
الربع األول 2018   |  يناير )كانون الثاين( - مارس )آذار(

س دليل دراسة الكتاب املُقدَّ

ـــة املســـيحية: الوكال
  مقاِصـــد القلـــب   



1

المحتويات 

Sabbath School 
Personal Ministries

مقدمة .......................................................................................................................  2 

© 2018 املجمع العام لألدفنتست السبتيني ®. جميع الحقوق محفوظة. ال ميكن تعديل أو تغيري أو تبديل أو تحويل أو ترجمة أو إعادة إصدار أو نرش 

أي جزء من دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب املَُقّدس للكبار دون الحصول عىل إِْذن خطي مسبق من املجمع العام لألدفنتست السبتيني ®. ومرصٌح 

ملكاتب األقسام الكنسية التابعة للمجمع العام لألدفنتست السبتيني ® العمل عىل الرتتيب لرتجمة دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب املَُقّدس للكبار 

مبوجب مبادئ توجيهية محددة. وتبقى ترجمة ونرش هذا الدليل حقاً محفوظاً للمجمع العام. إن اصطالح "األدفنتست السبتيون" وشعار الشعلة هام 

عالمتان تجاريتان للمجمع العامل لألدفنتست السبتيني ® وال يجوز استخدامها دون الحصول عىل إذن مسبق من املجمع العام.

إن دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب املَُقّدس هو من إعداد مكتب دليل دراسة الكتاب املَُقّدس للكبار التابع للمجمع العام لألدفنتست السبتيني. 

العام  للمجمع  اإلدارية  اللجنة  املنبثقة عن  الفرعية  اللجان  السبت، وهي إحدى  لجنة مدرسة  الدليل هو  إعداد هذا  العام عىل  والنارش واملرشف 

لألدفنتست السبتيني. إن دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب املَُقّدس هو انعكاس ملساهامت اللجنة العاملية للتقييم، ويحظى مبوافقة لجنة مدرسة 

السبت للنرش، وبالتايل فهو ال يعكس بالرضورة وجهة النظر املنفردة للمؤلف )أو املؤلفني(.

Editorial Office: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904
Come visit us at our Website: http://www.absg.adventist.org

Principal Contributor  
John H. H. Mathews

Editor 
Clifford R. Goldstein

Associate Editor 
Soraya Homayouni

Publication Manager 
Lea Alexander Greve

٦  ............................. يَّة — ٣٠ كانون األول )ديسمبر( – ٥ كانون الثاني )يناير( تأثير المادِّ  .1

1٣  ............................................ أنا أرى، أنا أريد، أنا آخذ — ٦–12 كانون الثاني )يناير(   .2

هللا أو المال — 1٣–1٩ كانون الثاني )يناير( ............................................................  21  .٣

النَّجاة ِمن طرق العالم — 2٠-2٦ كانون الثاني )يناير( ..............................................  28  .4

وكالء فيما بعد جنَّة عدن — 2٧ كانون الثاني )يناير( – 2 شباط )فبراير( .....................  ٣٥  .٥

ِسمات الوكيل — ٣-٩ شباط )فبراير( ......................................................................  4٣  .٦

٥٠  ................................................................. األمانة مع هللا — 1٠-1٦ شباط )فبراير(   .٧

تأثير دفع العشور هلل — 1٧-2٣ شباط )فبراير( ........................................................  ٥٧  .8

تقدمات الشكر — 24 شباط )فبراير( – 2 آذار )مارس( .............................................  ٦٥  .٩

٧2  ............................................................. 1٠. دور الوكالة المسيحية — ٣-٩ آذار )مارس( 

٧٩  ............................................................... ين: قرار يومي — 1٠-1٦ آذار )مارس(  الدَّ  .11

8٧  ......................................................................... عادات الوكيل — 1٧-2٣ آذار )مارس(   .12

٩٥  ............................................................ نتائج الوكالة المسيحية — 24-٣٠ آذار )مارس(   .1٣

Middle East and North Africa Union

Publishing Coordinator 
Michael Eckert

Translation to Arabic 
Samaan Ghali

Arabic Layout and Design 
Marisa Ferreira

Editorial Assistant 
Sharon Thomas-Crews

Pacific Press® Coordinator  
Wendy Marcum

Art Director and Illustrator 
Lars Justinen

Design 
Justinen Creative Group



2

حياة الوكيل المسيحي

كمســيحيين، نحــن بحاجــة ألن نـُـدرك حالتنــا الخاطئــة قبــل أن نــرى حاجتنــا إلــى التغييــر. 
هــذا التغييــر يأتــي فقــط وبالتَّمــام ِمــن خــالل عمــل المســيح فينــا. وأحــد مظاهــر عملــه فينــا 
هــو مجــال الوكالــة المســيحية. ومــع أنَّ الوكالــة تشــمل جوانــب كثيــرة مــن حيــاة المســيحي، 
ــة، علــى أنَّهــا إدارة الممتلــكات الملموســة وغيــر  فإننــا ســوف نَُعرِّفهــا اآلن، وبصفــة عامَّ

الملموســة لَِمجــد هللا.
ــرى، أداة  ــياء أخ ــن أش ــح، ضم ــيحية تُصب ــة المس س، الوكال ــدَّ ــاب الُمَق ــا الكت ــا يُعلِّمن كم
قويَّــة لُِمقاومــة خطــر المادِّيَّــة )محبَّــة التَّملُّــك(، أو الحيــاة الدنيويــة عموًمــا — إحــدى أخطــر 
المكائــد الروحيــة التــي ينصبهــا لنــا عــدو النفــوس. كثيــر مــن النــاس يفشــلون فــي إدراك أنَّ 
ــرعان  ــا ُس ــا اصطناعيً ــة ومذاقً ــا نكه ــة، تمنحن ــكات هــي أشــياء رخيصــة ووقتيَّ ــراء والممتل الثَّ
مــا نفقدهمــا فــي نهايــة األمــر. لألســف، نفــوس كثيــرة ســوف تضيــع لفشــلهم فــي التَّخلُّــص 
ِمــن محبَّتهــم للعالــم. إنَّ طُــرُق العالــم »شــهوة الجســد، وشــهوة العيــون، وتََعظُّــم الَمِعيشــة« 
)1يوحنــا 2: 1٦( يُمكــن التَّحكُّــم بهــا كلهــا، ويمكــن حتــى تجنُّبهــا، ِمــن ِخــالل مبــادئ الوكالــة 

المســيحية إذ نعيشــها فــي حياتنــا.
ــا يمكــن أن  ــة المســيحية وم ــص الوكال ــع، ســوف نتفحَّ ب ــذا الســبب وضمــن هــذا الرَّ وله
ــة مــن  ــي تشــمل الحري ــا هللا أن نعيــش، والت ــا حــول طريقــة عيشــنا كمــا يريدن نتعلَّمــه منه
محبــة العالــم بــكل مظاهرهــا. إنَّ الوكالــة المســيحية هــي التعبيــر العملــي اليومــي لَِمعنــى 
إتِّبــاع يســوع؛ إنهــا تعبيــر عــن محبَّتنــا هلل. إنهــا وســيلة للعيــش حســب الحــق الــذي أعطانــا هللا 

ــاه فــي المســيح. نحــن وكالء ألنَّ هللا أحبَّنــا أواًل.  إيَّ
دنــا، التزامنــا تكريســنا،  إذا عشــنا عيشــة الوكيــل المســيحي، فذلــك سيشــمل ســلوكنا، تجدُّ
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ام هللا األمنــاء والجديريــن بالثقــة،  ضبطنــا ألنفســنا، وأشــياء أخــرى كثيــرة. علينــا أن نكــون ُخــدَّ
نحيــا حيــاة عــدم األنانيــة عــن طريــق تواصلنــا واتِّصالنــا الدائــم مــع يســوع فــي كل مــا نعملــه 
ــارَّة.  ــاة الب ــة هــي قناعــة الحي ــة الوكال ــه. نكتشــف فــي مدرســة المســيح أنَّ حصيل ــا نقول وم

ــم إدارة ُممتلــكات هللا ألجــل مجــده، وتمويــل أو دعــم رســالته إلنهــاء عملــه. علينــا أن نتعلَّ
إنَّ وكالء هللا ينظــرون »اآلن فــي مــرآة، فــي لغــز« )1كورنثــوس 1٣: 12(، لكــنَّ يســوع يــرى 
بوضــوح. هــو يْعهــد إلينــا أن نعمــل عملــه. وبالرغــم ِمــن ضبــاب مغريــات العالــم، فمــا زلنــا 
مســؤولين عــن اإلدارة الســليمة والحكيمــة لمواهبنــا وأموالنــا وصحتنــا وبيئتنــا. هــذه الــدروس 
ــك  ــم تل ــة هللا أن نُتمِّ ــف نســتطيع بنعم ــوكالء، وكي ــا هــي مســؤولياتنا ك ــا م ــة لِتَعليمن ه موجَّ

المســؤوليات، ليــس كوســيلة لنربــح الخــالص، بــل كثمــار لمــا لدينــا فعــاًل.
حياتنــا كــوكالء مســيحيين تعكــس صفــات هللا أمــام العالــم. هنــاك جمــال وســعادة وتقــوى 
س، خاصــة  فــي حيــاة أولئــك الذيــن يتَّخــذون موقًفــا للعيــش حســب مبــادئ الكتــاب الُمَقــدَّ
ــرَّض  ــان ُمع ــرة. كل إنس ــة الُمعاِص ــات المادي ــارات الثقاف ــات وتي ــول ونزع ــد مي ــش ض العي
ــن أو بأســاليب  للعيــش عيشــًة فاســدة وخاطئــة؛ التجــارب تحيطنــا مــن كل جانــب، فــي الَعلَ
ــف  ــس فقــط كي ــا لي ــر لن ــد اُظه ــوكالء مســيحيين، ق ــة. ولكــن كمســيحيين، وخاصــة ك خادع

ــوَّة للخــالص منهــا. ــا بالُق نفلــت ونهــرب ِمــن التجــارب، بــل أيًضــا ُوِعْدن
ــوا  ! اْذَهبُ ــْم أَْعرِفُْكــْم قَــطُّ فــي ختــام األمــر كلــه، ســوف نســمع أحــد التَّصريحيــن: »إِنِّــي لَ
الـِـُح األَِميــُن! كُْنــَت أَِميًنــا ِفــي  ــا أَيَُّهــا الَْعبْــُد الصَّ َعنِّــي يـَـا فَاِعلِــي اإلِثـْـِم« )متــى ٧: 2٣(، أو »نِِعمَّ

الَْقلِيــِل فَأُِقيُمــَك َعلَــى الَْكِثيــِر. اُْدُخــْل إِلَــى فَــَرِح َســيِِّدَك« )متــى 2٥: 2٣(.
بــع ســوف يُســاعدنا  رجاؤنــا وصالتنــا أنَّ مــا ســنتعلَّمه عــن الوكالــة المســيحية فــي هــذا الرُّ
أن نبقــى علــى الطريــق الــذي يجعــل ِمــن هــذه الكلمــات: »ادُخل إلــى فـَـَرح ســيِّدك« الكلمات 

التــي ســوف نســمعها بالتأكيد.

جــون هـــ. هـــ. ماثيــوز، هــو دكتــور الهــوت ِمــن جامعــة آنــدروز، وهــو قــس مرســوم َخَدم 
فــي واليــات: فلوريــدا، أالبامــا، آيــاوا، ميــزوري، تينيســي، ونبراســكا. اليــوم هــو مديــر خدمــات 

الوكالــة المســيحية فــي قســم أمريــكا الشــمالية.
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دليلـــك فـــي الطريـــق إلـــى وطنـــك الســـماوي

تواصل مع هللا بفعالية أكرث!

إن مبــادرة "آمنــوا بأنبيائــه" هــي برنامــج مدتــه خمــس ســنوات يأخــذك فــي رحلــة 
عبــر الكتــاب الُمَقــّدس وقــراءات مختــارة مــن مؤلفــات إلــن ج. هوايــت. قــم بالحصــول 
علــى قــراءات يوميــة مــن الكتــاب الُمَقــّدس، وقــراءات تفاعليــة مــع غيــرك مــن القــراء، 

وكذلــك بعــض المقاطــع مــن مؤلفــات روح النبــوة.

متحــدون فــي الصــالة: هــي مبــادرة نلتــزم فيهــا بالصــالة معــاً مــع اآلخرين باســتخدام 
طــرق تقليديــة أو مبتكــرة. احصــل علــى طلبــات أســبوعية وشــهادات أو أفــكار متعلقــة 

بالصــالة مــن أعضــاء كنيســتك حــول العالــم. 

قم باالشتراك في هاتين المبادرتين من خالل التسجيل على الموقع التالي: 
http://www.RevivalandReformation.org

وشارك أفكارك والشهادات الخاصة بك.

برنامج عاملي لدراسة الكلمة املقدسة حلقة عاملية للصالة

دراسة يومية لكلمة هللا ومؤلفات 
روح النبوة

صالة يومية مع إخوتنا وأخواتنا 
في المسيح حول العالم
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جمعيـــة الـــرشق األوســـط وشـــامل إفريقيـــا للنـــرش

+961 1 690290 | www.menapa.com
جديــدة  الســبتية،  الفــردوس،  شــارع 

12022040 لبنــان  بيــروت،  المتــن، 

قم بتحميل
نسختك اإللكترونية المجانية

من دليل دراسة الكتاب الُمَقّدس عبر الموقع التالي: 

اشترك في
رسالتنا اإلخبارية

المجانية
تزّود بآخر المعلومات المتعلقة بكل

 إصداراتنا الجديدة!

www.RevivalandReformation.org
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يَّة تأثير المادِّ

السبت بعد الظهر
ــة ٨:  ــا ١٤: ٢٦-٣٣؛ ١٢: ١٥-٢١؛ تثني ــا ٢: ١٦، ١٧؛ لوق ــبوعية: ١يوحن ــع األس المراج

ــة ٢: ٢٠. ــا ١٥: ٥؛ غالطي ــاوس ٦: ١٠؛ يوحن ١٠-١٤؛ ١تيموث

هــر. بــل تغيَّــروا عــن شــكلِكُم ِبَتْجِديــد أذهانِكــم،  آيــة الحفــظ: »وال تُشــاِكلوا هــذا الدَّ
لَِتْخَتِبــروا مــا ِهــَي إرادُة هللا الصالَِحــة الَمرِْضيَّــة الكاِملــة« )روميــة 12: 2(.

هــر« )روميــة 12: 2(؛ ولكــن إغــراء  تقــول كلمــة هللا لشــعبه أن ال »تُشــاكِلوا هــذا الدَّ
ــه الثــروة  ــا أن تجلب ــة الجامحــة فــي جمــع الثــروة ومــا يمكــن فــي اعتقاِدن المادَّيــات والرَّغب
لنــا، تأثيــر قــوي. قليلــون جــًدا مــن النــاس هــم الذيــن ال يســعون وراء المادِّيـّـات. وهــذا يشــمل 

ــا. المســيحيين أيًض
ليــس ِمــن الخطــأ أن يكــون اإلنســان غنيًّــا، بــل وأن يعمــل بجــدٍّ ليوفِّــر وســائل الرَّاحــة لــه 
ــعي وراءه هــو كل شــيء فــي حياتنــا، عندهــا  ولَِمــن يُِحــب. ولكــن عندمــا يُصبــح المــال والسَّ

هــر. ــا ُمتشــاكلين مــع هــذا الدَّ نكــون قــد وقعنــا فــي فــخ الشــيطان، ونُصِبــح حقًّ
يَعتَِبــُر العالــم أنَّ الحيــاة الهانِئــة، الحيــاة األفضــل، توجــد فقــط بالمــال. ولكــن المــال هــو 
ــات هــي إحــدى  ــا. إنَّ المادِّيَّ ــن والئن ــال ِم ــيطان لين ــى وراءهــا الشَّ ــي يتخفَّ أحــد األقِنعــة الت
أســلحة الشــيطان الُمختــارة ضــد المســيحيين. فعلــى أي حــال، َمــن منَّــا ال يرغــب فــي المــال 
ــا؟ إنَّ أعظــم مــا يُمكــن أن يُنجــزه  ــا ومكانن ــا فــي زمانن ــا المــال هن ــه لن ــن أن يجلب ومــا يُمِك
ــي لنــا  المــال هــو إحســاس بالرِّضــا والُمتعــة اللحظيــة، ولكنــه فــي النِّهايــة ال يســتطيع أن يُلبِّ

ُعمــَق مــا نحتــاج إليــه.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٦ كانون الثاني )يناير(.  * نرجو التَّعمُّ

٣٠ كانون األول )ديسمبر( – ٥ كانون الثاني )يناير( الدرس األول



٧

يَّة تأثير المادِّ

السبت بعد الظهر
ــة ٨:  ــا ١٤: ٢٦-٣٣؛ ١٢: ١٥-٢١؛ تثني ــا ٢: ١٦، ١٧؛ لوق ــبوعية: ١يوحن ــع األس المراج

ــة ٢: ٢٠. ــا ١٥: ٥؛ غالطي ــاوس ٦: ١٠؛ يوحن ١٠-١٤؛ ١تيموث

هــر. بــل تغيَّــروا عــن شــكلِكُم ِبَتْجِديــد أذهانِكــم،  آيــة الحفــظ: »وال تُشــاِكلوا هــذا الدَّ
لَِتْخَتِبــروا مــا ِهــَي إرادُة هللا الصالَِحــة الَمرِْضيَّــة الكاِملــة« )روميــة 12: 2(.

هــر« )روميــة 12: 2(؛ ولكــن إغــراء  تقــول كلمــة هللا لشــعبه أن ال »تُشــاكِلوا هــذا الدَّ
ــه الثــروة  ــا أن تجلب ــة الجامحــة فــي جمــع الثــروة ومــا يمكــن فــي اعتقاِدن المادَّيــات والرَّغب
لنــا، تأثيــر قــوي. قليلــون جــًدا مــن النــاس هــم الذيــن ال يســعون وراء المادِّيـّـات. وهــذا يشــمل 

ــا. المســيحيين أيًض
ليــس ِمــن الخطــأ أن يكــون اإلنســان غنيًّــا، بــل وأن يعمــل بجــدٍّ ليوفِّــر وســائل الرَّاحــة لــه 
ــعي وراءه هــو كل شــيء فــي حياتنــا، عندهــا  ولَِمــن يُِحــب. ولكــن عندمــا يُصبــح المــال والسَّ

هــر. ــا ُمتشــاكلين مــع هــذا الدَّ نكــون قــد وقعنــا فــي فــخ الشــيطان، ونُصِبــح حقًّ
يَعتَِبــُر العالــم أنَّ الحيــاة الهانِئــة، الحيــاة األفضــل، توجــد فقــط بالمــال. ولكــن المــال هــو 
ــات هــي إحــدى  ــا. إنَّ المادِّيَّ ــن والئن ــال ِم ــيطان لين ــى وراءهــا الشَّ ــي يتخفَّ أحــد األقِنعــة الت
أســلحة الشــيطان الُمختــارة ضــد المســيحيين. فعلــى أي حــال، َمــن منَّــا ال يرغــب فــي المــال 
ــا؟ إنَّ أعظــم مــا يُمكــن أن يُنجــزه  ــا ومكانن ــا فــي زمانن ــا المــال هن ــه لن ــن أن يجلب ومــا يُمِك
ــي لنــا  المــال هــو إحســاس بالرِّضــا والُمتعــة اللحظيــة، ولكنــه فــي النِّهايــة ال يســتطيع أن يُلبِّ

ُعمــَق مــا نحتــاج إليــه.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٦ كانون الثاني )يناير(.  * نرجو التَّعمُّ

٣١ كانون األول )ديسمبر( األحد

إله هذا العالم
ــد  أصبَــَح المــال هــو إلــه هــذا العالـَـم، والمادِّيـّـات هــي ِديانتــه. إنَّ المادِّيَّــة هــي نظــام ُمعقَّ

وماكــر يمنــح أْمًنــا وقتيـًـا، ولكــن ليــس ِســلًما ُمطلًَقــا.
المادِّيَّــة كمــا نُعرِّفهــا هنــا، هــي عندمــا تُصِبــح الثــروة واألمــالك أكثــر أهميــة وأكثــر قيمــة 
ــا:  ــا ال يجــب أن تمتلكن ــكات قيمــة، ولكــن قيمته ــد تكــون للممتل ــة. ق ــق الروحي ــن الحقائ ِم
ــة، وَمــن يُِحــبُّ الثــروة ال يشــبَع ِمــن دخــل« )الجامعــة  ــة ال يشــبَع ِمــن الِفضَّ »َمــن يُِحــبُّ الِفضَّ
ــا  ٥: 10(. هــذه هــي الُمشــِكلة فــي َرغبــة امتــالك األشــياء التــي فــي العالـَـم: وِبَغــض النظــر عمَّ
حصلنــا عليــه، فإنــه غيــر كاٍف؛ فنندفــع بجهــد أكبــر وأكبــر للحصــول علــى أكثــر وأكثــر ِمــن 

ذلــك الــذي ال يُمكــن أن يكــون كافيًــا إلرضائنــا. وهــذا هــو الفــخُّ بعينــه.

ا؟ اقرأ 1يوحنا 2: 1٦، 1٧. ماذا تقول هذه اآليات حول ما يهم حقًّ

 

ــا أيًضــا عــن مــا هــو الشــيء فائــق  اقــرأ لوقــا 14: 2٦-٣٣. مــاذا يقــول لنــا يســوع هن
ــة بالنســبة للمســيحي؟ األهمي

 

 

قــد يكــون القــول علــى الشــكل التالــي: بالنســبة ألولئــك الذيــن يســتحوذ المــال وُحبُّهــم 
ــه مــاذا ينتفــع  ــاة، فعليهــم أن يحســبوا حســاب التَّكلفــة. »ألن هــم فــي الحي ــه علــى كل همِّ ل

ــه وَخِســَر نفَســُه« )مرقــس 8: ٣٦(. ــَح العالــم كُلَّ اإلنســان لــو َرِب
ــى  ــدار إل ــي االنِح ــِرع ف ــرية تُس ــدو أنَّ البش ــى األرض، كان يب ــيح إل ــاء المس ــا ج »عندم
َضــت. والحيــاة صــارَت زائَِفــة وكاِذبــة. واليهــود إذ كانــوا  الحضيــض. فحتــى اُســس الُمجتََمــع قُوِّ
ــة  ــول والُمميت رة للعق ــدِّ ــد واآلراء الُمخ ــم التقالي ــوا للعالَ م ــة هللا، قدَّ ــوَّة كلم ــن ق ــن ِم ُمجرَّدي
ــن  ــاس فــي روتي ــد الن ــلَّ مكانهــا تمجي ــروح والحــق‹ اُزيَحــت، واحت ــادة هللا ›بال للنفــوس. وعب
ــم  ال ينتهــي ِمــن الطقــوس التــي ِمــن ُصنــع النــاس. وفــي جميــع أنحــاء العالــم، أضاعــت نُظُ
يــن ســيطرتها علــى العقــل والنَّفــس. فــإذ إشــمأزَّ النــاس ِمــن الُخرافــات واألكاذيــب وحاولــوا  الدِّ
إغــراق عقولِهــم، اتَّجهــوا إلــى اإللحــاد والمذَهــب المــادِّي. وإذ اســتبعدوا األبديَّــة ِمن ِحســابهم، 

عاشــوا الزََّمــن الحاضــر« )روح النبــوة، التربيــة الحقيقيــة، صفحــة 8٧(.
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يَّـة ويعيشـون للحاضر فقـط؟ أيبدو ذلـك مألوًفا؟  ينجـِذب النـاس نحـو اإللحـاد والمادِّ
َمـن ذا الـذي ال يرغـب فـي امتـالك األشـياء؟ السـؤال هـو: كيـف يمكننا أن نعـرف أنَّ 
األشـياء التـي نمتلكهـا، حتـى وإن كانـت قليلـة، تمتلكنـا هـي أيًضـا؟ َمـن هـو الـذي 

يجـب وحـده أن يمتلكنـا، وكيـف نسـتطيع أن نتأكَّـد أنـه يمتلكنـا فعالً؟

١ كانون الثاني )يناير( االثنين

َملء المخاِزن

اقــرأ لوقــا 12: 1٥-21. مــا هــي الرِّســالة لنــا ُهنــا؟ كيــف يمكــن للمبــدأ الــوارِد هنــا أن 
ينطبــق علــى شــخص ليــس بالضــرورة ثريًّــا؟

 

ــا  ــوِّل أفكارن ــالك األشــياء يُمكــن أن تَُح ــي امت ــا ف ــإنَّ رغبتن ــراء، ف ــاء أَم فُق ــا أغني ســواء كُنَّ
ــا  ــر، وكله ــي وعاِب ــى مــا هــو وقت ــك عل ــدالً مــن ذل ــًدا عــن المهــم والحقيقــي وتركزَّهــا ب بعي

ــة. ــاة األبدي ــدان الحي ــتحق فُق ــور ال تس ــد أم بالتأكي
ــة  ــب أو الفضَّ ه ــن الذَّ ــوع ِم ــي مصن ــال حقيق ــام تمث ــع أم ــوم أن نرك ــتَبَْعد الي ــن الُمس ِم
ــة، ولكــن بأشــكال  هــب والفضَّ ونعبــده. ومــع ذلــك، فقــد نكــون مــا زلنــا فــي خطــر عبــادة الذَّ

مختلفــة. 
ينطِبــُق هــذا الَمثَــل بشــكل كبيــر علــى أنحــاء كثيــرة ِمــن العالــم، حيــث تنحصــر الحيــاة 
ــار اإلعــالن عــن منتجاتهــم إلــى  فيهــا بشــكل كامــل تقريبًــا علــى َجْمــع الممتلــكات. حــوَّل التُّجَّ
ــى  ــم عل ــتراتيجية تســويق بضائعه ــوا اس ــي. وبن ــى نطــاق عالم ــن عل ــن أشــكال الف شــكلٍّ ِم
جعلنــا نعتقــد أننــا لــن نُْســَعد أو نرَضــى حتــى نمتلــك مــا يبيعونــه. أنتََجــْت إحــدى الشــركات 
الناجحــة جــًدا ُمنتًجــا، وجعلتنــا نعتقــد أننــا بحاجــة إليــه، وبعدهــا باعتــه لنــا. وفــي الحقيقــة: 
نجحــت تلــك الخطَّــة! حتــى المســيحيين، الذيــن رجاؤهــم ليــس ِمــن هــذا العالــم، لــم يَْســلَموا 

ِمــن تلــك الخديعــة.

ــن أعضــاء الكنيســة أن يكــون  ــة طــرق يمكــن ألي عضــو ِم ــة 8: 1٠-14. بأيَّ ــرأ تثني اق
ــا؟ ــه ُهن ر من ــذي يُحــذَّ ــد ال ــا للتهدي ُمعرًَّض

 

 



٩

س أو فــي عالمنــا اليــوم، تجــد  أيَّــة أمثلــة يمكنــك أن تجدهــا، إمــا فــي الكتــاب الُمَقــدَّ
ــي األمــور الســماوية مــع  ــه ف ــه هلل ورغبت ــه وُمحبََّت ــا تنمــو روحانيت ــا شــخًصا م فيه

يَّــة؟ ازديــاد وتراكــم ثرواتــه المادِّ

٢ كانون الثاني )يناير( الثالثاء

يَّة إغراء المادِّ
عايــة واإلعــالن عالــم قــوي. تْنِفــق الشــركات البالييــن فــي رســم الصــور علــى  إنَّ عالــم الدِّ
ــال  ــخاص ذوي الجم ــور األش ــا ص ــتخدم أصحابه ــان يس ــب األحي ــي غال ــا. وف ــا لجذِبن منتجاته
ــذا  ــع ه ــط م ــس فق ــات، لي ــك اإلعالن ــى تل ــن إل ــر نح ــم. فننظ ــج لبضائعه ــة للتروي والجاذبي

ــي اإلعــالن. ــن ف ــى شــكل األشــخاص الظاهري ــى أن نكــون عل ــا نتمن ــج، ولكنن الُمنت
ــة مــا لــم يُحــاك قــدر ِمــن  ال يمكــن للمادِّيَّــة أن تكــون بهــذا القــدر ِمــن التأثيــر والجاذبيَّ
هــاء فــي نســيج اإلعالنــات إلثــارة الغرائــز. إنــه أقــوى أســلوب للدعايــة، لكنــه يفعــل ِفعــل  الدَّ

الســحر لــدى المســيحيين الذيــن يُجاهــدون لِــَدرِْء َخطَــر المادِّيَّــة، وذلــك يشــمل معظمنــا.

ــن بالنســبة ألفــكار وأفعــال المســيحيين؟  ــه العي ــذي تُمثِّل ــا ال ــى ٦: 22-24. م ــرأ مت اق
كيــف يجــب علينــا كمســيحيين أن نتفاَعــل مــع إغــراء الصــور الخاِدعــة التــي تحــاول 

إثارتنــا لشــراء أشــياء لســنا بحاجــة إليهــا؟

 

ــم  ــة. فَُه ال ــح أداة فَعَّ ــار أن تصب ــط الشــهوانية بمنتجــات التُّجَّ ــي ترب ــات الت يُمكــن لإلعالن
ــة  ــة بحت ــة خيالي ــا تجرب ــتهلك. إنه ــر المس ــل وفك ــارة عق ــق إث ــن طري ــم ع ــون منتجاته يبيع
ولكنهــا تحقــق الغــرض. ومــن الممكــن لإلعالنــات أيضــا أن تجعــل المشــاهد يشــعر بالتصــّوف 
حيــث تنقلــه فــي لحظــة وقتيــة وعابــرة إلــى عالــم آخــر مــن الوجــود. تصبــح وكأنهــا ديانــة 
ــن  ــد م ــتطيع العدي ــال يس ــة ف ــة وجذاب ــا مغري ــق، إال إنه ــة والح ــن المعرف ــة م ــة خالي مزيّف
المشــاهدين مقاومتهــا. نريدهــا، ونســتحقها، فلمــا ال نحصــل عليهــا؟ هللا وحــده يعلــم مقــدار 
المبالــغ الطائلــة التــي يتــم إنفاقهــا علــى منتجــات تقنعنــا اإلعالنــات أننــا بأمــس الحاجــة إليهــا. 

لوا َشْهَوة الَجَسْد« )غالطية ٥: 1٦(. مع أننا نميل نحو   »وإنَّما أقول، اسلكوا بالروح فال تُكَمِّ
االعتقاد بأنَّ »شهوة الجسد« هي فقط الشهوة الجنسية، فبأي طرق أخرى يمكن أن نكون 

في خطر ممارسة هذه الشهوة؟



1٠

٣ كانون الثاني )يناير( األربعاء

ات محبَّة الذَّ

»فــإنِّ أقــول بالنِّعمــة الُمعطــاة لــي، لــكل َمــن هــو بينكــم: أن ال يَرتَئــي فــوق مــا ينبغــي 
ــكُلِّ واحــٍد ِمقــداًرا ِمــن اإليمــان«  ــل، كمــا َقَســَم هللا لِ أن يَرتَئــي، بــل يَرتَئــي إلــى التَّعقُّ

)روميــة 12: ٣(.

قــال هللا: »قــد ارتفــع قلبُــك لِبَهَجِتــَك. أفَســْدَت ِحْكَمتـَـك ألجــل بهائـِـك« )حزقيــال 28: 1٧(. 
ــا كان عليــه. عندمــا قــال فــي قلبــه: »أصيــُر  َخــَدَع لوســيفر نفســه، باعتقــاده أنــه أعظــم ِممَّ
ــه. إنَّ ِخــداع  ــا ليســت ل ــا حقوقً عيً ــا؛ ُمدَّ ــا أنانيً ــَر طموًح « )إشــعياء 14: 14(، أظَْه مثــل العلــيِّ

النَّفــس والطمــوح األنانــي، ِســمتان اتَّصــف بهمــا قلــب لوســيفر الســاقط.
ــة بســقوط لوســيفر يجــب أن تُخبرنــا، ِبطـُـرٍُق شــتَّى، أنَّ أصــل الخطيــة  هــذه اآليــات الخاصَّ
ات؛ ُحــّب الــّذات؛ الغــرور«.  ــرها أحــد القواميــس بأنهــا »االفتتــان بالــذَّ هــو األنانيــة، التــي يُفسِّ

أيَّــة صفــات، فــي أي بشــري ســاقط، أكثــر ِمــن هــذه تــدلُّ علــى خــداع النَّفــس؟
ــا نعتقــد. فنبوخذنصــر اعتََقــَد ِبــُكلِّ  فــات هــي أكثــر شــيوًعا ممَّ مــع ذلــك، فــإنَّ هــذه الصِّ
ــك  ــم ذل ــا كان عنده ــيون أيًض ــال 4: ٣0(. الفريس ــه )داني ــا كان علي ــم مم ــه أعظ ــة أن َغطْرَس
ــك  ــى تل ــودا إل ــا أن يق ــى يمكنهم ــروة والغن ــا 18: 11، 12(. الث ــر لوق ــم )انظ ــرور والوه الغ

ــن. ــم نكــن حذري ــا إن ل ــة عينه الخديع

ر منه بولس هنا؟ اقرأ 1تيموثاوس ٦: 1٠. أي خطر يُحذِّ

 

يُوِصــي بولــس تيموثــاوس أن يحتــرس ِمــن نوعيــات ســيِّئة كثيــرة ِمــن النــاس )2تيموثــاوس 
ــود اإلنســان  ــن أن يق ــال يُمِك ــب للم ــال«. هــذا الُح ــن للم ــْن هــم »ُمحبِّي ٣: 1-٥(، تشــمل َم
للثقــة العميــاء بالنَّفــس والشــعور بالتَّعالــي والغــرور، ذلــك ألنَّ المادِّيَّــة تصبــغ األشــخاص ذوي 
ــذي  ــى الشــخص، ال ــن الســهل عل يتهــم. فِم ــد بأهمِّ ــة بصبغــة اإلحســاس الزائ ــروات الطائل الث
يملــك المــال الكثيــر، أن ينظــر إلــى نفســه نظــرة أعلــى ممــا يجــب. علــى أي حــال، كل شــخص 
ــن الســهل أن  ــك، ِم ــراء. ولذل ــون الث ــًدا يبلغ ــن ج ــن القليلي ــا، ولك ــون ثريً ــي أن يك يرغــب ف

يشــعر األغنيــاء بثقــة زائــدة فــي أنفســهم، ويصبحــون ُمتفاخريــن وُمتباهيــن بمــا يملكونــه.

يَّــة  اقــرأ فيلبــي 2: ٣. كيــف تُســاِعدنا هــذه اآليــة لنفهــم الســبب الــذي يجعــل المادِّ
يهــا وتُعزِّزهــا تتناقــض مــع الِمثاليــة المســيحية؟ ــلوكيات التــي تُنمِّ والسِّ
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يَّة النِّهائي َعَبث المادِّ
الكثيــر مــن النــاس يُحبُّــون هللا. تندمــج ذواتهــم مــع ذاتــه بحيــث أنَّ الممتلــكات المادِّيَّــة 

ال يمكنهــا أن تفصلهــم عنــه.

اقــرأ تثنيــة ٧: ٦؛ 1بطــرس 2: ٩؛ يوحنــا 1٥: ٥؛ وغالطيــة 2: 2٠.  مــاذا يعنــي أن نكــون 
ُملــكًا هلل؟ وأيــن نجــد هويَّتنــا الحقيقيــة؟

 

 

 

يقــول هللا: »أنــا الكرمــة وأنتــم األغصــان... بدونــي ال تقــدرون أن تفعلــوا شــيئًا )يوحنــا 1٥: 
ــب. لقــد كان المســيح  ــع مــن القل ــة تنب ــن. »كل طاعــة حقيقي ــر وُمؤمَّ ــاط ُمباِش ٥(. إنَّ االرتب
يعمــل بقلبــه. وإذا نحــن رضينــا، فهــو ســيدمج نفســه فــي أفكارنــا وأهدافنــا، وبذلــك تصيــر 
ــوى  ــون س ــه ال نك ــى إذ نُطيع ــه حت ــع إرادت ــجام م ــاق وانس ــة وف ــي حال ــا ف ــا وأفكارن قلوبن

ــال، صفحــة ٦٣4(. ــوة، مشــتهى األجي ــا« )روح النب ــن لبواعثن ذي ُمنفِّ
ِمــن ناحيــة أخــرى، تمنحنــا المادِّيَّــة هويَّــة مترادفــة مــع ممتلكاتنــا. ِبِعبــارة أخــرى، نحــن 
رنــا  نُعــرِّف أنفســنا علــى أســاس مــا نمتلكــه ومــا يمكننــا شــراءه ِمــن ِمتــاع هــذا العالــم. يُحذِّ
تُُكــم قــد َصِدئَــا، وَصَدأُُهمــا يكــوُن شــهادًة عليكــم، ويــأكُُل  يعقــوب ِمــن هــذا: »َذَهبُُكــم وِفضَّ
ــا  ــم« معناه ــة »كََنزْتُ ــوب ٥: ٣(. كلم ــرة« )يعق ــام األخي ــي األي ــم ف ــد كََنزْتُ ــار. ق ــم كن لُُحوَمُك
ــن ذلــك أنَّ الكثيريــن يجــدون أنفســهم وهويَّتهــم  ــرة؛ واألهــم ِم ــم كنــوز كثي ــم وَخزَنْتُ َجَمْعتُ

ــة )لوقــا 12: 21-1٩(. فــي هــذه الكنــوز — كثيــرة كانــت أَْم قليل
المادِّيَّــة هــي نــوع ِمــن االرتبــاك فــي الهويَّــة. معنــى ذلــك أنــه بالنســبة لكثيريــن منــا هــو 
اندمــاج الهويَّــة بمــا نمتلكــه، فتُصِبــح أمالكنــا هــي إلهنــا )متــى ٦: 1٩-21(. وكمــا قــال أحدهــم: 
د هويتنــا فقــط ِمــن خــالل  »أنــا ال شــيء بــدون األشــياء التــي أمتلكهــا«. مــا أتعســنا حيــن نُحــدِّ
ــرة خاصــة  ــاة ســطحية وعقيمــة وعاب ــم تكــون الحي ــم. وك ــاع هــذا العال ــن ِمت ــه ِم ــا نمتلك م
ــد هويتنــا مــع هللا أم مــع أمالكِنــا؟ فــي نهايــة  عــي أنــه مســيحي. هــل نوحِّ بالنســبة لشــخص يدَّ

ــا الواحــد أو اآلخــر. األمــر، ســيكون إمَّ

ما قدر ارتباط هويَّتك باألشياء التي تمتلكها؟
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لمزيــد ِمــن الــدرس: »العــدوُّ اليــوم يشــتري النفــوس رخيصــة. وكمــا تقــول األســفار 
»تبيعــون أنفســكم ِبــال شــيء«. يبيــع اإلنســان نفســه ألجــل إطــراء العالــم، وآخــر مــن أجــل 
ــل هــذه  ــة. مث ــن أجــل المتعــة الدنيويَّ ــز زائفــة، وآخــر ِم المــال، وشــخص آخــر إلشــباع غرائ
الصفقــات تحــدث يوميًــا، والشــيطان يُزايــد لشــراء الذيــن اشــتراهم يســوع بدمــه، ويشــتريهم 
رخيًصــا — علــى الرَّغــم ِمــن الثمــن العظيــم الــذي ُدِفــَع لقــاء فدائهــم« )روح النبــوة، إرشــادات 

للكنيســة، الجــزء الخامــس، صفحــة ٣٣1(.
ــن كل  ــة هــو هــدف الشــيطان، والِفخــاخ الظاهريــة تَْفِت إنَّ شــراء النفــوس بواســطة المادِّيَّ
ــع اللغــات. فهــي تعــرف  ث جمي ــا تتحــدَّ ــة ال تســتطيع النُّطــق إال أنَّه ــوب. مــع أنَّ المادِّيَّ القل
كيــف توفِّــر الملــذات، وكيــف تُشــِبع غرائــز األغنيــاء والفقــراء لتجعلهــم يقولــون: »لنــا كل مــا 
نحتاجــه ههنــا؛ فَلِــَم نهتــم أليِّ أمــر آخــر؟« وهكــذا، فــإنَّ المادِّيَّــة تُفِســد العقــل، وتجعــل النــاس 
يثقــون فيمــا يمتلكونــه بــداًل ِمــن الثقــة فــي هللا. ومــع ذلــك، فــإنَّ التِّريــاق هــو: »ال بالُقــدرة وال 
بالقــوَّة، بــل بروحــي قــال ربُّ الجنــود« )زكريــا 4: ٦(. ال تســتطيع المادِّيَّــة ُمقاومــة قيــادة الــرُّوِح 

الُْقــُدس عندمــا نُســلِّم أنفســنا هلل ونُقــرِّر بنعمتــه أال نــدع المادِّيَّــة تُســيطر علــى حياتنــا.

أسئلة للنقاش
1. مــا هــي الطــرق التــي يمكــن بواســطتها أن تجرفنــا المخاطــر التــي درســناها فــي 

يَّــات؟ هــذا األســبوع — حتــى لــو كنــا فقــراء أو ال نمتلــك الكثيــر ِمــن المادِّ
ــي«  ــي أي شــيء بالنســبة ل ــمُّ بالمــال. المــال ال يعن ــا ال أهت 2. يقــول البعــض: »أن
)غالًبــا َمــن يقولــون هــذا القــول هــم الذيــن يملكــون الكثيــر ِمــن المــال علــى أيَّــة 
ــوال  ــاذا؟ األم ــح. لم ــر صحي ــاطة غي ــول ببس ــذا الق ــان، ه ــب األحي ــي أغل ــال(. ف ح
مهمــة؛ فلهــا دورهــا فــي حياتنــا. ولكــن الســؤال هنــا: كيــف يمكننــا أن نضــع المــال 
س؟ وحاجتنــا إلــى المــال فــي المنظــور الصحيــح ووفًقــا لِمــا جــاء فــي الكتــاب الُمَقــدَّ

ــث  ــدأ، وحي ــوس والصَّ ــد الس ــث يُفِس ــى األرض، حي ــوًزا عل ــم كن ــزوا لك ٣. »ال تكن
يَْنُقــُب الســارقون ويســرقون. بــل اكنــزوا لكــم كنــوًزا فــي الســماء، حيــث ال يُفِســد 
ســوس وال صــدأ، وحيــث ال يَْنُقــُب ســارقون وال يســرقون. ألنــه حيــث يكــون كنــزَُك 
ــا  ــه يســوع لن ــا يقول ــة م ــرأ ِبِعناي ــى ٦: 1٩-21(. اق ــا« )مت ــَك أيًض ــاك يكــون قلُب هن
ُهنــا. كيــف تــرى أنَّ مــا يُخبرنــا إيَّــاه هــو طريقــة قويَّــة لِِحمايــة أنفســنا ِمــن مخاطــر 

ــات؟ يَّ المادِّ



1٣

٦–١٢ كانون الثاني )يناير(الدرس الثاني

أنا أرى، أنا أريد، أنا آخذ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: ٢كورنثــوس ٨: ١-٧؛ متــى ١٣: ٣-٧، ٢٢؛ تكوين ٣: ١-٦؛ إشــعياء 

٥٦: ١١؛ متــى ٢٦: ١٤-١٦؛ ٢بطــرس ١: ٥-٩.

آيــة الحفــظ: »والمــزروع بيــن الشــوك هــو الــذي يســمع الكلمــة. َوَهــمُّ هــذا العالَــم 
وُغــُروُر الِغنــى يَْخُنَقــاِن الكلَِمــة فَيِصيــُر ِبــال ثََمــر« )متــى 1٣: 22(. 

محبَّــة المــال والُممتلــكات األرضيَّــة يمكــن أن تُداهمنــا ِمــن نــواٍح ُمختلفــة. هكــذا تَِصــُف 
ــات: »اذهبــوا واجعلــوا مالِكــي األراضــي  ــل الشــيطان إلغوائنــا ِبِخــَدع المادِّيَّ إلــن هوايــت ِحيَ
ــر  ــة أكث ــَوره وبطريق ــى ُص ــم بأبه ــم العالَ ــروا له ــاة. أظِه ــور هــذه الحي ــوال ســكارى بأم واألم
ــات. يجــب أن نبــذل  ــوا قلوبهــم علــى األرضيِّ ــا، ويجعل ــوزًا ُهن ــزوا لهــم كن ــة حتــى يكن جاذبي
ــائل  ــى وس ــوا عل ــرَّب أن يحصل ــل ال ــي حق ــون ف ــن يخدم ــك الذي ــع أولئ ــا لَِمن ــارى جهدن قُص
نــا. احتَِفظــوا باألمــوال فــي حوزتنــا، فُكلَّمــا ازدادت الوســائل التــي يحصلــون  يســتخدمونها ِضدَّ
ــا. اجعلوهــم يهتمــون بالمــال  ــن رعايان ــا إذ ســيأخذون ِم ــى مملكتن ــا، ازداد ضررهــم عل عليه
أكثــر ِمــن اهتمامهــم ببنــاء ملكــوت المســيح ونشــر الحــق الــذي نُبِغضــه، وال حاجــة لنــا أن 
ــدرِك أنَّ كل شــخص أنانــي وطامــع ســوف يســقط تحــت ســيطرتنا،  نخشــى نفوذهــم؛ ألننــا نُ
ــوة، إرشــادات حــول  ــرًا ألن ينفصــل عــن شــعب هللا« )روح النب ــه األمــر أخي وســوف ينتهــي ب

ــة المســيحية، صفحــة 1٥4-1٥٥(. الوكال
لِســوء الحــظ، يبــدو أنَّ هــذه الخدعــة تأخــذ مســارها جيِّــًدا. فدعونــا إًذا نتَِّخــذ الحــذر ِمــن 

هــذه المخاطــر ونــرى مــا تقولــه لنــا كلمــة هللا حتــى نتجنَّــب ذلــك الفــخ الروحــي.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ١٣ كانون الثاني )يناير(. * نرجو التَّعمُّ
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٧ كانون الثاني )يناير( األحد

إنجيل الثَّراء
ــالة بســيطة  ــون رس ــة التلفزي ــر شاش ــرون عب ــن يظه ــن الذي م أحــد مشــاهير الواعظي ــدَّ ق
ــن  ــك ِم ــا لدي ــرة م ــو ُوف ــَك ه ــِه ل ــى بَرَكَِت ــل عل ــاركَك، والدلي ــد هللا أن يُب ــا: »يري ــول فيه يق

ــا. ــيجعلك هللا ثريًّ ــا، س ــَت أميًن ــرى، إذا كُن ــارة أخ ــة.« بعب ــكات أرضي ممتل
هــذا الــرأي أو مــا يُشــابهه مــن آراء، يُطلـَـق عليــه تعبيــر ›إنجيــل الثَّــراء‹: اتبــع هللا وســوف 
يجعلــك ثريًــا بالممتلــكات األرضيــة. هــذا الــرأي ال يعــدو كونــه مجــرد تبريــر الهوتــي زائــف 
ــا وتشــعر  ــة، ألنَّ حقيقــة مــا يقولــه هــذا الــرأي هــو: هــل ترغــب فــي أن تكــون مادِّيًّ للمادِّيّ

مــه لــك. بالرِّضــا ِحيــال ذلــك؟ حســًنا، لدينــا ›إنجيــل‹ نُقدِّ
ــه اســتعراضي خاطــئ. يخلــق  فــوق ذلــك، فــإنَّ ربــط اإلنجيــل بالثَّــراء المضمــون هــو توجُّ
س ويعكــس نظريــة الهوتيــة مركزهــا النَّفــس، وهــي  هــذا االعتقــاد تناقًُضــا مــع الكتــاب الُمَقــدَّ
ــة يكمــن  ــل. فــي جوهــر هــذه األكذوب ليســت ســوى نصــف الحقيقــة مكســوَّة بلغــة اإلنجي

جوهــر كل الخطايــا، وهــو النَّفــس والرَّغبــة فــي إمتــاع النَّفــس فــوق كل مــا عداهــا.
إنَّ الهــوت ’إنجيــل الثَّــراء’ يُعلِّــم أنــه إذ نُعطــي هلل، ســنربح بالُمقابــل ثــراًءا مادِّيًّــا َمضمونـًـا. 
ــي  ــيء ف ــى ش ــل عل ــي تحص ــة لك ــا العمل ــع فيه ــع )تض ــة بي ــن هللا آل ــل ِم ــذا يجع ــن ه ولك
ــا  ــس إال، ›أن ــة لي ــٍة تِجاري ــى َصْفَق ــه إل ــا ب ــوِّل عالقتن ــل — vending machine(، ويُح المقاب
أفعــل هــذا، وأنــَت تَِعُدنــي فــي الُمقابــل بــأن تَْفَعــل ذاك‹. نحــن نُعطــي، ليــس ألنَّ هــذا هــو 

مــا ينبغــي أن نفعلــه، لكــن ألجــل مــا ســنحصل عليــه فــي الُمقاِبــل.
هذا هو ›إنجيل الثَّراء’.

