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 أحد هؤالء
األصاغر…

ــى  ــا 1٤: ٦( إل ــا يوحن ــة« )رؤي ــارة األبدي ــالن »البش ــوون إلع ــبتيون مدع ــت الس األدفنتس
ــذ،  ــَد تالمي ــأن نُِع ــات يســوع ب ــع كلم ــاطة نطي ــا ببس ــك، فإنن ــل ذل ــا إذ نفع ــم. وإنن كل العال
ــى 2٨: 20(. ومــن  ــل مت ــه« )إنجي ــا أوصيتكــم ب ــع م دهــم ونعلِّمهــم »أن يحفظــوا جمي ونُعمِّ
ــراء،  ــن، والُمنســحقين، والفق ــة المتألِّمي ــوم بخدم ــا هــي أن نق ــا به ــي أوصان ــن األشــياء الت بي

ــجونين. ــاع، والمس والجي
علــى أي حــال، فــإنَّ يســوع هــو الــذي أمــر ســامعيه، بعــد ســرده لَِمثـَـل الســامري الصالــح 
)إنجيــل لوقــا 10: ٣0-٣٦(: »اذهــب… واصنــع هكــذا« )إنجيــل لوقــا 10: ٣٧(. لقد كان يســوع، 
فــي وصفــه للوقــت الــذي فيــه ســيُميِّز جميــع الشــعوب أمامــه »كمــا يُميــز الراعــي الخــراف 
ث عــن مــدى أهميــة مســاعدة الجائــع،  مــن الجــداء« )إنجيــل متــى 2٥: ٣2(، هــو الــذي تحــدَّ
ــي  ــوه بأحــد إخوت ــا أنكــم فعلتم ــم: بم ــول لك ــان، والمســجون. »الحــق أق ــض، والعري والمري

هــؤالء األصاغــر، فبــي فعلتــم« )إنجيــل متــى 2٥: ٤0(.
بمعنــى آخــر، جنبًــا إلــى جنــب مــع إعــالن حقائــق الخــالص العظيمــة، والمقــِدس، وحالــة 
الموتــى، وأبديــة الشــريعة، علينــا أن نقــوم بخدمــة احتياجــات اآلخريــن. وهــل مــن طريقــة 
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أفضــل للوصــول إلــى النــاس مــن أن نعمــل مــن أجلهــم أيًضــا؟ وكمــا كتبــت إلــن هوايــت فــي 
ــي  ــا النجــاح ف ــي تُعطــي لن ــة المســيح هــي وحدهــا الت ــول: »إنَّ طريق ــا الشــهيرة تق عبارته
الوصــول إلــى النــاس. لقــد اختلــط المخلـّـص بالنــاس كَمــن كان يحــب لهــم الخيــر. وبرهــن لهــم 
علــى عطفــه ولبّــى حاجاتهــم وظفــر بثقتهــم. ثــم أمرهــم قائــاًل لــكل منهــم: ›اتبعنــي‹ « )روح 

النبــوة، خدمــة الشــفاء، صفحــة 10٣(.
حسـب إحـدى اإلحصائيات، تحتوي األسـفار المقدسـة علـى 210٣ آية تُعبِّر عـن اهتمام هللا 
الخـاص بالفقـراء والمظلوميـن. مقارنة بجوانب أخرى مـن اإليمان والمبادئ والحياة المسـيحية 
بوجـه عـام، فـإن مقـدار المراجـع الدالـة علـى خدمـة الذين هم فـي احتيـاج هائلة جـًدا. علينا 
أن نكـون جاّديـن فـي عملنـا لتخفيـف اآلالم والُمعانـاة الموجـودة حولنـا. هـذا لـن ينقـص من 

عملنـا فـي نشـر اإلنجيـل؛ بـل على العكـس، قد يصبـح طريقـًة فّعالة فـي أداء ذلك.
ــط. يجــب  ــد، لمجــرد مســاعدتهم فق ــر جي ــو أم ــن ه ــي أنَّ ُمســاعدة اآلخري ــن الطبيع م
ــب أن  ــد وصائ ــك هــو ببســاطة شــيء جي ــا ٦: ٨( ألن ذل ــع الحــق )انظــر ميخ ــا أن نصن علين
ــي  ــن ف ــع الحــق، ونســاعد اآلخري ــن نصن ــس مــن األفضــل حي ــك، ألي نعمــل الحــق. ومــع ذل
ههــم أيًضــا إلــى »ســبب الرجــاء الــذي فيكــم« )1بطــرس  احتياجاتهــم الفوريــة والزمنيــة، أن نوجِّ

ــة فــي المســيح؟ ــاة األبدي ٣: 1٥(، وأن هــذا هــو وعــد الحي
لقــد شــفى يســوع المرضــى، منــح البصــر للعمــي، شــفى البُــرص، حتــى أنــه أقــام الموتــى. 
ولكــن جميــع الذيــن قــام بخدمتهــم كانــوا ســيموتون عاجــالً أَْم آجــالً علــى أي حــال، أليــس 
كذلــك؟ إًذا، علــى المــدى البعيــد، فــأي صــالح فعلــه ألجلهــم والحتياجاتهــم اآلنيــة، فقــد فعــل 
أكثــر مــن ذلــك. نعــم، لقــد َخــَدم المتألميــن، لكنــه بعــد ذلــك أمرهــم، اتبعونــي. وهــذا هــو 
بالتحديــد الســبب الــذي مــن أجلــه يجــب علينــا نحــن أيًضــا أن نقــوم بخدمــة المتألميــن ثــم 

ندعوهــم، ليتبعــوا المســيح.
ــأ  ــدرَّب ونتهي ــا نت ــم فإنن ــي العال ــالح ف ــق والص ــل الح ــعينا لعم ــي س ــه ف ــن أن ــك م ال ش
ــا،  ــا، وصحيًح ــل أميًن ــى األق ــون عل ــا ٤: 1٨، 19( بأســلوب يك ــل لوق لملكــوت هللا )انظــر إنجي
ــي  ــا ف ــن، فإنن ــراء والمظلومي ــم بالفق ــا نهت ــه. عندم ــرازة ب ــظ والك ــدر الوع ــالً بق ــا فاع وربم
ــام  ــي القي ــلنا ف ــن إذا فش ــعياء ٥٨: ٦-10(. ولك ــر إش ــادًة هلل )انظ ــا وِعب م إكراًم ــدِّ ــع نُق الواق
بخدمــة المتألميــن، والمعذبيــن، والمنكســرين، فإننــا نُســيء تمثيــل هللا )انظــر أمثــال 1٤: ٣1(.

فــي هــذا الربــع إًذا، ســنرى مــا تقولــه كلمــة هللا )وهــي تقــول الكثيــر( عــن واجبنــا للقيــام 
بخدمــة احتياجــات الذيــن هــم حولنــا.

