ُمرِصّ ـــون املس ـــن يحب ـــني الذي ـــخاص الصادق األش
مـــا هـــي األمـــور التـــي ميكننـــا القيـــام بهـــا، إىل جانـــب إظهـــار األدلـــة مـــن الكتـــاب 
املقـــدس، والتـــي رمبـــا ميكنهـــا أن تجعـــل هـــؤالء النـــاس أكـــرث انفتاحـــاً عـــىل الحقيقـــة 

املتعلقـــة بالســـبت؟
3. كيـــف تحفـــظ الســـبت؟ بأيـــة طـــرق ميكنـــك عمـــل املزيـــد لتحصـــل عـــىل اختبـــار 

أعمـــق وأثـــرى نتيجـــة حفظـــك للســـبت؟
ٌ َوِحْمـــِي َخِفيـــٌف.« اســـأل نفســـك الســـؤال التـــايل:  4. قـــال املســـيح، »ألَنَّ نِـــريِي َهـــنيِّ
ـــم  ـــأة متاعبه ـــف وط ـــك وتخفي ـــن حول ـــاء َم ـــل أعب ـــاعدة يف تقلي ـــك املس ـــرق ميكن ـــة ط بأي

وآالمهـــم؟
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7ـ13 أيار )مايو(الدرس السابع

رب اليهود واألمم

السبت بعد الظهر
ـــى 14 : 22-33؛ إشـــعياء  ـــى 14 : 1-21؛ خـــروج 3 : 14؛ مت املراجـــع األســـبوعية: مت

29 : 13؛ متـــى 15 : 1-20؛ متـــى 15 : 28-21.
ـــَك  ـــَك َوأَْجَعلُ ـــِدَك َوأَْحَفظُ ـــرِبِّ، َفأُْمِســـُك ِبَي ـــَك ِبالْ ـــْد َدَعْوتُ بَّ َق ـــا الـــرَّ آيـــة الحفـــظ: » ‘أَنَ

ـــْعِب َونُـــوًرا لِألَُمـــِم’ « )إشـــعياء 42 : 6(.  َعْهـــًدا لِلشَّ

يف متـــى 15 : 24، يقـــول املســـيح بشـــكل واضـــح، » ‘لَـــْم أُْرَســـْل إاِلَّ إِىَل ِخـــَراِف بَيْـــِت   
ـــا إىل  ـــة يف معظمه ـــت موّجه ـــة كان ـــيح األرضي ـــة املس ـــك يف أن خدم ـــِة’ « ال ش الَّ ـــَل الضَّ ائِي إِرْسَ
ـــم  ـــوا وحده ـــل مل يكون ـــي إرسائي ـــر أن بن ـــه يُظه ـــدس كل ـــاب املق ـــن الكت ـــة. لك ـــة اليهودي األم
ــون برعايـــة اللـــه واهتاممـــه. كان الســـبب وراء اختيـــار اللـــه لألمـــة  الذيـــن كانـــوا يَْحظَـ
ـــَذا  ـــه األرض. »هَك ـــىل وج ـــعوب ع ـــع الش ـــة جمي ـــن مبارك ـــه م ـــن الل ـــو أن يتمّك ـــة ه اليهودي
ـــْعِب  ـــي الشَّ ـــا، ُمْعِط ـــُط األَْرِض َونَتَائِِجَه ـــا، بَاِس َه ـــاَمَواِت َونَارِشُ ـــُق السَّ ، َخالِ ـــرَّبُّ ـــُه ال ـــوُل الل يَُق
ـــاكِِننَي ِفيَهـــا ُروًحـــا: ‘أَنَـــا الـــرَّبَّ قَـــْد َدَعْوتُـــَك ِبالْـــِرِّ، فَأُْمِســـُك ِبيَـــِدَك  َعلَيَْهـــا نََســـَمًة، َوالسَّ
ـــْعِب َونُـــوًرا لأِلَُمـــِم،  لِتَْفتَـــَح ُعيُـــوَن الُْعْمـــِي، لِتُْخـــِرَج ِمـــَن  َوأَْحَفظُـــَك َوأَْجَعلُـــَك َعْهـــًدا لِلشَّ

ـــْجِن الَْجالِِســـنَي يِف الظُّلَْمـــِة’ « )إشـــعياء 42 : 7-5(.  الَْحبْـــِس الأَْمُْســـوِريَن، ِمـــْن بَيْـــِت السِّ
ـــذي  ـــيا ال ـــالل املس ـــن خ ـــع م ـــامل أجم ـــالص إىل الع ـــارة الخ ـــال بش ـــه إيص ـــة الل ـــت خط كان  
ـــن  ـــه لتبشـــري َم ـــن طـــرق الل ـــاً م ـــبوع  بَْعَض ـــذا األس ـــة. وســـرى يف ه ـــة اليهودي ـــن األم ـــاء م ج

هـــم بحاجـــة إىل الخـــالص.

ــادم  ــبت القـ ــوم السـ ــته يـ ــتعداداً ملناقشـ ــدرس اسـ ــذا الـ ــوع هـ ــق يف موضـ ــو التعمـ *نرجـ
ــو(. ــار )مايـ ــق 14 أيـ املوافـ
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8 أيار )مايو( األحد

إطعام الجياع

ــَدا  ــا َع ــل، َم ــِة آالَِف َرُج ــَو »َخْمَس ــه لَنْح ــي إطعام ــة ه ــيح املعروف ــامل املس ــر أع إن أك  
ــاَء َواألَْوالََد« )متــى 14 : 21(. مــع ذلــك، وكــام هــو الحــال مــع كل يشء آخــر يف العهــد  النَِّس
ــُدث دون ســياق مــن شــأنه أن يســاعدنا عــىل أن نفهــم بشــكل  ــإن القصــة ال تَْح ــد، ف الجدي

ــا. ــه املســيح هن ــام ب ــا ق ــى م أعمــق معن

اقــرأ متــى 14 : 1-21. مــا الــذي حــدث مبــارشة قبــل إطعــام املســيح للجمــوع مــن خــال 
إجــراء معجــزة، ومــا هــو الــدور الــذي قــام بــه هــذا الحــدث يف املناســبة التــي أعقبتــه؟

 

ضــع نفســك يف موقــف التالميــذ آنــذاك. فهــا هــو يوحنــا املعمــدان، رجــل الله الصــادق، قد   
قُِطــَع رأســه. كان التالميــذ يْعلَمــون مبــوت يوحنــا ألنهــم هــم الذيــن أخــروا املســيح بذلــك. 
ــة ال  ــوص الكتابي ــن أن النص ــم م ــىل الرغ ــة، ع ــم للغاي ــد أحبطه ــا ق ــوت يوحن ــد وأن م وال ب
تذكــر ذلــك. ومــام ال شــك فيــه هــو أن إميانهــم كان عــىل املحــك. ومــع ذلــك، فإنــه ال بــد وأن 
يكــون مــا فعلــه املســيح بعــد ذلــك قــد عمــل عــىل تقويــة إميانهــم إىل حــد كبــري، وخاصــة بعــد 

اإلحبــاط الشــديد الــذي أصابهــم نتيجــة مــوت يوحنــا املعمــدان.
ــت هــذه  ــاً لهــذه القصــة، بغــض النظــر كيــف عمل ــى أكــر عمق ــاك معن ــك، هن ومــع ذل  
القصــة عــىل زيــادة إميــان التالميــذ. فلقــد عمــل إطعــام املســيح للشــعب اليهــودي عــىل تذكــري 
الجميــع باملـَـّن الــذي وفــره اللــه لبنــي إرسائيــل يف الريــة. »إن التقليــد الــذي ســاد يف اليهوديــة 
هــو أن املســيّا كان ســيأيت يف عيــد الفصــح وبأنــه مجيئــه ســيكون مصحوبــاً ببــدء ســقوط املـَـّن 
مــرة أخــرى.... لــذا فإنــه عندمــا أطعــم املســيح الخمســة آالف قبــل عيــد الفصــح، مل يكــن مــن 
املفاجــئ ألحــد أن تبــدأ الحشــود بالتفكــري يف مــا إذا  كان املســيح هــو املســيّا، ويف مــا إذا كان 
عــىل وشــك القيــام مبعجــزة أعظــم، أال وهــي إطعــام الجميــع بشــكل دائــم مــن خــالل قيامــه 
ــر  ــون: ذا أبندانــت اليــف بايبــل أمبليفاي ــان ي ــزال املَــّن مــن الســامء« ]جــون بولي بإعــادة إن

)بويــز: دار املحيــط الهــادئ للطبــع والنــرش، 1995(، صفحــة 139 و 140[. 
ــم  ــي احتياجاته ــذي يُلبّ ــيّا ال ــعب: املس ــده الش ــذي كان يري ــيّا ال ــو املس ــذا ه ــدا ه تحدي  
ــب املســيح  ــت الجمــوع عــىل اســتعداد لتنصي ــك اللحظــة، كان ــة والســطحية. ويف تل الخارجي
ــبباً يف  ــك س ــون كذل ــه ألن يك ــكاً، وكان رفض ــون مل ــأِت ليك ــيح مل ي ــن املس ــاً، لك ــكاً أرضي مل
إصابتهــم بخيبــة أمــل كــرى. لقــد كانــت لديهــم توقعاتهــم، وعندمــا مل تتحقــق تلــك التوقعــات 
ابتعــد كثــريون عــن املســيح، عــىل الرغــم مــن أنــه  قــد جــاء للقيــام مبــا هــو أكــر بكثــري مــام 

ــة ومحــدودة. ــة ضئيل لديهــم مــن توقعــات دنيوي
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بأية طرق ميكن لتطلعاتك بشأن ما تتوقعه من الله أن تكون ضئيلة ومحدودة؟

9 أيار )مايو( االثنني

ربُّ الخليقة كُلّها

ـــى 14  ـــفينتهم )مت ـــوا س ـــذه أَْن يَْدُخلُ ـــيح تالمي ـــر املس ـــوع، أم ـــباع الجم ـــزة إش ـــد معج بع  
: 22(. لقـــد أراد لهـــم أن يكونـــوا بعيديـــن عـــن األذى والـــرضر والضغـــط والضيـــق. فـــإن 
املعلّـــم الجيـــد ســـيعمل عـــىل حاميـــة تالميـــذه مـــام هـــم ليســـوا عـــىل اســـتعاد للتعامـــل 
ـــذه  ـــوع تالمي ـــا يس ـــوة، »فدع ـــول روح النب ـــذ، تق ـــوة التالمي ـــق بدع ـــام يتعل ـــد. وفي ـــه بع مع
ـــوم يف الحـــال وأن يرتكـــوه هـــو حتـــى  وأمرهـــم بالنـــزول يف الســـفينة واإلقـــالع إىل كفرناح
يـــرصف الجمـــوع.... فاحتجـــوا عـــىل هـــذا اإلجـــراء، ولكـــن يســـوع تكلـــم اآلن بســـلطان مل 
ـــيكون  ـــك س ـــد ذل ـــم بع ـــن جانبه ـــرتاض م ـــوا أن أي اع ـــد عرف ـــه. وق ـــم ب ـــه أن خاطبه يســـبق ل

بـــال جـــدوى فاتجهـــوا إىل البحـــر وهـــم صامتـــون« )مشـــتهى األجيـــال، صفحـــة 378(.

ـــة  ـــيح وطبيع ـــة املس ـــن َهُويّ ـــات ع ـــذه اآلي ـــه ه ـــذي تُْعلَِن ـــا ال ـــى 14 : 23-33. م ـــرأ مت اق
الخـــاص؟ 

 

ـــاه  ـــن عس ـــون عمَّ ـــذ املُْرَعبُ ـــاءل التالمي ـــا تس ـــي عندم ـــان ه ـــفة لإلمي ـــة الكاش ـــت اللحظ كان  
ـــَو.  ـــا ُه ـــم، » ‘أَنَ ـــيح له ـــال املس ـــد ق ـــم. وق ـــاء نحوه ـــىل امل ـــري ع ـــذي كان يس ـــن ال ـــون الكائ يك
ـــة  ـــارة اليوناني ـــرى للعب ـــة أخ ـــي ترجم ـــو« ه ـــا ه ـــارة »أن ـــى 14 : 27(. وعب ـــوا’ « )مت الَ تََخافُ

ـــروج 3 : 14(. ـــر أيضـــاً خ ـــه )انظ ـــه نفس ـــم الل ـــو اس ـــذا ه ـــْه.« وه ـــي »أَْهيَ ـــي تعن الت
إن الكتـــاب املقـــدس يُظهـــر ِمـــَراراً وتَْكـــراراً أنَّ للـــرب ســـلطاناً عـــىل الطبيعـــة. عـــىل   
ســـبيل املثـــال، يُظهـــر مزمـــور 104 بوضـــوح أن اللـــه ليـــس هـــو الخالـــق فحســـب لكنـــه املُِعيـــل 
كذلـــك، وبـــأن قـــدرة اللـــه هـــي التـــي تعمـــل عـــىل اســـتمرار العـــامل يف الوجـــود وتعمـــل كذلـــك 
ـــويِبّ« خلـــق  ـــه »ُربُ ـــاك إل ـــح إىل أن هن ـــا يلّم عـــىل تســـيري قوانـــني الطبيعـــة.  ليـــس مثـــة يشء هن
ـــا  ـــون يف اســـتمرار وجودن ـــا مدين ـــا يهـــوداً أو أممـــني، فإنن ـــم تركـــه وشـــأنه. وســـواء كُّن العـــامل ث

ـــني 1 : 3(. ـــر عراني ـــر. )انظ أ البح ـــدَّ ـــذي ه ـــرب ال ـــس ال ـــي لَنْف ـــة الت ـــدرة املُِعيل للق
ـــا  ـــدى رصختن ـــردد ص ـــى 14 : 30( أن ت ـــي!’ « )مت ِن ، نَجِّ ـــاَربُّ ـــرس، » ‘يَ ـــة بط يجـــب لرصخ  
ـــك  ـــرس يف تل ـــز بط ـــإّن عج ـــك؟ ف ـــيفعل ذل ـــن س ـــوع، فََم ـــرب يس ـــا ال ـــا مل ينّجين ـــه م ـــن، ألن نح

ـــاقط. ـــا الس ـــه عاملن ـــا ب ـــا يقذفن ـــة م ـــن يف مواجه ـــا نح ـــس عجزن ـــة يعك الحال
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ـــوى أكـــرب  ـــك تحـــت رحمـــة ُق ـــق بكونِ ـــا يتعل ـــن عجـــز في ـــه ِم فكـــر يف مـــدى مـــا أنـــت علي
منـــك بكثـــري، وال ميكنـــك الســـيطرة عليهـــا. كيـــف ينبغـــي لهـــذه الحقيقـــة أن تســـاعد عـــىل 

تقويـــة وترســـيخ اعتـــادك عـــىل املســـيح؟

10 أيار )مايو( الثاثاء

قلُب املُرائني

ــا قَلْبُــُه فَأَبَْعــَدُه  ــْعَب قـَـِد اقـْـرَتََب إِيَلَّ ِبَفِمــِه َوأَكَْرَمِنــي ِبَشــَفتَيِْه، َوأَمَّ ــيُِّد: ‘ألَنَّ هــَذا الشَّ »فََقــاَل السَّ
َعنِّــي، َوَصــاَرْت َمَخافَتُُهــْم ِمنِّــي َوِصيَّــَة النَّــاِس ُمَعلََّمــًة’ « )إشــعياء 29 : 13(. عــىل الرغــم مــن 
أن الــرب كان يتحــدث هنــا إىل بنــي إرسائيــل قدميــاً، مــا هــي الرســالة املوّجهــة إىل الكنيســة، 

ليوم؟ ا
بعــد ُمــي عــدة قــرون عــىل كتابــة إشــعياء لهــذه الكلــامت، قــام املســيح باقتباســها حــني   

ــني.  ــادة الديني ــع الق ــاش م كان يف نق

اقرأ متى 15 : 1-20. ما هي املسألة املحددة هنا، وكيف تعامل معها املسيح؟
 

ــر ناحــوم، دخــل يف جــدل مــع املعلمــني اليهــود  ــرتة مــن عــودة املســيح مــن كف بعــد ف  
حــول مســألة مــا يجعــل اإلنســان نَِجَســاً. وكان املعلمــون الدينيــون قــد أضافــوا إىل الرشيعــة 
كل أنــواع القوانــني واالجــراءات املتعلقــة بالنَّجاســة الخارجيــة. عــىل ســبيل املثــال، كان عليــك 
ــامت،  ــذه التعلي ــوا إىل ه ــيح مل يلتفت ــذ املس ــن تالمي ــة. لك ــة معين ــك بطريق ــل يدي أن تغس

ــه. ــم املســيح بطريقت ــا، رّد عليه ــد به ــة والفريســيون إىل وجــوب التقيّ ــار الكتب ــا أش وعندم
وباختصــار، أدان املســيح الريــاء بشــدة. وهــو الفــخ الــذي مــن الســهل ألي شــخص الوقــوع   
فيــه. فمــن ِمنَّــا مل يكــن يف وقــت مــا مذنبــاً بالريــاء، حيــث نديــن )ســواء بكالمنــا أو يف قلوبنــا( 
شــخصاً مــا عــىل تــرّصف مــا، يف حــني نكــون قــد فعلنــا نفــس الــيء أو مــا هــو أســوأ؟ ومــا مل 
نَتَوّخــى الحــذر، فإننــا جميعــاً لدينــا امليــل لرؤيــة أخطــاء اآلخريــن يف حــني نعمــى عــن رؤيــة 

أخطائنــا. وبالتــايل، يبــدو أن النفــاق يطالنــا جميعــاً بحكــم طبيعتنــا.

ــاق يف  ــة النفـ ــه مـــن الســـهل رؤيـ ــاق يف اآلخريـــن. كـــا أنّـ ــره النفـ ــاً نكـ نحـــن جميعـ
ـــي  ـــن ه ـــاق يف اآلخري ـــة النف ـــىل رؤي ـــا ع ـــن أن قدرتن ـــد م ـــا التأكّ ـــف ميكنن ـــن. كي اآلخري

ليســـت ســـوى دليـــل عـــىل وجـــود النفـــاق يف نفوســـنا؟ 
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11 أيار )مايو( األربعاء

الُْفَتاِت الَِّذي يَْسُقُط من املائدة

بعـــد أن قـــام املســـيح بإجـــراء معجـــزات إطعـــاٍم وشـــفاٍء لبنـــي شـــعبه مـــن اليهـــود،   
وبعـــد أن كـــرز لهـــم، اتخـــذ املســـيح قـــراراً حاســـامً. فقـــد غـــادر منطقـــة اليهـــود ودخـــل 

ــاء واألمـــم. ــة الُغربـ منطقـ

اقرأ متى 15 : 21-28. كيف لنا أن نفهم هذه القصة؟ 
 

مـــن نـــواٍح كثـــرية، ليـــس مـــن الســـهل فهـــم هـــذه القصـــة مبجـــرد قراءتهـــا، فنحـــن ال   
ـــرأة.  ـــه إىل هـــذه امل ـــد حديث ـــه عن ـــريات وجه ـــرة صـــوت املســـيح وتعب ـــت ن ـــف كان نعـــرف كي
ـــا،  ـــه إليه ـــد حديث ـــم، وعن ـــر؛ ث ـــادئ األم ـــرأة يف ب ـــدا أن املســـيح كان يتجاهـــل هـــذه امل ـــد ب فق
ـــى 15 :  ـــِكالَب’ « )مت ـــَرَح لِلْ ـــنَي َويُطْ ـــُز الْبَِن ـــَذ ُخبْ ـــًنا أَْن يُْؤَخ ـــَس َحَس ـــياً؛ » ‘لَيْ ـــه قاس ـــدا كالم ب
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ـــه  ـــك أن تعطي ـــب من ـــا وطل ـــإذا جـــاءك شـــخص م ـــاع هـــذا النهـــج؟ ف ـــت اتب ـــو حاول ـــاذا ل م  
بعضـــاً مـــن رقائـــق البطاطـــس التـــي تتناولهـــا، فتجيبـــه قائـــالً، »لَيْـــَس َحَســـًنا أَْن تْؤَخـــَذ 
رقائـــق البطاطـــس َوتُطْـــَرَح لِلْـــِكالَب.« ال تعـــد هـــذه وســـيلة فعالـــة لكســـب األصدقـــاء، 

أليـــس كذلـــك؟
مـــع ذلـــك، فيـــام يـــي بعـــض األمـــور التـــي يجـــب أخذهـــا يف االعتبـــار. أوالً، املعـــروف هـــو   
ـــن  ـــتحرض إىل الذه ـــا يس ـــو م ـــاً، وه ـــم كالب ـــرون األم ـــت يعت ـــك الوق ـــوا يف ذل ـــود كان أن اليه
صـــورة كالب كثـــرية تجـــري يف الشـــوارع. لكـــن املســـيح اســـتخدم هنـــا أكـــر املصطلحـــات 
ـــْرو«(، مـــام يســـتحرض إىل الذهـــن الـــكالب  ـــاً »الكلـــب الصغـــري« )أو »الَج ـــة وحنان اليونانيـــة ِرقّ

ـــدة. ـــن املائ ـــام م ـــاول الطع ـــزل وتتن ـــى يف املن ـــي تبق ـــة الت املنزلي
ـــذا  ـــن داود«. وه ـــب »اب ـــتخدمة لق ـــيح مس ـــة املس ـــرأة الكنعاني ـــذه امل ـــت ه ـــاً، خاطب ثاني  
يـــدل عـــىل معرفتهـــا بـــأن املســـيح كان يهوديـــاً. وكمعلـــم صالـــح، قـــام املســـيح بالتحـــاور 
ـــه ]أي املســـيح[  ـــز اآليت: »رمبـــا أن ـــار إميانهـــا. كتـــب كريـــج كين معهـــا ورمبـــا حـــاول كذلـــك اختب
ـــو كان  ـــام ل ـــه وك ـــية أن تعامل ـــه، خش ـــة وَهُويت ـــليته الحقيقي ـــدرك مرس ـــا أن ت ـــد له كان يري
واحـــداً مـــن العديـــد مـــن الســـحرة املتجولـــني الذيـــن كان األمميـــون يف بعـــض األحيـــان 
يلجـــأون إليهـــم ويلتمســـون منهـــم طـــرد األرواح الرشيـــرة. ومـــع ذلـــك، فاملؤكـــد هـــو أن 
ـــة، وهـــو إدراك مـــن شـــأنه  ـــل يف الّخطـــة اإللهي ـــة إرسائي املســـيح كان يدعوهـــا إىل إدراك أولوي
ـــة  ـــرء مقارن ـــن للم ـــا.... ميك ـــا وخضوعه ـــة تبعيته ـــا بحال ـــن جانبه ـــرتاف م ـــىل اع ـــتمل ع أن يش
ذلـــك بالـــرشط الـــذي اشـــرتطه إليشـــع بـــأن يغتســـل نعـــامن يف نهـــر األردن، عـــىل الرغـــم 
مـــن أن أفضليـــة نعـــامن كانـــت أن يغطـــس يف أحـــد األنهـــار اآلراميـــة مثـــل نَْهـــَرّي أَبَانَـــة 
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َوفَْرفَـــر....، وهـــو مـــا أدى يف نهايـــة املطـــاف إىل اعـــرتاف نعـــامن بإلـــه إرسائيـــل وأرضهـــم 
)2ملـــوك 5 : 17-18(.« )تفســـري إنجيـــل متـــى: رشح اجتامعـــي - بالغـــي، صفحـــة 417(.

وأخـــرياً، مـــن املرجـــح أن هـــذه املـــرأة كانـــت مـــن الطّبََقـــة اليونانيـــة الّراِقيَـــة، وهـــي   
الطبقـــة التـــي كانـــت »تقـــوم عـــادة باالســـتيالء عـــىل الخبـــز الـــذي كان يعـــود للفقـــراء 
اليهـــود املقيمـــني يف محيـــط مدينـــة صـــور.... واآلن... قـــام املســـيح بتغيـــري اتجـــاه روابـــط 
ـــذي يقدمـــه املســـيح يعـــود لبنـــي إرسائيـــل أوالً.... ‘وهكـــذا كان ينبغـــي  ـــز ال القـــوة، فـــإن الخب
ل’ « )تفســـري إنجيـــل متـــى: رشح  لهـــذه اليونانيـــة أن تســـتجدي املســـاعدة مـــن يهـــودي ُمتجـــوِّ

اجتامعـــي - بالغـــي، صفحـــة 417(.
ـــع  ـــواره م ـــالل ح ـــن خ ـــيح. فم ـــق باملس ـــا أن نث ـــن علين ـــا، لك ـــهل فهمه ـــرة ال يس ـــذه فق ه  
ـــر.  ـــد الب ـــي عن ـــرأة الت ـــع امل ـــل م ـــام فع ـــا، ك ـــأنها وتبجيله ـــع ش ـــام املســـيح برف ـــرأة ق هـــذه امل
ـــن داود  ـــرأة يف اب ـــذه امل ـــان ه ـــفيت وكان إمي ـــد ُش ـــا ق ـــت ابنته ـــرأة، كان ـــادرت امل ـــا غ وعندم

ـــج. ـــد تأجَّ ق

12 أيار )مايو( الخميس

ربُّ األمم

ـــا هـــي  ـــى 14 : 13-21. م ـــي يف مت ـــك الت ـــات بتل ـــارن هـــذه اآلي ـــى 15 : 29-39 وق ـــرأ مت اق
ـــني؟  ـــني القصت ـــني هات ـــاف ب أوجـــه الشـــبه واالخت

 

ـــام يف  ـــرد ذكره ـــوع ي ـــام الجم ـــني إلطع ـــاك معجزت ـــون أنَّ هن ـــاس ال يدرك ـــن الن ـــري م كث  
ـــني،  ـــا الحالت ـــم. ويف كلت ـــام األم ـــت إلطع ـــة كان ـــود والثاني ـــام اليه ـــت إلطع ـــل: األوىل كان األناجي

»أشـــفق« املســـيُح َعـــىَل الَْجْمـــعِ.  
مدهشـــة حقـــاً هـــي تلـــك الصـــورة التـــي نـــرى فيهـــا اآلالف مـــن األممـــني يأتـــون إىل   
ــام. واليـــوم، وإذ ننظـــر إىل  ــم الشـــاب ويتلّقـــون منـــه الِعلـــم واملحبـــة والطعـ هـــذا املعلّـ
ـــرأون هـــذا  ـــن يق ـــإن معظـــم م ـــل )ف ـــة بشـــارة اإلنجي ـــُمولِيّة وعالَِميَّ ـــا لُش ـــوراء، بعـــد إدراكن ال
ـــا  ـــن بالن ـــب ع ـــهولة أن يغي ـــن بس ـــه ميك ـــوداً(، فإن ـــوا يه ـــم ليس ـــال، ه ـــىل كل ح ـــدرس، ع ال
ـــذاك،  ـــاس آن ـــبة للن ـــع بالنس ـــري متوق ـــب وغ ـــل غري ـــذا القبي ـــن ه ـــه يشء م ـــدا علي ـــا ب ـــدى م م
ـــن  ـــع م ـــرج الجمي ـــك يُخ ـــيح كان بذل ـــك، يف أن املس ـــواء. ال ش ـــد س ـــىل ح ـــني ع ـــود واألمم اليه

»مناطـــق راحتهـــم« ويدفعهـــم إىل النظـــر إىل األمـــور بشـــكل مختلـــف عـــن املعتـــاد.
  مـــع ذلـــك، فهـــذه كانـــت هـــي خطـــة اللـــه دامئـــاً، أن يجـــذب جميـــع شـــعوب األرض إليـــه.  
ـــا  ـــيِّنَي يَ ـــي الُْكوِش ـــتُْم يِل كَبَِن ـــة: » ‘أَلَْس ـــة تشـــهد عـــىل هـــذه الحقيق ـــة مذهل ـــة كتابي ـــاك آي وهن
ـــْن  ـــِطيِنيِّنَي ِم ، َوالِْفلِْس ـــرْصَ ـــْن أَْرِض ِم ـــَل ِم ائِي ـــْد إِرْسَ ـــْم أُْصِع ؟ أَلَ ـــرَّبُّ ـــوُل ال ـــَل، يَُق ائِي ـــي إِرْسَ بَِن

ـــوس 9 : 7(. ـــريٍ؟’ « )عام ـــْن ِق ـــنَي ِم ـــوَر، َواألََراِميِّ كَْفتُ
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ـــاس  ـــور كل الن ـــم بأم ـــه يهت ـــا هـــو أن ـــه هن ـــا يقول ـــس م ـــا؟ ألي ـــرب هن ـــه ال ـــذي يقول ـــا ال   م
ــْم يكـــن مهتـــامً بالفلســـطينيني؟ إن القـــراءة  وليـــس بأمـــور بنـــي إرسائيـــل وحدهـــم؟ أَلَـ
ـــم  ـــىل الرغ ـــذا ع ـــراراً، ه ـــراراً وتك ـــة م ـــذه الحقيق ـــن ه ـــف ع ـــم تكش ـــد القدي ـــة للعه املتأني
مـــن أن هـــذه الحقيقـــة قـــد ُحجبـــت عـــر العصـــور، لدرجـــة أنـــه بحلـــول الوقـــت الـــذي 
ـــم هـــذه  ـــل تعلّ ـــني األوائ ـــن املؤمن ـــد م ـــد كان عـــىل العدي ـــد الجدي ـــه كنيســـة العه تشـــّكلت في

الحقيقـــة الكتابيـــة الجوهريـــة.  