اقــرأ 2كورنثــوس 8: 1-٧. مــاذا يحــدث ُهنــا؟ مــا هــي المبــادئ التــي نراهــا فــي هــذه 
ث  اآليــات والتــي تتناقــض مــع ِفكــرة ›إنجيــل الثَّــراء‹؟ ومــاذا يعنــي بولــس عندمــا يتحــدَّ

عــن »نِعَمــة العطــاء« )2كورنثــوس 8: ٧(؟

 

ــوا  ــم كان ــوس 8: 2(، إال أنَّه ــديدة« )2كورنث ــة ش ــي »ِضيق ــوا ف ــاس كان ــك الن ــع أنَّ أولئ م
ــا كان بَمقدورِهــم أن يُعطــوا. مثــل هــذه اآليــات  ا، حتــى أنَّهــم أعطــوا أكثــر ِممَّ أســخياء جــدًّ
وغيرهــا الكثيــر تُســاعدنا فــي دحــض الهــوت ’إنجيــل الثَّــراء’ الــذي يُعلِّــم أنــه إن كُنــَت تعيــش 
عيشــة صالِحــة مــع هللا، فســوف تحصــل علــى الكثيــر ِمــن الممتلــكات المادِّيَّــة لتتباهــى بهــا.
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أيَّــة أمثلــة يمكنــك أن تجدهــا فــي أشــخاص مؤمنيــن بــاهلل لكنَّهــم غيــر أغنيــاء فــي 
ــكات  ــاء بالممتل ــم أغني ــاهلل لكنَّه ــن ب ــر مؤمني ــخاص غي ــة، وأش ــكات األرضي الممتل

ــَركات هللا؟ ــر لَب ــراء كمؤشِّ ــك عــن اســتخدام الثَّ ــا ذل ــة؟ مــاذا يُخبرن األرضي

٨ كانون الثاني )يناير( االثنين

غشاوة على العين الروحيَّة
ــذا  ــوم ه ــة: هم ــق الواضح ــدى الحقائ ــا إح س لِيُْعلِمن ــدَّ ــاب الُمَق ــى الكت ــة إل ــنا بحاج لَس
العالــم وثرواتــه هــي أمــور وقتيَّــة. ال شــيء يــدوم علــى هــذه األرض؛ وقطًعــا لــن يــدوم طويــالً 
ــى التــي ال  ــل إل ــرى، ب ــي تُ ــى األشــياء الت ــن إل ــر ناظري ــال بطــرس: »ونحــن غي ــا. وكمــا ق أيًض
ــز  ــا يُركِّ ــوس 4: 18(. عندم ــة« )2كورنث ــرى فأبديَّ ــي ال تُ ــا الت ــة، وأم ــرى وقتيَّ ــي تُ ــرى. ألنَّ الت تُ
ــماء،  ــق السَّ ــى طري ــن تركيزهــم عل ــدالً ِم ــم ب ــى أمــور هــذا العال المســيحيون اهتمامهــم عل
ــن  ــر ِم ــق أكث ــك الطري ــم عــن ذل ــا أن تعميه ــة يمكنه ــر. وأشــياء قليل ــر نَظَ ــم قُْص يحــدث له
ــر، التــي كانــت عميــاء: »إنَّ الشــخص األكثــر إثــارة للشــفقة  غــرور الِغنــى. قالــت ِهيلِيــن كِلِي
ــاب  ــرة«. إنَّ الكت ــك البصي ــه ال يمل ــك البصــر ولكن ــذي يمل ــم هــو الشــخص ال فــي هــذا العال
ــوا بالحقيقــة فاقــدي البصــر  ــوا ُمبصريــن ولكنهــم كان ــة ألشــخاص كان س ملــيء باألمثل ــدَّ الُمَق

ــا. روحيًّ
»البعــض يُِحبُّــون هــذا العالــم لدرجــة قََضــت علــى محبَِّتهــم للحــق. وإذ تتعاظــم ثرواتهــم 
األرضيــة، يتضــاءل اهتمامهــم بكنوزهــم الســماوية. وكلمــا ازدادت ممتلكاتهــم فــي هــذا 
العالــم، ازداد احتضانهــم لهــا؛ وكأنهــم يخافــون ِمــن أن تُؤَخــذ ثرواتهــم منهــم. وبقــدر مــا تكثــر 
ــعورهم  ــزداد ش ــون، ي ــا يمتلك ــاد م ــع ازدي ــن، وم ــه لآلخري مون ــا يُقدِّ ــاءل م ــم، يتض ممتلكاته
بالفقــر. يــا لخــداع المــال! إنَّهــم لــن يــروا ولــن يشــعروا باحتياجــات عمــل هللا« )روح النبــوة، 

ــي، صفحــة 2٦٧(. ــد الثان ــة، الُمجلَّ المواهــب الروحي
إنَّ ِغشــى البصــر الروحــي يضــع الخــالص األبــدي فــي خطــر. ليــَس كافيًــا أن نضــع يســوع 

فــي االعتبــار، بــل علينــا أن نجعلــه مركــز أنظارنــا.

رنــا منــه يســوع ُهنــا؟ لمــاذا يُمكــن  اقــرأ متــى 1٣: ٣-٧ و22. مــا هــو الخطــر الــذي يُحذِّ
ــا ســهالً أليٍّ كان، غنًيــا كان أم فقيــًرا، ألن يقــع فيــه؟ أن يكــون هــذا فخًّ

 

رنــا المســيح ِمــن »َهــمِّ هــذا العالــم« )متــى 1٣: 22(. يَعلَــم يســوع أنَّ جميعنــا  أوَّالً: يُحذِّ
ــة. َهــمُّ الفقــراء أنــه ليــس لديهــم مــا يكفيهــم،  لدينــا همــوم، ِمــن ضمنهــا َهــّم األمــور الماليَّ
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وهــمُّ األغنيــاء هــو: هــل ِمــن مزيــد! علينــا فقــط أن نتأكَّــد أن ال نجعــل هــذه الهمــوم »تخنــق 
الكلمــة« )متــى 1٣: 22( فــي حياتنــا.

ثانيًــا: يُحّذرنــا المســيح ِمــن »غــرور الِغنــى« )متــى 1٣: 22(. ومــع أنَّ الِغنــى فــي حــدِّ ذاتــه 
ليــَس شــرًّا، إال أنَّــه يملــك القــدرة لِِخداِعنــا بطريقــة قــد تقودنــا إلــى الهــالك األبــدي.

مــا هــي الطــرق التــي تراهــا فــي حياتــك الشــخصية لـــ »خــداع الغنــى«؟ ومــا هــي 
الخيــارات التــي يمكنــك اتِّخاذهــا لتحمــي نفســك ِمــن هــذا الخــداع؟

٩ كانون الثاني )يناير( الثالثاء

خطوات الشهوة )اشتهاء ما للغير(
ــهوة، مثــل كل الخطايــا، تبــدأ فــي القلــب. تبــدأ فــي داخلنــا، ثــم تطفــو نحــو الخــارج.  الشَّ

هــذا مــا َحــَدَث فــي عــدن.

ــة؟ كيــف  اء لِِفعــل الخطيَّ ــه الشــيطان إلغــواء حــوَّ ــذي َفَعل ــا ال ــن ٣: 1-٦. م ــرأ تكوي اق
ــا؟ ــا نحــن أيًض ــر العصــور، لِِخداِعن ــاديء، عب ــك المب اســتعمل نفــس تل

 

ــجرة جيِّــدة لــألكل، وأنَّهــا بهجــة للعيــون، وأنَّ الشــجرة شــهيَّة للنظــر.  »فـَـَرأت المــرأة أنَّ الشَّ
فأخــذت ِمــن ثمرهــا وأكلــت، وأعطــت رُجلَهــا أيًضــا معهــا، فــأكل« )تكويــن ٣: ٦(.

ــا  ــذت مثاله ــد أخ ــات ق ــة اإلعالن ــأنَّ ِصناع ــد ب ــل، العتق ــرف أفض ــم يع ــخص ل ــو أنَّ الش ل
م  ــدَّ ــة عــدن. فقــد قَ ــة جنَّ ناعيــة ِمــن قصَّ النموذجــي فــي كيفيــة إعالنهــا عــن الُمنتجــات الصِّ
ــد أن  ــا تُري ــة جعلته ــي حــوَّاء رغب ــت ف ــة خلق ــر والشــر بطريق ــة الخي ــرَة معرف الشــيطان ثََم
ــا لديهــا بالفعــل، وجعلتهــا تظــنُّ أنَّهــا بحاجــة إلــى شــيء لــم  تحصــل علــى مــا هــو أكثــر ممَّ
ــاِرع! إنَّ ســقوط حــوَّاء هــو وصــف للخطــوات  ــه. كــم هــو ب تكــن فــي الحقيقــة بحاجــة إلي
ــة الشــهوة )اشــتهاء مــا ليــس  ــا عندمــا نســقط فــي خطيَّ الثــالث التــي يخطوهــا كل واحــد منَّ

ــا آخــذ. ــا أريــد، أن ــا أرى، أن ــا(: أن لن
ــة هادئــة. فهــي مثــل اللهفــة الجنســية، ُمســتترة وراء  قــد تكــون الشــهوة بطبيعتهــا خطيِّ
ــرة. يمكنهــا  ِوشــاح أجســاِدنا. ولكــن فــي النِّهايــة، عندمــا تطــرح ثمارهــا، يُمِكــن أن تكــون ُمدمِّ
ــب، وبعدهــا  ــن تُِح ــاة َم ــالً فــي حي ــد طوي ــار جــروح تمت ــرك آث ــد العالقــات، وقــد تت أن تُفِس

نــب. نَحِمــل ِوزَر الشــعور بالذَّ
ــاِدئ. رأى  ــع الَْمبَ ــى جمي ــا(، فســوف تطغــى عل ــس لن ــا لي إذا طغــت الشــهوة )اشــتهاء م
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ــرَت َملَِكتــه علــى  ــا إلــى أن تآَم ــا وَمْغُموًم ــرَْم نابــوت، فــأراده، وأصبــح ُمْكتَِئبً الملــك آخــاب كَ
ــة  ــم يســتطع الُمقاوم ــان ل ــوك 21(. َعَخ ــه )1مل ــى كَرِم ــن أجــل الحصــول عل ــوت ِم ــل ناب قت
عندمــا رأى الــرِّداء والمــال، فاشــتهاها وأَخَذهــا )يشــوع ٧: 20-22(. االشــتهاء فــي النهايــة هــو 

ُمجــرَّد وجــه آخــر لألنانيــة.
»إذا كانــت األنانيــة هــي الشــكل الســائد للخطيــة، فاشــتهاء مــا ال نملكــه يمكــن اعتبــاره 
ــا  ــس بشــكل الفــت للنظــر عندم ــه الرســول بول ــح إلي ــا ألَم ــة. هــذا م الشــكل الســائد لألناني
ــل األنانيــة بأصــل  َوَصــَف »األزمنــة الصعبــة« )2تيموثــاوس ٣: 1( لالرتــداد النِّهائــي. فهــو يُمثِّ
ــاس  ــى. »ألنَّ الن ــا األول ــهوة هــي ثمرته ــك الوقــت، والشَّ ــي ستســود فــي ذل ــكل الشــرور الت ل
 ،Mammon ،يكونــون ُمحبِّيــن ألنفســهم، ُمحبِّيــن للمــال« )2تيموثــاوس ٣: 2(. )جــون هاريــس

صفحــة ٥2(.

ما أهميَّة أن نُدرِك في أنفسنا أيَّ ميٍل أو كل الميول نحو اشتهاء ما ليس لنا؟

١٠ كانون الثاني )يناير( األربعاء

الطََّمع – لَِتكُن األشياء على طريقتك

رنا منها هذه اآلية؟ اقرأ إشعياء ٥٦: 11. ما هي الخطيَّة التي تُحذِّ

 

نحــن كبشــر ســاِقطين، يُمِكــن أن يكــون الطََّمــع بالنســبة لنــا أمــرًا طبيعيًــا وســهالً بســهولة 
ــا  ــل انعكاس ــرية أق ــات البش ــي الصف ــيئًا ف ــل ش ــب أن نتخي ع ــن الصَّ ــك، ِم ــع ذل ــس. وم التَّنفُّ
لصفــات المســيح مــن الطمــع. »فإنَّكــم تعرفــون نعمــة ربنــا يســوع المســيح، أنَّــه ِمــن أجلُِكــم 

، لكــي تَْســتَغُنوا أنتُــم ِبَفْقــرِِه« )2كورنثــوس 8: ٩(. افتََقــَر، وهــو َغِنــيٌّ
ــه الطََّمــع عبــر التاريــخ. فقــد أدَّى الطَّمــع  ــم مــدى الخــراب الــذي َجلَبَ ــرَّبُّ وحــده يَْعلَ ال
إلــى إشــعال الحــروب، وتســبَّب الطمــع فــي إقــدام النــاس علــى ارتــكاب الجرائــم التــي جلبَــت 
الخــراب علــى أنفســهم وعلــى عائالتهــم. يُمكــن أن يكــون الطَّمــع مثــل الجراثيــم والفيروســات 
ــم كل فضيلــة، إلــى حــدِّ أن ال يبقــي لديــه ســوى المزيــد  التــي تســتولي علــى حاِضنهــا لِتَلْتَِه
ــرة  ــكات. م ــوَّة والممتل ــهوة والق ــيء: الشَّ ــد كل ش ــرض يُري ــع م ــع. الطََّم ــن الطََّم ــد ِم والمزي

أخــرى: أنــا أرى، أنــا أريــد، أنــا آخــذ.

ة الحزينة؟ ة الطََّمع من هذه القصَّ اقرأ متى 2٦: 14-1٦. ماذا يمكن أن نتعلَّمه عن قوَّ
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ــى 2٦:  ــم؟« )مت ــلِّمه إليك ــا أس ــي، وأن ــدون أن تُعطون ــاذا تُري ــوذا: »م ــات يه ــظ كلم الِح
ا  ــع بــه قليلــون جــدًّ 1٥(. الطََّمــع يطغــى علــى كل مــا عــداه. كان يهــوذا متمتًِّعــا بامتيــاز تمتَّ
ــد )أي الــذي أخــذ صــورة البشــر(،  مــن النــاس عبــر التاريــخ: لقــد عــاش مــع المســيح المتجسِّ
ــر كلمــة الحيــاة. ومــع ذلــك، أنظــر إلــى مــا قــاده الطََّمــع  وشــاهد ُمعجزاتــه، واســتمع إليــه يُبشِّ

ألن يفعــل.
»وكــم كان الُمخلِّــص رقيًقــا فــي ُمعاملتــه لــذاك الُمزِمــع أن يُســلِّمه! إن يســوع فــي تعاليمه 
ــه، وصــوَّر  ــع فــي أصول ــت الطََّم ــا َضَربَ ــادئ اإلحســان التــي كانــت فئوًس ــرًا عــن مب ــم كثي تكلَّ
لَِعْقــل يهــوذا شــناعة الجشــع، ومــراًرا كثيــرة كان ذلــك التلميــذ يقتنــع بــأنَّ كالم المســيح صــوَّر 
أخالقــه أدقَّ تصويــر وكشــف عــن خطيتــه. ولكنــه أبــى االعتــراف ِبَشــرِّه أو اإلقــالع عنــه« )روح 

النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 2٧1-2٧0(.

ــف  ــِذًرا؟ كي ــن َح ــم يك ــا ل ــه — م ــي أخالق ــع ف ــن الطََّم ــيًئا ِم ــُر ش ــا ال يُظِْه ــن ِمنَّ َم
ــع؟ ــو الطََّم ــي نح ــل الطبيع ــذا المي ــى ه ــيطر عل ــة هللا، أن نَُس ــا، بنعم يمكنن

١١ كانون الثاني )يناير( الخميس

ضبط النَّفس
ــل ويجــب أن  ــه ب ــات حــول مــا يمكن ــا هــذه اآلي ــه لن ــذي تقول ــاه. مــا ال ــات أدن اقــرأ اآلي
ــوا أنفســهم  ــراء، أن يصون ــوا أم فُق ــاء كان ــاس — أغني ــف يســتطيع الن ــم كي يســاعدنا ألن نفه
ــا  ــي يتعــرض له ــة الت ــور المادِّيَّ ــال واألم ــة الم شــع والشــهوة ومحبَّ ــن أخطــار الطَّمــع والجَّ ِم

ــن؟ ــيحي المؤم المس

أعمال الرسل 24: 24-2٦

 

غالطية ٥: 22-2٥

 

2بطرس 1: ٥-٩

 

تلــك اآليــات غنيَّــة ومليئــة بنصائــح إلهيَّــة كثيــرة، فيمــا يتعلَّــق بطريقة عيشــنا كمســيحيين. 
ــا يجمعهــا جميًعــا: ضبــط النَّفــس. يُمِكــن لهــذه الصفــة أن تكــون صعبــة،  ولكــن الِحــظ خيطً
خاصــة حينمــا يتعلَّــق األمــر بالطََّمــع الشــهوة والرَّغبــة فــي امتــالك األشــياء. يمكننــا أن نحمــي 
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ثنــا عنهــا ِمــن خــالل ضبــط النفــس، ألفكارِنــا أواًل ثـُـمَّ ألفعالنــا. أنفســنا مــن األخطــار التــي تحدَّ
ــا  ــوَّة هللا. ال يُمكــن أليٍّ منَّ ــا لِق ــلِّم ذواتن ــا ممارســة ضبــط النَّفــس فقــط عندمــا نَُس يمكنن
فــات الشــريرة؛ خاصــة إذا كانــت تلــك الصفــات قــد  بُقدرتنــا الذاتيَّــة أن نتغلَّــب علــى تلــك الصِّ
لــت وتعــزَّزت فــي النَّفــس. نحــن بحاجــة حقيقيــة إلــى عمــل الــرُّوِح الُْقــُدس بقــوَّة فــوق  تأصَّ
الطبيعــة فــي حياتنــا، إذا أردنــا أن ننــال الغلبــة علــى تلــك الخــدع القويــة. »لــم تُِصبُْكــم تجربــة 
بــون فــوق مــا تســتطيعون، بــل ســيَجَعل مــع  إال بشــرية. ولكــنَّ هللا أميــن، الــذي ال يدعكــم تُجرَّ

التَّجربــة أيًضــا المنفــذ لتســتطيعوا أن تحتَِملــوا« )1كورنثــوس 10: 1٣(. 

أِعد ِقراءة 2بطرس 1: ٥-٩. ما هو الطريق الذي يُشير إليه بطرس؟ ما هي خطوات 
ذلك الطريق؟ وكيف يمكننا أن نتعلَّم كيف نتبعها — خاصة في سعينا للتغلب على 

الطمع واالشتهاء؟

١٢ كانون الثاني )يناير( الجمعة

ـعادة ورضـا النفس.  لمزيـد مـن الـدرس: إنَّ الهدف األسـمى للجنس البشـري هو السَّ
ـق هـذا الهـدف. يعلَـم البشـر فـي ُعْمـِق  ة، لـن يُحقِّ ولكـن الرِّضـا النفسـي ِمـن خـالل المادِّيَـّ
أعماقهـم أنَّ ذلـك صحيـح، ومـع ذلـك فهـم يسـتمرون فـي اسـتحواذهم علـى الممتلـكات: أنـا 
أرى، أنـا أريـد، أنـا آخذ. ما أبسـطها! السـبتيون المجيئيون، كمـا اآلخرون أيًضـا، يواجهون تجربة 
ـعادة،  ات. ولكـن، التَّمـادي فـي اكتسـاب الحاجـات األرضيـة ال تُْنِتُج السَّ قبولهـم ألهميـة المادِّيَـّ
والرِّضـا أو القناعـة. بـدالً ِمـن ذلـك، فهـي غالبًـا ما تكون سـببًا في ظهور مشـاكل؛ كمـا ظهر في 
قصـة الشـاب الغنـي حينمـا تحـوَّل عـن المسـيح حزيًنـا، وقانطًـا، ومكتئبًـا ألنـه لـم يسـمع من 
ة ترتَِبـُط ارتباطًـا وثيًقـا بالتدهـور الحاصل  المسـيح أو ألنـه لـم يأخـذ منـه مـا أراده. »إنَّ المادِّيَـّ
فـي اإلنسـان. فهـو يسـقط ِمـن حالـة الرِّضـا والسـعادة الزائفـة إلـى حالـة اإلحبـاط والقلـق، ثم 
إلـى مشـاكل جسـدية مثـل الصـداع، ثـم إلـى تَّقلُّبـات فـي الشـخصية، واألنانيـة، وصفـات غيـر 

اجتماعيـة« )تيـم كاسـر، The High Price of Materialism، صفحـة 22(.
إنَّ المســيحيين المادِّييــن، بمعنــى آخــر، يَْنَهلــون ِمــن بئــر الِغنــى ُمتفاخريــن بثرواتهــم، إال 
أنَُّهــم فــي الحقيقــة فــي حالــة جفــاف روحــي. ولكننــا لــن نعطــش أبــًدا إذا شــربنا ِمــن المــاء 

الــذي يمنحــه المســيح )يوحنــا 4: 41(.
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أسئلة للنقاش
ــل أكثــر فــي ِفكــرة ’إنجيــل الثــروة’. مــا هي اآليــات التــي يُمكن أن يســتخدمها  1. تأمَّ
الذيــن يؤمنــون بهــذه الِفكــرة للترويــج لهــا؟ وتالزًُمــا، مــا هــي األمثلــة التــي يمكنــك 
ــا  س عــن أشــخاص أمنــاء، أظهــرت حياتهــم رفًضــا حيًّ أن تجدهــا فــي الكتــاب الُمَقــدَّ

لهــذا التعليــم الــكاذب؟
ــُت  ــد تعلَّم ــر: »لق ــه الِبك ــى والدة ابن ة ســنوات عل ــدَّ ــرور ع ــد م ــال رجــل، بع 2. ق
تيــن ِمــن هــذا الصبــي: أوالً، أننــا جميًعــا ُولدنــا ُخطــاة. ثانًيــا،  حقيقتيــن كتابيَّتيــن ُمِهمَّ
ــا يســتطيع أن يســرد قصًصــا عــن أنــه حتــى  أننــا ُولدنــا ويشــوبنا الطمــع.« َمــن ِمنَّ
األطفــال يُظهــرون طبيعــة الطَّمــع فــي اإلنســان؟ مــاذا يُخبرنــا ذلــك عــن حاجتنــا إلــى 

النعمــة اإللهيــة؟
ــص  ــب أن نفح ــاكلنا، ال يج ــدر مش ــن مص ــث ع ــا نبح ــم: »إذا كُنَّ ــب أحده ٣. كت
النــاس للكشــف عــن تعاطيهــم للمخــدرات، بــل يجــب أن نفحصهــم لنعــرف مقــدار 
ة.« مــا هــو الشــيء الكامــن فــي الطمــع  حماقتهــم جهلهــم وطمعهــم وُحبِّهــم للقــوَّ
والــذي يجعلــه بهــذا القــدر ِمــن الضــرر، ليــس فقــط بالنســبة للشــخص الطاِمــع فقــط 
ولكــن لَِمــن حولــه أو حولهــا أيًضــا؟ أيَّــة أمثلــة تعرفهــا أنــت كان الطمــع فيهــا ســبًبا 

فــي كثيــر ِمــن المشــاكل لجميــع المتورِّطيــن بــه؟
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هللا أو المال

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: مزمــور ٣٣: ٦-٩؛ متــى ١٩: ١٦-٢٢؛ ١بطــرس ١: ١٨؛ عبرانييــن 

٢: ١٤، ١٥؛ خــروج ٩: ١٤؛ مزمــور ٥٠: ١٠.

ــو  ــا، وأعطــاُه اســًما فــوَق كلِّ اســم، لكــي تَْجُث ــُه هللا أيًض ــك رفََّع ــة الحفــظ: »لذل آي
ــَت األرض،  ــن تح ــى األرض، َوَم ــن عل ــماِء، َوَم ــي الس ــن ف ــٍة ِممَّ ــوع كُلُّ ُركَب ــِم يس باس
ــي 2: ٩-11(. ــِد هللا اآلب« )فيلب ــرَِف كُلُّ لِســاٍن أنَّ يســوع المســيح هــو َربٌّ لَِمْج ويَعَت

هللا يعنــي مــا يقولــه فــي عــرض رؤيتــه فــي شــأن االســتحواذ الُمفــرط تجــاه المــال واألشــياء 
المادِّيَّــة. إنَّ كلمــات المســيح للرجــل الغنــي الجشــع، الــذي رغــم بــركات هللا لــه، أخــَذ يُكثــر 
ــة  ــي! هــذه الليل ــا غب ــا: »ي ــا جميًع ــر، يجــب أن تضــع خــوف هللا فين ــر فأكث ــه أكث فــي خزائن
ــُز لَِنْفِســِه وليــَس  ــْن تكــون؟ هكــذا الــذي يَْكِن ــا لَِم ــُب نَْفُســَك ِمنــك. فهــذه التــي أْعَدْدتَه تُطلَ

ــا هلل« )لوقــا 12: 20، 21(. ــَو َغِنيًّ ُه
إنَّ ِعبــادة هللا وِعبــادة المــال يتعــارض واحدهمــا مــع اآلخــر. إمــا الواحــد أو اآلخــر، هللا أو 
المــال. ِمــن الوهــم أن نُفكِّــر بأننــا نســتطيع أن نجمــع بيــن الطرفيــن، ألن عيــش حيــاة مزدوجة 
ســوف يؤذينــا عاجــاًل أم آجــاًل. قــد نخــدع اآلخريــن، وقــد نخــدع حتــى أنفســنا، لكــن ال يمكننــا 

م لــه يوًمــا مــا حســابًا عــن أفعالنــا. أن نخــدع هللا، الــذي ســوف نُقــدِّ
علينــا أن نختــار، وكلَّمــا طــال تردُّدنــا، وتصنَّعنــا األعــذار وماطلنــا، كلَّمــا قَِويـَـت قبضــة المــال 

ومحبــة المــال علــى نفوِســنا. إنَّ اإليمــان يتطلَُّب قــراًرا.
ــا اتِّخــاذ القــرار هــو التركيــز علــى هللا: َمــن ُهــَو، مــاذا  ــوِّن علين األمــر الــذي يمكــن أن يُه

ــن الــذي علينــا لــه. يْ فعــل مــن أجلِنــا، والدَّ

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٢٠ كانون الثاني )يناير(.  * نرجو التَّعمُّ

١٣–١٩ كانون الثاني )يناير(الدرس الثالث
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١٤ كانون الثاني )يناير( األحد

المسيح، الخالِق

ــا 1: ٣.  ــا ٥1: 1٥؛ يوحن ــور ٣٣: ٦-٩؛ إشــعياء 4٥: 11، 12؛ إرمي ــن 1: 1؛ مزم ــرأ تكوي اق
بمــاذا تُخبرنــا هــذه اآليــات عــن محاِســن العالــم المــادِّي؟

 

ــي  ــي الت ــده ه ــات األرض، وإنَّ ي ــع أساس ــموات ووض ــر الس ــذي نََش ــو ال ــيح ه »إنَّ المس
تــه‹ ›الــذي  علَّقــت العوالــم فــي الفضــاء وأبدَعــت زناِبــق الحقــل، وهــو ›الُمثبِّــت الجبــال بقوَّ
ــه البحــر وهــو صنعــه‹ )مزمــور ٦٥: ٦؛ ٩٥: ٥(. هــو الــذي مــأل األرض بــكل ألــوان الجمــال،  ل
والهــواء باألغانــي والتســابيح. وعلــى كل مــا فــي األرض والهــواء والســماء، كَتَــَب محبــة اآلب« 

ــال، صفحــة 18(. ــوة، مشــتهى األجي )روح النب
األشــياء المادِّيَّــة فــي حــدِّ ذاتِهــا ليســت شــرًّا. ليــس كمــا تُنــادي بــه بعــض الديانــات بــأنَّ 
ــة.  ــة هــي الصالح ــياء الروحي ــرير وأن األش ــا شــيء ســيئ أو ش ــادَّة ذاته ــادِّي والم ــم الم العال

ــم المــادِّي. ــم العال س يُقيِّ ــدَّ ــاب الُمَق فالكت
ــف يُمكــن أن يكــون  ــإًذا، كي ــم. ف ــق العالَ ــذي خل ــى أيِّ حــال، المســيح نفســه هــو ال عل
العالــم شــرًّا؟ يُمِكــن، مــع األســف، أن يَنحــرف نحــو الشــر ويُســتخَدم للشــر، كمــا هــو الحــال 
ــاب  ر الكت ــذِّ ــرًّا. يُح ــة ش ــة هللا األصلي ــن عطي ــل ِم ــا هللا. ولكــن هــذا ال يجع ــع عطاي ــع جمي م
ــم، وليــس  ــي خلقهــا هللا فــي هــذا العال ــن إســاءة اســتعمال وتشــويه األشــياء الت س ِم ــدَّ الُمَق

ضــد تلــك األشــياء ذاتهــا.
وعلــى عكــس ذلــك، فقــد خلــق هللا هــذا العالــم المــادِّي، وأراد أن يســتمتع شــعبه بثمــاره 
ــالوي  ــَت وال ــك، أن ــك ولبيت ــك ل ــرَّب إله ــاه ال ــذي أعط ــر ال ــع الخي ــرح بجمي ــه: »وتف وخيرات

ــة 14: 2٦(. ــا تثني ــة 2٦: 11؛ انظــر أيًض ــي وســطك« )تثني ــذي ف ــب ال والغري
ــا صنعــه. إنَّ قدرتــه  يســوع هــو الخالــق )يوحنــا 1: 1-٣(، والعالــم ليــس ســوى عينــة مّم
ــم  ــا. هــو يعلَ ــن يعيشــون فيه ــك الذي ــاة نفســها وألولئ ــزًا للحي الخالقــة تمنحــه منظــوًرا متميِّ
قيمــة األشــياء المادِّيَّــة، ويعلـَـم أنــه منحنــا إيَّاهــا ألجــل خيرنــا، وأيًضــا ألجــل ســعادتنا وُمتعتنــا. 
ــا هللا إلــى المــدى الــذي يصنعــون  ــرِّف البشــر عطاي هــو يعــرف أيًضــا مــا يحــدث عندمــا يَُح
فيــه ِمــن هــذه العطايــا غايــًة فــي حــدِّ ذاتهــا، بينمــا كان قصــد هللا أن تكــون لتمجيــده هــو.

انظـر حولَـك لُِتشـاِهد الخيـرات الكثيـرة فـي هـذا العالم الـذي خلقـه هللا. فحتى بعد 
ـل فـي كثيـر منها. مـا الذي  ويـالت الخطيَّـة مـا زال باسـتطاعتنا أن نـرى الخيـر الُمتأصِّ
تُخبرنـا بـه الخيـرات التـي نراهـا في هـذا العالـم، الذي خلقـه هللا، عن صـالح خالقه؟
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١٥ كانون الثاني )يناير( االثنين

ابن هللا / ابن اإلنسان
ــاًل وإنســاناً كامــاًل. هــذه الوحــدة بيــن  ــا كاِم نحــن كمســيحيين، نؤِمــن أنَّ يســوع كان إلًه
ــروري  ــو ض ــا ه ــى األرض وم ــروري عل ــو ض ــا ه ــدة لم ــه فري ــل نظرت ــري تجع ــي والبش اإلله
ــة/ ــه الطبيعــة اإللهي ــا ليســوع أن يكــون ل ــا كيــف كان ممكًن ــة. إّن عــدم فهمن ــاة األبدي للحي

البشــرية ال يُبِطــل هــذا الحــق، تماًمــا كمــا أنَّ عــدم فهــم شــخص لعلــوم الفضــاء ال يمكــن أن 
ــران. ــرة مــن الطي ــع طائ يمن

ــدة  ــدة هللا، والوح ــن وح ــم ضم ــدد األقاني ــد — تع ــرٍّ واح ــعر س ــرَّان بِس ــد ِس ــا يوج »ُهن
ــد«  بيــن األلوهيــة والبشــرية فــي شــخص يســوع... ال يوجــد شــيء أعظــم ِمــن حقيقــة التَّجسُّ

)J. I. Packer ،Knowing God، صفحة ٥٣(. 
أحــد أســباب مجــيء يســوع إلــى هــذا العالــم هــو ألن يُظِهــر لنــا مــدى محبَّــة هللا وعنايتــه 
بــكل واحــد منــا. أبعــد مــا يكــون ِمــن إلــه فاتــر وُمتباعــد كمــا يعتقــد البعــض، أظهــر يســوع 

الصفــات الحقيقيــة ألبينــا الســماوي.
لكــنَّ الشــيطان حــاول أن يفصــل اإلنســان عــن هللا. حــاَول أن يُشــوِّه صــورة هللا، واِصًفــا إيَّــاه 
بأنــه ال يهتــم بنــا. إنَّ الشــيطان يبــذل كل مــا فــي ِوســِعه وبأيَّــة وســيلة ممكنــة لِيُبِعدنــا عــن 
معرفــة واختبــار حقيقــة نعمــة هللا وصالحــه. والمحبــة الطاغيــة لألشــياء المادِّيَّــة هــي إحــدى 

خــدع الشــيطان للوصــول إلــى هــذا الهــدف.

ــن أن  ــي يمك ــة الت ــن الطريق ــة ع ــا هــذه القصَّ ــول لن ــاذا تق ــى 1٩: 1٦-22. م ــرأ مت اق
ــال؟ ــا للم ــالل محبتن ــن خ ــن هللا ِم ــا ع ــيطان لُيبِعدن ــتخدمها الش يس

 

ــذي كان  ــاب ال ــذا الش ــع ه ث م ــدَّ ــد، يتح س ــي الجَّ ــه، هللا ف ــوع نفس ــل يس ــَك أن تتَخيَّ ل
ِمــن الواضــح أنــه يعلــم بــأنَّ يســوع كان شــخًصا مميــزًا. ومــع ذلــك مــاذا َحــَدْث؟ لقــد َســَمَح 
ذلــك الشــاب لثرائــه العظيــم، ومحبَِّتــه لألشــياء المادِّيَّــة، أن تفصلــه عــن شــخص هللا ذاتــه. إنَّ 
محبــة العالــم واألشــياء المادِّيَّــة أْعَمتـْـُه. ومــع كونــه شــعر بالحــزن، إال أنَّ ُحزْنـَـه لــم يكــن كافيًــا 
ليجعلــه يُْقــِدم علــى ِفعــل مــا ُهــو صــواب. لــم يكــن حزيًنــا ألنــه كان يفقــد ثروتــه )لــم يكــن 

كذلــك(، لكنــه كان حزيًنــا ألنــه كان يَْفِقــد نفســه ِمــن أجــل تلــك األشــياء.

ــا نحتفــظ بعالقــة صحيحــة مــع  ــد بأنن ــا أن نتأكَّ ــا أَم ُفقــراء، كيــف يُمكنن ــاء كُنَّ أغني
ــات هــذا العالــم؟ يَّ مادِّ
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١٦ كانون الثاني )يناير( الثالثاء

المسيح، الُمخلِّص
ــماء. لكــنَّ آدم وحــوَّاء أَْخطـَـأَا، وكَْســُر القانــون يعنــي المــوت.  يـْـُن ليــس ِمــن مبــادئ السَّ الدَّ
ــا عــن  ــا للعدالــة اإللهيــة. لقــد أفلســنا، وعِجزنــا روحيً ــح الجنــس البشــري مديونً وهكــذا، أصبَ

ِســداد َديْــٍن ال يمكننــا الوفــاء بــه.
ــا لنــا« )عبرانييــن ٧:  إنَّ محبــة هللا لنــا َوَضَعــت خطــة الخــالص. فقــد »صــار يســوع ضاِمًن
ــخ. إنَّ  ــي التاري ــت ف ــة أجريَ ــم صفق ــفت أه ــص، كََش ــه الُمخلِّ ــيح ِبِصَفِت ــة المس 22(. إنَّ هوي
يْــن للعدالــة اإللهيــة. َدفَــع  تضحيــة المســيح بحياتــه هــي وحدهــا التــي تســتطيع أن تَفــي الدَّ
يســوع َديـْـن الخطيــة الواقــع علينــا حينمــا تعانــق العــدل والرَّحمــة مًعــا عنــد الصليــب. لــم يـَـَر 
يـْـن لخــالص  الكــون قــط ولــم يشــهد عرًضــا بهــذه العظمــة والِغنــى كالــذي ظهــر فــي إيفــاء الدَّ

الجنــس البشــري )أفســس ٥: 2(.
ــماء فــي  ــماء إلــى هــذا العالــم، وإذ منحنــا كل السَّ »إذ َســَكب هللا كل مــا فــي خزانــة السَّ
المســيح، فإنــه قــد اشــترى إرادة كل إنســان وعواطفــه وعقلــه ونفســه« )روح النبــوة، المعلــم 

األعظــم، صفحــة ٣20(.

ــا المســيح منهــا.  ــاه، وضــع قائمــة باألشــياء التــي خلَّصن اقــرأ كل آيــة مــن اآليــات أدن
كولوســي 1: 1٣؛ 1تســالونيكي 1: 1٠؛ 1بطــرس 1: 18؛ عبرانييــن 2: 14، 1٥؛ غالطيــة ٣: 

1٣؛ رؤيــا يوحنــا 1: ٥.

 

الكلمــة اليونانيــة »تيتليســتاي« التــي تعنــي »قــد أُكِْمــل« فــي يوحنــا 1٩: ٣0، اُِطلـِـق عليهــا 
أنهــا أهــم كلمــة نُِطــق بهــا علــى اإلطــالق. وهــي آخــر األلفــاظ التــي نَطَــَق بهــا يســوع علــى 
الصليــب. إنَّهــا إعالنــه األخيــر، وتعنــي أنَّ مرســليته قــد اُنِجــزت، وأنَّ َديننــا ›قــد تــمَّ الوفــاء بــه 
ــك. إنَّ  ــٍم هالِ ــداء عالَ ــَح فــي ِف ه بهــا كََمــن ال رجــاء لــه، ولكــن كََمــن نََج بالكامــل‹. لــم يتفــوَّ
النَّظــر إلــى صليــب الخــالص يكشــف حدثـًـا َوقـَـع فــي الماضــي لــه تأثيــر فــي الحاضــر ورجــاء 
م يســوع حياتــه ليُبيــد الخطيــة والمــوت وأعمــال الشــيطان إلــى األبــد. ذلــك  للمســتقبل. قــدَّ
يعنــي أننــا نلنــا الخــالص رغــم أننــا ال نســتحّقه )أفســس 1: ٧(. إن إلقــاء نظــرة علــى عجائــب 

ســة. الخــالص يعنــي إننــا نخطــو علــى أرض مقدَّ
إنَّ المســيح بصفتــه الُمخلِّــص هــو أســمى صــورة هلل. إنَّ جــلَّ مــا يريــده هــو خالصنــا. هــذا 
يْــن، يُحــوِّل  يُظِهــر تقديــره للجنــس البشــري، خاصــة فيمــا يتعلَّــق بعالقتنــا بــه. ومــع وفــاء الدَّ

المســيح انتباهــه إلــى اســتجابتنا لتضحيتــه.
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ــن، إيفــاًءا كاِمــاًل وشــاِماًل، لــكل الشــرور التــي  يْ ــر فيهــا: قــام المســيح بإيفــاء الدَّ فكِّ
َفَعلَْتهــا. كيــف يجــب أن تكــون اســتجابتك؟ )انظــر أيــوب 42: ٥، ٦(.

١٧ كانون الثاني )يناير( األربعاء

إلٌه َغيور
ــَك  ــَن هللا فــي ُمجابَهتــه لفرعــون، »ألنِّــي هــذه المــرَّة اُرِســل جميــع ضرباتــي إلــى قلِب أْعلَ

وعلــى َعبيــِدَك وَشــعِبَك، لكــي تعــرف أْن ليــَس ِمثلــي فــي كل األرض« )خــروج ٩: 14(.

ماذا كان قصد هللا بقوله »ليَس مثلي في كل األرض«؟

 

»ِمــن الُمســتحيل علــى العقــل البشــري المحــدود أن يُــدرِك بصــورة كاملــة صفــات وأعمــال 
ــّريَّة حتــى إلــى َمــن ُهــم أشــدُّ النــاس ِفطنــة وأكثرهــم  هللا الالمحــدود. فســيبقى هللا ُمتََســرِباًل بالسِّ

قـُـوَّة وِعلًمــا« )روح النبــوة، إرشــادات للكنيســة، الُمجلَّــد الخامــس، صفحــة ٦٩8، ٦٩٩(. 
ــا نحــن.  ــر ويعمــل بطــرق ال نَِعيه ــر ويَذكُ ــوك 8: ٦0(. هــو يُفكِّ ــل )1مل ــه مثي ــس ل هللا لي
ومهمــا كانــت ُمحاوالتنــا ألن نجعلــه فــي صورتنــا، فســيبقى هللا هــو هللا. فهــو الــذي جعــل كل 
ندفــة ثلــج، وعقــل، ووجــه، وكل شــخصية ُمتفــرِّدة فــي نوِعهــا؛ ُهــَو »هللُا َولَيْــَس آَخــُر« )ملــوك 

ــز عــن خالئقــه. ، هــو الخالــق، وكخالِــق ُهــَو بالتأكيــد ُمتميِّ األول 8: ٦0(. علــى كلٍّ

ــل 2: 2؛  ــه؟ 1صموئي ــن خليقت ــز هللا ع ــدى تميُّ ــن م ــة ع ــات التالي ــا اآلي ــول لن ــاذا تق م
مزمــور 8٦: 8؛ إشــعياء ٥٥: 8، ٩؛ إرميــا 1٠: 1٠؛ تيطــس 1: 2.

 

إذ ننظــر إلــى هللا بــكل مــا هــو عليــه، كل مــا يمتلكــه، وإلــى كل مــا يفعلــه، يكــون ِمــن 
الَعَجــب أن يكــون لــه ُمنافســون. ولكــن مــع ذلــك يوجــد لــه ُمنافســون، بمعنــى أنــه يتنافَــس 
ــور«  ــه »غي ــه إل ــول هللا أن ــك هــو ســبب ق ــد يكــون ذل ــم. ق ــاس وعواطفه ــة الن لَِكســب محب
ــا االخِتيــار ألن نعبــده  ــَق هللا البشــر ليكونــوا أحــراًرا، بمعنــى أنَّ لن )خــروج ٣4: 14(. لقــد َخلَ
أو نعبــد أيَّ شــيٍء آخــر. لقــد كانــت هــذه، فــي أحيــاٍن كثيــرة، هــي ُمعِضلــة البشــر األساســية: 
اختيــار عبــادة آلهــة أخــرى، ِبَغــضِّ النظــر عــن هيئــة ذلــك المعبــود، فــي ُمقابــل عبــادة اإللــه 
الواحــد الــذي وحــده يســتحق العبــادة، اإللــه الــذي خلــق ويمتلــك كل الكــون. لهــذا إًذا هــو 

بحــق إلــه غيــور.
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َماذا يوجد في حياتك — إذا ُوِجَد أي شيء، يُناِفُس هللا في ُحبِّك له؟

١٨ كانون الثاني )يناير( الخميس

الملكيَّة الحقيقيَّة
نحــُن ُملــٌك هلل بالخليقــة والِفــداء. لســنا وحدنــا ُملــك هلل، بــل أنَّ كل مقتنياتنــا هــي ملــك 

لــه أيًضــا. نحــن، بذواتنــا، ال نمتلــك أيَّ شــيء ســوى اختياراتنــا.
بالمقابــل، هنــاك عقيــدة دنيويَّــة راســخة بفكــرة أننــا نملــك ُمقتنياتنــا. لكــنَّ هــذه ِخْدَعــة. 
إذا ظــنَّ المســيحيون أنَّهــم المالكــون النهائيــون لمقتنياتهــم، فإنَّهــم بذلــك يظنَّــون شــيئًا هــو 

بخــالف مــا تُعلِّمنــا إيَّــاه كلمــة هللا.
هللا هو الذي يملك كل شيء وليس نحن )أيوب ٣8: 4-11(. نحن ُمجرَّد ُغرباء ونُزالء )الويين 
سنا )أعمال  2٥: 2٣(، كما كان اإلسرائيليون في أرض الموعد. نحن نعتمد على هللا حتى في تنفُّ
الرُّسل 1٧: 2٥(. ما نعتقد أننا نملكه، هو ُملك هلل. نحُن لسنا سوى وُكالئه، وعلى ذلك، علينا أن 

ندير جميع المقتنيات الملموسة )المادِّيَّة( وحتى غير الملموسة لمجد هللا. 

اكتــب قائمــة بمــا يمتلكــه هللا مــن ضمــن اآليــات التاليــة: تثنيــة 1٠: 14؛ مزمــور ٥٠: 1٠؛ 
مزمــور 1٠4: 1٦؛ حزقيــال 18: 4؛ حجــي 2: 8؛ 1كورنثــوس ٦: 1٩، 2٠. مــاذا تُخبرنــا كل هــذه 

يَّــة الموجــودة فــي حوزتنــا؟ اآليــات حــول مــا يجــب أن تكــون عليــه نظرتنــا لألشــياء المادِّ

 

ـا يطالـب بـه هللا. وبينمـا يُسـبغ بركاتـه  »كل األشـياء هـي ُملـك هلل. قـد يتغاضـى البشـر عمَّ
ة؛ ولكنهـم سـوف يُْدَعون  عليهـم بسـخاء، قـد يسـتخدمون عطايـاه فـي إشـباع مسـرَّاتهم األنانيَـّ
لِيُعطـوا ِحسـابًا عـن وكالتهـم« )روح النبـوة، إرشـادات للكنيسـة، الُمجلَّد التاسـع، صفحة 24٦(.

إنَّ ملكيَّــة هللا ووكالتنــا تفــرض عالقــة ›وكالــة‹، يُمِكــن هلل ِمــن ِخاللهــا أن يســتخدمنا بطــرق 
ــاء يُمكنهــم أن  ــر األمن ــوكالء غي ــا للســماء، وتكــون ذات نفــعٍ وبركــة لآلخريــن. ولكــن ال ن تعدَّ
ــا  ــرض علين ــس، هللا ال يف ــي درس األم ــا ف ــا رأين ــه. وكم ــك لممتلكات ــول المالِ ــن وص وا ِم ــدِّ يح
ــه.  ــن عودت ــى حي ــه إل ــا ل ــم إلدارته ــذا العال ــي ه ــكات ف ــا ممتل ــا، وأعطان ــو َخلََقن ــه. ه إرادت

ــا معــه. ــا بهــا هــو أمــر يعكــس نــوع العالقــة التــي لن ــة تصرُّفن وكيفيَّ

ــي  ــي ف ــكات الت ــن الممتل ــيًئا م ــك ش ــة ال تمتل ــي الحقيق ــك ف ــى أن ــي معن ــر ف فكِّ
ــا يجــب أن تكــون عليــه  حوزتــك، ولكنهــا جميعهــا ُملــك هلل. مــاذا يقــول لــك ذلــك عمَّ

عالقتــك بمــا لديــك مــن مقتنيــات؟
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١٩ كانون الثاني )يناير( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس : الوكالــة، كمــا نفهمهــا، بــدأت بوضــع هللا آدم وحــوَّاء فــي بســتان 
ــة،  ــة المثالي ــك البيئ ــي تل ــن 2: 1٥(. ف ــه )تكوي ــه ويحفظان ــا أن يعمــال في ــل، كان عليهم جمي
كان عليهمــا أن يعمــال لكــي يجعــال ذلــك البســتان مكانًــا يُمكــن العيــش فيــه. لــم تكــن تلــك 
ــام  ــة القي ــه، وأرشــدهما إلــى كيفي ُمهمــًة صعبــة. عهــد هللا إليهمــا بالــدور الــذي ســيقومان ب
ــعادة  ــب س ــى ويجل ــي معن ــأنه أن يعط ــن ش ــدن كان م ــة ع ــاء بجنَّ ــؤوليتهما. إنَّ االعتن بمس

ــة الجديــدة. للعائل
ــلطان‹ )تكويــن 1: 2٦، 28( يأتــي بمعنــى ›يُْخِضــع للســيطرة  إنَّ الفعــل الِعبــري لكلمــة ›السُّ
ويَحُكــم‹. ولــم يكــن ذلــك — حســب ســياق الــكالم — بقصــد القســوة فــي التَّســلُّط، ولكنــه 
ــم نافــع للعنايــة بخليقــة هللا. ولــم تتوقَّــف تلــك المســؤولية. لقــد كان علــى آدم وحــوَّاء  تحكُّ
فــي تلــك البيئــة أن يتعلَّمــا أنَّ هللا هــو المالـِـك، وأنَّهمــا كانــا اإلدارييــن، أو الوكيلَيــن. كان قصــد 
هللا منــذ البدايــة أن يكــون آلدم وحــوَّاء وظيفــة المســؤولية والثِّقــة وليــس الملكيــة. كان عليهمــا 

أن يُبَرِْهنــا هلل علــى أمانتهمــا فــي أداء مهمتهمــا.
»أعطــى هللا جنَّــة عــدن آلدم وحــوَّاء ليعتنيــا بهــا. كان عليهمــا أن ’يعمالهــا ويحفظاهــا’. كانا 
َســِعيَدين فــي عملهمــا. وقــد عمــل عقالهمــا وقلباهمــا وإرادتاهمــا بانســجام تــام. لــم يشــُعرا 
ــدة والتواصــل  ــة باألعمــال المفي ــت أوقاتهمــا مليئ ــأيِّ إرهــاق وال تعــب فــي أعمالهمــا. كان ب
ثــان  واحدهمــا مــع اآلخــر، وكانــا مســرورين بوظيفتهمــا. هللا والمســيح كانــا يزورانهمــا ويتحدَّ
يَّــة كاملــة... كان هللا هــو مالــك بيتهمــا — جنَّــة عــدن. وكانــا يحفظانهــا  معهمــا. كانــت لهمــا حرِّ

تحــت رعايتــه« )روح النبــوة، Manuscript Releases، الُمجلَّــد العاشــر، صفحــة ٣2٧(.

أسئلة للنقاش
ــا  ــية فيم ــؤوليتنا األساس ــول مس ــم ح ــك العال ــة أنَّ هللا يمل ــا حقيق ــاذا تُعلِّمن 1. م
ــب السياســي لبعــض  يختــص بالبيئــة؟ فــي حيــن أنَّــه يجــب علينــا أن نتجنَّــب التَّعصُّ
أنصــار البيئــة الذيــن يوشــكون علــى ِعبــادة الخليقــة ذاتهــا، مــاذا يجــب أن يكــون 

ــة؟ ــى البيئ ــا كمســيحيين تجــاه الحفــاظ عل موقفن
ــل أكثــر فــي ِفكــرة أنَّ هللا إلــه »غيــور«. ليــس ســهاًل اســتيعاب هــذا المفهــوم،  2. تأمَّ
ء يجــب تجنُّبــه. كيــف يمكننــا  خاصــة أنَّ نظرتنــا إلــى الغيــرة هــي أنهــا شــيء ســيِّ
مــع ذلــك أن نفهــم هــذه الِفكــرة إذ نُطبِّقهــا علــى هللا بــدون تحميلهــا أّي مــن اآلثــار 

الســلبية التــي تحملهــا هــذه الكلمــة عــادة؟ 
ــة  يَّ ــز بيــن االســتخدام الصحيــح واالســتمتاع باألشــياء المادِّ ٣. كيــف يمكننــا أن نُميِّ
ــة القصــوى  ــن ســوء اســتخدام هــذه األشــياء؟ مــا هــي األهمي التــي خلقهــا هللا وبي

لهــذا التمييــز؟



28

٢٠-٢٦ كانون الثاني )يناير(الدرس الرابع

النَّجاة ِمن طُُرق العالم

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: مزمــور ١١٩: ١١؛ أفســس ٦: ١٨؛ روميــة ٨: ٥، ٦؛ عبرانييــن ١١: 

١-٦؛ ١ملــوك ٣: ١٤؛ حزقيــال ٣٦: ٢٦، ٢٧.