»مجانًا أخذتم، مجانًا أعطوا« )إنجيل متى 10: ٨( هذا ملّخص القول.

ــام 2012.  ــذ ع ــة من ــس لمؤسســة أدرا »ADRA« الدولي ــي، خــدم كرئي ــان َدف جوناث
قبــل أن ينضــم إلــى أدرا »ADRA« أســتراليا فــي 200٨، خــدم َدفــي كرئيــس لمنظمــة الصحــة 
ــي  ــرة واســعة ف ــه خب ــت ل ــث كان ــادئ، حي ــط اله ــوب المحي ــس قســم جن لألدفنتســت لكنائ

مجــال تعزيــز الصحــة وتنميــة صحــة المجتمــع.
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حان وقت انخراط كافة الأعضاء
ما هو »انخراط كافة الأعضاء«؟

ــه كــرازي واســع النطــاق علــى مســتوى الكنيســة العالميــة  _ » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « هــو تّوجُّ
ــة،  يَْصاِلّي ــواع الخدمــة العامــة الإِ ــوع مــن أن ــان إداري، كل ن ــه كل عضــو، كل كنيســة، كل كي يشــارك في

ــة الشــخصية والمؤسســاتية.  يَْصاِلّي ــك الخدمــات الإِ وكذل

إنهــا خطــة تعتمــد علــى تواريــخ محــددة وتهــدف إلــى ربــح النفــوس المعنــي وتقــف علــى احتياجــات  _
العائــات والأصدقــاء والجيــران. ثــم تشــارك كيــف يلّبــي هللا كل حاجــة، ممــا يــؤدي إلــى زرع كنائــس 

جديــدة ونمــو الكنيســة ككل، مــع التركيــز علــى إبقــاء الأعضــاء، التبشــير، المشــاركة والتلمــذة. 

بت كيفية تطبيق »انخراط كافة الأعضاء« في مدرسة السَّ
خّصص أول 15 دقيقة * من كل درس للتخطيط والصالة والمشاركة:

ــاء  _ ــارة الأعض ــط لزي ــة: خط ــون للكنيس ــن ينتم ــول لَم ــي الوص ــاء › TMI ‹ « ف ــة الأعض ــراط كاف » انخ
ــِن بهــم، وقــم بتوزيــع مهــام لــكل منطقــة. َصــلِّ  المتغيبيــن أو المتضرريــن وصــلِّ مــن أجلهــم واعت
ة، الأعضــاء غيــر الفاعليــن،  وناقــش الطــرق التــي يمكــن مــن خالهــا تلبيــة احتياجــات العائــات الكنســيَّ

ــة الكنســية منخرطــة فــي الخدمــة.  الشــبيبة، الّنســاء والرجــال، وطــرق مختلفــة لجعــل العائل

» انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « فــي الوصــول لَمــن ل ينتمــون للكنيســة: َصــلِّ وناقش الطــرق التي ِمن  _
رع،  خالهــا يمكــن الوصــول إلــى مجتمعــك، مدينتــك، والعالــم، بإتمــام مهمــة البشــارة مــن خــال الــزَّ
الحصــاد، والحفــاظ علــى مــا نجمعــه. قــم بإشــراك جميــع الخدمــات الكنســّية إذ تخطــط لمشــاريع ربــح 
النفــوس قصيــرة المــدى وبعيــدة المــدى. إنَّ مبــادرة » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « أساســها أعمــال 
الّترّفــق المكتــرث. فيمــا يلــي بعــض الطــرق العمليــة لتصبــح منخرطــاً بشــكل شــخصي:  1. قــم بتنميــة 
عــادة التعــرّف علــى الحتياجــات فــي مجتمعــك. 2. ضــع الخطــط لتلبيــة هــذه الحتياجــات. 3. َصــلِّ 

مــن أجــل انســكاب الــروح القــدس.

ــى  _ ع الأعضــاء عل ــاب. شــجِّ ــة الأعضــاء › TMI ‹ « للتواصــل مــع هللا: دراســة فصــل الكت » انخــراط كاف
س في مدرســة الســبت  س – اجعــل دراســة الِكتــاب الُمَقــدَّ النخــراط فــي الدراســة الفرديــة للِكتــاب الُمقــدَّ

يجابــي وليــس مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات.  دراســة تشــاركية. ادرســوا مــن أجــل التغّيــر الإ

› TMI ‹ الّشرحالوقتانخراط كافة الأعضاء

التبشير بالمشاركة 

المرسلية العالمية

َصّل، خطِّط، نّظم للعمل. اهتم بالأعضاء المتغيبين. 15 دقيقة.*
ضع جدولً زمنياً للتواصل. العطاء المرسلي.

درس دليل دراسة الِكتاب 

س الُمَقدَّ

س. اطرح 45 دقيقة.* قم بإشراك الجميع في درس الِكتاب الُمَقدَّ
أسئلة. سّلط الضوء على النصوص الرئيسية. 

ف بعد العبادة.الغداء خطط للغداء مع أعضاء الصَّ
ثم فليخرج كل واحد منكم ويتواصل مع شخص ما. 

*يمكن تعديل الوقت حسب الضرورة. 

انخراط كافة الأعضاء
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* ٢٩ حزيران )يونيو( – ٥ متوز )يوليو(    الدرس األول    

َخلََق هللُا…

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: تكويــن ١-٣؛ أعمــال الرســل ١٧: ٢٨؛ مزاميــر ١٤٨؛ مزاميــر ٢٤: 

١؛ تكويــن ٤: ١-٩؛ إنجيــل متــى ٢٢: ٣٧-٣٩؛ رؤيــا يوحنــا ١٤: ٧.

ده راِحم المسكين« )أمثال 14: 31(� آية الحفظ: »ظالم الفقير يُعيِّر خالقه، ويمجِّ

هــل ســبق لــك أن قُمــت بصنــع شــيء مــا — قطعــة فنيــة أو حرفيــة، أو وجبــة طعــام، أو 
ــل الشــخص  بعــض األشــياء اإلبداعيــة األخــرى، وإذا بــك تجدهــا ُمحطَّمــة أو مرفوضــة مــن ِقبَ
ــا  ــرة عمَّ ــة صغي ــرد لمح ــك مج ــون لدي ــد يك ــك، ق ــك مع ــدث ذل ــه؟ إذا ح ــا ل ــذي أعطيته ال
اختبــره هللا عندمــا خلــق هــذا العالــم وأعطــى الحيــاة للجنــس البشــري، عندهــا فقــط رأى أنَّ 