اقرأ رومية 4 : 1-12. بأية طرق يتم تصوير البشارة وشموليتها يف هذه اآليات؟ 
 

13 أيار )مايو( الجمعة

ملزيد من الدرس
كان هنـاك شـخص مسـيحي يتحـدث إىل الطـالب يف حرم جامعـي علامين حول وجـود الله.   
وبعـد اسـتخدامه لـكل الحجج الشـائعة، اتبع القس نهجـاً مختلفاً وقال: »أتعرفـون، عندما كنت 
يف سـن معظمكـم، ومل أكـن أؤمـن باللـه حينهـا، كنـت كلـام حـدث يشء مـن حـني آلخـر ميكنه 
أن يقنعنـي بـأن اللـه موجـود كنـت دامئـاً أُبِْعـْد تلـك األفكار عـن ذهني. ملـاذا؟ ألنـه كان هناك 
يشء يخـرين بأنـه لـو أن اللـه موجـود بالفعل فإنني سـأكون يف مـأزق نظراً لطبيعـة الحياة التي 
كنـت أعيشـها.« وعندهـا تغـري جـو القاعـة عـىل الفـور. وأخـذ التالميذ يتحـاورون ويتناقشـون 
مـع بعضهـم البعـض بحامسـة بالغـة. وبـدا أن درجـة حـرارة القاعة قـد ارتفعت فجأة بسـبب 
مـا حـدث مـن تفاعـالت يف أدمغـة أولئـك التالميـذ الذيـن كانوا يشـعرون قبـالً بعـدم االرتياح 
واالنزعـاج. لقـد متّكـن هـذا املـدّرس مـن لَْمـس قلـوب أولئـك الطـالب. فعـىل الرغم مـن أنهم 
مل يكونـوا مسـيحيني ومل يهتمـوا كثـرياً مبسـألة الوصايـا العـرش، إال أنهـم قـد شـعروا بـأن األمور 
مل تكـن عـىل مـا يـرام يف حياتهـم مـن الناحيـة األخالقيـة، وبأنـه لـو كان هنـاك إلـه فسـيكون 
عليهـم تقديـم حسـاب عـن كل مـا فعلـوه يف حياتهم. ومـع ذلك، فإنـه ال ينبغي لنا كمسـيحيني 
متوافقـني جـداً مـع معايـري الله األخالقية أن نشـعر بعدم االرتياح عندما نواَجـه بحقيقة أن الله 
يهتـم باألمـور األخالقيـة. وينبغـي أن تكـون بشـارة اإلنجيـل هي السـبب وراء جعلنا ال نشـعر 
بعـدم االرتيـاح. وعندمـا نواَجـه بإمثنـا فإنـه ميكننـا ، سـواء كُنَّا يهـوداً أو أممـني، أن نحتمـي بِرِّ 
ِم لنـا باإلميـان »ِبـُدوِن أَْعـاَمِل النَّاُمـوِس« )روميـة 3 : 28(. ومتـى أصبحنا مدركني  املسـيح املَُقـدَّ
يُْنونَـِة اآلَن َعىَل الَِّذيـَن ُهْم يِف  َء ِمـَن الدَّ متامـاً إلمثنـا فإنـه ميكننـا املطالبـة بالوعد بـأن »إًِذا الَ يَشْ
وِح« )رومية 8 : 1(. األمر ال يهم  ـالِِكنَي لَيَْس َحَسـَب الَْجَسـِد بَْل َحَسـَب الرُّ الَْمِسـيِح يَُسـوَع، السَّ
سـواء كنـا يهـوداً أم أممـني. »وبدون متييـز من ناحية العمـر أو املقام أو الجنسـية أو االمتيازات 
الدينيـة الجميـع مدعـوون ألن يأتـوا إليـه ويحيـون« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحـة 
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أسئلة للنقاش
ـــُروا، َوتََحـــرَُّزوا  1. اقـــرأ متـــى 1٦ : 1-12. يف اعتقـــادك، مـــا الـــذي يعنيـــه املســـيح بقولـــه، » ‘انْظُ
ـــة أن املســـيح كان  ـــذ يف البداي ـــد التامي ـــد ٦(. اعتق ـــنَي’ « )ع وِقيِّ دُّ ـــيِّنَي َوالصَّ يِس ـــريِ الَْفرِّ ـــْن َخِم ِم
يتحـــدث عـــن خمـــرية فعليـــة. فقـــد كان اليهـــود يف عيـــد الفصـــح يحرصـــون بشـــدة عـــىل 
التخلّـــص مـــن الخمـــرية؛ لذلـــك اعتقـــد التاميـــذ أن املســـيح كان يطلـــب منهـــم عـــدم رشاء خبـــز 
ـــك الـــيء؟ ـــاذا كان ذل ـــاً. م ـــوي عـــىل خمـــرية. لكـــن املســـيح كان يقصـــد شـــيئاً أكـــرث عمق يحت

ـــن  ـــع ع ـــي تنب ـــالة الت ـــي الرس ـــون ه ـــي أن تك ـــاس ينبغ ـــع الن ـــيح لجمي ـــة املس 2. إن محب
املســـيحية أوالً وقبـــل كل يشء. فإننـــا كمســـيحيني نتصـــارع مـــع الخطيـــة، نحـــن أيضـــاً. 
ـــالة  ـــإن الرس ـــف، ف ـــن لألس ـــيح. لك ـــوع املس ـــن يس ـــزل ع ـــاء مبع ـــا أي رج ـــد منَّ ـــس ألح ولي
ـــدو رســـالة  ـــان أن تب ـــا يف بعـــض األحي ـــا ميكـــن له ـــة ترصفن ـــن خـــال طريق ـــي نُرســـلها م الت
فيهـــا إدانـــة لآلخريـــن، وتتســـم بالغطرســـة والتكـــرّب والتعـــايل عليهـــم. كيـــف ميكننـــا 
ـــع  ـــىل جمي ـــفاقنا ع ـــا وإش ـــر عطفن ـــيح، أن نُظه ـــال املس ـــا ملث ـــال إتباعن ـــن خ ـــة، وم ككنيس

ـــل؟ ـــكل أفض ـــاس، بش الن
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14ـ20 ايار )مايو(الدرس الثامن

خرُة بطرُس والصَّ

السبت بعد الظهر
ـــس  ـــى 16 : 13-20؛ أفس ـــن 7 : 26؛ مت ـــة 4 : 4؛ عرباني ـــبوعية: غالطي ـــع األس املراج

ـــى 16 : 21-27 و 17 : 9-1. 2 : 20؛ مت
آية الحفظ: » َقاَل لَُهْم: ‘َوأَنُْتْم، َمْن تَُقولُوَن إِينِّ أَنَا؟’ « )متى 16 : 15(.

ـــلِيَم  ـــَب إِىَل أُوُرَش ـــي أَْن يَْذَه ـــُه يَْنبَِغ ـــِذِه أَنَّ ـــُر لِتاَلَِمي ـــوُع يُظِْه ـــَدأَ يَُس ـــِت ابْتَ ـــَك الَْوقْ ـــْن ذلِ »ِم  
ـــوَم«  ـــِث يَُق ـــْوِم الثَّالِ ـــَل، َويِف الْيَ ـــِة، َويُْقتَ ـــِة َوالَْكتَبَ ـــاِء الَْكَهَن ـــيُوِخ َوُرَؤَس ـــَن الشُّ ـــرًيا ِم ـــَم كَِث َويَتَأَلَّ

)متـــى 16 : 21(. 
إن العهـــد الجديـــد واضـــح: كان عـــىل املســـيح أن ميـــوت. وعندمـــا رأى املســـيح ظـــالل   
ـــا  ـــوُل؟ أَيَُّه ـــاَذا أَقُ ـــْت. َوَم ـــِد اْضطََربَ ـــِي قَ ـــالً: » ‘اآَلَن نَْف ـــىل قائ ـــق، ص ـــوح يف األف ـــب تل الصلي
ـــا 12  ـــاَعِة’ « )يوحن ـــُت إِىَل هـــِذِه السَّ ـــِل هـــَذا أَتَيْ ـــْن ألَْج ـــاَعِة؟. َولِك ـــْن هـــِذِه السَّ ـــي ِم ِن اآلُب نَجِّ
ـــَل األَْزِمَنـــِة  : 27(. لقـــد كانـــت هـــذه هـــي الخطـــة اإللهيـــة املوضوعـــة يف ذهـــن اللـــه حتـــى »قَبْ
ـــاوس 1 : 9(. وهـــذا هـــو الســـبب يف أن املســـيح  ـــِة« )تيطـــس 1 : 2، انظـــر أيضـــاً 2تيموث األََزلِيَّ
مل يقـــل ببســـاطة أنـــه كان عـــىل وشـــك أن يتـــأمل كثـــرياً ويُقتـــل ومـــن ثـــم يقـــوم يف اليـــوم 
ـــه،  ـــة الل ـــراً لطبيع ـــور. ونظ ـــذه األم ـــه كل ه ـــه أن يُواِج ـــب علي ـــه يج ـــال أن ـــه ق ـــث، ولكن الثال
ـــذي  ـــد ال وقداســـة النامـــوس، وحقيقـــة اإلرادة الحـــرة، كان مـــوت املســـيح هـــو الســـبيل الوحي

ـــّدي.   ـــة التع ـــن عقوب ـــة م ـــاذ البرشي ـــطته إنق ـــن بواس ميك
ســـنتعلم يف درس هـــذا األســـبوع املزيـــد عـــن قصـــة املســـيح، وإن كّنـــا ســـركز عـــىل   
ـــرر  ـــوت املق ـــو امل ـــري نح ـــيح كان يس ـــم أن املس ـــا َعلِ ـــه عندم ـــت ردة فعل ـــف كان ـــرس وكي بط

لـــه »قَبْـــَل األَْزِمَنـــِة األََزلِيَّـــِة.«

ــادم  ــبت القـ ــوم السـ ــته يـ ــتعداداً ملناقشـ ــدرس اسـ ــذا الـ ــوع هـ ــق يف موضـ ــو التعمـ *نرجـ
ــو(. ــار )مايـ ــق 21 أيـ املوافـ
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15 أيار )مايو( األحد

»أنت هو املسيح«

ــن  ــه م ــا كان لدي ــق مب ــام يتعل ــرس في ــبة لبط ــر بالنس ــه األم ــا كان علي ــل م ــك أن تتخي ل  
ــاً.  ــة تقريب ــذ البداي ــيح من ــع املس ــرس م ــد كان بط ــليته. فق ــن مرس ــيح وع ــن املس ــكار ع أف
فــام الــذي عســاه يكــون قــد جــال بعقلــه حــني كان يشــهد األحــداث املدهشــة، حادثــة تلــو 
ــم  ــوع والتعالي ــام الجم ــياطني وإطع ــرد الش ــفاء وط ــزات الش ــل: معج ــداث مث ــرى؟ أح األخ
املدهشــة والســيطرة عــىل الطبيعــة وإقامــة املــوىت واملــي عــىل املــاء مــع املســيح. ويف ضــوء 
كل مــا شــهده مــن أحــداث، ويف ضــوء رؤيتــه ألمــور مل يســبق ألحــد يف التاريــخ أن رآهــا عــىل 
اإلطــالق، ال بــد وأن تكــون هنــاك أســئلة قــد أثقلــت ذهــن بطــرس، يومــاً بعــد يومــاً. ومــن 
بــني تلــك األســئلة، ال بــد وأن يكــون هنــاك الســؤال الــذي يعيــد نفســه: ملــاذا ســمح املســيح 
بــأن يواِجــه يوحنــا املعمــدان مثــل تلــك النهايــة الذليلــة؟ فعــىل كل حــال، كان املســيح هــو 
اللــه يف الجســد، وقــد عــاش وخــدم البرشيــة وهــو يف الجســد )غالطيــة 4 : 4؛ عرانيــني 7 : 26؛ 
ــه،  ــوا مع ــن عاش ــه، الذي ــون ب ــك املحيط ــذا، كان أولئ ــا 2 : 10 و 11(. وله ــعياء 9 : 6؛ لوق إش

ــدة. ــارات الفري ــري مــن االختب ــذه، ســيمّرون بكث ــوا تالمي ــن كان والذي

اقــرأ متــى 1٦ : 13-17. مــا هــو الســؤال الــذي طرحــه املســيح عــىل تاميــذه، ومــا أهميــة 
أن إجابــة بطــرس هــي اإلجابــة الوحيــدة التــي تــم تدوينهــا يف األناجيــل؟ وملــاذا تعــد إجابتــه 

ذات أهميــة بالغــة؟

 

!’ « هــو مــن بــني أعظــم مــا  إن إعــالن بطــرس بــأن يســوع » ‘ُهــَو الَْمِســيُح ابـْـُن اللــِه الَْحــيِّ  
تــم إعالنــه يف الكتــاب املقــدس كلــه. فقــد اســتخدم بطــرس لقــب » ‘املســيح’ « أو » ‘املَْمُســوح’ 
«، وبهــذا االعــرتاف كان بطــرس يقــول أن املســيح كان هــو »املســيّا«، أي ذاك الــذي كان عتيــداً 
أن يــأيت إلمتــام وعــود العهــد املَُرمــة مــع إبراهيــم، ثــم لنســله مــن بعــده )انظــر غالطيــة 3 : 
16(. ويف نواحــي قيرصيــة فيلبــس أيضــاً، أعلــن بطــرس أن يســوع املســيح هــو املســيا. وقــد 
كانــت هــذه بلــدة يســكنها األمميــون. وقــد فعــل بطــرس ذلــك ألنــه قــد رأى أن املســيح مل 
يكــن يهتــم باليهــود فحســب لكنــه كان يهتــم باألمميــني أيضــاً. ومبعونــة الــروح القــدس، أدرك 
بطــرس أن املســيح كان أكــر بكثــري مــن مجــرد نبــي يهــودي، كــام أشــار إليــه آخــرون. فقــد 
امتــدت خدمــة املســيح إىل مــا هــو أكــر بكثــري مــن خدمــة يوحنــا املعمــدان أو إيليــا أو إرميــا. 
يف الواقــع، لقــد كانــت خدمتــه لتشــمل البرشيــة جمعــاء؛ ومــن هنــا يشــري املســيح إىل نفســه 
ــع بنــي البــرش وشــعوره معهــم.  ــن اإلنســان« ُمظهــراً ارتباطــه الشــخيص بجمي ــه »اب عــىل أن
وكــام يُظهــر الكتــاب املقــدس يف فقــرات الحقــة، فقــد كان لــدى بطــرس الكثــري ليتعلمــه عــن 

املســيح وعــن شــمولية مــا جــاء املســيح ليقــوم بــه عــىل ارضنــا.
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ـــيلة  ـــا كوس ـــارة إليه ـــك اإلش ـــي ميكن ـــك والت ـــا املســـيح يف حيات ـــي عمله ـــور الت ـــا هـــي األم م
ـــك  ـــب عيني ـــور نُص ـــذه األم ـــاء ه ـــاً إبق ـــن دامئ ـــن املستحس ـــاذا م ـــن؟ مل ـــا لآلخري ـــهد به تش

ـــن؟  ـــع اآلخري ـــاركتها م ومش

16 أيار )مايو( االثنني

ْخَرِة« »َعىَل هِذِه الصَّ

فــور اعــرتاف اإلميــان الجــريء الــذي نطــق بــه بطــرس بــأن يســوع » ‘هــو املســيح ابــن الله   
الحــي’ «، قــال املســيح شــيئاً ردَّ بــه عــىل مــا قالــه بطــرس.

اقرأ متى 1٦ : 17-20. ماذا قال املسيح لبطرس، وكيف لنا أن نفهم ما يعنيه ذلك؟
 

ــرية للجــدل داخــل الكنيســة املســيحية.  ــَرِة« مث ْخ ــِذِه الصَّ ــىَل ه ــارة »َع ــت عب ــا كان لطامل  
ــرس كان أول  ــة أن بط ــه، بحج ــرس نفس ــي بط ــا تعن ــىل أنه ــَرة« ع ْخ ــك »الصَّ ــر الكاثولي يف
»بابــا«. أمــا الروتســتانت، ولســبب وجيــه، يرفضــون ذلــك التفســري.  أمــا مــا يقدمــه الكتــاب 
ْخــَرَة هــي املســيح نفســه، وليــس بطرس.   املقــدس مــن أدلــة ففيــه تأييــد واضــح لفكــرة أن الصَّ
أوالً، نجــد بطــرس يف عــدد مــن املــرات يُشــري إىل املســيح، وليــس إىل نفســه، مســتخدماً   
ْخــَرة« )انظــر أعــامل الرســل 4 : 8-12 و 1بطــرس 2 : 8-4(.  التعبــري املجــازي »الَْحَجــر« أو »ٱلصَّ
ثانيــاً، إننــا نجــد يف كافــة أجــزاء الكتــاب املقــدس اســتخداماً لصــورة الصخــرة أو الحجــر   
لإلشــارة إىل اللــه وإىل املســيح؛ يف املقابــل، يُنظــر إىل البــرش عــىل أنهــم ضعفــاء وغــري جديريــن 
ــُر أَنََّنــا تُــَراٌب نَْحــُن« )مزمــور 103 : 14(. »الَ تَتَِّكلُــوا َعــىَل  ــا. يَْذكُ بالثقــة. »ألَنَّــُه يَْعــِرُف ِجبْلَتََن
ــا  ــد كتــب يوحن ــَدُه« )مزمــور 146 : 3(. وق ــالََص ِعْن ــُث الَ َخ ــِن آَدَم َحيْ ــىَل ابْ ــاِء، َوالَ َع َؤَس الرُّ
أيضــاً عــن املســيح يقــول: »َوألَنَّــُه لـَـْم يَُكــْن ُمْحتَاًجــا أَْن يَْشــَهَد أََحــٌد َعــِن اإِلنَْســاِن، ألَنَّــُه َعلِــَم 
َمــا كَاَن يِف اإِلنَْســاِن« )يوحنــا 2 : 25(. وكان املســيح يعلـَـم َمــا كَاَن يِف بطــرس أيضــاً )متــى 26 : 

 .)34

ــن  ــن هــو الصخــرة حقــاً وعــن َم ــة عــن َم ــا هــذه النصــوص الكتابي ــل، مــاذا تخربن يف املقاب
هــو الــذي تــم بنــاء الكنيســة عليــه؟ )1كورنثــوس 10 : 4؛ متــى 7 : 24 و 25؛ أفســس 2 : 20(. 

 

»ولكــن كــم كانــت الكنيســة تبــدو ضعيفــة وواهنــة القــوى عندمــا نطــق املســيح بهــذا   
الــكالم. فلــم يكــن هنــاك غــري حفنــة مــن املؤمنــني الذيــن اصطفــت ضدهــم كل قــوة الشــيطان 
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والنــاس األرشار. ولكــن أتبــاع املســيح مل يكــن لهــم أن يخافــوا. فــإذ كانــوا مبنيــني عــىل صخــرة 
خالصهــم مل ميكــن أن ينقلبــوا« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 391(. 

مـــاذا كان اختبـــارك الخـــاص فيـــا يتعلـــق بكيـــف أن البـــرش غـــري معصومـــني وضعفـــاء 
ـــاد  ـــىل االعت ـــاعدتك ع ـــارات ملس ـــك االختب ـــتخدام تل ـــك اس ـــف ميكن ـــأ؟ كي ـــة للخط وُعرض

ـــيح؟  ـــرة، أي املس ـــىل الصخ ـــط ع فق

17 أيار )مايو( الثاثاء

بطرس كشيطان

اقرأ متى 1٦ : 21-23. ملاذا كان املسيح قاسياً جداً عىل بطرس بشكل مفاجئ؟
 

مل تكـــن مشـــكلة بطـــرس أنـــه كان يحـــاول حاميـــة املســـيح. بـــل لقـــد كان يحـــاول أن   
ـــيح أن  ـــن املس ـــب م ـــد كان يطل ـــل لق ـــيح، ب ـــاً للمس ـــد تابع ـــك مل يع ـــو بذل ـــيح. فه ـــه املس يوجِّ

يتبعـــه. 
ـــذا  ـــرس يف ه ـــد 23( ألن بط ـــيْطَاُن!’ « )ع ـــا َش ـــي يَ ـــْب َعنِّ ـــوع، » ‘اْذَه ـــه يس ـــال ل ـــذا ق وله  
املوقـــف كان مثـــل الشـــيطان نفســـه يف الّريـــة، لقـــد أصبـــح بطـــرس يشـــّكل خطـــرا عـــىل 

مرســـلية املســـيح.
وتشـــري اآليـــة يف مرقـــس 8 : 33 إىل أن املســـيح، خـــالل هـــذه املحـــاورة، قـــد الْتََفـــَت َوأَبــْـرَصَ   
تاَلَِميـــَذُه. فلقـــد جـــاء ليخلّصهـــم. ولـــذا فهـــو مل يرغـــب يف أن يجـــّرب للقيـــام بغـــري ذلـــك، 
ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــذه، بغ ـــن تالمي ـــد م ـــل واح ـــن ِقب ـــّرب ِم ـــب يف أن يج ـــو مل يرغ ـــد ه وبالتأكي

ـــا.  ـــىل به ـــه يتح ـــذ أن ـــك التلمي ـــد ذل ـــي اعتق ـــة الت ـــن الّني ـــدى ُحس م
ـــيطرة  ـــاول الس ـــزال يح ـــا كان ال ي ـــدر م ـــريه، بق ـــرس يف مس ـــمعان بط ـــا س ـــا من ـــدر م وبق  
ـــرياً  ـــف كث ـــرس يختل ـــن بط ـــى مل يك ـــذا املعن ـــه. وبه ـــيح نفس ـــك املس ـــا يف ذل ـــور، مب ـــىل األم ع
ـــه  ـــذ خطط ـــيح وأن يُنفِّ ـــه املس ـــريِّ ويوجِّ ـــاول أن يس ـــذي ح ـــوذا، ال ـــر، أي يه ـــذ آخ ـــن تلمي ع
الخاصـــة بشـــأن مـــا كان يعتقـــد أن املســـيّا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه. لكـــن عـــىل عكـــس 

يهـــوذا، تـــاب بطـــرس توبـــة صادقـــة وكان عـــىل اســـتعداد ألن يتَـــأّدَب وأن يُْغَفـــَر لـــه.

اقـــرأ متـــى 1٦ : 24-27. مـــا الـــذي يعنيـــه املســـيح عندمـــا يقـــول، » ‘َفـــإِنَّ َمـــْن أََراَد أَْن 
يَُخلَِّص نَْفَسُه يُْهلِكَُها، َوَمْن يُْهلُِك نَْفَسُه ِمْن أَْجِي يَِجُدَها’ « )عد 25(.
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ـــن أجـــل  ـــكل يشء م ـــة ب ـــا وعـــىل التضحي ـــوغ أحالمن ـــا عـــىل بل ـــة تحثن ـــش يف ثقاف ـــا نعي إنن  
ـــا  ـــب من ـــو يطل ـــس؛ فه ـــل العك ـــا أن نفع ـــب ِمنَّ ـــيح يطل ـــن املس ـــد. لك ـــا نري ـــىل م ـــول ع الحص
ـــون  ـــرون يتعلم ـــذ اآلخ ـــرس والتالمي ـــه. وكان بط ـــا إلي ـــد به ـــا وأن نَْعَه ـــن أحالمن ـــىل ع أن نتخ
ـــاراً  ـــن املفـــرتض أن يكـــون اإلميـــان اختب ـــس م ـــي. لي ـــا هـــو اإلميـــان الحقيق بشـــكل تدريجـــي م
مثـــرياً للســـعي إىل الحصـــول عـــىل أقْـــَى مـــا تريـــده. إن اإلميـــان الحقيقـــي هـــو االختبـــار 
ــل يف التخـــي عـــن أقْـــَى مـــا تريـــده. فعندمـــا تتخـــىل عـــن أحالمـــك فإنـــك  املـــؤمل املتمثِـّ

ـــا. ـــت تِجُدَه ـــه، أن ـــت نفس ـــك.« ويف الوق ـــر حيات »تخ

ـــا  ـــيح؟ رمب ـــع املس ـــل أن تتب ـــن أج ـــارتها م ـــك خس ـــي كان علي ـــياء الت ـــض األش ـــي بع ـــا ه م
ـــدو  ـــف تب ـــوراء، كي ـــر إىل ال ـــن بالنظ ـــا، ولك ـــة حينه ـــة يف األهمي ـــياء غاي ـــك األش ـــدت تل ب

اآلن؟

19 أيار )مايو(  األربعاء

الَتْشِجيع من الساء 

ـــيح  ـــن املس ـــكٍل م ـــداً ل ـــاً ج ـــك مه ـــاذا كان ذل ـــا، ومل ـــدث هن ـــاذا ح ـــى 17 : 1-9. م ـــرأ مت اق
ـــك؟    ـــذ كذل ـــه وللتامي نفس

 

ـــكان  ـــه ف ـــد خلق ـــذي ق ـــا يف العـــامل ال ـــة، أم ـــش محاطـــاً بجـــو املحب ـــد كان ]يســـوع[ يعي »لق  
يف عزلـــة. وهـــا هـــي الســـامء ترســـل رســـلها إىل يســـوع، ومل يكـــن ذانـــك الرســـوالن مـــن 
املالئكـــة بـــل كانـــا رجلـــني جـــازا يف اآلالم واألحـــزان حـــني كانـــا يف العـــامل وكانـــا لذلـــك قادريـــن 
ـــع  ـــني م ـــا عامل ـــوىس وإيلي ـــد كان م ـــة . لق ـــه األرضي ـــة حيات ـــص يف محن ـــا للمخل ـــىل أن يرثي ع
املســـيح وكانـــا مثلـــه تائقـــني إىل خـــالص النـــاس.... هـــذان الرجـــالن اللـــذان وقـــع عليهـــام 
ـــر  ـــن مناظ ـــوع ع ـــع يس ـــا م ـــا ليتحدث ـــرش أتي ـــول الع ـــني ح ـــة الواقف ـــار دون كل املالئك االختي
ـــه . وقـــد كان عـــامد هـــذا الحديـــث هـــو  ـــاه بيقـــني عطـــف الســـامء علي ـــه وليعزي آالمـــه وعذاب

ـــة 401(.  ـــال، صفح ـــتهى األجي ـــوة، مش ـــاس« )روح النب ـــالص كل الن ـــامل وخ ـــاء الع رج
ـــة والتشـــجيع  ـــه بحاجـــة إىل التعزي ـــه، كان يف برشيت كـــم هـــو مدهـــش أن املســـيح، ابـــن الل  
ـــا  ـــول لوق ـــاط. يق ـــن األمل واإلحب ـــاً ِم ـــام أيض ـــا ه ـــد عاني ـــا ق ـــن كان ـــني، اللذي ـــن الرجل ـــن هذي م
لَـــُه يِف أُوُرَشـــلِيَم« )لوقـــا 9 : 31(.  ــِذي كَاَن َعِتيـــًدا أَْن يَُكمِّ ــاَم َعـــْن ُخُروِجـــِه الَـّ أنهـــام »تََكلَـّ
ـــل« والتـــي ميكـــن لهـــا أيضـــاً أن ترتجـــم »يتّمـــم«، وفيهـــا املزيـــد مـــن  الحـــظ كلمـــة »يَُكمِّ
ـــن  ـــري م ـــل الكث ـــة. ويف ظ ـــالص البرشي ـــاً لخ ـــراً رضوري ـــيح كان أم ـــوت املس ـــىل أن م ـــة ع األدل
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ـــد  ـــامء ق ـــب يف أن الس ـــال عج ـــالص، ف ـــة الخ ـــىل خط ـــداً ع ـــّكل تهدي ـــت تش ـــي كان ـــور الت األم

رأت حاجـــة املســـيح إىل الدعـــم والتشـــجيع وأرســـلتهام لـــه. 
أيضـــاً، وعـــىل الرغـــم مـــن أن كالً مـــن بطـــرس ويعقـــوب ويوحنـــا قـــد ســـمعوه ورأوه   
ـــن  ـــان. فم ـــباب لإلمي ـــن األس ـــد م ـــىل املزي ـــول ع ـــم للحص ـــوا يف طريقه ـــم كان ـــل، إال أنه بالفع
ـــاً،  ـــم أيض ـــجيع له ـــدر تش ـــحابة كان مص ـــن الس ـــاً م ـــمعوه قادم ـــذي س ـــوت ال ـــد أن الص املؤك
وذلـــك فـــور تخلّصهـــم مـــن خوفهـــم املبـــديئ. واملدهـــش أيضـــاً هـــو أن متـــى يقـــول أن 
املســـيح جـــاء »... َولََمَســـُهْم َوقَـــاَل: ‘قُوُمـــوا، َوالَ تََخافُـــوا’ « )متـــى 17 : 7(. فإنـــه حتـــى يف 
ـــذه. ـــجيع تالمي ـــة وتش ـــىل تعزي ـــيح ع ـــل املس ـــه، عم ـــك مواجهت ـــىل وش ـــا كان ع ـــم كل م خض

ـــض  ـــاً يف بع ـــا جميع ـــنا، ميكنن ـــا وتكريس ـــوة إميانن ـــدى ق ـــون أو م ـــن نك ـــر َعمَّ ـــض النظ بغ
ـــذا  ـــن. ه ـــل اآلخري ـــن ِقب ـــا ِم ـــن نلقاه ـــجيع اللذي ـــم والتش ـــن الدع ـــتفادة م ـــان االس األحي
ـــم.  ـــجيع والدع ـــاً إىل التش ـــو أيض ـــة ه ـــون بحاج ـــد يك ـــه ق ـــخصاً تعرف ـــاً أن ش ـــي أيض يعن
َمـــن هـــو الشـــخص الـــذي تعرفـــه وميكـــن أن يكـــون بحاجـــة إىل التشـــجيع يف الوقـــت 

ـــن؟   الراه

19 أيار )مايو( الخميس

املسيح وِجْزيَُة الهيكل

اقرأ متى 17 : 24-27. ما الذي يحدث هنا، وماذا يخربنا هذا عن املسيح؟ 
 

عـــىل الرغـــم مـــن أن كل اليهـــود كانـــوا ملَزمـــني بدفـــع ِجْزيَـــِة الهيـــكل، إال أن الكهنـــة   
ـــق  ـــؤال املتعل ـــذا الس ـــإن ه ـــذا ف ـــك. ل ـــن ذل ـــني م ـــوا معفي ـــة كان ـــي الرشيع ـــني ومعلم والالوي

فيـــام إذا كان عـــىل املســـيح دفـــع ِجْزيَـــة الهيـــكل يَعـــد أيضـــاً تحديّـــاً لخدمتـــه. 
ـــن  ـــا أن يعل ـــه فيه ـــة »كان ميكن ـــع فرص ـــد ضيّ ـــرس ق ـــول أن بط ـــت تق ـــن هواي ـــت أل كتب  
ـــة كان يف  ـــيدفع الرضيب ـــوع س ـــأن يس ـــة ب ـــع الجزي ـــال لجام ـــإذ ق ـــيده. ف ـــة لس ـــة الحقيقي الصف
ـــه....  ـــوه عن ـــد أذاع ـــاء ق ـــة والرؤس ـــذي كان الكهن ـــن الســـيد ال ـــكاذب ع ـــرأي ال ـــر ال ـــع يق الواق
ـــذي  ـــم باألحـــرى ذاك ال ـــكل فك ـــم بالهي ـــني بســـبب ارتباطه ـــون معف ـــة والالوي ـــإذا كان الكهن ف

ـــة 410(.  ـــال، صفح ـــتهى األجي ـــوة، مش ـــه!« )روح النب ـــت أبي ـــو بي ـــكل ه كان الهي
ـــيُح  ـــني املس ـــن أن يه ـــدالً م ـــرس. فب ـــىل بط ـــيح ع ـــن رّد املس ـــري م ـــم الكث ـــا أن نتعل ميكنن  
ـــع  ـــق م ـــيح بالتواف ـــام املس ـــك، ق ـــن ذل ـــالً ع ـــف. وفض ـــق ولط ـــأه برف ـــه خط ـــرَس رشح ل بط
املســـار الـــذي اتخـــذه بطـــرس بأكـــر الطـــرق إبداعـــاً. فإنـــه بـــدالً مـــن أن يدفـــع الجزيـــة 
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ببســـاطة، فيكـــون بالتـــايل قـــد اعـــرتف بوجـــوب دفعـــه لهـــا، َجلَـــب املســـيح الجزيـــة مـــن 
مـــكان آخـــر: مـــن فـــم ســـمكة.