ــي مــن المــوت...  ــَخط. أمــا الِبــرُّ َفُيَنجِّ آيــة الحفــظ: »ال ينفــع الِغنــى فــي يــوم السَّ
ّديقــون َفَيزْهــون كالــَوَرق« )أمثــال 11: 4، 28(. ــا الصِّ َمــن يتَّــِكل علــى ِغَنــاه يســقط. أمَّ

ــه نجــح مــع كل شــخص آخــر، وســوف يســتمر  رغــم فشــل الشــيطان مــع المســيح، إال أنَّ
فــي نجاحــه مــا لــم نحاربــه بســالح وقــوَّة هللا، الــذي وحــده يهبنــا الحريــة مــن إغــراءات هــذا 

العالــم.
ــة  ــة الحقيقي ــا الســماوي. أدرَك داود القيم ــى ُمعيلن ــا عل ــز اهتمامن ــا أن نركِّ ــذا، علين وهك
ــا طالِبُــو الــرَّبِّ فــال يُعِوزُُهــم  فــي هــذه الحيــاة عندمــا كتــب، »األشــبال احتاَجــت وجاَعــْت، وأمَّ
ــن  ــة ِم ــر قيم ــم أكث ــة والفه ــليمان أنَّ الحكم ــور ٣4: 10(. وأدرك س ــر« )مزم ــن الخي ــيٌء ِم ش
ــن  ــان حي ــح يأتي ــش الصحي ــة والعي ــعادة الحقيقي ــال ٣: 1٣، 14(. الس ــب )أمث ــة والّذه الفضَّ

ــا. ــا التــي نمتلكهــا وننظــر إلــى المســيح الحــي الــذي يمتَلُِكن ــن ُمْمتلكاتِن ــا ِم ــوِّل أنظارن نَُح
إنَّ رجاَءنــا الوحيــد للنجــاة ِمــن إغــواءات العالــم هــو عالقــة حيويَّــة وناجحــة مــع يســوع. 
ســندرس فــي هــذا األســبوع عوامــل تلــك العالقــة ومــدى أهميتهــا لنجاحنــا الروحــي لنــدرك 

ة الكامنــة وراء ِقنــاع العالــم، ونــرى أهميــة المســيح كأســاس حقيقــي للحيــاة. الُقــوَّ

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٢٧ كانون الثاني )يناير(.  * نرجو التَّعمُّ
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٢١ كانون الثاني )يناير( األحد

عالقة مع المسيح
إنَّ محبــة الممتلــكات األرضيــة، حتــى لَِمــن ال يملــك الكثيــر، يُْمِكــن أن تكــون قيــوداً تربــط 
النفــس بالعالــم بــدالً ِمــن ربطهــا بالمســيح. حتــى وإن كُنَّــا ال نملــك الكثيــر ِمــن ِمتـَـاع العالــم، 
ــة قــد تُصبــح لَعنــة شــنعاء يُْمِكــن أن  فــإنَّ الرَّغبــة الجاِمحــة للحصــول علــى الحاجــات المادِّيَّ
تقــود النفــس بعيــًدا عــن الخــالص، مــا لــم نُخضعهــا لقيــادة الــرب. إنَّ الشــيطان يعلَــم ذلــك، 
ــْدَر مــا يســتطيع ِمــن  ولهــذا، فهــو يســتخدم هــذه الممتلــكات الماديــة ليوِقــع فــي ِشــرَاكِه قَ

النــاس. مــا هــي حمايتنــا الوحيــدة؟

»اهتمــوا بمــا فــوق، ال بمــا علــى األرض« )كولوســي ٣: 2(. كيــف نســتطيع أن نفعــل مــا 
يقولــه لنــا بولــس؟ )انظــر أيًضــا مزمــور 11٩: 11؛ أفســس ٦: 18(.

 

ا يجب أن نُبقي أذهاننا مركَّزة عليه؟ )انظر مثالً فيلبي 4: 8(. ث عمَّ أيَّة آيات أخرى نجدها تتحدَّ

 

العــالج الشــافي الوحيــد لألمــور الدنيويَّــة، علــى أيــة صــورة كانــت، هــو التكريــس الُمســتَِمر 
للمســيح )مزمــور ٣4: 1( عبــر تقلُّبــات الحيــاة. موســى َحَســَب »عــار المســيح ِغَنــًى أعظـَـَم ِمــن 
َخزَائـِـَن ِمْصــر« )عبرانييــن 11: 2٦(. يجــب أن يكــون المســيح هــو أوَّل أولوياتنــا قَبْــَل أّي عالقــة 
ــا علــى اقتنــاع، وليــس علــى أفضليــة؛ أي  أخــرى. يرغــب المســيح أن يكــون تكرســينا لــه مبنيًّ
ًهــا لَِشــْخِصه ومــا فعلــه ألجلنــا، وليــس ِمــن أجــل  أنَّــه يجــب أن يكــون تكريســنا للمســيح موجَّ

أيــة منفعــة آنيَّــة قــد تأتــي نتيجــة تكريســنا وإيماننــا بــه.
ــا  ــون مقاصــده هــي ذاته ــوع، وأن تك ــي ظــل يس ــتَِترة ف ــا ُمْس ــون حياتن ــب أن تك يج
ــى  ــر إل ــراث دون أن »ننظ ــى الِمح ــا عل ــع يدن ــو أن نض ــي ه ــس الحقيق ــا. إنَّ التكري مقاصدن
الــوراء« )لوقــا ٩: ٦2(. إذ نُكــرِّس حياتنــا علــى هــذا النَّحــو، ســوف يرتقــي بنــا يســوع إلــى أقصى 
طاقاتنــا. عندمــا نُســلَّم لــه ذواتنــا، َسيَْكِســر المســيح القيــد الــذي يربــط نفوســنا مــع العالــم. 
علينــا أن نركِّــز حياتنــا علــى المســيح وليــس علــى المادِّيَّــات؛ فهــذا وحــده هــو الــذي ســيمأل 

الفــراغ فــي حياتنــا.

ــة كنــت ترغــب فيــه  يَّ ــا حصلــت فيــه علــى شــيء ِمــن الُممتلــكات المادِّ ــر وقًت تذكَّ
ة. كــم ِمــن الوقــت دام اســتمتاعك ورضــاك بذلــك الشــيء قبــل أن يتالشــى هــذا  ِبِشــدَّ

االســتمتاع ويقــودك إلــى مــا كُْنــَت عليــه قبــالً؟
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٢٢ كانون الثاني )يناير( االثنين

في الكلمة
س انتشـرت فـي العالـم. ولكـن كـم منها  أكثـر مـن سـتة بالييـن نسـخة مـن الكتـاب الُمَقـدَّ

يُنظـر إليهـا علـى أنهـا كلمـة هللا الحـي؟ كـم منهـا تُقـرأ بقلـب ُمخلِـص منفتـح لقبـول الحـق؟
ــن  ــا ِم ــة وتُمّكنن ــا الروحي ــه بَْوَصلَتن ــة تَُوجِّ ــة صحيح س بطريق ــدَّ ــاب الُمَق ــة الكت إنَّ ِدراس
ــة ِمــن مصــدر إلهــي  س هــو وثيقــة حيَّ اجتيــاز عالــم ِمــن الكــذب والفوضــى. الكتــاب الُمَقــدَّ
)عبرانييــن 4: 12(، ولهــذا فهــو يرشــدنا إلــى الحــق الــذي ال نســتطيع أن نحصــل عليــه ِمــن أيِّ 
س هــو خريطــة طريــق المســيح للحيــاة اليوميــة، وهــو يهدينــا  مصــدر آخــر. الكتــاب الُمَقــدَّ

مــن خــالل توســيع ذكائنــا وفطنتنــا وتنقيــة أخالقنــا.

س، وبخاصــة  اقــرأ يوحنــا ٥: ٣٩؛ يوحنــا 14: ٦؛ يوحنــا 2٠: ٣1. يُعطينــا الكتــاب الُمَقــدَّ
األناجيــل األربعــة، المعلومــات األكثــر ِمصداقيــة عــن يســوع. مــاذا تقــول هــذه اآليــات، 
ا بالنســبة  ــا جــدًّ المأخــوذة مــن إنجيــل يوحنــا، عــن يســوع، ولمــاذا يُعــدُّ المســيح هامًّ

لنــا وبالنســبة لــكل مــا نؤمــن بــه؟

 

س ألنه المصـدر الُمطلّق للحق. يسـوع هو الحـق، وفي الكتاب  نحـُن نـدرس الكتـاب الُمَقـدَّ
س نجـد يسـوع ونسـتطيع أن نتعـرَّف عليـه ِمـن خـالل مـا كُِشـَف لنـا عنـه فـي الكلمـة  الُمَقـدَّ
المقّدسـة. ُهنـا، فـي كلمـة هللا، فـي العهديـن القديم والجديـد، نتعلَّم عن يسـوع، َمـن ُهَو، وما 
أنَْجـزَه ِمـن أجلنـا. وِمـن ثـمَّ نََقـْع فـي ُحبِّـه، ونُكـرِّس حياتنا وأنفسـنا لـه ليحفظنـا حفظًـا أبديًّا. 
وباتِّباعنـا يسـوع، وإطاعتنـا لكالمـه، كمـا ظهـرت فـي كلمتـه، يُمِكننا أن نُصبـح أحـراًرا ِمن قيود 

الخطيـة والعالـم. »فـإن حرَّركـم االبـن، فبالحقيقـة تكونون أحـراًرا« )يوحنـا 8: ٣٦(.

ــاعدنا  ــن أن تس ــف يمك ــات؟ وكي ــذه اآلي ــا ه رن ــاذا تُحذِّ ــن م ــة 8: ٥، ٦. ِم ــرأ رومي اق
ــا؟ ــى عقولن ــيطرة عل ــا للس ــي جهادن ــة هللا ف ــة كلم دراس

 

إنَّ محبَّــة العالــم، وبخاصــة محبَّــة الممتلــكات الدنيويــة، يمكنهــا أن تجذبنــا بســهولة بعيًدا 
عــن هللا إْن لــم نكــن َحِذريــن. لذلــك علينــا أن نحفــظ أنفســنا فــي كلمــة هللا التــي تُرشــدنا إلــى 

ــة والحاِســمة للحياة المســيحية. الحقائــق األبديــة والروحيــة الُمهمَّ
إنَّ محبــة األشــياء األرضيــة لــن ترتقــي بعقــل اإلنســان إلــى الفضائــل المســيحية؛ بــدالً ِمــن 



٣1

ــة، كمــا جــاءت  ــل. المحبَّ ــادئ اإلنجي ــة والشــهوة محــل مب ــع واألناني ــك، فهــي تضــع الطََّم ذل
ــة أن نُعطــي أنفســنا لآلخريــن. وفــي  س، تبنــي العالقــات إذ تُعلُِّمنــا أهميَّ فــي الكتــاب الُمَقــدَّ
المقابــل، كل مــا يهــم فــي المحبــة الدنيويــة هــو مــا يمكننــا الحصــول عليــه ألنفســنا، وهــذا 

هــو عكــس كل مــا يَُمثِّلــه يســوع.

٢٣ كانون الثاني )يناير( الثالثاء

حياة الصالة
»وهذِه هي الحياة األبدية: أْن يَْعرِفوك أنَت، اإلله الحقيقي َوْحَدك، ويسوع المسيح الذي 
أرَْسلْتَه« )يوحنا 1٧: ٣(. ال َعَجَب في قول المسيحيين أنَّ إيمانهم هو عبارة عن عالقة مع هللا. 
فإذا كانت معرفة هللا هي »حياة أبدية«، فإننا نستطيع أن نجد تلك الحياة ِمن خالل عالقة معه. 
وِمن الطبيعي أن يكون التواصل هو مركز هذه العالقة. رأينا في دراسة األمس أنَّ هللا يتواصل 

معنا من خالل كلمته اإللهية. ونحن بدورنا نتواصل معه من خالل الصالة. 
وكمــا رأينــا أنــه إذا كان لنــا أن نُركِّــز أذهاننــا وقلوبنــا علــى األشــياء الســماويَّة فــي مقابــل 
تركيزنــا علــى األشــياء التــي فــي هــذا العالــم، فســتكون الصــالة أمــراً أساســياً، ذلــك ألنَّ الصــالة 

بطبيعتهــا تســمو بنــا إلــى عالــٍم أســمى ِمــن هــذا العالــم.
مــع ذلــك، علينــا أن نكــون واعيــن ألنَّ صلواتنــا، فــي بعــض األحيــان، يُمكــن أن تكــون ُمجرَّد 

تعبيــر عــن طبيعــة ذواتنــا األنانيــة. ولهــذا نحــن بحاجــة ألن نُصلِّي فــي خضــوع إلرادة هللا.
سيارة  لي  تشتري  أن  يمكن  أال  »يا رب،  الكلمات:  أنشدت سيدة هذه  سنوات،  بضع  منذ 
عون إيمانهم  مرسيدس بنز؟« كانت تلك هي طريقتها في مهاجمة المادِّيَّة لدى أولئك الذين يدَّ
باهلل. وحين نصلي، علينا نحن أيًضا أن نتأكَّد من أننا نسعى إلتمام إرادة هللا وليس إرادتنا فقط، 

ِعلًما بأنَّ الصالة في حدِّ ذاتها هي عمل ِمن أعمال الخضوع هلل والموت عن العالم

ــع  ــي جمي ــه ف ــذي يجــب َمزُْج ــوِّن األساســي ال ــا هــو الُمك ــن 11: 1-٦. م ــرأ عبرانيي اق
ــان؟ ــي بإيم ــان وأن نُصلِّ ــى هللا بإيم ــي إل ــى أن نأت ــا معن ــا؟ وم صلواتن

 

مــا لــم يكــن هنــاك إيمــان يقتــرن بصلواتنــا، فســيكون ذلــك مجــرد افتــراض لإليمــان، إيمان 
ــا، ويجــب دراســتهما  ــا وثيًق ــان تحالًُف زائــف مــن صنيــع الشــيطان. »الصــالة واإليمــان ُمتحالِف
مًعــا. فــي صــالة اإليمــان، يوجــد ِعلــم إلهــي؛ إنــه ِعلــٌم يجــب علــى كلِّ َمــن يرغــب فــي نجــاح 
ــه حينمــا  ــاة أن يتفهَّمــه. يقــول المســيح: ›لذلــك أقــول لكــم: كل مــا تطلبون ــه فــي الحي عمل
تَُصلُّــون، فآِمنــوا أْن تَنالــوه فيكــوَن لكــم‹ « )مرقــس 11: 24(. لقــد َجَعــَل المســيُح األمــر واضًحــا 
بــأنَّ طلباتنــا يجــب أن تكــون حســب إرادة هللا. يجــب أن نطلــب األشــياء التــي َوَعــَد بهــا، وأيًّــا 
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كان مــا نحصــل عليــه، يجــب أن نســتعمله فــي عمــل إرادة هللا. ومتــى تــم الوفــاء بالشــروط، 
فالوعــد واضــح ال لبــس فيــه« )روح النبــوة، الصــالة، صفحــة ٥٧(.

انظـر إلـى حيـاة الصـالة الخاصـة بك. مـا الـذي تطلبه في صالتـك؟ ما هـي األولويات 
التـي تـدلُّ عليهـا صلواتـك؟ أية أشـياء أخـرى أنت بحاجـة لُِتصلِّي مـن أجلها؟

٢٤ كانون الثاني )يناير( األربعاء

حياة الِحكَمة
س وردت فــي قصــة طلــب ســليمان ِمــن هللا  إحــدى الِقصــص الجميلــة فــي الكتــاب الُمَقــدَّ
أن يمنحــه فــوق كل شــيء »قلبًــا فهيًمــا ألحكــم علــى شــعِبَك وأميِّــز بيــن الخيــر والشــر، ألنَّــه 

َمــن يَْقــِدر أن يَْحُكــم علــى َشــْعِبَك العظيــم هــذا؟« )1ملــوك ٣: ٩(.

ــة التــي قالهــا هللا لســليمان والتــي كان ِمــن الممكــن أن تُنِقــذه  مــا هــي الكلمــات الهامَّ
ِمــن الفســاد الــذي جلبتــه عليــه أمالكــه لــو أنَّــه أصغــى إليهــا؟ مــا أهميَّــة مــا قالــه هللا 

ُهنــا بالنســبة لنــا جميًعــا؟ 1ملــوك ٣: 14؛ انظــر أيًضــا 1يوحنــا ٥: ٣؛ 1بطــرس 4: 1٧.

 

كان سـليمان يتمتـع بِحكمـة عظيمـة، لكـنَّ الِحكمـة في حدِّ ذاتهـا إن لم يُْعَمل بهـا وتُعاش، 
س، الِحكمة إن لـم يُْعَمل بها  ال تغـدو أكثـر ِمـن مجرد معلومـات جيِّدة. بمفهـوم الكتاب الُمَقـدَّ
ال تكـون ِحكمـة حقيقيـة. كثيـرون سـيهلكون مع أنَّهـم يملكون الكثيـر ِمن المعلومـات الجيِّدة 
والصحيحـة عـن هللا ومطاليبـه. ولكـن عدم الطاعة الكاملة هلل قادت سـليمان ليضـلَّ عن الطريق 
م به العمـر. وفي اتِّضاع كتـب يقول:  الـذي دعـاه هللا إليـه، ولـم يَُعـْد إلـى صوابـه إالَّ بعدما تقـدَّ

»الِحكمـة خيـٌر ِمن الآللـئ، وكل الجواهر ال تُسـاويها« )أمثال 8: 11(.
الحكمة هي تطبيق للَمْعرِفَة والفهم. الَمْعرِفَة تُمثِّل الحقائق؛ والَفْهم يُمثِّل التمييز، أما الِحكمة، 
فتأتي في عملية تطبيق فَْهِمنا وَمْعرِفَتنا في حياتنا. الوكيل الحكيم ال يحتاج إلى المعرفة والفهم 

فحسب، ولكنه يحتاج إلى االختبار الذي يأتي ِمن العيش حسب تلك المعرفة وذلك الفهم.
ــات الفارغــة — حتــى مــع  ــُر لنــا مثــال ســليمان مــدى ســهولة االنجــراف فــي المادِّيَّ يُظِه
أكثــر النــاس ِحكمــة وفهًمــا — مــا لــم يعــش اإلنســان حســب المعرفــة التــي أعطانــا هللا إيَّاهــا.

قــارن 1كورنثــوس ٣: 1٩ مــع أمثــال 24: 1٣، 14. مــا هــو الفــرق بيــن نوعــي الِحكمــة 
ث عنهــا هــذه اآليــات؟ شــارك إجابتــك مــع الصــف يــوم الســبت. التــي تتحــدَّ
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٢٥ كانون الثاني )يناير( الخميس

وحِ الُْقُدس الرُّ
ــراع العظيــم حقيقــي؛ فريقــان يتصارعــان للنيــل ِمــن نفوســنا. أحدهمــا يجذبنــا نحــو  الصِّ
ة الــرُّوِح الُْقــُدس فــي  المســيح )يوحنــا ٦: 44( واآلخــر يجذبنــا إلــى العالــم )1يوحنــا 2: 1٦(. قـُـوَّ

حياتنــا تســتطيع وســوف تقودنــا إلــى االتجــاه الصحيــح، ومــا علينــا إال أن نخضــع لــه.
ــا متــى جــاَء ذاك، روح الحــق، فَُهــَو يُرِشــُدكُم إلــى جميــعِ الحــق« )يوحنــا 1٦: 1٣؛ انظر  »وأمَّ
ة لنعيــش حســب المبــدأ وحســب اإليمــان،  أيًضــا يوحنــا 14: 1٦(. يمنحنــا الــرُّوِح الُْقــُدس القــوَّ
ليــس حســب النــزوات أو العواطــف التــي تســود العالــم. إنَّ االســتعداد الناجــح للعيــش فــي 

الســماء يأتــي عــن طريــق العيــش بأمانــة فــي هــذا العالــم تحــت قيــادة الــرُّوِح الُْقــُدس.
يقـول بولـس الرسـول ناِصًحـا: »ال يكون إيمانُُكـم ِبِحْكَمِة النـاس، بل بقـوَّة هللا« )1كورنثوس 
2: ٥(. إنَّ إغـراءات العالـم التـي تجذبنـا بعيـًدا عـن الـرب غالبًـا مـا تأتـي ِمن خـالل الممتلكات 

ة. بالمقابـل فـإنَّ الـرُّوِح الُْقـُدس، إن لـم نقاومه، سـوف يجذبنا نحو يسـوع. المادِّيَـّ

إنَّ النَّجــاح فــي المعركــة مــع العالــم وإغواءاتــه ســوف تتحقــق فقــط ِمــن خارج أنفســنا. 
ــي  ــا هــي األشــياء الت ــا 14: 2٦؛ أفســس ٣: 1٦، 1٧. م ــال ٣٦: 2٦، 2٧؛ يوحن ــرأ حزقي اق
وحِ الُْقــُدس أن يمتلــك حياتنــا؟ ســيفعلها هللا لُِيؤكِّــد انتصارنــا الروحــي عندمــا نســمح للــرُّ

 

ــد  ــات والتقالي ــق النظري ــن طري ــل ع ــى العق ــلطانه عل ــه وُس ت ــتَِمد قوَّ ــيطان يَْس »إنَّ الش
ــرُّوِح  ــا ال ــق. أم ــوِّه الح ــة، يُش ــات الكاذب ــى النظري ــاس إل ــيطان الن ــه الش ــة. وإذ يَُوجَّ الكاذب
ــه فــي القلــب.  ســة، ويطبــع الحــق ويكتب ــب المقدَّ هــن بواســطة الُكتُ ــُدس، فيُخاِطــب الذِّ الُْق
وهكــذا هــو يفضــح الضــالل ويطــرده مــن النفــس. فالمســيح يُْخِضــع لنفســِه شــعبه المختــار 
بواســطة روح الحــق العاِمــل بكلمــة هللا« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة ٦٣٧، ٦٣8(.

ــي اســتطاع المســيح أن  ــة الُعظمــى الت ــر بالحــق وهــو العطيَّ ــُدس هــو الُمخِب ــرُّوِح الُْق ال
ــوة  ــا ق ــُدس ليمنحن ــرُّوِح الُْق ــوده. يُجاهــد ال ــد صع ــى األرض بع ــة عل ــل األلوهي ــا لتُمثِّ مه يُقدِّ

ــه. ــة وَمفاتِِن ــم القوي ــواءات العال ــى إغ لالنتصــار عل

ــك أن  ــي يمكن ــك؟ مــا هــي القــرارات الت ــه، أليــس كذل ــا إلي ــا جميًع ــم يجتذبن العال
وحِ الُْقُدس  تتخذهــا، فــي الوقــت الراهــن، يُمكــن أن تُســاعدك ألن تُْخِضــع نفســك للــرُّ

ة لِمقاومــة تجــارب العالــم؟ — الــذي وحــده يســتطيع أن يمنحــك القــوَّ
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لمزيـد مـن الـدرس: يُمـارس الوكيـل عملـه علـى أسـاس مبدأين تـوأم، همـا: الواجب 
والمحبـة. »تذكـر أنَّ الواجـب لديـه أخـت توأم لـه، المحبـة؛ باتِّحادهمـا يُمكن تحقيـق، تقريبًا، 
كل شـيء. وبفرقتهمـا ال يسـتطيع أي منهمـا إنجـاز الكثيـر« )روح النبـوة، شـهادات للكنيسـة، 
ـل في تضحية  المجلـد الرابـع، صفحـة ٦2(. الواجـب هو المحبـة العاملة. نحتـاج فقط إلى التأمُّ

المسـيح لِتسـتَْنِهض المحبـة الواجـب فينا.
الِعصيـان قـد يكـون هـو  الِعصيـان.  الكراهيـة وتوأمهـا  العالـم:  بالُمقاِبـل، توجـد مبـادئ 
الكراهيـة العاِملـة. عصـى لوسـيفر هللا )حزقيـال 28: 1٦، 1٧(، ولـن يتوقَّف عـن العصيان إلى أن 
ـلْطة. القادة الروحيون لشـعب إسـرائيل أبغضوا  ل ُسـلْطَة المحبَّة إلـى محبَّة السُّ يَهلـك. لقـد بـدَّ
ـلطان الـذي كان للمسـيح )متـى 22: 2٩(. وحتـى حين هربوا ِمـن الهيكل أو انسـحبوا تجّنباً  السُّ

لنظرتـه الفاِحصـة، لـم يُغيِّـروا طُرُقَهم.

أسئلة للنقاش
ــل فــي ِفكــرة المحبَّــة والواجــب. مــا هــو قصــد إلــن هوايــت عندمــا دعتهمــا  1. تأمَّ
تــوأم، وقالــت أنَّ الواحــد بغيــر اآلخــر ال يســتطيع إنجــاز الكثيــر؟ كيــف تبــدو المحبَّة 
بــدون الواجــب، وكيــف يبــدو الواجــب بــدون محبــة؟ لمــاذا يجــب أن يتالزمــا مًعــا؟

ــّر  ــا الِب ــخط. أم ــوم السَّ ــى ي ــع الِغن ــول: »ال ينف ــبوع تق ــذا األس ــظ له ــة الحف 2. آي
ــون  ــون فَيزه يق ــا الصدِّ ــقط. أم ــاه يس ــى ِغن ــِكل عل ــن يتَّ ــوت... َم ــن الم ــي ِم فُينجِّ
كالــَوَرق« )أمثــال 11: 4، 28(. مــا هــو معنــى هــذه اآليــات؟ مــاذا تقــول عــن الِغنــى، 

ومــا الــذي لــم تقلــه؟
ــى هــذا  ــق إل ــف. اســأل كيــف ضــلَّ عــن الطري ــليمان فــي الصَّ ــاة ُس ــش حي ٣. ناِق
ــح ِســفر الجامعــة، وابحــث عــن آيــات تُســاعد فــي الكشــف عــن َعَبــث  المــدى. تصفَّ
ــر منهــا.  ــا كســليمان نمتلــك الكثي وعــدم جــدوى الممتلــكات األرضيــة حتــى إن كُنَّ
س،  مــاذا تَعلَّمنــا عــن الصــالة فــي درس هــذا األســبوع، وعــن دراســة الكتــاب الُمَقــدَّ
وعــن عالقتنــا بالمســيح حتــى تُســاعدنا علــى البقــاء علــى الطريــق الصحيــح روحًيــا؟

نيــا أن يقعــوا  4. كيــف يُمِكــن لألشــخاص الذيــن ال يمتلكــون الكثيــر ِمــن ِمتــاع الدُّ
هــم أيًضــا فــي الفــخ الــذي ينصبــه الشــيطان لهــم؟

ــواع  ــاء بشــأن األن ــوم األربع ــي درس ي ــر ف ــن الســؤال األخي ــك ع ــا هــي إجابت ٥. م
ــة؟ ــة للِحكم المختلف

 

وكالء فيما بعد جنَّة عدن

السبت بعد الظهر
ــوس ٤: ١، ٢؛ كولوســي ٢: ٢، ٣؛   المراجــع األســبوعية: إشــعياء ٢٢: ١٤-١٨؛  ١كورنث

ــوس ٥: ١٠. أفســس ٦: ١٣-١٧؛ ٢كورنث

آيــة الحفــظ: »بــل كمــا اْسُتْحِســنَّا ِمــن هللا أن نُْؤتََمــن علــى اإلنجيــل، هكــذا نتكلَّــم، ال 
كأننــا نُرِْضــي النــاس بَــل هللا الــذي يَْخَتِبــُر ُقلُوبََنــا« )1تســالونيكي 2: 4(.

ــة وكل الخليقــة  ــن الوكالــة. أعطاهمــا هللا الجنَّ كان أوَّل عمــل أوكَِل إلــى آدم وحــوَّاء يتضمَّ
ــا ال  ــى وإن كان ــن 2: 1٥(، حت ــا )تكوي ــلَّط عليه ــى التََّس ــة إل ــا، باإلضاف ــتَْمِتعا به ــا ويَْس ليعتني

ــه. ــا وكيليــن علــى مــا اســتأمنهما هللا علي ــك، كان ــداًل مــن ذل ــكان أي شــيء فيهــا. ب يمتل
ــص عــن قـُـرب، فــي درس هــذا األســبوع، تعريــف الوكيل، ولكــن بعد الســقوط؛  ســوف نتفحَّ
أي بعــد طــرد أبََوينــا األوَّليــن ِمــن جنــة عــدن. أي أننــا نحــن أيًضــا وكالء — ولكــن فــي محيــط 

أو بيئــة تختلــف اختالفـًـا كبيــرًا عــن تلــك التــي كان آدم وحــوَّاء يتمتَّعــان بهــا فــي البــدء.
س يُظِهــرون بطريقة عيشــهم  مــا هــي الوكالــة؟ هنــاك أشــخاص ُمعيَّنيــن فــي الكتــاب الُمَقــدَّ
َمــن هــو الوكيــل. هنــاك نصــوص أخــرى توضــح معنــى الوكالة ِبجــالٍء أكثــر. عندمــا نُْصِبــح وكالًء 
هلل، يتغيَّــر تركيزنــا علــى العالــم وقيمتــه المادِّيَّــة إلــى التركيــز علــى الخالــق ورســالته. لقــد َعِهــد 
هللا إلينــا بمســؤوليات ِمــن مصــدر إلهــي كمــا فََعــَل مــع آدم وحــواء. لكــن الوكالــة تغيَّــرت منــذ 
الســقوط فــي عــدن ألنــه وتاَلزًُمــا مــع مســؤولياتنا لالهتمــام بالعالــم المــادِّي، فقــد ُعِهــَد إلينــا 

أيًضــا أن نكــون وكالء صالحيــن للحقائــق الروحيــة.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٣ شباط )فبراير(.  * نرجو التَّعمُّ



٣٥

٢٧ كانون الثاني )يناير( – ٢ شباط )فبراير(الدرس الخامس

وكالء فيما بعد جنَّة عدن

السبت بعد الظهر
ــوس ٤: ١، ٢؛ كولوســي ٢: ٢، ٣؛   المراجــع األســبوعية: إشــعياء ٢٢: ١٤-١٨؛  ١كورنث

ــوس ٥: ١٠. أفســس ٦: ١٣-١٧؛ ٢كورنث

آيــة الحفــظ: »بــل كمــا اْسُتْحِســنَّا ِمــن هللا أن نُْؤتََمــن علــى اإلنجيــل، هكــذا نتكلَّــم، ال 
كأننــا نُرِْضــي النــاس بَــل هللا الــذي يَْخَتِبــُر ُقلُوبََنــا« )1تســالونيكي 2: 4(.

ــة وكل الخليقــة  ــن الوكالــة. أعطاهمــا هللا الجنَّ كان أوَّل عمــل أوكَِل إلــى آدم وحــوَّاء يتضمَّ
ــا ال  ــى وإن كان ــن 2: 1٥(، حت ــا )تكوي ــلَّط عليه ــى التََّس ــة إل ــا، باإلضاف ــتَْمِتعا به ــا ويَْس ليعتني

ــه. ــا وكيليــن علــى مــا اســتأمنهما هللا علي ــك، كان ــداًل مــن ذل ــكان أي شــيء فيهــا. ب يمتل
ــص عــن قـُـرب، فــي درس هــذا األســبوع، تعريــف الوكيل، ولكــن بعد الســقوط؛  ســوف نتفحَّ
أي بعــد طــرد أبََوينــا األوَّليــن ِمــن جنــة عــدن. أي أننــا نحــن أيًضــا وكالء — ولكــن فــي محيــط 

أو بيئــة تختلــف اختالفـًـا كبيــرًا عــن تلــك التــي كان آدم وحــوَّاء يتمتَّعــان بهــا فــي البــدء.
س يُظِهــرون بطريقة عيشــهم  مــا هــي الوكالــة؟ هنــاك أشــخاص ُمعيَّنيــن فــي الكتــاب الُمَقــدَّ
َمــن هــو الوكيــل. هنــاك نصــوص أخــرى توضــح معنــى الوكالة ِبجــالٍء أكثــر. عندمــا نُْصِبــح وكالًء 
هلل، يتغيَّــر تركيزنــا علــى العالــم وقيمتــه المادِّيَّــة إلــى التركيــز علــى الخالــق ورســالته. لقــد َعِهــد 
هللا إلينــا بمســؤوليات ِمــن مصــدر إلهــي كمــا فََعــَل مــع آدم وحــواء. لكــن الوكالــة تغيَّــرت منــذ 
الســقوط فــي عــدن ألنــه وتاَلزًُمــا مــع مســؤولياتنا لالهتمــام بالعالــم المــادِّي، فقــد ُعِهــَد إلينــا 

أيًضــا أن نكــون وكالء صالحيــن للحقائــق الروحيــة.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٣ شباط )فبراير(.  * نرجو التَّعمُّ



٣٦

٢٨ كانون الثاني )يناير( األحد

وكالء في العهد القديم
ــرت مــرَّات قليلــة فقــط فــي العهــد القديــم. فــي أغلــب الحــاالت  كلمــة »وكيــل« ذاتهــا فُسِّ
جــاءت ضمــن تعبيــر يُشــير إلــى الشــخص ’القائــم علــى البيــت’، بمعنــى أن يكــون الشــخص 
مســؤواًل عــن رعايــة البيــت؛ أي أنَّــه »وكيــل« )تكويــن 4٣: 1٩؛ تكويــن 44: 1، 4؛ 1ملــوك 1٦: 
ــذون كل مــا  ٩(. علــى الــوكالء مســؤولية إدارة شــؤون البيــت وممتلــكات ســيِّدهم، وُهــم يُنفِّ
يُطلَــب منهــم. إنَّ تفســير أو تعريــف الوكيــل فــي العهــد القديــم يُمكــن اســتخالصه بتحديــد 

ِصفــات الوكيــل. ال يمكــن فصــل الــوكالء عــن وكاالتهــم ألنهــا تكشــف عــن هويَّتهــم.
ــؤولية  ــل كان مس ــب الوكي ــل. أواًل: إنَّ منص ــات الوكي ــض ِصف ــح بع ــم يوِض ــد القدي العه
عظيمــة )تكويــن ٣٩: 4(. كان اختيــار الــوُكالء يتــمُّ بنــاًءا علــى قُُدراتِهــم، وكانــوا موِضــع احتــرام 
ــَد بــه  ــا: كان الــوكالء يُدركــون أنَّ مــا ُعِه اتهــم. ثانيً ــم لُِمِهمَّ وثقــة ِمــن مالِكيهــم نتيجــة آلدائِه
ــن  ــمى بي ــم واألس ــرق األه ــو الف ــذا ه ــن 24: ٣4-٣8(. ه ــم )تكوي ــٌك لِمالِكيه ــو ُمل ــم ه إليه
ــتِغلُّ  ــا يْس ــا: عندم ــم. ثالثً ــم ومركزه ــون موقعه ــون ويُدرك ــوُكالء يفهم ــك. فال ــل والمالِ الوكي
الــوكالء مــا ُعِهــَد إليهــم بــه الســتخدامهم الخــاص، تتحطَّــم عالقــة الثِّقــة بينهــم وبيــن المالـِـك، 

ــن ٣: 2٣؛ هوشــع ٦: ٧(. ــم )تكوي ــن وظيفته ــم طردهــم ِم ويت

اقــرأ إشــعياء 22: 14-18. أثنــاء ُحكــم حزِقيَّــا، تــمَّ تعييــن »َشــْبَنا« وكيــاًل وأميــن صنــدوق 
ــلطة. مــاذا َحــَدث لــه نتيجة ســوء اســتخدامه  أيًضــا — منِصبــان فــي غايَّــة األهميــة والسُّ

؟ لمنصبه

 

 

ــد نفســه مــع ســيِّده. يتقبَّــل مســؤوليات الوكيــل، وعليــه أن يتصــرَّف كبديــل  »الوكيــل يُوحِّ
عــن َســيِّده، ويقــوم باألعمــال التــي كان ســيقوم بهــا ســيِّده فــي حــال حضــوره. واهتمامــات 
ســيِّده تُصبــح هــي اهتماماتــه. إن منصــب الوكيــل لــه كرامتــه ألنَّ ســيَِّده يثــق بــه. فــإذا تصــرَّف 
بقصــد أنانــي بــأي طريقــة ِمــن الطــرق لِيُحــوِّل الفوائــد العائِــدة علــى تجــارة ســيِّده لَِمْنَفَعِتــه 
ــة، فيكــون قــد َجَحــد بالثِّقــة الُمْوَدَعــة فيــه« )روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، المجلَّــد  الخاصَّ

التاســع، صفحــة 24٦(.

ــي  ــه ف ــا نملك ــن كُلِّ م ــا وكالء ع ــا حًق ــة أفضــل أنن ــم بطريق ــا أن نتعلَّ ــف يمكنن كي
ــه؟ ــا نفعل ــى كل م ــذا اإلدراك عل ــُع ه ــون َوْق ــف يجــب أن يك ــاة؟ وكي هــذه الحي



٣٧

٢٩ كانون الثاني )يناير( االثنين

وكالء من العهد الجديد
كلمتــان أساســيَّتان باللغــة اليونانيَّــة تَِصفــان »الوكيــل«، همــا Epitropos التــي تظهــر ثــالث 
ــد  مــرَّات، وOikonomos التــي تظهــر عشــر مــرَّات. تصــف كاًل ِمــن الكلمتيــن وظائــف تَُجسِّ

مســؤوليات إداريَّــة يَْعَهــد بهــا صاحــب الُملــك إلــى الوكيــل.
ُد الــوكالء بمــا يقومــون بــه ِمــن أعمــال. العهد  فــي كُلٍّ ِمــن العهديــن الجديــد والقديــم يَُحــدَّ
د صفــة الوكيــل ِمــن ناحيــة الُمســاَءلة أو الُمحاَســبَة )لوقــا 12: 48( والمطلــوب  الجديــد يُحــدِّ
ــة هللا بــداًل ِمــن  ــز بشــكل أكثــر علــى ِملْكيَّ منــه )1كورنثــوس 4: 2(. لكــنَّ العهــد القديــم، يُركِّ
التركيــز الُمباشــر علــى وصِفَنــا كــوكالء لــه. وهكــذا، ففــي حيــن أنَّ مفهــوم الوكيــل يَتَشــاِبه فــي 
ــع فــي مفهــوم الوكالــة إلــى أبعــد ِمــن ُمجــرَّد  كُلٍّ ِمــن العهديــن، إال أنَّ العهــد الجديــد يتوسَّ

إدارة شــؤون البيــت.
فــي َمثـَـل الوكيــل الخائـِـن )لوقــا 1٦: 1-1٥(، يســتفيض يســوع فــي تعريفه للوكيــل. والدرس 
ــة، فهــو ينطبــق أيًضــا  ــْد ِمــن ُمجــرَّد وكيــل يتهــرَّب ِمــن كارثــة ماليَّ الُمســتَْخلَص منــه ُهــَو أبَْع
علــى أولئــك الذيــن يســعون للهــرب ِمــن كارثــة روحيــة ِمــن خــالل إعــالن حكيــم لإليمــان. إنَّ 
الوكيــل الحكيــم عليــه أن يســتَِعدَّ للمســتقبل — إلــى المجــيء الثانــي للمســيح، إلــى أبعــد مــن 

الزَّمــن الحاضــر والوقــت الراهــن )متــى 2٥: 21(.

اقــرأ 1كورنثــوس 4: 1، 2؛ تيطــس 1: ٧؛ 1بطــرس 4: 1٠. مــاذا تقــول لنــا هــذه اآليــات 
عــن الــوكالء والوكالــة؟

 

ــواي التــي عهــد بهــا  ــتَْنَهَض كل أعضائــي وِق ــُدس، حتــى تُْس »هــل أفتــح قلبــي للــروح الُق
ــة للمســيح، وأعمــل فــي ِخدَمِتــه. أنــا وكيــل نِْعَمِتــه« )روح النبــوة،  ؟ أنــا ِملِكيَّــة خاصَّ هللا إلــيَّ

ــادئ التعليــم المســيحي، صفحــة ٣01(. مب
ــل  ــن الوكي ــا ع ــازًا. فيُخبرن ــل« مج ــر »الوكي ــوع تعبي ــتخدم يس ــا 12: ٣٥-48، يس ــي لوق ف
ــه  ــى عــن عنايت ــه تخلَّ ــن بأنَّ ــل الخائِ ــن اإلنســان، ويصــف الوكي ــم الُمســتَِعد لعــودة اب الحكي
بشــؤون أمــالك ســيِّده ألنَّ ســيِّده أبطــأ قدومــه. لقــد تَحــوَّل ذلــك الوكيــل الخائــن إلــى ُمســتَِبد، 
ــح وال مســؤواًل عــن  ــااًل للعمــل الصال ــْد ِمث ــم يَُع ــه. لَ ــن هــم حول ــى كل َم ــيء إل ــح يُس وأصب

نِعمــة هللا.
عندمــا نَْقبَــل المســيح، نصيــر وكالًء مدُعّويــن ألن نرعــى المــوارد التــي يُوفِّرهــا هللا. 
لكــن األكثــر أهميــة مــن ذلــك، هــو أننــا مدعــوون لرعايــة وإدارة الحقائــق الروحيــة للحيــاة 

ــماء.  ــتعداًدا للس ــيحية اس المس



٣8

ــن  ــاذر ِم ــبتيين أن نُح ــا نحــن كأدفنتســت س ــاذا يجــب علين ــا 12: 4٥. لم ــرأ لوق اق
ــر؟ ــؤ أو التأخي ــاس بالتباط ــة اإلحس ــي ِخْدَع ــوع ف الوق

٣٠ كانون الثاني )يناير( الثالثاء

وكالء عن َسرائر هللا

اقــرأ كولوســي 2: 2، ٣؛ 1تيموثــاوس ٣: 1٦. مــا هــو الشــيء الــذي تُعرِّفــه أو تصفــه هــذه 
اآليــات علــى أنــه »ســّر«؟ وإذا مــا كان ذلــك ســرٍّا، فمــا هــي حــدود مــا نســتطيع معرفتــه 

عــن ذلــك — حســب هــذه اآليات؟

 

 

قــال صــورف النُّعمانــي أليــوب: »إلــى ُعمــق هللا، أَم إلــى نِهايــة القديــر تنتهــي؟« )أيــوب 
ــي  ــق التال ــرار«. والتعلي ــى »أس ــة إل ــة اإلنجليزي ــم باللغ ــق هللا« ُمتَرَج ــر »ُعم 11: ٧(. إنَّ تعبي
ــر يُعطــي معنــى: الُمحيِّــر، الغاِمــض، المجهــول، ال تفســير  يتعلَّــق بمعنــى أســرار أو »ِســر«. السِّ
ســة، رغــم أنَّ فهمنا  لَت أســرار هللا فــي األســفار الُمقدَّ لــه، ال يمكــن إدراكــه، ال يُْســبَر َغــوره. ُســجِّ
ــا، ِبِقَصــر  ــا. لذلــك هــي أســرار. األمــر يُشــبه كل واحــٍد ِمنَّ ــزال فــوق إدراكن ــل لهــا مــا ي الكاِم
ــماء آِمليــن أن نــرى أدقَّ التفاصيــل. بالطبــع ال يُمِكننــا الرؤيــة  نظــره، إذ نُحــاول النَّظـَـر إلــى السَّ

إلــى ذلــك البُعــد مــا لــم يكشــف هللا لنــا ذلــك.

ماذا تقول اآلية الواردة في تثنية 2٩: 2٩ حول ما كشفه هللا لنا؟

 

 

نحــن وكالء علــى أشــياء ال نفهمهــا بشــكل كامــل. معرفتنــا محــدودة وُمقتَِصــرة علــى مــا 
ام  س لنــا. إنَّ أعظــم وكالــة لنــا هــي أن نحيــا »كُخــدَّ كشــفته الرؤيــا ومــا كشــفه الكتــاب الُمَقــدَّ

للمســيح ووكالء ســرائر هللا« )1كورنثــوس 4: 1(.
ــذي  ــي ال ــق اإلله ــى الح ــظ عل ــى ونُحاِف ــم ونرع ــون ونُعلِّ ــه، أن نَُص ــوكالء ل ــا هللا، ك يريدن
ــّر  ــا »ِس ــون لن ــك أن يك ــي ذل ــة، ويعن ــى هــدف الوكال ــو ُمنته ــك ه ــق ذل ــا. وتحقي ــره لن أظه

اإِليَمــاِن ِبَضِميــٍر طَاِهــٍر« )1تيموثــاوس ٣: ٩(. 
ــة  إنَّ أعظــم ِســّر هــو أننــا جميًعــا نســتطيع أن نختبــر المســيح، »رجــاء المجــد«. إنَّ خطَّ



٣٩

الخــالص هــي فــوق الطبيعــة وِمــن المســتحيل علينــا أن نفهمهــا كاِمــاًل. أنَّ الــذي »كل شــيء به 
كان« )يوحنــا 1: 1-٣( ينــزل إلــى هــذه األرض و«يظهــر فــي الجســد« )روح النبــوة، مخطوطــات 
ــر  ــرية، أم ــا البش ــن خطاي ــة ع ــه ذبيح م نفس ــدِّ ــة 112( ليُق ــادس، صفح ــزء الس ــورة، الج منش
ــن أســراًرا لــن يتــم إدراكهــا بشــكل كامــل ِمــن ِقبَــل أي مخلــوق. حتــى المالئكــة يدرســون  يتضمَّ
ليفهمــوا ســّر ســبب مجــيء يســوع إلــى األرض )1بطــرس 1: 12(. ومــع ذلــك، فــإنَّ مــا يعرفونــه 

ِفعــاًل يجعلنــا جميًعــا نُســبِّح هللا لمجــده وكَرَِمــه وصالِحــه )انظــر رؤيــا يوحنــا ٥: 1٣(.

لقــد ُدعيــَت لتكــون وكيــاًل لإلنجيــل. فمــا هــي المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقــك 
عــوة؟ تلقائًيــا ِوفًقــا لهــذه الدَّ

٣١ كانون الثاني )يناير( األربعاء

وكالء عن الحق الرُّوحي
حيـن نُفكِّـر فـي الوكالـة، نُفكِّـر فـي األشـياء الملموسـة، وذلـك صحيـح. ولكـن الوكالـة، كما 
رأينـا إلـى اآلن، تذهـب إلـى أبعد ِمن ذلك. فكما أنَّ الممتلكات الملموسـة تأتـي ِمن هللا، فهكذا 
أيًضـا تأتـي العطايـا غيـر الملموسـة منـه أيًضـا. هـذه العطايـا غيـر الملموسـة هـي ممتلـكات 
ي فينا أخالقًا مسـيحية  روحيَّـة يُعطيهـا هللا لنا )1بطرس 4: 10( حتى نسـتطيع، بالمسـيح، أن نُنمِّ
ونصيـر شـعبًا هلل. وعلـى ذلـك، علينـا أن نرتجـي ونرعـى العطايا غير الملموسـة — ربمـا بعناية 

أكثـر ِمـن األشـياء الملموسـة — ألنَّ قيمتهـا تفوق قيمة الملموسـات.

اقـرأ أفسـس ٦: 1٣-1٧. مـا هـي األشـياء التي أعطانـا هللا إيَّاها لنكـون وكالء عليها؟ لماذا 
تُْعَتَبر اإلدارة أو العناية الصحيحة لهذه األشـياء أمًرا أساسـًيا وحاِسـًما بالنسـبة لنا؟

 

 

 

ــم  ــة ٦: 2٣(. ال يســتطيع العال ــة بالمســيح يســوع« )رومي ــاة أبدي ــا هبــة هللا فهــي حي »أّم
ــة منحهــا هللا لنــا، وهــو  وكل مــا فيــه أن يمنحنــا الِفــداء الــذي لنــا فــي المســيح. الِفــداء، ِهبَ
ــا بحقيقــة هــذا الفــداء أمامنــا دائًمــا  أعظــم قيمــة مــن كُل مــا يُمكــن أن نَْمتَلِكــه. واحتفاظُن
يُســاعدنا فــي أن نُبقــي نُْصــب أعيننــا وكالتنــا علــى الممتلــكات األخــرى التــي منحنــا هللا إيَّاهــا 

كذلــك.
ــن  ــذي ينبعــث ِم ــور ال ــي الن ــراءة صحيحــة إال ف ــة ِق ــم الطبيع ــرأ تعلي ــن أن يُق »وال يُمِك
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ــة بيــت لحــم والصليــب، ينبغــي تعليمهــم كيــف أنــه مــن الصــواب  جلجثــة. فعــن طريــق قصَّ
ــوة،  ــداء« )روح النب ــات الف ــن هب ــة ِم ــا هــي هب ــي إلين ــة تأت ــف أنَّ كل برك ــة الشــر، وكي غلب

ــة، صفحــة 118(. ــة الحقيقي التربي
ــرُّ بولــس بوضــوح أنَّ »الــذي فيــه  ــع الثمــن النِّهائــي. يُِق الفــداء صــار لنــا ألنَّ المســيح َدفَ
لنــا الفــداء بدمــه غفــران الخطايــا َحَســَب ِغَنــى نعمتــه« )أفســس 1: ٧(. كلمــة »لنــا« تعنــي 
أنَّ لنــا »فــداء«. إنَّــه لنــا، ولكنــه لنــا فقــط ألنَّ هللا قــد أعطــاه لنــا. فكــم هــو ضــروري وحاســم 
إًذا أن نلبــس »ســالح هللا الكاِمــل« )أفســس ٦: 11( حتــى ال يســتطيع أن يأتــي الشــرير وينزعــه 
منَّــا. ألنَّ الطريقــة الوحيــدة التــي تُمكِّنــه ِمــن ِفْعــِل ذلــك هــو أن نســمح لــه، وذلــك ممكــن أن 
يحــدث فقــط مــن خــالل َعــَدم طاعتنــا لَِمــا كُِشــَف لنــا فــي »كلمــة هللا« )أفســس ٦: 1٧(. إنَّ 

أقصــى ِحمايــة لنــا هــي إطاعــة النــور الــذي أعطانــا هللا إيَّــاه باإليمــان.