مــا قــد خلقــه حطَّمتــه الخطيــة.
يقــول الكتــاب المقــدس أن العالــم قــد ُخلـِـَق بــكل عنايــة، وقــد ُخلــق »حســن جــًدا«. كان 
ــا عــن خليقتــه كمــا ورد فــي ســرد قصــة الخليقــة فــي تكويــن 1، 2.  شــعور هللا ظاهــرًا وجليً
هــذا هــو الســياق الــذي ينبغــي أن يكــون لدينــا ونحــن نقــرأ قصــة الســقوط فــي تكويــن ٣ 

وحــزن هللا وهــو يواجــه النــاس الذيــن خلقهــم.
ــة  ــن الخطي ــنين م ــم آالف الس ــة هللا، رغ ــع محب ــزال موض ــا ال ي ــو أنَّ عالمن ــب ه العجي
ــره لفــداء  ــدء تدبي ــا، أنَّ هللا فــي ب ــر عجبً ــان الفاضــح. ومــا هــو أكث ــم والعصي والعنــف والظل
العالــم وإعــادة خلقــه، فقــد أعطانــا، كمؤمنيــن، دوًرا لنقــوم بــه فــي تحقيــق تدابيــره األوســع 
نطاقـًـا. نعــم، نحــن المتلقيــن لنعمتــه؛ ولكــن، مــن النعمــة التــي تلقيناهــا، فقــد اُعطينــا العمــل 

ســة! الــذي علينــا أن نعملــه كعامليــن مــع إلهنــا. يــا لهــا مــن مســؤولية مهيبــة ومقدَّ

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٦تموز )يوليو(.
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* ٢٩ حزيران )يونيو( – ٥ متوز )يوليو(    الدرس األول    

َخلََق هللُا…

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: تكويــن ١-٣؛ أعمــال الرســل ١٧: ٢٨؛ مزاميــر ١٤٨؛ مزاميــر ٢٤: 

١؛ تكويــن ٤: ١-٩؛ إنجيــل متــى ٢٢: ٣٧-٣٩؛ رؤيــا يوحنــا ١٤: ٧.

ده راِحم المسكين« )أمثال 14: 31(� آية الحفظ: »ظالم الفقير يُعيِّر خالقه، ويمجِّ

هــل ســبق لــك أن قُمــت بصنــع شــيء مــا — قطعــة فنيــة أو حرفيــة، أو وجبــة طعــام، أو 
ــل الشــخص  بعــض األشــياء اإلبداعيــة األخــرى، وإذا بــك تجدهــا ُمحطَّمــة أو مرفوضــة مــن ِقبَ
ــا  ــرة عمَّ ــة صغي ــرد لمح ــك مج ــون لدي ــد يك ــك، ق ــك مع ــدث ذل ــه؟ إذا ح ــا ل ــذي أعطيته ال
اختبــره هللا عندمــا خلــق هــذا العالــم وأعطــى الحيــاة للجنــس البشــري، عندهــا فقــط رأى أنَّ 

مــا قــد خلقــه حطَّمتــه الخطيــة.
يقــول الكتــاب المقــدس أن العالــم قــد ُخلِــَق بــكل عنايــة، وقــد ُخلــق »حســن جــًدا«. كان 
ــا عــن خليقتــه كمــا ورد فــي ســرد قصــة الخليقــة فــي تكويــن 1، 2.  شــعور هللا ظاهــرًا وجليً
هــذا هــو الســياق الــذي ينبغــي أن يكــون لدينــا ونحــن نقــرأ قصــة الســقوط فــي تكويــن ٣ 

وحــزن هللا وهــو يواجــه النــاس الذيــن خلقهــم.
ــة  ــن الخطي ــنين م ــم آالف الس ــة هللا، رغ ــع محب ــزال موض ــا ال ي ــو أنَّ عالمن ــب ه العجي
ــره لفــداء  ــدء تدبي ــا، أنَّ هللا فــي ب ــر عجبً ــان الفاضــح. ومــا هــو أكث ــم والعصي والعنــف والظل
العالــم وإعــادة خلقــه، فقــد أعطانــا، كمؤمنيــن، دوًرا لنقــوم بــه فــي تحقيــق تدابيــره األوســع 
نطاقـًـا. نعــم، نحــن المتلقيــن لنعمتــه؛ ولكــن، مــن النعمــة التــي تلقيناهــا، فقــد اُعطينــا العمــل 

ســة! الــذي علينــا أن نعملــه كعامليــن مــع إلهنــا. يــا لهــا مــن مســؤولية مهيبــة ومقدَّ

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٦تموز )يوليو(.

٣٠ حزيران )يونيو(         األحد        

هللا: لمحة عن الخليقة
هــذا العالــم وكل الحيــاة التــي عليــه، حياتنــا ذاتهــا وكل مــا نفعلــه بهــا- وجودنــا يبــدأ بــاهلل: 

»ألنَّنــا بــه نحيــا ونتحــرَّك ونوجد« )أعمــال الرســل 1٧: 2٨(.
هنــا تبــدأ قصــة الكتــاب المقــدس: »فــي البــدء خلــق هللا الســموات واألرض« )تكويــن 1: 
1(. وحقيقــة أنَّ هللا تكلَّــم فخرجــت األرض إلــى الوجــود، تُشــير إلــى قــوَّة وعمليــة ال نســتطيع 

حتــى البــدء فــي تصوُّرهمــا.
ومــع ذلــك، فــاهلل لــم يخلــق عــن بُعــد؛ بــل كان ُمنخرطـًـا عــن كَثـَـب وبشــكل وثيــق، خاصــة 

عنــد خلقــه اإلنســان األول )انظــر تكويــن 2: ٧(.

اقــرأ قصــة خلــق اإلنســان األول فــي تكويــن 1: 26-31� مــا هــي األشــياء المهمــة التــي 
تُخبرنــا بهــا هــذه القصــة عــن هللا؟ مــا هــي األشــياء المهمــة التــي تُخبرنــا بهــا عــن الناس؟

 

 

ــا فــي الطبيعــة،  ــا مــا يُقــال أنَّــه يمكننــا أن نتعلَّــم الكثيــر عــن هللا عندمــا نقضــي وقتً غالبً
مــن النظــر إلــى خليقتــه، ورؤيــة ومضــات مــن صفــات الخالــق نفســه فيهــا. ولكننــا نســتطيع 
أيًضــا أن نــرى لمحــات مــن الطريقــة التــي خلــق بهــا هللا العالــم ليكــون كمــا هــو عليــه، مــن 
ــع  ــا أن نتوق ــام، علين ــه نظ ــو إل ــاًل، إذا كان هللا ه ــه. مث ــن هللا ذات ــا ع ــا لمفهومن خــالل فحصن
ــب  العثــور علــى نظــاٍم فــي خليقتــه. أو إذا كنــا نؤِمــن بــأن هللا هــو إلــه إبــداع، علينــا أال نتعجَّ