ـــيُح  ـــني املس ـــن أن يه ـــدالً م ـــرس. فب ـــىل بط ـــيح ع ـــن رّد املس ـــري م ـــم الكث ـــا أن نتعل ميكنن  
ـــع  ـــق م ـــيح بالتواف ـــام املس ـــك، ق ـــن ذل ـــالً ع ـــف. وفض ـــق ولط ـــأه برف ـــه خط ـــرَس رشح ل بط
املســـار الـــذي اتخـــذه بطـــرس بأكـــر الطـــرق إبداعـــاً. فإنـــه بـــدالً مـــن أن يدفـــع الجزيـــة 
ببســـاطة، فيكـــون بالتـــايل قـــد اعـــرتف بوجـــوب دفعـــه لهـــا، َجلَـــب املســـيح الجزيـــة مـــن 

مـــكان آخـــر: مـــن فـــم ســـمكة. 
ـــدا  ـــي ب ـــدة الت ـــرة الوحي ـــا، وهـــذه هـــي امل ـــن نوعه ـــدة م ـــة وفري إن هـــذه املعجـــزة خارق  
ـــن  ـــرض م ـــن الغ ـــذا مل يك ـــن ه ـــة. لك ـــه الخاص ـــزة ملنفعت ـــرى معج ـــد أج ـــيح ق ـــا أن املس فيه
املعجـــزة. بـــدالً مـــن ذلـــك، كانـــت املعجـــزة إعالنـــاً للجميـــع عـــن ســـلطان املســـيح ليـــس 
ـــا  ـــا. فمـــن املنظـــور البـــرشي نحـــن ال ميكنن ـــة برمته ـــكل فحســـب وإمنـــا عـــىل الخليق عـــىل الهي
ـــي  ـــور الت ـــني األم ـــن ب ـــف أمكـــن املســـيح إجـــراء هـــذه املعجـــزة؟ فِم ـــم كي ـــدء يف فه ـــى الب حت
ـــا  ـــه عندم ـــرَّ بذهن ـــد م ـــه ق ـــد وأن ـــا ال ب ـــوا م ـــم أن تتخيل ـــل ميكنك ـــا، ه ـــد رآه ـــرس ق كان بط
ـــة الهيـــكل؟  ـــغ املحـــدد املســـتحق لرضيب ـــه واصطـــاد أول ســـمكة ليجـــد فيهـــا املبل ألقـــى صنارت

ـــعياء 40 : 17-13(.  ـــر إش )انظ

عـــىل الرغـــم مـــن أنـــه مل تكـــن هنـــاك ضورة ألن يدفـــع املســـيح وتاميـــذه جزيـــة الهيـــكل، 
ـــا  ـــه. م ـــزوم ل ـــول يف رصاع ال ل ـــب الدخ ـــك لتجّن ـــون بذل ـــم يقوم ـــد جعله ـــيح ق إال أن املس
ـــق  ـــا يتعل ـــاً في ـــاع، خصوص ـــة األوض ـــم تهدئ ـــا تعلّ ـــن خاله ـــا م ـــي ميكنن ـــرق الت ـــي الط ه
ـــه؟  ـــزوم ل ـــذي ال ل ـــرصاع ال ـــب ال ـــن أجـــل تجّن ـــة، م ـــة أو ُمطْلََق ـــد ثاِبَت ـــي ال تع ـــور الت باألم

2 أيار )مايو( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــوب  ـــغ املطل ـــود، املبل ـــتخرج النق ـــرَس يس ـــيُح بط ـــل املس ـــف جع ـــة بكي ـــة املتعلق إنَّ القص  
بالتحديـــد، مـــن أول ســـمكة يصطادهـــا هـــي قصـــة عجيبـــة للغايـــة لدرجـــة أن بعـــض العلـــامء 
ـــة  ـــة« وقصـــة طريف ـــة خرافي ـــا مجـــرد »حكاي ـــون أنه ـــا ويقول ـــوا التشـــكيك يف صحته ـــد حاول ق
ـــري  ـــلٌّ غ ـــو ح ـــه ه ـــا يقولون ـــإن م ـــع، ف ـــر. وبالطب ـــس أك ـــا، ولي ـــة م ـــىل نقط ـــد ع ـــرد التأكي ملج
ـــزة  ـــذه املعج ـــد أن ه ـــن املؤك ـــر(. م ـــع األم ـــالق يف واق ـــىل اإلط ـــالً ع ـــس ح ـــو لي ـــل ه كاٍف )ب
هـــي ذات طبيعـــة مختلفـــة متامـــاً عـــن غريهـــا مـــن املعجـــزات األخـــرى، كشـــفاء املـــرىض 
ــاً،  يـــاع. ويف الكتـــاب املقـــدس، أيضـ ومنـــح البـــرص للعميـــان وإقامـــة املـــوىت وإطعـــام الجِّ
ـــزَّة  ـــن َج ـــوك 6 : 2-7( وع ـــاء )2مل ـــوق امل ـــى ف ـــذي طف ـــدي ال ـــأس الحدي ـــن رأس الف ـــرأ ع نق
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ـــاة  ـــة )قض ـــىل األرض املبتل ـــة ع ـــوِف الجاف ـــزَّة الصُّ ـــة، و َج ـــىل األرض الجاف ـــة ع ـــوِف املبتل الصُّ
ـــاب  ـــاً يف الكت ـــة متام ـــري معروف ـــة غ ـــت ذات طبيع ـــزة ليس ـــذه املعج ـــإن ه ـــذا، ف 6 : 36-40(؛ ل
ـــذي جعـــل املســـيح ال يقـــوم ببســـاطة بإعطـــاء النقـــود  ـــق بالســـبب ال ـــام يتعل املقـــدس. أمـــا في
إىل بطـــرس، ويطلـــب منـــه أن يدفـــع الجزيـــة، بـــدالً مـــن إجـــراء هـــذه املعجـــزة املذهلـــة 
يك يحـــل مشـــكلة كانـــت تعـــد بســـيطة نســـبياً؛ حســـناً، إنَّ النـــص الكتـــايب ال يجيـــب عـــىل 
ـــه  ـــدرة الل ـــا ق ـــنّي لن ـــإن هـــذه املعجـــزة تب ـــدرس، ف ـــك، وكـــام يقـــول ال هـــذا الســـؤال. ومـــع ذل
ـــا. فعـــىل كل حـــال،  ـــي ال ينبغـــي أن تكـــون مســـتغربة بالنســـبة لن ـــة، وهـــي القـــدرة الت املذهل
ـــك  ـــه، ناهي ـــا يف حـــد ذات ـــل إن وجودن ـــة يف كل حـــني. ب ـــه املذهل ـــة عـــىل قدرت ـــرى أدل نحـــن ن
عـــن الكـــون املنظـــور، هـــو إعـــالن مدهـــش عـــن قـــدرة اللـــه. فـــإذا كان مبقـــدور اللـــه عمـــل كل 
ـــم  ـــىل الرغ ـــرة. وع ـــاً بامل ـــد صعب ـــة ال يُع ـــم ســـمكة معين ـــة يف ف ـــة معين ـــإن وضـــع عمل ـــك ف ذل
ـــه  ـــا قال ـــف، إال أنَّ م ـــياق مختل ـــاء يف س ـــد ج ـــة ق ـــة التالي ـــس يف اآلي ـــه بول ـــا يقول ـــن أن م م
يوّضـــح قـــدرة اللـــه بشـــكل جيـــد: »يَـــا لَُعْمـــِق ِغَنـــى اللـــِه َوِحْكَمِتـــِه َوِعلِْمـــِه! َمـــا أَبَْعـــَد أَْحَكاَمـــُه 
ـــِتْقَصاِء!« )روميـــة 11 : 33(. لـــذا، فـــإن هـــذه القصـــة الـــواردة  ـــِن االْس ـــُه َع ـــِن الَْفْحـــِص َوطُُرقَ َع

ـــة. ـــذه الحقيق ـــالن ه ـــر إع ـــن مظاه ـــر م ـــر آخ ـــي إال مظه ـــا ه ـــى م ـــل مت يف إنجي

أسئلة للنقاش
ـــيء  ـــع ال ـــاً م ـــن أيض ـــارع نح ـــه، نص ـــه لل ـــاع إرادت ـــألة إخض ـــع مس ـــرس م ـــارع بط ـــا ص 1. ك
ـــود  ـــن اليه ـــه م ـــب الل ـــث يطل ـــي 1، حي ـــرصاع يف ماخ ـــذا ال ـــة له ـــتعارة قوي ـــد اس ـــه. ونج ذات
ـــِقيِم،  ـــَرجِ َوالسَّ ـــِب َواألَْع ـــْم ِبالُْمْغَتَص ـــه. » ‘َوِجْئُت ـــم ذبيحـــة ل ـــه أفضـــل حيواناته ـــوا إلي أن يقدم
’ « )ماخـــي 1 : 13(. ملـــاذا يهتـــم اللـــه  ـــْم؟ َقـــاَل الـــرَّبُّ َفأَتَْيُتـــْم ِبالتَّْقِدَمـــِة. َفَهـــْل أَْقَبلَُهـــا ِمـــْن يَِدكُ
ـــه بأكـــرث  ـــد إلي ـــا أن نَْعَه ـــد لن ـــه يري ـــه؟ الســـبب يف ذلـــك هـــو أن بأمـــر الذبائـــح التـــي نقدمهـــا ل
األشـــياء التـــي نريـــد التمّســـك بهـــا. مـــا هـــي األشـــياء التـــي تجـــد نفســـك شـــديد التشـــّبث بهـــا 

ـــرب؟ ـــياء إىل ال ـــذه األش ـــي ه ـــك أن تعط ـــف ميكن ـــك؟ كي يف حيات
2. فكـــر يف الطريقـــة التـــي تعامـــل بهـــا املســـيح مـــع موقـــف ضيبـــة الهيـــكل. فإنـــه 
ـــة.  ـــل األزم ـــور وح ـــة األم ـــام بتهدئ ـــألة ق ـــأزم املس ـــم وت ـــىل تفاق ـــل ع ـــن أن يعم ـــدالً م ب
ـــف  ـــا؟ كي ـــد أنفســـنا يف خضمه ـــد نج ـــي ق ـــة الت ـــات اليومي ـــن الرصاع ـــذا ع ـــا ه ـــاذا يعلّمن م
ـــزام  ـــه الت ـــب في ـــذي يج ـــت ال ـــم والوق ـــه أن تتكل ـــب في ـــذي يج ـــت ال ـــة الوق ـــك معرف ل

الصمـــت؟  
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21-27 أيار )مايو(الدرس التاسع

أصنام الّنْفس )ودروس أخرى من املسيح(

السبت بعد الظهر
ـــى 18 : 21-35؛ 19 : 16- ـــى 18 : 1-4؛ مت املراجـــع األســـبوعية: جامعـــة 9 : 10؛ مت

ـــى 19 : 27. ـــة 3 : 21 و 22؛ مت 30؛ غالطي
ـــَو  ـــْن ُه ـــنَي: ‘َفَم ـــوَع َقائِلِ ـــُذ إِىَل يَُس َم التَّاَِمي ـــدَّ ـــاَعِة تََق ـــَك السَّ ـــظ: » يِف تِلْ ـــة الحف آي

ـــَاَواِت؟’ « )متـــى 18 : 1(.  أَْعظَـــُم يِف َملَكُـــوِت السَّ

ـــد  ـــّكل إىل ح ـــور تش ـــذه األم ـــإن ه ـــا. ف ـــا وثقافتن ـــاج بيئتن ـــن نِت ـــة، نح ـــات برشي ككائن  
كبـــري ِقيَِمنـــا ومعتقداتنـــا ومواقفنـــا. فســـواء كنـــت قـــد نشـــأت يف منطقـــة َحرَضيـــة أو يف 
ـــأت  ـــي نش ـــة الت ـــة والبيئ ـــإن الثقاف ـــا: ف ـــِدث فرق ـــذا ال يُح ـــإن ه ـــة، ف ـــاه نقي ـــدون مي ـــة ب قري
وترعرعـــت فيهـــا هـــي التـــي جعلتـــك مـــا أنـــت عليـــه. وحتـــى لـــو كنـــت قـــادراً عـــىل 
ـــا  ـــا وتأثريه ـــترتك بصامته ـــا س ـــت فيه ـــي ترعرع ـــة الت ـــإن البيئ ـــة، ف ـــة مختلف ـــاب إىل بيئ الذه
ـــري، ضـــد  ـــل، وإىل حـــد كب ـــا تعم ـــا وثقافاتن ـــإن معظـــم بيئاتن ـــك إىل أن متـــوت. ولألســـف، ف علي
مبـــادئ ملكـــوت اللـــه. فعـــىل كل حـــال، نحـــن نعيـــش يف عـــامل ســـاقط، لـــذا فـــإن ِقيََمـــه وآدابـــه 
ـــن  ـــرى ميك ـــور أخ ـــن أم ـــل م ـــاقطة. وه ـــة الس ـــك الحال ـــس تل ـــا تعك ـــاً م ـــه غالب ـــة وعادات العام
ـــاقطة،  ـــة الس ـــك الحال ـــري تل ـــيئاً غ ـــرى ش ـــا أن ن ـــبة لن ـــداً بالنس ـــب ج ـــن الصع ـــه م ـــها؟ إن عكس

ـــا.   ـــا وبيئتن ـــداً يف ثقافتن ـــون ج ـــا منغمس ألنن
إن عمـــل اللـــه يف قلوبنـــا يهـــدف، مـــن بـــني أمـــور أخـــرى، إىل توجيهنـــا إىل ِقيـــم وأخالقيـــات   
ومعايـــري ملكـــوت اللـــه. وكـــام ســـرى يف درس هـــذا األســـبوع، فـــإن هـــذه الِقيـــم واألخالقيـــات 
ـــا. وكان  ـــا فيه ـــا وترعرعن ـــي ُولدن ـــك الت ـــن تل ـــان ع ـــب األحي ـــرياً يف أغل ـــف كث ـــري تختل واملعاي

ـــاً. ـــا أيض ـــن إىل تعلّمه ـــاج نح ـــام نحت ـــدروس، ك ـــك ال ـــم تل ـــذ تعلّ ـــىل التالمي ع

ـــادم املوافـــق  ـــوم الســـبت الق ـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته ي نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا ال
ـــو(.  ـــار )ماي 28 أي
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22 أيار )مايو( األحد

َعظََمُة التواضع

َمــن ال يطمــح إىل الَعظََمــِة؟ مبعنــى، َمــن منَّــا ال يريــد أن يكــون عظيــامً أو أن يقــوم بأعــامل   
عظيمــة؟ إن هــذه الرغبــة ال تنشــأ دامئــاً بدافــع األنانيــة أو حــب الــذات أو التََكــّر. بــل ميكــن 
ــام بــه مــن أمــور عــىل أفضــل  ــل يف رغبتــك يف القيــام مبــا عليــك القي لهــذا الطمــوح أن يتمثّ
وجــه، رمبــا عــىل أمــل أن يــؤول مــا تقــوم بــه عــىل جلــب الركــة لآلخريــن. )انظــر أيضــاً ســفر 

الجامعــة 9 : 10(. 
مــع ذلــك، فــإن املشــكلة تكمــن يف تعريــف »الَعظََمــة.« فكــم مــن الســهل بالنســبة لعقولنــا   
البرشيــة الســاقطة إدراك هــذا املفهــوم بطريقــة تختلــف اختالفــاً كبــرياً عــن نظــرة اللــه إليــه.

ــا أن  ــُة الحقيقيــة، وكيــف لن ــه يســوع، مــا هــي الَعظََم اقــرأ متــى 18 : 1-4. وفقــاً ملــا قال
ــا؟ ــة عــىل حياتن ــا مــن تطبيــق تلــك الَعظََم نفهمهــا بطريقــة متكّنن

 

ــْن َوَضــَع  عنــد تعريــف املســيح للعظمــة، دعــا طفــالً ليقــف أمامــه ومــن ثــم قــال » ‘فََم  
ــى 18 : 4(. مل يتحــدث  ــاَمَواِت’ « )مت ــوِت السَّ ــُم يِف َملَُك ــَو األَْعظَ ــِد فَُه ــَل هــَذا الَْولَ ــُه ِمثْ نَْفَس
ــري  ــل خ ــى فاع ــم، أو حت ــامل عظي ــَل أع ــامً أو رُج ــرشاً عظي ــرء مب ــون امل ــن أن يك ــيح ع املس
ق( عظيــم. الَعظََمــُة، يف نظــر اللــه، هــي مــا نحــن عليــه مــن الداخــل وليــس مــا نقــوم  )متصــدِّ
بــه يف الظاهــر، هــذا عــىل الرغــم مــن أن مــا ال شــك فيــه هــو أن مــا نحــن عليــه مــن الداخــل 

ســوف يؤثــر عــىل مــا نقــوم بــه يف الظاهــر.  
ــا. فعــىل كل  ــا به ــاس ال يعّرفُونَه ــة معظــم الن ــة بطريق ــّرف الَعظََم الحــظ أن املســيح يع  
حــال، َمــن ِمّنــا يســتيقظ يف يــوم مــا ويقــرر أن الَعظََمــة التــي يريدهــا يف الحيــاة هــي أن يكــون 
ــا أن نطمــح إىل يشء مــن هــذا  ــاً بالنســبة لن ــدو األمــر غريب ــل طفــل صغــري؟ يب متواضعــاً مث
القبيــل، ولكــن ســبب اســتغرابنا مــن ذلــك هــو أننــا ملوثــون مببــادئ وأفــكار ومفاهيــم العــامل 

الســاقط الــذي نعيــش فيــه. 
مــا معنــى أن تكــون متواضعــاً مثــل طفــل صغــري؟ إن أحــد مــؤرشات التواضــع هــو الطاعــة،   
ووضــع مشــيئة اللــه قبــل مشــيئتنا. فــإذا كنــت عــىل طريــق الخطــأ يف حياتــك فــإن الســبب يف 
ذلــك هــو أنــك تقــف عــىل مســارك الخــاص بــك. والحــل بســيط: تواضــع وارجــع إىل مســار 
اللــه مــرة أخــرى، مــن خــالل إطاعتــك لكلمتــه. فإنــه لــو كان آدم وحــواء قــد بقيــا متواضعــني 
ملــا أخطئــا. إنــه ملـِـن املثــري لالهتــامم مالحظــة أن شــجرة الحيــاة وشــجرة معرفــة الخــري والــرش 
كانتــا كلتيهــام موجودتــني يف وســط الجنــة. ففــي كثــري مــن األحيــان ال يكــون كالً مــن الحيــاة 

والّدمــار بعيديــن عــن بعضهــام البعــض. والخــط الفاصــل بينهــام هــو التواضــع.
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مـــا هـــي بعـــض املواقـــف واألفـــكار األخـــرى، التـــي تتعـــارض مـــع كلمـــة اللـــه، والتـــي 
ـــوم الســـبت؟ ـــك إىل الصـــف ي ـــال بإجابت ـــامل؟ تع ـــا بالع ـــط بســـبب ارتباطن ـــا فق نتمســـك به

23 أيار )مايو( االثنني

َعظََمة املغفرة

ــن آدم  ــدءاً م ــني األشــخاص. فب ــات ب ــا يف العالق ــب الســقوط ميكــن رؤيته إنَّ أســوأ عواق  
الــذي حــاول إلقــاء اللــوم عــىل حــواء عنــد ارتكابــه للخطيــة )تكويــن 3 : 12( وصــوالً إىل هــذه 
اللحظــة مــن عاملنــا، أُفِْســد وتدهــور جنســنا البــرشي نتيجــة الــرصاع بــني األفــراد وبعضهــم 
البعــض. ولألســف، الرصاعــات ليســت يف العــامل الدنيــوي فحســب لكنهــا يف داخــل الكنيســة 

كذلــك.

اقــرأ متــى 18 : 15-35. مــاذا يخربنــا املســيح هنــا؟ ملــاذا نحــن يف كثــري مــن األحيــان ال نتبــع 
ــه لنا؟  كام

 

دعونــا نواجــه األمــر: إنــه مــن األســهل أن تذهــب مــن وراء الشــخص وتشــكو منــه بــدالً   
مــن الذهــاب إليــه مبــارشة والعمــل عــىل تســوية األمــور العالقــة بينكــام. وهــذا بالضبــط هــو 
ــا القيــام بذلــك  الســبب يف أننــا ال نريــد أن نفعــل ذلــك، عــىل الرغــم مــن أنــه قــد طُلــب ِمنَّ
ِمــن ِقبــل الــرب. ومــع ذلــك، يعلّمنــا املســيح أن نذهــب مبــارشة إىل الشــخص الــذي ألحــق 
بنــا األذى ونحــاول اســتعادة عالقتنــا معــه. وإذا مل يكــن الشــخص متقبــالً لذلــك األمــر، فهنــاك 

تعليــامت إضافيــة.
» ‘ألَنَّــُه َحيْثـُـاَم اْجتََمــَع اثَْنــاِن أَْو ثثاَلَثـَـٌة ِباْســِمي فَُهَنــاَك أَكُــوُن يِف َوْســِطِهْم’ « )متــى 18 : 20(.    
انظــر إىل الســياق هنــا؛ فــإن األمــر يتعلــق بالتأديــب واســرتداد شــخص آخــر. )نحــن منيــل إىل 

تطبيــق هــذه اآليــة عــىل نطــاق أوســع، بــدالً مــن تطبيقهــا عــىل أنفســنا بصفــة شــخصية.(
يقــول املســيح أن الــروح القــدس يكــون حــارضاً عندمــا تكــون هنــاك مجموعــة صغــرية   
ــدأ  ــه الفــداء. ويب ــذي يقــوم ب ــل ال تحــاول اســرتداد شــخص مؤمــن. هــذا هــو العمــل الجمي
أمــر اســرتداد الشــخص مــن خــالل القيــام، بتواضــع، بعمــل الــيء الصــواب والتحــّدث بصــورة 
مبــارشة مــع الشــخص الــذي أرّض بــك. وهــذا، أيضــاً، ســيكون مثــاالً آخــر عــىل عظمــة أولئــك 

الذيــن يقومــون بــيء مــن هــذ القبيــل.  

اقرأ متى 18 : 21-35. ما هي النقطة الهامة التي يؤكد عليها املسيح يف هذه اآليات؟ 
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اٍت« فــإن مــا يقولــه  ًة َســبَْع َمــرَّ عندمــا يقــول املســيح أنــه علينــا أن نغفــر »إِىَل َســبِْعنَي َمــرَّ  
ــأن  ــاٌد بش ــيح ج ــرة. إن املس ــن املغف ــف ع ــا أن نتوق ــب علين ــه ال يج ــو أن ــر ه ــع األم يف واق
رضورة أن نغفــر ونســامح، ليــس ملنفعــة اآلخريــن فحســب وإمنــا ملنفعتنــا نحــن أيضــاً. انظــر 
ــه ميكــن أن  ــة املغفــرة. فإن ــه املســيح ليؤكــد عــىل أهمي ــذي نطــق ب ــل ال إىل مــدى قــوة املث
تُغفــر لنــا أمــوراً كثــرية ِمــن ِقبــل اللــه والنــاس؛ وهــذا هــو كل مــا تــدور بشــارة اإلنجيــل حوله، 
إنــه الغفــران )انظــر خــروج 32 : 32؛ أعــامل الرســل 5 : 31؛ كولــويس 1 : 14(، ولكــن إذا كنــا 
ال نغفــر لآلخريــن، بالطريقــة التــي ُغفــر لنــا بهــا ِمــن ِقبــل اللــه، فإنــه ميكننــا مواجهــة عواقــب 

وخيمــة.

ـــة  ـــت متاح ـــي أصبح ـــرة الت ـــب ويف املغف ـــر يف الصلي ـــان النظ ـــداً إمع ـــم ج ـــن امله ـــاذا م مل
ـــه  ـــا تتطلب ـــو م ـــذا ه ـــك، إذا كان ه ـــن أجل ـــذا م ـــل ه ـــد فع ـــه ق ـــإذا كان الل ـــه؟ ف ـــا بفضل لن
ـــاً  ـــك حالي ـــدا ل ـــا ب ـــن، مه ـــر لآلخري ـــم أن تغف ـــك أن تتعل ـــف ميكن ـــاك، فكي ـــرة خطاي مغف

ـــك؟ ـــام بذل ـــتحيل القي ـــن املس ـــه م أن

24 أيار )مايو( الثاثاء

أصنام النَّْفس

ــا النظــر إىل هــذه  ــد، كيــف ميكنن ــا مســيحيو العهــد الجدي ــى 19 : 1٦-30. بوصفن ــرأ مت اق
القصة اليوم؟ ما هي الدروس التي ميكننا االستفادة منها يف هذه القصة؟ 

 

عــىل الرغــم مــن أننــا مل نُخــر بالكثــري مــن األمــور املحــددة عــن هــذا الشــخص، إال أنــه   
ميكننــا مالحظــة بعــض النقــاط البــارزة. كان هــذا الرجــل غنيــاً ورئيســاً )انظــر لوقــا 18 : 18(، 
وكان عــىل مــا يبــدو يتبــع رشيعــة اللــه بالتــزام شــديد جــداً. وميكننــا أن نــرى أيضــاً أنــه كان 
ــر؛  ــن لوث ــر بقصــة مارت ــك األم ــا ذل ــا، يذكّرن ــا. وإىل حــد م ــا يشء م ــه ينقصه يشــعر أن حيات
فعــىل الرغــم مــن أنــه كان راهبــاً تقيــاً يف الظاهــر، إال أنــه كان يف داخــل نفســه غــري راٍض عــن 
حياتــه الروحيــة، وكان يُصــارع مــع فكــرة يقــني الخــالص. ويف كلتــا الحالتــني، َشــَعَر الرجــالن 

أن الهــّوة بينهــام وبــني اللــه مــا كانــت لــرُتَْدم بواســطة أعاملهــام الخارجيــة. 
»كان هــذا الرئيــس يقــدر بــره الــذايت تقديــرا عظيــام ومل يكــن يف الحقيقــة يظــن نفســه   
ناقصــا يف يشء، ومــع ذلــك فهــو مل يكــن راضيــا عــن نفســه كل الــرىض فلقــد أحــس بحاجتــه إىل 
يشء مل يكــن ميلكــه. أفــال ميكــن أن يباركــه يســوع كــام بــارك األوالد ويشــبع حاجــة نفســه« 

ــال، صفحــة 489(. )روح النبــوة، مشــتهى األجي
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قـد يقـول بعـض النـاس أن املسـيح، يف هـذه القصـة، كان يُعلّـم بأننـا نحصـل عـىل الحيـاة   
األبديـة اعتـامداً واسـتناداً إىل أعاملنـا الحسـنة. فعـىل كل حـال، يقـول املسـيح يف متـى 19 : 17 
»َولِكـْن إِْن أََرْدَت أَْن تَْدُخـَل الَْحيَـاَة فَاْحَفـِظ الَْوَصايَـا.« لو كان هذا هو النـص الوحيد يف الكتاب 
املقـدس بشـأن هـذا املوضـوع لـكان مبقـدور املـرء أن يجـادل هنـا مرهنـاً صحـة اإلدعـاء بأنـه 
ميكننـا الحصـول عـىل الحياة األبدية بواسـطة األعامل الحسـنة. لكن هناك نصوصـاً كثرية أخرى 
بشـأن هـذا املوضـوع، خاصـة يف كتابـات بولـس، تُعلّـم بـأن النامـوس ال يخلّص ولكنـه باألحرى 
يُشـري إىل حاجتنـا للخـالص )انظـر روميـة 3 : 28؛ غالطيـة 3 : 21 و 22؛ روميـة 7 : 7(. بـدالً من 
ذلـك، ال بـد وأن املسـيح كان يوّجـه هـذا اإلنسـان الحاكـم إىل أن يـرى حاجتـه الشـديدة إىل ما 
هـو أكـر مـام كان يقـوم بـه. فعىل كل حـال، إذا كان بإمكان حفـظ الناموس وحـده أن يخلّصنا، 
لـكان هـذا الرجـل قـد حصل عـىل الخالص بالفعل، مبـا أنـه كان ُمَدقّقاً جداً يف حفظـه للناموس. 
إن بشـارة اإلنجيـل بحاجـة إىل اخـرتاق القلب والنفـاذ إىل أصنام النفس مبـارشة، ويجب أن يتم 
التخـي عـن أي يشء نتشـبث بـه ويقـف عائقاً أمام عالقتنا مـع الله. ويف حالة هذا الشـاب، كان 
املـال هـو العائـق. وقـد أشـار املسـيح إىل كيـف أنه مـن الصعـب عىل اإلنسـان الغنـي الحصول 
عـىل الخـالص؛ ومـع ذلـك، فإنه بعد هـذا الحوار بفـرتة قصرية، يرد لنـا لوقـا يف إنجيله القصة 

، عىل الخـالص )انظر لوقـا 19 : 10-1(.  الجميلـة املتعلقـة بحصـول َزكَّا، الَغِنـيُّ

ــألت املســـيح نفـــس الســـؤال، فـــا هـــو يف  إذا كنـــت يف موقـــف الشـــاب الغنـــي وسـ
اعتقـــادك الـــيء الـــذي ســـيقوله لـــك املســـيح؟ أمعـــن التفكـــري فيـــا ينطـــوي عليـــه 

جوابـــك.