ــُبل  ــا هــي السُّ ــل، وم ــس ســالح هللا الكام ــف نلب ــراءة أفســس ٦: 1٣-1٧. كي ــد ِق أِع
ــا هللا فــي هــذا الســالح؟ ــا أعطــاه لن ــى كل م ــا وكالء عل ــي تجعلن الت

١ شباط )فبراير( الخميس

مسؤوليتنا كوكالء
ــة للمســؤولية  ــادئ األخالقي ــذ المب ــول وتنفي ــزون باســتعدادهم لقب ــوكالء الُحكمــاء يتميَّ ال
ــاه.  الشــخصية. إنَّ قبــول المســؤولية الشــخصية هــو القــرار الــذي نتَّخــذه والعمــل الــذي نتبنَّ
ــؤولية  ــول المس ــتعداد لقب ــة. االس ــبب والنتيج ــن الس ــة بي ــدرك العالق ــذي يُ ــرار ال ــو الق وه
ــل، إذ يجــب  د شــخصية الوكي ــدِّ ــا نَُح ــه عندم الشــخصية هــو شــرط أساســي ال يُمكــن تجاهل
علــى الــوكالء أن يكــون لهــم هــدف واحــد وهــو المصلحــة الُعليــا لصاحــب الُملــك. وبالتالــي، 

ــل وهللا. ــن الوكي ــة بي ــة المطلوب د العالق ــدِّ ــذي يُح يكــون هــذا االســتعداد هــو القــرار ال
»يرغــب هللا فــي أن يُدِخــل الجميــع فــي عالقــة ُمباشــرة معــه. فــي كافــة معامالتــه مــع 
الجنــس البشــري يــدرك هللا مبــدأ المســؤولية الشــخصية لــكل فــرد. ويحفزِّنــا ألن يكــون لدينــا 
الشــعور الدائــم باالتــكال عليــه والحاجــة الشــخصية إلرشــاده. أعطــى هللا هباتــه للنــاس كأفــراد. 
بذلــك يكــون كل شــخص وكيــاًل علــى مــا هــو مؤتََمــن عليــه؛ علــى كل شــخص أن يتصــرَّف فيمــا 
م ِحســابًا عــن وكالتــه هلل« )روح  أؤتمــن عليــه حســب إرشــاد الُمنِعــم؛ وعلــى كل فــرد أن يُقــدِّ

النبــوة، شــهادات للكنيســة، الجــزء الســابع، صفحــة 1٧٦(.
عندمـا نُصِبـح وكالء، لـن نَُحـوِّل أو ننقـل مسـؤوليتنا إلـى أي شـخص آخـر أو إلـى مؤسسـة 
أخرى، فمسـؤوليتنا الشـخصية هي هلل وسـتنعكس علـى كل تعامالتنا مع َمـن حولنا )تكوين ٣٩: 
ة التي بين أيدينـا ونرعاها بكل قدراتنا.  ٩؛ انظـر أيًضـا دانيـال ٣: 1٦(. سـوف نقبل بسـرور الُمهمَّ
إنَّ النجـاح فـي عينـّي هللا سـوف يعتمد علـى إيماننا وطهـارة قلوبنا أكثر ِمن الـّذكاء والمواهب.
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ـــون  ـــى أن نك ـــياق معن ـــي س ـــات ف ـــذه الكلم ـــم ه ـــف نفه ـــوس ٥: 1٠. كي ـــرأ 2كورنث اق
ـــاء؟ وكالء ُحكم

 

 

 

ــب  ــؤال الصع ــول الس ــفة ح ــن والفالس ــن الالهوتيي ــدال بي ــاك ج ــرون، هن ــدى ق ــى م عل
يَّــة اإلرادة  س واضــح: فنحــن كبشــر، نمتلــك حرِّ يَّــة اإلرادة. ولكــنَّ الكتــاب الُمَقــدَّ الخــاص بُحرِّ
يَّــة االختيــار. وإال، فــإنَّ الِفكــر القائِــل بأننــا نـُـدان حســب أعمالنــا، يُصِبــح بــال معنــى. إًذا،  وحرِّ
وبنعمــة هللا، لدينــا نحــن مســؤولية شــخصية ألن نختــار اتِّخــاذ القــرارات الصحيحــة فــي كل مــا 

نعمــل، وذلــك يشــمل أن نكــون وكالًء أمنــاء فــي كل مــا يخــص هللا.

٢ شباط )فبراير( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: الكلمــة الُمترَجمــة ›وكيــل‹ ال تظهــر ككلمــة واحــدة فــي بعــض 
آيــات العهــد القديــم، بــل تظهــر علــى شــكل عبــارة أو تعبير مثــل: »الَّــِذي َعلـَـى بَيْــِت« )تكوين 
مــوا إلــى  4٣: 1٩(. ويُمكــن إبــدال هــذه العبــارة بكلمــة ›وكيــل‹ لتُصبــح اآليــة كالتالــي: »فتقدَّ
’الوكيــل’ الَّــِذي َعلـَـى بَيْــِت يُوُســَف، وَكَلَُّمــوُه ِفــي بـَـاِب الْبَيـْـِت«. وإذا اْعتَبَــر شــخص أنَّ العائلــة 
التــي تُقيــم فــي البيــت هــي جــزء ِمــن البيــت نفســه، فهــل ِمــن شــيء أغلــى قيمــة لإلنســان 
ــع  ــى شــيء ذات قيمــة عظيمــة، وم ــن عل ــد أُؤتُِم ــل ق ــك، يكــون الوكي ــى ذل ــه؟ وعل ــن بيت ِم
ذلــك فهــو ليــس ملــًكا لــه، ممــا يجعــل مســؤولية الوكيــل فــي نــواٍح كثيــرة أكبــر حتــى ِمــن 

ــة. مســؤوليته ممــا لــو كان مســؤوالً عــن أمالكــه الخاصَّ
ــد يأخــذ أفــكار العهــد  ــا. »العهــد الجدي ــد أيًض تواصلــت هــذه الِفكــرة فــي العهــد الجدي
ــم  ــع تعالي ــق ويَُوسِّ ــك يُعمِّ ــرن األول، وبذل ــات الق ــم وكلم ــكار ومفاهي ــا بأف ــم ويربطه القدي
س حــول الوكالــة المســيحية. إن الكلمــات اليونانيــة األكثــر رواجــا والمتعلقــة  الكتــاب الُمَقــدَّ
بـــ »الوكالــة« مســتمدة مــن كلمتيــن همــا ›oikos‹ و›oikia‹ وكالهمــا تعنيــان ›البيــت‹. وكلمــة 
»oikonomos« تعنــي: الفــرد الــذي يهتــم بشــؤون البيــت ويحافــظ عليــه — أو مديــر شــؤون 
البيــت. وكلمــة ›oikonomia‹ هــي االســم المجــرد وتعنــي ›إدارة البيــت‹، ولهــذا المصطلــح 
ــد  ــو أن ــب الهــوت األدفنتســت الســبتيين )هاجرســتاون، ريفي ــر« — ]كتي ــى أوســع بكثي معن

ــد للطباعــة والنشــر، ســنة 2000(، صفحــة ٦٥٣[.  هيرال
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أسئلة للنقاش
ــه الثَّمــرة الُمحرَّمــة، بمــاذا أجــاَب آدم هللا  1. بــداًل ِمــن اإلقــرار بمســؤوليته عــن أكلِ
ــا َفَعــل؟ )تكويــن ٣: 12(. المثيــر للعجــب هنــا، أن يكــون أوَّل رد أتــى  عنــد ســؤاله عمَّ
بــه اإلنســان بســبب خطيتــه هــو أن يســعى لتحويــل اللــوم عــن نفســه ويُلقيــه علــى 
شــخص آخــر. مــا الــذي يقولــه ردَّ آدم حــول اســتعداده لَِتَقبُّــل المســؤولية الشــخصية 
ــل المســؤولية  ــا لَِتَقبُّ ــه عــن اســتعدادنا نحــن أيًض ــا ب ــذي تُخبرن ــا ال ــه؟ وم ــا فعل لَِم
ــمة الشــائعة إللقــاء اللــوم علــى  الشــخصية؟ كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم أن نتحاشــى السِّ

اآلخريــن؟
ــر  ــياء غي ــى األش ــاًل عل ــخص وكي ــون الش ــرة أن يك ــي ِفك ــن ف ــف، تمع ــي الصَّ 2. ف

ــياء؟ ــذه األش ــى ه ــف نرع ــك؟ كي ــي ذل ــاذا يعن ــة. م ــة — الروحي الملموس
٣. فكِّــر فــي رســائل المالئكــة الثالثــة الــواردة فــي رؤيــا يوحنــا 14: ٦-12. مــا هــي 

ــة المذكــورة فيهــا، والتــي اُعطينــا مســؤولية أن نكــون وكالء عنهــا؟ الحقائــق الهامَّ
4. لمــاذا يجــب علينــا أن نهتــم اهتماًمــا كبيــًرا ألن نتعلَّــم أن نثــق ونؤِمــن باألشــياء 
ــة التــي ال نفهمهــا فهًمــا كاِمــاًل؟ بــأي طُــرق دنيويَّــة نفعــل ذلــك فــي جميــع  الرُّوحيَّ

األوقــات؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِسمات الوكيل

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: عبرانييــن ١١: ٨-١٢؛ روميــة ٤: ١٣، ١٨-٢١؛ متــى ٦: ٢٤؛ 

عبرانييــن ٩: ١٤؛ ١يوحنــا ٥: ٢، ٣؛ لوقــا ١٦: ١٠-١٢.

ــمَّ  ــرائر هللا. ث ــيح ووكالء س ام المس ــدَّ ــان كَُخ ــبْنا اإلنس ــذا فليَْحَس ــظ: »هك ــة الحف آي
ــوس 4: 1، 2(. ــا«  )1كورنث ــان أميًن ــَد اإلنس ــي يُوَج ــوُكَالء لك ــي ال ــأل ف يُس

الــوُكالء يُعرَفــون بحســب العالَمــة التِّجاريــة التَّابعيــن لهــا، أو العالمــة التــي تُميِّزهــم عــن 
ــار عــن طريــق الشــعار الــذي يضعونــه علــى تجارتهــم. فــي  غيرهــم، تماًمــا كمــا يُْعــرَف التُّجَّ
الحقيقــة، كثيــر مــن النــاس اشــتهروا بتحويــل أســمائهم إلــى عالمــة تجاريــة أو ِســَمة تجاريــة.

العالمــة الُمَميِّــزة للوكيــل المســيحي، أو ســمته، هــي انعــكاس لمحبــة المســيح ِمــن ِخــالل 
العالقــة بينــه وبيــن المســيح. فعندمــا نعيــش ونُمــارِس ِصفــات المســيح، ســوف تُظِْهــر حياتنــا 
ــا  ــه(؛ وحياتن ــه )صفات ــا( هــي عالمت ــا )صفاتن ــا. فتكــون عالمتن ــا عــن غيرن ــَمتنا أو مــا يَُميِّزن ِس

يتنــا ُملتصقــة بــه )1كورنثــوس ٦: 1٧(.  وهوِّ
دة لــوكالء هللا، تجتمــع مــع  ــة ُمحــدَّ فــات أخالقيَّ فــي هــذا األســبوع، ســوف نبحــث فــي صِّ
ــى  ــع إل ــات ألن نَتَطَلَّ ــذه الصف ــا ه ــم. تُلِْهُمن ــزة له ــة الُمّميِّ ــمة أو العالم ــوِّن السِّ ــا لِتُك بعضه
ــه.  المجــيء الثانــي للمســيح ولنقــوم بالعمــل الــذي ائتمننــا هللا عليــه كــوُكالء أمنــاء علــى حقِّ
كل صفــة ِمــن هــذه الصفــات تُمثِّــل ُعمــق العالقــة التــي يمكــن أن تكــون لنــا مــع ذاك الــذي 
ــًخا  فــات، ســتزداد تَرَسُّ قنــا فــي درس هــذه الصِّ جــاء ليطلــب ويُخلِّــص مــا قـَـْد َهلـَـك. وكُلَّمــا تعمَّ
تهــا وديناميكيتهــا، هــي العالمــة المميــزة لنــا،  فــي حياتنــا. وســوف تُْصِبــُح محبَّــة هللا، ِبــُكلِّ قُوَّ

وســيكون لهــا تأثيــر علــى كل نواحــي حياتنــا، اليــوم وإلــى األبــد.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ١٠ شباط )فبراير(.  * نرجو التَّعمُّ
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٣-٩ شباط )فبراير(الدرس السادس

ِسمات الوكيل

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: عبرانييــن ١١: ٨-١٢؛ روميــة ٤: ١٣، ١٨-٢١؛ متــى ٦: ٢٤؛ 

عبرانييــن ٩: ١٤؛ ١يوحنــا ٥: ٢، ٣؛ لوقــا ١٦: ١٠-١٢.

ــمَّ  ــرائر هللا. ث ــيح ووكالء س ام المس ــدَّ ــان كَُخ ــبْنا اإلنس ــذا فليَْحَس ــظ: »هك ــة الحف آي
ــوس 4: 1، 2(. ــا«  )1كورنث ــان أميًن ــَد اإلنس ــي يُوَج ــوُكَالء لك ــي ال ــأل ف يُس

الــوُكالء يُعرَفــون بحســب العالَمــة التِّجاريــة التَّابعيــن لهــا، أو العالمــة التــي تُميِّزهــم عــن 
ــار عــن طريــق الشــعار الــذي يضعونــه علــى تجارتهــم. فــي  غيرهــم، تماًمــا كمــا يُْعــرَف التُّجَّ
الحقيقــة، كثيــر مــن النــاس اشــتهروا بتحويــل أســمائهم إلــى عالمــة تجاريــة أو ِســَمة تجاريــة.

العالمــة الُمَميِّــزة للوكيــل المســيحي، أو ســمته، هــي انعــكاس لمحبــة المســيح ِمــن ِخــالل 
العالقــة بينــه وبيــن المســيح. فعندمــا نعيــش ونُمــارِس ِصفــات المســيح، ســوف تُظِْهــر حياتنــا 
ــا  ــه(؛ وحياتن ــه )صفات ــا( هــي عالمت ــا )صفاتن ــا. فتكــون عالمتن ــا عــن غيرن ــَمتنا أو مــا يَُميِّزن ِس

يتنــا ُملتصقــة بــه )1كورنثــوس ٦: 1٧(.  وهوِّ
دة لــوكالء هللا، تجتمــع مــع  ــة ُمحــدَّ فــات أخالقيَّ فــي هــذا األســبوع، ســوف نبحــث فــي صِّ
ــى  ــع إل ــات ألن نَتَطَلَّ ــذه الصف ــا ه ــم. تُلِْهُمن ــزة له ــة الُمّميِّ ــمة أو العالم ــوِّن السِّ ــا لِتُك بعضه
ــه.  المجــيء الثانــي للمســيح ولنقــوم بالعمــل الــذي ائتمننــا هللا عليــه كــوُكالء أمنــاء علــى حقِّ
كل صفــة ِمــن هــذه الصفــات تُمثِّــل ُعمــق العالقــة التــي يمكــن أن تكــون لنــا مــع ذاك الــذي 
ــًخا  فــات، ســتزداد تَرَسُّ قنــا فــي درس هــذه الصِّ جــاء ليطلــب ويُخلِّــص مــا قـَـْد َهلـَـك. وكُلَّمــا تعمَّ
تهــا وديناميكيتهــا، هــي العالمــة المميــزة لنــا،  فــي حياتنــا. وســوف تُْصِبــُح محبَّــة هللا، ِبــُكلِّ قُوَّ

وســيكون لهــا تأثيــر علــى كل نواحــي حياتنــا، اليــوم وإلــى األبــد.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ١٠ شباط )فبراير(.  * نرجو التَّعمُّ
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٤ شباط )فبراير( األحد

األمانة
»ثـُـمَّ يُســأل فــي الــوكالء لكــي يوجــد اإلنســان أميًنــا« )1كورنثــوس 4: 2(. أن تُجاهــد وتربــح 
ــن.  ــل األمي ــم للوكي ــر أساســي وحاِس ــاوس ٦: 12(، هــو أم ــن« )1تيموث ــان الَحَس ــاد اإليم »ِجه
»األميــن« هــي ِصَفــة هللا، وهــي مــا يجــب أن نكونــه نحــن ِمــن خــالل عملــه فينــا. أن يكــوَن 
اإلنســاُن أميًنــا معنــاه الثَّبــات علــى الحــق لَِمــا نعــرف أنَّــه حــقٌّ وصــواب، خاصــة فــي َوَهــج 

المعــارك الروحيــة.
ــواب والخطــأ، بيــن الخيــر والشــر، آتيــة ال محالــة. إنَّهــا جــزء  راعــات الروحيَّــة بيــن الصَّ الصِّ
ــوا  ــأن يكون ــرار ب ــف هــو الق ــي كل موق ــوكالء ف ــز ال ــذي يُميِّ ــرار ال ــان. والق ــاد اإليم ــن ِجه م
أَمنــاء. فــإذا كُنــَت ُمِحبًّــا للثـَـراء، تأكَّــد أن تبقــى أميًنــا هلل ومــا يقولــه بخصــوص مخاطــر محبَّــة 
المــال. إذا كُنــَت تتــوق للُشــهرة، تأكَّــد ِمــن بقائِــك أميًنــا لِمــا تقولــه كلمــة هللا عــن التَّواضــع. 
إذا كُنــَت فــي صــراٍع مــع األفــكار الشــهوانية، تأكَّــد أن تبقــى أميًنــا لوعــود الطهــارة والقداســة. 
ة، فتأكَّــد ِمــن بقائــك أميًنــا لِمــا يقولــه هللا عــن أن تكــون خاِدًمــا للجميــع.  إذا كُنــَت تُريــد القــوَّ
ــة،  ــن الثاني ــا مــا يُتَّخــذ فــي جــزء ِم ــة غالبً ــا أو عــدم األمان ــارك أو قــرارك للبقــاء أميًن إنَّ اختي

حتــى لــو كانــت العواقــب أبديَّــة.

ــات  ــذه اآلي ــا ه ــاذا تُعلِّمن ــة 4: 1٣، 18-21. م ــن 11: 8-12، 1٧-1٩؛ رومي ــرأ عبرانيي اق
ــاء؟ حــول أن نكــون أمن

 

ــة  ــة )والعربي ــا( بالعبري ــة )جذره ــل الكلم ــة. وأص ــي الثِّق ــة تعن ــة العبري ــة« باللغ »األمان
أيًضــا( هــو »أميــن« والتــي تعنــي بالحقيقــة أن يكــون الشــخص »صلبـًـا« أو »راســًخا« أو »ثابتًا«. 

بنــا وبقينــا راســخين وثابتيــن فــي تســليمنا لخطّــة هللا. األمانــة تعنــي أننــا قــد اُختُبرنــا وُجرِّ
ــراءة  ــاَد ق ــر »كلمــة هللا، أع ــن لوث ــح مارت ــرأ الُمصلِ ــام اإلمبراطــور، ق ــه أم اســتعداًدا لمثول
ــة  س... وِبَعاِطف ــدَّ ــل المق ــن اإلنجي ــرََب ِم ــداد ردِّه بشــكل ُمناســب... اقتَ ــه، وســعى إلع كتابات
ــم أن  ــماء، وأقَس ــى نحــو السَّ ــده اليُمن ــع ي س، ورَفَ ــدَّ ــاب الُمَق ــى الكت ــَده اليُســرى عل ــَع يَ َوَض
ــم شــهادته هــذه بدمــه« ــو َختَ ــى ل ــكل صراحــة، حت ــه ب ــن إيمان ــل، ويُعلِ ــا لإلنجي  يظــلَّ أميًن

)J. H. Merle d'Aubigne، تاريخ اإلصالح — الجزء 2، الكتاب ٧، صفحة 2٦0(. 

اقرأ رؤيا يوحنا 2: 1٠. ماذا تعني الكلمات »أميًنا حتى الموت« بالنسبة لنا في مسيرتنا 
اليوميَّة مع هللا؟
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٥ شباط )فبراير( االثنين

اإلخالص

»ال يقــدر أحــد أن يخــدم ســيِّدين، ألنــه إمــا أن يُبِغــض الواحــد ويُِحــب اآلخــر، أو يُــالزم 
الواحــد ويحتقــر اآلخــر. ال تقــدرون أن تخدمــوا هللا والمــال« )متــى ٦: 24(. مــاذا تُعلِّمنــا 

هــذه اآليــة عــن األهميــة القصــوى لإلخــالص هلل؟

 

ــور« )خــروج ٣4: 14( ينبغــي أن يُعطينــا دعــوة واضحــة  ــم أنَّ اســم هللا معنــاه »غيّ إذ نَعلَ
وصارخــة لإلخــالص. اإلخــالص إللــه »غيــور« هــو إخــالص فــي المحبــة. وفــي جهــاد اإليمــان، 
عنا علــى االســتمرار فــي المعركــة. يُســاعدنا اإلخــالص فــي تحديــد َمــن نكــون نحــن، ويُشــجِّ

ــع كل  ــاول تَوقُّ ــة تح ــالص اتفاقي ــس اإلخ ــوك 8: ٦1(. لي ــم هلل )1مل ــو مه ــا ه إنَّ إخالصن
االحتمــاالت والحــوادث غيــر المتوقعــة؛ كمــا إنــه ليــس قائمــة ِمــن القواعــد والقوانيــن، بــل 

ــنا هلل. ــا وتكريس ــخصية وإيمانن ــا الش ــي لمعتقداتن ــر المرئ ــه التعبي إن

اقرأ 1أخبار 28: ٩. ماذا تُعلِّمنا هذه اآلية بخصوص أهميَّة اإلخالص؟

 

ــة، يجــب  ــل المحب ــة. اإلخــالص مث ــة الخيان ــاك إمكاني ــث يكــون اإلخــالص، يكــون هن حي
ــا. فــي أوقــات الحــرب، تُجبــر أحيانًــا قــوَّات  يَّــة، وإال فلــن يكــوَن إخالًصــا حقيقيً تقديمــه بُحرِّ
ــم أن  ــر قادته ــال؛ وإال يأم ــي القت ــا واالســتمرار ف ــي أماكنه ــاء ف ــى البق ــة عل الخطــوط األمامي
ــوا بالرصــاص. قــد يقــوم هــؤالء الرجــال بواجبهــم، ولكــن ليــس بالضــرورة عــن إخــالص.  يُقتَل

ــا. ولكــن هــذا ليــس هــو اإلخــالص الــذي يطلبــه هللا منَّ
ر عائلتـه، وممتلكاتـه،  ع األحـداث الكارثيَّـة التـي كانـت سـتُدمِّ وب. لـم يتوقَـّ انظـر إلـى أيُـّ
ى عـن ثقتـه ومحبتـه وتكريسـه هلل، لكـنَّ إخالصـه إللهـه  وصحتـه. كان مـن الممكـن أن يتخلَـّ
كان قـراًرا أخالقيًـا غيـر متزعـزع. وفـي ِصـدٍق وعدم خوف سـبَّح هللا علًنـا هاتًفا بهـذه الكلمات 
الشـهيرة: »هـوذا يقتُلُنـي. ال أنتَِظـُر شـيئًا« )أيـوب 1٣: 1٥(. إنَّ والءه هلل فـي مواجهـة المصائب 

هـو جوهـر إخالصـه، وتوضيـح صريـح لصفـات الـوكالء المخلِصيـن فـي أفضـل صورة. 

اســأل نفســك: مــا مــدى إخالصــي للــرَّب الــذي مــات ِمــن أجلــي؟ بــأي طــرق يمكننــي 
أن أظِهــر إخالصــي بجــالء أكثــر؟
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٦ شباط )فبراير( الثالثاء

الِح الضمير الصَّ
ــة، الحــب، األصدقــاء، عائلــة عظيمة  حَّ هنــاك الكثيــر ِمــن األشــياء التــي يمكننــا امتالكهــا: الصِّ

— هــذه كلهــا بــركات. ولكــن القلــب الصــادق أو الضميــر الصالــح هــو أحــد أهم األشــياء.

ــخص  ــون ش ــى أن يك ــو معن ــا ه ــاوس 4: 1، 2. م ــن 1٠: 1٩-22؛ 1تيموث ــرأ عبرانيي اق
ــرير؟ ــره ش ــون ضمي ــر’ أو أن يك ــوم الضمي ’موس

 

 

إنَّ ضميرنــا يعمــل كُمراِقــب داخلــي لحياتنــا الخارجيــة. والضميــر بحاجــة ألن يكــون ُمتَِّصــاًل 
بمقيــاس الكمــال والّســمو: شــريعة هللا. كَتـَـَب هللا شــريعته فــي قلــب آدم، لكــنَّ الخطيــة قامــت 
بمحــو تلــك الشــريعة بشــكل يــكاد يكــون كاِمــاًل — ليــس ِمــن قلــب آدم فقــط بــل ِمــن نســله 
أيًضــا، ولــم يبــَق منهــا ســوى شــظايا ُمتناثِــرة. »)األمــم( يُظِهــرون عمــل النامــوس مكتوبًــا فــي 
ــث فشــل آدم ألنَّ  ــَح يســوع حي ــد نََج ــة 2: 1٥(. لق ــم« )رومي ــا ضميرُُه ــم، شــاِهًدا أيًض قلوبه

شــريعة هللا كانــت فــي وســط أحشــائه )مزمــور 40: 8(.

ء؟ )انظر عبرانيين ٩: 14(. ماذا يقول الرسول بولس عن الحل الوحيد للضمير السيِّ

 

»يجــب الدخــول إلــى نســيج خزانــة الضميــر. يجــب إغــالق نوافــذ النَّفــس باتِّجــاه العالَــم 
ــاِطعة أن  ــرِّ السَّ ــمس الِب ة ش ــعَّ ــن أِش ــى تتمكَّ ــماء، حت ــاه السَّ ــا باتِّج ــى ِمصراَعيه ــا عل وفَتِْحه
ــن  ــز بي ــرًا لكــي يســتطيع أن يُميِّ ــا وطاِه ــل صافيً ــظ العق ــى النَّفــس... ويجــب حف تدخــل إل
الخيــر والشــر« )روح النبــوة، العقــل والّصفــات والشــخصية، المجلــد األول، صفحــة ٣2٧، ٣28(. 
عندمــا تكــون شــريعة هللا مكتوبــة علــى قلــب المؤمــن )عبرانييــن 8: 10(، ويســعى المؤِمــن 

ــا. باإليمــان التِّبــاع شــريعة هللا، تكــون النتيجــة ضميــرًا صالًِح

نب، فإنَّك تُـدرك مدى فظاعة  إذا كان لـك أن تُصـاِرع تحـت ضغـط ِمن اإلحسـاس بالذَّ
هـذا الشـعور، وكيـف يُرافقك حضـوره باسـتمرار، وال يمنحـك راحة أبًدا. كيـف يُْمِكن 
لتركيـزك علـى يسـوع وعلـى موتِـه علـى الصليـب ِمـن أجلـك وِمـن أجل خطايـاك أن 

نب وتقريـع الضمير؟ ر ِمن لعنـة اإلحسـاس بالذَّ يُسـاعدك فـي التَّحـرُّ
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٧ شباط )فبراير( األربعاء

الطَّاعة
جثــا هابيــل طائًِعــا أمــام مذبحــه حاِمــاًل َحَمــَل التَّقدمــة كمــا أَمــَر هللا. ِمــن ناحيــة أخــرى، 
جثــا قاييــن بغضــب أمــام مذبحــه حاِمــاًل ثِمــار الحقــل. أتــى كُلُّ َواِحــٍد ِمْنُهَمــا بتقدمــة، ولكــنَّ 
واحــًدا فقــط ِمــن األَخَويــن كان ُمطيًعــا ألمــر هللا. قُِبــَل الَحَمــل المذبــوح، ولكــنَّ نتــاج الحقــل 
ــة بتقدمــة الّذبائِــح، ولكــن هابيــل  رُِفــض. فَِهــَم كاًل ِمــن األخويــن المعنــى والتعليمــات الخاصَّ

فقــط أطــاَع مــا أَمــَر بــه الــرَّب )تكويــن 4: 1-٥(.
ــة هللا فــي مدرســة الطاعــة للخــالص  ــِض قاييــن قبــول خطَّ »كان مــوت هابيــل نتيجــًة لِرَفْ
ــَض  ــى المســيح. رَفَ ــير إل ــي تُش ــح التَّقِدمــة الت ــز إليهــا بذبائ ــي يُرَم ــدم يســوع المســيح، الت ب
م، الــذي كان يرمــز إلــى دم المســيح الــذي سيُســَفك ِمــن أجــل العالــم« )روح  قاييــن ســفك الــدَّ
س، المجلــد الســادس، صفحــة 110٩(. النبــوة، موســوعة األدفنتســت لتفســير الكتــاب الُمَقــدَّ

هنــي لمســؤولية تنفيــذ  الطاعــة تبــدأ فــي العقــل، وتشــمل العمليــة الدقيقــة للقبــول الذِّ
األوامــر ِمــن ُســلْطَة أســمى. الطاعــة تنبــع ِمــن عالقــة مــع شــخصية ذات ُســلْطَة واالســتعداد 
ــة  ــل محب ــة، وهــي عم ــه طوعي ــا ل ــاهلل، طاعتن ــا ب ــي حــال عالقتن ــك الشــخصية. ف ــة تل إلطاع
يَُشــكِّل ســلوكنا لاللتزامــات األخالقيــة. إن إطاعــة هللا يجــب أن تكــون بحســب مــا يحــدده هــو 
لنــا. وحالــة قاييــن هــي خيــر مثــال علــى شــخص يفعــل مــا يريــده هــو بــدال مــن أن يفعــل 

مــا يطلبــه هللا. 

اقــرأ 1يوحنــا ٥: 2، ٣؛ روميــة 1: ٥؛ روميــة 1٠: 1٦، 1٧. مــاذا تعلَّمنــا هــذه اآليــات حــول 
مــا تعنيــه الطاعــة بالنســبة للمســيحي الــذي َخلُــَص باإليمــان بــدون أعمــال الناموس؟

 

 

نحــن ال نُطيــع لكــي نخلـُـص؛ نحــن نُطيــع ألنــه قــد تــمَّ خالُصنــا فعــاًل. الطاعــة هــي تعبيــر 
عملــي عــن إيمــان روحــي. قــال النبــي صموئيــل للملــك شــاول: »هــل َمَســرَّة الــرب بالمحرقات 
بيحــة، واإلصغــاء أفضــل  ذا االســتماع أفضــل ِمــن الذَّ بائِــح كمــا باســِتماع صــوت الــرَّب؟ هــوَّ والذَّ

ِمــن شــحم الِكبــاش« )1صموئيــل 1٥: 22(.

بيحــة«؟ كيــف يُمكــن  ــن الذَّ مــاذا كان يعنــي صموئيــل بقولــه: »االســتماع أفضــل ِم
لهــذه الكلمــات أن تُســاعدنا كــي ال نقــع فــي فــخ التعاليــم الكاذبــة التــي تَُعلِّــم عــن 

النِّعمــة الرَّخيصــة؟
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٨ شباط )فبراير( الخميس

جدير بالثِّقة

ــن  ــات حــول وجــوب أن نكــون جديري ــا هــذه اآلي ــاذا تُعلِّمن ــا 1٦: 1٠-12. م ــرأ لوق اق
ــن؟ ــل األمي فــة بالنِّســبة للوكي ــة هــذه الصِّ بالثِّقــة؟ مــا أهميَّ

 

س. مثــاًل، تـُـروى إحــدى القصــص  إنَّ مبــدأ الثِّقــة هــذا ُمنتشــر فــي كل أرجــاء الكتــاب الُمَقــدَّ
ابيــن الالوييــن الذيــن ُعِهــَد إليهــم بحراســة هيــكل العهــد القديــم  عــن أربعــٍة ِمــن رؤســاء البوَّ
أثنــاء الليــل. كان عليهــم ِحراســة خزائــن بيــت هللا، وكان لديهــم المفاتيــح ليفتحــوا األبــواب كل 

ــة ألنَّهــم ُحِســبوا جديريــن بالثِّقــة. صبــاح )1أخبــار ٩: 2٦، 2٧(. لقــد أُْعطـُـوا هــذه الُمهمَّ
إنَّ الثقــة هــي صفــة الوكيــل الصالــح. هــذا يعنــي أنَّ الــوكالء الجديريــن بالثقــة يملكــون 
الوعــي باألهميــة القصــوى لدورهــم؛ ويُدركــون أنَّ هللا جديــر بالثقــة، وســيهدفون ألن يكونــوا 

مثلــه جديريــن بالثقــة )تثنيــة ٣2: 4؛ 1ملــوك 8: ٥٦(. 
ــن جــدارة الثِّقــة مجموعــة ِمــن الصفــات الشــخصية. إنَّهــا أســمى مســتوى للشــخصية  تتضمَّ
والكفــاءة التــي يســتطيع الشــخص أن يبلغهــا فــي أعيُــن الُمراقبيــن. إذا كُنــَت ســتعكس صفــات 
هللا، فمعنــى ذلــك أنــك ســوف تَْصــُدق القــول، وســتفعل مــا تقــول إنــك ســتفعله، ِبَغــضِّ النظــر 
عــن الظــروف أو األشــخاص الذيــن يضغطــون عليــك لتفعــل ِخــالف مــا قُلْتـَـه )2ملــوك 12: 1٥(.

ــه،  ــه طــوال حيات ــن. كان صيت ــوك مملكتيــن عالَِميَّتي ــن مل ــرًا بالثقــة ِم ــال جدي ــر داني اُْعتُِب
م الِحكمــة والحــق للملــوك بــال أي خــوف، فــي تناقــض ُمباشــر  كُمستشــار جديــر بالثِّقــة، يُقــدِّ
ــحرة. الثقــة هــي جوهــرة تــاج األخــالق؛ فهــي تكشــف مبادئــك األخالقيــة  مــع العرَّافيــن والسَّ
ــة ال تظهــر فــي الوكيــل بيــن ليلــة وُضحاهــا، ولكنَّهــا  فــي أنقــى صورهــا. هــذه الصفــة الخاصَّ

تأتــي مــع الوقــت مــن خــالل أمانــة الوكيــل حتــى فــي القليــل واألشــياء الصغيــرة.
ياُلحـظ الغيـر مـا إذا كُنَّـا جديريـن بالثقـة. إنَّهـم يحترموننـا ويعتمـدون علينـا ألنهـم يعلَمون 
بأننـا ال نتمايـل بسـهولة أمـام اآلراء واألفـكار المختلفـة، وال أمـام البـدع، وال أمام اإلطـراء والتَّملُّق. 
وهكـذا فـإنَّ الشـخص الجديـر بالثقـة يُظهـر معـدن شـخصيته فـي كل مسـؤولية تُْعَهـُد إليه على 
األرض، ويبرهـن علـى تناغمه مع مشـيئة السـماء. »علينـا أن نكون رعايا أمنـاء ومخلِصين لمملكة 
المسـيح، حتـى نكـون أمـام َمـن يتبعون طـرق العالم مثـاالً حقيقياً لتواضـع وصـالح ورحمة ورقة 
ولطـف مواطنـي ملكـوت هللا« )روح النبوة، شـهادات للكنيسـة، المجلد السـادس، صفحـة 1٩0(.

فكِّــر فــي شــخص تعرفــه شــخصًيا يتميــز بأنــه جديــٌر بالثِّقــة. مــاذا تتعلَّــم ِمــن ذلــك 
الشــخص لُيســاِعدك ألن تكــون أنــَت أيًضــا جديــًرا بالثِّقــة؟
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لمزيد من الدرس: ِسَمة أخرى للوكيل الصالح هي الُمساَءلة الذاتيَّة.
»كانــت ِخطَّــة الشــيطان دائًِمــا أن يُحــوِّل عقــول النــاس ِمــن يســوع إلــى اإلنســان، ويهــدم 
ــة. فشــل الشــيطان فــي ُمَخطَِّطــِه عندمــا جــرَّب ابــن هللا؛ لكنــه نََجــَح بشــكل  الُمســاَءلة الذاتيَّ
ــوة،  ــى اإلنســان الســاِقط. فتغلغــل الفســاد فــي المســيحية« )روح النب أفضــل عندمــا جــاء إل

الكتابــات المبكــرة، صفحــة 21٣(.
عندمـا يكون المسـيح هو مركـز حياتنا، نكون ُمْنَفِتحين إلرشـاِده وقيادته. وكنتيجة، سـتظْهر 
فـي حياتنـا صفـات: اإليمـان واإلخـالص والطاعـة والضميـر الصالـح والوفـاء )الجـدارة بالثقـة( 

والُمسـاءلة الذاتيَّـة. وبذلـك، نُصِبـح وكالء كامليـن بيـن يَـَدي هللا )مزمـور 1٣٩: 2٣، 24(.
ــى  س. بينمــا كان المســيح عل ــدَّ ــاب الُمَق ــي الكت ــدأ أساســي ف ــة هــي مب اتيَّ الُمســاءلة الذَّ
ــى  ــة )مت ــا 8: 28(. نحــن مســؤولون عــن كل كلمــة بطّال األرض، كان مســؤواًل أمــام هللا )يوحن
12: ٣٦(. »فــكلُّ َمــن أعطــَي كثيــرًا، يُطلـَـب منــه كثيــر، وَمــن يودعونــه كثيــرًا، يُطالبونــه بأكثــر« 
ــى  ــؤولياتنا إل ــل مس ــل لتحوي ــو الَمي ــة ه اتيَّ ــاءلة الذَّ ــد للُمس ــر تهدي ــا 12: 48(. إنَّ أكب )لوق
ــظ فــي عقولنــا بــأنَّ مــا نُؤتََمــن عليــه الســتثماره، ليــس ملــًكا لنــا. فلــو  شــخص آخــر. »لنتحفَّ
كان ملــًكا لنــا، لــكان لنــا حــق التَّصــرُّف فيــه؛ وربمــا أمكننــا نقــل مســؤوليتنا ووضعهــا علــى 
ــرب  ــك، ألنَّ ال ــر كذل ــون األم ــن أن يك ــن، ال يمك ــم. لك ــا معه ــن وكالتن ــن، تاركي ــق اآلخري عات
جعلنــا وكالءه بشــكل فــردي« )روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، المجلــد الســابع، صفحــة 1٧٧(.

أسئلة للنقاش
ـل فـي كل العالمـات المختلفـة للوكيل التي درسـناها هذا األسـبوع: الُمسـاءلة  1. تأمَّ
الذاتيـة، الجـدارة بالثقـة، الطاعـة، اإلخالص، الضميـر الصالح، واألمانة. مـا هي العالقة 
فات أن  فـات مًعـا؟ كيـف يُمكن للتراخـي في إحـدى هـذه الصِّ التـي تربـط هـذه الصِّ
يقـود إلـى التراخـي فـي النَّواحـي األخـرى؟ أو كيـف يُمكـن لاللتـزام الحاِسـم بإحـدى 

فـات أن يقـود إلـى االلتزام فـي النَّواحـي األخرى؟ هـذه الصِّ
ـل أكثـر فـي الطريقـة التـي يُمِكـن لوعـود اإلنجيـل أن تُسـاعد الذين يُقاسـون  2. تأمَّ
نـب أو الضميـر السـيء. مـا هـي الوعـود التـي يُمِكُنهـم  تحـت وطـأة الشـعور بالذَّ

المطالبـة بهـا؟
٣. عـادة مـا ننظـر إلـى مفهـوم »اإلخـالص« علـى أنـه أمـر جيِّد في حـدِّ ذاتـه. ولكن، 
هـل ذلـك صحيـح بالُمطلَـق؟ بأيَّـة طُـُرق يُمِكـن أن يكون اإلخالص لشـخص أو لشـيء 
د حتـى يُمكن رؤية  مـا غيـر صالـح؟ لمـاذا إًذا يجب فهـم »اإلخالص« في سـياٍق ُمحـدَّ

مـا إذا كان اإلخـالص ُمـَؤاٍت أم فـي غيـر َمَحلِّه؟
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األمانة مع هللا

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: لوقــا ١٦: ١٠؛ الوييــن ٢٧: ٣٠؛ تكويــن ٢٢: ١-١٢؛ عبرانييــن ١٢: 

٢؛ لوقــا ١١: ٤٢؛ عبرانييــن ٧: ٢-١٠؛ نحميــا ١٣.

آيــة الحفــظ: »والــذي فــي األرض الجيِّــدة، هــو الذيــن يســمعون الكلمــة فيحفظونهــا 
فــي قلــب جيِّــد صالــح، ويُثِمــرون بالصبــر«  )لوقــا 8: 1٥(.

ــا مــا  ــر فــي حيــاة اإلنســان؟ الثقافــة الُمعاِصــرة غالبً مــا هــو القلــب األميــن، وكيــف يَظَْه
تنظــر إلــى األمانــة علــى أنهــا شــيء ُمبَهــم وغاِمــض، فضيلــة نســبيَّة. غالبيــة النــاس يُمارســون 
الكــذب أو الخيانــة بيــن وقــٍت وآخــر ويعتبــرون ذلــك مقبــواًل طالمــا أنَّ ذلــك الفعــل ليس ذات 

شــأٍن كبيــر. ويعتبــرون أيًضــا أنــه توجــد ظــروف ُمعيَّنــة يُْمِكــن أن تُبَــرِّر الكــذب أو الخيانــة.
ــي  ــة؛ فه ــي لألمان ــل طبيع ــد بمي ــم نُول ــا ل ــا. إال أنن ــا دائًِم ــدان مًع ــة يتواج ــق واألمان الح

ــل. ــة للوكي ــمات األخالقي ــر السِّ ــي جوه ــن، وه ــرور الزََّم ــبها بم ــة نكتس ــة أخالقي فضيل
عندمــا نمــارس حيــاة األمانــة، تأتينــا منهــا أشــياء جيِّــدة كثيــرة. مثــاًل: عندمــا ال تكــذب أو 
تخــون فلــن يُســاورك القلــق أبــًدا خوفًــا ِمــن اكتشــاف كذبــك أو خيانتــك، أو محاولــة إخفائِــه 
أو تبريــره. لهــذا الســبب وغيــره كثيــر، تُْصِبــح األمانــة ِســَمًة شــخصية ثمينــة — خاصــة عنــد 

مواجهــة مواقــف صعبــة تقودنــا فيهــا التجربــة بســهولة إلــى االنــزالق نحــو الخيانــة.
ــن خــالل ممارســة  ــة ِم ــوم الروحــي لألمان ــدرس المفه ــي درس هــذا األســبوع، ســوف ن ف
فريضــة إرجــاع الُعْشــر هلل، ونــرى األهميــة الحيويَّــة لفريضــة الُعْشــر لــكلٍّ مــن الوكيــل والوكالــة 

المســيحية.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ١٧ شباط )فبراير(.  * نرجو التَّعمُّ
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مسألة أمانة بسيط
ُهنــاك شــيء واحــد ُمشــتَرَك بيــن ُمعظمنــا، هــو كراهيتنــا للخيانــة. نحــن نكــره الخيانــة — 
ــهل أن نراهــا فــي أنفســنا، وعندمــا  خاصــة عندمــا تتجلَّــى فــي اآلخريــن. ولكــن ليــس مــن السَّ
ًرا ألفعالِنــا للتقليــل ِمــن أهميتهــا، فنقــول مثــاًل: ليــس  نراهــا فــي أنفســنا، نُحــاول أن نجــد ُمبــرِّ
ــنا  ــى أنفس ــدع حت ــا أن نخ ــة. يمكنن ــه أهمي ــس ل ــيط؛ لي ــيء بس ــه ش ــوء؛ إنَّ ــذا الس ــر به األم

ُمعظــم األوقــات؛ ولكننــا لــن نخــدع هللا أبــًدا.
ــون  ُع ــن يَدَّ ــك الذي ــور أولئ ــى كل الُمســتويات، وهــذا هــو ســبب فت ــارَس عل ــة تُم »الخيان
إيمانهــم بالحــق. هــؤالء ليســت لهــم ِصلــة بالمســيح وهــم يخدعــون نفوســهم« )روح النبــوة، 

شــهادات للكنيســة، الجــزء الرابــع، صفحــة ٣10(.

ــا ويُمِكــن أن  ــر عنــه المســيح هن اقــرأ لوقــا 1٦: 1٠. مــا هــو المبــدأ الهــام الــذي يُعبِّ
ــة، حتــى »فــي القليــل«؟ ــة األمان يســاعدنا لنــرى مــدى أهميَّ

 

ــم ِمــن الســهل علينــا أن نقــع فــي عــدم األمانــة )الخيانــة( — خاصــة  ــم كَ مــع أنَّ هللا يعلَ
ــَدم األمانــة واألنانيــة،  ــا وشــافيًا لَِع ــق باألشــياء التــي نملكهــا، فهــو َمَنحنــا دواًء قويًّ فيمــا يتعلَّ

ــة. علــى األقــل بالنســبة للممتلــكات المادِّيَّ

ــف  ــات، وكي ــذه اآلي ــاه ه ــا إيَّ ــذي تُعلِّمن ــا ال ــي ٣: 8. م ــن 2٧: ٣٠ ومالخ ــرأ الويي اق
ــاء؟ ــى أمن ــه ألن نبق ــا احتوت ــاعدنا م يُس

 

»ال تقــدم اســتغاثة إلــى الشــكر أو الكــرم. فهــذه مســألة أمانــة فقــط. فالُعْشــر هــو للــرب، 
وهــو يأمرنــا أن نـَـرُدَّ لــه مــا لـَـُه... فــإذا كانــت األمانــة مبــًدأ جوهريـًـا فــي أعمــال الحيــاة، أفــال 
ــزام آخــر؟« )روح  ــذي هــو أســاس كل الت ــزام ال ــا هلل — االلت ــرف بالتزامن ــا أن نعت يجــب علين

النبــوة، التربيــة الحقيقيــة، صفحــة 1٦2(.

ــك  ــو المال ــن ه ــر َم ــى أن تتذكَّ ــاعدك عل ــر أن يُس ــك الُعْش ــن لتقديم ــف يمك كي
النهائــي لــكل مــا هــو بحوزتــك؟ ومــا أهميَّــة أن ال ننَســى أبــًدا َمــن هــو المالِــك لــكل 

ــا؟ ُمقَتَنياتن



٥2

١٢ شباط )فبراير( االثنين

حياة اإليمان

اقرأ تكوين 22: 1-12. ماذا تُخبرنا هذه القصة عن حقيقة إيمان إبراهيم؟

 

حيــاة اإليمــان ليســت َحَدثـًـا وقتيًّــا. فنحــن ال نَُعبِّــر عــن إيماننــا بطريقــة قويــة مــرَّة واحــدة 
ــا مســيحيون ُمخلِصــون وأمنــاء، نحيــا بنعمــة المســيح  فقــط، وبذلــك نكــون قــد برهنَّــا أننــا حقًّ

وهــو يَُغطِّينــا بدمــه. 
ــع  ــم م ــرَه إبراهي ــذي أظَه ــان ال ــل اإليم ــن عم ــا ِم ــي مندِهًش ــم الدين ــا زال العال ــاًل، م مث
ــم  ــك، ل ــع ذل ــنين. م ــرور آالف الس ــد م ــى بع ــن 22( حت ــا )تكوي ــل الُمَريَّ ــى جب ــحق عل إس
يكــن عمــل اإليمــان هــذا أمــراً اســتحضره إبراهيــم وقــت حاجتــه. فقــد كانــت حيــاة اإليمــان 
والطاعــة التــي عاشــها قبــل ذلــك هــي التــي جعلتــه قــاِدًرا أن يفعــل مــا فعــل. فلــو أنــه عــاش 
حيــاة غيــر أمينــة قبــل هــذا الَحــَدث، لــكان ِمــن الُمســتحيل أن ينجــح فــي ذلــك االختبــار كمــا 
نجــح. وبــال شــك، فــإنَّ شــخًصا بهــذا النــوع ِمــن اإليمــان، مــن المؤكــد أن تكــون حياتــه حيــاة 

إيمــان قبــل وبعــد ذلــك الحــدث أيًضــا.
ــة هنــا هــي أنَّ إيمــان الوكيــل ليــس إيمانـًـا وقتيًــا كذلــك. ومــع مــرور الوقــت،  النقطــة الهامَّ
ــك  ــا؛ ذل ــر ضعًف ــًة وأكث ــر ضحال ــح أكث ة، أو أن يُصِب ــوَّ ــا وقُ ــان ُعْمًق ــك اإليم ــو ذل ــا أن ينم إم

اعتمــاًدا علــى أســلوب الشــخص فــي ممارســة إيمانــه.

اقــرأ عبرانييــن 12: 2. مــاذا تقــول لنــا هــذه اآليــة عــن مصــدر إيماننــا وكيــف نحصــل 
علــى اإليمــان؟

 

لــه يســوع الــذي  إنَّ مالذنــا الوحيــد كــوكالء أمنــاء هــو أن ننظــر »إلــى رئيــس اإليمــان وُمكمِّ
ليــب، ُمســتَهيًنا بالِخــزي، فََجلَــَس فــي يَميــن  ِمــن أجــل الســرور الموضــوع أماَمــُه، احتََمــَل الصَّ
ــي  ــة فقــط ف ــي هــذه الحال ــه« اســتُْعِملَت ف لِ ــن 12: 2(. إنَّ كلمــة »ُمكمِّ عــرش هللا« )عبرانيي
العهــد الجديــد، ويُمِكــن اســتعمالها أيًضــا بمعنــى »الكمــال«. أي أنَّ يســوع يُريــد إليماننــا أن 
م إلــى النضــوج ودرجــة الكمــال )عبرانييــن ٦: 1، 2(. وهكــذا، فــإنَّ حيــاة اإليمــان هــي  يتقــدَّ

اختبــار نَِشــط وديناميكــي: ينمــو وينضــج ويــزداد.