إذا وجدنــا أمثلــة خارقــة لتلــك اإلبداعــات فــي العالــم الــذي خلقــه.
وبالمثــل، نحــن نعتقــد بــأن هللا هــو إلــه عالقــات، وهكــذا، نجــد العالقــات كعنصــر جوهري 
فــي كيفيــة صياغــة هللا للعالــم مًعــا. لقــد خلــق كل عنصــر مــن عناصــر العالــم فــي عالقــة مــع 
ــي  ــري ف ــس البش ــق الجن ــة. وخل ــة متناغم ــي عالق ــات ف ــق الحيوان ــد خل ــة. لق ــة الخليق بقي

عالقــة معــه، ومــع أحدهــم اآلخــر، ومــع باقــي الخليقــة.
مــع أن فهمنــا هلل محــدود فــي كثيــر مــن النواحــي، فــإنَّ مــا نســتطيع رؤيتــه مــن صفاتــه 

يجــب أن يحثنــا علــى إعــادة النظــر عــن الكيفيــة التــي يجــب أن يكــون العالــم بهــا.

مــار  مــا مــدى فائــدة فهمــك للعالــم إذ تــراه كانعــكاس لصفــات هللا، حتــى مــع الدَّ
ــة؟ والويــات الظاهــرة بوضــوح بســبب الخطي
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١ متوز )يوليو(        االثنني        

عالم كامل
مـن السـهل الشـعور بالشـوق والحنيـن إلـى جنة عدن. هناك شـيء فـي الوصـف المختصر 
لَِجّنـة عـدن التـي خلقهـا هللا كمسـَكن آلدم وحـواء يُشـِعل شـرارة الحنيـن والشـوق فـي قلوبنا. 
قـد ال نفهـم كيـف يمكـن أن يعمـل عالـم كهـذا، ولكننا نشـعر بأننـا نريـد أن نعيشـه ونختبره.

يبــدو أن اإلحســاس بالرضــا والكمــال هــو مــا شــعر بــه هللا أيًضــا: »رأى هللا كل مــا عملــه 
ــا أيًضــا. كان  فــإذا هــو حســن جــًدا« )تكويــن 1: ٣1(. لقــد صنــع هللا شــيئًا كان جميــاًل وعمليً
ــا  ــه كان أيًض ــون، ولكن ــاة والل ــا بالحي ــه. كان نابًض ــكله وفاعليت ــي ش ــه، ف ــي تصميم ــا ف رائًع
ــل بــأن هــذا  ممتلئًــا بــكل مــا هــو ضــروري الزدهــار الحيــاة. ال عجــب أن هللا كان يقــف ليتأمَّ

ــذي كان يخلقــه كان حســًنا جــًدا. ــم ال العال

اقــرأ تكويــن 1� مــا الــذي تظــن بأنــه المقصود مــن تكــرار العبــارة »رأى هللا أنه حســن«؟ 
)انظــر تكوين 1: 4، 10، 12، 18، 2٥، 31(�

 

ــادة  ــيء باإلش ــدس مل ــاب المق ــقوط، إال أنَّ الكت ــد الس ــه بع ــي مجمل ــَب ف ــه كُِت ــع أن م
ــي  ــى ٤1، وف ــن ٣٨ إل ــات م ــوب واألصحاح ــفر أي ــي س ــا ف ــي، كم ــم الطبيع ــاء بالعال واالحتف
ــر أنَّ هــذه لــم تكتــب كلمحــات منســوبة إلــى العالــم كمــا كان  مزمــور 1٤٨. وعلينــا أن نتذكَّ
ــت بصيغــة الحاضــر، احتفــااًل بالخيــر الــذي مــا  فــي بدايــة الخليقــة وقبــل الخطيــة؛ لقــد كُِتبَ

ــا. ــي عالمن ــا ف ــا وجليًّ زال واضًح
ــى  ــم الطبيعــي )انظــر، عل ــه مــن العال ــة لصــالح هللا وعنايت ــا، اســتخلص أمثل يســوع، أيًض
ســبيل المثــال، إنجيــل متــى ٦: 2٦، 2٨-٣0(، مشــيًدا باتِّكالنــا علــى هللا وتقديــر العطايا البســيطة 
التــي تُحيطنــا بإعجــاب. إذا فتحنــا عيوننــا ونظرنــا إلــى عجائــب الخليقــة، يمكننــا أن نــرى بأننــا 
المتلقيــن فَْعــالً للهبــات الرائعــة مــن خالقنــا. اســتجابتنا، حتــى فــي خضــم التجــارب، يجــب أن 

تكــون اســتجابة الشــكر، واالمتنــان، والتســليم المتواضــع لمانــح العطايــا والهبــات.
كأدفنتســت ســبتيين — الذيــن يحتفلــون بالخليقــة ويتطلَّعــون إلــى مجــيء ملكــوت هللا — 
علينــا أن نـُـدرك أنَّ كل الجمــال والفــرح والخيــر الــذي نــراه ونعيشــه ونختبــره فــي العالــم مــا 

هــي إال لمحــات لمــا كان عليــه عالمنــا ومــا ســيكون عليــه، مــرة أخــرى.

ــب  ــا مــن عجائ ــًرا خاًص ــه تقدي ــذي تحمــل ل ــا ال ــم الطبيعــي، م ــارك للعال فــي اختب
الخليقــة؟ فــي حياتــك اليوميــة، كيــف يمكنــك أن تعــرف الــرب معرفــة أفضــل مــن 

ــم الطبيعــي؟ خــال عجائــب العال
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٩

٢ متوز )يوليو(        الثاثاء        

وكاء على األرض
حسب ما ورد في سجِّالت الكتاب المقدس، كانت جنة عدن واألرض التي ُخلقت حديثًا َمْملُوَءتَيِْن 

بالخير الوفير، مخلوقتين لتزدهر الحياة فيهما وبوجه خاص ليستمتع بهما الجنس البشري.
لكــن هللا أعطــى أيًضــا للرجــل والمــرأة األوليــن — ولنــا نحــن الباقيــن الذين ســنأتي بعدهم 
— دوًرا ليقومــا فــي خليقتــه. وســرعان مــا أصبــح مــن الواضــح — ليــس فقــط مــن طريقتــه 

فــي الخليقــة — أن آدم وحــواء ســيكون لهمــا مكانــة خاصــة فــي هــذا العالــم الجديــد.
ــد  ــن 2: 19(. بع ــر تكوي ــور )انظ ــات والطي ــمية الحيوان ــة تس ــى آدم أوالً مهم أوكل هللا إل
ــْم: ›أَثِْمــُروا  ــاَل لَُه م إليــه كبركــة مــن هللا ذاتــه: » َوبَاَركَُهــُم هللُا َوقَ ــدِّ ذلــك اُعِطــَى دوًرا آخــر، قُ
ــَماِء َوَعلـَـى  َواكْثـُـُروا َواْمــألُوا األَرَْض، َوأَْخِضُعوَهــا، َوتََســلَّطُوا َعلـَـى َســَمِك الْبَْحــِر َوَعلـَـى طَيْــِر السَّ