25 أيار )مايو( األربعاء

»َفَاَذا يَكُوُن لََنا؟«

ما الذي جرى بعد حادثة الشاب الغني مبارشة؟ 
ٍء َوتَِبْعَناَك. فاََمَذا يَُكـوُن لََنا؟’  »فَأََجـاَب بُطْـُرُس ِحيَنِئـٍذ َوقَـاَل لَـُه: ‘َها نَْحـُن قَـْد تََركَْنـا كُلَّ يَشْ  

« )متـى 19 : 27(.  
ال يـرد ِذكـر أي يشء يف النـص الكتـايب يخرنـا عـن الدافـع وراء هذا السـؤال، ولكن ميكن أن   
يكـون ذلـك مجـرد رّد فعـل مبـارش ملـا فعلـه الشـاب الغنـي حيث تـرك املسـيَح ومـض حزيناً. 
فقـد بـدا أن بطـرس كان يعنـي ضمنـاً أنـه هـو والتالميـذ اآلخرين قـد تركـوا كل يشء من أجل 
ن بقـوا معه فرتة  ن رفضـوا املسـيح، أو ِممَّ املسـيح، وبأنهـم ليسـوا مثـل هـذا الرجـل وغـريه ِممَّ
مـن الوقـت ثـم تركـوه. فقـد رأى بطـرس أنـه قـد ظّل هـو والتالميـذ اآلخـرون أمناء للمسـيح 

رغـم التكلفـة الشـخصية الكبـرية. وهكـذا، فإن السـؤال هـو: »فَـاَمَذا يَُكـوُن لََنا؟«
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مـن منظورنـا اليـوم، قـد ننظـر إىل هـذا السـؤال عىل أنـه مؤرش آخـر إىل مدى مـا كان عليه   
التالميـذ مـن قسـاوة قلبيـة وبـالدة روحية )وهـذا صحيح إىل حد مـا(. ومن ناحية أخـرى، ملاذا 
ال يسـأل املـرء سـؤاالً مثـل السـؤال الذي طرحه بطـرس؟ ملاذا ال يحـق لبطرس أن يسـأل عن ما 

سـيحصل عليـه نتيجة إتباعه املسـيح؟
فعـىل كل حـال، الحيـاة هنـا صعبـة، حتـى بالنسـبة ألولئـك الذيـن لديهـم أفضل مـا تقدمه   
هـذه الحيـاة. نحـن جميعـاً ُعرضـة للصدمـات واملحبطـات واآلالم الناجمة عن وجودنـا يف عامل 
سـاقط. يف القـرن التاسـع عـرش، كتـب مفكـٌر إيطـايٌل يُدعـى جياكومـو ليوبـاردي عـن التعاسـة 
الطاغيـة التـي يُعـاين منهـا البـرش، وقال أنـه »مادام اإلنسـان يشـعر بالحياة فإنه سيشـعر كذلك 

باالسـتياء واملعانـاة واألمل.«
إن الحيـاة يف كثـري مـن األحيـان هي رصاع، والخـري يف هذا العامل ال يتسـاوى دامئاً، من حيث   
توافـره وانتشـاره، مـع الـرش. لـذا فـإن سـؤال بطـرس يبـدو منطقيـاً جـداً. وألن الحيـاة صعبة، 
فـام هـي االسـتفادة التـي تأتينـا ِمن إتِّباع املسـيح؟ مـا الذي نتوقعه مـن إقدامنا عـىل التكريس 

الـذي يطلـب املسـيح ِمنَّا أن نتحـىّل به؟ 

كيف ردَّ املسيح عىل سؤال بطرس؟ )انظر متى 19 : 20-28 : 16.(
 

الحـظ أن املسـيح مل يوبّـخ بطـرس عـىل أنانيته، أو ما شـابه، وإمنـا أعطاه جوابـاً واضحاً جداً   
مـن البدايـة، ومـن ثـم نطـق باملَثَـِل املتعلّـق بالعـاّمل وأجورهم. وعـىل الرغم مـن أن كثرياً من 
النقـاش والجـدال قـد دار حـول معنـى هـذا املَثَـل، إال أن النقطة األساسـية واضحة: إننا سـوف 

نحصـل مـن املسـيح عىل مـا َوَعدنـا به.  

إذا حــدث وســألك شــخص مــا الســؤال التــايل، »مــا الــذي ســتحصل عليــه مقابــل خدمتــك 
للمســيح؟« فكيــف ســتجيب عــىل هــذا الســؤال؟ 

26 أيار )مايو( الخميس

»نَْسَتِطيُع«

ـــام(  ـــا )وأمه ـــوب ويوحن ـــة بيعق ـــوم الخاص ـــة الي ـــىل قص ـــد ع ـــكل جي ـــم بش ـــي نحك ـــه ل إن  
ـــَدث  ـــا أوالً أن نقـــوم بقـــراءة لوقـــا 9 : 51-56. فقـــد وقـــع هـــذا الَح يف متـــى 20 : 20-27، علين
ـــؤال  ـــن س ـــام م ـــل أي ـــك قب ـــليم، وكان ذل ـــم إىل أورش ـــذه يف طريقه ـــا كان املســـيح وتالمي عندم
يعقـــوب ويوحنـــا بشـــأن مـــا إذا كان ميكنهـــام الجلـــوس عـــن يســـار وميـــني يســـوع يف امللكـــوت.
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اقـــرأ متـــى 20 : 20-27. مـــاذا تخربنـــا اآليـــات يف لوقـــا 9 : 51-5٦ عـــن مـــدى اســـتعداد 
ـــوت؟  ـــار وميـــني املســـيح يف امللك ـــا للجلـــوس عـــىل يس ـــوب ويوحن يعق

 

ـــري  ـــر بكث ـــد، كان إنشـــغالهام مبســـتقبلهام أك ـــا الرع ـــا، ابن ـــوب ويوحن ـــن الواضـــح أن يعق م  
ـــق  ـــري يف املناط ـــال للتبش ـــد أُرس ـــا ق ـــد أن كان ـــى بع ـــم، حت ـــن حوله ـــالص َم ـــغالهام بخ ـــن إنش م
ـــه  ـــا إلي ـــا نظرن ـــبيهة مب ـــا ش ـــد م ـــي إىل ح ـــة، ه ـــا الخاص ـــة، بطريقته ـــذه القص ـــاورة. إن ه املج
يف درس األمـــس حـــول ســـؤال بطـــرس املتعلـــق مبـــا ســـيحصلون عليـــه مقابـــل إتباعهـــم 

للمســـيح. 
ـــا  ـــاَمِن َم ـــتاَُم تَْعلَ ـــاَل: لَْس ـــوُع َوقَ ـــاَب يَُس ـــا. » ‘فَأََج ـــيح هن ـــة املس ـــري يف إجاب ـــن التفك أمع  
ـــِة  بَْغ ـــا ِبالصِّ ـــا، َوأَْن تَْصطَِبَغ ـــا أَنَ بَُه ـــْوَف أرَْشَ ـــي َس ـــَكأَْس الَِّت ـــا الْ بَ ـــتَِطيَعاِن أَْن ترَْشَ ـــاِن. أَتَْس تَطْلُبَ
ــا’ « )متـــى 20 : 22(. وبعبـــارة أخـــرى، معنـــى أن تنتفـــع باملجـــد  ــا أَنَـ الَِّتـــي أَْصطَبـــُغ ِبَهـ
املســـتقبي للمســـيح هـــو أن تشـــاركه أوالً يف معاناتـــه وموتـــه، وهـــو الـــيء الـــذي مل يتوقعانـــه 
ـــتَِطيُع’ « )متـــى 20 : 22(  ومل يكونـــا ُمســـتعَدين لـــه. وحقيقـــة أنهـــام أجابـــا عـــىل الفـــور، » ‘نَْس
ـــك يف  ـــيعرفان ذل ـــا س ـــام كان ـــأنه. لكنه ـــيح بش ـــام املس ـــا كان يحذره ـــا م ـــام مل يعرف ـــر أنه تُظه

ـــاف.  ـــة املط نهاي
ـــام  ـــه في ـــري في ـــض نحـــن بحاجـــة إىل التفك ـــو تناق ـــامم، وه ـــرياً لالهت ـــاً مث ـــا تََناقُض ـــِرد هن ويَ  
ـــا  ـــل ُوعدن ـــا بأشـــياء رائعـــة، ب ـــد ُوعدن ـــا يف درس األمـــس، نحـــن ق ـــق بأنفســـنا. فكـــام رأين يتعل
ـــت نفســـه أيضـــاً،  ـــا يســـوع. يف الوق ـــى 19 : 29( إذا نحـــن إتبعن ـــة« )مت ـــاة األبدي ـــى »بالحي حت
ـــون  ـــاً تك ـــة، وأحيان ـــتَلِزم تكلف ـــامل يَْس ـــذا الع ـــيح يف ه ـــاع املس ـــدس أن إتّب ـــاب املق ـــح الكت يوّض
ـــه  ـــق أن ـــت الح ـــرس يف وق ـــال لبط ـــد ق ـــه ق ـــيح نفس ـــداً. وكان املس ـــرية ج ـــة كب ـــك التكلف تل
ـــّر  ـــىل م ـــني ع ـــن املؤمن ـــري م ـــع كث ـــد دف ـــا 21 : 18 و 19(. وق ـــر يوحن ـــهيداً )انظ ـــيموت ش س
ـــن  ـــون م ـــد يك ـــة، ق ـــيح. يف الحقيق ـــم املس ـــاً إلتّباعه ـــاً باهظ ـــوم، مثن ـــى الي ـــل وحت ـــخ، ب التاري
الحكمـــة أن نســـأل أنفســـنا مـــا إذا كان هنـــاك يشء خطـــأ يف ســـرينا مـــع الـــرب إذا كنـــا مل 
ـــزال  ـــي ال ت ـــة، فه ـــت التكلف ـــاً كان ـــه أي ـــك، فإن ـــع ذل ـــه. وم ـــا ل ـــاً إلتباعن ـــاً باهظ ـــد مثن ـــع بع ندف

ـــا. ـــن أجلن ـــيح م ـــه املس ـــام ب ـــا ق ـــة مب ـــة مقارن ـــة رخيص تكلف

ما الذي تكلفته نتيجة إتِّباِعك للمسيح؟ فكر َملِّياً يف ما تتضمنه إجابتك.
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27 أيار )مايو( الجمعة

ملزيد من الدرس
عـىل مـّر العصـور دافـع بعـض النـاس عـن مـا يُطلـق عليـه يف بعـض األحيـان اسـم »القانـون   

الطبيعـي.« وعـىل الرغـم مـن أنَّ هـذا القانـون يـأيت يف العديـد مـن األشـكال والصـور، إال أن الفكـرة 

التـي ينطـوي عليهـا هـي أنـه ميكننـا أن نسـتمد مـن العـامل الطبيعـي مبـادئ أخالقية ميكن أن تسـاعد 

يف توجيـه ترصفاتنـا. ومبعنـى آخـر، فإنـه بالنسـبة لنـا كمسـيحيني يؤمنـون أن الطبيعـة هـي »الكتـاب 

الثـاين« للـه، نحـن ميكننـا أن نقبـل بـأن هنـاك شـيئاً مـن الحقيقة يف الفكـرة أعـاله. عىل سـبيل املثال، 

انظـر إىل حديـث بولـس يف روميـة 1: 18-32 بشـأن مـا ال بـد وأن النـاس قد عرفوه عـن الله من خالل 

العـامل الطبيعـي. ويف الوقـت ذاتـه، أيضـاً، نحـن ال ميكننـا أن ننـىس أن هـذا عـامل سـاقط، وبأننـا ننظـر 

إليـه ونتصـّوره بعقول سـاقطة ومفسـدة بالخطيـة. لذلك فإنه ليس من املفاجئة أن نسـتخلص دروسـاً 

أخالقيـة خاطئـة مـن الطبيعـة. عـىل سـبيل املثـال، كان الفيلسـوف اليونـاين أرسـطو، وهـو واحـد مـن 

أعظـم العقـول البرشيـة يف العصـور القدميـة، من مؤيـدي العبودية واسـرتقاق البرش وذلك اسـتناداً إىل 

فهمـه للطبيعـة. فبالنسـبة لـه، تُعلـن الطبيعـة عن فئتني مـن الناس، إحداهـام »أدىن مرتبة وأقل شـأنا 

مـن الفئـة األخـرى، متامـاً كام أن الحيوان أدىن شـأناً من اإلنسـان.« هـذا هو مجرد مثـال واحد من بني 

العديـد مـن األمثلـة التـي ميكننـا إيجادهـا حول كيـف أن املبـادئ والِقيم واألفـكار الدنيويـة تتضارب 

مـع تلـك التـي مللكـوت اللـه. ولهذا نحـن جمعياً، بغض النظـر عن املكان الـذي ُولدنـا أو ترعرعنا فيه، 

بحاجـة إىل دراسـة كلمـة الله لنسـتمد منهـا األخالقيات والِقيـم واملبادئ التي ينبغـي أن تحكم حياتنا. 

فإنـه مـا مـن يشء آخـر يُعـد جديـراً بالثقة يف حـد ذاته.

أسئلة للنقاش
1. يدعونـا املسـيح إىل أن نغفـر ألولئـك الذين يسـيئون إلينا ويـرّضون بنا. وهذا يتضمـن أفراد 
أرستنـا. فكّـر يف شـخص قريب لك ألحـق بك الـرضر واألذى. وعىل الرغم من أن آثـار الندوب قد 

تبقـى عـىل الـدوام، كيف تصل إىل النقطـة التي ميكنك فيها أن تغفر وتسـامح؟
2. يف الصـف ناقشـوا إجابتكـم عـىل أسـئلة يوم األحـد املتعلقة بالتصـادم بني ِقِيـم املجتمع 

وبـني قيـم الكتـاب املقـدس. كيـف ميكننا كمسـيحيني العمـل من خال هـذه االختافات؟
3. متعـن يف فكـرة العظمـة املتمثلـة يف التحـي بتواضـع األطفـال؟ مـاذا يعني ذلك بالنسـبة لنا 

كمسحيني؟ 
4. كأدفنتسـت سـبتيني، نحـن نؤمن بوجـوب إطاعة رشيعة الله، الوصايـا العرش، ونحن محقون 
يف هـذا. مـع ذلـك، مـاذا ينبغـي لقصة الشـاب الغني أن تخربنا عن السـبب الـذي يجعل الِحفظ 
ِحيَحة تشـتمل عىل  الظاِهـرِّي لنامـوس الله، رغم أهميته، غري كاٍف، وأن املسـيحية الَحِقيِقّية الصَّ

أمـور كثرية مبـا يف ذلك إطاعـة الناموس؟
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28 أيار )مايو( - 3 حزيران )يونيو(الدرس العارش

املسيح يف أورشليم

السبت بعد الظهر
ـــا 14  ـــة 4 : 13-16؛ رؤي ـــى 21 : 1-46؛ رومي ـــا 9 : 9؛ مت ـــبوعية: زكري ـــع األس املراج

ـــى 22 : 15-1. ـــل 6 : 7؛ مت ـــامل الرس : 7-12؛ أع
آيـــة الحفـــظ: »َقـــاَل لَُهـــْم يَُســـوُع: ‘أََمـــا َقَرأْتُـــْم َقـــطُّ يِف الْكُُتـــِب: الَْحَجـــُر الَّـــِذي 
بِّ كَاَن هـــَذا َوُهـــَو  اِويَـــِة؟ ِمـــْن ِقَبـــِل الـــرَّ َرَفَضـــُه الَْبنَّـــاُؤوَن ُهـــَو َقـــْد َصـــاَر َرأَْس الزَّ

ــى 21 : 42(.   ــا!’ « )متـ ــٌب يِف أَْعُيِنَنـ َعِجيـ

الً فَلْيَُكـــْن لَُكـــْم  قـــال املســـيح يف متـــى 20 : 27 و 28 » ‘َوَمـــْن أََراَد أَْن يَُكـــوَن ِفيُكـــْم أَوَّ  
ـــْن  ـــًة َع ـــُه ِفْديَ ـــِذَل نَْفَس ـــِدَم، َولِيَبْ ـــْل لِيَْخ ـــَدَم بَ ـــأِْت لِيُْخ ـــْم يَ ـــاِن لَ ـــَن اإِلنَْس ـــاَم أَنَّ ابْ ـــًدا، 28 كَ َعبْ
ـــاش  ـــذي ع ـــياء، وال ـــق كل األش ـــذي َخل ـــدي ال ـــه الرم ـــيح، اإلل ـــا أن املس ـــد هن ـــَن.’ « نج كَِثريِي
ـــي احتياجـــات الضالـــني واملـــرىض واملعوزيـــن، وهـــم الذيـــن  حيـــاة خـــاِدم هنـــا عـــىل األرض، يُلبّ
ـــن  ـــوع م ـــل هـــذا الن ـــم مث ـــدأ يف فه ـــكاد نب ـــا بال ـــه. إنن ـــون يســـخرون من ـــم ال يزال كان معظمه
ـــي  ـــة الت ـــاة الخدم ـــم أن حي ـــيح.  ورغ ـــب املس ـــن جان ـــذات م ـــران ال ـــة ونك ـــار َوالتَّْضِحيَ اإْلِيثَ
ـــارة لإلعجـــاب والدهشـــة  ـــر إث ـــا هـــو أك ـــرية لإلعجـــاب والدهشـــة إال أنَّ م عاشـــها املســـيح مث
هـــو أن اللـــه الرمـــدي، اللـــه املتجّســـد، قـــد عمـــل عـــىل تنفيـــذ القصـــد األســـايس مـــن مجيئـــه 
ـــة  ـــار َوالتَّْضِحيَ ـــَغ اإْلِيثَ ـــد بل ـــَن’ «. وق ـــْن كَِثريِي ـــًة َع ـــُه ِفْديَ ـــِذَل نَْفَس ـــو » ‘لِيَبْ إىل األرض، أال وه
ـــتَِهي... أَْن  ـــى املالئكـــة »تَْش ـــه حت ـــه يف رِسِّ نجـــد أن ـــب املســـيح ذروت ـــذات مـــن جان ونكـــران ال
ـــىل درس  ـــرة ع ـــنلقي نظ ـــب. س ـــو الصلي ـــرِّ ه ـــذا ال ـــرس 1 : 12( - وه ـــِه )1بط ـــَع« َعلَيْ تَطَّلِ
ـــا  ـــا املســـيح عندم ـــادى به ـــي ن ـــم الت هـــذا األســـبوع وعـــىل بعـــض األحـــداث الرئيســـية والتعالي
ـــاس،  ـــن الن ـــري م ـــل الكث ـــو ويأم ـــام كان يرج ـــاً، ك ـــكاً دنيوي َج مل ـــوَّ ـــليم، ال ألن يُت ـــاء إىل أورش ج

ـــوس 5 : 21(. ـــِه« )2كورنث ـــِه ِفي ـــرَّ الل ـــُن ِب ـــرَي نَْح ـــا، لَِنِص ـــًة ألَْجلَِن ـــري »َخِطيَّ ـــي يُص وإمنـــا ل

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
4 حزيـــران )يونيـــو(.
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29 أيار )مايو( األحد

املجيء املتنبأ عنه

بعـــد الســـبي الـــذي دام 70 عامـــاً، بـــدأ اليهـــود يف العـــودة إىل أورشـــليم. وقـــد كانـــوا   
متحمســـني إلعـــادة بنـــاء الهيـــكل، ولكـــن إْذ تـــم وضـــع أساســـات الهيـــكل، أدرك أولئـــك الذيـــن 
ـــاه ســـليامن يف الســـابق، أن هـــذا  َل الرائـــع الـــذي بن ـــَت ]الهيـــكل[ األَوَّ ـــَن َرأَْوا الْبَيْ تذكـــروا الَِّذي
الهيـــكل الثـــاين لـــن يكـــون بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال قريبـــاً مـــن روعـــة وبهـــاء هيـــكل 

ســـليامن. ولهـــذا »بََكـــْوا ِبَصـــْوٍت َعِظيـــٍم« )عـــزرا 3 : 12(. 
ـــان يف  ـــني كان يقف ـــن رُجلَ ـــع م ـــري املتوق ـــجيع غ ـــض التش ـــىل بع ـــعب ع ـــل الش ـــد حص وق  
ـــي  ـــي َحجَّ ـــام النب ـــد ق ـــا. وق ـــى زكري ـــاب يدع ـــي ش ـــي ونب ـــى َحجَّ ـــوز يُدع ـــي عج ـــطهم: نب وس
ـــأن املجـــد الحقيقـــي لهيـــكل ســـليامن مل يكـــن بفضـــل مـــا قـــام بـــه ســـليامن  بتذكـــري الشـــعب ب
أو أي شـــخص آخـــر. وقـــال لهـــم بـــأن ذلـــك الهيـــكل مل يكـــن هيـــكل ســـليامن، وإمنـــا كان 
ـــِزُل  ـــٍل، فَأَُزلْ ـــَد قَلِي ٌة، بَْع ـــرَّ ـــَي َم ـــوِد: ِه ـــاَل َربُّ الُْجُن ـــَذا قَ ـــُه هَك ـــي: »ألَنَّ ـــال َحجَّ ـــه. ق ـــكل الل هي
ـــألُ  ـــِم، فَأَْم ـــتََهى كُلِّ األَُم ـــأيِْت ُمْش ـــِم. َويَ ـــِزُل كُلَّ األَُم ـــَة، َوأَُزلْ ـــَر َوالْيَاِبَس ـــاَمَواِت َواألَْرَض َوالْبَْح السَّ
ـــُد  ـــوِد. َمْج ـــوُل َربُّ الُْجُن ـــُب، يَُق َه ـــُة َويِل الذَّ ـــوِد. يِل الِْفضَّ ـــاَل َربُّ الُْجُن ـــًدا، قَ ـــَت َمْج ـــَذا الْبَيْ ه
ـــَكاِن  ـــَذا الَْم ـــوِد. َويِف ه ـــاَل َربُّ الُْجُن ِل، قَ ـــِد األَوَّ ـــْن َمْج ـــَم ِم ـــوُن أَْعظَ ـــريِ يَُك ـــِت األَِخ ـــَذا الْبَيْ ه

ـــي 2 : 9-6(.  ـــوِد« )جح ـــوُل َربُّ الُْجُن ـــالََم، يَُق ـــي السَّ أُْعِط
بـــل وقـــد صـــارت األمـــور أكـــر تفـــاؤالً عندمـــا تكلـــم النبـــي الشـــاب زكريـــا قائـــالً:   
ـــِك.  ـــأيِْت إِلَيْ ـــُكِك يَ ـــَوَذا َملِ ـــلِيَم. ُه ـــَت أُوُرَش ـــا ِبْن ـــي يَ ـــْوَن، اْهِتِف ـــَة ِصْهيَ ـــا ابَْن ا يَ ـــدًّ ـــي ِج »اِبْتَِهِج
ـــا 9 : 9(.  ـــاٍن« )زكري َ ـــِن أَت ـــٍش ابْ ـــىَل َجْح ـــاَمٍر َوَع ـــىَل ِح ـــٌب َع ـــٌع، َوَراكِ ـــوٌر َوِدي ـــاِدٌل َوَمْنُص ـــَو َع ُه

ـــة  ـــى 21 : 1-11، الخاص ـــي مت ـــات الت ـــىل اآلي ـــة ع ـــوءات املذهل ـــذه النب ـــق ه ـــف تنطب كي
ـــليم؟  ـــيح إىل أورش ـــول املس بدخ

 

ـــب  ـــد رك ـــوك، فق ـــد دخـــول املل ـــت تراعـــى عن ـــي كان ـــة الت ـــادة اليهودي ـــع املســـيح الع »اتب  
ـــأن  ـــأت ب ـــد ســـبقت فأنب ـــوة ق ـــت النب ـــوا. وكان ـــل أن يفعل ـــوك إرسائي ـــاد مل ـــد اعت ـــة كـــام ق داب
مســـيا ينبغـــي أن يدخـــل مملكتـــه بهـــذه الكيفيـــة. ومـــا أن ركـــب يســـوع عـــىل الجحـــش 
ـــه  ـــد حيت ـــاء. وق ـــواز الفض ـــقت أج ـــامء وش ـــان الس ـــار إىل عن ـــات االنتص ـــت هتاف ـــى ارتفع حت
ـــام  ـــه، ك ـــه أن ســـمح ب ـــذي مل يســـبق ل ـــوالء ال ـــل املســـيح اآلن ال ـــم. قب ـــوع كمســـيا ملكه الجم
ـــه جالســـا عـــىل  ـــذ هـــذا كرهـــان عـــىل أن انتظاراتهـــم املفرحـــة ســـتتحقق إذ يرون ـــل التالمي قب
ـــال  ـــم الخي ـــت، وحمله ـــد أذن ـــم ق ـــاعة تحرره ـــد أن س ـــوع تعتق ـــت الجم ـــد كان ـــرش. وق الع
ـــة إرسائيـــل  ـــه فـــرأوا كأن جيـــوش الرومـــان قـــد طـــردت مـــن أورشـــليم وكأن دول عـــىل أجنحت

ـــة 535(. ـــال، صفح ـــتهى األجي ـــوة، مش ـــتقاللها« )روح النب ـــا اس ـــاد إليه ـــد ع ق



80

ـــإن  ـــع هـــذا، ف ـــق. وم ـــد تحق ـــدس ق ـــاب املق ـــه الكت ـــا قال ـــف أن م ـــرى كي ـــراراً، ن ـــراراً وتك م
ـــنا  ـــتخاصها ألنفس ـــا اس ـــي ميكنن ـــدروس الت ـــي ال ـــا ه ـــذاك. م ـــك آن ـــوا ذل ـــاس مل يفهم الن

ـــة؟ ـــّوه الحقيق ـــبقة أن تش ـــكار املس ـــن لألف ـــف ميك ـــول كي ح

3 أيار )مايو( االثنني

املسيح يف الهيكل

منـذ األيـام األوىل للبرشيـة السـاقطة، كانـت الذبائـح الحيوانيـة هي الوسـيلة التـي اختارها   
اللـه لتعليـم العـامل خطـة الخـالص بالنعمـة من خالل اإلميـان يف املسـيا القادم )انظـر رومية 4 : 
13-16(. وميكـن إيجـاد مثـال قـوي لهـذه الحقيقـة يف األصحاح الرابـع من سـفر التكوين حيث 
قصـة قايـني وهابيـل واملأسـاة التـي أعقبـت ذلـك، والتي كانـت العبادة سـبباً لها، مـن بني أمور 
أخـرى )انظـر أيضـاً رؤيـا 14 : 7-123(. وهكذا، فإنه عندما دعا الله بني إرسائيل ليكونوا شـعبه 
َسـًة« )خـروج 19 : 6(، قـام أيضاً بتأسـيس خدمات  ـًة ُمَقدَّ املختـار وليكونـوا »َمْملََكـَة كََهَنـٍة َوأُمَّ
الهيـكل لتكـون مبثابـة رشح أكمـل وأتـم للخـالص. فإنـه بـدءاً مـن خيمـة االجتـامع يف الّريـة، 
مـروراً بهيـكل سـليامن، ووصـوالً إىل الهيـكل الـذي تـم بنـاؤه بعـد العـودة مـن بابـل، كان يتم 

اإلعـالن عـن البشـارة بواسـطة أمثلة ورمـوز خدمـات الهيكل. 
عـىل الرغـم مـن أن اللـه هـو املوحـي بفكـرة بنـاء الهيـكل، وعـىل الرغم مـن أنه هـو الذي   
أعطـى التعليـامت املتعلقـة ببنائـه ومـا مُيـارس فيـه مـن طقـوس، إال أن كائنات برشية سـاقطة 
هـي التـي كانـت تقـوم بإجـراء تلـك الطقوس. وكام هـو الحال مـع أي يشء ينخرط فيـه البرش، 
فقـد أصبحـت خدمـات الهيكل، شـيئاً فشـيئاً ومع مرور الوقت، أقل قداسـة بسـبب مامرسـات 
البـرش غـري املقدسـة. وقـد كانـت هذه هـي نفس الخدمـات التي وضعهـا الله من أجـل اإلعالن 
عـن محبتـه ونعمتـه للعامل السـاقط. وبحلـول الوقت الـذي كان يعيش فيه املسـيح عىل األرض، 
كانـت األمـور قد انحرفت بشـكل رهيب بسـبب جشـع وطمـع الكهنة )نفس األشـخاص الذين 
ُعِهـد إليهـم بـإدارة خدمـات الهيـكل!( »وهكـذا ضاعـت قُدسـية خدمـة الذبائـح وتالشـت من 

أذهـان الشـعب وقلوبهـم إىل حـد كبـري« )روح النبـوة، مشـتهى األجيال، صفحـة 554(. 

اقرأ متى 21 : 12-17. ما هي الدروس التي لنا هنا، كمتعبدين لله؟
 

كـام هـو الحـال يف أماكـن كثرية مـن الكتـاب املقدس، اقتبس املسـيح من األسـفار املقدسـة   
لتثبيـت أفعالـه، وهـو دليـل إضايف عىل أنـه يجب علينا كأتبـاع للرب أن نجعـل الكتاب املقدس 
مركزيـاً فيـام يتعلـق مبجمل نظرتنا للعامل والنظـام األخالقي. وباإلضافة إىل اقتباسـه من الكتاب 



81

املقـدس، كان هنـاك الشـفاء العجيـب للُعمـي والُعـرج. وقـد قدمـت كل هـذه األمـور أدلـة 
أكـر قـوة وإقناعـاً للطبيعـة اإللهيـة للمسـيح وخدمتـه. واملؤسـف واملأسـاوي يف األمـر هـو أن 
أولئـك الذيـن كان ينبغـي أن يكونـوا األكـر حساسـية وتقبّـالً لكل هـذه األدلة كانـوا هم األكر 
محاربـة للمسـيح. فقـد كانوا يخشـون عـىل كنوزهم األرضيـة ومراكزهم بوصفهـم »الوكالء« و 
»األوصيـاء« عـىل الهيـكل. وهكـذا أخفـق الكثريون يف التعـّرف عىل اليء الـذي كانت خدمات 

الهيكل تشـري إليـه: الخالص باملسـيح.