بأية طُرُق شاَهدَت إيمانك ينمو وينضج بمرور الزمن؟ أو هل ينمو إيمانك؟



٥٣

١٣ شباط )فبراير( الثالثاء
 

شهادة إيمان
ــغ  ــيط، ينمــو ويبل ــار ديناميكــي ونَش ــوم أمــس، اإليمــان هــو اختب ــا فــي درس ي كمــا رأين
مرحلــة النضــوج. وإحــدى الطــرق التــي بهــا »يُكِّمــل« هللا إيماننــا ويصــل بــه إلــى درجــة الكمال 
ــا فــي  ــَس طََمًع ــح لي ــر بمفهومــه الصحي ــر هلل. إنَّ إرجــاع الُعْش ــق إرجــاع الُعْش هــو عــن طري
أن نَِجــَد طريقنــا إلــى الســماء، ولكــن إرجــاع الُعْشــر بأمانــة، هــو شــهادة إيمــان. إنــه تعبيــر 

شــخصي وظاهــر ومنظــور عــن حقيقــة وواِقــع إيماننــا.
ــاهلل وأنــه  ــه يؤمــن ب ــا وأن ــه إِيَمانً عــي أن لدي فعلــى كل حــال، يســتطيع أي شــخص أن يدَّ
يؤمــن بالمســيح. وكمــا نعــرف، حتــى »الشــياطين يؤمنــون« بــاهلل )يعقــوب 2: 1٩(. ولكــن أن 

ــك وتُعيــدُه إلــى هللا، فهــذا هــو ِفعــُل إيمــان. تســتَْقِطع 10 بالمائــة ِمــن َدْخلِ

اقــرأ لوقــا 11: 42. مــاذا كان قصــد يســوع مــن تأكيــده علــى ضــرورة إرجــاع الُعْشــر؟ مــا 
هــي عالقــة إرجــاع الُعْشــر باألمــور الهامــة األخــرى التــي يتطلبهــا الناموس؟

 

إرجــاع الُعْشــر هــو تعبيــر متواضــع عــن اعتماِدنــا علــى هللا، وهــو عمــل مــن أعمــال الثِّقــة 
ــي  ــة... ف ــة روحي ــكل برك ــا ب ــد »باركن ــأنَّ هللا ق ــا ب ــراٌف ِمنَّ ــه اعت ــا. إن ــو فادين ــيح ه أنَّ المس

ــركات. ــد مــن الب المســيح« )أفســس 1: ٣( ووعــد بالمزي

اقرأ تكوين 28: 14-22. ماذا كانت استجابة يعقوب لوعد هللا؟

 

»إنَّ خطَّــة هللا فــي نظــام إرجــاع الُعْشــر جميلــة فــي بســاطتها وُمســاواتها. يســتطيع الجميع 
ــك بهــا بإيمــان وشــجاعة ألنهــا ِمــن مصــدر إلهــي. تتضاَمــن فيهــا البســاطة والمنفعــة،  أن يتمسَّ
وال يحتــاج الشــخص إلــى التعليــم العالــي لفهمهــا وتطبيقهــا. الجميــع يســتطيعون الشــعور أنَّ 
م عمــل الخــالص الثميــن. كل رجــل وامــرأة وفتــاة وفتــى  بإمكانهــم أن يقومــوا بــدور فــي تََقــدُّ
يســتطيع أن يصيــر أميًنــا لصنــدوق الــرَّب، وأداًة لتلبيــة احتياجــات خزينــة الــرب« )روح النبــوة، 

إرشــادات حــول الوكالــة المســيحية، صفحــة ٧٣(.

بأيَّــة طُــُرق اســَتطَْعَت أن تكتشــف بنفســك البــركات الروحيــة الحقيقيــة التــي تأتــي 
مــع إرجــاع الُعْشــر هلل؟ كيــف ســاهم إرجاعــك للُعْشــر فــي نمــوِّ إيمانــك؟



٥4

١٤ شباط )فبراير( األربعاء

أمانة إرجاع الُعْشر — ُقدٌس للرب
ث كثيرًا عن إعطاء الُعْشر هلل، ولكن، كيف نُعطي هللا ما هو ملكه أصاًل؟ نتحدَّ

تان الموجودتان في هذه اآلية حول الُعْشر؟ اقرأ الويين 2٧: ٣٠. ما هما النقطتان الهامَّ

 

ًســا نتيجــة  س ]أي ُمفــرز لــه[. والُعْشــر ال يصبــح ُمقدَّ »الُعْشــُر ُملـْـك هلل، وبالتالــي فهــو ُمقــدَّ
س بحــد ذات طبيعتــه؛ فهــو ُملْــك هلل. إنَّــه حــق  عهــٍد أو نــذٍر أو تكريــس. ببســاطة هــو ُمقــدَّ
هللا وحــده وليــس ألحــد غيــره. ال يســتطيع أحــد أن يُكرِّســه هلل، ألن الُعْشــر لــم يكــن أبــًدا جــزًءا 

ِمــن ملكيَّــة اإلنســان« )Angel Manuel Rodriguez ،Stewardship Roots، صفحــة ٥2(.
ًسا؛ ذلك ِفعل هللا بالتَّعيين. فإنَّه هو الذي يملك ذلك الحق. ونحن  نحن ال نجعل الُعْشَر ُمقدَّ
ة أخرى هو عدم  دة، وتخصيصه ألي ُمهمَّ ة ُمحدَّ كوكالء، نردُّ إليه ما هو له. يُكرَّس الُعْشر هلل لُِمِهمَّ

أمانة من ِقبلنا. إنَّ ُممارسة ِخدمة إرجاع الُعْشر إلى هللا يجب أال تُْهَمل أو تنقطع. 

لَِملِْكي  الُعْشر  إبراهيم  تَقديم  ُمناقشة بولس حول  تُظِْهر  اقرأ عبرانيين ٧: 2-1٠. كيف 
م الُعْشر في حقيقة األمر؟ يَّة أعمق إلرجاع الُعْشر هلل؟ لَِمن كان إبراهيم يُقدِّ صادق، أهمِّ

 

س« تعنــي »فُِصــل أو  س. كلمــة »ُمقــدَّ س، هكــذا الُعْشــر أيًضــا ُمقــدَّ كمــا أنَّ الســبت ُمقــدَّ
س«. ِمــن هــذه الناحيــة، تأتــي العالقــة بيــن الســبت والُعْشــر. نحــن نفصــل  اُفــِرَز لَِعمــٍل ُمقــدَّ

ســة للــرب. س؛ ونفصــل الُعْشــَر كملكيَّــة ُمقدَّ ســبت اليــوم الســابع كيــوم ُمقــدَّ
س هللا اليــوم الســابع. ذلــك الجــزء ِمــن الوقــت الــذي أفــرزه هللا ذاتــه للعبــادة الروحية،  »قــدَّ

ســه الخالــق منــذ البدء. ًســا اليــوم كمــا قدَّ يظــلُّ ُمقدَّ
ــد ال  ــدس للــرب‹. العهــد الجدي ــا هــو ›قُ ــن َدْخلِن ــُر ِم ــوال، يكــون الُعْش »علــى نفــس المن
ــة كل منهمــا  ــه ال يســتحدث شــريعة الســبت؛ ألنَّ صالحي ــر، كمــا أنَّ يســتحدث شــريعة الُعْش
أمــر ُمســلَّم بــه، واألهميــة الروحيــة القصــوى لكليهمــا واضحــة... وبينمــا نحــن كشــعب نســعى 
م  ــة لــه، أال يكــون علينــا أيًضــا أن نُقــدِّ ــه ملكيَّ م هلل الوقــت الــذي َحِفظَ بإخــالص إلــى أن نُقــدِّ
هلل ذلــك الجــزء مــن مواردنــا الــذي هــو قُــْدٌس للــرب؟« )روح النبــوة، إرشــادات حــول الوكالــة 

المســيحية، صفحــة ٦٦(.

ــك بالوعــي  ــك وعقل ــي قلب ــظ ف ــي أن تحتف ــه ليســاعدك ف ــذي تســتطيع فعل ــا ال م
س«؟ ــدَّ ــاًل »ُمق ــه هــو فع م ــذي تقدِّ ــر ال ــأنَّ الُعْش ــم ب الدائ



٥٥

١٥ شباط )فبراير( الخميس

االنتعاش واإلصالح وإرجاع الُعْشر هلل
تُعتَبَـر فتـرة ُحكـم الملـك حزقيَّـا الطويلـة هـي النُّقطـة األبـرز لسـبط يهـوذا. فمنـذ ُحكـم 
ع اإلسـرائيليون بهـذا القـدر ِمـن بـركات هللا. فـي أخبـار األيـام الثانـي  داود وسـليمان، لـم يتمتَـّ
2٩-٣1، نجـد ِسـِجاًل لِمـا قـام بـه حزقيَّـا ِمـن انتعـاش وإصـالح: »وَعِمـل الُمسـتقيم فـي عينـي 
الـرَّب« )2أخبـار 2٩: 2(. »واسـتقامت ِخْدَمـة بيـت الرب« )2أخبـار 2٩: ٣٥(. حفظوا عيد الفصح 
)2أخبـار ٣0: ٥(. و»كان فـرح عظيـم فـي أورشـليم« )2أخبـار ٣0: 2٦(. هدمـوا األصنـام الوثنيـة 
والمذابـح والمرتفعـات )2أخبـار ٣1: 1(. كان هنـاك انتعـاش مفاجـئ فـي القلـوب وإصـالح في 

الممارسـة. والنتيجـة، كانـت وفـرة ِمـن العشـور والتَّقدمـات )2أخبـار ٣1: 4، ٥، 12(.

ــا ٩: 2،  ــااًل آخــر لالنتعــاش واإلصــالح وإرجــاع الُعْشــر هلل. اقــرأ نََحْمَي ــا ِمث يُعطــي نََحْمَي
٣. مــا الــذي يعنيــه انتعــاش القلــب؟ اقــرأ نحميــا األصحــاح 1٣. بعدمــا أصلــح نحميــا 

ــا 1٣: 12(؟ ــو يهــوذا للمخــازن؟ )نحمي م بن ــدَّ ــا 1٣: 4(، مــاذا ق »بيــت هللا« )نحمي

 

 

ــة،  ــاة الروحي ــد الحي ــى تجدي ــدلُّ عل ــاش ي ــان. االنتع ــران ُمختلف ــالح أم ــاش واإلص »االنتع
تنشــيط قــوى العقــل والقلــب، وقيامــة ِمــن المــوت الروحــي. أمــا اإلصــالح فيــدلُّ علــى إعــادة 
ــوة،  ــاع والعــادات والممارســات« )روح النب ــات، والطِّب ــم والنظري ــي المفاهي ــر ف ــم، تغيي تنظي

ــة المســيحية، صفحــة 42(. الخدم
لــة بيــن االنتعــاش واإلصــالح وإرجــاع الُعْشــر تلقائيــة. فبــدون إرجاع الُعْشــر هلل، يشــوب  الصِّ
االنتعــاش واإلصــالح الفتــور، هــذا إن كان ذلــك يَُعــد انتعاًشــا مــن األســاس. فــي أحيــاٍن كثيــرة، 
نقــف نحــن المســيحيين جامديــن بــال ِحــراك علــى الهاِمــش فــي الوقــت الــذي يجــب علينــا 
ــا  ــان التزاًم ــالح يتطلَّب ــاش واإلص ــرب. االنتع ــب ال ــى جان ــاط إل ــاركين بنش ــون ُمش ــه أن نك في
ــا  ــا إرجــاع م ــإن رفضن ــد. ف ــزام والتَّعهُّ ــك االلت ــن ذل ــًدا، وإرجــاع الُعشــر هلل هــو جــزء ِم وتعهُّ

ــا، فــال نســتطيع أن نتوقَّــع منــه تلبيــة مــا نطلبــه. يطلبــه هللا منَّ
ــا أن  ــور 8٥: ٦(. علين ــا )مزم ــس خارجه ــة، ولي ــي الكنيس ــان ف ــالح يحدث ــاش واإلص االنتع
نســعى إلــى هللا طلبًــا لالنتعــاش )مزمــور 80: 1٩( وإصــالح »األعمــال األولــى« )رؤيــا يوحنــا 2: 

٥(. اإلصــالح يجــب أن يحــدث بخصــوص مــا نحتفــظ بــه ومــا نرجعــه إلــى هللا.
اِفــع  الفــرق ليــس فــي العمــل، ولكــن فــي قــرار العقــل والّنوايــا التــي تُظِهــر الهــدف أو الدَّ

دة. وااللتــزام. والنتائــج ســتكون زيــادة فــي اإليمــان، ورؤيــة روحيــة حــادَّة، وأمانــة متجــدِّ
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س،  لمزيــد مــن الــدرس: هللا هــو مصــدر كل العهــود التــي وردت فــي الكتــاب الُمَقــدَّ
وكان لــه دور القيــادة ليجــذب شــعبه للدخــول فــي تلــك العهــود )عبرانييــن 8: 10(. إنَّ وعــد 

العهــد هــو انعــكاس لِنعمــة هللا ومحبَّتــه ورغبتــه فــي خالصنــا.
ــي، شــروط العهــد، االلتــزام بشــروط العهــد  ــن العهــد مــع هللا أشــياء كثيــرة: هللا، الُمتَلقِّ يتضمَّ
ــج  ــات المنصــوص عليهــا فــي حــال اإلخــالل بحفــظ العهــد، والنتائ ــن، العقوب ــن كال الطرفي ِم
المنشــودة أو الحصيلــة المرغــوب بهــا. إنَّ مفهــوم إرجــاع الُعْشــر يعكــس كل هــذه العناصــر 
ــق  ــا يتعل ــه فيم ــن هللا ووكالئ ــاص بي ــد الخ ــرر العه ــات تك ــذه اآلي ــي ٣: ٩، 10. ه ــي مالخ ف
ــا  ــا أنن ــة من ــة ُمعلن ــك دالل ــد، فتل ــل هــذا العه ــي مث ــا ف ــن ندخــل طرفً ــر. فحي بإرجــاع الُعْش
نعتــرض علــى المبــادئ المادِّيَّــة لنظــام االســتهالك، ونبرهــن أنَّــه يُْمِكــُن أَْن يَْخــُرَج َشــْيٌء َصالـِـٌح 

د. ــٍب ُمتجــدِّ ِمــْن قَلْ
»الـروح األنانيـة المنغلقـة تمنـع اإلنسـان ِمـن إعطـاء هللا مـا هـو ملـك لـه. صنـع هللا عهـًدا 
م مملكة المسـيح، فسـوف  ـا مـع اإلنسـان، فـإذا هـو خصـص بانتظـام الجـزء الُمعيَّـن لتقـدُّ خاصًّ
ا هـو ُملك هلل، فـاهلل يُعلِن  يفيـض هللا عليـه بركـة حتـى ال توسـع. أمـا إذا أْمَسـك اإلنسـان يده عمَّ

بوضـوح: ›قـد لعنتـم لعًنـا‹ « )روح النبـوة، إرشـادات حـول الوكالـة المسـيحية، صفحـة ٧٧(.
العيــش فــي عالقــة عهــد مــع هللا لــه مســؤوليات. نحــن نتمتَّــع بمواعيــد العهــد، ولكننــا فــي 
كثيــر مــن األحيــان نكــره األوامــر والمســؤوليات. ولكــنَّ العهــد فــي هــذا الســياق هــو اتِّفــاق 

بيــن طرفيــن، وإرجــاع الُعْشــر هــو جــزء ِمــن عيشــنا ضمــن ذلــك العهــد.

أسئلة للنقاش
ا من جانبنا؟ 1. لماذا يُعَتَبر إرجاع الُعْشر إلى هللا عمُل إيمان هام جدًّ

ــدوري أن  ــي مق ــس ف ــول: ›لي ــى شــخص يق ــا إل هه ــك أن توجِّ ــات يمكن ــة كلم 2. أيَّ
ــل عــبء إرجــاع الُعْشــر‹؟ كيــف يمكنــك أن تُســاعد شــخًصا يــرى نفســه فــي  أتحمَّ

ــه للمســاعدة؟ ــذي يمكــن عمل ــك الوضــع؟ وبجانــب الكلمــات، مــا ال ــل ذل مث
٣. كان الســؤال األخيــر فــي درس يــوم األربعــاء يقــول: مــاذا تســتطيع فعلــه لكــي 
س  تحتفــظ فــي قلبــك وعقلــك بالوعــي الدائــم أنَّ الُعْشــر الــذي تُرِجعــه هــو مقــدَّ
فعــاًل؟ مــاذا كانــت بعــض إجاباتــك؟ كيــف تؤثِّــر حقيقــة قدســيَّة الُعْشــر فــي التزامــك 

بإرجاعــه؟

 

 

 

تأثير إرجاع الُعْشر هلل

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: مرقــس ١٦: ١٥؛ ١بطــرس ٣: ٨، ٩؛ ١كورنثــوس ٩: ١٤؛ روميــة 

.٣: ١٩-٢٤

ــن  ــة، ِم س ــياء الُمقدَّ ــي األش ــون ف ــن يَْعَملُ ــون أنَّ الذي ــُتم تَْعلَم ــظ: »ألس ــة الحف آي
الهيــكل يأكلــون. الذيــن ياُلزمــون المذبــح يُشــاركون المذبــح؟ هكــذا أيًضــا أَمــَر الــرب: 

ــوس ٩: 1٣، 14(. ــل يعيشــون« )1كورنث ــن اإلنجي ــل، ِم ــاُدون باإلنجي ــن يَُن أنَّ الذي

كما رأينا في درس األسبوع الماضي، فإنَّ إرجاع الُعْشر هلل هو تعبير هام عن اإليمان. إنَّه أحد 
بوا أنُفَسُكم، هل أنتم في اإليمان؟ امتَِحُنوا أنُفَسُكم.  الطُرُق إلظهار أو اختبار حقيقة إعالن إيماننا. »جرِّ
أم لستم تعرفون أنُفَسُكم أنَّ يسوع المسيح هو فيكم، إْن لم تكونوا مرفوضين« )2كورنثوس 1٣: ٥(.

كانــت أوَّل إشــارة إلــى الُعْشــر هــي تقديــم إبراهيــم الُعْشــر إلــى َملِْكــي َصــاِدق )تكويــن 
ــكل )2  ــي الهي ــم ف ــر خدماته ــر نظي ــا الُعْش ــو الوي أيًض ــن ٧: 4(. أخــذ بن 14: 18-20؛ عبرانيي
ــص لَِدعــم اإلنجيــل. وهــو بمفهومــه الصحيــح  أخبــار األيــام ٣1: 4-10(. واليــوم، الُعْشــر ُمَخصَّ

ــا لعالقتنــا مــع هللا. ــر ِمعيــاًرا أو مقياًســا روحيً يُعتَبَ
إن نظــام إرجــاع الُعْشــر هــو خطــة وضعهــا هللا. لذلــك، نحــن بحاجــة إلــى إرجــاع الُعْشــِر 
ومعرفــة كيــف يتــم اســتخدامه فــي الكنيســة للقيــام بعمــل هللا. لقــد وضــع هللا هــذه الخطــة 
ــر يُظهــر مــدى  ــة. فــي الواقــع، إن إرجــاع الُعْش ــا الروحي ــى أن ننمــو فــي حياتن ليســاعدنا عل
قربنــا هلل فــي قلوبنــا. إّن نظــام إرجــاع الُعْشــر هــو خطَّــة هللا لِلِكــرازة باإلنجيــل. لذلــك، يجــب 

أن يكــون إرجــاع الُعْشــر هــو أول عمــل يقــوم بــه الــوكالء. 
ــاذا  ــه، وم ــة توزيع ــر: طريق ــا إزاء إرجــاع الُعْش ــل نَظْرَتن ــي هــذا األســبوع، ســوف نُواِص ف

ــة. ــا الروحيَّ ــى حياتن ــره عل ــدى تأثي ــن، وم ــي لآلخري يعن

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٢٤ شباط )فبراير(. * نرجو التَّعمُّ
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تأثير إرجاع الُعْشر هلل

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: مرقــس ١٦: ١٥؛ ١بطــرس ٣: ٨، ٩؛ ١كورنثــوس ٩: ١٤؛ روميــة 

.٣: ١٩-٢٤

ــن  ــة، ِم س ــياء الُمقدَّ ــي األش ــون ف ــن يَْعَملُ ــون أنَّ الذي ــُتم تَْعلَم ــظ: »ألس ــة الحف آي
الهيــكل يأكلــون. الذيــن ياُلزمــون المذبــح يُشــاركون المذبــح؟ هكــذا أيًضــا أَمــَر الــرب: 

ــوس ٩: 1٣، 14(. ــل يعيشــون« )1كورنث ــن اإلنجي ــل، ِم ــاُدون باإلنجي ــن يَُن أنَّ الذي

كما رأينا في درس األسبوع الماضي، فإنَّ إرجاع الُعْشر هلل هو تعبير هام عن اإليمان. إنَّه أحد 
بوا أنُفَسُكم، هل أنتم في اإليمان؟ امتَِحُنوا أنُفَسُكم.  الطُرُق إلظهار أو اختبار حقيقة إعالن إيماننا. »جرِّ
أم لستم تعرفون أنُفَسُكم أنَّ يسوع المسيح هو فيكم، إْن لم تكونوا مرفوضين« )2كورنثوس 1٣: ٥(.

كانــت أوَّل إشــارة إلــى الُعْشــر هــي تقديــم إبراهيــم الُعْشــر إلــى َملِْكــي َصــاِدق )تكويــن 
ــكل )2  ــي الهي ــم ف ــر خدماته ــر نظي ــا الُعْش ــو الوي أيًض ــن ٧: 4(. أخــذ بن 14: 18-20؛ عبرانيي
ــص لَِدعــم اإلنجيــل. وهــو بمفهومــه الصحيــح  أخبــار األيــام ٣1: 4-10(. واليــوم، الُعْشــر ُمَخصَّ

ــا لعالقتنــا مــع هللا. ــر ِمعيــاًرا أو مقياًســا روحيً يُعتَبَ
إن نظــام إرجــاع الُعْشــر هــو خطــة وضعهــا هللا. لذلــك، نحــن بحاجــة إلــى إرجــاع الُعْشــِر 
ومعرفــة كيــف يتــم اســتخدامه فــي الكنيســة للقيــام بعمــل هللا. لقــد وضــع هللا هــذه الخطــة 
ــر يُظهــر مــدى  ــة. فــي الواقــع، إن إرجــاع الُعْش ــا الروحي ــى أن ننمــو فــي حياتن ليســاعدنا عل
قربنــا هلل فــي قلوبنــا. إّن نظــام إرجــاع الُعْشــر هــو خطَّــة هللا لِلِكــرازة باإلنجيــل. لذلــك، يجــب 

أن يكــون إرجــاع الُعْشــر هــو أول عمــل يقــوم بــه الــوكالء. 
ــاذا  ــه، وم ــة توزيع ــر: طريق ــا إزاء إرجــاع الُعْش ــل نَظْرَتن ــي هــذا األســبوع، ســوف نُواِص ف

ــة. ــا الروحيَّ ــى حياتن ــره عل ــدى تأثي ــن، وم ــي لآلخري يعن

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٢٤ شباط )فبراير(. * نرجو التَّعمُّ
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١٨ شباط )فبراير( األحد

مًعا نُموِّل الِكرازة )الِبشارة، الُمرسلِيَّة(
ــم أن  ــذوا« و»َعلِّموه ــس 1٦: 1٥( و»تلِم ــل« )مرق ــرزوا باإلنجي ــاًل: »اك ــوع قائ ــا يس يأمرن
يحفظــوا جميــع مــا أوَصيْتُُكــم بــه« )متــى 28: 1٩، 20(. وهكــذا يرغــب هللا فــي أن نُشــارك فــي 
أهــم عمــل علــى هــذه األرض: أن نأتــي بالنَّــاس إلــى المســيح. إنَّ تمويــل هــذه الُمرســلية ِمــن 
ــا هــو مســؤولية الوكيــل المســيحي. ُمشــاركتنا فــي هــذا العمــل  المــوارد التــي وهبهــا هللا لن
ــق التزامنــا وتعهُّدنــا فــي تقديــم المســيح لآلخريــن. علــى كل تلميــذ للمســيح، وكل وكيــل  تُعمِّ
س.  ــر كامــاًل ألجــل هــذا العمــل الُمقــدَّ ــَع الُعْش ــرَّب أن يُرِج ــل فــي حقــل ال ــِخي، وكل عاِم َس
ــوِّي  ــا تُق ــالة، مثلم ــل الرِّس ــي تموي ــاء ف ــون أمن ــدة ألن نك ــب الوح ــي طَلَ ــي ف ــب أْن نصلِّ يج

المرســلية الناجحــة وحــدة إيماننــا.

ــق عليهــا هللا إلنجــاز هــذه الُمرســليَّة؟ مــاذا تعنــي  ــة التــي واَف ــة الماليَّ مــا هــي الخطَّ
ــي  ــي بيت ــون ف ــر »ليك ــي تعبي ــاذا يعن ــي ٣: 1٠(؟ وم ــوِر« )مالخ ــع الُْعُش ــارة »جمي ِعب

ــي ٣: 1٠(؟ ــام« )مالخ طع

 

ـــن 14: 20؛  ـــم ويعقـــوب )تكوي ـــام إبراهي ـــُذ أي ـــا، يقدمـــون الُعشـــَر ُمن ـــاس، كمـــا رأين كان الن
ـــم كنيســـة هللا.  ـــام يدع ـــن نظ ـــُر هـــو جـــزء ِم ـــا. الُعْش ـــك أيًض ـــل ذل ـــا قب ـــن 28: 22(، وربم تكوي
ـــة  ـــر عدال ـــلوب األكث ـــة هللا، واألس ـــل كنيس ـــدر لتموي ـــم مص ـــو أعظ ـــر ه ـــاع الُعْش ـــام إرج إن نظ

ـــالة هللا.  ـــل رس لَِحْم
م غالبيــة المســيحيين القليــل نســبيًا لتمويل رســالة هللا. فلو كان  فــي مجتمعاتنــا اليــوم، يُقــدِّ
كل مســيحي يُرِْجــع الُعْشــر بأمانــة، لكانــت النتيجــة ســتكون »فــوق مــا نتخيَّــل، وُمدِهشــة حًقا، 
،Christian Smith and Michael O. Emerson، Passing the Plate( »وفــوق إدراكنــا تقريبًا 

صفحة 2٧(.
كان هلل فــي كل عصــر أنــاٌس علــى اســتعداد ألن يموِّلــوا خدمتــه ورســالته. إنهــا مســؤوليتنا 
ــدم  ــال ع ــا احتم ــة. ال يمكنن ــة العالمي ــذه المهم ــل ه ــا لتموي ــل مًع ــدرِك ونعم ــا أن نُ جميًع
ــا  ي الموضــوع أمامن ــل رســالة هللا. إنَّ التَّحــدِّ ــم واإلهمــال والفوضــى فــي مســألة تموي التنظي
ــرُك )نُْهِمــل( بيــَت  ــا كان أمــام الشــعب والالوييــن الذيــن قالــوا لنحميــا: »ال نَتْ هــو أعظــم ممَّ
ــي  ــن ف ــا واجــه المؤمني ــة ممَّ ــر رهب ــا 10: ٣٩(. وهــذا التحــدي هــو أيضــاً أكث ــا« )نحمي إلهن
ــدوا روحيًّــا  يــن أن يتوحَّ ســنوات القــرن التاســع عشــر. اليــوم، يجــب علــى األعضــاء ورجــال الدِّ

ــوِّل الرِّســالة. ــا بطريقــة تســتطيع أن تلبــي األهــداف الشــاملة وتُم ــدوا جهودهــم ماليًّ ويُوحِّ
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ــر فــي حجــم المرســلية التبشــيرية لألدفنتســت فــي العالــم )انظــر رؤيــا يوحنــا  َفكِّ
14: ٦، ٧(. كيــف يـُـدرك كل واحــد منَّــا مســؤوليته بخصــوص الُمســاهمة فــي تمويــل 

هــذا العمــل؟

١٩ شباط )فبراير( االثنين

بركات هللا
كمــا رأينــا فــي مالخــي ٣: 10، وعــد هللا ببركــة عظيمــة لألمنــاء فــي إرجــاع عشــورهم. مــع 
ذلــك، ال ينبغــي أن نعتقــد أن هــذه اآليــة تعنــي أننــا ســوف نتلقــى فقــط الكثيــر مــن البــركات 
الماديــة نتيجــة إرجاعنــا للعشــور. إنَّ هــذه الفكــرة محــدودة للغايــة وهــي تظهــر أننــا أخفقنــا 

فــي فهــم المعنــى الحقيقــي لوعــود هللا لنــا. 
ــة كمــا هــي بركــة زمنيــة. إنَّ معنــى بركــة هللا يظهــر  البركــة فــي مالخــي هــي بركــة روحيَّ
ــا هــو  ــا م ــا هللا دائًم ــل به ــي يعم ــة الت ــال والكيفي ــي الخــالص والســعادة وراحــة الب ــا ف جليًّ
لخيرنــا. كذلــك، عندمــا يُباركنــا الــرب، نكــون ُملزميــن أن نشــارك بركاتــه مــع اآلخريــن الذيــن 
ــا. فإننــا قــد تباركنــا لنكــون بركــة لآلخريــن. ومــن خاللنــا يســتطيع الــرب  ــا منَّ هــم أقــلُّ حظً

بســط بركاتــه إلــى أماكــن أخــرى.

اقــرأ 1بطــرس ٣: 8، ٩. مــاذا يقــول لنــا بطــرس حــول العالقــة بيــن كوننــا ُمباَركيــن ِمــن 
هللا وبيــن أن نكــون بََركَــة لآلخريــن؟

 

ــة  ــا بَرَكَ ــون أيًض ــارَك، ونك ــر هلل. فنحــن نُب ــن إرجــاع الُعْش ــي ِم ــة ُمزدوجــة تأت ــد بَرَك توَج
ــا أعطانــا هللا. إنَّ بــركات هللا نحونــا تصــل إلينــا داخليـًـا وتصــل  لآلخريــن. نســتطيع أن نُعطــي ممَّ
لآلخريــن خارجيًــا. »أَْعطـُـوا تُْعطـَـْوا ... ألَنَّــُه ِبَنْفــِس الَْكيـْـِل الَّــِذي ِبــِه تَِكيلـُـوَن يـُـَكاُل لَُكــْم« )لوقــا 

.)٣8 :٦

اقرأ أعمال الرسل 2٠: ٣٥. كيف ينطبق هذا على إرجاع الُعْشر أيًضا؟

 

أعظــم بَرَكــة يُعلِّمنــا إيَّاهــا إرجــاع الُعْشــر هــي الثِّقــة بــاهلل )إرميــا 1٧: ٧(. »تأســس النظــام 
الخــاص بإرجــاع الُعْشــر علــى مبــدأ ثابــت ثبــات شــريعة هللا. كان نظــام إرجــاع الُعْشــر هــذا 
بَرَكَــة لليهــود، وإال لمــا كان هللا أعطــاه لهــم. وهكــذا ســيكون بَرَكَــة لــكل الذيــن يمارســونه إلــى 



٦٠

نهايــة الزمــان. لــم ينشــئ أبونــا الســماوي خطَّــة »منهجيَّــة العطــاء« إلثــراء ذاتــه، بــل ليكــون 
بركــة عظيمــة لإلنســان. لقــد رأى هللا أنَّ نظــام التَصــّدق واإلحســان هــذا هــو تماًمــا مــا يحتــاج 

إليــه اإلنســان« )روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، صفحــة 404، 40٥(.

فكِّــر فــي أوقــات بــاَركََك هللا فيهــا عــن طريــق ِخْدَمــة ُقدمــت لــك مــن قبــل شــخص 
آخــر. كيــف يمكنــك أن تذهــب وتقــوم بخدمــة اآلخريــن بطريقــة مماثلــة؟

٢٠ شباط )فبراير( الثالثاء

الغرض ِمن إرجاع الُعْشر
ــُه«  َ ــتَِحٌق أْجرَت ــل ُمْس ــا. والفاِع ــوًرا دارًس ــمَّ ث ــاًل: »ال تَُك ــاوس قائِ ــى تيموث ــس إل ــب بول يكت
)1تيموثــاوس ٥: 18(. يقتبــس بولــس مــا قالــه موســى فــي تثنيــة 2٥: 4 حــول كَــمِّ الثَّــْور فــي 
ِدَراِســِه، ومــا قالــه يســوع فــي لوقــا 10: ٧ بخصــوص الفاِعــل ُمْســتَحق أجــره. يبــدو أنَّ التعبيــر 
ــْور ِمــن الحنطــة  ــْور كان َمثَــاًل شــائًِعا، ويُعطــي المعنــى أنــه ِمــن العــدل أن يــأكل الثَّ عــن الثَّ
أثنــاء َعَملِــِه. والمثــل الثانــي يُعطــي ذات المعنــى أنَّ العامــل الُمخلِــص الــذي يكــرز باإلنجيــل 

يســتحق أجــره.
يخلــق هللا األشــياء ويُديرهــا حســب أنظمــة، فهــو الــذي أبــدع النظــام الشمســي، والنظــام 
ــون نظــام  ــر. اســتعمل الالوي ــك كثي ــر ذل ــي، وغي ــاز العصب ــاز الهضمــي، والجه ــي، والجه البيئ
الُْعْشــر )ِســْفر العــدد 18: 2٦( للعنايــة بالهيــكل وإلعالــة أنفســهم. وَمــن يَُشــاِبهون ذلــك فــي 
الزمــن الُمعاصــر هــم أولئــك الذيــن يُكرُِّســون أنفســهم للِِكــرازة باإلنجيــل. إنَّ نظــام العشــور 
الــذي وضعــه هللا، هــو الســبيل الــذي اختــاره لَِدْعــم الخدمــة، وقــد كان معمــواًل بــه علــى مــدى 
ــرَّب، بواســطة العشــور، هــو أمــر  ــن فــي حقــل ال ــخ الخــالص. إًذا، فدعــم هــؤالء العاملي تاري

راســخ وأساســي.

ــن  : أنَّ الذي ــرَّبُّ ــَر ال ــارة »أَم ــي لعب ــى األخالق ــا هــو المعن ــس وم ــه بول ــذي يعني ــا ال م
يُنــادون باإلنجيــل، ِمــن اإلنجيــل يعيشــون« )1كورنثــوس ٩: 14(؟ مــاذا تُعلِّمنــا اآليــات 
الــواردة فــي 2كورنثــوس 11: ٧-1٠ عــن الحاجــة لَِدعــم أولئــك الذيــن ينشــرون بشــارة 

اإلنجيــل؟

 

ــس أخــرى، آِخــًذا أجــرَة ألجــل ِخْدَمِتُكــم« )2كورنثــوس  ــلَبُْت كنائِ عندمــا قــال بولــس: »َس
11: 8(، كان يتكلَّــم ســاِخرًا بأنَّــه أخــذ أجــرًة ِمــن كنيســة فقيــرة فــي مقدونيــة بينمــا كان يخــدم 
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فــي كنيســة غنيــة فــي كورنثــوس. والنقطــة التــي أراد بولــس لكنيســة كورنثــوس االنتبــاه إليهــا 
ون أجرتهــم. هــي أنَّ الذيــن يكــرزون باإلنجيــل يســتحقُّ

د، ويجــب أن يظــلَّ كذلــك. »يُفــَرز الُعْشــر الســتعماٍل خــاص.  يُْســتَْخَدم الُعْشــر لَِغــرٍَض ُمحــدَّ
ــالة هللا  ــون رس ــن يحمل ــِم الذي ــا لَِدْع ــرَّس خصيًص ــه ُمك ــراء. إن ــَد الُفق ــاره رصي ــب اعتب ال يج
ــة  ــول الوكال ــادات ح ــوة، إرش ــرض« )روح النب ــذا الغ ــن ه ــه ع ــب تحويل ــم؛ وال يج ــى العال إل

ــة 10٣(. ــيحية، صفح المس

اقرأ الويين 2٧: ٣٠. بأيَّة طرق ينطبق علينا هذا المبدأ الوارد ُهنا؟

٢١ شباط )فبراير( األربعاء

الَخزنة
ــج  ــن للثل ــور ٣٣: ٧(، وخزائ ــاه )مزم ــن للمي ــا 10: 1٣(، وخزائ ــح )إرمي ــن للري ــه خزائِ هللا ل
ــدى هللا  ــة ل ــن قيم ــر الخزائِ ــن أكث ــا. لك ــا جميًع ــم فيه ــو يتحكَّ ــوب ٣8: 22(، وه ــرَد )أي والبَ
ــا  ــٍر فــي إســرائيل ميراثً ــم كلَّ ُعْش ــي قــد أعطيتُه ــو الوي، فإن ــا بن ــن الُعشــور. »وأمَّ هــي خزائ
ِعــَوَض خدَمِتهــم التــي يخدمونهــا، ِخْدَمــة خيمــة االجتمــاع« )ِســْفر العــدد 18: 21(. هــذه اآليــة 
ــن أوَّل ِذكْــٍر لَِمــكان ِحْفــظ الُعشــور، ويُطلــق عليهــا اليــوم اســم »مبــدأ الخزنــة«. أَمــَر هللا  تتضمَّ
اإلســرائيليين أن يأتــوا بالُعشــور إلــى المــكان الــذي اختــاره هــو )تثنيــة 12: ٥، ٦(. فــي عهــد 
ســليمان، كانــت الُعشــور تُــردُّ إلــى هيــكل أورشــليم. عــرف اإلســرائيليون بــكل بســاطة مــاذا 
ــِة«  وأيــن كانــت الخزنــة عندمــا قــال لهــم النبــي مالخــي: »هاتــوا جميــع الُْعُشــوِر إلــى الَْخزْنَ
)مالخــي ٣: 10(. الَْخزْنَــُة كانــت تــدلُّ علــى الموقــع حيــث تُقــام الخدمــات الدينيــة والمــكان 

الــذي منــه يحصــل الالويــون علــى مصــدر معيشــتهم.

س للتعريــف عــن الَْخزْنـَـِة؟ 1 أخبــار األيــام  أيَّــة أســماء أخــرى َوَرَدْت فــي الكتــاب الُمَقــدَّ
2٦: 2٠؛ 2أخبــار ٣1: 11-1٣؛ نحميــا 1٠: ٣8.

 

ــه  ــصَّ علي ــذي ن ــوذج ال ــال أو النم ــو المث ــِة ه ــى الَْخزْنَ ــة إل س ــور المقدَّ ــم العش إنَّ تقدي
اإلنجيــل. كان هلل، فــي كل ُحقبــة، خزنــة مركزيــة إلدارة الُْعُشــور. وكنيســة األدفنتســت الســبتيين 
حــول العالــم تقبــل مبــدأ الَْخزْنـَـِة وتُمارســه. تحــثُّ الكنيســة أعضاءهــا علــى تقديــم عشــورهم 
ــة التــي يحتفظــون فيهــا بعضويتهــم. وِمــن  إلــى مركــز اإلرســالية ِمــن خــالل الكنيســة المحليَّ

ام رواتبهــم. هــذه الخزينــة يتقاضــى الُخــدَّ
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ــك  ــة تل ــر. ولتلبي ــر فأكث ــاعدة أكث ــوات للمس ــتزداد الدع ــع، س ــل هللا ويتَِّس ــد عم »إذ يمت
الدعــوات، علــى المســيحيين أن يتنبَّهــوا إلــى أمــر الــرب، ’هاتــوا جميــع الُْعُشــور إلــى الَْخزْنَــِة 
مون هلل عشــورهم  ليكــون فــي بيتــي طعــام’ )مالخــي ٣: 10(. لــو أنَّ المســيحيين الُمخلِصين يُقدِّ
بأمانــة، ســتمتلئ الَْخزْنـَـة. عندهــا، لــن تكــون هنــاك حاجــة إلقامــة المعــارض أو المســابقات أو 
حفــالت مــرح لجمــع التَّبرُّعــات لدعــم عمــل اإلنجيــل« )روح النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 

.)٣٣8

ــى أي مــكان  ــاس أرســلوا عشــورهم إل ــو أنَّ الن ــن أن يحــدث ل ــاذا يُمِك ــي م ــر ف فكِّ
يريدونــه! لــو َحــَدَث ذلــك، مــاذا يُْمِكــن أن يَْحــُدث لَِعَمــِل هللا؟ وبالتالــي، مــا أهميَّــة 

ــص لــه؟ إرســال العشــور إلــى المــكان الُمخصَّ

٢٢ شباط )فبراير( الخميس

العشور والخالص باإليمان

ــن  ــا الــذي نتعلَّمــه ِم ــَور إيمانن اقــرأ روميــة ٣: 1٩-24. مــا هــو الحــق األساســي، َوِمْح
ــا؟ ــظ هــذا التعليــم كأســاس إليمانن ــا أن نَْحَف ــا دائًِم هــذه اآليــات؟ لمــاذا يجــب علين

 

 

ــا  إنَّ جوهــر رســالة اإلنجيــل هــو أنَّ جميعنــا ال نســتحق الخــالص )روميــة ٣: 2٣(. فلــو كُنَّ
ه، لــكان ذلــك نتيجــة َجَدارَتَنــا وأعمالنــا، وهــذا ُمناِقــض لتعاليــم اإلنجيــل. نســتحقُّ

اقرأ رومية 4: 1-٥. ماذا تُعلِّمنا هذه اآليات عن النِّعمة ِخالًفا لالستحقاق باألعمال؟

 

ين. الخــالص يأتــي  وهكــذا، فالخــالص هــو عطيَّــة )أفســس 2: 8، ٩( ُمِنَحــت لَِعــَدم الُمْســتَحقِّ
نتيجــة اســتحقاق التضحيــة الكاملــة للمســيح نفســه والتــي تُحَســب لنــا. وبالنســبة للعشــور، 
فــال اســتحقاق لنــا ِمــن هللا بإرجــاع الُْعُشــور لــه. بعــد كل ذلــك، فــإذا كان الُْعْشــر ملــًكا هلل أصــاًل، 

فــأي اســتحقاٍق يُْمِكــن أن يأتــي عندمــا نُرِجعــه لــه؟
إرجــاع الُعْشــر ليــس عمــاًل نقــوم بــه لِيُخلِّصنــا، فهــو ليــس أكثــر مــن أي عمــل صالــح ُخلقنــا 
ــي المســيح يســوع  ــن ف ــُه، مخلوقي ــا نحــن َعَملُ ــه كمســيحيين. »ألنن ــه ونســلك في هللا لنفعل

هــا لكــي نَْســلُك فيهــا« )أفســس 2: 10(. ألعمــاٍل صالحــة، قــد َســبََق هللا فأعدَّ
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يـًـا لَِمــا  ــا متواِضًعــا وُمطيًعــا أو ُمتََعنِّتـًـا وُمتحدِّ مــع ذلــك، فــإنَّ إرجــاع الُْعْشــر يُظِهــر موِقًفــا إمَّ
طَلـَـَب منَّــا هللا أن نفعلــه. إذا كُنَّــا نُحــب هللا، ســوف نُطيعــه. وإرجــاع الُعْشــر هــو تعبيــر ظاهري 
عــن إدراكنــا بأننــا بالفعــل ُمجــرَّد وكالء هنــا، وبأننــا نَِديــن هلل بــكل شــيء. فكمــا أنَّ الســبت 
ــؤدِّي نفــس الغــرض:  ــن أن ي ــر يُمِك ــإنَّ إرجــاع الُْعْش ــادي، ف ــق والف ــذكار عــن هللا الخال هــو ت
فهــو يُذكِّرنــا بأننــا لســنا ألنفســنا، وبــأنَّ حياتنــا وخالصنــا همــا عطايــا ِمــن هللا. ونتيجــة لذلــك، 
يمكننــا أن نُــدرك تلــك الحقيقــة ونعيــش حيــاة اإليمــان، ُمعترفيــن بــأنَّ إرجاعنــا للُْعْشــر هــو 

تعبيــر حقيقــي وملمــوس إليماننــا هــذا.

ماذا تقول لنا اآليات الواردة في لوقا 21: 1-4 حول معنى أن نحيا باإليمان؟

٢٣ شباط )فبراير( الجمعة

ا أن ننسى بأنَّ كُلَّ نَسمة، وكُلَّ دقَّة قلب، وكل لحظة  هل جدًّ لمزيد من الدرس: ِمن السَّ
ِمن وجودنا تأتي فقط ِمن الرَّب. في سفر أعمال الرسل، األصحاح السابع عشر، يُخاِطب بولس 
شعب أثينا عن هللا الحقيقي، الذي هو ليس الخالِق فحسب )»اإلله الذي خلق العالم وكل ما 
فيه« )أعمال الرُّسل 1٧: 24(، ولكنه أيًضا الُمعين: »ألننا بِه نحيا ونتحرَّك ونُْوَجد« )أعمال الرُُّسل 
1٧: 28(. لم يعرف األثينُّيون عن اإلله الحقيقي، أما نحن كمسيحيين فنعرف، وهذه المعرفة 
يجب أن تكون مركزية في أسلوب حياتنا. إن مطاليب الرب العادلة مّنا كثيرة، وكنتيجة، علينا أن 

نحيا بموجب هذه المطاليب:
»وهكــذا الحــال مــع مطاليــب هللا ِمّنــا. فهــو يضــع كنــوزه فــي أيــدي البشــر، ولكنــه يطلــب 
ــع  ــب هللا أن يوض ــه. يطل ــل عمل ــن أج ــٍة ِم ــا بأمان ــع جانبً ــوز يُوَض ــذه الكن ــن ه ــرًا ِم أنَّ ُعش
س ويجــب  هــذا الجــزء فــي خزينتــه. يجــب إرجــاع الُعْشــر لــه كملكيَّتــه الخاصــة؛ فهــو ُمقــدَّ
ــع أنحــاء  ــى جمي ــون رســالة الخــالص إل ــن يحمل ســة، لَِدعــم الذي ــي أعمــاٍل ُمقدَّ اســتعماله ف
ــا إلــى خزينــة هللا،  ــه يحتفــظ بهــذا الجــزء، لتبقــى الوســائل الماليــة متدفِّقــة دائًم ــم. إنَّ العال
وحتــى يصــل نــور الحــق إلــى القريبيــن والبعيديــن. وبطاعتنــا األمينــة لهــذا المطلــب، نَْعتـَـرِف 
بــأنَّ كل األشــياء هــي ملــك للــرب« )روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، المجلــد الســادس، صفحــة 

.)٣8٦
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أسئلة للنقاش
1. »الوقــُت يمضــي ســريًعا نحــو األبديــة. دعونــا ال نُمســك يدنــا عــن هللا فيمــا هــو 
م دون  ُملــك لــه. دعونــا ال نمتنــع عــن تقديــم كل مــا لدينــا لــه، رغــم أنهــا ال تُقــدَّ
اســتحقاق، وال يُمكــن التشــّبث بهــا دون خــراب. يطلــب هللا قلًبــا كاِمــاًل؛ فأعِطــه لــه؛ 
إنــه ملــك لــه بالخليقــة وبالفــداء. إنــه يطلــب عقلــك؛ أَعطــه لــه؛ فهــو ملكــه. وهــو 
يطلــب أموالــك؛ أعطهــا لــه؛ فهــي ملكــه« )روح النبــوة، أعمــال الرســل صفحــة ٥٦٦(. 
مــاذا تقصــد إلــن هوايــت بقولهــا: »ال تمســك يــدك عــن هللا فيمــا هــو ملــك لــه... 
رغــم أنهــا ال تُقــدم دون اســتحقاق، وال يُمكــن التشــبث بهــا دون خــراب.«؟ مــا هــو 

الشــيء الــذي نســلبه ِمــن أنفســنا عندمــا ال نُرِْجــع الُعْشــر هلل؟
ـل أكثـر فـي فكـرة تصـرُّف كل أعضـاء الكنيسـة فـي عشـورهم كيفمـا يريدون؛  2. تأمَّ
لمبـدأ  خالًفـا  عشـورهم،  يسـتحق  يعتبرونـه  مسـعًى  ألي  يرسـلونه  أنَّهـم،  بمعنـى 
»الخزنـة«. لمـاذا تُْعَتَبـر هـذه الِفكرة سـيِّئة للغاية؟ مـاذا يُمكن أن يحدث لكنيسـتنا؟ 

ة بيننـا؟ لمـاذا يُمِكـن لمثـل هـذه األعمـال أن تتسـبب فـي انشـقاقات حـادَّ
َمــت مالهــا للهيــكل رغــم  ٣. فــي لوقــا األصحــاح 21، َمــَدَح يســوع األرملــة عندمــا قدَّ
ِعلِْمــِه بــكل الفســاد الجــاري ُهنــاك. مــاذا يقــول ذلــك للذيــن يشــعرون أنَّ بإمكانهــم 
أن يَُحوِّلــوا عشــورهم لنــواحٍ أخــرى بســبب بعــض الشــكوك حــول طريقــة اســتعمال 

العشور؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدمات الّشكر

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: متــى ٦: ١٩-٢١؛ أفســس ٢: ٨؛ ١بطــرس ٤: ١٠؛ لوقــا ٧: ٣٧-٤٧؛ 

٢كورنثــوس ٨: ٨-١٥؛ ٢كورنثــوس ٩: ٦، ٧.

آيــة الحفــظ: »ألنَّــه هكــذا أحــبَّ هللا العالــم حتــى بــذل ابنــه الوحيــد لكــي ال يهلــك 
كل َمــن يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة األبديــة« )يوحنَّــا ٣: 1٦(.