ــن 1: 2٨(. ــى األَرِْض‹ « )تكوي ــِدبُّ َعلَ ــَواٍن يَ كُلِّ َحيَ

اقــرأ وقــارن بيــن تكويــن 1: 28 وتكويــن 2: 1٥� كيــف يمكنــك وصــف التســمية 
الوظيفيــة )الوصــف الوظيفــي( لإلنســان فــي جملــة أو اثنتيــن؟

 

فــي التاريــخ المســيحي، كثيــرًا مــا اســتُخِدمت اآليــة فــي تكويــن 1: 2٨ مــن قبــل البعــض 
كرخصــة لالســتغالل، حتــى إلــى درجــة تدميــر العالــم الطبيعــي. نعــم، مــن الواضــح أن العالــم 
قــد ُخلــق ألجــل حيــاة اإلنســان، ومصلحتــه، ومتعتــه. لكــن مســؤولية اإلنســان هــي: »ليعملهــا 

ويحفظهــا« — حســب الكلمــات الــواردة فــي تكويــن 2: 1٥.
عندمــا نتكلــم عــن الوكالــة، فــإنَّ أول مــا يتبــادر إلــى أذهاننــا هــو المــال، لكــنَّ الوصيــة 
ــا هللا  ــي خلقه ــاألرض الت ــي ب ــاب المقــدس هــي أن نعتن ــي الكت ــة ف ــة بالوكال ــى المتعلق األول
وعهــد بهــا إلينــا. إنَّ األمــر أو الوصيــة التــي اُعِطيـَـت آلدم وحــواء قــد توقَّعــت ســلًفا أيًضــا أنهمــا 
سيشــاركان األرض مــع أبنائهمــا ومــع األجيــال المتعاقبــة فــي المســتقبل. فــي الخطــة األصليــة 
للعالــم، سيســتمر العالــم المخلــوق ليكــون مصــدًرا للحيــاة والخيــر والجمــال لــكل الخالئــق 

البشــرية، وســيكون آلدم وحــواء دور كبيــر للعنايــة بــه.
األرض مازالــت للــرب )انظــر مزمــور 2٤: 1(، ومــا زلنــا نحــن مدعويــن لنكــون وكالء لــكل مــا 
قــد أعطــاه هللا لنــا. ربمــا يمكننــا أن نســتخلص، أيًضــا، أن مســؤولياتنا كــوكالء فــي عالــم ســاقط 

هــي أعظــم حتــى مــن ذلــك.

مـا الـذي يعنيـه لـك أن تكـون وكياً عـن األرض اليـوم، فـي عالم سـاقط؟ كيف يجب 
أن يؤثـر إدراكك لهـذه المسـؤولية في أسـلوب عيشـك وحياتك بشـكلٍّ يومي؟
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٣ متوز )يوليو(        األربعاء       

عالم ُمحطَّم
شــيء واحــد أعطــاه هللا آلدم وحــواء لــم يعطــه ألي مخلــوق آخــر علــى األرض هــو الحريــة 
ــاالت  ــي مج ــن )أدبييــن( ف األخالقيــة )األدبيــة أو العقالنيــة(. كان كالهمــا كائنيــن أخالقيي
ــة  ــذه الحري ر هللا ه ــدَّ ــد ق ــجار. لق ــات أو األش ــات أو الحيوان ــدى النبات ــون ل ــن أن تك ال يمك
ــان.  ــة والعصي ــدم الطاع ــعبه ع ــار ش ــة أن يخت ــمح بإمكاني ــه س ــدِّ أن ــى ح ــرًا إل ــة كثي األخالقي
بفعلــه ذلــك، فقــد وضــع هنــاك فرصــة لخســارة كل مــا خلقــه فــي ســبيل الهــدف األســمى أال 

ــة اإلرادة. ــة وحري ــه عالقــة مــع خالئقــه البشــرية أساســها المحب وهــو أن تكــون ل
ـٌر )فهذه الحريـة األخالقية موجـودة، أيًضا، لـدى المالئكة(، أراد  ولكـن كان هنـاك أيًضـا ُمدمِّ
تعطيـل وتشـويش عالـم الصـالح والكمال الذي خلقه هللا، وسـعى السـتخدام خليقـة هللا الخاصة 
علـى األرض — الجنـس البشـري — ليحقـق ذلـك. مـن خـالل نطقـه عـن طريـق الحيـة، شـكَّك 
ره هللا )انظـر تكويـن ٣: 1-٥(. إنَّ التجربـة األساسـية كانـت  الشـيطان فـي كمـال وكفايـة مـا وفَـّ

الشـتهاء أكثـر ممـا قدمـه هللا لهمـا، وللتشـكيك فـي صـالح هللا، والعتمادهما على نفسـيهما.
لــة للخليقــة كمــا  مــة وُمكمِّ وبذلــك االختيــار وذلــك الفعــل، فــإنَّ العالقــات التــي كانــت ُمتمِّ
مهــا هللا قــد انفصمــت وتحطَّمــت. لــم يعــد آدم وحــواء يتمتعــان بالعالقــة التــي  قصدهــا وصمَّ
ُخلِقــا عليهــا )انظــر تكويــن ٣: ٨-10(. أدرك هــذان الكائنــان البشــريان فجــأة بأنهمــا عريانــان 
ــل لإلصــالح.  ــر قاب ــرًا غي ــرت تغيي ــد تغي ــع اآلخــر ق ــا الواحــد م ــالن، وأن عالقتهم ــا َخِج وأنهم

وعالقتهمــا مــع باقــي األرض قــد توتَّــرت أيًضــا وتحطَّمــت.

اقــرأ تكويــن 3: 16-1٩� مــا الــذي تخبرنــا بــه هــذه اآليــات عــن العاقــات التــي تغيــرت 
بيــن الجنــس البشــري والعالــم الطبيعــي؟

 

بسـبب واقـع وحقيقـة الخطيـة، أصبحـت الحياة فجـأة بالنسـبة آلدم وحواء وباقـي الخليقة 
أكثـر صعوبـة. إنَّ عواقـب الخطيـة حقيقيـة، خاصـة فـي تأثيرهـا علـى البشـرية وعلـى عالقاتنا. 
وبمفهـوٍم آخـر، نحـن بعيـدون عـن هللا خالقنـا. عائالتنـا أيًضا تأثـرت في نـواح كثيـرة، وعالقاتنا 
مـع اآلخريـن لطالمـا فيهـا تحديـات. إننا نتصـارع حتى فـي عالقتنا مـع البيئة الطبيعيـة والعالم 
الـذي نعيـش فيـه. إن كل أوجـه حياتنـا وعالقاتنـا وعالمنـا تُظهر التحطـم الذي سـببته الخطية.