كيـــف ميكننـــا أن نتأكـــد مـــن أننـــا ال نســـمح لرغبتنـــا يف الحصـــول عـــىل أي يشء أو التمســـك 
ـــا  ـــر م ـــرِّض للخط ـــداً، أن يع ـــيئاً جي ـــى وإن كان ش ـــذه األرض، حت ـــىل ه ـــا ع ـــأي يشء هن ب

ـــة يف املســـيح؟ ـــاة األبدي ـــاً: الحي ـــَاً حق هـــو ُمهِّ

31 أيار )مايو( الثاثاء

با مثر

كان تطهــري املســيح للهيــكل عمــالً مــن أعــامل الرحمــة. لقــد كانــت الســاحات التــي يتــم   
فيهــا البيــع والــرشاء هــي الســاحات املخصصــة لألمــم يف الهيــكل، وقــد قََصــد املســيح لبيتــه أن 

يكــون بيــت صــالة وعبــادة لجميــع الشــعوب.
لكــن التطهــري كان عمــالً مــن أعــامل الدينونــة كذلــك. فــإن الكهنــة الذيــن كانــوا يديــرون   
ــم  ــوم دينونته ــد كان ي ــعوب؛ وق ــع الش ــة جمي ــم ملبارك ــوا فرصته ــد ضيّع ــكل ق ــؤون الهي ش
وشــيكاً. فــإذا كان أولئــك النــاس، بعــد كل مــا قــام بــه املســيح ليُعلــن عــن خدمتــه اإللهيــة، 
ال يزالــون يرفضــون قبولــه، فــام الــذي ميكــن أن يحــدث ســوى أن يحصــدوا نتائــج خياراتهــم 

ــة؟ الكئيب

اقرأ متى 21 : 18-22. كيف يرتبط لعن املسيح لشجرة التني بتطهريه للهيكل؟
 

لقــد لعــن املســيح شــجرة التــني لتكــون َمثـَـالً عمليــاً حــول مــا كان ســيحدث للعديــد مــن   
قــادة األمــة اليهوديــة الذيــن كانــوا يف النهايــة ســيحصدون حتــامً مــا قــد زرعــوه. مــع ذلــك، 
يجــب علينــا أن نتذكــر أن هــذا املَثـَـل مل يكــن يشــري إىل جميــع القــادة الدينيــني. فــإن الكثرييــن 
منهــم، يف الواقــع، قــد آمنــوا أن املســيح يســوع هــو املســيّا املنتظــر. »َوكَانـَـْت كَلَِمــُة اللــِه تَْنُمو، 
ــاَن«  ــوَن اإِلميَ ــِة يُِطيُع ــَن الَْكَهَن ــرٌي ِم ــوٌر كَِث ــلِيَم، َوُجْمُه ا يِف أُوُرَش ــدًّ ــُر ِج ــِذ يَتََكاثَ ــَدُد التَّالَِمي َوَع
)أعــامل الرســل 6 : 7(. عــىل أيــة حــال، فإنــه كــام أن شــجرة التــني قــد يبســت ألنهــا مل تــأِت 

بثمــر، كان الهيــكل عــىل وشــك أن يَبْطْــل ألن خدماتــه مل تــأِت بثمــر كذلــك.
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ال بــد وأن لعــن املســيح لشــجرة التــني وكلامتــه القاســية ألولئــك الذيــن اســاءوا اســتخدام   
ــم دروس  ــون تعلّ ــون يحاول ــوا ال يزال ــن كان ــذ الذي ــة للتالمي ــة قوي ــة صدم ــكل كان مبثاب الهي
الرحمــة التــي أعلنهــا املســيح طــوال خدمتــه. كان هــذا هــو نفــس املســيح الــذي أعلــن أنــه مل 
يــأِت ليديــن العــامل بــل ليخلّصــه؛ نفــس املســيح الــذي أعلــن قائــالً، »ألَنَّ ابـْـَن اإِلنَْســاِن لـَـْم يـَـأِْت 
ــاِس، بَــْل لِيَُخلِّــَص« )لوقــا 9 : 56(. لقــد كان كل قــول وكل عمــل يف خدمتــه  ــَك أَنُْفــَس النَّ لِيُْهلِ
ــدة  ــاة جدي ــاس نحــو الرجــاء والوعــد بحي ــه الن ــة الســاقطة ولتوجي مكرســاً الســرتداد البرشي
فيــه. لــذا فــإّن تــرّصف املســيح وحديثــه بهــذه القســوة، وبهــذا الحــزم، قــد فاجــأ التالميــذ، 

ــوا« أو »ُدِهُشــوا« مــام قــام بــه. وهــذا هــو الســبب يف أن متــى كتــب يقــول أنهــم »َغِضبُ

ـــه  ـــه ونعمت ـــة الل ـــاً رحم ـــون كُلي ـــاً يرفض ـــاً أم آج ـــاس إن عاج ـــض[ الن ـــك يف أن ]بع ال ش
)انظـــر تكويـــن ٦ : 13 و 15 : 1٦؛ 19 : 24؛ رؤيـــا 22 : 11(. مـــع ذلـــك، ملـــاذا مـــن 
ـــن  ـــا نح ـــدم قيامن ـــده، وع ـــه وح ـــكام لل ـــن األح ـــواع م ـــك األن ـــدار تل ـــرك إص ـــداً ت ـــم ج امله

بإصدارهـــا، ســـواء فيـــا يتعلـــق باآلخريـــن أو حتـــى بنـــا نحـــن أنفســـنا؟

1 حزيران )يونيو( األربعاء

الَْحَجُر

ـــا؟  ـــه خالله ـــتقوم ب ـــذي س ـــام ال ـــها، ف ـــط لتعيش ـــام فق ـــة أي ـــوى بضع ـــك س ـــن لدي إذا مل يك  
ـــام كان يف  ـــىل األرض بين ـــا ع ـــرية، هن ـــه األخ ـــيح يف أيام ـــا املس ـــام به ـــي ق ـــور الت ـــني األم ـــن ب م
ـــامعيه. ـــوس س ـــاً يف نف ـــراً عميق ـــرتك أث ـــأنها أن ت ـــن ش ـــاً كان م ـــه رسد قصص ـــو أن ـــد، ه الجس

اقرأ متى 21 : 33-4٦. إيل َمن يشري كلَّ وصف من األوصاف التالية؟  
  َصاِحُب الَْكْرِم:  

اُموَن:     الَْكرَّ
  العبيد:  
  االبن:  

 

الحـــظ اقتبـــاس املســـيح املأخـــوذ مـــن مزمـــور 118 : 22 و 23. »إن املســـيح إذ اقتبـــس   
ـــل،  ـــخ إرسائي ـــل يف تاري ـــع بالفع ـــادث وق ـــري إىل ح ـــوض كان يش ـــر املرف ـــة بالحج ـــوة الخاص النب
وكان لـــه عالقـــة ببنـــاء الهيـــكل األول....عندمـــا أُقيـــم هيـــكل ســـليامن أُعـــدت الحجـــارة 
ـــان  ـــد اإلتي ـــار ، إذ بع ـــدران ، يف مقطـــع األحج ـــاس والج ـــا األس ـــيُبنى به ـــي كان س ـــة الت الضخم
ـــل ، ومل  ـــول أو إزمي ـــأس أو مع ـــا ف ـــع عليه ـــأن تُرف ـــموحا ب ـــن مس ـــاء مل يك ـــكان البن ـــا إىل م به
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ـــري  ـــد أيُت بحجـــر كب ـــه . وق ـــكان املخصـــص ل ـــوا كل حجـــر يف امل ـــة إالّ أن يضع ـــىل الفعل ـــن ع يك
ـــاً  ـــدوا لـــه مكان ـــاس . ولكـــن الفعلـــة مل يج ـــكل ليوضـــع يف األس ـــب الش ـــداً وغري ـــم ج الحج
يناســـبه فلـــم يقبلـــوه. وإذ كان ملقـــى هكـــذا يف طريقهـــم دون أن يســـتعمل كان مصـــدر كـــدر 
ـــاؤون  ـــا أراد البن ـــن عندم ـــالً. ولك ـــداً طوي ـــاً أم ـــاً ومطروح ـــل مرفوض ـــد ظ ـــم. وق ـــة له ومضايق
ـــب  ـــاً يتناس ـــامً ومتين ـــراً ضخ ـــدون حج ـــم يج ـــالً لعله ـــوا طوي ـــة بحث ـــر الزاوي ـــوا حج أن يضع
ـــه ....  ـــاء كل ـــل البن ـــل ثق ـــاص ويتحم ـــراغ الخ ـــك الف ـــغل ذل ـــة ليش ـــكل الزاوي ـــع ش ـــكله م ش
ـــَل  ـــالً .... وقُِب ـــذي ظـــل مرفوضـــاً أمـــداً طوي ـــك الحجـــر ال ولكـــن األنظـــار اتجهـــت أخـــرياً إىل ذل
ـــتهى  ـــوة، مش ـــا« )روح النب ـــبه متام ـــه يناس ـــد أن ـــه وُوِج ـــص ل ـــكان املخص ـــع يف امل ـــُر وُوِض الحج

ـــة 562(. ـــال، صفح األجي

اقـــرأ متـــى 21 : 44، مـــرة أخـــرى. يتـــم تصويـــر أمريـــن مختلفـــني متعلقـــني بالحجـــر: األمـــر 
ـــل  ـــو أن تجع ـــاين ه ـــر الث ـــض(؛ واألم ـــس )ترََتَضَّ ـــر وتتك ـــىل الحج ـــقط ع ـــو أن تس األول ه
الحجـــر يســـقط عليـــك ومـــن ثـــم تُْســـَحق ِمـــن ِقَبلـــه. مـــا هـــو الفـــرق الحاســـم بـــني 

هذيـــن األمريـــن؟ )انظـــر كذلـــك مزمـــور 51 : 7 ودانيـــال 2 : 34(.

2 حزيران )يونيو( الخميس

تكْلِفة النعمة

ـــه  ـــل الل ـــن ِقب ـــا ِم ـــا ُخلقن ـــدس هـــي أنن ـــاب املق ـــا يف الكت ـــي نجده ـــة الت ـــار الرائع إن األخب  
ـــك مـــن  ـــة واملـــوت، وذل ـــا جميعـــاً وســـيلة للخـــروج مـــن فـــوىض الخطي ـــر لن ـــذي وفَّ ـــب ال املُِح
ـــذي يظهـــر بطريقـــة أو بأخـــرى  خـــالل ذبيحـــة املســـيح عـــىل الصليـــب. هـــذا هـــو املوضـــوع ال
ـــيح. ـــذي رسده املس ـــايل ال ـــِل الت ـــاً يف املَثَ ـــك أيض ـــرى ذل ـــا أن ن ـــدس. وميكنن ـــاب املق يف كل الكت

اقرأ متى 22 : 1-15. ماذا يعلِّمنا هذا املََثل عن الخاص باإلميان؟
 

ـــاك  ـــر أن هن ـــم أن نتذك ـــن امله ـــوة، فِم ـــن قس ـــل م ـــذا املَثَ ـــه ه ـــدو علي ـــد يب ـــا ق ـــم م رغ  
ـــل،  ـــان. يف املقاب ـــكل إنس ـــدي ل ـــالك األب ـــة أو اله ـــاة األبدي ـــك: الحي ـــىل املح ـــة ع ـــوراً مصريي أم

هـــل ِمـــن يشء آخـــر يهـــم حقـــاً؟
ـــا  ـــة، فعنده ـــالص للبرشي ـــر الخ ـــه يك يوفّ ـــه الل ـــا تكلّف ـــب وإىل م ـــر إىل الصلي ـــا ننظ عندم  
ســـنكون قادريـــن عـــىل إدراك مـــدى عمـــق وهـــول مـــا انطـــوى عليـــه هـــذا األمـــر. فإننـــا 
ـــد  ـــه ض ـــَب الل ـــَل غض ـــة، َحَم ـــني الثالث ـــة الرمدي ـــم األلوهي ـــن أقاني ـــوم م ـــن أقن ـــدث ع نتح
ـــر  ـــون األم ـــن أن يك ـــا. ال ميك ـــم جميعن ـــيح إث ـــىل املس ـــرب ع ـــَع ال ـــني َوَض ـــك ح ـــة، وذل الخطي
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أكـــر خطـــورة وِجّديّـــة مـــن ذلـــك. فـــإذا كان هـــذا هـــو املوضـــوع الـــذي ســـوف ندرســـه 
طـــوال األبديـــة، فإنـــه ليـــس مـــن املســـتغرب أنَّ عقولنـــا بالـــكاد تســـتطيع اســـتيعابه يف 

الَوقْـــِت الحـــارِض. 
ـــري  ـــه بتوف ـــام الل ـــد ق ـــل. لق ـــداً يف املَثَ ـــة ج ـــامت الواضح ـــذه الكل ـــا ه ـــن لدين ـــايل، نح وبالت  
ـــا 19 : 7(؛ فقـــد  ـــوا جـــزءاً مـــن وليمـــة العـــرس )انظـــر رؤي ـــاس ليكون ـــزم للن ـــا يل ـــري كل م وتدب
كان اللـــه ســـخياً يف توفـــري كل احتياجاتهـــم. وقـــد كانـــت التكلفـــة  باهظـــة للغايـــة لدرجـــة أنـــه ال 
ـــٌل ميكنـــه أن يصـــّور تلـــك التكلفـــة بصـــورة عادلـــة. لقـــد كان املوقـــف الـــذي اتخـــذه  يوجـــد َمثَ
ـــوا« وعـــادوا إىل  ـــة لدرجـــة أنهـــم »تََهاَونُ ـــن متـــت دعوتهـــم إىل العـــرس ســـيئاً للغاي ـــاس الذي الن
ـــوا  ـــاءوا ليقدم ـــن ج ـــك الذي ـــىل أولئ ـــداء ع ـــام باالعت ـــد ق ـــم ق ـــض منه ـــل إنَّ البع ـــم. ب أعامله
ـــة.  ـــت صارم ـــرس كان ـــب الع ـــل صاح ـــب إذاً يف أن ردة فع ـــال عج ـــة. ف ـــوة الكرمي ـــم الدع إليه

ما معنى »رداء العرس«؟ انظر أيضاً رؤيا 19 : 8.
 

إنَّ الـــرداء ميثِّـــل ِبـــرَّ املســـيح، وهـــو الـــِرُّ الـــذي يتجـــىل يف حيـــاة وأعـــامل القديســـني. ومُيثِّـــل   
ـــة  ـــازات النعم ـــون بامتي ـــن يطالب ـــني الذي ـــيحيني املُْعرتِف ـــك املس ـــال رداء أولئ ـــذي ب ـــان ال اإلنس
ـــة  ـــم. وبتكلف ـــم وصفاته ـــرّي حياته ـــأن تغ ـــل ب ـــارة اإلنجي ـــمحون لبش ـــم ال يس ـــالص لكنه والخ
ـــام  ـــوة. وك ـــون بالدع ـــن يكرتث ـــك الذي ـــامم بأولئ ـــة لالهت ـــري الالزم ـــاذ كل التداب ـــم اتخ ـــرية، ت كب
ـــرد  ـــن مج ـــر م ـــب أك ـــه يتطل ـــوت الل ـــول إىل ملك ـــإنَّ الدخ ـــك، ف ـــد ذل ـــل بع ـــذا املَثَ ـــر ه يُظه

ـــاب. ـــد الب ـــور عن الظه
إنَّ الـــرداء ميثِّـــل ِبـــرَّ املســـيح، وهـــو الـــِرُّ الـــذي يتجـــىل يف حيـــاة وأعـــامل القديســـني. ومُيثِّـــل   
ـــة  ـــازات النعم ـــون بامتي ـــن يطالب ـــني الذي ـــيحيني املُْعرتِف ـــك املس ـــال رداء أولئ ـــذي ب ـــان ال اإلنس
ـــة  ـــم. وبتكلف ـــم وصفاته ـــرّي حياته ـــأن تغ ـــل ب ـــارة اإلنجي ـــمحون لبش ـــم ال يس ـــالص لكنه والخ
ـــام  ـــوة. وك ـــون بالدع ـــن يكرتث ـــك الذي ـــامم بأولئ ـــة لالهت ـــري الالزم ـــاذ كل التداب ـــم اتخ ـــرية، ت كب
ـــرد  ـــن مج ـــر م ـــب أك ـــه يتطل ـــوت الل ـــول إىل ملك ـــإنَّ الدخ ـــك، ف ـــد ذل ـــل بع ـــذا املَثَ ـــر ه يُظه

ـــاب. ـــد الب ـــور عن الظه

3 حزيران )يوليو( الجمعة

ملزيد من الدرس
برز يف صحيفة »لندن« العنوان الرئيي التايل:   

ـــى  ـــي لســـيدة تدع ـــكل العظم ـــىل الهي ـــور ع ـــنوات: »العث ـــالث س ـــذ ث ـــة يف شـــقة من ـــرأة ميت ام
ـــزال يف وضـــع التشـــغيل.« ـــاز ال ي ـــة وكان التلف ـــس« عـــىل األريك »جوي

www.theguardian.com/film/2011/Oct/09/joyce-vincent7( 
.)death-mystery-documentary
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ـــأل  ـــقة دون أن يس ـــة يف ش ـــرأة ميت ـــاك ام ـــون هن ـــل أن تك ـــل يُعق ـــك؟ ه ـــل ذل ـــل يُعق ه  
ــن عليهـــا؟ كيـــف أمكـــن حـــدوث هـــذا وخاصـــة  ــٌد ليطمـ ــم يتصـــل أحـ ــا أحـــد؟ أَلَـ عنهـ
يف عـــرص االتصـــاالت التـــي ال حـــدود لهـــا تقريبـــاً؟ عندمـــا أُذيـــع خـــر تلـــك القصـــة ألول 
ـــوص  ـــه الخص ـــىل وج ـــدن ع ـــاس يف لن ـــب الن ـــام أُصي ـــه، بين ـــامل كل ـــث الع ـــت حدي ـــرة أصبح م
ـــة دون أن  ـــرتة طويل ـــة لف ـــيدة ميت ـــاك س ـــون هن ـــن أن تك ـــف ميك ـــول. فكي ـــة والذه بالصدم
ـــني يف  ـــد املقَدم ـــاء والوع ـــدون الرج ـــه ب ـــك، فإن ـــع ذل ـــوع؟ وم ـــذا املوض ـــن ه ـــد ع ـــم أح يعل
ـــه، ســـيكون  ـــاً جـــداً بالنســـبة لل ـــا مكلّف ـــريه لن ـــر توف ـــذي كان أم ـــدون الخـــالص ال ـــل، وب اإلنجي
ـــرأة املســـكينة  ـــك امل ـــه تل ـــت من ـــذي عان ـــه ال ـــاً بالنســـيان والهجـــران ذات ـــا جميع ـــوٌم علين محك
ـــى  ـــا أو حت ـــر علين ـــن يع ـــاك َم ـــون هن ـــن يك ـــه ل ـــوأ ألن ـــيكون أس ـــا س ـــن موقفن ـــدن. ولك يف لن
ـــق  ـــا. تتواف ـــدث وفاتن ـــن ح ـــنة م ـــون س ـــد 3 بلي ـــى بع ـــوام أو حت ـــة أع ـــد ثالث ـــا بع ـــريث وفاتن ي
ـــا  ـــوت يف م ـــه ومي ـــون كل ـــيتالىش الك ـــالً س ـــالً أو آج ـــه إن عاج ـــىل أن ـــاً ع ـــة حالي اآلراء العلمي
ـــك،  ـــع ذل ـــل. م ـــذا القبي ـــن ه ـــعيدة« م ـــمية »س ـــراري« أو أي تس ـــوين الح ـــوت الك ـــمى »امل يُس
ـــرأي غـــري صحيـــح؛ فبـــدالً مـــن النســـيان األبـــدي  ـــا هـــو أن هـــذا ال ـــه الصليـــب لن فـــإن مـــا يقول
ـــدة. ويف  ـــدة وأرض جدي ـــامء جدي ـــة يف س ـــاة األبدي ـــد بالحي ـــىل الوع ـــول ع ـــا الحص ـــن ميكنن نح
ـــم عـــدم الســـامح ألي  ـــا أن نتعل ـــف ميكنن ـــا، كي ـــي أمامن ـــة الت ـــاق الرائع ـــل هـــذه اآلف ضـــوء مث

ـــيح؟  ـــا يف املس ـــاً لن ـــاَر متاح ـــا ص ـــىل م ـــا ع ـــق حصولن ـــف يف طري ـــخص أو أي يشء أن يق ش

أسئلة للنقاش
1. فكــر يف مــدى مــا للمــوت مــن قــوة وحتميــة، وكــم هــي عقيمــة جميــع مســاعي البــرش 
عــىل مــدى آالف الســنني لقهــره. فــإن أفضــل مــا ميكننــا القيــام بــه، إىل حــد مــا، هــو الحفــاظ 
عــىل جثــث موتانــا، وهــو األمــر الــذي ال يقهــر املــوت، متامــاً كــا ال تســتطيع طبقــة جديــدة 
مــن الطــاء املوضــوع عــىل ســيارة ذات محــرك محــرتق أن تجعــل الســيارة مهيــأة للســري عــىل 
الطريــق مجــدداً. ال عجــب، إذاً، يف أن أمــر قهــر املــوت نيابــة عّنــا قــد تطلّــب شــيئاً بنفــس قــوة 
وتأثــري مــوت وقيامــة ابــن اللــه. مــاذا ينبغــي لهــذا األمــر أن يقولــه لنــا حول مــدى ما يجــب أن 

يكــون عليــه الصليــب مــن أهميــة فيــا يتعلــق بــكل آمالنــا وكل مــا نؤمــن بــه؟  
2. أمعــن التفكــري يف مــا يعنيــه أن تكــون متدثــرا بــرداء ِبــّر املســيح. كيــف ميكــن للفهــم 
ــة  ــا النعم ــخ إم ــقوط يف ف ــن الس ــا م ــام أن يحفظن ــوم اله ــذا املفه ــوازن له ــليم واملت الس
الرخيصــة أو التزّمــت والتمّســك الَحــريف بالنامــوس، وملــاذا مــن الــرضوري أن نتجنــب كا 

مــن هذيــن النقيضــني املتطرفــني؟
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األْحداُث األخريَة

السبت بعد الظهر
املراجـع األسـبوعية: خـروج 19 : 5 و 6؛ متـى 23؛ يوحنـا 12 : 20-26؛ متـى 24؛  

1تسـالونييك 4 : 16. 
آية الحفظ: » ‘َفَمْن يَْرَفْع نَْفَسُه يَتَِّضْع، َوَمْن يََضْع نَْفَسُه يَْرتَِفْع’ « )متى 23 : 12(.  

إن املجـيء الثـاين للمسـيح هـو ذروة اإلميـان املسـيحي. كـام أن املجـيء األول للمسـيح   
وموتـه عـىل الصليـب هـام اإلعـالن الحاسـم للمجـيء الثاين. فـإنَّ املجـيء الثاين مـا كان ليحدث 
دون املجـيء األول، واملجـيء األول عديـم الجـدوى مـن دون املجـيء الثـاين. واملجيئان كالهام 
مرتبطـان معـاً بشـكل ال ينفصـم مـن حيـث الهـدف، حتـى وإن كان هنـاك فاصل زمنـي يفصل 
بينهـام. وهـذا الهـدف هـو فـداء البرشية ونهاية الـرصاع العظيـم. وفيام يتعلق باملجـيء األول، 
فهـو قـد حـدث وتـمَّ وانتهـى؛ وهـا نحـن اآلن ننتظـر املجـيء الثـاين بشـوق وحـامس ولهفـة. 
سـننظر يف هـذا األسـبوع إىل مـا هـو مـدّون يف األصحـاح 23 مـن إنجيـل متـى، حيـث ُمَناَشـَدة 
املسـيح النهائيـة لبعـض قـادة اليهـود ودعوتهـم إىل التوبـة وإىل قبولهـم املسـيح بوصفـه أملهم 
الوحيـد يف الخـالص. وبعـد ذلـك، يف متـى 24، يجيـب املسـيح عـىل أسـئلة متعلقـة باألحـداث 
التـي سـتجري قبـل مجيئـه الثـاين. وهنا يقدم املسـيح صـورة مهيبة حقـاً، حيث يربـط بني دمار 

أورشـليم وبـني مـا سـوف يسـبق مجيئـه ثانية. 
ومـع ذلـك، وبغـض النظـر عـام سـتكون عليـه األمـور مـن صعوبـة، حيـث سـتكون هنـاك   
حـروب ومجاعـات وخيانـة، إال أنـه لدينا الوعـد املتعلق برؤية » ‘ابَْن اإِلنَْسـاِن آتِيًا َعىَل َسـَحاب 
ٍة َوَمْجـٍد كَِثـريٍ’ « )متـى 24 : 30(. وبعبـارة أخـرى، فإنـه عـىل الرغـم مـن األتعـاب  ـاَمِء ِبُقـوَّ السَّ

واألحـزان، فنحـن لدينـا كل األسـباب للفـرح واالبتهـاج.

*نرجـو التعمـق يف موضـوع هـذا الـدرس اسـتعداداً ملناقشـته يـوم السـبت القـادم املوافـق 11 
)يونيو(.   حزيـران 
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القادُة الُعميان

لقـد كان املسـيح نفسـه هـو الـذي قـاد بنـي إرسائيـل إىل أورشـليم ِبيَـٍد َشـِديَدٍة َوِذَراٍع   
ـًة ِمْن بنَْيِ  َمْمـُدوَدٍة. وقـد حملهـم عـىل أجنحة النسـور وأخرجهم من مـرص. » ‘تَُكونُوَن يِل َخاصَّ
َسـًة’ « )خروج  ـًة ُمَقدَّ ـُعوِب. فَـِإنَّ يِل كُلَّ األَْرِض. َوأَنْتُـْم تَُكونُـوَن يِل َمْملََكـَة كََهَنـٍة َوأُمَّ َجِميـعِ الشُّ

19 : 5 و 6(. 
ومبعنـى آخـر، كان مـا قـام بـه املسـيح هو أنّـه تقدم لطَلـِب بنـي إرسائيل عىل جبـل جميل   
يُدعـى جبـل سـيناء. يقـول األصحاح 24 من سـفر الخـروج أن القادة والشـيوخ صعـدوا »َوَرأَْوا 
ـاَمِء يِف  اِف، َوكَـَذاِت السَّ ـفَّ ائِيـَل، َوتَْحـَت ِرْجلَيْـِه ِشـبُْه َصْنَعـٍة ِمـَن الَْعِقيـِق األَْزَرِق الشَّ إِلـَه إِرْسَ
بُـوا« )خـروج 24 : 9-11(. لقـد قـّدم املسـيح كأس عهده إىل  النََّقـاَوِة.... فَـَرأَْوا اللـَه َوأَكَلُـوا َورَشِ
إرسائيـل، كـام يقـّدم الرجـل كأس محبتـه للمرأة التي يرغـب يف الزواج منها يك مينحها مسـتقبالً 
رائعـاً. وقـد تسـلّم بنـو إرسائيـل الـكأس وقالـوا:  نعـم نريـد العيـش معـك إىل األبـد يف أرض 

امليعاد. 

مـع وضـع هـذه الخلفيـة يف االعتبـار، اقـرأ األصحـاح 23 مـن إنجيـل متـى. مـا الـذي يقولـه 
ُه إليهـم؟ واألهم من ذلـك، ما هي  املسـيح لقـادة بنـي إرسائيـل؟ ومـا هو التحذيـر الـذي يُوجَّ
الـدروس التـي ميكننـا اسـتخاصها ألنفسـنا فيـا يتعلـق باألمـور التـي انتقدهم الرب بشـأنها 

عـىل وجـه التحديـد؟ كيـف ميكننـا التأكّـد مـن أننـا ال نصبـح مذنبني بارتـكاب األمـور ذاتها؟

 

إن ما يَِرد يف متى 23 كان مناشـدة أخرية ُملحة ِمن ِقبل املسـيح للمصالحة مع شـعبه. لكن   
شـعبه قـد تركـه، كـام تـرتك املحبوبـُة محبوبَهـا. وقـد قَبـل املسـيح بقرارهـم. وللمـرة األخرية، 
خـرج مـن بيتهـم- الهيـكل، وقـال لهم »ُهـَوَذا بَيْتُُكـْم يرُْتَُك لَُكـْم َخَرابًـا« )متـى 23 : 38(. وبعد 
أن تـرك املسـيح الهيـكل، أصبـح الهيكل مقفـراً وفارغاً ومهجـوراً مثل الّرية التـي كان الرب قد 

أنقذهـم منهـا يف البداية.
كان هنـاك تحـّول كبـري عىل وشـك الحـدوث يف تاريخ الخـالص، وكان هؤالء القـادة وأولئك   
الذين كان ِمن شـأنهم أن يقودوا الشـعب إىل الضالل، سـيُّضيعون عىل أنفسـهم فرصة الحصول 
عـىل الخـالص. ويف الوقـت نفسـه، كان هنـاك كثـريون آخـرون، مـن اليهـود ومـن األمميـني 
منفتحـني ومتقبلـني لتوجيـه الـروح القـدس لهـم، وكانـوا سـيواصلون العمـل العظيـم املتعلـق 
بنـرش البشـارة ودعـوة بنـي إرسائيـل إىل التوبة وقبـول الخالص. وكان هؤالء سـيصبحون نسـل 
إبراهيـم الحقيقـي »فَـِإْن كُْنتُـْم لِلَْمِسـيِح، فَأَنْتُـْم إًِذا نَْسـُل إِبَْراِهيـَم، َوَحَسـَب الَْمْوِعـِد َوَرثَـٌة« 
)غالطيـة 3 : 29(. واليـوم، نَُعـد نحـن أيضـاً جـزءاً مـن أولئك األشـخاص، وقد حصلنـا عىل نفس 

الدعـوة اإللهيـة التـي حصلـوا عليها.
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6 حزيران )يونيو( االثنني

عامات النهاية

ـــات  ـــّجل اآلي ـــه، تس ـــم ل ـــبب رفضه ـــود بس ـــن اليه ـــني م ـــادة معين ـــيح لق ـــخ املس ـــد توبي بع  
يف يوحنـــا 12 : 20-26 طَلبَـــاً رائعـــاً. فقـــد قيـــل للمســـيح أن هنـــاك أمميـــني يريـــدون »أن 
ـــيح  ـــني للمس ـــود املُخلِص ـــن اليه ـــون م ـــك األممي ـــب أولئ ـــد طل ـــك، فق ـــع ذل ـــوع«. وم ـــروا يس ي
أن يســـاعدوهم يف تحقيـــق رغبتهـــم املتمثلـــة يف رؤيـــة املســـيح. وكان شـــيئاً مـــن هـــذا القبيـــل 
ســـيحدث بعـــد ذلـــك بفـــرتة وجيـــزة، ولكـــن عـــىل نطـــاق أوســـع بكثـــري: ففـــي حـــني كان 
ـــم ســـيكونون الوســـيلة األساســـية  ـــاك آخـــرون منه ـــود ســـريفضون املســـيح، كان هن بعـــض اليه
ـــر  ـــش يف األم ـــيح. واملده ـــة املس ـــن معرف ـــني ِم ـــن األمم ـــري م ـــيتمكن كث ـــا س ـــن خالله ـــي م الت
ـــيُرْتك  ـــم س ـــادة أن بيته ـــيح الق ـــر املس ـــد أن أخ ـــارشة بع ـــاء مب ـــد ج ـــب ق ـــذا الطل ـــو أن ه ه
ـــالص  ـــيكون الخ ـــذا س ـــد، وهك ـــاالً للجدي ـــح مج ـــم سيفس ـــة، كان القدي ـــاً. وبالحقيق ـــم خراب له

ـــه دامئـــاً. ـــذي كان يقصـــده الل ـــر ال ـــود، وهـــو األم ـــم وكـــام لليه لألَُم

يف متـــى 24 : 1-14، مـــا هـــي الصـــورة التـــي يقّدمهـــا املســـيح عـــن املؤمنـــني املُْخلِِصـــني، 
ـــام؟ ـــكل ع ـــامل بش ـــن الع وع

 

ـــة العـــامل  ـــه ونهاي ـــة مجيئ ـــق بعالم ـــة رداً عـــىل الســـؤال املتعل أعطـــى املســـيح هـــذه اإلجاب  
ـــم  ـــه العظي ـــوم مجيئ ـــل عـــن حـــوادث خـــراب أورشـــليم وي ـــذه بتفصي ـــه مل يجـــب تالمي »ولكن
ـــك  ـــن تل ـــذه ع ـــه كشـــف لتالمي ـــو أن ـــني . فل ـــك الحادث ـــني ذين ـــج ب ـــه دم ـــىل حـــدة ، ولكن كال ع
ـــم  ـــة به ـــر . فرحم ـــامل املنظ ـــتطاعوا احت ـــا اس ـــو مل ـــا ه ـــد رآه ـــام ق ـــتقبلة ك ـــوادث املس الح
ـــدم هـــذا  ـــد ق ـــى ألنفســـهم .... وق ـــذ املجـــال ليدرســـوا املعن ـــاركا للتالمي ـــني ت ـــني األزمت ـــج ب دم
ـــون يف آخـــر مشـــاهد تاريـــخ  ـــم ولكـــن ملـــن سيعيش ـــذ وحده ـــث كلـــه ليـــس للتالمي الحدي