تــه فــي تضحيــة يســوع، »ألَنَّــُه هَكــَذا  إلهنــا إلــه عطــاء؛ يـُـرى هــذا الحــق العظيــم بــكل قوَّ
ــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه، بَــْل تَُكــوُن لَــُه  أََحــبَّ هللُا الَْعالَــَم َحتَّــى بَــَذَل ابَْنــُه الَْوِحيــَد، لَِكــْي الَ يَْهلِ
ــم أشــرار تعرفــون أن  ــم وأنت ــإن كُنت ــة: »ف ــا ٣: 1٦(. أو فــي هــذه اآلي ــُة« )يوحن ــاُة األَبَِديَّ الَْحيَ
ــماء يُعطــي الــرُّوِح الُْقــُدس  تُعطــوا أوالدكــم عطايــا جيِّــدة، فكــم بالحــري اآلب الــذي ِمــن السَّ

للذيــن يســألونه!« )لوقــا 11: 1٣(.
هللا يُعطــي ويُعطــي؛ إنَّهــا صفتــه. وهكــذا، فعلينــا نحــن الذيــن نســعى لَِعْكــِس هــذه الصفة 
ــل مــا هــو أكثــر تناقًَضــا ِمــن عبــارة »مســيحي  أن نُعطــي كمــا يُعطــي هللا. ِمــن الصعــب تخيُّ

أنانــي« مــع صفــة هللا الِمعطــاء.
إحــدى الطــرق التــي نـَـرُدُّ بهــا مــا أعطانــا هللا إيَّــاه هــو ِمــن خــالل التقدمــات. إنَّ تقدماتنــا 
تُتيــح لنــا فُرصــة للتعبيــر عــن شــكرنا وامتناننــا ومحبَّتنــا. فــي يــوم اســتقبال يســوع للَمفدييــن 
إلــى الســماء، ســنرى أولئــك الذيــن قَِبلــوا نعمتــه، وســندرك أنَّ هــذا القبــول أصبــح ممكًنــا مــن 

خــالل تقدمــات التَّضحيــة.
ــخاء فــي العطــاء، ســواء  ــة للتقدمــات. إنَّ السَّ هــذا األســبوع، ســوف نفحــص جوانــب مهمَّ
ــر  ــان، ولُِنظِْه ــاة اإليم ــش حي ــة لنعي ــيلة قويَّ ــو وس ــا ه ــا أو مواهبن ــا أو وقتن ــن مواردن كان ِم

ــده ونخدمــه. ــذي نعب صفــات هللا ال

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٣ آذار )مارس(. * نرجو التَّعمُّ



٦٥

٢٤ شباط )فبراير( – ٢ آذار )مارس(الدرس التاسع

تقدمات الّشكر

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: متــى ٦: ١٩-٢١؛ أفســس ٢: ٨؛ ١بطــرس ٤: ١٠؛ لوقــا ٧: ٣٧-٤٧؛ 

٢كورنثــوس ٨: ٨-١٥؛ ٢كورنثــوس ٩: ٦، ٧.

آيــة الحفــظ: »ألنَّــه هكــذا أحــبَّ هللا العالــم حتــى بــذل ابنــه الوحيــد لكــي ال يهلــك 
كل َمــن يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة األبديــة« )يوحنَّــا ٣: 1٦(.

تــه فــي تضحيــة يســوع، »ألَنَّــُه هَكــَذا  إلهنــا إلــه عطــاء؛ يـُـرى هــذا الحــق العظيــم بــكل قوَّ
ــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه، بَــْل تَُكــوُن لَــُه  أََحــبَّ هللُا الَْعالَــَم َحتَّــى بَــَذَل ابَْنــُه الَْوِحيــَد، لَِكــْي الَ يَْهلِ
ــم أشــرار تعرفــون أن  ــم وأنت ــإن كُنت ــة: »ف ــا ٣: 1٦(. أو فــي هــذه اآلي ــُة« )يوحن ــاُة األَبَِديَّ الَْحيَ
ــماء يُعطــي الــرُّوِح الُْقــُدس  تُعطــوا أوالدكــم عطايــا جيِّــدة، فكــم بالحــري اآلب الــذي ِمــن السَّ

للذيــن يســألونه!« )لوقــا 11: 1٣(.
هللا يُعطــي ويُعطــي؛ إنَّهــا صفتــه. وهكــذا، فعلينــا نحــن الذيــن نســعى لَِعْكــِس هــذه الصفة 
ــل مــا هــو أكثــر تناقًَضــا ِمــن عبــارة »مســيحي  أن نُعطــي كمــا يُعطــي هللا. ِمــن الصعــب تخيُّ

أنانــي« مــع صفــة هللا الِمعطــاء.
إحــدى الطــرق التــي نـَـرُدُّ بهــا مــا أعطانــا هللا إيَّــاه هــو ِمــن خــالل التقدمــات. إنَّ تقدماتنــا 
تُتيــح لنــا فُرصــة للتعبيــر عــن شــكرنا وامتناننــا ومحبَّتنــا. فــي يــوم اســتقبال يســوع للَمفدييــن 
إلــى الســماء، ســنرى أولئــك الذيــن قَِبلــوا نعمتــه، وســندرك أنَّ هــذا القبــول أصبــح ممكًنــا مــن 

خــالل تقدمــات التَّضحيــة.
ــخاء فــي العطــاء، ســواء  ــة للتقدمــات. إنَّ السَّ هــذا األســبوع، ســوف نفحــص جوانــب مهمَّ
ــر  ــان، ولُِنظِْه ــاة اإليم ــش حي ــة لنعي ــيلة قويَّ ــو وس ــا ه ــا أو مواهبن ــا أو وقتن ــن مواردن كان ِم

ــده ونخدمــه. ــذي نعب صفــات هللا ال

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٣ آذار )مارس(. * نرجو التَّعمُّ



٦٦

٢٥ شباط )فبراير( األحد

»حيث يكون كنزك«

ا لنا، كيف نستطيع مع ذلك أن نتحرَّر  اقرأ متى ٦: 1٩-21. مع أنَّ هذه اآليات مألوفة جدًّ
ِمن القبضة القوية للكنوز األرضيَّة التي يُمكن أن تُسيطر علينا؟ )انظر كولوسي ٣: 1، 2(.

 

إن عبارة »ألنَّه حيُث يكون كنزك، هناك يكون قلبك أيًضا« )متى ٦: 21( هي ُمناشدة من 
يسوع. يُمِكن رؤية قوَّة هذه اآلية كاِملة في اآليتين السابقتين لها، حيث الُمقارنة بين االحتفاظ 
دأ  والصَّ وس  السُّ األرض:  تصف  كلمات  ثالث  ماء.  السَّ في  بها  واالحتفاظ  األرض  على  بكنوزنا 
يَر  لم  منَّا  َمن  وزائِل.  عاِبر  األرض  كنزنا على  بأنَّ  توحي  وكلها   ،)1٦: ٩ متى  )انظر  والسارقون 
رعة التي تختفي بها األشياء األرضية؟ »كل شيء في هذا العالم غير ُمستقر،  ويتعلَّم مدى السُّ
ماء عكس ذلك:  رقة والّضياع. السَّ وُمتقلِّب، وغير ُمؤكَّد، وغير آِمن وقاِبل للتسوُّس والخراب والسَّ
ماء ال يضيع  كل شيء أبدي، ال يعتريه الخراب، وهو آِمن، عمره مديد، وغير قابل للفناء. في السَّ

شيء« )C. Adelina Alexe ،Where Your Heart Belongs، صفحة 22(.
ــى  ــوف تُلق ــاًل س ــاًل أو عاِج ــل، آِج ــك القلي ــَت تمل ــى إن كُن ــك. حت ــى ممتلكاتِ ــع إل تطلَّ
ــماء  ــي السَّ ــوزه ف ــمَّ بوضــع كن ــم أن يهت ــل الحكي ــى الوكي ــن عل ــالت. ولك ــى المهم ــا إل أغلبه
ــوص  ــق بخص ــاورك القل ــن يس ــى األرض، ل ــا عل ــو ُهن ــا ه ــا لم ــاك، وخالفً ــا. هن ــاظ به لالحتف

ــب. ــرقة والنَّه ــادي والّس ــود االقتص الرّك
ــة بالوكالــة  تحتــوي اآليــات الــواردة فــي متــى ٦: 1٩-21 علــى أحــد أهــّم المفاهيــم الخاصَّ
ــك: ســوف يســحبك ويجــرّك ويضغــط  ــى قلب ــيطرة عل ــزك السَّ ــاول كن المســيحية. ســوف يُح
عليــك ويســتهويك ويُطالِبــك ويغويــك ويُرغِّبــك حتــى تخضــع لســيطرته. فــي العالــم المــادِّي، 
ا. وكلمــا ازداد تركيزنــا علــى  قلبــك يتبــع كنــزك، لذلــك، يبقــى مــكان وجــود كنــزك مهــم جــدًّ

الحاجــات األرضيــة ومكاســبها، يصعــب تفكيرنــا فــي األمــور الســماوية.
إعالننــا عــن إيماننــا بــاهلل مــع احتفاظنــا بكنزنــا هنــا علــى األرض هــو ريــاٌء ونِفــاق. يجب أن 
تتَِّفــق أعمالنــا مــع أقوالنــا. بمعنــى آخــر، نحــن نــرى كنوزنــا علــى األرض بعيوننــا، ولكــن يجــب 
ــماء بإيماننــا )2كورنثــوس ٥: ٧(. فمــع أننــا، بالطبــع، نحتــاج  أن نــرى تقدماتنــا ككنــوز فــي السَّ
إلــى أن نكــون عملييــن وأن نوفِّــر ألنفســنا احتياجاتنــا )حتــى للتقاعــد ولِمــا بعــد التقاعــد(، إال 

أنَّــه مــن األساســي أن نحتفــظ دائًمــا بالصــورة األكمــل فــي أذهاننــا، صــورة األبديــة.

اقــرأ عبرانييــن 1٠: ٣4. مــا هــي النقطــة المهمــة التــي يُشــير إليهــا الرســول بولــس 
ــماء؟ هنــا حــول الُمفارقــة بيــن الكنــز علــى األرض والكنــز فــي السَّ



٦٧

٢٦ شباط )فبراير( االثنين

وكالء النِّعمة اإللهية

ما هو الشيء اآلخر الذي أعطاه لنا هللا حسب اآلية الواردة في أفسس 2: 8؟

 

ة«. إنهــا عطيَّــة ال نســتحّقها. لقــد َســَكَب هللا نعمتــه علــى  النِّعمــة هــي »هبــة غيــر ُمســتَحقَّ
ــا، اآلن  ــه حياتن ــر نعمت ــم نرفضهــا، فســوف تُغيِّ هــذا الكوكــب، وإذا قبلناهــا بــكل بســاطة ول
ــة النِّعمــة )2كورنثــوس 8: ٩(. حتــى  ــدة فــي عطيَّ وإلــى األبــد. كل ِغنــى وقــّوة الســماء ُمجسَّ

المالئكــة يندهشــون ِمــن ِعظَــم هــذه الِهبــة )1بطــرس 1: 12(.
ِمــن بيــن كل مــا منحــه هللا لنــا، ال شــكَّ أنَّ النِّعمــة التــي لنــا فــي شــخص يســوع المســيح 
ــب  ــة الكئي ــر الخطيَّ ــاء. إنَّ تأثي ــال رج ــون ب ــة، نك ــدون النِّعم ــة. فب ــن عطيَّ ــم وأثَم ــي أعظ ه
أقــوى ِمــن أن يســتطيع اإلنســان أن يُحــرِّر نفســه منــه. حتــى طاعتنــا لشــريعة هللا ال يمكنهــا 
ــه لــو اُْعِطــَي نامــوٌس قــاِدٌر  أن تُعطينــا الحيــاة. »فهــل النامــوس ضــد مواعيــد هللا؟ حاشــا. ألنَّ
ــرُّ بالنامــوس« )غالطيــة ٣: 21(. وعلــى أي حــال، فــإن كان ألي  أن يُحيــي، لــكان بالحقيقــة الِب
ــوس ال  ــك النام ــى ذل ــول، حت ــس يق ــن بول ــوس هللا. لك ــو نام ــكان ه ــا، ل ــوٍس أن يُخلِّصن نام

ــا بالنِّعمــة. ــص، يكــون خالصن ــا أن نَْخلُ ــإن كان لن ــا. ف يســتطيع أن يُخلِّصن

لــة بيــن الوكالــة والنِّعمــة؟ اشــرح كيــف يُظهــر عطاؤنا  اقــرأ 1بطــرس 4: 1٠. مــا هــي الصِّ
هلل ولآلخريــن نعمتــه لنا؟

 

 

ــل »وكالء  ــون بالُمقاب ــا أن نك ــة هللا، علين ــة نعم ــا عطيَّ ــا إذ قَِبلن ــرس أنن ــول بط ــال الرس ق
عــة« )1بطــرس 4: 10(. لقــد وهبنــا هللا عطايــا؛ ولذلــك، علينــا  صالحيــن علــى نعمــة هللا الُمتَنوِّ
ــا أعطانــا هللا. فمــا اســتلمناه، بالنِّعمــة، ليــس لَِمســرَّتنا ومنفعتنــا فقــط، بــل ألجــل  أن نُعطــي ممَّ
انـًـا  انـًـا اُْعِطيتـُـم )هــذا هــو معنــى النِّعمــة(؛ إًذا، علينــا أن نُعطــي مجَّ م بشــارة اإلنجيــل. مجَّ تقــدُّ

بــكل الطــرق الممكنــة.

ــاًل للنعمــة  ــَت وكي ــة طــرق تســتطيع أن تكــون أن ــك. بأيَّ ــا هللا ل ــر فــي كل عطاي فكِّ
ــان؟ ــك بالمجَّ ــا هللا ل ــي منحه الت



٦8

٢٧ شباط )فبراير( الثالثاء

التَّقدمة األفضل

ة عن الدافع الصحيح لتقديم عطايانا هلل؟ اقرأ لوقا ٧: ٣٧-4٧. ماذا تُعلِّمنا هذه القصَّ

 

َدَخلـَـت مريــم الُغرفــة ورأت يســوع ُمتَِّكئـًـا إلــى المائــدة. فأخــذت »َمًنــا ِمــن ِطيــب نارديــٍن 
خالِــص كثيــر الثَّمــن« )يوحنــا 12: ٣( وَســَكبَتُْه عليــه. ظــنَّ بعضهــم أنَّ فعلهــا ذلــك لــم يكــن 

الئًقــا، باعتبــار أنَّهــا عاشــت ِعيشــة الخطيــة.
لكنَّ مريم كانت قد تحرَّرت ِمن ُسلْطَة الشيطان )لوقا 8: 2(. بعد ذلك، وبعد مشاهدتها 
قيامة لِعازر، طغى عليها شعور بالِعرفان بالجميل وبالشكر واالمتنان. كان الطِّيُب أثمن ما كانت 

تمتلكه، وكان ِفْعلُها ذاك هو سبيلها في إظهار عرفانها وامتنانها ليسوع.
ــة مــا يجــب أن يكــون هــو الدافــع الحقيقــي لتقديــم تقدماتنــا: شــكرنا  تُظْهــر هــذه القصَّ
ر  ــدَّ ــي ال تُق ــة نعمــة هللا الت ــى أي حــال، هــل يوجــد أي ردٍّ آخــر أمــام عطيَّ ــا هلل. وعل وامتنانن
ــا  ــخاء مــع عرفانن ــرُِن هــذا السَّ ــا يقتَ ــى العطــاء، وعندم ــا عل ــا يحثُّن بثمــن؟ إنَّ ســخاء هللا أيًض
وامتناننــا، فكالهمــا مًعــا يعطياننــا المعنــى الحقيقــي للعطــاء، الــذي يشــمل وقتنــا ومواهبنــا 

ــا وأجســادنا.  وممتلكاتن

ياق اختالًفا كاِماًل  اقرأ خروج ٣4: 2٦؛ الويين 22: 1٩-24؛ عدد 18: 2٩. مع اختالف السِّ
مع تعامالت اليوم، ما هو المبدأ الذي يمكننا أن نأخذه ِمن تلك اآليات حول تقدماتنا؟

 

قــد تبــدو أفضــل عطايانــا وتقدماتنــا ناِقصــة وغيــر كافيــة فــي نَظَرِنــا، ولكنهــا ذات أهميَّــة 
ــا. نحــن ال  ــا نضــع هللا أواًل فــي حياتن ــر أنن ــا، نُظِْه ــا لدين م هلل أفضــل م ــدِّ ــإذ نُق بالنســبة هلل. ف
ــا  ــا وامتنانً نُعطــي تقدمــات لكــي ننــال رضــى هللا، بــداًل مــن ذلــك، نُعطــي هلل مــا لدينــا ِعرفانً

لمــا أعطــاه هللا لنــا فــي المســيح يســوع.
»إنَّ التكريــس التــام وأعمــال الرَّحمــة المدفوعــة بــروح المحبــة والِعرفــان واالمتنــان، ســوف 
ــة  ــن التقدم ــة ِم ــة، جاِعل ــة إلهي ــة زكيَّ ــا، رائح ــة طوعيًّ م ــة والُمقدَّ ــر تقدم ــى أصغ ــض عل تفي
ر بثمــن. ولكــن، بعــد أن نُعطــي لفادينــا كل مــا يمكننــا أن نعطيــه لــه بكامــل  ــة ال تُقــدَّ عطيَّ
ــي  ــا ه ــال هللا كم ــا ألفض ــى َديِْنن ــا إل ــإذا نظرن ــا، ف ــبة لن ــه بالنس ــت قيمت ــا كان ــا، ومهم إرادتن
ا. لكــنَّ  ــاًل جــدَّ ــل ضئي ــر كاٍف ب ــه ســيبدو غي ــاه ل من ــد قدَّ ــا نكــون ق ــكل م ــا، ف ــى حقيقته عل
مونهــا كتقدمــة رائحــة زكيــة  المالئكــة يأخــذون تلــك التقدمــات، التــي تبــدو لنــا قليلــة، ويقدِّ
أمــام العــرش، ويتــم قبولهــا« )روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، المجلــد الثالــث، صفحــة ٣٩٧(.



٦٩

٢٨ شباط )فبراير( األربعاء

مقاِصد القلب
ة األرملة التي أْعطَْت ِبَسخاء. مع أنَّ تقدمتها كانت ضئيلة  ِضمن درس سابق، تطرقنا إلى قصَّ
ا  ُمقارنة بتقدمات أخرى، لكنَّها كانت سخيَّة ألنها أظهرت الطبيعة الحقيقية لصفاتِها ولَِقلِبها، ممَّ

دفع يسوع ليقول: »إِنَّ هِذِه األَرَْملََة الَْفِقيرََة أَلَْقْت أَكْثََر ِمَن الَْجِميعِ« )لوقا 21: ٣(.
هللا وحــده )يعقــوب 4: 12( يعــرف نوايانــا الحقيقيــة )أمثــال 1٦: 2؛ انظــر أيًضــا 1كورنثــوس 
4: ٥(. ِمــن الُمْمِكــن أن تكــون لنــا أفعــال صحيحــة، ولكــن بدواِفــع خاِطئــة. العطــاء ِمــن وفــرة 
المــال ال يتطلَّــب الكثيــر ِمــن اإليمــان، ولكــنَّ التضحيــة فــي العطــاء ِمــن أجــل خيــر اآلخريــن 

يُعطــي شــهادة قويَّــة لِمــا هــو فــي قلوبنــا.

ث بولــس الرســول ُهنــا بخصــوص العطــاء والحاِفــز  ــا يتحــدَّ اقــرأ 2كورنثــوس 8: 8-1٥. عمَّ
الــذي يدفعنــا للعطــاء؟ ومــا هــي المبــادئ التــي يُمكــن أن نأخذهــا ِمــن هــذه اآليــات 

حــول الوكالــة المســيحية؟

 

ــذات  ــة ال ــن خدم ــا بي ــن م د وتتباي ــدَّ ــع تتع واِف ــز والدَّ ــاء، فالحواِف ــزك للعط ــا كاَن حاِف أيًّ
ومنفعــة اآلخريــن. إن الحــرب المســتمرة حــول هــذا التَّبايــن مــا بيــن األنانيــة والعطــاء تحــدث 
ــا كان يوًمــا  بوتيــرة أســرع مــن أي خــالف حــول أي موضــوع روحــي آخــر. األنانيــة ســتُبرِّد قَلبً
ــا  ــي عندم ــكلة تأت ــور. والمش ــل والفت ــتصيبه بالكس ــرب، وس ــل ال ــن أج ــدة ِم ــار ُمتَّق ــى ن عل
نســمح لألنانيــة أن تدخــل فــي اختبارنــا المســيحي. معنــى ذلــك أننــا نجــد بعــض الطــرق التــي 

نُبــرِّر بهــا أنانيتنــا ونفعــل ذلــك ِباْســِم المســيح.
خالصة هذا الكالم يُعبَّر عنها بكلمة واحدة: المحبة. والمحبة ال يُمكن أن تتجلَّى بدون إنكار 

للذات، واستعداد ألن نعطي ِمن أنفسنا، إلى درجة التضحية من أجل خير اآلخرين.
مــا لــم تنعكــس محبــة هللا فــي حياتنــا، فــإن عطايانــا لــن تعكــس محبــة هللا. القلــب األنانــي 
ميَّــال ألن يُِحــب نفســه فقــط. يجــب علينــا أن نطلــب ِمــن هللا أن يختــن »ُغرْلـَـَة قُلُوبنــا« )تثنيــة 

10: 1٦( حتــى نســتطيع أن نتعلَّــم أن نُحــب كمــا أحبَّنــا هللا.
إنَّ المحبة هي األساس لكل أعمال اإلحسان الحقيقية ومساعدة المحتاجين. إنَّ محبَّة هللا 

زنا ألن نحبه ونحب اآلخرين بالمقابل، وهي بحق الباعث األسمى للعطاء. هة إلينا تُحفِّ الُموجَّ

ــك،  ــام بذل ــوب القي ــعورنا بوج ــع ش ــا هلل بداف ــاء تقدماتن ــي إعط ــأ ف ــو الخط ــا ه م
ــه؟ ــا ل ــع محبتن ــس بداف ولي



٧٠

١ آذار )مارس( الخميس

اختبار العطاء
ــاك شــيء واحــد  ــات هللا، فهن ــا صف ــد جــاء المســيح لكــي يكشــف لن إذا كان المســيح ق
يجــب أن يكــون واضًحــا حتــى اآلن: هللا يُحبّنــا، وهــو يريــد لنــا الخيــر فقــط. إنــه يطلــب منَّــا أن 
نعمــل فقــط مــا هــو لَِنْفِعنــا، وليــس مــا هــو لَِضَررِنــا. هــذا يشــمل أيًضــا دعوتــه لنــا ألن نُعطــي 
ــرَّة وســخاء  ــا بســماحة قلــب وإرادة ُح مه ــي نُقدِّ ــا الت ــا. فالعطاي ــا أعطان بســخاء وبســرور ممَّ

اهــا. هــي ذات نفــع وفائــدة ألنفســنا — الُمعطيــن، كمــا هــي لمنفعــة وفائــدة َمــن يتلقَّ

ــن هــذه اآليــات، بشــكل كبيــر، حقيقــة مــا يجــب  اقــرأ 2كورنثــوس ٩: ٦، ٧. كيــف تتضمَّ
أن يــدّل عليــه العطــاء؟

 

 

ــا  ــخصيًا وروحيً ــاًل ش ــون عم ــب أن يك ــل يج ــون ب ــن أن يك ــخّي يُمِك ــاٍء س ــم عط إنَّ تقدي
ــا أعطانــا هللا فــي  جــًدا. إنَّــه عمــٌل ِمــن أعمــال اإليمــان، وهــو تعبيــر عــن امتناننــا وُشــكرنا لمَّ

المســيح.
ــدون  ــان ب ــا »ألنَّ اإليم ــا إيمانً ــان، يُزيدن ــال اإليم ــن أعم ــل م ــع أي عم ــا م ــاء، كم والعط
إعمــال ميــت« )يعقــوب 2: 20(. وال يوجــد ســبيل أفضــل لزيــادة اإليمــان ِمــن أن نعيــش حيــاة 
ــه. وإذ نُعطــي بســخاء  ــع من ــا وتنب ــج عــن إيمانن ــك أن نعمــل أشــياًء تنت ــى ذل ــان. معن اإليم
ــة. إننــا نتعلَّــم  وبَســماحة قلــب وبــإرادٍة ُحــرَّة، فنحــن نعكــس صفــات المســيح بطريقتنــا الخاصَّ
ــة. ولهــذا، فالعطــاء بهــذا  أكثــر عــن صفــات هللا مــن خــالل اختبارنــا معــه فــي أعمالنــا الخاصَّ
ــور ٣4  ــي المزم ــه داود ف ــا قال ــر م ــة لَنْختَِب ــيُعطينا الفرص ــي هللا وس ــا ف ــيبني ثقتن ــكل س الش

»ذوقــوا وانظــروا مــا أطيــب الــرب. طوبــى للرجــل المتــوكِّل عليــه« )مزمــور ٣4: 8(.
ــور  ــة. وفــي الن ــِه الباذل ــئ فــي وجــه يســوع هــو مجــد محبَِّت ــيُرى أنَّ المجــد المتألل »وَس
الُمْنبَِعــث ِمــن جلجثــة َســيُرى أنَّ نامــوس المحبــة الُمْنِكــرَة لذاتهــا هــو نامــوس الحيــاة 
ــن قلــب هللا؛ وأنَّ  ــع ِم ــي ›ال تطلــب مــا لنفســها‹ تنبُ ــة الت ــن والســماويين؛ وأنَّ المحب لألرضيي
ذاك الوديــع والمتواضــع القلــب قــد أُْعلَِنــت فيــه صفــات هللا الســاكن فــي نــور ال يُدنــى منــه« 

ــة 1٧(. ــال، صفح ــتهى األجي ــوة، مش )روح النب

ــُرق اْخَتَبــرَْت حقيقــة ازديــاد اإليمــان ِمــن خــالل العطــاء بســخاء وبســماحة  ــة طُ بأيَّ
ــاه؟ ــا َمَنَحــَك هللا إيَّ قلــب وإرادٍة ُحــرَّة ممَّ
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ــماء. وروح األنانيــة هــي روح  ــخاء هــي روح السَّ لمزيــد مــن الــدرس: »»إنَّ روح السَّ
يــة بذاتهــا تجلـّـت علــى الصليــب. لقــد أعطــى كل مــا لديــه،  الشــيطان. ومحبَّــة المســيح الُمضحِّ
ــع مــن أتبــاع  ــص اإلنســان. إنَّ صليــب المســيح يُناِشــد كُلَّ تاِب وأخيــرًا بــذل نفســه، لكــي يخلّ
ــح أعــاله هــو أن نُعطــي  يســوع الُمبــارَك والُمخلِّــص ألن يُظِهــروا روح العطــاء. إنَّ المبــدأ الموضَّ
ونُعطــي. إنَّ تطبيــق هــذا فــي أفعــال الخيــر واألعمــال الصالحــة هــو الثمــر الحقيقــي للحيــاة 
المســيحية. ولكــن مبــدأ العالــم هــو األخــذ واألخــذ، وهكــذا يطمحــون فــي تأميــن ســعادتهم؛ 
ولكــن ثمــار ذلــك تكــون بُؤًســا وموتًــا« )روح النبــوة، ســاباث ريفيــو آنــد أدفنتســت هيرالــد، 

1٧ أكتوبــر / تشــرين الثانــي1882(.

أسئلة للنقاش
ــة بهــذا التناقــض الشــديد مــع روح المســيح؟ مــا هــي  ــذي يجعــل األناني ــا ال 1. م
ــذه  ــل ه ــن ِمث ــنا ِم ــظ أنفس ــى حف ــاعدنا عل ــا لتس ــا أن نفعله ــي يمكنن ــياء الت األش

ــاِقطة؟ ــة البشــرية السَّ ــن طبيع ــي هــي جــزء ِم األشــياء الت
2. »كل واحــد كمــا ينــوي بقلِبــِه، ليــَس َعــن ُحــزن أو اضطــرار. ألنَّ الُمعطي المســرور 
يُِحبُّــه هللا« )2كورنثــوس ٩: ٧(. كلمــة »مســرور« باللغــة اليونانيــة تَظَْهــر مــرَّة واحــدة 

فــي العهــد الجديــد. مــا الــذي يجــب أن يُخبرنــا هــذا عــن موقفنــا ِمــن العطــاء؟
ــن هــذه  ــم ِم ــاه فــي المســيح. مــاذا نتعلَّ ٣. اكتــب قائِمــة بــكل مــا أعطــاك هللا إيَّ
القائمــة عــن الســبب الــذي يدفعنــا للعطــاء اســتجابة لِمــا َمَنَحــه هللا لنــا؟ فــي نفــس 
الوقــت، مــاذا تُعلِّمــك هــذه القائمــة أيًضــا حــول كيــف أنــه حتــى أفضــل عطايــاك 
ا فــي مقابــل مــا حصلنــا  وافــع، يمكــن أن تبــدو زهيــدة جــدَّ التــي تُْعِطيهــا بأفضــل الدَّ

عليــه ِمــن هللا؟
4. لماذا تُعدُّ األنانية هي الطريق المضمون لَِتحيا حياة بائِسة؟

٥. فكِّــر فــي شــخص فــي الكنيســة التــي تنتمــي إليهــا فــي الوقــت الحاضــر، بحاجــة 
للُمســاعدة بشــكلٍّ أو بآخــر. مــاذا يُْمِكنــك أن تفعــل، حتــى لــو فــي هــذه اللحظــة، 
لُتســاعده؟ مــا الــذي يمكنــك أن تفعلــه، حتــى لــو تطلَّــب األمــر تضحيــة مؤلمــة مــن 

طرفــك؟
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دور الوكالة المسيحيَّة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية: كولوســي ١: ١٦-١٨؛ عبرانييــن ٤: ١٤-١٦؛ ٣يوحنــا ٣؛ تكويــن 
٦: ١٣-١٨؛ رؤيــا يوحنــا ١٤: ٦-١٢؛ ١بطــرس ١: ١٥، ١٦.

آية الحفظ: »ألنَّ هللا لم يَْدُعنا للنجاسة، بل في القداسة« )1تسالونيكي 4: ٧(.

الوكالــة المســيحية مجالهــا واســع وعميــق، وِمــن الســهل أن تَتـُـوه فيهــا إذا حاَولـْـَت الغــوص 
ــدة، ولهــذا، ِمــن الســهل أن  فــي تفاصيلهــا. الوكالــة المســيحية بســيطة وفــي نفــس الوقــت ُمعقَّ
يُســاء فهمهــا. ومــع ذلــك فــال المســيحي وال الكنيســة يســتطيعان أن يعيشــا أو يعمــال بدونهــا. 

وإذا كان لــَك أن تكــون مســيحيًا، فعليــك أن تكــون وكيــاًل صالًِحــا أيًضــا.
»إنَّهـا ليسـت ُمجـرَّد نظريـة أو فلسـفة، ولكنهـا نظـام عمـل. إنَّهـا فـي الحقيقـة نظـام عيش 
ة الختبار روحـيٍّ حقيقي وحيـوي. إنَّها  المسـيحي... إنَّهـا ضروريـة لفهـٍم واٍف للحيـاة، وجوهريَـّ
ليسـت ُمجـرَّد قبـول عقالنـي فقـط، ولكنَّهـا عمـل اإلرادة، وعمليـة قاِطعـة وحاِسـمة تمـسُّ كل 

نواحـي الحيـاة« )LeRoy E. Froom ،Stewardship in Its Larger Aspects، صفحـة ٥(.
مــا هــي بعــض المبــادئ الجوهريــة فــي معنــى أن يكــون الشــخص وكيــاًل مســيحيًا؟ فــي 
ــاة المســيحية. وســوف  ــي الحي ــة ف ــا الوكال ــي تلعبه ــدرس األدوار الت هــذا األســبوع، ســوف ن

ــا الخيــول. ــة التــي تجرّه ــة )ُدوالب( الَعَربَ ــن خــالل ُمناظــرة شــيِّقة: َعَجل ــك ِم نفعــل ذل

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ١٠ آذار )مارس(. * نرجو التَّعمُّ
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المسيح مركز كل شيء
س )يوحنـــا ٥: ٣٩(، ونحـــن  ــة َعبْـــَر كُلِّ الكتـــاب الُمَقـــدَّ يســـوع هـــو الشـــخصيَّة المركزيَـّ
ـــة عـــن كثيريـــن«  ـــة، وهـــو »ِفْديَ ـــزَاء الخطي ـــع َج بحاجـــة ألن نكـــون فـــي عالقـــة معـــه. لقـــد َدفَ
)مرقـــس 10: 4٥(. المســـيح لـــه »كلُّ ســـلطاٍن فـــي الســـماء وعلـــى األرض« )متـــى 28: 18(، 
ـــو كل  ـــوف تجث ـــا س ـــا م ـــم، ويوًم ـــوق كل اس ـــمه ف ـــا 1٣: ٣(. واس ـــه )يوحن ـــي يدي ـــيء ف وكل ش

ـــي 2: ٩-11(. ـــه )فيلب ـــة أمام ُركب
»يسوع هو مركز حياتنا« )روح النبوة، الكرازة، صفحة 18٦(. 

تنــا. وهــو ســبب عيشــنا حيــاة تســتحق العيش،  المســيح هــو قلــب وكالتنــا، وهــو مصــدر قوَّ
ُمظِهريــن للجميــع أنَّــه مركــز حياتنــا. اختَبَــَر بولــس تجــارب وضِيقــات كثيــرة، ولكــن أينمــا كان 
ومهمــا كانــت ضيقاتــه، فقــد كانــت لــه أولويَّــة واحــدة فقــط للحيــاة: »ألنَّ لــي الحيــاة هــي 

المســيح، والمــوت هــو ِربـْـح« )فيلبــي 1: 21(.

اقــرأ كولوســي 1: 1٦-18؛ روميــة 8: 21؛ 2كورنثــوس ٥: 1٧. مــاذا تقــول لنــا هــذه 
ــا؟ ــي حياتن ــيء ف ــكُلِّ ش ــيح لِ ــة المس ــدى مركزيَّ ــول م ــات ح اآلي

 

ــة 2: 10(.  ــا )غالطي ــور تركيزن ــو مح ــيح ه ــون المس ــة دون أن يك ــة حقيقيَّ ــد وكال ال توج
ــوم  ــه يق ــيء، وفي ــل كل ش ــو قب ــس 2: 1٣(، و «ه ــارَك« )تيط ــاء الُمب ــك »الرَّج ــز ذل ــو مرك ه
والب هــو الــذي يحمــل ثقــل العربــة،  الــكل« )كولوســي 1: 1٧(. فكمــا أنَّ ِمْحــَور الَعَجلـَـِة أو الــدُّ
فالمســيح هــو ِمْحــَور حيــاة الوكيــل. وكمــا أنَّ الِمْحــَور الصلــب والَمتيــن يحفظ توازن واســتقرار 
العربــة ويُســاعد الدواليــب فــي الــدوران، فالمســيح أيًضــا هــو الِمْحــَور الثاِبــت واألميــن لحياتنا 
ــر  المســيحية ولوجودنــا )عبرانييــن 1٣: 8(. إنَّ تأثيــره فــي حياتنــا يجــب أن يمــسَّ كل مــا نفكِّ

فيــه ونفعلــه. كل جوانــب الوكالــة يجــب أن تــدور وتتمركــز حــول المســيح.
»ألنَّكــم بدونــي ال تقــدرون أن تفعلــوا شــيئًا« )يوحنــا 1٥: ٥(. إنَّ مركــز الوكالــة المســيحية 
ــا اآلن  ــا ليُشــكِّل صفاتن ــه حقيقــة المســيح الحــي، الــذي يعمــل فين ــا، ولكنَّ ــا أجوفً ليــس فراًغ

وإلــى األبــد.

أن نقــول أنَّ يســوع هــو جوهــر حياتنــا شــيء، ولكــن أن نعيــش مــا نقــول هــو شــيء 
آخــر. كيــف يمكنــك أن تتأكَّــد بــأنَّ يســوع يعيــش بالفعــل فــي داخلِــك كمــا َوَعــد هو 

بذلــك، إذا ســمحنا لــه بالدخــول؟
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عقيدة الَمْقِدس
ــيحية.  ــة المس ــن الوكال ــث ع ــياق الحدي ــي س ــِدِس ف ــر بالَمْق ــاد أن نُفكِّ ــن الُمعت ــس ِم لي
ــِدَس أساســّي وحاِســم فــي نظــام إيماننــا، والوكالــة  مــع ذلــك، فهنــاك حلقــة وصــل، ألنَّ الَمْق
ــِدِس  ــي الَمْق ــيح ف ــة المس ــح لِِخْدَم ــم الصحي ــام. »إنَّ الفه ــك النظ ــن ذل ــزء ِم ــيحية ج المس
الســماوي هــو أســاس إيماننــا« )روح النبــوة، الكــرازة، صفحــة 221(. وِمــن الواجــب أن نفهــم 

ــي. ــوم الكتاب ــي ضــوء هــذا المفه ــة المســيحية ف دور الوكال
ــة.  ــة )دوالب( المركب ــرَة أو َعَجل ــوك األول ٧: ٣٣، بََك ــفر مل ــي س ــوارِدة ف ــة ال ــف اآلي تَِص
ــاص  والب الخ ــدُّ ــِة أو ال ــَور الَعَجلَ ــبيهها بِمْح ــِدس بتش ــدة الَمْق ــرح عقي ــوف نش ــك، فس لذل
بالمركبــة. يتصــل العمــود المركــزي بمحــور العجلتيــن )الدوالبيــن( ويوفــر بذلــك مزيــدا مــن 
الثبــات عندمــا تــدور العجــالت. إنَّ المســيح باختبــاره المــوت والقيامــة الظافــرة )2تيموثــاوس 
1: 10( أوضــح خدمــة العبــادة فــي الَمْقــِدس. فَِمــن ِخــالل موتــه الــذي هــو أســاس عملــه فــي 
ــَماَوي  ــِدس السَّ ــن الَمْق ــا. وِم ــات إليمانن ــيح الثب ــا المس ــن ٦: 1٩، 20( َمَنَحن ــكل )عبرانيي الهي

ــا علــى هــذه األرض )انظــر عبرانييــن 8: 1، 2(. ــا بينمــا نحــن هن يخــدم المســيح مــن أجلن
ـــس كنيســـة األدفنتســـت  س وحـــده، تؤسِّ »اعتمـــاًدا علـــى َمبْـــدأ الكتـــاب الُمَقـــدَّ
،Fernando Canale( »نظـــام معتقداتهـــا علـــى المنظـــور العـــام لعقيـــدة الَمْقـــِدس
Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvation، صفحة 104، 10٥(.

ــَماَوي؟  ــِدس السَّ ــي الَمْق ــيح ف ــة المس ــول خدم ــة ح ــرات التالي ــا الفق ــول لن ــاذا تق م
1يوحنــا 2: 1؛ عبرانييــن 4: 14-1٦؛ رؤيــا يوحنــا 14: ٧.

 

ــداء،  ــالص والِف ــق بالخ ــم المتعل ــق العظي ــف الح ــي كش ــاعد ف ــِدس تُس ــدة الَمْق إنَّ عقي
اللذيــن همــا أســاس كل الالهــوت المســيحي. إننــا ال نــرى فــي الَمْقــِدس مــوت المســيح مــن 
ــَماَوي. يمكننــا أن نــرى أيًضــا، فــي  أجلنــا فحســب، ولكننــا نــرى أيًضــا خدمتــه فــي الَمْقــِدس السَّ
ــرى  ــك ن ــرة. وفــي قلــب كل ذل ــة األخي ــة الدينون ــة شــريعة هللا وحتميَّ قــدس األقــداس، أهمي

وعــد الِفــداء الــذي أتاحــه لنــا دم المســيح المســفوك.
إنَّ دور الوكالة المسيحية يعكس حياًة ُمثبَّتة في حق الخالص العظيم، كما تظهر في عقيدة 
قنا في فهم ما عمله المسيح ِمن أجلنا وما يعمله اآلن فينا، كلَّما اقتربنا أكثر ِمن  الَمْقِدس. وكلَّما تعمَّ
المسيح وخدمته ومرسليَّته وتعاليمه ومقاِصده ألولئك الذين يعيشون حسب مبادئ الوكالة في حياتهم.

اقرأ عبرانيين 4: 14-1٦. ماذا تقول لنا هذه اآليات حول صراعنا مع الخطية والذات 
ا وعدنا هللا به في تلك اآليات؟ ة والرَّجاء ممَّ واألنانية؟ كيف يمكننا أن ننال القوَّ



٧٥

٦ آذار )مارس( الثالثاء

معتقدات اإليمان التي مركزها المسيح
الَمْقِدس أساسي ومركزي ألنَّ فيه تظهر وبكل قوَّة عظمة حق الخالص، وفيه يظهر معنى 
الصليب. ويجب أن ترتبط كل معتقداتنا، بشكل أو بآخر، بوعد اإلنجيل والخالص. فِمثْل وصالت 

ع المعتقدات األخرى ِمن حق الخالص العظيم، باإليمان بيسوع المسيح. الدوالب، تتفرَّ
ــع  ــذي يجــب أن تتجمَّ ــم ال ــة هــي الحــق العظي ــارة عــن الخطيَّ »إنَّ ذبيحــة المســيح كفَّ
حولــه كل الحقائــق األخــرى... أولئــك الذيــن يدرســون تضحيــة الفــادي العجيبــة ينمــون فــي 
ــد  س، المجلَّ ــدَّ ــاب الُمَق ــوة، موســوعة األدفنتســت لتفســير الكت النِّعمــة والمعرفــة« )روح النب

ــس، صفحــة 11٣٧(. الخام

مــاذا كان قصــد المســيح بإشــارته إلــى نفســه بأنَّــه »الحــق« فــي يوحنــا 14: ٦؟ قــاِرن 
مــع مــا جــاء فــي يوحنــا 1٧: 1٧. مــاذا علينــا أن نفعــل بالحــق؟ ٣يوحنــا ٣.

 

 

 

ــه. إنَّ  ــير في ــذي نس ــاه ال ــى االتج ــة وعل ينيَّ ــا الدِّ ــى هويتن ــا عل ــدات إيمانن ــر ُمعتق تُؤثِّ
ــة ُمجــرَّدة؛ كل المعتقــدات الحقيقيــة مثبتــة  المعتقــدات ليســت ُمجــرَّد آراء أو أفــكار الهوتيَّ
وراِســخة فــي المســيح، وينبغــي أن يكــون لهــا كلهــا تأثيــر علــى نمــط حياتنــا بشــكل أو بآخــر. 
ــا  ــم معتقداتن ر فــي تعالي ــا كأدفنتســت ســبتيين تتجــذَّ ــأنَّ هويتن ــا أن نقــول ب حقيقــًة، يمكنن
س هــي التــي  ــدَّ ــاب الُمَق ها مــن الكت ــم التــي نســتمدَّ ــن أي شــيء آخــر. إًذا، فالتعالي ــر ِم أكث

ــن نحــن عليــه كأدفنتســت ســبتيين. ــا َم تصنــع منَّ
إنَّ دور الوكالــة المســيحية هــو العيــش حســب حقيقــة معتقداتنــا كمــا هــي فــي المســيح، 
وأن نفعــل ذلــك بطريقــة تؤثِّــر إيجابـًـا علــى نوعيَّــة وجــودة حياتنــا. »إْن كُنتـُـم قــد َســِمْعتموه 
ــة التَّصــرُّف الســاِبق اإلنســان  ــن ِجَه ــوا ِم ــم فيــه، كمــا هــو حــقٌّ فــي يســوع: أن تخلَع وُعلِّْمتُ
دوا بــروح ِذْهِنُكــم وتَلبَســوا اإلنســان الجديــد  العتيــق الفاِســد ِبَحَســِب َشــَهَوات الُغــُرور، وتتجــدَّ

الَمخلــوق بحســب هللا فــي الِبــر وقََداَســة الحــق« )أفســس 4: 24-21(.
فــي هــذا المقطــع نجــد معنــى أال نعــرف الحــقَّ فقــط، بــل أْن نعيشــه. إنَّ كوننــا وكالء ال 
يعنــي أننــا نؤمــن بمعتقداتنــا فقــط، مهمــا كانــت هــذه المعتقــدات أصيلــة وصادقــة؛ ولكــن 
كوننــا وكالء يعنــي أن نعيــش حســب تلــك الحقائــق فــي حياتنــا وفــي تعامالتنــا مــع اآلخريــن.



٧٦

٧ آذار )مارس( األربعاء

رسائِل المالئكة الثالثة
مرَّتان فقط أنَذَر هللا العالَم بالخراب اآلتي: فقد أعلن ذلك مرَّة لنوح )تكوين ٦: 1٣-18؛ متى 
24: ٣٧(، والمرَّة األخرى ِمن خالل رسائِل المالئكة الثالثة )رؤيا يوحنا 14: ٦-12(. هذه الرَّسائل 
تار لتكشف مشهًدا فريًدا عن مستقبل األحداث في العالم. اتَّضح ويتَّضح فهمنا لرسائل  تُزيح السِّ
اإليمان  الِبرِّ من خالل  تزاالن هما:  ال  والمأمورية  الرسالة  لكنَّ  الوقت،  بمرور  الثالثة  المالئكة 
بالمسيح، وهذه هي »رسالة المالك الثالث في حقيقتها« )روح النبوة، الكرازة، صفحة 1٩0(. 
العالم، هو  إلى  نُْعلَِنها  ُدعينا ألن  التي  الرسالة  الحاضر،  الحق  إنَّ جوهر رسالة  وبعبارة أخرى، 

يسوع وتضحيته الُعظمى ألجلنا.

ــه هــذه  ــذي تقول ــا ال ــا هــو جوهــر هــذه الرَّســائل؟ م ــا 14: ٦-12. م ــا يوحن ــرأ رؤي اق
ــذه  ــوص ه ــا بخص ــى عاتقن ــاة عل ــؤولية الُملق ــي المس ــا ه ــم؟ م ــى العال ــائل إل الرَّس

ــيحية؟ ــة المس ــا بالوكال ــي عالقته ــا ه ــائل، وم الرَّس

 

العالم استعداًدا  الثالثة إلى  م حق رسائل المالئكة  نُقدِّ رسالتنا كأدفنتست سبتيين هي أن 
إن دور  األبدية.  قَرَارِهم بخصوص  اتِّخاذ  ِمن  الناس  يتمكَّن  أن  للمسيح. يجب  الثاني  للمجيء 

الوكالة المسيحية هو شراكة مع هللا في نشر الرسالة )2كورنثوس ٥: 20؛ 2كورنثوس ٦: 4-1(.
ــور. لقــد  ــة النُّ ــرَّاس وَحَمل ــم كُح ــم األدفنتســت الســبتيون فــي العال »بمفهــوم خــاص، أُقي
ــور  ــت[ ن ــم ]أي األدفنتس ــرق عليه ــك. يُش ــم الهالِ ــر للعال ــذار األخي ــالة اإلن ــم برس ــَد إليه ُعِه
عجيــب ِمــن كلمــة هللا. وقــد أُوكل إليهــم عمــاًل جليــاًل — نشــر رســائل المالئكــة: األول والثانــي 
ــر أن  ــيء آخ ــمحوا أليِّ ش ــم أال يس ــب عليه ــك. يج ــن ذل ــّم ِم ــل أه ــد عم ــث. ال يوج والثال
ــد التاســع، صفحــة 1٩(. ــوة، شــهادات للكنيســة، الُمجلَّ يســتحوذ علــى اهتمامهــم« )روح النب

إنَّ الحافــة الخارجيــة إلطــار الــدوالب )العجلــة( هــي أقــرب نقطــة اتِّصــال بــاألرض، وترمــز 
ــة رســائل المالئكــة الثالثــة. رســالتهم هــي الحمايــة ضــد االنحــراف الالهوتــي وتحديد  إلــى ُمهمَّ
ــة،  ــالة والمأموري ــذه الرس ــون وكالء ه ــا أن نك ــرة. علين ــام األخي ــداث األي ــي أح ــؤوليتنا ف مس

ُمعلنيــن إيَّاهــا إلــى العالــم أجمــع.

هل أن ننغِمس في رسم خرائِط وتحديد  إذ نُفكِّر في أحداث األيام األخيرة، ِمن السَّ
تواريخ. هذه لها دورها، ولكن كيف يمكننا أن نتأكَّد بأننا نُبقي المسيح وتضحيته ِمن 

أجلنا أمام أعيننا وفي مركز حياتنا إذ نسعى لَِنْشِر هذه الرِّسالة إلى العالم؟



٧٧

٨ آذار )مارس( الخميس

الوكالة المسيحيَّة
ســة. إنَّ حياتــه هــي توضيــح للقداســة وكيــف يجــب  يُريدنــا المســيح أن نعيــش عيشــًة ُمقدَّ
ــور  ــر أم ــا أن ندي ــن ٩: 14(. علين ــا )عبرانيي ــمى ُصَورِه ــي أس ــيحيَّة ف ــة المس ــدو الوكال أن تب
ــة  ــه. الوكال ــا هللا علي ــا لــكل مــا ائتمنن ــة إدارتن ــا بطريقــة تســرُّ هللا، بمــا فــي ذلــك كيفي حياتن

المســيحية هــي تعبيــر عــن هــذه القداســة.