ولكـن هللا لـم يخلـق العالـم ليكـون علـى مـا هـو عليـه اآلن. ›اللعنات‹ الـواردة فـي تكوين 
٣ تأتـي متالزمـة أيًضـا مـع وعـد بـأن هللا سـيصنع طريًقا إلعـادة خلـق عالمنا وإلصـالح العالقات 
التـي حطمتهـا الخطيـة. وبينمـا نواصـل صراعنـا مع الخطيـة وآثارها فـي حياتنا، نحـن مدعوون 

لندعـم صـالح العالـم األصلـي ولنسـعى أن نحيـا فـي حياتنـا وفًقا لخطـة هللا لهـذا العالم.
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٤ متوز )يوليو(        الخميس        

شبكة العائلة البشرية
مــع وصــول الخطيــة، لــم يســتغرق األمــر وقتًــا طويــاًل ليــزداد العالــم انهيــاًرا. فالجريمــة 
األولــى التــي تــورط فيهــا أول أخويــن أشــعلتها شــرارة الغيــرة والحســد وســوء الفهــم 
ــا واســتعالئيًّا — »أحــارس  والغضــب. وعندمــا ســأل هللا قاييــن عــن خطيتــه، كان رده تهكميً
أنــا ألخــي؟« )تكويــن ٤: 9( — والجــواب الضمنــي لســؤال هللا المبدئــي كان: »نعــم، قطًعــا، 

أنــت حــارس ألخيــك.«

اقــرأ أمثــال 22: 2� مــا الــذي تنطــوي عليــه هــذه العبــارة التــي تبــدو أنهــا بســيطة؟ مــا 
الــذي تخبرنــا بــه عــن عاقتنــا برفقائنــا مــن الجنــس البشــري؟

 

ــن شــبكة  ــه، وجــزء م ــى صورت ــَق عل ــق هللا، ُخلِ ــن خالئ ــه هــو واحــد م كل شــخص نقابل
ــا  العالقــات التــي تربطنــا جميًعــا فــي خليقــة هللا، مهمــا كان بهــا مــن شــروخ أو كســور. »إنّن
ة  ــن األخــوَّ ــأي جــزء م ــق ب ــذي يحي ــي نســيج اإلنســانية .  فالشــّر ال ــاً ف ــاً مرتبطــون مع جميع
البشــريّة العظيمــة يجلــب الخطــر علــى الجميــع« )روح النبــوة، خدمــة الشــفاء؛ صفحــة 2٤9(. 
ــا مــن هللا(  ــة )ُمعطــاة إلين ــا مســؤولية إلهي ــا، بســبب حلقــة الوصــل هــذه، لدين شــئنا أَْم أبين

ــى 22: ٣٧-٣9(. ــل مت ــن )انظــر إنجي نحــو هللا ونحــو اآلخري
ــه  ــاًل، إن ــاب المقــدس. مث ــر كل الكت ــوره عب ــا يتكــرر ظه ــأن هللا هــو خالقن ــاء ب إن االدع
أحــد األســباب المعطــاة لذكــر يــوم الســبت )انظــر خــروج 20: 11( وللســجود هلل عنــد نهايــة 
ــز أساســي لالهتمــام باآلخريــن، وإلعانــة  الزمــان )انظــر رؤيــا يوحنــا 1٤: ٧(. وهــو أيًضــا محفِّ

َمــن هــم أقــل حظًــا. 
ــده  نحــن جميًعــا مرتبطــون بأصولنــا المشــتركة فــي هللا. »ظالــم الفقيــر يُعيِّــر خالقــه، ويُمجِّ

راِحــم المســكين« )أمثــال 1٤: ٣1(. هــل يمكــن أن يكــون ذلــك االرتبــاط أكثــر وضوًحــا؟
ــا  ــا وخدمتن ــك عبادتن ــي ذل ــا ف ــا، بم ــا بأكمله ــب حياتن ــا يتطل ــه حــق علين ــا ل هللا كخالقن
واهتمامنــا باآلخريــن. ومهمــا كان ذلــك شــاقًّا ومحبطـًـا وغيــر ُمريــح أحيانـًـا، فــإّن كل واحــد مّنــا 

هــو ، بالتأكيــد، »حــارٌس« ألخيــه. 

لمــاذا تعتقــد أن حــق هللا علينــا كخالــق لنــا يظهــر تكــراًرا فــي الكتــاب المقــدس؟ 
لمــاذا هــذا مهــم جــًدا، وكيــف يجــب أن تؤثــر هــذه الحقيقــة فــي كيفيــة 

ــن؟ ــا لآلخري معاملتن

ABSG Arabic 2019-3Q Body.indd   11 5/29/19   11:33 AM



12

٥ متوز )يوليو(        الجمعة        

اقــرأ لــروح النبــوة، مــن الفصــل الــذي بعنــوان »الخلــق«،  لــدرس:  ا لمزيــد مــن 
صفحــة 2٤-٣2 مــن كتــاب اآلبــاء واألنبيــاء.

» ›هللا محبـة‹… طبيعتـه وشـريعته هـي المحبـة. كانـت كذلـك دائًما، وسـتظل كذلـك أبًدا، 
فـإن ›العلـي المرتفع سـاكن األبد‹ الذي ›مسـالك األزل له‹، ›ليس عنـده تغيير وال ظل دوران‹…

» كل مظهــر مــن مظاهــر قدرتــه الخالقــة هــو تعبيــر عــن محبته غيــر المحدودة، وســلطانه 
فــي ملكوتــه يشــمل مــلء البركــة لجميــع خالئقــه « )روح النبوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحة ٣٣(.

» لـو قـام النـاس بواجبهـم كـوكالء أمنـاء علـى بـركات ربِّهـم، لـن يكـون هنـاك صـراخ طلبًـا 
للخبـز، وال مـن يقاسـون الفقـر المدقـع، وال عريـان أو معـوز. إنها عـدم أمانة اإلنسـان هي التي 
تجلـب حالـة العـذاب والمعانـاة التـي تنغمـس فيها البشـرية… لقد جعـل هللا أن يكـون الناس 
وكالء لـه، ولـن يكـون هو المسـؤول عـن المعاناة والبؤس والعـري والعوز في البشـرية. لقد أعدَّ 

هللا مـا يكفـي لحاجـة الجميـع « )روح النبوة، الخدمـة المجتمعيـة، صفحة 1٦(.