ـــة 595(. ـــال، صفح ـــتهى األجي ـــوة، مش ـــذه األرض« )روح النب ه
ـــه  ـــبق مجيئ ـــي تس ـــداث الت ـــيح: إن األح ـــواب املس ـــداً يف ج ـــح ج ـــد واض ـــاك يشء واح هن  
ـــالم  ـــن الس ـــي م ـــٍك ألف ـــة« أو ُملْ ـــة فاضل ـــأي »مدين ـــأ ب ـــيح ال يتنب ـــإن املس ـــة. ف ـــت ُمحبَّب ليس
ـــة وكنيســـة تواجـــه  ـــة والكـــوارث الطبيعي ـــل إن املتوقـــع هـــو الحـــروب والخيان عـــىل األرض. ب
ـــيء  ـــا ال ـــة. أم ـــة يف الكنيس ـــوات كذب ـــوة وأخ ـــى إخ ـــل وحت ـــة، ب ـــحاء كذب ـــاد وُمس االضطه
ـــوِت هـــِذِه يِف  ـــاَرِة الَْملَُك ـــَرُز ِبِبَش ـــه ســـوف » ‘يُْك ـــد بأن ـــو الوع ـــا فه ـــة املصـــّور هن ـــر إيجابي األك

كُلِّ الَْمْســـُكونَِة’ « )متـــى 24 : 14(. 
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ـــا  ـــُص.’ « م ـــَذا يَْخلُ ـــى َفه ـــرِبُ إِىَل الُْمْنَتَه ـــِذي يَْص ـــول املســـيح أنَّ » ‘... الَّ ـــى 24 : 13 يق يف مت
ـــا  ـــي ميكنه ـــارب الت ـــم التج ـــاً يف خض ـــاً روحي ـــك قوي ـــي نفس ـــه لُتْبِق ـــام ب ـــك القي ـــذي ميكن ال
ـــاذا  ـــن؛ مل ـــدث يف اآلخري ـــذا يح ـــا ه ـــد رأين ـــأس؟ لق ـــودك إىل الي ـــَك وتق ـــهولة أن تُحِبطَ بس
ـــا،  ـــدث لن ـــن أن يح ـــك ال ميك ـــأن ذل ـــاد ب ـــة االعتق ـــى لدرج ـــون حمق ـــا أن ال نك ـــب علين يج

ـــاً؟ أيض

7 حزيران )يونيو( الثاثاء

خراب أورشليم

اقــرأ متــى 24 : 15-22. مــا الــذي يتحــدث املســيح عنــه هنــا؟ مــرة أخــرى، مــا هــي الصــورة 
التي يقّدمها رداً عىل األسئلة التي طُرحت عليه؟

 

ــواع التدنيــس ملــا هــو  إن »رجســة الخــراب« تُفهــم بشــكل عــام عــىل أنهــا نــوع مــن أن  
س؟ مــن الواضــح أن املســيح كان يتحــدث عــن خــراب أورشــليم الــذي كان ســيحدث يف  ُمقــدَّ
عــام 70 ميالديــة. وكــام رأينــا بــدرس األمــس، فــإن املســيح قــد ربــط تصويــره لهــذا الحــدث 
بتلــك األحــداث التــي سيشــهدها العــامل قبــل املجــيء الثــاين. »لقــد رأى املســيح يف اورشــليم 
رمــًزا للعــامل الــذي تقــىس يف عــدم االميــان والتمــرد والــذي يــرع ليلقــي بنفســه تحــت طائلــة 

دينونــة اللــه وانتقامــه« )روح النبــوة، الــرصاع العظيــم، صفحــة 26(.
لكنــه حتــى يف ظــل الخــراب نجــد الــرب يســعى إىل تخليــص جميــع الذيــن ســيخصلون.   
ــوع  ــل وق ــوا قب ــذه أن يهرب ــن تالمي ــب م ــع يطل ــيح يف الواق ــد أن املس ــا، نج ــفر لوق ويف س
الخــراب: » ‘َوَمتـَـى َرأَيْتـُـْم أُوُرَشــلِيَم ُمَحاطـَـًة ِبُجيُــوٍش، فَِحيَنِئــٍذ اْعلَُمــوا أَنَّــُه قـَـِد اقـْـرَتََب َخَرابَُهــا. 
وا َخاِرًجــا، َوالَِّذيــَن يِف  ِحيَنِئــٍذ لِيَْهــُرِب الَِّذيــَن يِف الْيَُهوِديَّــِة إِىَل الِْجبَــاِل، َوالَِّذيــَن يِف َوْســِطَها فَلْيَِفــرُّ
الُْكــَوِر فـَـالَ يَْدُخلُوَهــا، ألَنَّ هــِذِه أَيَّــاُم انِْتَقــاٍم، لِيَِتــمَّ كُلُّ َمــا ُهــَو َمْكتـُـوٌب’ « )لوقــا 21 : 22-20(.
وعندمــا رأى املســيحيون يف أورشــليم حــدوث مــا قالــه املســيح، هربــوا إىل خــارج املدينــة   
ر أن  إطاعــة لتعليامتــه، هــذا يف حــني أن معظــم اليهــود الذيــن بقــوا يف املدينــة هلكــوا. ويُقــدَّ
أكــر مــن ربــع مليــون يهــودي قــد هلــك أثنــاء حصــار أورشــليم، كــام وقــع 97.000 يهوديــاً 
ــان  ــع الروم ــا رف ــة، عندم ــال املؤقت ــرتة اإلمه ــاء ف ــه أثن ــك، فإن ــع ذل ــن يف األرس. »وم آخري
ــه مل  ــال أن ــيحيني. ويَُق ــرب كل املس ــع، ه ــري متوق ــكل غ ــليم بش ــة أورش ــن املدين ــار ع الحص
يفقــد مســيحي واحــد حياتــه. وقــد هربــوا إىل ‘بيــال’، وهــي مدينــة تقــع يف الســفوح الجبليــة 
ــن  ــوب م ــم( إىل الجن ــال )حــوايل 27 ك ــد حــوايل 17مي ــىل بع ــر األردن، ع ــي نه ــة رشق الواقع
ــد 5، صفحــة 499(.  ــدس، مجل ــاب املق ــل« )موســوعة األدفنتســت لتفســري الكت بحــرية الجلي
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فكـــر يف الوقـــت الـــذي حـــّذرك فيـــه شـــخص مـــا بشـــأن يشء مـــا، لكنـــك مل تســـتمع 
إىل تحذيـــره وعانيـــت مـــن العواقـــب. ملـــاذا مـــن املهـــم جـــداً اإلصغـــاء إىل التحذيـــرات 

املوجـــودة يف كلمـــة اللـــه، باإلضافـــة إىل اإلصغـــاء إىل الوعـــود الرائعـــة الـــواردة فيهـــا؟

8 حزيران )يونيو( األربعاء

املجيء الثاين للمسيح

كان جـواب املسـيح هنـا يف متـى 24 يتعلـق بــ »َعالََمـُة َمِجيِئـَك« )عـد 3(؛ مبعنـى مجـيء   
ليَملُـك. املسـيح 

مـا هـي التحذيـرات األخـرى التي يعطيها املسـيح يف سـياق األحدث السـابقة ملجيئـه، وكيف 
ُشـوهدت هـذه األحداث عـرب التاريخ؟ متـى 24 : 26-23.

 

إن املسـيح، مـن منظـور البـرش، مل يكـن سـوى ُمبـرشِّ جليي متجـول لديه مجموعـة صغرية   
مـن التابعـني، ولكنـه مـع ذلك كان يتنبـأ بأن كثريين سـيأتون باسـمه، وكل واحد منهم سـيْزُعم 
أنـه املسـيح. وبطبيعـة الحـال، هـذا هـو بالضبـط ما حدث عـىل مّر العصـور، بل ويحـدث حتى 

يف يومنـا هـذا. وهـي حقيقـة تقـدم لنـا املزيد مـن األدلة عـىل صدق كلمـة الله.

اقـرأ متـى 24 : 27-31. كيـف يتـم وصـف املجـيء الثـاين هنا؟ ما الـذي سـيحدث عندما يأيت 
املسيح؟ 

 

بعـد أن حـذر املسـيح مـن أن كثرييـن سـيأتون مّدعـني أنهـم املسـيح، قـدم بعد ذلـك وصفاً   
ملـا سـيكون عليـه مجيئـه حقـاً.  

أوالً، املجيء الثاين للمسـيح هو مجيء شـخيص وفعي. فاملسـيح نفسـه هو َمن سـيعود إىل   
ّب نَْفَسـُه ِبُهتَـاٍف، ِبَصْوِت َرئِيِس َمالَئَِكٍة َوبُوِق اللِه، َسـْوَف  األرض. إن اآليـة التـي تقـول »ألَنَّ الرَّ
الً« )1تسـالونيي 4 : 16( هـي رد قاطـع  ـاَمِء َواألَْمـَواُت يِف الَْمِسـيِح َسـيَُقوُموَن أَوَّ يَْنـِزُل ِمـَن السَّ
عـىل أولئـك الذيـن يزعمـون أن عـودة املسـيح هـي أمر خيـايل أو هي ببسـاطة عـرص جديد يف 
 » تاريـخ اإلنسـانية. إن مجـيء املسـيح سـيكون مرئياً مثـل الرق يف السـامء. »َوَسـتَْنظُُرُه كُلُّ َعنْيٍ
)رؤيـا 1 : 7(. وتكشـف صـورة البـوق أن صـوت املسـيح سـيكون جهوراً مبا يكفـي حتى إليقاظ 
املـوىت! واألهـم مـن ذلك هو أن املسـيح، الذي اتسـم مجيئـه األول بالتواضع، سـيأيت عند مجيئه 
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الثـاين كملـك ظافـر )رؤيـا 19 : 16( منتـرص عىل كل أعدائـه )وأعدائنا( )1كورنثـوس 15 : 25(.

ـــتقبل،  ـــأن املس ـــني بش ـــدم اليق ـــراب وع ـــن االضط ـــري م ـــا الكث ـــه عاملن ـــوب في ـــت يش يف وق
كيـــف ميكننـــا أن نتعلّـــم بصفـــة شـــخصية الحصـــول عـــىل القـــوة والرجـــاء مـــن الوعـــد 

املتعلـــق باملجـــيء الثـــاين للمســـيح؟  

9 حزيران )يونيو( الخميس

السهر واليقظة

ـــق  ـــام وتحقي ـــه إمت ـــيحية؛ إن ـــال املس ـــكل اآلم ـــٌج ل ـــو تتوي ـــيح ه ـــاين للمس ـــيء الث إن املج  
ـــاين للمســـيح  ـــوال املجـــيء الث ـــه ل ـــذي ســـيحدث؟ إن ـــا ال ـــه- م ـــن دون ـــه. وم ـــا ب ـــا ُوعدن ـــكل م ل
لكنـــا َســـَنبْىل يف األرض بعـــد املـــوت كـــام يفعـــل الجميـــع. إنـــه مـــن دون املجـــيء الثـــاين 
للمســـيح وكل مـــا ينطـــوي عليـــه، ســـيصبح كل يشء آخـــر متعلـــق بإمياننـــا مجـــرد كذبـــة 

ومهزلـــة وســـينطبق علينـــا كل يشء اّدعـــاه علينـــا معارضونـــا.
ـــد  ـــع انتظارهـــم املتلهـــف لعـــودة املســـيح ق ال عجـــب، إذاً، يف أن بعـــض املســـيحيني، وبداف  
ـــخ  ـــأ كل تاري ـــَت خط ـــد ثَبُ ـــم، فق ـــام نعل ـــع، وك ـــه. بالطب ـــر لعودت ـــو اآلخ ـــداً تل ـــددوا موع ح

ـــيح. ـــودة املس ـــده لع ـــم تحدي ـــابق ت س

ــر الـــذي يجعـــل التواريـــخ  ــان يف متـــى 24 : 3٦ و 4٦ األمـ ــان اللتـ كيـــف تـــرشح اآليتـ
املحـــددة التـــي يضعهـــا البعـــض ملجـــيء املســـيح خاطئـــة دامئـــاً؟

 

ـــل  ـــد قي ـــأيت املســـيح، فق ـــى ســـوف ي ـــا ال نعـــرف مت ـــد هـــو أنن الســـبب عـــىل وجـــه التحدي  
لنـــا أنـــه يجـــب أن نكـــون مســـتعدين وأن »نســـهر.«

ـــهر وأن  ـــه أن تس ـــا يعني ـــن م ـــا ع ـــيح هن ـــه املس ـــذي يقول ـــا ال ـــى 24 : 42-51. م ـــرأ مت اق
ـــاين؟  ـــه الث ـــتعداً ملجيئ ـــون مس تك

 

ـــيأيت  ـــع، س ـــة. يف الواق ـــود ثاني ـــى ســـوف يع ـــرف مت ـــه: نحـــن ال نع املســـيح واضـــح يف كالم  
ـــود.  ـــا يع ـــه عندم ـــاً للقائ ـــون مســـتعدين دامئ ـــاج إىل أن نك ـــك نحت ـــك. لذل ـــع ذل ـــا ال نتوق عندم
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ـــرف  ـــا ال نع ـــى وإن كُنَّ ـــت، حت ـــيأيت يف أي وق ـــو كان س ـــام ل ـــش وك ـــة إىل أن نعي ـــن بحاج نح
ـــة،  ـــرتة طويل ـــد ف ـــود إال بع ـــن يع ـــيح ل ـــري يف أن املس ـــا التفك ـــد. أم ـــه التحدي ـــىل وج ـــى ع مت
ولـــذا ميكننـــي القيـــام مبـــا يحلـــو يل، فهـــو بالضبـــط املوِقـــف الـــذي يحّذرنـــا املســـيح مـــن 
ـــا نحـــب الـــرب ونريـــد عمـــل مـــا هـــو  اتخـــاذه. ينبغـــي أن نســـعى إىل أن نكـــون ُمْخلِصـــني ألنن
ـــك، أيضـــاً، ويف ضـــوء كل  ـــة إىل ذل ـــه. إضاف ـــد عودت ـــن موع ـــض النظـــر ع صـــواب يف نظـــره، بغ
ـــن  ـــون اآلخري ـــن يعامل ـــك الذي ـــد أولئ ـــاً ض ـــة، خصوص ـــأن الدينون ـــّذر بش ـــي تح ـــوص الت النص
ـــالً  ـــتأيت إن عاج ـــة س ـــإن الدينون ـــاً. ف ـــم حق ـــاين ال يه ـــيء الث ـــت املج ـــإن توقي ـــيئ، ف ـــكل س بش

ـــالً.   أم آج

كأدفنتســـت ســـبتيني، يؤمنـــون منـــذ زمـــن طويـــل بعـــودة املســـيح، كيـــف ميكننـــا أن 
ـــه  ـــذي ارتكب ـــة، ال ـــري ملحوظ ـــة غ ـــو بطريق ـــى ول ـــأ، حت ـــب الخط ـــا ال نرتك ـــن أنن ـــد م نتأك

هـــذا »العبـــد الرشيـــر«؟

10 حزيران )يونيو( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــْم: الَ  ـــوُل لَُك ـــقَّ أَقُ ـــاً، »اَلَْح ـــيح أيض ـــول املس ـــى 24، يق ـــّورة يف مت ـــداث املص ـــياق األح يف س  
ـــدراً  ـــا كان مص ـــص طامل ـــذا الن ـــد 34(. إن ه ـــُه« )ع ـــَذا كُلُّ ـــوَن ه ـــى يَُك ـــُل َحتَّ ـــَذا الِْجي ـــِي ه مَيْ
ـــاين واحـــد.  ـــل زم ـــور مل تحـــدث يف جي ـــن الواضـــح أن كل هـــذه األم ـــه م ـــاك ألن للحـــرية واإلْرب
كتـــب الدكتـــور ريتشـــارد ليـــامن يف الدليـــل الالهـــويت لألدفنتســـت الســـبتيني يقـــول »إنَّ 
ـــا تســـتخدم  ـــرياً م ـــي كث ـــة ‘ُدْر’ الت ـــة العري ـــق الكلم ـــُل’ تطاب ـــة ‘الِْجي ـــة املرتجم ـــة اليوناني الكلم
ـــور 78 :  ـــاِرًدا’ )مزم ـــا َوَم ـــالً َزائًِغ ـــل ‘ِجي ـــاس مث ـــن الن ـــة م ـــة معين ـــة أو فئ لإلشـــارة إىل مجموع
8(. وهكـــذا فـــإن املســـيح مل يكـــن يســـتخدم الكلمـــة لوصـــف زمـــن أو تواريـــخ وإمنـــا لوصـــف 
فئـــة األشـــخاص الرشيـــرة التـــي كان يُشـــري إليهـــا. وتوافقـــاً مـــع اســـتخدام العهـــد القديـــم 
ملصطلـــح ‘هـــذا الجيـــل’، اســـتخدم املســـيح هـــذا املصطلـــح لإلشـــارة إىل فئـــة مـــن النـــاس 
ـــن يتشـــاركون  ـــر يشـــمل كل الذي ـــل الرشي ـــإّن الجي ـــذا، ف ـــه. وهك ـــل بعين ـــارة إىل جي دون اإلش
ـــرة عـــىل مـــرِّ العصـــور واألزمـــان )متـــى 12 : 39؛ 16 : 4؛ مرقـــس 8 : 38(.«  يف الصفـــات الرشي
]الدليـــل الالهـــويت لألدفنتســـت الســـبتيني )هاغرســـتوون: دار ريفيـــو آنـــد هريالـــد للنـــرش، 
2000(، صفحـــة 904[. وبعبـــارة أخـــرى، ســـيبقى الـــرش حتـــى نهايـــة الزمـــان، إىل أن يـــأيت 

ـــة. ـــيح ثاني املس
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أسئلة للنقاش
1. كأدفنتســـت ســـبتيني، كيـــف نتعامـــل مـــع مـــا يبـــدو أنـــه تأخـــريٌ وإبطـــاٌء واضـــح يف مجـــيء 
ـــة  ـــال الســـابقة مـــن األدفنتســـت الســـبتيني أن املســـيح ســـيأيت ثاني ـــْم تؤمـــن األجي املســـيح؟ أَلَ
ـــت نفســـه، أال  ـــا؟ يف الوق ـــأيت املســـيح يف زمانن ـــا أن ي ـــريون ِمّن ـــع الكث ـــم؟ أَوال يتوق ـــاء حياته أثن
يُعـــد توّقـــع مجـــيء املســـيح أثنـــاء أي فـــرتة زمنيـــة معينـــة شـــكاً مـــن أشـــكال تحديـــد تاريـــخ 
ـــع  ـــا م ـــة تعاملن ـــق بكيفي ـــا يتعل ـــح في ـــوازن الصحي ـــاد الت ـــا إيج ـــف ميكنن ـــه؟ كي ـــني ملجيئ مع
ـــب  ـــا نتجن ـــر« بين ـــد الرشي ـــف »العب ـــب موق ـــف نتجن ـــاين للمســـيح؟ كي ـــيء الث ـــد املج معتق
ـــة  ـــة للنهاي ـــار عام ـــارز باألخب ـــوان ب ـــرون يف كل عن ـــن ي ـــك الذي ـــف أولئ ـــه موق ـــت ذات يف الوق
ـــاين؟  ـــن ننتظـــر املجـــيء الث ـــا نحـــن الذي ـــاذا يجـــب أن يكـــون موقفن ـــامل؟ م ـــذا الع ـــة له الفوري
ـــف  ـــف يختل ـــاين. كي ـــه املجـــيء الث ـــا ســـيكون علي ـــرة أخـــرى وصـــف املســـيح مل ـــرأ م 2. أق
ـــا  ـــدى م ـــر إىل م ـــه؟ وبالنظ ـــة مبجيئ ـــة املتعلق ـــم العام ـــض املفاهي ـــن بع ـــف ع ـــذا الوص ه
ق الكثـــري مـــن النـــاس األمـــور التـــي  عليـــه النـــص الكتـــايب مـــن وضـــوح، ملـــاذا يصـــدِّ
ـــاب املقـــدس؟ مـــا هـــي الحجـــج التـــي يقدمونهـــا للدفـــاع عـــن وجهـــات  تتعـــارض مـــع الكت

ـــج؟  ـــذه الحج ـــىل ه ـــرُد ع ـــي أن نَ ـــف ينبغ ـــم، وكي نظره
3. كيـــف ميكننـــا أن نتعلـــم التعايـــش مـــع مـــا يبـــدو أنـــه إبطـــاء يف مجـــيء املســـيح؟ َمـــن 
هـــي شـــخصيات الكتـــاب املقـــدس التـــي كان عليهـــا التعايـــش مـــع التأخـــري واإلبطـــاء فيـــا 
ـــا أن نتعلمـــه منهـــم؟ عـــىل ســـبيل  ـــه، ومـــا الـــذي ميكنن ـــوا يتنتظـــرون حدوث يتعلـــق مبـــا كان
ـــان يف  ـــه اآليت ـــذي تقول ـــا ال ـــاً، م ـــوع؟ أيض ـــب ويش ـــارة، كال ـــم، س ـــف، إبراهي ـــال، يوس املث

ـــق بالتأخـــري واإلبطـــاء؟  ـــا يتعل ـــا ٦ : 9 و 10 في ســـفر الرؤي
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11-17 حزيران )يونيو(الدرس الثاين عرش

أيام املسيح األخرية، قبل الَصليب

السبت بعد الظهر
املراجـــع األســـبوعية: متـــى 26 : 1-16؛ لوقـــا 12 : 48؛ متـــى 26 : 17-19؛ 1كورنثـــوس 

5 : 7؛ متـــى 26 : 36-46؛ متـــى 26 : 75-51.
آية الحفظ: » ‘كُلُّكُْم تَُشكُّوَن ِفَّ يِف هِذِه اللَّْيلَِة’ « )متى 26 : 31(.

ـــارشة،  ـــيح مب ـــب املس ـــابقة لصل ـــة الس ـــرتة الزمني ـــبوع إىل الف ـــذا األس ـــننظر يف درس ه س  
حيـــث بـــدأ العـــامل، بـــل وحتـــى الكـــون، يف مواجهـــة أهـــم لحظـــة يف تاريـــخ الَخلْـــق. 

هنـــاك العديـــد مـــن الـــدروس التـــي ميكـــن اســـتخالصها مـــن األحـــداث التـــي نحـــن   
ـــىل  ـــز ع ـــا نركّ ـــرأ دعون ـــن نق ـــام نح ـــن وبين ـــبوع، لك ـــذا األس ـــا يف درس ه ـــر إليه ـــدد النظ بص
حـــدث واحـــد منهـــا وهـــو املتعلـــق بالحريـــة واإلرادة الحـــرة. انظـــر إىل كيفيـــة اســـتخدام 
ـــة.  ـــة واملُْكلِّف ـــة العظيم ـــي العطي ـــرة، وه ـــة واإلرادة الح ـــة الحري ـــة لعطي ـــخصيات املختلف الش
ـــذه  ـــتخدام ه ـــن اس ـــت ع ـــي نجم ـــة الت ـــب األبدي ـــل والعواق ـــديدة ب ـــب الش ـــر إىل العواق انظ

العطيـــة، بطريقـــة أو بأخـــرى. 
ـــىل رأس  ـــكبه ع ـــِب لتس ـــاءت بالطِّي ـــي ج ـــرأة الت ـــوذا وامل ـــرس ويه ـــن بط ـــىل كالً م كان ع  
ـــاً  ـــيح أيض ـــو أن املس ـــه ه ـــك كل ـــن ذل ـــم م ـــن األه ـــة. ولك ـــارات معين ـــذوا خي ـــيح أن يتخ املس
ـــَدم عليـــه هـــو املــُـي إىل الصليـــب، عـــىل الرغـــم  ـــار أَقْ ـــار، وكان أعظـــم اختي كان عليـــه أن يخت
ـــُرْ  ـــَن فَلْتَْع ـــاُه، إِْن أَْمَك ـــا أَبَتَ ـــار: » ‘يَ ـــذا االختي ـــد رصخـــت ضـــد ه ـــة ق ـــه البرشي ـــن أن طبيعت م
ـــى 26 : 39(.  ـــَت’ « )مت ـــُد أَنْ ـــاَم تُِري ـــْل كَ ـــا بَ ـــُد أَنَ ـــاَم أُِري ـــَس كَ ـــْن لَيْ ـــَكأُْس، َولِك ـــِذِه الْ ـــي ه َعنِّ
ـــيح  ـــت املس ـــد أوصل ـــتخدامها ق ـــأنا اس ـــي أس ـــرة الت ـــإن اإلرادة الح ـــٌة: ف ـــة مذهل إن املفارق  
ـــا إذا  ـــه - م ـــض إرادت ـــار - مبح ـــيح أن يخت ـــىل املس ـــث كان ع ـــذات، حي ـــة بال ـــذه اللحظ إىل ه

كان ســـيخلّصنا أَْم اَل مـــن الدمـــار الـــذي جلبـــه علينـــا ســـوء اســـتخدامنا لـــإلرادة الحـــرة.

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
18 حزيـــران )يونيـــو(.
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12 حزيران )يونيو( األحد

عمٌل َحَسٌن

سـننظر يف درس هـذا األسـبوع إىل األيـام األخـرية مـن حيـاة املسـيح عندمـا كان هنـا عـىل   
األرض بالجسـد، حيث كان سـيذهب إىل الصليب ويقوم من األموات ويُعلن عن نفسـه بوصفه 
ص املصلـوب واملُقـام. وبقـدر مـا كان أتباُع املسـيح يحبونـه ويقّدرونه، إال  مخلّـص العـامل، املُخلِـّ
أنـه كان ال يـزال أمامهـم الكثـري ليتعلمـوه فيـام يتعلـق بَهُويتـه وبـكل مـا كان سـيقوم بـه مـن 
أجلهـم. إن معرفتنـا مبـا كان املسـيح سـيقوم بـه مـن أجلنـا تفـوق بكثري معرفـة أتباعـه آنذاك، 
وذلـك ألنَّ لدينـا اآلن الكتـاب املقدس بعهديه، وخاصة تفسـريات بولس الفّعالة بذبيحة يسـوع 

املسـيح الكفاريـة نيابـة عّنا. 

مـع أخـذ هـذه الخلفيـة بعني االعتبـار، اقرأ متـى 2٦ : 1-2٦. مـا هو املغزى من هـذه الهدية 
َكِثـرية الثََّمـِن، ومـاذا يجـب أن تعلّمنا حـول الكيفية التـي ينبغي أن نتعامل بها مع املسـيح؟

 

الحـظ كيـف يضـع متـى قصة َمسـح رأس املسـيح بالطِّيـب )والتـي يُحتمل أنهـا حدثت قبل   
دخـول املسـيح االنتصـاري إىل أورشـليم( يف إطـار مـا كان يتـم من تآمـر متزايد عـىل قتله. ففي 
حـني كان بعـض مـن أبنـاء شـعبه يخططـون ألذيتـه، سـكبت هذه املـرأة عليـه محبـة وإْخالصاً 

َمـْت إِلَيْـِه وَمَعَهـا »قَـاُروَرُة ِطيٍب كَِثـريِ الثََّمـن« )عد 7(.  غـري محدوَديـن، حـني تََقدَّ
ويف حـني كان التالميـذ يتأسـفون عـىل هـذه الخسـارة، وصـف املسـيح مـا قامـت بـه هـذه   
املـرأة بأنـه عمـٌل »َحَسـٌن«. فإنـه ِمـن خـالل هـذا التـرّصف، املتسـم بـاإلرساف ظاهريـاً، كانت 
املـرأة تكشـف عـن العمـق الحقيقي للمشـاعر التي يف قلبها نحو املسـيح. وعىل الرغـم من أنها 
حتـامً مل تكـن تعـرف كل مـا كان سـيأيت أو مـا كان سـيعنيه سـكب الطِّيـب عىل املسـيح، إال أنها 
فهمـت مبـا فيـه الكفايـة لتعـرف أنها كانت مدينة للمسـيح بالكثري جـداً؛ ولهـذا أرادت أن تُعيد 
الكثـري جـداً، كذلـك. ورمبـا تكـون هـذه املـرأة قد سـمعت كلامتـه القائلـة، » ‘فَـُكلُّ َمـْن أُْعِطَي 
كَِثـرًيا يُطْلَـُب ِمْنـُه كَِثـرٌي’ « )لوقـا 12 : 48(. هـذا يف حـني غابت هـذه النقطة متاماً عـن التالميذ، 

رغـم أن مـا شـهدوه مـن أعـامل أجراهـا املسـيح كان حتـامً يفـوق ما شـهدته هي. 
»كان هـذا الطِّيـُب رمـزاً للقلـب املُعطـي الفيَّـاض. لقـد كان إعالنـاً ظاهـراً عن املحبـة التي   
تـمَّ تغذيتهـا ِمـن ِقبـل الينابيـع السـاموية إىل أن فاضـت. وذلـك الطِّيـُب الـذي سـكبته مريـم 
عـىل قدمـي املسـيح، والـذي اعتـره التالميـذ إتالفـاً، يعيـد نفسـه ألف مـرة يف قلـوب اآلخرين 
اسـة واملُْسـتَِعّدة« )روح النبـوة، موسـوعة األدفنتسـت لتفسـري الكتـاب املقـدس، مجلد 5،  الَحسَّ

صفحـة 1101(.  
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مـــا الـــذي ينبغـــي لهـــذه القصـــة أن تقولـــه لنـــا فيـــا يتعلـــق بالكيفيـــة التـــي يجـــب 
ـــل  ـــرة، أي عم ـــا الح ـــتخدام إرادتن ـــيح؟ وباس ـــاه يف املس ـــا إي ـــا أُعطين ـــا مل ـــتجيب به أن نس
ـــيح؟ ـــاه يف املس ـــا إي ـــا أُعطين ـــتجابة مل ـــيح، اس ـــل املس ـــن أج ـــه م ـــام ب ـــا القي ـــٍن« ميكنن »َحَس

13 حزيران )يونيو( االثنني

العهُد الجديد

اقــرأ متــى 2٦ : 17-19. مــا داللــة وأهميــة أن ذلــك الوقــت كان وقــت الِْفْصــحِ؟ انظــر أيضــاً 
خروج 12 : 1-17؛ 1كورنثوس 5 : 7. 

 

إن قصــة »الخــروج« هــي بالطبــع ِقصــَة ِفــداٍء وإنقــاٍذ، وهــو العمــل الــذي قــام بــه اللــه من   
ــه مــن رمــز مناســب ملــا كان  ــا ل ــه ألنفســهم. وي ــام ب ــن مل يســتطيعوا القي ــك الذي أجــل أولئ

املســيح عــىل وشــك أن يقــوم بــه مــن أجلنــا جميعــاً!