يســين«  قــارن 1بطــرس 1: 1٥، 1٦ مــع عبرانييــن 12: 14. مــا معنــى »كونــوا أنتم أيًضا قدِّ
ومــا معنــى «الَقَداَســة«؟ ومــا ِصلة هــذا بوكالتنا المســيحية؟

 

اكتََشف الرومانيون أنَّه يُمِكن إطالة عمر الدوالب )العجلة( لو ُوِضع طوق ِمن حديد حول 
د بالقدر الكافي الذي  اإلطار الخارجي للدوالب. كان الَصَنائِِعيّون يقومون بتسخين الحديد ليتمدَّ
يسمح لَِصبّه فوق اإلطار الخارجي للدوالب. ثمَّ كانوا يسكبون الماء البارد ليتقلَّص الحديد وليْحِكم 

االلتصاق باإلطار. وهكذا كان يتالمس طوق الحديد باألرض في الطرقات عند دوران الدوالب.
لحظة  هي  هذه  المسيحية.  الوكالة  مفهوم  يُمثِّل  أن  يُمِكن  اإلطار  على  الحديدي  الطوق 
الحقيقة، عندما تَْحتَك حياتنا الروحية بحياتنا العملية. إنّها عندما يُواجه إيماننا تقلُّبات الحياة 
راعات في  بين نجاح وفشل، وعندما تأخذ معتقداتنا الطابع العملي في مواجهة الفوضى والصِّ
لَِما نحن عليه )شخصيَّتنا( وما نفعله.  الوكالة المسيحية هي الغالف الخارجي  اليومية.  حياتنا 
إنَّها شهادة لسلوكِنا ولحياٍة نُديرها بشكل جيِّد. إنَّ تصرُّفاتنا اليومية التي تُظِْهر المسيح هي ِمثْل 

الطوق الحديدي فوق اإلطار الخارجي للدوالب، وهو الطوق الذي ياُلمس الطريق.
األفعال لها قوَّتها ويجب أن نتحكَّم فيها عن طريق تكريس حياتنا للمسيح. علينا أن نعيش 

يني« )فيلبي 4: 1٣(. حسب هذا التأكيد والوعد: »أستطيع كلَّ شيء في المسيح الذي يُقوِّ
ــب  ــي القل ــيح ف ــة المس ــرس طبيع ــو غ ــُدس ه ــرُّوِح الُْق ــل ال ــس بعم ــس النَّف »إنَّ تقدي
البشــري. إنَّ ِديــن اإلنجيــل هــو المســيح فــي الحيــاة — وهــو مبــدأ حــي عاِمــل. إنَّــه نعمــة 
المســيح الظاهــرة فــي الُخلُــق والمثمــرة فــي األعمــال الصالحــة. إنَّ مبــادئ اإلنجيــل ال يُمِكــن 
فصلهــا عــن دائــرة الحيــاة العمليــة. وكل فــرع مــن فــروع االختبــار والعمــل المســيحي يجــب 

ــم األعظــم، صفحــة ٣8٦(. ــوة، المعل ــاة المســيح« )روح النب ــل حي أن يكــون صــورة تُمثِّ

بأنَّ  ويدلي  حياتك  تُظِهره  الذي  ما  اليومي.  وجوِدك  إلى  اليوميَّة،  حياتِك  إلى  انظر 
المسيح يسكن في داخلك، ويعمل فيك، ويجعل منك شخًصا جديًدا؟ ما هي القرارات 

الواعية التي تحتاج أن تتَّخذها حتى ترى قداسة المسيح ظاِهرة في حياتك؟
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وق الحديدي الخـاص بدوالب  لمزيـد مـن الدرس: أحيانًـا، يجب أن يُعاد تشـكيل الطَـّ
د الناتِـج عـن احِتـكاك الحديـد بالطريـق. إعـادة التشـكيل هـذه تتطلَّب  المركبـة ِبَسـبَب التمـدُّ
ل الوكالـة  ق علـى طـوق الحديـد ذاتـه. إنَّ إعـادة التشـكيل هـذه تُمثِـّ رق والـدَّ الكثيـر ِمـن الطَـّ
المسـيحية كتقديـس عملـي. وهـي أن يكـون لنـا ِفكـر المسـيح فـي مواجهـة أي أمـرٍّ ِمـن أمور 
حياتنـا، كبيـرًا كان أم صغيـرًا، حتـى إذا كانـت الطريقـة صعبـة أو مؤلمة. سـواء كان األمر يتعلَّق 
بطريقـة اسـتخدامنا للمـال، عالقاتنـا العائليـة، أو الوظيفـة، أو غير ذلك، فكل هـذه األمور يجب 
أن تكـون اسـتجابتنا لهـا حسـب إرادة المسـيح. أحيانًـا، كمـا نعلـم جميعنـا جيِّـًدا، ال يمكننـا أن 

رس إال ِمـن خالل بعـض الطَـرْق الصعب. م هـذا الـدَّ نتعلَـّ
ــهل إعــادة تشــكيل  ــهل. كذلــك ليــس باألمــر السَّ إنَّ إعــادة تشــكيل الحديــد ليــس باألمــر السَّ
أخــالق اإلنســان. فكِّــر فــي اختبــار بطــرس، فقــد كان ُمالزًِمــا للمســيح فــي كل مــكان، لكنَّــه لــم 
يتوقَّــع هــذه الكلمــات ِمــن َشــَفتَّي يســوع: »طلبــُت ِمــن أجلِــك لكيــال يفنــى إيمانــك. وأنــَت 
ــت إخوتــك« )لوقــا 22: ٣2(. بعــد ذلــك بوقــٍت ليــس بطويــل، بعــد إنــكارِه  متــى رَِجْعــْت، ثبِّ
ــم وصعــب  ــار مؤلِ ــَدَث بعــد اختب ــك َح ــاة بطــرس، ولكــنَّ ذل ــر فــي حي ــَدَث تغيي ليســوع، َح
ــت  ــد، وكان ــن جدي د بطــرس ِم ــدَّ ــد تج ــه. لق ــد تشــكيل وكالت ــد أُعي ــر، لق ــوم آخ ا. بمفه ــدًّ ج

ــا. ــى طَرْقًــا حقيقيًّ ًهــا واتِّجاًهــا جديديــن، ولكــن بعــد أن تلقَّ حياتــه ســتَّتخذ توجُّ

أسئلة للنقاش
1. مــا عالقــة التقديــس العملــي بتوجيــه المســيح: »فلُينِكــر نفســه، ويَْحِمــل صليَبــُه 
كلَّ يــوٍم ويَْتَبْعنــي« )لوقــا ٩: 2٣(. مــا الــذي قــد تــمَّ صلبــه؟ )غالطيــة ٦: 14(. كيــف 
ــم أن  ــي تعلّ ــي ف ــس العمل ــف يُســاعدنا التقدي ــس؟ كي ــة التَّقدي ــك عملي يوضــح ذل

ــر الَْمِســيحِ؟ )1كورنثــوس 2: 1٦(. يكــون لنــا ِفكْ
2. كيــف كانــت تجربتــك الشــخصيَّة فيمــا يتعلَّــق بالطريقــة التــي بهــا يُمكــن 
ــة عــن الحيــاة المســيحية واتِّبــاع الــرب؟  للتجــارب الُمؤلِمــة أن تُعلِّمــك دروًســا قويَّ
ثــوا عــن هــذه االختبــارات ومــاذا تعلَّمــوا  ــف أن يتحدَّ ــك فــي الصَّ ــب ِمــن زَُمالئِ اُطلُ

ــا البعــض؟ ــارات بعضن ــن اختب ــا ِم ــا أن نتعلَّمــه أيًض ــاذا يُمكنن ــا. م منه
٣. فكِّــر فــي معتقــدات أخــرى نعَتِنُقهــا نحــن كأدفنتســت ســبتيين، إذا كان ُمعَتَقــَد 
الَســبت، حالــة الموتــى، الخليقــة، المجــيء الثانــي... إلــى آخــره. كيــف لهــذه 

ــام؟ ــكل ع ــا بش ــات حياتن ــى تصرُّف ــر عل ــة أن تؤثِّ ــدات الُمختلف الُمْعَتَق
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يُْن — قرار يومي الدَّ

السبت بعد الظهر
ــة ٢٨: ١٢؛  ــى ٦: ٣٣؛ تثني ــى ٤: ٣-١٠؛ مت ــور ٣٧: ٢١؛ مت ــبوعية: مزم ــع األس المراج

ــوس ٤: ١٨. ــال ٢١: ٥؛ ٢كورنث ــال ١٣: ١١؛ أمث أمث

ــة. الِجبايــة لَِمــن  ــة لَِمــن لــه الِجزيَ آيــة الحفــظ: »فأعطــوا الجميــع حقوَقُهــم: الِجزيَ
لــه الِجبايــة. والخــوف لَِمــن لــه الخــوف. واإلكــرام لَِمــن لــه اإلكــرام. ال تكونــوا َمديونيــن 
ألحــدٍّ بشــيء، إال بــأن يُِحــبَّ بعُضكُــم بعًضــا. ألنَّ َمــن أحــبَّ غيــرَُه، فقــد أكَمــَل 

ــة 1٣: ٧، 8(. ــوس« )رومي النام

ــا أن تَِجــد شــخًصا يكــون علــى اســتعداد أن يُقرَِضــك مــااًل. وقــد  قــد يُســِعدك الحــظ يوًم
ــى  ــب عل ــي التَّغلُّ ــاعدك ف ــاًل أن يُس ــد ِفع ــه يُري ــة — أي أنَّ ــن النِّيَّ ــك الشــخص َحَس يكــون ذل
ــان، ال يُقرضــك النــاس مــااًل عــن طيــب خاطــر. إنَّهــم  ــة. لكــن، فــي غالــب األحي ــة مالي ضائِق

ــن يســتردُّونه منــك مــع فائــض. ــادة أرباِحهــم حي يُقرِضونــك المــال لرغبتهــم فــي زي
يْن. بالطبع هناك ظروف ُمعيَّنة تفرض علينا  علينا أن نعمل كل ما في وسعنا لنتجنَّب الدَّ
االقتراض مثل: شراء منزل، أو سيَّارة، أو بناء كنيسة، أو تحصيل الِعلم. ولكن، ذلك يجب أن يتمَّ 

يْن في أقرب وقت ممِكن. بأكثر قدر ُممِكن من الِحكَمة، وبقصد الخروج ِمن الدَّ
مع ذلك، يجب علينا أن نكون حذرين. فإنَّ إنفاقنا مااًل ليس لنا )َديْن( هو بوَّابة الّدخول لشعب 
هللا »لجعل شهوة محبَّة الكنوز األرضيَّة هي الصفات الُمسيطرة على أخالِقهم. وطالما تحكََّمت تلك 

فات، فالخالص والنِّعمة يتراجعان« )روح النبوة، الكتابات المبكرة، صفحة 2٦٧(. الصِّ
نستطيع  ما  كل  ونعمل  أنفسنا  نضبط  أن  نستطيع  حتى  وقدراتنا  مهاراتنا  نُطوِّر  أن  علينا 

يْن. س حول الدَّ يْن. سوف ندرس في هذا األسبوع ما يقوله الكتاب الُمَقدَّ لتجنُّب الدَّ

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ١٧ آذار )مارس(. * نرجو التَّعمُّ
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االقتراض واإلنفاق
ــد )رأس  ــع الحدي ــن »َوقَ ــر األردن حي ــد نه ــع يقطعــون خشــبًا عن ــاء وأَلِيَش ــو األنبي كان بن
ــتَعار(«  ــٌة )ُمس ــه َعاِريَ ــيِّدي! ألن ــا س ــاًل: »آه ي ــاء قائِ ــد األنبي ــَرَخ أح ــاء«. فَص ــي الم ــأس( ف الف
ــك لشــخص آخــر — بعــد اســتئذانه أو  ــي اســتخدام شــيء مل ــوك ٦: ٥(. االســتعارة يعن )2مل
ســماحه. هــذا االســتئذان يحمــل ُمجازَفــة ومســؤولية. اســتدانة المــال ال تختلــف عــن اســتعارة 

ــا إذا أســيء اســتخدامها. الفــأس، إال فــي عاِقبَِته
ــي  ــا ه له ــي نتحمَّ ــة الت ــرة الماليَّ ــه. الُمخاط ــو إلنفاِق ــال ه ــتدانة الم ــد الس ــبب الوحي الس
ــة فــي الُمْســتَْقبَل.  افتراضنــا أننــا نملــك الُقــدرة علــى الّســداد وأنــه لــن توجــد ُمفاجــآت ماليَّ
ولكــن الُمســتقبل غيــر معلــوم لنــا )جامعــة 8: ٧(، وعلــى ذلــك، فــإنَّ اقتــراض المــال فــي حــدِّ 

ــا المخاِطــر. ذاتــه يحِمــل دائًِم

يْن؟ ماذا تقول اآليات التالية عن الدَّ

مزمور ٣٧: 21  

جامعة ٥: ٥  

تثنية 28: 44، 4٥  

ــة إنفاِقــه ِبِحكَمــة، ولكــنَّ اإلغــراء فــي إنفــاق مــا لدينــا،  قــد نســتَدين أو نقتَــرِض مــااًل ِبِنيَّ
حتــى المــال الــذي نســتدينه، يُمِكــن أن يقودنــا إلــى مشــاكل صعبــة. إنَّ إنفــاق المــال 
ــا  ــل أعبائه ــتطيعون تحمُّ ــاة ال يس ــوا حي ــن أن يعيش ــَمح للكثيري ــرَض يس ــتَدان أو الُمقتَ الُمس
ــع األساســي فــي ثقافــة االســتهالك التــي  اِف ــا. إنَّ اإلغــواء لالســتدانة واإلنفــاق هــو الدَّ ونََفقاتِه
ــَذ مــن هللا  ــب الَْمْنَف ــا أن نطل ــا نُواجــه هــذا اإلغــواء، علين ــر. وعندم ــّي والفقي ــي الغن ــر ف تؤثِّ

ــة 28: 4٣-4٥(. ــة )تثني ــون لعن ــن أن تك ــتدانة يُمِك ــوس 10: 1٣(، ألنَّ االس )1كورنث
ــَت أمــوااًل بالِفعــل،  ــَت قــد اقتَرَْض ــدأ التعــّود علــى عــادة االســتدانة الســيِّئة. وإذا كُن ال تب
قـُـم ِبســدادها فــي أقــرب فُرصــة ُممِكنــة. علينــا أن نكــون ُحَكمــاء فــي طريقــة إنفاقنــا للمــال، 

ووكالء علــى أمــوال هللا، وليــس عبيــًدا ألمــوال العالــم.
ــا أن  ــراض، ولكــن علين ــاج فيهــا لالقت ــي نحت ــاك بعــض الحــاالت الت ًدا أنَّ ُهن ونقــول ُمجــدَّ

ــرّد كل شــيء فــي أســرع وقــت ممكــن. ــة أن ن ــِدم عليهــا بــكل ِحــرص وِبِنيَّ نُْق

يون؟ ما هي المخاِطر الروحيَّة على شخص يرزح تحت الدِّ
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الوكالة واإلشباع الفوري
ــر  ــى. فاحتق ــام ومض ــرب، وق ــأكل وش ــدس، ف ــَخ ع ــزًا وطبَ ــو ُخب ــوب عيس ــى يعق »فأعط
ــهواته.  ــع ش ــع، يتب ــرِّّي الطَّب ــًنا، ب ــاًل خش ــو رج ــن 2٥: ٣4(. كان عيس ــة« )تكوي ــو البكوري عيس
عندمــا اشــتمَّ رائِحــة طبيــخ أخيــه، اشــتهى العــدس فــوًرا، مــع أنَّــه لــم يكــن علــى حافَّــة المــوت 
ــب  ــة أن تتغلَّ ــوط اللحظ ــمح لضغ ــه، س ــه وأحاسيس ــه انفعاالت ــيطَرت علي ــوع. إذ س ــن الج ِم
علــى المنطــق، وقايــَض البكوريــة بشــيء ِمــن إشــباع لحظــي وفــوري. وعندمــا أراد أن يســتردَّ 

ــم يحصــل عليهــا. ــه طلبهــا بدمــوع« )عبرانييــن 12: 1٧(، ل ــه، و«مــع أنَّ بكوريت
فــي الُمقاِبــل، لنــا مثــال يســوع. بعــد أربعيــن يوًمــا ِمــن الصــوم والجــوع الشــديد، ُجــرِّب 
يســوع ِمــن الشــيطان ثــالث مــرَّات )متــى 4: ٣-10(. لكــنَّ يســوع رأى التجــارب علــى مــا هــي 
ــوع كُلَّ  ــاش يس ــه. ع ــباع رغبات ــلم إلش ــم يستس ــه، ل ــه وإعيائ ــة ضعف ــي حال ــى ف ــه، وحت علي
ــة وإشــباع الشــهوات. وبأعمالــه تلــك، أظهــر لنــا  حياتــه رافًضــا وممتنًعــا عــن َمَســرَّات الخطيَّ
ــم يخســر بكوريتــه. وهــو  ــم يُقايــض ول ــة. ل ــب علــى الخطي ــا أن نتغلَّ ــا نحــن أيًض ــه يمكنن أنَّ
ــة 8: 1٧؛ تيطــس ٣: ٧(. نحــن نحتفــظ  ــة معــه )رومي َ ــروا َورَث ــع ليُشــاركوا ويصي يدعــو الجمي

ــا عــن طريــق إتِّبــاع مثــال يســوع عندمــا ُجــرِّب )1كورنثــوس 10: 1٣(. ببكوريتن
م اختبــاًرا  مــه هــو اختبــار الحاضــر، ألنــه ال يُمكــن أن يُقــدِّ أفضــل مــا يُمِكــن للعالــم أن يُقدِّ

للُمســتقبل أو للعالــم اآلتــي. أن تعيــش لنفِســك هــو عكــس العيــش هلل.

ــى  ــول عل ــعي وراء الحص ــة للس ــار الُمحَتَمل ــن األخط ــة ع ــات التالي ــا اآلي ــاذا تُعلِّمن م
اإلشــباع الفــوري، حتــى بالنســبة للمؤمنيــن؟ 2صموئيــل 11: 2-4؛ تكويــن ٣: ٦؛ فيلبــي 

٣: 1٩؛ 1يوحنــا 2: 1٦؛ روميــة 8: 8.

 

ــدو  ــي ع ــط؛ ه ــر الُمنضب ــل غي ــراض العق ــن أع ــي ِم ــوري ه ــباع الف ــي اإلش ــة ف إنًّ الرَّغب
ــاءلة  ــن المس ــخر م ــو يس ــل وه ــة األج ــداف طويل ــوَّض األه ــذي يق ــدو ال ــذا الع ــر، ه الصب
ويســتخف بهــا. إنَّ إرجــاء إشــباع النفــس هــو مبــدأ نتعلَّمــه: إنــه موهبــة ومهــارة نكتســبها فــي 
مهــا  الحيــاة وتســاعدنا علــى التحكــم فــي الظــروف والضغــوط، خاصــة أمــام التجــارب التــي يُقدِّ
لنــا العالــم، مثــل اقتــراض المــال دون حكمــة. لكــن هــذه الفكــرة ليســت رائجــة فــي عالــم 
بــح الفــوري، والمكافــآت الســريعة، ومخططــات الثــراء الســريع.  بُِنــَي علــى االنغمــاس فــي الرِّ
ــريع أو  ــردود الس ــق الم ــار طري ــل أن نخت ــن المحتم ــوري، فِم ــباع الف ــرَّة اإلش ــا م وإذا اختبرن
المكافــآت قصيــرة األجــل مــرة أخــرى، ثــم مــرة بعــد مــرة. ... ال يجــب علــى الوكيــل المســيحي، 

ــرَك. الــذي ائتمنــه هللا علــى هبــاٍت وعطايــا كثيــرة، أن يقــع فــي ذلــك الشَّ
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١٣ آذار )مارس( الثالثاء

العيش في حدود مواردك
»كنــز ُمشــتهًى وزيــٌت فــي بيــِت الحكيــم، أمــا الرَّجــل الجاِهــل فيُتْلُِفــه« )أمثــال 21: 20(. 
ــاِرن بيــن األشــخاص الذيــن يديــرون شــؤونهم االقتصاديــة بحكمــة ومســؤولية  هــذه اآليــة تُق
ــراف  ــم بإس ــون أمواله ــن ينفق ــك الذي ــن أولئ ــم، وبي ــا لديه ــى م ــم عل ــن وكالته ــس ُحس تعك
هلــة ال يضعــون خططـًـا للعيــش فــي حــدود مواردهــم. فهــم يُنِفقــون المــال  وبــذخ. النــاس الجَّ
الــذي فــي حوزتهــم بإســراف، حتــى وإن كان ُمســتَدانًا، شــاعرين أنَّ اإلنفــاق بحكمــة والعيــش 
ــة الغذائيــة غيــر المرغــوب فيهــا. مــع ذلــك، حتــى فــي حالــة  المقتصــد، مثلهمــا ِمثــل الِحْميَ
ــة  ــة ُمتأنِّي ــع ِدَراس ــك م ــوم بذل ــب أن نق ــاًل، يج ــزل مث ــراء من ــال، لش ــراض الم ــا القت احتياجن

وإدراك أننــا بحاجــة إلــى العيــش ضمــن مــا توفــر لدينــا مــن أمــوال.
ــروات. إال أنَّ  ــن ث ــم م ــر لديه ــا توف ــراً لم ــن مواردهــم نظ ــش ضم ــم العي ــاء يُمكنه األغني
ــم علــى ثروتهــم وكيفيــة االحتفــاظ بهــا. عندمــا يمتلــك النــاس  ائِ مشــكلتهم هــي قلقهــم الدَّ
القليــل، ويعتمــدون فــي عيشــهم علــى رواتبهــم الشــهرية، فــإنَّ قلقهــم الدائــم هــو الِحفــاظ 
م نصائــح  س يُقــدِّ علــى حياتهــم، وليــس علــى أموالهــم وثروتهــم. ومــع ذلــك، فالكتــاب الُمَقــدَّ
فــي كيفيــة العيــش ضمــن حــدود مواردنــا، ِبَغــضِّ النظــر عــن مقــدار مــا نملكــه. ينصــح بولــس 
ــا قــوٌت وكســوة  هــا األقصــى: »فــإن كان لن الرســول بمــا يمكــن أن نعتبــره البســاطة فــي حدِّ
ــكات  ــس الممتل ــر بول ــاوس ٦: 8(. ال يعتب ــا« )1تيموث ــِف بهم ــَكن(، فلَنْكتَ ــة َوَس ــن إضاف )يُمِك

األرضيــة بهــذه األهميــة، ألنَّ بالنســبة لــه، الحيــاة فــي المســيح تكفــي )فيلبــي 1: 21(.

ــف  ــى ٦: ٣٣(. كي ــر؟ )مت ــيء آخ ــل أي ش ــره قب ــب أن نتذكَّ ــذي يج ــدأ ال ــو المب ــا ه م
ــا نعيشــه نحــن بأنفســنا؟ ــك هــو م ــد أنَّ ذل ــا أن نتأكَّ يمكنن

 

يجــب علينــا أن ال نعتبــر مواردنــا كََدخــل أو إيــراد، ولكــن كمــوارِد أو مصــادر نحــن لدينــا 
ــة  ــداد الميزاني ــة. إنَّ إع ــع ميزانيَّ ــب وض ــك، يج ــاز ذل ــا. وإلنج ــرُّف به ــِن التَّص ــؤولية ُحْس مس
يحتــاج إلــى مهــارة ُمكتََســبَة نحتــاج إلــى ِدراســتها بعنايــة. والُممارَســة المْنضبطــة والمجهــود 
ــا أنفســنا بــأن  ــة متوازنــة )أمثــال 14: 1٥(. إذا ألزَْمَن ــة ماليَّ مطلوبــان للنجــاح فــي تنفيــذ خطَّ

ــة ُمحرجــة. ــب أخطــاء ماليَّ ــة، ســنتمكَّن ِمــن تجنُّ ــة وكالتنــا الماليَّ ننجــح فــي خطَّ
ــون  ــب أن تك ــة. ال يج ــداد ميزانيَّ ــم بإع ــوال، قُ ــي إدارة األم ــِكلة ف ــك ُمش ــت لدي إن كان
ــك  ــد ذل ــهور، بع ة ش ــدَّ ــدى ع ــى م ــك عل ــع كل مصروفات ــك أن تَْجَم ــاطة، يمكن ــدة. ببس ُمعقَّ
ــوارد  ــدود الم ــي ح ــش ف ــو أن تعي ــي ه ــدأ األساس ــهري. المب ــك الش ل مصروف ــدَّ ــب ُمع تحس

ــن. يْ ــب الدَّ ــن لتَتجنَّ ــا يُمك ــذل كل م ــروف، وأن تب ــت الظ ــا كان ــك، مهم ــة ب الخاصَّ
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ــاٍء  ــال بَنَّ ــا تكلفــة التلمــذة، ويُعطــي مث ــا 14: 2٧-٣٠. يوضــح المســيح ُهن اقــرأ لوق
يَْحِســب تكلفــة بنــاء بُــْرج، ومــاذا يحــدث إذا عجــز عــن إتمــام البنــاء. مــا هــو الدرس 

المتعلــق بالوكالــة الــذي نســتخلصه مــن هــذا المثــال؟

١٤ آذار )مارس( األربعاء

يْن ُقل: ال للدَّ

اقــرأ تثنيــة 28: 12. مــاذا تُعلِّمنــا هــذه اآليــة عــن الدخــول فــي ديــون كثيــرة؟ مــا هــو 
المبــدأ المعمــول بــه ُهنــا؟

 

 

س ينهانــا أيًضــا عــن  يـْـن كُلَّمــا أمكــن. الكتــاب الُمَقــدَّ ِمــن المنطقــي أن يتجنَّــب اإلنســان الدَّ
ــال  ــال 1٧: 18؛ أمث ــا أو شــاِهًدا لهــم )أمث االشــتراك فــي التوقيــع علــى ديــون اآلخريــن، ضاِمًن
يـْـن لــه تأثيــر علــى المســتقبل، وهــو يُْجِبرُنــا علــى االنصيــاع لُِمطالبــه ِمــن َمْوِقــع  22: 2٦(. الدَّ
ــم فيــه.  َضْعِفنــا المالــي. إنَّــه اإلكســير النَّاِعــم الــذي يصعــب علــى المســيحيين رفضــه والتَّحكُّ

يْــن غيــر أخالقــي، ولكنــه ال يُســاعد فــي بنــاء حياتنــا الروحيــة. قــد ال يكــون الدَّ
ــة.  ــون الثقيل ي ــاك اهتمــام صــارم باالقتصــاد، وإال ســوف تتراكــم الدِّ »يجــب أن يكــون هن
ــرَص  ــب داء البَ ــَت تتجنَّ ــو كُْن ــا ل ــن كم ي ــل الدَّ ــد أو تحمُّ ــب تكبُّ ــن حــدودك. اجتن عــش ضم

ــة 2٧2(. ــيحية، صفح ــة المس ــول الوكال ــادات ح ــوة، إرش ــذام(« )روح النب )الج
يـْـن  يـْـن عبوديــة، تجعلنــا عبيــًدا للُمْقــرِض )أمثــال 22: ٧(. ألنَّ الدَّ ِمــن الُممِكــن أن يُصبــح الدَّ
ُمتداِخــل فــي نســيج عالمنــا االقتصــادي، فإننــا نعتبــره كمــا لــو كان عــادًة ُمتَّبعــة أو القاعــدة 
ــرها  ــا بأس ــأن أَُمًم ــنا ب ــول ألنفس ــل أن نق ــلوك مخج ــئ وس ــف خاط ــه موق ــا. إنّ ــول به المعم

يْــن، وال ضيــر فــي أن يفعــل األشــخاص الشــيء ذاتــه.  تعيــش علــى الدَّ
ــن  ــك، ال تك ــد ذل ــة هللا، وبع ــك ببرك ــع ديون ــع هللا أن تســدد َجمي ــا م ًس ــًدا ُمقدَّ ــم عه »أِق
ا أن تُْنِفــق ِمــن  ــهل جــدًّ مديونًــا ألحــد بشــيء حتــى لــو ِعْشــَت علــى الخبــز والملــح. مــن السَّ
ــًدا عندمــا تقــوم بإعــداد مائدتــك. ولكــن، اهتــم بالســنتات )عملــة أميركيــة(  َجيبــك مــااًل زائ
ــع  والــدوالرات ســتهتم بنفســها ]بمعنــى أنَّ العمــالت الصغيــرة التــي تُصــرَف، ســريًعا مــا تتجمَّ
يــون...  لتصبــح فئــات أكبــر ِمــن األمــوال[. احــرم نفســك، علــى األقــل فــي فتــرة محاصرتــك بالدِّ
ــاس  ــن االنغم ــك م ــرم نفس ــذوُّق. اح ــن الت ــك ِم ــرم نفس ــع. اح ــل أو تتراج ــر أو تفش ال تتعثَّ
ــر قروشــك إليفــاء ديونــك، وتخلَّــص منهــا بأســرع مــا يُمِكــن. وعندمــا تَِقــف  فــي الشــهيَّة. وفِّ
ــأّي شــيء، عندهــا تكــون قــد أحــرزت  ــٍن ألحــد ب ــر َمِدي ــر، غي ــلٍّ ُح ــا مــرَّة أخــرى كَرَُج ُمنتَِصبً
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ــة المســيحية، صفحــة 2٥٧(. ــوة، إرشــادات حــول الوكال ــا« )روح النب انتصــاًرا عظيًم
يـْـن هــو أســاس ضعيــف ليقــف عليــه المســيحي، فقــد يوِقــع الضــرر باختبارنــا الروحــي،  الدَّ
ويؤثِّــر فــي قدرتنــا علــى تمويــل َعَمــل هللا. إنَّــه يســلبنا الُقــدرة علــى إعطــاء اآلخريــن بثقــة، 

ويســلب فــرص الحصــول علــى بــركات هللا.

ــن أن  ــي يُمِك ــال والت ــي الح ــا ف ــك اتِّخاذه ــي يمكن ــرارات الت ــض الق ــي بع ــا ه م
تســاعدك لتتجنَّــب أيَّ َديْــٍن غيــر ضــروري؟ مــا الــذي تحتــاج ألن تحــرم نفســك منــه 

ــن؟ ي ــًدا عــن الدَّ ــى تبقــى بعي حت

١٥ آذار )مارس( الخميس

التوفير واالستثمار
لنا النَّمل  يف لِيُِعدَّ طعامه للشتاء )أمثال ٦: ٦-8(. نكون ُحكماء إذا تأمَّ النَّمل يعمل في الصَّ
ة في توفير المال هي أن يكون  وقُمنا بتوفير المال بطريقة ُمنتظمة لهدف ُمعيَّن. النُّقطة الُمِهمَّ
ك بمكاِسبنا.  لدينا مصاِدر ُمتاحة لنفقات معيشتنا أو احتياجاتنا، ِبَعكس تبذير مدخولنا أو التَّمسُّ
ِخره نخصصه ألنفسنا،  إنَّ إدارة األموال تقتضي ِحكمة، ووضع ميزانية، وانضباط. إذا كان كل ما ندَّ

فإننا نسرق ملكيَّة هللا بداًل ِمن أن نكون وكالء عليها.
بح  »المال الذي يُصرَف دون داٍع هو خسارة ُمزدوجة. ليس ألنه ضاع َوُصرَِف فقط، ولكن الرِّ
الُمحتَمل ِمن ورائه قد ضاع أيًضا. فلو كنَّا قد وضعناه جانِبًا، لكان يُمِكن أن يتضاَعف ُهنا على 
ي  هذه األرض عن طريق التوفير أو في السماء ِمن خالل التقدمات ... التوفير هو تدريب يُنمِّ
ماح للمال بأخذنا إلى حيث تميل أهواؤنا، نتحكَّم نحن فيه«  لطة على المال. فبداًل ِمن السَّ السُّ

)Randy C. Alcorn, Money, Possessions and Eternity، صفحة ٣28(.

اقــرأ أمثــال 1٣: 11؛ أمثــال 21: ٥؛ وأمثــال 1٣: 18. مــا هــي الكلمــات العمليــة الــواردة 
ُهنــا والتــي تُســاعدنا علــى التَّعامــل بصــورة أفضــل مــع األمــور الماليَّــة؟

 

 

ــم  ــد إدارته ــماء عن ــي السَّ ــتثمرون ف ــة ويس ــات العائلي ــال لالحتياج ــرون الم ــوكالء يوفِّ ال
ــر مــن مقــدار مــا  ــروات أهــم بكثي ــة إدارة مــا لديــك مــن أمــوال وث ــكات هللا. إن كيفي لممتل
ــك خطــة  ــك بحكمــة هــو أن تكــون لدي ــر أموال ــى أن تدي ــروات. ومعن ــوال وث ــن أم ــك م لدي
ــرة  ــات األس ــة احتياج ــال لتلبي ــار الم س. إن ادخ ــدَّ ــاب الُمَق ــم الكت ــع تعالي ــق م ــدة تتواف جي
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ــا«  ــٍة أَيًْض ــبَْعٍة، َولِثََمانِيَ ــا لَِس ــِط نَِصيبً س »أَْع ــدَّ ــاب الُمَق ــول الكت ــة. يق ــم بحكم ــب أن يت يج
)جامعــة 11: 2(، أي اســتثمر أموالــك فــي العديــد مــن األعمــال. لمــاذا يقــول الكتــاب ذلــك؟ 
ألن هنــاك خطــر خســارة كل أموالــك فــي نفــس الوقــت إذا أنــت اســتثمرت كل أموالــك فــي 
عمــل واحــد )جامعــة 11:2(. أيضــاً، أطلــب مشــورة خبــراء المــال )أمثــال 1٥: 22(. اعمــل علــى 
تلبيــة االحتياجــات الخاصــة بــك، وســوف تنمــو ثرواتــك. لكــن تأكــد مــن أن تتذكــر أن الــرب 

ــة 8: 18(.  ــروة« )تثني ــاع الث ــوَّة الصطن ــك ق ــذي يُعطي إلهــك »هــو ال
إنَّ نمــوذج االســتثمار األكثــر أمانًــا للوكيــل المســيحي هــو االســتثمار فــي »ملكــوت 
الســماوات« )متــى 1٣: 44(. هنــاك ال ركــود، ال مخاِطــر، ال لصــوص، وال انكماشــات فــي 
األســواق. إنــه يُشــبه امتــالك محفظــة نقــود ال تبلــى )لوقــا 12: ٣٣(. قبــول المســيح يفتــح هــذا 
الحســاب، وإرجــاع الُْعْشــر هلل وإعطــاء التقدمــات والعطــاءات بمثابــة إيداعــات. ذلــك معنــاه 
ــا  ــا أن يكــون محــور ارتكازن ــر، علين ــع الفواتي ــل دف ــة مث ــا األرضي ــا بأمورن ــدر اهتمامن ــه بق أن

ــة. ــق األبدي دائمــاً هــو الحقائ

ــا  ــا دائًِم ــا أن نحتفــظ بهــذا الحــق أمــام أعينن اقــرأ 2كورنثــوس 4: 18. كيــف يمكنن
ــى هــذه األرض؟ وفــي ذات الوقــت نعيــش كــوكالء مســؤولين عل

١٦ آذار )مارس( الجمعة

لمزيد من الدرس: كل قُدرة طبيعية أو مهارة أو موهبة تأتي ِمن هللا، سواء كانت 
الُمعادلة  المهم ِمن  الِعلم أو كليهما. والجزء  البيئة أو  تأثير  ُولِدنا بها، أو بواسطة  ِوراثية — 
هو: ماذا نفعل بالقدرات والمهارات التي لدينا. ينتظر هللا ِمن الوكالء أن يتعلَّموا أن يكونوا 

قين في مهاراتهم وقدراتهم من خالل التعليم واالختبار العملي )جامعة 10: 10(. ُمتفوِّ
بََصلِْئيــل كان مملــوًءا »ِمــن روح هللا بالِحكمــة والفهــم والمعرفــة وكل َصْنَعــة« )خــروج ٣٥: 

٣1(. ُهــَو َوأُُهولِيــآُب )خــروج ٣٥: ٣4( كان لهمــا القــدرة علــى تعليــم حرفتهمــا آلخريــن.
يـْـن بينمــا نعيــش  نســتطيع أن نتعلَّــم أن نكــون وكالء أفضــل وخاصــة فــي التَّخلُّــص ِمــن الدَّ
ــي مهاراتنــا ِمــن خــالل القــراءة والُمحاضــرات  ــا أن نســعى لُننمِّ فــي عالــم مــادِّي. علينــا دائًِم
والتعليــم الرَّســمي )كلَّمــا أمكــن(، وفــي النهايــة علينــا أن نُطبِّــق مــا تعلَّمنــاه. إنَّ تنميــة مهاراتنا 

تَُمكِّننــا ِمــن أن نُعطــي أفضــل مــا لدينــا هلل وأن نكــون وكالء صالحيــن.
ــى 2٥: 1٥(.  ــه« )مت ــدر طاقت ــى ق ــات »عل ــد تســلَّم وزن ــات يوضــح أنَّ كل عب ــال الوزن مث
اثنــان ِمــن العبيــد ضاعفــا وزناتهمــا؛ أمــا العبــد الثالــث، فأخفــى وزنــة ســيِّده فــي األرض. علينــا 
ــي مــا لدينــا، لكــنَّ إخفــاء الوزنــة لــم يُظِْهــر أي َمْقــِدرة أو َمهــارة.  أن نســعى دائًِمــا إلــى أن نَُنمِّ
يـْـن، تنميــة ضبــط النفــس، وتطويــر الخبــرة العمليــة، تُظِهــر  إنَّ إدارة األمــوال، التَّخلُّــص مــن الدَّ

كفــاءات باركهــا هللا. النجــاح والتميُّــز فــي أداء أي َعَمــل، يتطلَّــب تكــراره مــرَّة بعــد مــرَّة.
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ــة،  ــاة اليومي ــي الحي ــا ف س عمله ــدَّ ــاب الُمَق ــن الكت ــدروس الُمســتقاة ِم ــا تعمــل ال »عندم
يكــون لهــا التأثيــر العميــق والدائــم علــى األخــالق. تلــك هــي الــدروس التــي تعلَّمهــا تيموثاوس 
ــتخدم  ــه اس ــه ألن ــه قيمت ــه كان ل ــن عمل ــة، لك ــب بارع ــك أي مواه ــن يمل ــم يك ــها. ل ومارس
قدراتــه التــي وهبــه هللا إيَّاهــا فــي خدمــة الــرب« )روح النبــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 20٥(.

أسئلة للنقاش
1. مــع أنَّ ضبــط النَّفــس مهــم بالنســبة للمســيحي، لكــنَّ أهميتــه تتضاعــف عندمــا 
يكــون التَّخــاذل فــي ضبــط النفــس ســبًبا للســقوط فــي مصاعــب ماليَّــة أو يقــود إلــى 
ــوا  ــه ألولئــك الذيــن يمكــن أن يكون ــا نحــن ككنيســة أن نفعل الخــراب. مــاذا يمكنن

فــي خطــر مواجهــة تلــك المشــاكل؟ 
ــا  ــى حياتن ــات عل ــذه الكلم ــق ه ــا أن نطبِّ ــف يمكنن ــة ٣1: ٧، 8. كي ــرأ رومي 2. اق

ــن؟ ــع اآلخري ــا م ــي كل تعامالتن ــة وف اليومي
٣. يقــول البعــض أنَّــه ال يجــب علينــا أن نقلــق ِمــن جهــة االســتدانة أو الوقــوع فــي 

عــاء؟ يْــن، ألنَّ يســوع ســوف يأتــي قريًبــا. كيــف يمكنــك أن تــردُّ علــى هــذا االدِّ الدَّ
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١٧-٢٣ آذار )مارس(الدرس الثاني عشر

عادات الوكيل

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: أفســس ٥: ١٥-١٧؛ كولوســي ٣: ٢٣؛ لوقــا ١٢: ٣٥-٤٨ يعقــوب 

٤: ١٤؛ أعمــال الرســل ٣: ٢١؛ ١كورنثــوس ٩: ٢٤-٢٧.

آيــة الحفــظ: »ِبــَم يُزكِّــي الشــاب طريقــه؟ بحفظــه إيَّــاه حســب كالمــك. بــكل قلبــي 
ــك«  ــيء إلي ــال اُخط ــي لكي ــي قلب ــَك ف ــأُت كالَم ــاك. خبَّ ــن َوصاي ــي ع ــك. ال تُِضلَّن طلبُت

)مزمــور 11٩: ٩-11(.

ــون العــادات الصالحــة  ســلوكُك يكشــف الهــدف واالتِّجــاه فــي حياتــك. الــوكالء الذيــن يُنمُّ
فــي حياتهــم هــم أكثــر الــوكالء أمانــة. كانــت لدانيــال عــادة الصــالة اليوميــة )دانيــال ٦: 10(. 
ــا:  ــَب أيًض ــى المجمــع )أعمــال الرســل 1٧: 1، 2(. وقــد كَتَ وكانــت عــادة بولــس أن يدخــل إل
»ال تَِضلُّــوا. فــإنَّ الُمعاَشــرات الرَّديَّــة تُفِســد األخــالق الجيِّــدة« )1كورنثــوس 1٥: ٣٣(. علينــا أن 

ــي العــادات الجيِّــدة لكــي تحــل محــل العــادات الســيِّئة. نُنمِّ
الذين  أولئك  إنَّ حياة  األبد.  وإلى  اآلن  ِمن  عاداتنا  تصنعه  ما  فردي سنكون  وبشكل  »إننا 
ة  يُشكِّلون العادات الصالحة، وأمناء في أداء كل واجب، سيكونون أنواًرا ساِطعة، ناشرين أشعَّ

ُمشرقة على طريق اآلخرين« )روح النبوة، شهادات للكنيسة، المجلد الرابع، صفحة 4٥2(.
إنَّ الطريـق الـذي تخلقـه العـادات هو أسـرع سـبيل يمكنـك أن تتَّخـذه لكي تنـال المكافأة 
لـة فـي اإلنسـان. بمعنـى آخـر أنـك ال تحتـاج أن تُفكِّـر فيها؛  التـي تسـعى إليهـا. العـادات ُمتأصِّ
ف على مـا تؤدِّيه.  فأنـت تفعلهـا تلقائيًـا. تلـك العـادات قـد تكـون جيِّـدة أو سـيِّئة، وذلك يتوقَـّ
سـوف ننظـر هـذا األسـبوع إلـى بعض العـادات القويَّة التـي ستُسـاعد الوكيـل إلدارة أعمال هللا.

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٢٤ آذار )مارس(. * نرجو التَّعمُّ
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اًل عادة: طَلَب هللا أوَّ
ــدة أَم ســيِّئة؟ ِمــن  جميُعنــا لنــا عــادات. الســؤال يأتــي: مــا هــو نــوع هــذه العــادات؟ جيِّ
ــعي لِطَلـَـب  بيــن كل العــادات الجيِّــدة التــي يُمِكــن أن تكــون لــدى المســيحي؛ فــإن عــادة السَّ

هللا أوَّاًل ويوميًّــا يجــب أن تكــون أَهــم هــذه العــادات علــى اإلطــالق.
ــادات  ــك ع ــي نفس ــس ف ــَدك هلل. أسِّ ــك وَجَس ــك وروَح ــك وحيات ــرِّس نفس ــاح، ك »كل صب
ــات والشــخصية،  ــل والصف ــوة، العق ــي ُمخلِّصــك« )روح النب ــر ف ــر وأكث ــة أكث ــس والثق التَّكري
المجلَّــد األول، صفحــة 1٥(. وِبعــاداٍت كهــذه ســوف ندخــل بالتأكيــد ِمــن البــاب الضيِّــق الــذي 

ــى ٧: 14(. ــاة )مت ــى الحي ــؤدِّي إل ي
ــياق  ــي ِس ــال يســوع، ف ــة أخــرى أمامــي« )خــروج 20: ٣(. وق ــك آله ــال هللا: »ال يكــن ل ق
حاجاتنــا األساســية: »اطلبــوا أوَّاًل ملكــوت هللا وِبــرَُّه« )متــى ٦: ٣٣(، وقــد أخبرنــا أيًضــا: 

»تطلبونَنــي فتجدونَنــي إذ تطلبوننــي بــُكلِّ قلِبُكــم« )إرميــا 2٩: 1٣(.

الرسل 1٧: 28؛ أفسس ٥: 1٥-1٧؛ كولوسي ٣: 2٣. ماذا  اقرأ متى 22: ٣٧، ٣8؛ أعمال 
يُقال في هذه اآليات ِمّما يُْمِكن أن يُساعدنا في أن نفهم كيف نضع هللا أواًل في حياتنا؟

 

ِمــن بيــن كُلِّ َمــن نعتبرهــم ِمثــااًل لنــا فــي طلــب هللا أوَّاًل، بالطبــع لــن نجــد مثــااًل أفضــل 
ِمــن مثــال المســيح. لقــد َوَضــَع يســوع أبــاه أوَّاًل فــي كل شــيء. نبــدأ برؤيــة هــذه األفضليــة 
أثنــاء زيارتــه كصبــي إلــى أورشــليم. عندمــا تواجــه مــع أمــه التــي وجدتــه »فــي الهيــكل«، قــال 

لهــا يســوع: »ينبغــي أن أكــون فيمــا ألبــي« )لوقــا 2: 4٦، 4٩(. 
كان يســوع طــوال حياتــه يتــوق للشــركة مــع أبيــه، كمــا يتَِّضــح ذلــك ِمــن حيــاة الصــالة 
التــي اعتادهــا. هــذه العــادة كانــت شــيئًا لــم يفهمــه التالميــذ بشــكل كاٍف. لــم تســتطع كل 
قــوى الظــالم أن تفصــل يســوع عــن أبيــه، ألنَّ المســيح جعــل مــن الصــالة عــادة ليظــلَّ علــى 

اتِّصــال كامــل مــع هللا.
نســتطيع أن نتبــع مثــال يســوع بــأن نتَِّخــذ قــراًرا ألن نُِحــبَّ هللا مــن كل قلوبنــا ومــن كل 
ــى 22: ٣٧(. وبالصــالة، وِدراســة كلمــة هللا، والســعي لمحــاكاة  ــا )مت ــن كل أفكارن نفوســنا وم
صفــات يســوع فــي كل مــا نعملــه، فإننــا بذلــك سُنشــكِّل عــادة أن نجعــل هللا أوَّاًل فــي حياتنــا. 

أي عــادة يمكــن أن تكــون أفضــل ِمــن هــذه بالنســبة للمســيحي!

اًل في حياتي؟ كيف تعرف ذلك؟ اسأل نفسك: هل ِفعاًل َجَعلُْت هللا أوَّ
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عادة: انتظار المجيء الثاني للمسيح

ــي  ــن المجــيء الثان ــا ِم ــل حــول موقفن ــا هــذا المث ــا 12: ٣٥-48. مــاذا يُعلِّمن ــرأ لوق اق
ــة  للمســيح؟ لمــاذا ينبغــي أنَّ كل مــا نفعلــه فــي كل األوقــات يكــون فــي ســياق حتميَّ

ــي؟ المجــيء الثان

 

 

يجـب أن نعتـاد ممارسـة حيـاة الوكالـة فـي ضـوء عودة يسـوع المسـيح. إنَّ صفـات الوكيل 
الخائـن الـذي يتصـرَّف وكأنـه وكيـل أميـن سـوف تُكتَشـف فـي النِّهايـة ِمـن خـالل أعمالـه؛ ألنَّ 
ـهر والعمـل — وكأنَّ سـيدهم موجـود وحاضـر بينهم.  الـوكالء األمنـاء يـؤدُّون مسـؤولياتهم بالسَّ
إنَّهـم يعيشـون ِمـن أجـل الُمسـتقبل ويعَملون بأمانة يوًمـا بعد يوم. »فَِإنَّ ِسـيرَتََنا نَْحـُن ِهَي ِفي 

ـَماَواِت، الَِّتـي ِمْنَهـا أَيًْضـا نَْنتَِظـُر ُمَخلًِّصـا ُهَو الرَّبُّ يَُسـوُع الَْمِسـيُح« )فيلبـي ٣: 20(. السَّ
انتَظَـَر إبراهيـم المدينـة األبدية )عبرانييـن 11: 10(، وانتظر بولس عودة المسـيح )عبرانيين 
ة لحظة للقاء  ين في أيَـّ ين، ومسـتعدِّ 10: 2٥(. لقـد كانـا أصحـاب ِفْكـٍر ُمسـتَقبلي، ُمتَرَقُّبين، ُمَعدِّ
ة  ـي فينـا عـادة النَّظر إلى الُمسـتقبل بنظرة شـاِخصة إلـى ِقمَّ المسـيح. علينـا نحـن أيًضـا أن نُنمِّ
مجـد اإلنجيـل )تيطـس 2: 1٣(. بـداًل ِمـن إلقـاء النظـرات العابرة ِمن وقـت آلخر علـى النبوَّات، 
علينـا أن نبحـث بصفـة ُمسـتمرة ونُراِقـب ونعمـل ُمدركيـن دائًِمـا األبديـة التـي تنتظرنـا عنـد 
عـودة يسـوع المسـيح. فـي ذات الوقـت، علينـا أن نتجنَّب التخمينـات واالسـتطالعات الجامحة 
ًهـا فـي حياتنـا،  والخياليـة حـول أحـداث األيـام األخيـرة. إنَّ وعـد المجـيء الثانـي يُعطينـا توجُّ
ويمنحنـا المنظـور الصحيـح للحاضـر، ويسـاعدنا لنتذكَّـر مـا هـو المهـم فـي الحيـاة. إنَّ عـادة 

انتظـار عـودة يسـوع المسـيح تُعطي الوكيـل معًنـى وهدفًا.
لقــد مهَّــد الصليــب لنــا الطريــق لكــي يكــون لنــا موعــد ولقــاء مــع الُمخلِّــص. إننــا نبحــث 
هنــا وتُشــير إلــى مجــيء المســيح فــي  س توجِّ عــن عالمــات كُِشــَفت لنــا فــي الكتــاب الُمَقــدَّ
مجــد اآلب والمالئكــة )مرقــس 8: ٣8(. »ونحــُن غيــُر ناِظريــَن إلــى األشــياء التــي تـُـَرى، بــل إلــى 

ــا التــي ال تـُـرى فأبَديــة« )2كورنثــوس 4: 18(. التــي ال تـُـرى. ألنَّ التــي تـُـرى وقتيَّــة، وأمَّ
نعــم، المــوت، وحتميَّــة المــوت الماثِلــة أبــًدا، يجــب أن تُســاعدنا دائًمــا لُِنــدرِك كــم هــي 
محــدودة وعاِبــرة هــي حياتنــا علــى األرض. ولكــن وعــد المجــيء الثانــي يُظِْهــر لنــا أيًضــا أنَّ 
المــوت ذاتــه هــو وقتــي وعابــر. فــال عجــب إًذا، أنَّــه يجــب علينــا أن نعيــش فــي ضــوء وعــد 
ــا  ــة عيــش كل وكيــل مســيحي. دعون ــر بقــوَّة علــى كيفي عــودة المســيح، وعــد يجــب أن يؤثِّ
نعتــاد ِمــن اآلن ألن نعيــش فــي ترقُّــب عــودة المســيح. إنَّ اســمنا ذاتــه يُظِهــر حقيقــة ذلــك 

االنتظــار والتَّرقُّــب.
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عادة: استعمال الوقت ِبِحكَمة

« )أيوب 8: ٩(. »ألننا نحن ِمن أمٍس وال نعلم، ألنَّ أيَّامنا على األرض ِظلٌّ

الزمن. إنَّ الوقت ال  يمِكنك أن توقف عقارب الساعة، لكنك لن تستطيع أن توقف حركة 
ينتظر؛ فهو يظل يتحرِّك إلى األمام حتى لو توقَّفنا نحن عن الحركة وبدون أي عمل.