أسئلة للنقاش

ــن جيــًدا فــي الفقــرة األخيــرة مــن روح النبــوة� مــا الــذي تقولــه الفقــرة؟ مــن  1� تمعَّ
تقــول أنــه هــو المســؤول النهائــي عــن كثيــر مــن الفقــر الــذي نــراه؟ مــا الــذي يجــب 

أن يقولــه لنــا هــذا عــن أهميــة الوكيــل األميــن؟

2� بعــد آالٍف مــن ســنوات التدميــر التــي ســببتها الخطيــة، كيــف ال يــزال باســتطاعتنا أن 
نــرى خيــرات الطبيعــة؟ كأنــاٍس نؤمــن بــاهلل الخالــق، كيــف يمكننــا أن نســاعد اآلخريــن 

ليــروا الخيــر فــي خليقتــه؟

3� مــا الــذي تفهمــه مــن كلمــة الوكالــة؟ هــل وجــدت شــيًئا فــي درس هــذا األســبوع 
ــق بــأن تكــون وكيــاً، خاصــة ونحــن مدعــوون مــن هللا؟ ــع إدراكك فيمــا يتعلَّ وسَّ

4� لــو كان لنــا أن نــرى عامــة علــى كل شــخص نقابلــه تذكرنــا بــأنَّ هــذا الشــخص هــو 
ــر ذلــك  ي ــه، ومحبــوب مــن هللا‹، كيــف يمكــن أن يُغِّ ›خليقــة هللا، مخلــوق علــى صورت

طريقــة تواصلنــا وتعاملنــا مــع اآلخريــن؟

ــى  ــن عل ــري، المخلوقي ــس البش ــن الجن ــًنا، وعيَّ ــالً وحس ــا كام ــق هللا عالًم ــص: خل ملخ
ــات  ــمت العالق ــة هشَّ ــع أن الخطي ــن 2: 1٥(. وم ــه )تكوي ــظ‹ خليقت ــل ويحف ــه، ›ليعم صورت
التــي قصــد هللا أصــال أن يبقيهــا بيننــا، فمــا زال لدينــا دور لنلعبــه كــوكالء علــى بــركات الخليقــة 
ووكالء لالهتمــام برفقائنــا مــن الجنــس البشــري. وتحقيــق هــذا الــدور هــو أحــد الطــرق التــي 

بهــا نســتطيع أن نكــرم هللا كخالــق لنــا.

* ٦-١٢ متوز )يوليو(    الدرس الثاين    

ُمخطَّط لعالم أفضل

السبت بعد الظهر
ــروج ٢٢: ٢١-٢٣؛  ــى ٢٢: ٣٧-٤٠؛ خ ــل مت ــروج ٣: ٧؛ إنجي ــبوعية: خ ــع األس المراج

تثنيــة ١٤: ٢٢-٢٩؛ تثنيــة ٢٦: ١-١١؛ الوييــن ٢٥: ٩-٢٣.

آيــة الحفــظ: »ال تنتقــم وال تحقــد علــى أبنــاء شــعبك، بــل تُحــب قريبــك كنفســك� 
أنــا الــرب« )الوييــن 1٩: 18(�

هللا فـي رحمتـه، كان لـه دائًمـا شـعبًا احتفـظ معـه بعالقـة خاصـة. فـي قصـص أخنـوخ، 
اقًـا ألن يعيد بنـاء العالقة  نـوح، إبراهيـم، إسـحق، ويعقـوب — مـن بيـن آخريـن — نـرى هللا توَّ
المحطَّمـة مـع الجنس البشـري. ولكن هـذا لم يكن لمنفعة هؤالء األشـخاص القالئـل وعائالتهم 
فقـط. عندمـا كانـوا فـي اتِّصـال مـع هللا ومباركين منـه، كان ذلك جـزًءا من خطة شـاملة إلصالح 
تلـك العالقـة وُمشـاركة البـركات مـع اآلخريـن. وكمـا قـال هللا إلبراهيـم: »فأجعلـك أمـة عظيمة 
وأبـاركك وأعظـم اسـمك، وتكون بركـة… وتتبارك فيك جميـع قبائل األرض« )تكويـن 12: 2، ٣(. 

فكمـا كان ُهـَو ُمبـاركًا، كان يمكنـه أن يُصبـح بركـة لآلخرين.
ــا، ِمــن خــالل  كان لهــذه البركــة أن تأتــي مــن خــالل أو بواســطة األمــة اإلســرائيلية، أساًس
ــرائيل، كان هللا  ــعب إس ــاره لش ــة. وباختي ــك األم ــن تل ــيأتي م ــذي س ــيا، ال ــطة المس أو بواس
اآلن يعمــل مــع أمــة بأكملهــا. وهكــذا، بــدأ فــي إعطائهــم شــرائع، ونظــم، وأعيــاد، وطقــوس 
ــوا  ــم أن يبارك ــم هللا يمكنه ــن باركه ــك الذي ــى أن أولئ ــاة حت ــلوبًا للحي ــون أس وممارســات لتك

ــا. ــن أيًض آخري
ال شك أنَّ هذا المبدأ ما زال موجوًدا اليوم.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٣تموز )يوليو(.
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* ٦-١٢ متوز )يوليو(    الدرس الثاين    

ُمخطَّط لعالم أفضل

السبت بعد الظهر
ــروج ٢٢: ٢١-٢٣؛  ــى ٢٢: ٣٧-٤٠؛ خ ــل مت ــروج ٣: ٧؛ إنجي ــبوعية: خ ــع األس المراج

تثنيــة ١٤: ٢٢-٢٩؛ تثنيــة ٢٦: ١-١١؛ الوييــن ٢٥: ٩-٢٣.

آيــة الحفــظ: »ال تنتقــم وال تحقــد علــى أبنــاء شــعبك، بــل تُحــب قريبــك كنفســك� 
أنــا الــرب« )الوييــن 1٩: 18(�

هللا فـي رحمتـه، كان لـه دائًمـا شـعبًا احتفـظ معـه بعالقـة خاصـة. فـي قصـص أخنـوخ، 
اقًـا ألن يعيد بنـاء العالقة  نـوح، إبراهيـم، إسـحق، ويعقـوب — مـن بيـن آخريـن — نـرى هللا توَّ
المحطَّمـة مـع الجنس البشـري. ولكن هـذا لم يكن لمنفعة هؤالء األشـخاص القالئـل وعائالتهم 
فقـط. عندمـا كانـوا فـي اتِّصـال مـع هللا ومباركين منـه، كان ذلك جـزًءا من خطة شـاملة إلصالح 
تلـك العالقـة وُمشـاركة البـركات مـع اآلخريـن. وكمـا قـال هللا إلبراهيـم: »فأجعلـك أمـة عظيمة 
وأبـاركك وأعظـم اسـمك، وتكون بركـة… وتتبارك فيك جميـع قبائل األرض« )تكويـن 12: 2، ٣(. 