اقــرأ متــى 2٦ : 2٦-29. مــا الــذي يقولــه املســيح لتاميــذه؟ مــا الــذي تعنيــه كلاته بالنســبة 
لنا اليوم؟

 

ــن  ــاذ م ــد كان اإلنق ــح. لق ــق للفص ــى األعم ــم إىل املعن ــت انتباهه ــيح يلف ــد كان املس لق  
ِمــرْص مظهــراً رائعــاً مــن مظاهــر ســيادة وقــدرة اللــه، لكــن ذلــك العمــل مل يكــن كافيــاً يف حــد 
ذاتــه. فهــو مل يكــن الفــداء الــذي كان الشــعب العــراين، أو أي واحــد ِمّنــا، يحتاجــه حقــاً. إننــا 
نحتــاج إىل الفــداء الــذي يف املســيح: الحيــاة األبديــة. »َوألَْجــِل هــَذا ُهــَو َوِســيُط َعْهــٍد َجِديــٍد، 
ِل   يََنالُــوَن َوْعــَد  يَــاِت الَِّتــي يِف الَْعْهــِد اأَلوَّ وَن   إِْذ َصــاَر َمــْوٌت لِِفــَداِء التََّعدِّ لِــَيْ يَُكــوَن الَْمْدُعــوُّ
« )عرانيــني 9 : 15(. لقــد لفــت املســيح أنظارهــم إىل املعنــى الحقيقــي لِنتـَـاِج  الِْمــرَياِث األَبـَـِديِّ
الَْكْرَمــِة واملعنــى الحقيقــي للخبــز فجميــع هــذه الرمــوز كانــت تشــري إىل موتــه عــىل الصليــب. 
وهكــذا فإنــه وعــىل عكــس الذبائــح الحيوانيــة التــي كانــت تُشــري قُُدمــاً إىل مــوت املســيح،   
ــا  ــا. ويف كلت ــا مبــوت املســيح مــن أجلن ــوراء وتُذكِّرن ــاين إىل ال ــا فريضــة العشــاء الرب تعــود بن

ــب. ــا إىل املســيح عــىل الصلي ــوز توّجهن ــإّن كل الرم ــني، ف الحالت
ومــع ذلــك، فــإن الصليــب ال ينهــي القصــة. فــإن املســيح عندمــا قــال لتالميــذه أنــه لــن   
بُــُه َمَعُكــْم َجِديــًدا يِف َملَُكــوِت أيَِب’ «  ــْوِم ِحيَنــاَم أرَْشَ ــاِج الَْكْرَمــِة » ‘إِىَل ذلِــَك الْيَ يــرشب مــن نِتَ
)متــى 26 : 29(، إمنــا كان يلفــت انتبــاه تالميــذه إىل املســتقبل، إىل املجــيء الثــاين، وإىل مــا بعــد 

هــذا املجــيء.
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فكّـــر يف كلـــات املســـيح بأنـــه لـــن يـــرشب مـــن نَِتـــاجِ الْكَرَْمـــِة إىل أن نكـــون معـــه يف 
ـــه  ـــتكونان ل ـــني س ـــة اللت ـــَوّدة واألُلَْف ـــوع املَ ـــن ن ـــك ع ـــه ذل ـــذي يقول ـــا ال ـــه. م ـــوت أبي ملك

ـــه اآلن؟  ـــة مع ـــودة واألُلَْف ـــك امل ـــار تل ـــا اختب ـــف ميكنن ـــا؟ كي معن

14 حزيران )يونيو( الثاثاء

بستان َجْثَسْيَايِن

ـــح يف  ـــالن كذبائ ـــن الِحم ـــون اآلالف واآلالف م ـــة يقدم ـــح، كان الكهن ـــبوع الفص ـــاء أس أثن  
ــل املُطـــلِّ عـــىل وادي قطـــرون. وكان دم الحمـــالن يُســـفك عـــىل  الهيـــكل الواقـــع أعـــىل التَـّ
ـــر وادي  ـــري ع ـــرْي( كان يج ـــْدَول أَْو نَُه ـــوٍع )َج ـــاٍة إىل يَْنبُ ـــر قن ـــق ع ـــم يتدف ـــن ث ـــح وم املذب
قطـــرون. وكان ميكـــن ملـــاء الينبـــوع أن يتحـــول إىل اللـــون األحمـــر بالفعـــل بســـبب دمـــاء 
الحمـــالن املتدفّقـــة فيـــه. وال بـــد وأن املســـيح وتالميـــذه كانـــوا قـــد عـــَروا فـــوق امليـــاه 

الضاربـــة للحمـــرة وهـــم يف طريقهـــم إىل بســـتان جثســـيامين.

ـــا  ـــاً جـــداً بالنســـبة للمســـيح؟ م ـــار جثســـياين صعب ـــاذا كان اختب ـــى 2٦ : 3٦-4٦. مل ـــرأ مت اق
الذي كان يحدث هناك حقاً؟  

 

ـــكأس.  ـــه هـــذا ال ـــا صـــىل أن يعـــر عن ـــن املـــوت الجســـدي عندم ـــاً م مل يكـــن املســـيح خائف  
ـــد عـــرف املســـيح  ـــه. فق ـــه املســـيح هـــو االنفصـــال عـــن الل ـــذي يخـــاف من ـــكأس ال ـــد كان ال لق
ـــب  ـــه غض ـــىل عاتق ـــل ع ـــا ويحم ـــاً عن ـــوت ِعوض ـــي مي ـــا، ول ـــن أجلن ـــة م ـــري خطي ـــي يص ـــه ل أن
اللـــه ضـــد الخطيـــة، كان معنـــاه االنفصـــال عـــن أبيـــه الســـاموي. لقـــد كان انتهـــاك نامـــوس اللـــه 
ـــاك.  ـــذا االنته ـــة ه ـــب جرمي ـــوت مرتك ـــَب م ـــث تَطَلَّ ـــة بحي ـــاً للغاي ـــيامً وفاِحش ـــدس َجِس املق
ـــوت  ـــة، ومي ـــة الخطي ـــه دينون ـــىل عاتق ـــذ ع ـــل أن يأخ ـــن أج ـــاً م ـــيح خصيص ـــاء املس ـــد ج وق

ـــوت. ـــذا امل ـــن ه ـــا نح ـــي يجّنبن ل
ــة بالرعـــب  ــه ممتلئـ ــيح كانـــت نفسـ ــام املسـ ــة أمـ ــة ماثلـ ــة املعركـ »وإذ كانـــت نتيجـ  
ـــامل  ـــا للع ـــه إن صـــار ضامن ـــه الشـــيطان إن ـــال ل ـــد ق ـــه. وق ـــن الل ـــه ع والذهـــول بســـبب انفصال
الرشيـــر فقـــد يصبـــح انفصالـــه عـــن اللـــه أبديـــا وســـيكون هـــو ضمـــن رعايـــا مملكـــة الشـــيطان 
ـــت ســـتقرر  ـــي كان ـــة الت ـــت اللحظـــة املخيف ـــد.... إذ أت ـــام بع ـــه في ـــع الل ـــن يكـــون واحـــدا م ول
مصـــري العـــامل. كان مصـــري العـــامل يتأرجـــح يف كفـــة امليـــزان. كان ميكـــن املســـيح حتـــى اآلن 
ـــض  ـــد م ـــن ق ـــم. مل يك ـــان األثي ـــا اإلنس ـــب أن يرشبه ـــي كان يج ـــكأس الت ـــض رشب ال أن يرف
ـــك  ـــان يهل ـــاركا اإلنس ـــوي ت ـــرق الدم ـــك الع ـــه ذل ـــن جبين ـــح ع ـــه أن ميس ـــد، فيمكن ـــت بع الوق
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يف إمثـــه. كان ميكنـــه أن يقـــول: ليقـــع عـــىل اإلنســـان العـــايص قصـــاص خطيتـــه وعصيانـــه، 
ـــل  ـــرة؟ وه ـــذاب املري ـــوان والع ـــه كأس اله ـــن الل ـــيرشب اب ـــل س ـــأعود إىل أيب. فه ـــا فس ـــا أن أم
ـــال،  ـــوة، مشـــتهى األجي ـــة ويخلـــص املذنـــب؟« )روح النب ـــة الخطي ـــار عواقـــب لعن ســـيتحمل الب

صفحـــة 651 و 654(.

كيـــف ينبغـــي لحقيقـــة أن املســـيح كان عـــىل اســـتعداد ألن يقـــوم بـــكل مـــا قـــام بـــه 
ـــر  ـــق األم ـــا يتعل ـــاً عندم ـــا، خصوص ـــب حياتن ـــن جوان ـــب م ـــر يف كل جان ـــا أن تؤث ـــن أجلن م
ـــا بشـــكل  ـــات املســـيح يف حياتن ـــَل بصف ـــم الَتَمّث ـــا أن نتعل ـــف ميكنن ـــن؟ كي مبســـاعدة اآلخري

ـــل؟ أفض

15 حزيران )يونيو( األربعاء

يهوذا يبيع نفسه

إن قصـــة يهـــوذا محزنـــة حقـــاً! فلـــو أنـــه مـــات قبـــل رحلتـــه األخـــرية إىل أورشـــليم،   
ـــس  ـــاين الكنائ ـــن ملب ـــالً. وكان ميك ـــر تبجي ـــدس األك ـــخ املق ـــال التاري ـــني أبط ـــن ب ـــا كان م فلرمب

أن تحمـــل اســـمه. لكـــن بـــدالً مـــن ذلـــك، ارتبـــط اســـمه إىل األبـــد بالخيانـــة والغـــدر.

ــري  ــان يف رشح وتفسـ ــان اآليتـ ــاعد هاتـ ــف تسـ ــا 22 : 3. كيـ ــا ٦ : 70 ولوقـ ــرأ يوحنـ اقـ
ــوذا؟  ــات يهـ ترصفـ

 

وبطبيعـــة الحـــال، يعـــد إلقـــاء اللـــوم عـــىل الشـــيطان، عـــىل مـــا فعلـــه يهـــوذا، أمـــراً ال   
بـــأس بـــه، لكـــن ذلـــك يطـــرح الســـؤال التـــايل: مـــا الـــذي كان يتســـم بـــه يهـــوذا ومّكـــن 
الشـــيطان مـــن أن يقـــوده إىل أن يغـــدر باملســـيح بهـــذه الطريقـــة؟ فعـــىل كل حـــال، نحـــن 
ـــال  ـــك، ف ـــع ذل ـــا 22 : 31(. م ـــر لوق ـــاً )انظ ـــرس أيض ـــتقطب بط ـــيطان أراد أن يس ـــرأ أن الش نق
بـــد وأن يكـــون مـــا أحـــدث الفـــرق بينهـــام هـــو أن يهـــوذا رفـــض أن يخضـــع نفســـه للـــه 
ـــل  ـــض الخل ـــاك بع ـــه كان هن ـــد وأن ـــا، وال ب ـــة م ـــد تشـــبّث بخطي ـــه ق ـــد وأن ـــام؛ وال ب بشـــكل ت
يف صفاتـــه، األمـــر الـــذي مكَّـــن الشـــيطان مـــن أن يدخـــل يف نفـــس يهـــوذا وأن يدفعـــه إىل 

ـــار. ـــة االختي ـــب حري ـــن عواق ـــرى م ـــة أخ ـــدداً عاقب ـــرى مج ـــا ن ـــه. وهن ـــام ب ـــا ق ـــام مب القي

اقـــرأ متـــى 2٦ : 47-50 و 27 : 1-10. مـــا هـــي الـــدروس التـــي ينبغـــي أن نســـتخلصها مـــن 
ـــة؟ قصـــة يهـــوذا املحزن
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يف متـــى 26 : 47-50 نـــرى يهـــوذا يقـــود كتيبـــة مـــن الجنـــود )حـــوايل 600جنديـــا( وكذلـــك   
ـــا  ـــا له ـــه. ي ـــوداً في ـــيح موج ـــذي كان املس ـــكان ال ـــيوخ إىل امل ـــة والش ـــاء الكهن ـــن رؤس ـــاً م بعض
ـــاس  ـــده الن ـــيئاً يري ـــك ش ـــون لدي ـــا يك ـــه عندم ـــوذا! فإن ـــبة ليه ـــة بالنس ـــوة هائل ـــة ق ـــن لحظ م
ـــك،  ـــأس يف ذل ـــا. وال ب ـــوذا هن ـــل يه ـــام فع ـــة، ك ـــوة هائل ـــكاً لق ـــا ممتل ـــتكون عنده ـــاً، فس حق
ـــك فقـــط،  ـــا لدي ـــك بســـبب م ـــاس يهتمـــون ب ـــه. لكـــن إذا كان الن ـــا يريدون ـــك م ـــه لدي ـــا أن طامل
فإنهـــم لـــن يعـــودوا بحاجـــة إليـــك يف نهايـــة املطـــاف، بعـــد أن يحصلـــوا منـــك عـــىل مـــا 

ـــدون أي يشء. ـــداً وب ـــوذا وحي ـــاعات، كان يه ـــون س ـــي غض ـــه. فف يريدون
ـــه  ـــن أجل ـــذي م ـــيء ال ـــو ال ـــوذا أال وه ـــف يه ـــن موِق ـــه ِم ـــر نتعلم ـــام آخ ـــة درس ه   ومَثّ
ـــال أن هـــذا  بـــاع يهـــوذا نفســـه وأضاعهـــا: ثالثـــون قطعـــة مـــن الفضـــة؟ وبحســـابات اليـــوم، يُق
ـــرتاوح  ـــدة ت ـــه مل ـــن عمل ـــايل ع ـــا الح ـــرء يف عرصن ـــاه امل ـــذي يتقاض ـــغ ال ـــاوي املبل ـــغ يس املبل
ـــى  ـــودة. وحت ـــة املقص ـــة الفضي ـــىل العمل ـــامدا ع ـــهر، اعت ـــة أش ـــد إىل أربع ـــهر واح ـــني ش ـــا ب م
ـــغ، انظـــر  ـــة ضعـــف هـــذا املبل ـــاف أو مائ ـــذي تقاضـــاه يســـاوي عـــرشة أضع ـــغ ال ـــو كان املبل ل
ـــغ أيضـــاً.  ـــك املبل ـــد خـــر ذل ـــه ق ـــر القصـــة، فإن ـــام تُظه ـــل! وك ـــوذا يف املقاب ـــا خـــره يه إىل م
ـــغ  ـــاء كل املبل ـــام بإلق ـــك، ق ـــن ذل ـــدالً م ـــه. ب ـــل علي ـــام حص ـــأي يشء م ـــع ب ـــوذا مل يتمت إن يه
ـــل  ـــذي حص ـــال ال ـــدوى امل ـــدم ج ـــة. إن ع ـــه يف البداي ـــوه ل ـــن أعط ـــك الذي ـــدام أولئ ـــت أق تح
ـــد  ـــا نبتع ـــبب يف جعلِن ـــدوى أي يشء يتس ـــدم ج ـــا ع ـــر لن ـــوي يُظه ـــال ق ـــو مث ـــوذا ه ـــه يه علي
ـــار أن  ـــه اخت ـــة لكن ـــاة األبدي ـــن الحي ـــاً جـــداً م ـــوذا قريب ـــن املســـيح ونخـــر أنفســـنا. كان يه ع

ـــل ال يشء. ـــا مقاب ـــىل عنه يتخ

16 حزيران )يونيو( الخميس

إنكار بطرس للمسيح

ـــاً  ـــذي كان نابع ـــرار ال ـــو الق ـــوذا بتســـليمه، وه ـــرار يه ـــن ق ـــَرف املســـيح مســـبقاً ع ـــد َع لق  
عـــن إرادة يهـــوذا الُحـــرة. وكانـــت هـــذه حالـــة مـــن حـــاالت كثـــرية يف الكتـــاب املقـــدس 
ـــا الُحـــرة ال تنتهـــك بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال حريـــة  تُظهـــر أن معرفـــة اللـــه املســـبقة لخياراتن
أولئـــك الذيـــن يُْقِدمـــون عـــىل تلـــك الخيـــارات. ومل يكـــن املســـيح يعـــرف مســـبقاً خيانـــة 
ـــجاعة،  ـــره بالش ـــم تظاه ـــرس، رغ ـــاً أن بط ـــبقاً أيض ـــرف مس ـــل كان يع ـــب، ب ـــه فحس ـــوذا ل يه

كان يف اللحظـــة الحاســـمة ســـيهرب وينكـــره.

اقرأ متى 2٦ : 51-75. ملاذا أنكر بطرُس املسيَح )يف اعتقادك(؟ 
 

ــرس  ــكار بطـ ــبب وراء إنـ ــو السـ ــوف كان هـ ــر يف أن الخـ ــان نفكـ ــن األحيـ ــري مـ يف كثـ  
للمســـيح. ومـــع ذلـــك، فقـــد كان بطـــرس )وفقـــاً ملـــا ورد يف إنجيـــل يوحنـــا( هـــو الـــذي 
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ـــتعداد  ـــىل اس ـــرس ع ـــد كان بط ـــان! لق ـــود الروم ـــد الجن ـــيفه ض ـــتالل س ـــجاعة الس ـــك الش امتل
ــيح.  ــه املسـ ــة إىل أن أوقفـ ــة العظمـ ــد وقمـ ــوغ ذروة املجـ لبلـ

ـــه كان يعـــرف املســـيح بعـــد أن كان قبـــل  ـــه يُنكـــر أن ـــذي تغـــرّي يف بطـــرس وجعل إذاً، مـــا ال  
ـــال  ـــاذا ق ـــيده؟ مل ـــن س ـــاع ع ـــاوالً الدف ـــيَْفُه مح ـــتَلَّ َس ـــَدُه َواْس ـــدَّ يَ ـــد َم ـــزة ق ـــرتة وجي ـــك بف ذل
ـــى  ـــَل!’ « )مت ُج ـــِرُف الرَّ ـــُت أَْع ـــرس، » ‘إِينِّ لَْس ـــال بط ـــاذا ق ـــيح؟ مل ـــذاً للمس ـــن تلمي ـــه مل يك أن

26 : 72(؟
ـــرف  ـــن يع ـــيح[، مل يك ـــَل ]أي املس ُج ـــرف الرَّ ـــن يع ـــاً مل يك ـــه حق ـــرس أدرك أن ـــا ألن بط رمب  
الهـــدف مـــن مجيئـــه إىل األرض ومل يكـــن يعـــرف مـــا يعنيـــه إلقـــاء القبـــض عليـــه. لذلـــك، 
ـــرُس  ـــر بط ـــا أنك ـــرة. رمب ـــيح بامل ـــرف املس ـــه يع ـــر أن ـــع أنك ـــر والهل ـــن الذع ـــة م ـــه يف لحظ فإن
ـــلََم بطـــرس  ـــد إْستَْس ـــه. لق ـــوم ب ـــا كان املســـيُح يق ـــم م ـــه مل يكـــن يفه ـــا أدرك أن املســـيَح عندم
ـــزال  ـــرس ال ي ـــد كان بط ـــيح. لق ـــب املس ـــن جان ـــالٌم ِم ـــه استس ـــو أن ـــنَّ ه ـــا ظَ ـــا رأى م عندم
ـــم  ـــىل الرغ ـــك ع ـــيح، وذل ـــة يف املس ـــه التام ـــع ثقت ـــن وض ـــدالً م ـــه ب ـــرية يف فهم ـــة كب ـــع ثق يض
ـــريء،  ـــه الج ـــن اعرتاف ـــم م ـــىل الرغ ـــا، وع ـــد رآه ـــي كان ق ـــة الت ـــات املدهش ـــن كل العالم م
ـــيح  ـــرس للمس ـــكار بط ـــى 16 : 16(. إن إن ـــيا )مت ـــو املس ـــوع ه ـــأن يس ـــان، ب ـــن اإلمي ـــع ع الناب
ـــه مـــا  ـــا مخلصـــني لل ـــا أن كل املعجـــزات واآليـــات يف العـــامل ال ميكنهـــا أن تبقين يجـــب أن يخرن

ـــه.  ـــل ل ـــة بالكام ـــا خاضع ـــن قلوبن مل تك

نجـــد يف رسد لوقـــا لهـــذه القصـــة أنـــه يف املـــرة الثالثـــة التـــي أنكـــر فيهـــا بطـــرس أنـــه 
كان تلميـــذا للمســـيح، أن املســـيح نفســـه »الَْتَفـــَت ... َونَظَـــَر إِىَل بُطْـــرَُس« )لوقـــا 22 : 
ـــا  ـــر به ـــي نظ ـــة الت ـــف الطريق ـــتخدمت لوص ـــي اُس ـــة الت ـــي الكلم ـــَر« ه ـــة »نَظَ ٦1(. وكلم
ـــو  ـــا ه ـــا 1 : 42(. م ـــر يوحن ـــرة األوىل )انظ ـــا للم ـــا التقي ـــرس عندم ـــاق بط ـــيح إىل أع املس
ـــا  ـــه لن ـــة الل ـــق مبحب ـــا يتعل ـــا اســـتخاصه مـــن هـــذا األمـــر ألنفســـنا في ـــذي ميكنن الرجـــاء ال

ـــا؟ ـــرس هن ـــل بط ـــا فع ـــل، ك ـــا نفش ـــى عندم حت

17 حزيران )يونيو( الجمعة

ملزيد من الدرس
احان منـــزالً يف واليـــة كنســـاس األمريكيـــة وقتـــال األب واألم  يف عـــام 1959، دخـــل ســـفَّ  
يف ذلـــك املنـــزل، وقتـــال كذلـــك طفلـــني يف ســـن املراهقـــة. وقبـــل أن يتـــم العثـــور عـــىل 
ـــري  ـــاك الكث ـــة. »هن ـــة املحلي ـــالة إىل الصحيف ـــذه الرس ـــة به ـــو األم القتيل ـــث أخ احني، بع ـــفَّ السَّ
ـــن  ـــر مـــن مناســـبة َم ـــد ســـمعت يف أك ـــة يف هـــذا املجتمـــع. فلق مـــن مشـــاعر االســـتياء والَنْقَم
ـــجرة.  ـــرب ش ـــد أق ـــنقاً عن ـــدم ش ـــد وأن يُع ـــال ب ـــاين ف ـــىل الج ـــور ع ـــم العث ـــى ت ـــه مت ـــول أن يق
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ـــرّي  ـــت وال ميكـــن إلزهـــاق نفـــس أخـــرى أن يغ ـــد حدث ـــة ق ـــذا. إن الواقع ـــا ال نشـــعر هك دعون
ـــا.  ـــر به ـــه أن نغف ـــا الل ـــي يريدن ـــة الت ـــر بالطريق ـــا نغف ـــك، دعون ـــن ذل ـــدالً م ـــد حـــدث. ب ـــا ق م
ـــل  ـــذا الفع ـــب ه ـــع، إنَّ مرتك ـــا. يف الواق ـــة يف قلوبن ـــظ بالضغين ـــواب أن نحتف ـــن الص ـــس م لي
ـــى  ـــن يحظ ـــا. ول ـــالم معه ـــش يف س ـــه والعي ـــول ذات ـــداً قب ـــب ج ـــن الصع ـــه م ـــد أن ـــوف يج س
ـــق  ـــف يف طري ـــا أن ال نق ـــه. دعون ـــن الل ـــرة م ـــب املغف ـــا يطل ـــِكيَنة إال عندم ـــان والَس باالطمئن
ـــخص  ـــك الش ـــد ذل ـــل أن يج ـــن أج ـــي م ـــك نص ـــن ذل ـــدالً م ـــا ب ـــر، ودعون ـــذا األم ـــدوث ه ح
الســـالم وَســـِكيَنة النفـــس« ]ترومـــان كابـــوت، بـــدم بـــارد )نيويـــورك: املكتبـــة الحديثـــة، 

2013(، صفحـــة 124[.
ـــاً  ـــرياً قوي ـــا تعب ـــرى هن ـــا أن ن ـــاً، ميكنن ـــة اإلعـــدام جانب ـــة بعقوب مـــع وضـــع األســـئلة املتعلق  
عـــن نـــوع النعمـــة التـــي يقدمهـــا املســـيح لنـــا جميعـــاً. فإنـــه بعـــد قيـــام بطـــرس بإنـــكار 
ـــق  ـــه بالعمـــل املتعل ـــد إلي ـــه ويْعَه ـــر ل ـــرره، نجـــد املســـيح يغف ـــا ي ـــه م ـــس ل ـــكاراً لي املســـيح إن
ـــه اآلن  ـــد ل ـــد تأك ـــوع. وق ـــرف يس ـــه ال يع ـــن اآلن أن ـــرس يعل ـــو بط ـــا ه ـــوس. »وه ـــح النف برب
ـــك  ـــة، ذل ـــة دقيق ـــه معرف ـــرف قلب ـــداً ويع ـــه جي ـــيده كان يعرف ـــق أن س ـــن بحـــزن عمي وإن يك
ـــال، صفحـــة  ـــوة، مشـــتهى األجي ـــه بطـــرس نفســـه« )روح النب ـــذي كان يجهل ـــب الخـــادع ال القل
672(. لقـــد كان املســـيح يعـــرف أعـــامق بطـــرس حتـــى قبـــل أن يعـــرف بطـــرس نفســـه ذلـــك؛ 
ـــذا.  ـــيفعل هك ـــه س ـــرس أن ـــرف بط ـــل أن يع ـــى قب ـــينكره، حت ـــرس س ـــرف أن بط ـــد كان يع لق
ومـــع ذلـــك، فـــإن محبـــة املســـيح ونعمتـــه ظلتـــا ثابتتـــني، عـــىل الرغـــم مـــن أن بطـــرس 
مل يلـــوم إال نفســـه عـــىل ترصفاتـــه. وإذ نتعامـــل مـــع األشـــخاص الذيـــن يرتكبـــون أخطـــاء 
ـــاَل  ـــود أن نََن ـــام ن ـــاً ك ـــم، متام ـــة له ـــح النعم ـــم أن منن ـــداً أن نتعل ـــم ج ـــن امله ـــه م ـــة، فإن مامثل

ـــاً. ـــًة َعْون ـــَد نِْعَم ـــًة َونَِج َرْحَم

أسئلة للنقاش
ـــداء هـــي قصـــة هزميـــة مباركـــة.« مـــاذا  1. كتـــب يس إس لويـــس مـــا يـــي: »إنَّ كل قصـــة اهت
يعنـــي ذلـــك؟ كيـــف اختـــربت ماهيـــة هـــذه »الهزميـــة«؟ مـــا هـــو الـــيء الـــذي متـــت هزميتـــه 

ـــاز؟  ـــذي ف ـــا هـــو ال وم
ـــن  ـــه لك ـــكأس عن ـــرب ال ـــيح أن يع ـــب املس ـــثياين، يطل ـــتان جيس ـــوع يف بس ـــة يس 2. يف قص
فقـــط »إذا كان ذلـــك ممكنـــا.« مـــا الـــذي يعنيـــه ذلـــك ســـوى أنـــه مـــن أجـــل خـــاص 
البرشيـــة كان ال بـــد مـــن أن يبـــذل املســـيح حياتـــه؟ ملـــاذا كان مـــوت املســـيح، حامـــل 
الخطيـــة، ضوريـــاً َحْتـــاً؟ ملـــاذا، يف ضـــوء الـــرصاع العظيـــم، مل يكـــن مـــن املمكـــن أن 

ـــة؟  ـــة الخطي ـــع معضل ـــل م ـــه للتعام ـــتخدمها الل ـــرى يس ـــيلة أخ ـــاك وس ـــون هن تك
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18-24 حزيران )يونيو(الدرس الثالث عرش

َمصلوٌب وُمقاٌم

السبت بعد الظهر
املراجـع األسـبوعية: متـى 27 : 11-26؛ يوحنـا 3 : 19؛ إشـعياء 59 : 2؛ متـى 27 : 45 

و 46 و 49-54؛ عربانيـن 8 : 1-6؛ متـى 28 : 20-1.
ـَاِء َوَعىَل  َم يَُسـوُع َوكَلََّمُهـْم َقائِـاً: ُدِفـَع إِيَلَّ كُلُّ ُسـلْطَاٍن يِف السَّ آيـة الحفـظ: » ‘َفَتَقـدَّ

األَْرِض’ « )متـى 28 : 18(. 

كان هناك إعالن يف مجلة بريطانية يسـأل ما إذا كان هناك شـخص مسـتعد للترع بجسـده   
لخدمـة العلـوم واألبحـاث. ويقـول اإلعـالن أن العلـامء كانـوا يدرسـون عمليات التحنيـط التي 
كان يقـوم بهـا املرصيـون القدمـاء، وبأنهـم يبحثـون عـن متطوعـني يعانـون مـن مـرض عضـال 
ومسـتعدين للتـرع بأجسـادهم بعـد املوت. ويزعم هذا اإلعـالن أن هؤالء العلـامء قد اعتقدوا 
أنهـم قـد اكتشـفوا رس كيفيـة قيـام املرصيني القدمـاء بالتحنيط وبأنـه ميكن للجسـد »أن يُحفظ 
www.independent.co.uk/news/science/now-( »ُرمّبَـا ملئـات بـل حتـى آلالف السـنني -

.)you-can-be-mummified-just-like-the-egyptians-1863896.html
وكمسـيحيني، نحـن لسـنا بحاجـة إىل أن نقلـق بشـأن الحفـاظ عىل جثثنـا. فلقـد َوعدنا الله   
بـيء أفضـل مـن ذلـك بكثـري. فـإن املسـيح الـذي بـذل نفسـه مـن أجـل خطايانـا، والـذي قام 
فأصبـح »باكـورة الراقديـن الذيـن سـقطوا« )1كورنثـوس 15 : 20(، قـد مهـد الطريـق لجثثنـا 
ال ألن تُحفـظ مثـل موميـاءات بعـض الفراعنـة القدمـاء فحسـب )ومـع ذلـك، فإنـه إذا حـدث 
ونظـرت إىل بعـض تلـك الجثث فسـتجد أنها ليسـت جميلة عـىل اإلطالق، عىل أيـة حال( ولكن 

لـي يغرّينـا إىل أجسـاد غـري قابلـة للفسـاد تعيـش إىل األبـد.
يف هـذا األسـبوع، ويف األصحاحـات األخرية من إنجيل متى، سـندرس الحقائـق الخالدة املتعلقة 

مبـوت وقيامـة الرب يسـوع، والرجاء الـذي يقدمه لنا هـذان الحدثان. 