مـاذا تقـول لنـا اآليـات التالية عـن أيَّامنا علـى األرض في هـذه الحياة؟ )يعقـوب 4: 14؛ 
مزمـور ٩٠: 1٠، 12؛ مزمـور ٣٩: 4، ٥؛ جامعـة ٣: ٦-8(. مـا هـي الرِّسـالة األساسـية التـي 

يجـب أن نأخذهـا ِمـن هـذه اآليات حـول مدى القيمـة الثمينـة أليَّامنا علـى األرض؟

 

ــم أن يكــون المســيحي  ــن الُمه ــد، فِم ــل للتجدي ــر قاب ا وغي ــت ُمحــدود جــدًّ ــا أنَّ الوق بم
ــي عــادة اســتعمال الوقــت ِبِحكمــة عــن طريــق  وكيــاًل صالًِحــا عــن وقتــه. لذلــك، يجــب أن نُنمِّ
ــي إدارة  ــم ف ــا أن نتحكَّ ــة. علين ــاة اآلتي ــاة والحي ــي هــذه الحي ــم ف ــا هــو ُمِه ــى م ــز عل التركي
ــا هــو ُمِهــم، ألنَّــه مــا أن ينقضــي الوقــت،  أوقاتنــا اعتمــاًدا علــى مــا تكشــفه لنــا كلمــة هللا عمَّ
ال يُمِكــن تجديــده. إذا خســرنا أمــوااًل، يمكننــا أن نعّوضهــا فــي نهايــة األمــر — ُربَّمــا بفائــض 
ــا خســرناه أواًل. ولكــن ليــس هــذا هــو الحــال مــع الوقــت. فاللحظــة التــي تنقضــي، تضيــع  عمَّ
ــن أن  ــا ِم إلــى األبــد. إنَّ إعــادة قشــرة البيضــة المكســورة إلــى شــكلها الطبيعــي أهــون علين
نُعيــد لحظــة ولَّــت. وهكــذا، يكــون الوقــت هــو أثمــن ســلعة أعطانــا هللا إيَّاهــا. فكــم ُهــَو ِمــن 

ــي فينــا عــادة اســتعمال كل دقيقــة ِمــن حياتنــا إلــى أقصــى حــدٍّ ممكــن؟ المهــم إًذا أن نُنمِّ
ــأْن  ــزام ب ــر الت ــت أخط ــن تح ــه، ونح ــي ل ــة ه ــكل لحظ ــقِّ هللا، ف ــن ح ــو ِم ــا ه »إنَّ وقتن
ــات  ــن الوزن ــة ِم ــة وزن ــا إعطــاء ِحســاب عــن أي ــب ِمنَّ ــن يُطلَ ــن اســتخدامه لمجــده. ول نُحِس

ــا. ــن وقتن ــة ِم األخــرى بأشــدِّ دقَّ
ــة، ونحــن  ــَر المســيح كل بُرهــة ثمين ــر. لقــد اعتَبَ »إنَّ قيمــة الوقــت هــي فــوق كل تقدي
يجــب أن نعتبرهــا كذلــك. إنَّ الحيــاة أقصــر ِمــن أن نُنِفقهــا فــي غيــر طائــل. لقــد أعطيــت لنــا 
أيَّــام إمهــال قليلــة فيهــا نســتعد لألبديــة. ال وقــت لنــا نُضيِّعــه وال وقــت نُنفقــه فــي المســرَّات 
األنانيــة وال وقــت لالنغمــاس فــي الخطيــة« )روح النبــوة، المعلــم األعظــم، صفحــة ٣٣8، ٣٣٩(.

»فانظــروا كيــف تَســلُكُون بالتدقيــق، ال كُجهــالء بــل كُحكَمــاء، ُمفَتديــن الوقــت، ألنَّ 
األيــام شــريرة« )أفســس ٥: 1٥، 1٦(. مــاذا يقــول لنــا بولــس هنــا، وكيــف يمكــن أن 

نُطبِّــق هــذه الكلمــات علــى حالتنــا الحاضــرة؟
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٢١ آذار )مارس( األربعاء

ة العقل والجسد والنَّفس عادة: حاِفظ على صحَّ
ــك. لكــنَّ  ــة أفســدت كل ذل ــا. الخطي ــاًل وجســًدا وروًح ــن عق ــا هللا كاملي ــدء خلقن ــي الب ف
ــبيل  ــي س ــي أنَّ هللا ف ــرى، ه ــياء أخ ــن أش ــن ضم س، م ــدَّ ــاب الُمَق ــي الكت ــارة ف ــار الس األخب

ــدء. ــه فــي الب ــا علي ــا كُنَّ ــى م ــا إل إعادتن

اقــرأ أعمــال الرســل ٣: 21؛ رؤيــا يوحنــا 21: 1-٥. أي رجــاء لنــا ورد فــي هــذه اآليــات؟ 
كيــف لنــا أن نعيــش فــي انتظــار أزمنــة ردِّ كل شــيء؟

 

 

 

ــا  ــا وعقليً َعِمــل يســوع دون كلــل عندمــا كان علــى هــذه األرض لالرتقــاء بالبشــرية روحيً
وجســديًا — ُمســتَِبًقا االســترداد األخيــر فــي نهايــة الزمــان. إنَّ ِخدمــة الشــفاء التــي قــام بهــا 
ــة  ــى أن تحــلَّ نهاي ــة اآلن وإل ــة ُمْمكن ــمِّ ِصحَّ ــي أت ــون ف ــا أن نك ــن أنَّ هللا يريدن يســوع تُبرِه
ــهم،  ــادهم ونفوس ــم وأجس ــة ألذهانه ــادات صحيَّ ــوا ع ــوكالء أن يُنمُّ ــى ال ــذا، عل ــان. وله الزَّم

ــة. ــاة صحيَّ ــِط حي ــروِّج لَِنَم ع علــى وتُ عــادات تُشــجِّ
ة العقــل كلَّمــا ازداد اســتخدامه. َعــوِّد نفســك علــى أن تمــأل ذهنــك بـــ »كل  أواًل: تــزداد قــوَّ
مــا هــو َحــق، كل مــا هــو جليــل، كل مــا هــو عــادل، كل مــا هــو طاهــر، كل مــا هــو ُمِســر، كل 
مــا صيتــه حســن« )فيلبــي 4: 8(. مثــل هــذه األفــكار تجلــب الســالم )إشــعياء 2٦: ٣(، كمــا أنَّ 
ــة للعقــل تســمح لمركــز  حيَّ «حيــاة الجســد هــدوء القلــب« )أمثــال 14: ٣0(. إنَّ العــادات الصِّ

القــوَّة أن يعمــل بأفضــل حاالتــه.
ــا: العــادات الصحيــة الســليمة مثــل الرياضــة والنظــام الغذائــي الصحيــح، تــدلُّ علــى  ثانيً
ــن  ــدم، وتُحسِّ ــط ال ــي وضغ ــط النَّفس ــن الضغ ــل ِم ــاًل، تُقلِّ ــة مث ــنا. الريَّاض ــم بأنفس ــا نهت أنن
المــزاج، وهــي إكســير قــد يكــون أكثــر ُمكافحــة للشــيخوخة ِمــن أي ُمســتحضرات موجــودة 

فــي األســواق.
ــي عــادات جيِّــدة ليُنِعــش النَّفــس. ارفــع نفســك إلــى هللا )مزمــور  ثالثـًـا: الوكيــل األميــن يُنمِّ
ــا ٣(  ــق« )٣يوحن ــلك بالح ــك إْذ »تس ــو روح ــوف تزه ــور ٦2: ٥(. س ــر )مزم 8٦: 4، ٥( وانتظ
ــوع  ــا يس ــيء ربن ــد مج ــوم عن ــال ل ــًة ب ــُدكُم كامل ــُكم وجس ــم ونفُس ــظ روُحك ــوف »تُْحَف وس

ــالونيكي ٥: 2٣(. ــيح« )1تس المس
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تــك الروحيــة  فكِّــر فــي نــوع العــادات التــي لديــك ومــدى تأثيرهــا علــى حياتــك وصحَّ
والجســدية والعقليــة. هــل هنــاك بعــض التغييــرات التــي ينبغــي أن تُجريهــا والتــي 
يمكــن أن تُســاعدك فــي تحســين بعــض أو كل هــذه النواحــي؟ أيَّــة قــرارات يمكنــك 
س يمكنــك المطالبــة بهــا لتســاعدك فــي  أن تتَّخذهــا، وأيــة وعــود مــن الكتــاب الُمَقــدَّ

تحســين طبيعــة حياتــك اآلن وأنــت فــي انتظــار االســترداد النهائــي؟

٢٢ آذار )مارس( الخميس

عادة: التَّهذيب الذاتي )النُّْصحِ أو ضبط النفس(
ــا  ــن أن يمتلكه ــي يُمِك ــة الت ــمات األخالقيَّ ــم السِّ ــن أه ــو ِم ــِح( ه ــس )النُّْص ــط النف ضب
ِة َوالَْمَحبَّــِة َوالنُّْصــِح« )2تيموثــاوس 1:  الوكيــل. »أَلنَّ هللَا لـَـْم يُْعِطَنــا ُروَح الَْفَشــِل، بـَـْل ُروَح الُْقــوَّ
٧(. كلمــة النُّْصــِح فــي اللغــة اليونانيــة تظهــر فــي هــذه اآليــة فقــط فــي العهــد الجديــد وتُشــير 
ــادئ هللا.  ــى القــدرة علــى عمــل مــا يجــب علمــه بعقــل رزيــن وســليم ال ينحــرف عــن مب إل
ضبــط النفــس )النُّْصــِح( يُمِكــن أن يُســاعدنا »علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــر« )عبرانييــن ٥: 
ــل الضغــوط واالضطرابــات بــكل هــدوء  ــل وتفهَّــم الوضــع الحالــي، وفــوق ذلــك تحمَّ 14(، تحمَّ
ووداعــة، ِبَغــّض النظــر عــن النتائــج. إتَّبــع دانيــال الطريــق الصحيــح رغــم األســود، علــى عكــس 
شمشــون، الــذي عــاش حيــاة االنغمــاس فــي الشــهوات دون ضبــط للنفــس ورجاحــة العقــل. 
اتَّبــع يوســف الطريــق الصحيــح فــي بيــت فوطيفــار، علــى عكــس ســليمان، الــذي َعبَــد آلهــة 

أخــرى )1ملــوك 11: 4، ٥(.

اقــرأ 1كورنثــوس ٩: 24-2٧. مــاذا يقــول بولــس هنــا عــن ضبــط النفــس )النُّْصــحِ(؟ مــا 
هــو الشــيء الــذي يقــول بولــس أنــه ســيكون علــى المحــك فيمــا يتعلــق بمســألة ضبــط 

النفــس )النُّْصــحِ(؟

 

ــاء  ــرت األخط ــد كث ات. ولق ــذَّ ــهوات والمل ــي الش ــراط ف ــه لإلف ــم نفس ــلم العال ــد أس »لق
والخرافــات. كمــا زادت وتضاَعفــت أشــراك الشــيطان إلهــالك النفــوس. وكل الذيــن يريــدون أن 
يكملــوا القداســة فــي خــوف هللا، عليهــم أن يتعلَّمــوا درس االعتــدال وضبــط النفــس. ينبغــي 
ــري  ــذا الزم وجوه ــس ه ــب النَّف ــا. إنَّ تدري ــل العلي ــوى العق ــهوات لِق ــواء والش ــاع األه إخض
إلنمــاء القــوى الذهنيــة والــرؤى الروحيــة التــي ســتعيننا علــى فهــم حقائــق كلمة هللا المقدســة 

والعمــل بهــا« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 82(.
ــن مــن خــالل الممارســة المعتــادة. لقــد دعاكــم هللا  ضبــط النفــس )النُّْصــِح( ينمــو ويتحسَّ
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يســين فــي كل ســيرة« )1بطــرس 1: 1٥( وتُروِّضــوا أنفســكم للتقــوى )1تيموثــاوس  لتكونــوا »قدِّ
ــر  ــل أكث ــا يفع ــا كم ــب أنفســهم تماًم ــى تهذي ــوا عل ب ــوكالء أن يُمارســوا ويتدرَّ ــى ال 4: ٧(. عل
ب  ــذِّ ــدؤوب، أن نُه ــا ال ــوَّة هللا وبجهدن ــا، بُق ــة. علين ــارًة وموهب ــيقيين مه ــن والموس الرياضيي

أنفســنا فــي األشــياء ذات األهميــة الحقيقيــة.

كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم تســليم ذواتنــا لقــوَّة هللا، الــذي وحــده يســتطيع أن يمنحنــا 
التهذيــب الــذي نحتاجــه للعيــش كــوكالء أمنــاء وأتقيــاء فــي عالــم ســاقط وفاِســد؟

٢٣ آذار )مارس( الجمعة

ــير مــع هللا فــي عصــٍر بَِقــَي فيــه قليــل  لمزيــد مــن الــدرس: اعتــاد أخنــوخ ونــوح السَّ
ــة والعنــف )تكويــن ٥: 42؛ تكويــن ٦: ٩(.  مــن النــاس علــى إيمانهــم وســط اإلفــراط والمادِّيَّ
ــات  لقــد فَِهَمــا وقَِبــال نعمــة هللا، وبذلــك كانــا وكيليــن صالحيــن لمــا كانــا يمتلكانــه وفــي المهمَّ

التــي أوكِلـَـت إليهمــا.
ســاَر أنــاس مــع هللا، عبــر العصــور، تماًمــا كمــا ســار أخنــوخ ونــوح. مثــاًل: دانيــال وأصدقــاؤه 
ــات  ــط الديان ــي وس ــي ف ــن الحقيق ــن للدي ــوا كُمَمثِّلي ــتطيعوا أن يقف ــي »يس ــه لك ــوا أنَّ أدَرك
ــوا  ــة وأن يكمل ــان صافي ــوا بأذه ــم أن يحتفظ ــي، عليه ــم الوثن ــا العال ــي يعتنقه ــة الت الكاذب
ــوخ، إذ  ــع هللا كأخن ــاروا م ــد س ــم. فق ــا له ــات مســيحية. وكان هللا نفســه ُمعلًَّم ــوا( صف ب )يُهذِّ
كانــوا يَُصلُّــون باســتمرار، ويدرســون بضميــر صالــح، وعلــى اتصــاٍل دائــم باإللــه غيــر المنظــور« 

ــوك، صفحــة ٣٩٩(.  ــاء والمل ــوة، األنبي )روح النب
ــا بعــد  ــى األرض يوًم ــش مــع هللا عل ــل، أي العي ــه الوكي ــا يفعل د م ــدِّ ــير مــع هللا« يُح »السَّ
ــير مــع هللا يوميًــا ســلوكًا وعــادًة وســط عالــم فاِســد،  يــوم. إنَّ الوكيــل الحكيــم ســيجعل ِمــن السَّ
ألنــه فقــط وِمــن خــالل هــذا االتصــال بــاهلل نســتطيع أن نبقــى فــي حمايــة مــن الســقوط فــي 

الشــرور الســائدة فــي العالــم.
ــع  ــاق م ــي اتِّف ــا ف ــدأ بكونه ــا تب ــاًة بأكمله ــك يســتوجب حي ــا، ذل ــاًل أميًن ــون وكي ــي تك ك
ة  هللا )عامــوس ٣: ٣(. يجــب علينــا أن نســلك فــي المســيح )كولوســي 2: ٦(، نســلك فــي جــدَّ
الحيــاة )روميــة ٦: 4(، نســلك فــي المحبــة )أفســس ٥: 2(، نســلك فــي الحكمــة )كولوســي 4: 
ــا 1: ٧(، نســلك بالكمــال  ــور )1يوحن ٥(، نســلك فــي الحــق )مزمــور 8٦: 11(، نســلك فــي الن
واالســتقامة )أمثــال 1٩: 1(، نســلك فــي ناموســه )خــروج 1٦: 4(، نســلك فــي أعمــال صالحــة 

ــال 4: 2٦(. ــق المســتقيم )أمث )أفســس 2: 10(، ونســلك فــي الطري
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أسئلة للنقاش 
ــر معنــى التَّواضــع واشــرح دوره فــي حيــاة الوكيــل )متــى 11: 2٩؛ أفســس 4:  1. فسِّ
ــا فــي َســيرنا مــع  ــاًل مهًم 2؛ فيلبــي 2: ٣؛ يعقــوب 4: 1٠(. لمــاذا يُعــدُّ التواضــع عاِم

هللا؟ )ميخــا ٦: 8(.
ــف عــن طــرق يُمِكــن مــن خاللهــا أن نُســاِعد َمــن ُهــم عالُِقــون  ث فــي الصَّ 2. تحــدَّ
ــة أن  ــر حياتهــم. مــاذا يمكنكــم ككنيســة محليَّ فــي ُممارســة عــادات ســيِّئة قــد تُدمِّ

تفعلــوا لُتســاِعدوا هــؤالء النــاس؟
ــل  ــدى الوكي ــون ل ــي أن تك ــي ينبغ ــرى الت ــدة األخ ــادات الجيِّ ــض الع ــر بع ٣. اذك

المســيحي؟ )انظــر مثــاًل: تيطــس 2: ٧؛ مزمــور 11٩: 1٧2؛ متــى ٥: 8(.
ــف عــن الوقــت وأســرار الوقــت. لمــاذا يبــدو وكأنَّ الوقــت يمــرُّ  ث فــي الصَّ 4. تحــدَّ
ســريًعا؟ مــا هــو مفهومنــا للوقــت؟ واألمــر المهــم هــو، مــا ضــرورة أن نكــون وكالء 
صالحيــن علــى الوقــت الضئيــل نســبًيا الــذي لدينــا بينمــا نحــن علــى هــذه األرض؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٩٥

٢٤-٣٠ آذار )مارس(الدرس الثالث عشر

نتائج الوكالة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: ٢تيموثــاوس ٣: ١-٩؛ حزقيــال ١٤: ١٤؛ فيلبــي ٤: ٤-١٣؛ أمثــال 

٣: ٥؛ ١بطــرس ٢: ١١، ١٢؛ متــى ٧: ٢٣؛ متــى ٢٥: ٢١.

آيــة الحفــظ: »وأن تكــون ســيرَتُكُم بيــن األمــم َحَســَنة، لكــي يكونــوا، فــي مــا يَْفَترون 
ــنة  ــم الَحَس ــن أجــل أعمالِكُ ــاد، ِم ــوم االفتق ــدون هللا فــي ي ــر، يُمجِّ ــي َش عليكــم كََفاِعل

التــي يُالِحظونَهــا« )1بطــرس 2: 12(.

علينــا نحــن كــوكالء أن نحيــا كشــهود لإللــه الــذي نعبــده ونخدمــه، ذلــك يعنــي أنــه علينــا 
أن نبــذل تأثيــرًا قويًّــا علــى َمــن حولنــا، تأثيــرًا للخيــر.

فالمطلــوب إذن هــو أن ال نكــون ُمنَعزليــن عــن العالــم ِمــن حولنــا. بــداًل مــن ذلــك، لنــا 
امتيــاز أن نعكــس طريــق حيــاٍة أفضــل ألولئــك الذيــن ال يعرفــون األشــياء التــي أُعطيــت لنــا. إنَّ 
م ونزدهــر بينمــا نســعى لتلبيــة دعــوة هللا لنــا  ِفعــل الوكالــة فــي حياتنــا يجعلنــا ننجــح ونتقــدَّ
لنحيــا حيــاة التقــوى. يمنحنــا هللا القــدرة علــى اإلبــداع لكــي نعيــش بشــكل يختلــف عــن أي 
نمــط حيــاة آخــر فــي العالــم )2كورنثــوس ٦: 1٧(، وهــذا شــيء ســوف يالحظــه اآلخــرون وقــد 
ين دائًِمــا لُِمجاوبــة  ســوا الــرب اإللــه فــي قلوبكــم، ُمســتعدِّ يســألون عنــه. ولذلــك قيــل لنــا: »قدِّ

كل َمــن يســألكم عــن ســبب الرجــاء الــذي فيكــم بوداعــة وخــوف« )1بطــرس ٣: 1٥(.
فــي هــذا الــدرس األخيــر ســوف نبحــث فــي المواهــب التــي يعطيهــا هللا للــوكالء الصالحين. 
ــاس  ــاة الن ــر حي ــا لتغيي ــا هللا لن ــي يمنحه ــر الت ــل الخي ــوة لعم ــي الق وســوف نبحــث أيضــاً ف
ــرُّ الــذي يــؤدي إلــى هــذا النجــاح والقــدرة علــى عمــل الخيــر؟ »هــَذا  لألفضــل. مــا هــو السِّ

ــاُء الَْمْجــِد« )كولوســي 1: 2٧(. ــرِّ ... ُهــَو الَْمِســيُح ِفيُكــْم رََج السِّ

ق في موضوع هذا الدرس، استعداًدا لُِمناقَشته يوم السبت القادم الموافق ٣١ آذار )مارس(. * نرجو التَّعمُّ



٩٦

٢٥ آذار )مارس( األحد

الوكالة والتَّقوى
التَّقــوى موضــوع شاِســع. األتقيــاء يعيشــون حيــاة القداســة )تيطــس 1: 1(، ليصيــروا مثــل 
ــوى هــي  ــور 4: ٣؛ تيطــس 2: 12(. التَّق ــا هللا )مزم ــرُّ به ــال يَُس ــادة وبأفع ــروح الِعب المســيح ب
ــة ونــوال وعــد الحيــاة األبديــة. ال توجــد فلســفة، أو ثــراء، أو ُشــهرة،  يانــة الحقَّ دليــل علــى الدِّ

م وعــًدا مثــل هــذا. ــزة تســتطيع أن تُقــدِّ ة، أو ســاللة متميِّ أو قــوَّ

ر منــه بولــس هنــا ولــه عالقــة ُمباِشــرة بحيــاة  اقــرأ 2تيموثــاوس ٣: 1-٩. مــا الــذي يُحــذِّ
الوكيــل األميــن؟

 

 

م ِسـفر أيـوب وصًفـا لِصفات أيـوب وأعماله. إنَّه يوضـح كيف تَظَْهر حيـاة التقوى، حتى  يُقـدِّ
ِمـن خـالل اآلالم والُمعانـاة. ويُظهـر أيًضـا مدى كراهية الشـيطان لنمـط حياة التَّقـوى. حتى هللا 

ذاتـه شـهد بأنـه ليـس مثل أيوب فـي األرض في نمط حياتـه وإيمانه )أيـوب 2: ٣(.
»كَاَن رَُجــٌل ِفــي أَرِْض َعــْوَص اْســُمُه أَيُّــوُب. وَكَاَن هــَذا الرَُّجــُل كَاِمــالً َوُمْســتَِقيًما، يَتَِّقــي هللَا 
« )أيــوب 1: 1(. وهكــذا، نــرى رجــاًل لــم يكــن إيمانــه ُمجــرَّد تعبيــر بالــكالم  ــرِّ َويَِحيــُد َعــِن الشَّ
أو طقــوس دينيــة، مــع أنَّ ذلــك كان ُجــزًْءا ِمــن حياتــه )أيــوب 1: ٥(. كان خــوف هللا يتجلَّــى فــي 
عــة. إنَّ حيــاة التَّقــوى ال تعنــي  كامــل حياتــه، حيــاة التَّقــوى، حتــى فــي ِخَضــمِّ تجاربــه الُمروِّ

أننــا أصبحنــا كامليــن، تعنــي فقــط أننــا نعكــس الكمــال فــي محيطنــا أو مجالنــا الخــاص بنــا.

ــا يشــهد لصفــات هــؤالء الرِّجــال؟  اقــرأ حزقيــال 14: 14. مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــة عمَّ
مــا هــو القاِســم الُمشــترك الــذي يجــب أن يُــرى فينــا جميعــا؟

 

 

 

الوكالــة، فــي حقيقتهــا، هــي تعبيــر عــن حيــاة التَّقــوى. الــوكالء األمنــاء ليــس لهــم ُمجــرَّد 
صــورة التَّقــوى، إنَّهــم أتقيــاء فعــاًل. وتظهــر هــذه التَّقــوى فــي طريقــة عيشــهم، وفــي الكيفيــة 
التــي يتعاملــون بهــا مــع األشــياء التــي ائتمنهــم هللا عليهــا. إنَّهــم يُعبِّــرون عــن إيمانهــم ليــس 

فقــط مــن خــالل مــا يفعلــون، ولكــن أيًضــا مــن خــالل مــا ال يفعلونــه.



٩٧

٢٦ آذار )مارس( االثنين

القناعة

»ليــس أنِّــي أقــول ِمــن جهــة احتيــاج، فإنــي قــد تعلَّمــُت أن أكــوَن ُمكتفًيــا بمــا أنــا فيــه« 
)فيلبــي 4: 11(. إذا كان لنــا أن نكــون ُمكتفيــن وقانعيــن بمــا نحــن فيــه وعليــه، فِمــن 

أيــن تأتينــا بهــذه القناعــة أصــاًل؟

 

 

ــن  ه ــدي الذِّ ــاس فاس ــن الن ــة ِم ــا مجموع ــاوس واِصًف ــى تيموث ــول إل ــس الرس ــب بول كت
ــن أن  ــف يُمك ــاوس ٦: ٥(. أي وص ــارة« )1تيموث ــوى تِج ــون أنَّ التَّق ــق: »يظّن ــي الح ومعدوم
ــي وســائل اإلعــالم!  ــرون ف ــن يظه ــي الضــالل الذي ــي وصــف بائِع ــن هــذا ف يكــون أفضــل ِم
إنَّهــم يكســبون ِمــن وراء ذلــك المــال الوفيــر وهــم يقولــون لمســتمعيهم أنَّهــم إذا فقــط كانــوا 
ــاء؟ إنَّ  ــا أغني ــم(، فســوف يُصبحــون هــم أيًض ــم كرازته ــان يشــمل دع ــن )وهــذا اإليم مؤمني
المســاواة بيــن الثــروة واإليمــان ليــس ســوى مظهــر آخــر ِمــن مظاهــر المادِّيَّــة ولكنــه تحــت 

ــن. يْ ــن الدِّ غطــاء ِم
ــب  ــكان يج ــك، ل ــر كذل ــو كان األم ــوى. فل ــا بالتَّق ــة له ــروة ال عالق ــي أنَّ الث ــة ه الحقيق
ــراًءا. لكــن بولــس  ــاس ث ــر الن ــاء ألنَّهــم أكث ــم أتقي أن يُْحَســب بعــض أبغــض النــاس فــي العال
الرســول ردَّ علــى هــذا المفهــوم بقولــه: »التَّقــوى مــع القناعــة تجــارة عظيمــة« )1تيموثــاوس ٦: 
٦(. التَّقــوى مــع القناعــة، تحــت أي ظــرف كان، هــي أعظــم أنــواع الِغنــى ألنَّ نعمــة هللا أثمــن 
بكثيــر ِمــن أي ربــح مــادِّي. لذلــك، يجــب أن نكــون قانعيــن »بالقــوت والكســوة« )1تيموثــاوس 
٦: 8(. ففــي النهايــة، مهمــا كان قــدر مــا نملكــه، فهنــاك دائًمــا المزيــد نســعى للحصــول عليــه 

إذا كان تفكيرنــا يأخــذ ذلــك االتجــاه.
»القناعـة فـي كل الظـروف هـي فـن عظيـم، ِسـّر روحـي. هـي سـرٌّ يجـب أن نتعلَّمـه، لكن 
يجب أن نتعلَّمه كَِسـّر... القناعة المسـيحية هي هذا اإلطار العذب، المسـتتر، الهادئ، اللطيف 
ة وتبتهـج بتدبيـر هللا األبـوي الحكيـم فـي كل الظـروف... إنها قـارورة ِطيب  يِـّ لـروح تخضـع ِبُحرِّ
غالـي الثّمـن، وهـي ُمَعّزيّـة ومفيـدة للقلـوب المضطربـة فـي األوقـات والظـروف الُمزعجـة« 

)Jeremiah Burroughs ،The Rare Jewel of Christian Contentment، صفحـة 1، ٣(.

اقــرأ روميــة 8: 28؛ عبرانييــن 1٣: ٥؛ فيلبــي 4: 4-1٣. مــا الــذي نجــده هنــا ويمكــن 
أن يُســاعدنا لنحيــا حيــاة القناعــة؟



٩8

٢٧ آذار )مارس( الثالثاء

الثِّقة

هــة لنــا فــي هــذه اآليــة، خاصــة فــي  اقــرأ أمثــال ٣: ٥. مــا هــي الرِّســالة األساســية الُموجَّ
الجــزء األخيــر منهــا حــول عــدم »االعتمــاد« علــى فهمنــا؟ )انظــر أيًضــا إشــعياء ٥٥: ٩؛ 

1كورنثــوس 4: ٥؛ 1كورنثــوس 1٣: 12(.

 

إنَّ هــدف وِشــعار وكالء هللا هــو: »تــوكَّل علــى الــرب بــكل قلبــك، وعلــى فهِمــك ال تعتَِمــد« 
)أمثــال ٣: ٥(.

ــان  ــن األحي ــر ِم ــن الِفعــل. فــي كثي ــان، بالطبــع، يكــون القــول أســهل ِم فــي أغلــب األحي
نؤِمــن بــاهلل بعقولنــا. إننــا نؤمــن بمحبتــه وعنايتــه، ومــع ذلــك يصيبنــا القلــق واالضطــراب إلــى 
حــدِّ المــرض عنــد مواجهتنــا ألمــٍر مــا؟ قــد يبــدو المســتقبل أحيانًــا ُمخيًفــا جــًدا، علــى األقــل 

فــي ُمخيِّلتنــا الشــخصيَّة.
ــام بإيمــان وطاعــة  ــى األم م إل ــدَّ ــأنَّ نتق ــة فــي هللا؟ ب ــم نحــن كــوكالء الثِّق ــف إًذا نتعلَّ كي
الــرَّب فــي كل عمــل نقــوم بــه اآلن. الثِّقــة هــي ِفعــل العقــل، وهــي ال تُْســتنَفذ باالســتعمال؛ 
ــاء  ا. إنَّ عيشــنا كــوكالء أمن ــرَّب، ازدادت الثِّقــة نمــوًّ ــا فــي ال علــى العكــس، فكلَّمــا زادت ثقتن
فــع  ة الدَّ ــر مــن خاللهــا عــن ثقتنــا فــي هللا. هــذه الثقــة هــي األســاس وقــوَّ هــي طريقــة نعبِّ

ــا فيمــا نقــوم بــه مــن أعمــال. للوكيــل، وهــي تَظهــر جليًّ
»تُحــبُّ الــرب إلهــك ِمــن كل قلبــك«. إنَّ عبــارة »كل قلبــك« تُســتخدم دائًِمــا فــي الكتــاب 
س بشــكل مجــازي. وهــي تعنــي أنَّ قراراتنــا تنبــع ِمــن الداخــل الروحــي للــذات والــذي  الُمَقــدَّ
يصنــع منَّــا مــا نحــن عليــه )متــى 22: ٣٧(. وهــذا يشــمل صفاتنــا ودوافعنــا وبواِعثنــا ونوايانــا 

— جوهــر وجودنــا.
مــن الســهل أن نثــق فــي هللا بخصــوص األشــياء التــي ال نســتطيع أن نتحكَّــم بهــا أو نُســيطر 
عليهــا. وفــي هــذا، ليــس لنــا خيــار ســوى أن نثــق فيــه. ولكــن، الثقــة الحقيقيــة ›مــن القلــب‹ 
ــب علينــا أن نتَّخــذ قــراًرا بخصــوص شــيء نســتطيع التَّحكُّــم فيه أو الســيطرة  تأتــي عندمــا يتوجَّ

عليــه، وعندمــا تكــون ثقتنــا فــي هللا هــي دافعنــا ألن نختــار هــذا الطريــق أو ذاك.
ــن  ــاء وعاجزي ــة ُضعف ــوا بالطبيع ــم: »كان ــن كل قلوبه ــاهلل ِم ــم ب ــل ثقته ــَح الرّس ــد أَْوَض لق
ــن ينخرطــون فــي العمــل الكــرازي حاليًّــا، ولكنَّهــم وضعــوا كل ثقتهــم فــي  مثلهــم مثــل أي ممَّ
الــرب. كانــوا يملكــون الثــراء، ولكنــه كان ثــراء تَأِديــب العقــل والنَّفــس؛ وهــذا شــيء يمكــن 
ألي إنســان أن يمتلكــه إذا هــو جعــل هللا أوَّاًل وأخيــرًا واألفضــل فــي كل شــيء« )روح النبــوة، 

خــّدام اإلنجيــل، صفحــة 2٥(.
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ــا أو  ــم به ــي ال تســتطيع التَّحكُّ ــاهلل بشــأن األشــياء الت ــة ب ــك الثق ــه يمكن ــح أن صحي
ــي  ــا ه ــا؟ م ــم به ــك التحكُّ ــي يمكن ــياء الت ــن األش ــاذا ع ــن م ــا. ولك ــيطرة عليه الس
الخيــارات التــي يُمِكــن أن تتخذهــا عندمــا تكــون ثقتــك بــاهلل هــي العنصــر الــذي 

ــذي تســلكه؟ ــق ال ر الطري ــرِّ يُق

٢٨ آذار )مارس( األربعاء

تأثيرنا
ــم قبــاًل ظلمــة، وأمــا اآلن فنــور فــي الــرَّب« )أفســس ٥: 8(. فــي هــذه اآليــة،  »ألنَّكــم كُنتُ
ــروه »إن  ــن أن ي ــر الكامــل للقلــب هــو شــيء يمكــن لآلخري ــس الرســول أن التغيي يقــول بول
َســلَكنا فــي النــور« )1يوحنــا 1: ٧؛ إشــعياء ٣0: 21(، فــإنَّ شــهادتنا اليوميــة المتمثلــة فــي إدارة 

وكالتنــا ســتكون نــوًرا مؤثِّــرًا فــي عالــم ُمظلِــم.
ــور هللا مــن خــالل  ــا 8: 12(. نحــن نعكــس ن ــم« )يوحن ــور العال ــا هــو ن ــال يســوع: »أن ق

ــاً.  ــه يومي ــا ومــا نقــوم ب حياتن

ــر  ــو تأثي ــا ه ــد هللا؟ م ــي تُمجِّ ــرق الت ــاس بالط ــام الن ــة أم ــا ُمعلَن ــون وكالتن ــف تك كي
أعمالنــا علــى اآلخريــن؟ متــى ٥: 1٦؛ تيطــس 2: ٧؛ 1بطــرس 2: 11، 12.

 

ــؤولية.  ــذه المس ــن ه ــد ِم ــى أبع ــب إل ــا تذه ــكات هللا، ولكنه ــي إدارة ممتل ــة ه الوكال
فوكالتنــا ُمســتَعلنة أمــام عائالتنــا ومجتمعاتنــا والعالــم والكــون بأســره )1كورنثــوس 4: ٩(. إننــا 
ــاع قوانيــن  ــر، وهــي القــدرة التــي تأتــي مــن إتب ــا القــدرة علــى فعــل الخي نظهــر فــي حياتن
ــا.  ــا ووظائفن ــا أيضــاً إظهــار هــذه القــدرة علــى فعــل الخيــر فــي أعمالن ملكــوت هللا. ويمكنن
ونحــن لدينــا القــدرة علــى تغييــر حيــاة النــاس الذيــن نعمــل معهــم. كمــا أننــا نظهــر المســيح 
لآلخريــن عندمــا نكــون لطفــاء معهــم وعندمــا نتخــذ خيــارات جيــدة. يباركنــا هللا عندمــا نفعــل 

كل هــذه األمــور.
ــم وكالتنــا. فــإّن أعمالنــا أو أشــغالنا  أخالقياتنــا فــي العمــل أيًضــا يجــب أن تتالقــى مــع ِقيَ
ــة أخــرى تظهــر مــن خاللهــا وكالــة الشــخص البــار. »ويخــرج مثــل النــور بــرك، وحقك  هــي ِمنصَّ
مثــل الظهيــرة« )مزمــور ٣٧: ٦(. إنَّ تأثيــر الوكيــل حتــى فــي عملــه أو مهنتــه ال يوضــع »ِفــي 
ــاِل« )لوقــا 11: ٣٣(، لكنــه يُــرى مثــل »مدينــة موضوعــة علــى جبــل«  ــٍة، َوالَ تَْحــَت الِْمْكيَ ِخْفيَ
)متــى ٥: 14(. فــإذ تعيــش عــن قصــد بهــذه الطريقــة فــي البيــت وفــي العمــل، فــإنَّ تأثيــرك 

ســيكون علــى عقــول وقلــوب َمــن هــم حولــك.
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ـــياء  ـــي األش ـــه. وف ـــى وظيفت ـــر عل ـــن وال يتذمَّ ـــه الُمعيَّ ـــه عمل ـــة ل ـــي الطبيع ـــيء ف »كل ش
ـــا هللا ســـتكون متناســـبة مـــع  ـــي يطلبه ـــد الت ـــه. والفوائ ـــه وحرفت ـــه مجال ـــة، كل إنســـان ل الروحي
مقـــدار الوزنـــات التـــي أُوكِلـــت إلـــى الشـــخص وفقـــاً لمقيـــاس هبـــة المســـيح... اآلن هـــو 
ـــيح  ـــة. المس ـــة حقيقي ـــة أخالقي ـــك قيم ـــل من ـــة تجع ـــْخِصيّة ثابت ـــار َش ـــك... إلظه ـــك وفرصت وقت
ـــوم  ـــوة، هـــذا الي ـــك« )روح النب ـــن قلب ـــه ِم ـــك. اخضـــع ل ـــى خدمت ـــي الحصـــول عل ـــه الحـــق ف ل

ـــة 24٣(. ـــع هللا، صفح م

مــا هــو نــوع التأثيــر الــذي تظهــره أخالقيــات عملــك مــع الذيــن تعمــل معهــم أو 
ــن الرســائل ترســلها إليهــم حــول إيمانــك؟ الذيــن يرونــك فــي البيــت؟ أي نــوع ِم

٢٩ آذار )مارس( الخميس

الكلمات التي نُريد )والتي ال نُريد( أن نسمعها
نحــن ُغربــاء ونـُـزالء علــى األرض، والســماء بكاملهــا وجمالهــا وســالمها هــي غايتنــا النهائيــة 
)عبرانييــن 11: 1٣، 14(. إلــى ذلــك الحيــن، علينــا أن نعيــش حياتنــا ووجودنــا هنــا. إنَّ النظــرة 
ــا  ــم، ال تســمح لن ــا يكشــفه الصــراع العظي ــي ضــوء م ــم، خاصــة ف المســيحية الشــاملة للعال
بالوقــوف محايديــن فــي الوقــت الحالــي. فإمــا أن نقــف مــع هللا أو نقــف مــع العــدو. »َمــن 
. وَمــن ال يجمــع معــي، فهــو يُفــرِّق« )متــى 12: ٣0(. وعنــد المجــيء  ليــس معــي فهــو علــيَّ

ــا وبــال لبــس مــع أي فريــق نقــف. الثانــي للمســيح، ســيتضح جليًّ

ــم  ــوا أنَّه ع ــن ادَّ ــك الذي ــي للمســيح، سيســمع أولئ ــد المجــيء الثان ــا، بع ــرة م ــي فت ف
يتبعــون المســيح إحــدى عبارتيــن. مــا همــا هاتــان العبارتــان ومــا معنــى كٍل منهمــا؟

متى 2٥: 21  

 

متى ٧: 2٣  

 

ــرّة  ــر الكلمــات الُمِس ــن« هــي أكث ــح واألمي ــد الصال ــا العب ــا أيُّه إنَّ كلمــات المســيح »نِِعمًّ
ــة التــي سيســمعها الوكيــل. إنَّ التعبيــر اإللهــي لقبــول هللا غيــر المشــروط الجتهادنــا  والَمرِْضيَّ
الُمخلــص فــي التَّصــرُّف الحكيــم فــي ممتلــكات هللا، ســيجلب فرًحــا ال يُعبَّــر عنــه لبذلنــا أقصــى 
جهدنــا، حســب طاقتنــا. وَسنّســر أيًضــا عنــد إدراكنــا أنَّ خالصنــا راِســخ، ليــس فــي أعمالنــا ِمــن 

أجــل المســيح، بــل فــي أعمــال المســيح مــن أجلنــا )انظــر روميــة ٣: 21؛ روميــة 4: ٦(.
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ـــه بالفعـــل. والســـعي للخـــالص  ـــاة الوكيـــل األميـــن هـــي انعـــكاس لإليمـــان الـــذي لدي إنَّ حي
ـــق  ـــن طري ـــام هللا ع ـــهم أم ـــر أنفس ـــوا تبري ـــن حاول ـــك الذي ـــات أولئ ـــي كلم ـــر ف ـــال يظه باألعم
أعمالهـــم )انظـــر متـــى ٧: 21، 22(. تظهـــر اآليـــة الـــواردة فـــي متـــى ٧: 2٣ عـــدم جـــدوى 

ـــذات. ـــر ال تبري
»إنَّ أتبــاع المســيح عندمــا يُعيــدون إلــى الــرب حقوقــه، فهــم يُكوِّمــون ويجمعــون كنــزًا 
ــا أيهــا العبــد الصالــح واألميــن... ادخــل إلــى فــرح  ســيُعطى لهــم عندمــا يســمعون القــول: »نِعمًّ

ســيِّدك« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 4٩2(.
فــي الختــام، الوكالــة هــي حيــاة نحياهــا تكــون فيهــا أعظــم وصيتيــن، محبــة هللا ومحبــة 

القريــب، همــا القــوة المحرّكــة والدافــع وراء كل مــا نفعلــه.

ــة الُمعلنــة فــي حياتــك، الوصيتيــن  إلــى أي مــدى تعكــس حياتــك الخاصــة، والوكال
ــِن؟ الُْعظَْمَيْي

٣٠ آذار )مارس( الجمعة

لمزيـد مـن الـدرس: »جـاء المسـيح إلى هـذا العالـم ليُظهر محبـة هللا. علـى أتباعه أن 
ـعي لخير اآلخرين  يواصلـوا العمـل الـذي بدأه. دعونا نُجاهد لُمسـاعدة وتقويـة واحدنا اآلخر. السَّ
هو الطريق الذي توجد فيه السـعادة الحقيقية. اإلنسـان ال يعمل ضد مصلحته الشـخصية عندما 
يُحـب هللا ويُحـب اآلخريـن. كلمـا ازدادت روحـه إنكارًا للذات، ازدادت سـعادته، ألنـه يُحقِّق قصد 

هللا فيـه« )روح النبوة، إرشـادات حول الوكالة المسـيحية، صفحـة 42، ٥2(.
ــالٍق  ــل وت ــا تواص ــاك أيًض ــو. هن ــاد ونم ــاك ازدي ــة، هن ــي كنيس ــاة ف ــدت حي ــا وج »حيثم
ــوًرا وبركــة لــكل  ــٌك للــرب. يمنــح هللا ن ــاك أخــذ وعطــاء، اســتالم ورّد مــا هــو ُمل ُمســتمر، هن
مؤمــن حقيقــي، وهــذه يمنحهــا المؤمــن لآلخريــن فــي األعمــال التــي يقــوم بهــا مــن أجــل 
الــرب. وإذ يُعطــي ممــا أعطــاه الــرب، تــزداد قدرتــه علــى التســلُّم. ويتَّســع المجــال لفائــض 
جديــد ِمــن نعمــة هللا والحــق الــذي يغدقــه. فيمنحــه هللا نــوًرا أكثــر، ومزيــًدا مــن المعرفــة. 
تعتمــد حيــاة وتقــدم الكنيســة علــى هــذا األخــذ والعطــاء. فالــذي يأخــذ وال يُعطــي، ســوف 
ــه  ــن، فســوف يفقــد قدرت ــه لآلخري ــق الحــق من ــم يتدفَّ ــإذا ل ــا عــن االســتالم. ف يتوقــف قريبً
ــى المزيــد ِمــن  ــا نريــد أن نتلقَّ علــى االســتالم. يجــب علينــا أن نُشــارك بــركات الســماء إذا كُنَّ

ــة المســيحية، صفحــة ٣٦(. ــوة، إرشــادات حــول الوكال ــركات« )روح النب الب
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أسئلة للنقاش
1. كيــف تقودنــا ثقتنــا فــي هللا إلــى القناعــة؟ مــا الــذي تتطلبــه الثقــة فــي هللا مــن 
ــى المســتوى الفكــري؟ )2كورنثــوس 1٠: ٥(. لمــاذا هــو مــن الســهل  كل القلــب عل
جــًدا أن نقــول »كل األشــياء تعمــل مًعــا للخيــر« )روميــة 8: 28( ولكــن مــن الصعــب 
جــًدا أن نؤمــن بهــذه المقولــة ونصدقهــا؟ معنــى هــذا أننــا نقــول إننــا  نثــق بــاهلل، 
ولكــن فــي الحقيقيــة نحــن نثــق فيــه علــى المســتوى الفكــري، ومــع ذلــك يتملكنــا 

الخــوف مــن المســتقبل؟
2. اســأل الســؤال التالــي فــي الصــف وقــارن اإلجابــات: »فــي 2٥ كلمــة أو أقــل، مــا 
ــة؟« ثــم اســأل الســؤال اآلخــر: »فــي 2٥ كلمــة أو أقــل، لمــاذا  هــو تعريفــك للوكال

تُعــد الوكالــة جــزًءا مهًمــا فــي حيــاة المســيحي؟«
٣. أعــد قــراءة متــى ٧: 21-2٣. مــا الــذي يحــدث هنــا؟ لمــاذا يقــوم هــؤالء النــاس 
ِبِذكــر األمــور التــي قامــوا بهــا؟ مــا الــذي تكشــفه عنهــم كلماتهــم؟ كيــف نســتطيع 
أن نتأكــد مــن أننــا لــن نقــع فــي ذات النــوع مــن خــداع النفــس — حتــى وإن كنــا 
ــان  ــاة اإليم ــا حي ــا نســعى ألن نحي ــو كن ــى ل ــن، حت نســعى ألن نكــون وكالء صالحي

والطاعــة، وحتــى وإن كنــا نســعى للقيــام بأعمــال الخيــر ِباْســِم هللا؟
4. نميــل إلــى التفكيــر فــي التأثيــر المســيحي علــى المســتوى الفــردي فقــط. ولكــن 
مــاذا عنــه علــى مســتوى الكنيســة المحليــة؟ مــا هــو التأثيــر الــذي لكنيســتك ككل 

فــي المجتمــع؟ 
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دليل دراسة الكتاب الُمَقّدس للربع الثاني 2٠18
في ضوء الكثير من األحداث والنظريات العالمية حول زمن المنتهى، فإنَّه من السهل التركيز على 

األمور التي نعتقد أنها تؤدي إلى مجيء المسيح بدالً من التركيز على المسيح نفسه، الذي هو وحده 

س لهذا الربع، االستعداد الزمن المنتهى، بقلم نورمان ر.  مدعاة استعدادنا. دليل دراسة الكتاب الُمَقدَّ

جالي، يدور حول زمن المنتهى، أما التركيز الحقيقي فهو على المسيح، ولكن في سياق األيام األخيرة 

وكيف نكون مستعدين لها. نعم، نحتاج إلى النظر إلى األحداث التاريخية الهامة، وإلى التاريخ نفسه، 

س يتحدث عن هذه األمور فيما يتعلق بزمن النهاية. ولكن حتى في هذا السياق  ألن الكتاب الُمَقدَّ

ا  ا فعل ألجلنا وما يفعله فينا، وعمَّ س عن المسيح وعن طبيعته وصفاته، وعمَّ يتحدث الكتاب الُمَقدَّ

سيفعله عندما يعود. إنَّ المسيح وإياه مصلوباً يجب أن يكون محور إيماننا؛ أو، كما قال بولس: »ألَنِّي 

يَّاُه َمْصلُوبًا« )1كورنثوس 2: 2(. فكلما ركَّزنا عليه  لَْم أَْعزِْم أَْن أَْعرَِف َشيْئًا بَيَْنُكْم إالَّ يَُسوَع الَْمِسيَح َوإِ

أكثر، أصبحنا مشابهين له أكثر، أطعناه أكثر، وكنا أكثر استعداداً لكل ما ينتظرنا، في المستقبل القريب 

وفي نهاية الزمان، في اليوم الذي فيه ندخل "المكان" الذي أعده المسيح ألولئك الذين يحبونه.

االستعداد لزمن النهاية

1.   الصراع الكوني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣1 آذار )مارس( – ٦ نيسان )أبريل(

٧- 1٣ نيسان )أبريل(.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.   دانيال وزمن النهاية

14- 20 نيسان )أبريل(.  ٣.   المسيح وِسفر الرؤيا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2٧ نيسان )أبريل(.  4.   الخالص وزمن النهاية

٥.   المسيح في الَمْقِدس السماوي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 4 أيار )مايو( 

٦.   "تغيير" الناموس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥ - 11 أيار )مايو(. 

٧.   األصحاح 24 من إنجيل متى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12- 18 أيار )مايو(. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1٩ - 2٥ أيار )مايو(.  8.   اْسُجُدوا للخالق

٩.   ضالالت زمن النهاية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2٦ أيار )مايو( – 1 حزيران )يونيو( 

10. أمريكا وبابل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 8 حزيران )يونيو( 

٩ - 1٥ حزيران )يونيو(.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. ختم هللا أو سمة الوحش؟

1٦ - 22 حزيران )يونيو(.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ون 12. بابل وَهرَْمَجدُّ

2٣ - 2٩ حزيران )يونيو(.  1٣. عودة ربنا يسوع المسيح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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www.al-waad.tv

rasilna@al-waad.tv

www.facebook.com/al.waad

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

www.instagram.com/alwaadtv