*نرجـو التعمـق يف موضـوع هـذا الـدرس اسـتعداداً ملناقشـته يـوم السـبت القـادم املوافـق 25 
)يونيو(. حزيـران 
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19 حزيران )يونيو( األحد

املسيح أو باراباس

اقـرأ متـى 27 : 11-2٦. مـا هـي بعـض املضامـني األعمـق للَخَيـار الـذي ُقـدم للنـاس والَخَيار 
الـذي أقدمـوا عليه؟ 

 

لقـد كان بارابـاس القاتـل هـو الذي يُفـرتض أن يُصلب عـىل الصليب الذي وضع يف الوسـط.   
فاملحتمـل أن املجرَمـني اللذيـن كانـا سـيكونان عـىل جانبيه قد كانـا رشيكيه يف القتـل واإلجرام. 
بارابـاس هـو ليـس االسـم األول ولكـن األخـري. فجزئية »بـار« من االسـم تعني »ابـن« متاماً كام 
نقـول سـمعان »ابـن يونـا« أو »بارثولوميـو« التـي تعنـي »ابـن ثولوميـو«. كانت كلمـة بارباس 
ن معظـم املخطوطـات األوىل االسـم األول لبارابـاس عـىل أنه يشـوع  تعنـي »ابـن اآلب.« وتـدوِّ
ص.« وهكذا،  )يسـوع(. كان االسـم »يشـوع« اسـامً شـائعاً يف ذلـك الوقـت، ومعنـاه »يَْهـوه يخلِـّ

فـإن اسـم »باربـاس« كان يعنـي »يهـوه يخلِّص« أو »ابـن اآلب«.
يا لها من مهزلة!

»ادعـى هـذا الرجـل أنـه هـو مسـيا، كـام ادعـى أن له السـلطان عـىل أن يغـري األنظمة وأن   
يصلـح األوضـاع املقلوبـة يف العـامل. وإذ خدعـه الشـيطان ادعـى أن كل ما ميكنه االسـتيالء عليه 
بالرقـة أو بالسـلب هـو مـن حقـه. وقـد عمـل أعـامال عجيبـة بقـوة الشـيطان وتبعـه بعـض 
الشـعب، مـام أثـار فتنـة ضـد الحكومـة الرومانيـة. وتحـت سـتار الحاميـة الدينيـة صـار وغـدا 
قاسـيا متهـورا مـرصا عىل التمرد والقسـوة. فـإذ أعطى بيالطس الشـعب حق االختيـار بني هذا 
سـهم ألن يلزمـوا جانـب العـدل. وكان يرجو أنه  ص الـريء ظـن أنـه سيحمِّ الرجـل وبـني املخلِـّ
سـيظفر بعطفهـم عـىل يسـوع ضـد الكهنـة والرؤسـاء« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحة 

694 و 695(.
وقـد كان بيالطـس مخطئـاً. فإنـه مـا مل يكـن النـاس تحـت تأثـري الـروح القدس فإنهـم حتامً   
سـوف يقِدمـون عـىل االختيـار الروحـي الخاطـئ، كـام فعلت الحشـود هنـا. ويف النهايـة، يجب 
علينـا جميعـاً أن نختـار بـني املسـيح أو بارابـاس، بـني املسـيح أو العـامل السـاقط الفاسـد، بـني 
يُْنونَـُة: إِنَّ النُّـوَر قَْد َجـاَء إِىَل الَْعالَـِم، َوأََحبَّ النَّـاُس الظُّلَْمَة  الحيـاة أو املـوت. » ‘َوهـِذِه ِهـَي الدَّ

يـَرًة’ « )يوحنـا 3 : 19(. أَكْـَرَ ِمـَن النُّـوِر، ألَنَّ أَْعاَملَُهـْم كَانَـْت رِشِّ

ــل  ــرى هــذه املي ــك أن ت ــف ميكن ــور؟ كي ــل الظلمــة عــىل الن ــاس إىل تفضي ــل الن ــاذا ميي مل
متأصــاً، حتــى يف داخلــك أنــت؟ مــاذا ينبغــي لهــذا األمــر أن يخربنــا عــن حقيقــة طبيعتنــا 

الســاقطة، بــل واألهــم مــن ذلــك عــن حاجتنــا إىل إخضــاع أنفســنا للــرب بالتــام؟
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20 حزيران )يونيو( االثنني

بديلنا املصلوب

ــَو  ــَعِة. َونَْحـ ــاَعِة التَّاِسـ ـ ــىَل كُلِّ األَْرِض إِىَل السَّ ــٌة َعـ ــْت ظُلَْمـ ــِة كَانَـ اِدَسـ ــاَعِة السَّ ـ ــَن السَّ »َوِمـ
َخ يَُســـوُع ِبَصـــْوٍت َعِظيـــٍم َقائِـــاً: ‘إِيـــِي، إِيـــِي، لِـــَا َشـــَبْقَتِني؟’ أَْي:  ـــاَعِة التَّاِســـَعِة رَصَ السَّ
ـــف  ـــة؟ كي ـــذه الرصخ ـــى ه ـــا معن ـــى 27 : 45 و 4٦(. م ـــي؟« )مت ـــَاَذا تََركَْتِن ـــي، لِ ـــي، إِلِه إِلِه

ميكننـــا فهـــم اآلثـــار املرتتبـــة عليهـــا، فيـــا يتعلـــق بخطـــة الخـــاص؟ 

 

ـــرَتِْك  ـــة ال ـــرَتِْك«. وكلم ـــة ال ـــني »رصخ ـــل الالهوتي ـــن ِقب ـــميته ِم ـــم تس ـــا ت ـــى م ـــّجل مت يس  
ـــة  ـــاً. ويف هـــذه الحال ـــداً ومحتاج ـــيء وحي ـــذا ال ـــرتك ه ـــأن ت ـــا، ب ـــرة هجـــر يشء م تعطـــي فك
ميكننـــا أن نـــرى شـــعور املســـيح بالهجـــران ِمـــن ِقبـــل اآلب. إن الظلمـــة التـــي أحاطـــت 
ـــة )إشـــعياء 13 : 9-16؛ عامـــوس 5  ـــة اإللهي ـــز إىل الدينون ـــت ترم ـــك الوقـــت كان ـــاألرض يف ذل ب
ـــي  ـــة الت ـــب املروع ـــن العواق ـــه م ـــاين يف أعامق ـــيح يع ـــد كان املس ـــا 13 : 16(؛ لق : 18-20؛ إرمي
للخطيـــة، كان يعـــاين مـــن االنفصـــال التـــام عـــن اآلب. وبالنيابـــة عنَّـــا، أخـــذ املســـيح عـــىل 
ـــن  ـــون ِم ـــي أن تك ـــي كان ينبغ ـــة الت ـــي الدينون ـــة، وه ـــد الخطي ـــة ض ـــة اإللهي ـــه الدينون عاتق
ـــيَظَْهُر  ـــَن، َس ـــا كَِثريِي ـــَل َخطَايَ ـــَيْ يَْحِم ًة لِ ـــرَّ َم َم ـــدِّ ـــا قُ ـــا، بَْعَدَم ـــيُح أَيًْض ـــَذا الَْمِس ـــا. »هَك نصيبن
ـــوس  ـــك 2كورنث ـــر كذل ـــني 9 : 28، انظ ـــُه« )عراني ـــَن يَْنتَِظُرونَ ـــالَِص لِلَِّذي ـــٍة لِلَْخ ـــالَ َخِطيَّ ـــًة ِب ثَانِيَ
ـــه  ـــور 22 : 1 ألن ـــواردة يف مزم ـــامت ال ـــيح الكل ـــىل املس ـــت ع ـــب، انطبق ـــىل الصلي 5 : 21(. ع
ـــم عـــن اآلب  ـــرش، أال وهـــو انفصاله ـــه الب ـــا كان يعـــاين مـــام يعاني ـــدة مـــن نوعه ـــة فري وبطريق
بســـبب الخطيـــة، وذلـــك ألن املســـيح قـــد حمـــل عـــىل الصليـــب كل خطايـــا البـــرش »بَـــْل 
ـــى الَ  ـــْم َحتَّ ـــُه َعْنُك ـــرَتَْت َوْجَه ـــْم َس ـــْم، َوَخطَايَاكُ ـــنْيَ إِلِهُك ـــْم َوبَ ـــًة بَيَْنُك ـــاَرْت فَاِصلَ ـــْم َص آثَاُمُك

يَْســـَمَع« )إشـــعياء 59 : 2(.
ـــد  ـــه ض ـــب الل ـــاً غض ـــيح حق ـــل املس ـــد حم ـــل لق ـــة. ب ـــة أو زائِف ـــه َمْزُعوم ـــن معانات ومل تك  
ـــام هـــو  ـــة بين ـــر والرهب ـــألت نفســـه بالذع ـــه وامت ـــا علي ـــة معاصين ـــت عقوب ـــد حلَّ ـــة؛ وق الخطي
ـــداً  ـــة ج ـــة بغيضـــة ومقيت ـــد وأن الخطي ـــه. الب ـــىل عاتق ـــا نحـــن، ع ـــب، ذنبن ـــأة الذن ـــل وط يحم
ـــة  ـــة الثالث ـــا أن يعـــاين أحـــد أقانيـــم األلوهي ـــَب أمـــر مغفـــرة خطايان ـــه إذ قـــد تَطَلَّ يف عينـــي الل

ـــة! ـــتحقانهام الخطي ـــذان تس ـــاب الل ـــب والعق ـــن الذن م
ـــي!« فعـــىل  ـــي، إله ـــالً، »إله ـــى يف خضـــم هـــذا الرعـــب، رصخ يســـوع قائ ـــك، وحت ـــع ذل وم  
ـــاً  ـــي أمين ـــد بق ـــوٍص! وق ـــري منق ـــالً وغ ـــه كام ـــّل إميان ـــه، ظ ـــدُث ل ـــا كان يَح ـــن كل َم ـــم ِم الرغ
ـــِل  ـــن ِقبَ ـــِرَك ِم ـــد تُ ـــه ق ـــعوره بأن ـــن ش ـــر ع ـــض النظ ـــاة وبغ ـــن املعان ـــر ع ـــض النظ ـــة بغ للنهاي

اآلب.
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ـــة  ـــد املطالب ـــاذا تع ـــة؟ مل ـــبب الخطي ـــه بس ـــن الل ـــال ع ـــرء باالنفص ـــعور امل ـــدو ش ـــف يب كي
ـــي  ـــة، ه ـــرك الخطي ـــىل ت ـــزم ع ـــرتاف والع ـــة واالع ـــة بالتوب ـــة املصحوب ـــيحِ، املطالب ـــربِّ املس ِب

ـــه؟  ـــد إىل الرجـــوع إىل الل ســـبيلنا الوحي

21 حزيران )يونيو( الثاثاء

حجاب ممزق وصخور مَتَصّدعة

ـــن  ـــة، لك ـــر مختلف ـــات نظ ـــن وجه ـــوع م ـــة يس ـــل قص ـــة األناجي ـــن كتب ـــب م رسد كل كات  
ـــّجل يف  ـــذي س ـــو ال ـــده ه ـــى وح ـــإن مت ـــك، ف ـــع ذل ـــيح. وم ـــزوا عـــىل مـــوت املس ـــم رك كله

إنجيلـــه تفتّـــح القبـــور بعـــد متـــزّق حجـــاب الهيـــكل. 

ـــه  ـــري إلي ـــذي تُش ـــاء ال ـــو الرج ـــا ه ـــداث؟ م ـــذه األح ـــى ه ـــا معن ـــى 27 : 49-54. م ـــرأ مت اق
هذه األحداث وتُوجهنا نحوه؟ 

 

ـــام  ـــه في ـــِة كلامت ـــم لحقيق ـــَة جهله ـــوُع، نتيج ـــُه الجم ـــخرْت من ـــَد أن س ـــيُح بع ـــاَت املس م  
ـــاً، حـــول  ـــاً آخـــر، وإن كان محزن ـــاالً قوي ـــا ليخلّصـــه. وكانـــت ســـخريتهم مث يتعلـــق مبجـــيء إيلي

ـــعبه.  ـــي ش ـــن بن ـــد م ـــل العدي ـــن ِقب ـــه ِم ـــف أيُسء فهم كي
ـــفل. إنًّ  ـــىل إىل أس ـــن أع ـــقَّ م ـــد انَْش ـــكل ق ـــاب يف الهي ـــا أن الحج ـــى بعده ـــّجل مت ـــم يس ث  
ـــدأ.  ـــد ب ـــالص ق ـــخ الخ ـــداً يف تاري ـــداً جدي ـــه: إنَّ عه ـــس في ـــح ال لب ـــك واض ـــه ذل ـــز إلي ـــا يرم م
كـــام أن خدمـــات الذبائـــح التـــي كانـــت لفـــرتة طويلـــة تُشـــري إىل املســـيح مل تعـــد الزمـــة. وقـــد 

ـــري. ـــك بكث ـــن ذل ـــل م ـــو أفض ـــا ه ـــم مب ـــز األريض القدي ـــتبدل الرم اُس

ـــا حـــدث  ـــم م ـــات ويســـاعدنا عـــىل فه ـــه هـــذه اآلي ـــذي تقول ـــا ال ـــني 8 : 1-٦. م ـــرأ عرباني اق
لنظام الهيكل األريض وما تم استبداله به؟

 

ال يســـّجل متـــى انشـــقاق حجـــاب الهيـــكل فحســـب وإمنـــا يشـــري إىل أن الصخـــور قـــد   
ـــا  ـــداث كان حدوثه ـــي أح ـــوا، وه ـــد قام ـــوات ق ـــض األم ـــْت وأن بع ـــور تََفتََّح َقْت َوالُْقبُ ـــقَّ تََش
ـــل  ـــا يف إنجي ـــا. وميكنن ـــن خطايان ـــل ع ـــه كبدي ـــيح مبوت ـــه املس ـــا حقق ـــبب م ـــط بس ـــاً فق ممكن
ـــبب يف  ـــه أن يتس ـــم نفس ـــد القدي ـــام العه ـــن لنظ ـــا كان ميك ـــور م ـــدوث أم ـــرى ح ـــى أن ن مت
ــُه الَ مُيِْكـــُن أَنَّ َدَم ثِـــرَياٍن َوتُيُـــوٍس يَْرفَـــُع َخطَايَـــا« )عرانيـــني 10 : 4(.  حدوثهـــا أبـــداً. »ألَنَـّ
ـــإن  ـــا، ف ـــا. وبالنســـبة لن ـــع الخطاي ـــه أن يرف ـــذي ميكن ـــة الحـــال، وحـــده املســـيح هـــو ال وبطبيع
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ـــن  ـــا م ـــل يف قيامتن ـــا، يتمث ـــع املســـيح لخطايان ـــق برف ـــم املتعل ـــد العظي ـــة والوع ـــة الهائل النتيج
ـــوس 13 و 14 و 19(.  ـــا يشء )انظـــر 1كورنث ـــس لدين ـــد، نحـــن لي ـــدون هـــذا الوع ـــوات. وب األم
ـــور  ـــن القب ـــم م ـــم( وخروجه ـــم كان عدده ـــرف ك ـــن ال نع ـــني )الذي ـــض القديس ـــة بع ويف قيام
ـــة  ـــا يف نهاي ـــني بقيامتن ـــد املتعلق ـــاء والوع ـــرى الرج ـــا أن ن ـــارشة، ميكنن ـــة املســـيح مب ـــد قيام بع

ـــر. ـــذا الده ه

22 حزيران )يونيو( األربعاء

املسيح املُقام

إن اإلميـان املسـيحي ال يَُركَّز عىل الصليب فحسـب ولكن عىل القـر الفارغ كذلك. والحقيقة   
هـي أن غالبيـة النـاس يف العـامل، مبـا يف ذلـك غـري املسـيحيني، يؤمنـون أن إنسـاناً اسـمه يسـوع 
املسـيح النـارصي مـات عـىل الصليـب. وبعـد فـرتة قصـرية مـن عيـش املسـيح هنا عـىل األرض، 
كانـت هنـاك مراجـع تاريخيـة تُشـري إىل املسـيح، ومن بينهـا هذا االقتبـاس املأخوذ مـن كتابات 
تاسـيتوس، املـؤرخ الرومـاين، وفيـه نقـرأ مـا يـي: »نـريون... ألحـق أقىس أنـواع التعذيـب بفئة 
مـن النـاس يُطْلَـق عليهـم اسـم ‘مسـيحيني’...وكانوا مكروهـني مـن قبـل عامة الشـعب بسـبب 
أعاملهـم البغيضـة. وقـد تعـرض »كريسـتوس«، الـذي منـه أخـذ املسـيحيون اسـمهم، لعقوبـة 
قاسـية يف عهـد طيباريـوس عىل يـد أحد والتنا، بيالطـس البنطي« ]تاسـيتوس، 57-117 ميالدية: 

.)www.causeofjesusdeath.com/jesus-in-secular-history(
بَـنْيَ ِحـنْيٍ وآَخـر، يكـون هنـاك قليـل مـن الجدل حـول مـا إذا كان هنـاك شـخٌص يف التاريخ   
اسـمه يسـوع املسـيح قد أُديَن وُصلـَب. أما النقطة األصعـب واألكر إثارة للجـدل فهي القيامة: 
الفكـرة التـي مفادهـا أن املسـيح النـارصي، الذي مـات بعد ظهرية يـوم جمعة، أصبـح حياً مرة 
أخـرى يف صبـاح يـوم األحـد التـايل. هذا هـو ما يتجـادل كثري من الناس بشـأنه. وعـىل كل حال، 
كانـت مسـألة أن يتـم صلـب يهـودي عىل يـد الرومان يف اليهودية أمراً شـائعاً إىل حـد ما. ولكن 

قيامـة يهـودي مـن بـني األموات بعـد صلبه تعد مسـألة مختلفـة متاماً.  
ومـع ذلـك، فإنـه بـدون هـذا اإلميان باملسـيح املُقام، لـن يكون لدينـا ُمْعتَقد مسـيحي. كتب   
بولـس: »َوإِْن لَـْم يَُكـِن الَْمِسـيُح قَْد قَـاَم، فَبَاِطلٌَة كَِراَزتَُنـا َوبَاِطٌل أَيًْضا إِميَانُُكـْم،« )1كورنثوس 15 

: 14 و 19(. كان ينبغـي ملـوت املسـيح أن يُتبـع بقيامتـه، ألن يف قيامتـه ضـامن لقيامتنـا. 
فيـام يتعلـق بقصـة قيامـة املسـيح، لدينـا خياريـن: الخيـار األول هـو النظر إىل هـذه القصة   
عـىل أنهـا دعايـة عاطفيـة كُتبـت ِمـن ِقبـل عدد قليـل مـن أتبـاع ُمْنَعِزلـني للمسـيح، وذلك من 
أجـل اإلبقـاء عـىل ذكـراه حيـة، وهو بنفـس الطريقـة التي نحـاول بهـا اإلبقاء عىل ذكـرى وفاة 
شـخصية معروفـة يف عرصنـا الحـايل. أمـا الخيـار الثـاين املتعلـق بقصـة القيامـة فهو النظـر إليها 
بشـكل حـريف، واعتبارهـا رسدا مبـارشا لحـدث خارق كانت لـه تأثرياته عىل كل إنسـان عاش أو 

يعيـش أو سـيعيش عىل وجـه األرض.
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اقرأ متى 28 : 1-15. ما هو السبب الحقيقي وراء الفرح بقيامة املسيح؟

23 حزيران )يونيو( الخميس

املأمورية العظيمة

ـــم  ـــة للفه ـــيح صعوب ـــا املس ـــام به ـــي ق ـــور الت ـــر األم ـــد أك ـــاس، أح ـــن الن ـــري م ـــبة لكث بالنس  
ـــل.  ـــام بعمـــل البشـــارة باإلنجي ـــه إىل الســـامء وتكليـــف البـــرش بالقي ـــق بعودت هـــو األمـــر املتعل
ـــه  ـــإن أتباع ـــل، ف ـــر األناجي ـــام تُظه ـــا، وك ـــه وآمالن ـــب آمال ـــان نُخي ـــن األحي ـــري م ـــا يف كث فإنن
ـــتثَنوا مـــن هـــذا األمـــر. ومـــع ذلـــك، فـــإن املســـيح يُظهـــر محبتـــه لنـــا واحتياجنـــا  األوائـــل مل يُْس

ـــري.   ـــة والتبش ـــل الخدم ـــام بعم ـــىل القي ـــا ع ـــالل ائتامنن ـــن خ ـــه م إلي

ـــىَل  ـــَاِء َوَع ـــلْطَاٍن يِف السَّ ـــَع إِيَلَّ كُلُّ ُس ـــيح، »ُدِف ـــات املس ـــارن كل ـــى 28 : 1٦-18. ق ـــرأ مت اق
ـــا البعـــض؟   ـــات ببعضه ـــط هـــذه اآلي ـــال 7 : 13 و 14. كيـــف ترتب األَْرِض« )عـــد 18( مـــع داني

 

ـــا  ـــا، وم ـــول املســـيح هن ـــاذا يق ـــل. م ـــني يف هـــذا اإلنجي ـــى 28 : 19 و 20 - آخـــر آيت ـــرأ مت اق
ـــا؟   ـــه بالنســـبة لن ـــة كلات أهمي

 

ـــل  ـــىل جب ـــوا ع ـــد تجمع ـــوا ق ـــن كان ـــن 500 مؤم ـــرب م ـــا يق ـــوة إىل أن م ـــري روح النب تُش  
يف الجليـــل بعـــد قيامـــة املســـيح مـــن األمـــوات. )انظـــر 1كورنثـــوس 15: 6.( إن مأموريـــة 
ـــف  ـــة مكل ـــا مأموري ـــط ولكنه ـــذ فق ـــىل التالمي ـــرصة ع ـــن مقت ـــل مل تك ـــارة اإلنجي ـــري ببش التبش
ـــح النفـــوس وتخليصهـــا مقتـــرص عـــىل الخـــدام  ـــأن عمـــل رب ـــع املؤمنـــني. »إن الظـــن ب بهـــا جمي
املرتســـمني وحدهـــم هـــو خطـــأ قاتـــل. إن كل مـــن قـــد أىت إليهـــم الوحـــي اإللهـــي قـــد 
ـــىل  ـــوا ع ـــون ألن يعمل ـــم معين ـــيح ه ـــاة املس ـــون حي ـــن يقبل ـــل. وكل م ـــىل اإلنجي ـــتؤمنوا ع اس
ـــي جنســـهم. لقـــد أقيمـــت الكنيســـة ألجـــل هـــذا العمـــل، وكل مـــن يأخـــذون عـــىل  خـــالص بن
ـــع  ـــني م ـــوا عامل ـــود أن يكون ـــك العه ـــب تل ـــوا مبوج ـــد ارتبط ـــة ق ـــا املقدس ـــهم عهوده أنفس

املســـيح« )مشـــتهى األجيـــال، صفحـــة 776(. 
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ـــا هـــي الطـــرق املحـــددة  ـــع املســـيح؟ م ـــٌل م ـــت نفســـك عام ـــك أن ـــا مـــدى تفكـــريك يف أن م
ـــل إىل العـــامل؟ ـــل بشـــارة اإلنجي ـــة يف َحْم ـــا أن تكـــون أكـــرث فاعلي ـــك مـــن خاله ـــي ميكن الت

24 حزيران )يونيو( الجمعة

ملزيد من الدرس
كـــام فعـــل كتبـــة األناجيـــل اآلخريـــن، كتـــب متـــى عـــن قيامـــة يســـوع. أيضـــاً، وكـــام   
فعـــل رفاقـــه اآلخـــرون مـــن كتبـــة األناجيـــل، فـــإن متـــى مل يكتـــب أي يشء تقريبـــاً حـــول 
مـــا هـــو معنـــى القيامـــة يف حـــد ذاتهـــا. رغـــم أن كالً مـــن متـــى ومرقـــس ولوقـــا ويوحنـــا 
ـــاً  ـــا رشح ـــوا لن ـــم مل يقّدم ـــا، إال أنه ـــد ذاته ـــة يف ح ـــة القيام ـــر قص ـــَف وتصوي ـــوا بُوِص ـــد قام ق
ـــيحي.  ـــان املس ـــبة لإلمي ـــداً بالنس ـــة ج ـــا جوهري ـــن أنه ـــم م ـــىل الرغ ـــا، ع ـــاً له ـــاً حقيقي الهوتي
لكننـــا نجـــد يف كتابـــات بولـــس التفســـري األكـــر تفصيـــالً حـــول معنـــى الصليـــب. »َولِكـــِن 
ـــاٍن،  ـــْوُت ِبِإنَْس ـــُه إِِذ الَْم ـــَن. فَِإنَّ اِقِدي ـــوَرَة الرَّ ـــاَر بَاكُ ـــَواِت َوَص ـــَن األَْم ـــيُح ِم ـــاَم الَْمِس ـــْد قَ اآلَن قَ
ـــيُْحيَا  ـــيِح َس ـــَذا يِف الَْمِس ـــُع، هَك ـــوُت الَْجِمي ـــاَم يِف آَدَم مَيُ ـــُه كَ ـــَواِت. ألَنَّ ـــُة األَْم ـــا ِقيَاَم ـــاٍن أَيًْض ِبِإنَْس
الَْجِميـــُع« )1كورنثـــوس 15 : 20-22(. وقـــد كتـــب بولـــس أيضـــاً أننـــا »َمْدفُونِـــنَي َمَعـــُه يِف 
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ـــغ  ـــوع بال ـــذا املوض ـــول ه ـــه ح ـــا يقول ـــه م ـــاً كان لدي ـــرس أيض ـــام أن بط ـــويس 2 : 12(. ك )كول
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ـــم  ـــىل الرغ ـــيِح« )1بطـــرس 3 : 21(. وع ـــوَع الَْمِس ـــِة يَُس ـــِه، ِبِقيَاَم ـــِن الل ـــٍح َع ـــريٍ َصالِ ـــَؤاُل َضِم ُس
ـــة، إال  ـــل حـــول موضـــوع القيام ـــة تفاصي ـــل أي ـــة األناجي ـــِط كتب ـــاذا مل يُع ـــا ال نعـــرف مل ـــن أنن م
ـــجلوه  ـــا س ـــة م ـــدق وصح ـــىل ص ـــاً ع ـــالً إضافي ـــّدم دلي ـــك يُق ـــرون أن ذل ـــني ي ـــض الدارس أن بع
مـــن كتابـــات. فعـــىل كل حـــال، إذا كانـــوا قـــد كتبـــوا أناجيلهـــم بعـــد عـــدة ســـنوات مـــن 
ـــي أرادوا  ـــور الت ـــالً لألم ـــاً مفص ـــوا رشح ـــة ويقدم ـــذه الفرص ـــتغلوا ه ـــامذا مل يس ـــداث، فل األح
أن يصدقهـــا النـــاس فيـــام يتعلـــق بالقيامـــة؟ فـــإذا كانـــت قصـــة القيامـــة ُخْدَعـــة واحتيـــاالً 

ـــه؟  ـــا أرادوا أن تعني ـــي م ـــا تعن ـــة لجعله ـــوا الفرص ـــامذا مل يغتنم فل
ـــا  ـــة لتزيينه ـــرد القصـــة، دون أي محاول ـــكل بســـاطة ب ـــوا ب ـــك، قام ـــن ذل ـــدالً م ـــم، ب لكنه  

بأيـــة تفســـريات الهوتيـــة تتعلـــق مبـــا يفـــرتض أن تعنيـــه قصـــة القيامـــة. 
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أسئلة للنقاش
ـــىل إىل  ـــن أع ـــم م ـــد القدي ـــذي للعه ـــكل ال ـــاب الهي ـــق حج ـــيح، انش ـــوت املس ـــة م 1. يف لحظ
أســـفل، وكان ذلـــك إيذانـــاً ببـــدء عهـــد جديـــد يرأســـه رئيـــس الكهنـــة الجديـــد، يســـوع املســـيح. 
ـــا  ـــا َحِديًث ـــا كَرََّســـُه لََن ـــَدِم يَُســـوَع، طَِريًق ـــَداِس’ ِب ُخـــوِل إىَِل ‘األَْق ـــٌة ِبالدُّ ـــَوُة ثَِق ـــا اإلِْخ ـــا أَيَُّه ـــإِْذ لََن » َف
ـــا  ـــني 10 : 19-21(. م ـــِه« )عرباني ـــِت الل ـــىَل بَْي ـــٌم َع ـــٌن َعِظي ـــِدِه، وَكَاِه ـــاِب، أَْي َجَس ـــا، ِبالِْحَج َحيًّ

ـــا؟  ـــدرك أن املســـيح نفســـه يشـــغل اآلن منصـــب رئيـــس كهنتن ـــا ت ـــه عندم ـــذي تشـــعر ب ال
ـــي  ـــا هـــي األمـــور الت ـــا. م ـــد مـــن املوضوعـــات والقضاي ـــى العدي ـــل مت 2. لقـــد غطـــى إنجي
َم بهـــا املســـيح يف إنجيـــل متـــى؟  أدهشـــتك بشـــكل خـــاص فيـــا يتعلـــق بالكيفيـــة التـــي ُقـــدِّ
ـــا  ـــل م ـــكل أفض ـــم بش ـــىل أن تفه ـــاعدك ع ـــل أن تس ـــذا اإلنجي ـــتك له ـــن لدراس ـــف ميك كي

ـــيح؟ ـــم املس ـــع تعالي ـــيحياً وأن تتب ـــون مس ـــه أن تك يعني
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دليل دراسة الكتاب املقدس للربع الثالث 201٦

ــا عــىل  ــا 4: 16ـ 21 تصــوران البشــارة كله ــني يف لوق ــه املقدمت إن مرســلية املســيح وخدمت  
أنهــا أكــر مــن مجــرد التبشــري بالحــق املتعلــق بالخــالص باإلميــان، هــذا عــىل الرغــم مــن أهميــة 
ــي  ــل تعن ــه. يُظهــر املســيح أن الكــرازة ببشــارة اإلنجي ــكل مــا نقــوم ب هــذا الحــق بالنســبة ل
أيضــاً أن نعــّر تعبــرياً ملموســا عــن محبتنــا وعطفنــا وشــفقتنا عــىل الفقــراء والجيــاع واملــرىض 

ــن واملأســورين. ــوب واملظلومــني واملنبوذي واملنكــري القل
  إن دليــل مدرســة الســبت للربــع الثالــث 2016، الــذي عنــوان »دور الكنيســة يف املجتمــع« 
ــارة  ــمولية »للبش ــة الش ــألة الّصف ــيبحث يف مس ــن، س ــني كول ــاي إل ــبار وم ــف غاس ــن تألي م
األبديــة« وسيســتعرض دور الكنيســة يف التأثــري عــىل مجتمعاتهــا بهــذه البشــارة. نحــن نُعــرِّف 
ــة  ــش البشــارة األبدي ــوون إىل عي ــا مدع ــاس أفراده ــن الن ــة م ــا مجموع ــىل أنه »الكنيســة« ع
والكــرازة بهــا بالطريقــة املُعــرب عنهــا يف خدمــة املســيح. وهــذا يعنــي أنــه ليــس علينــا الكــرازة 
ــة احتياجــات  ــا مــن خــالل العمــل عــىل تلبي ــا عيشــها يف حياتن بالبشــارة فحســب وإمنــا علين

ــة. ــا املحلي ــن يف مجتمعاتن اآلخري

دور الكنيسة يف خدمة املجتمع
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13. كيف ينبغي أن ننتظر؟
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سعر هذا الكتاب 50 ِسْنَتاً أمريكياً أو ما يُعادل هذا املبلغ بالُعملة املحلّية. 
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info@menapa.com :كا ميكنكم مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين التايل