فكمـا كان ُهـَو ُمبـاركًا، كان يمكنـه أن يُصبـح بركـة لآلخرين.
ــا، ِمــن خــالل  كان لهــذه البركــة أن تأتــي مــن خــالل أو بواســطة األمــة اإلســرائيلية، أساًس
ــرائيل، كان هللا  ــعب إس ــاره لش ــة. وباختي ــك األم ــن تل ــيأتي م ــذي س ــيا، ال ــطة المس أو بواس
اآلن يعمــل مــع أمــة بأكملهــا. وهكــذا، بــدأ فــي إعطائهــم شــرائع، ونظــم، وأعيــاد، وطقــوس 
ــوا  ــم أن يبارك ــم هللا يمكنه ــن باركه ــك الذي ــى أن أولئ ــاة حت ــلوبًا للحي ــون أس وممارســات لتك

ــا. ــن أيًض آخري
ال شك أنَّ هذا المبدأ ما زال موجوًدا اليوم.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٣تموز )يوليو(.
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٧ متوز )يوليو(        األحد       

اإلله الذي يسمع
ريهم.  »إنــي قــد رأيــُت مذلَّــة شــعبي الــذي فــي مصــر وســمعُت صراخهــم مــن أجــل ُمســخِّ

إنــي َعلِْمــُت أوجاعهــم« )خــروج ٣: ٧(.
ــي  ــار ف ــون االنتظ ــا يك ــة عندم ــًدا، خاص ــل ج ــت طوي ــار وق ــن االنتظ ــنة م ــة س أربعمائ
ظــروف تتزايــد فيهــا قســوة العبوديــة. كان هللا قــد وعــد أنــه ســيعود إلــى شــعبه ويخرجهــم 
ــون،  ــم الوثني ــة قاهريه ــراء وعظم ــوا ث ــل ليبن ــى جي ــٍل إل ــن جي ــوا ِم ــم تُرك ــن مصــر، ولكنه م

ــا. ــدا وكأن هللا كان صامتً ة ب ــدَّ ــك الم ــوال تل وط
بعــد ذلــك أظهــر هللا نفســه بطريقــة فريــدة. لقــد ظََهــر فــي عليقــة ُمشــتعلة فــي صحــراٍء 
ــح للقيــادة، ألميــر هــارب وراٍع متواضــع يُدعــى موســى. أعطــى  بعيــدة ونائيــة لقائــد غيــر مرجَّ
ــى  ــودة إل ــك العمــل هــو الع ــن ذل ــه، وكان الجــزء األول م ــاًل ليعمل ــردِّد عم هللا لموســى الُمت
اإلســرائيليين فــي مصــر برســالة أنَّ هللا قــد َســِمَع ورأى مذلَّتهــم — و، نعــم، إنــه فعــاًل يهتــم. 

وفــي الحقيقــة، إن هللا علــى وشــك أن يفعــل أمــرًا ليغيــر أحوالهــم بشــكل كبيــر.

اقــرأ خــروج 3: 16، 1٧� لمــاذا كان مــن المهــم بالنســبة هلل أن يبــدأ فــي رســم خطتــه 
لهــؤالء النــاس بهــذه الرســالة المحــددة؟ مــا هــو الشــيء الــذي يلفــت انتباهــك فــي 

هــذه الرســالة مــن هللا؟

 

لكنَّ هللا ال يتوقف عند هذا الحد. لم تكن لديه خطة ألرض أفضل فحسب، فهو لم يخطط 
إثراء  في  ساهموا  سنة،  أربعمائة  مدى  على  معدومين.  فقراء  مصر  من  الشعب  يهرب  ألن 
اإلمبراطورية المصرية. لقد رأى هللا بسابق علمه مقاومة فرعون المبدئية، لكنه )هللا( أكَّد لموسى 
بأنَّ اإلسرائيليين سيُعوَّضون عن سنين عملهم القاسي: »وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون 

المصريين. فيكون حينما تمضون أنكم ال تمضون فارغين« )خروج ٣: 21(.
ــًدا  ــا جدي ــس نوًع ــبة ليؤس ــذه الُمناس ــتخدم هللا ه ــر، اس ــم والقه ــن الظل ــنوات م ــد س بع
مــن المجتمــع مــع هــؤالء العبيــد الســابقين. أراد لهــم أن يعيشــوا بطريقــة مختلفــة ليُقيمــوا 
ــد  ــوع الجدي ــاة. كانــت خطــة هللا أن يكــون هــذا الن ــاًل للبقــاء والديمومــة والحي ــا قاب مجتمًع
مــن المجتمــع مثــااًل لألمــم المحيطــة بهــم، ومثــل إبراهيــم، أنَّ البــركات التــي يتلقونهــا مــن 

ــارك العالــم كلــه أيًضــا. هللا تُب

ويسمع  العالم  في  البشر  معاناة  يرى  إله  هو  هللا  أن  أهمية  مدى  ما  لك،  بالنسبة 
ل في خروج 4: 31(� صرخاتهم من أجل العون؟ ما الذي يخبرك به هذا عن هللا؟ )تأمَّ
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1٥

٨ متوز )يوليو(        االثنني        

الوصايا العشر

اقــرأ متــى 22: 3٧-40، ثــم خــروج 20: 1-1٧� كيــف يســاعدك تلخيــص يســوع للوصايــا 
فــي فهــم كل وصيــة مــن الوصايــا العشــر عنــد قراءتــك لهــا؟ 

 

تُقــرأ الوصايــا العشــر كدســتور. بعــد مقدمــة موجــزة تحــدد األســس التــي ألجلهــا ُوِضَعــت 
هــذه البيانــات )الوصايــا( — فــي هــذه الحالــة، حقيقــة إنقــاذ هللا لشــعبه — تســرد الوثيقــة 
قائمــة بالمبــادئ الجوهريــة التــي تأسســت عليهــا األمــة. فــي هــذه الحالــة، كان هنالــك أحكاًما 
محــددة حــول كيــف يمكــن للجنــس البشــري أن يحيــا حيــاة المحبــة هلل ولبعضهــم البعــض. 
فــال عجــب أن أمًمــا كثيــرة ذات تــراث مســيحي قــد ســنَّت أســس قوانينهــا علــى هــذه المبــادئ 

االسترشادية.
ــب أال  ــا يج ــة، إال أنن ــا( مقتضب ــات )الوصاي ــذه البيان ــن ه ــر م ــن أن الكثي ــم م ــى الرغ عل
نســتهين بعمــق واتِّســاع تأثيرهــا وشــمولية الوصايــا العشــر كقانــون للحيــاة. فمثــاًل، الوصيــة 
ــص وتشــمل »كل أعمــال الظلــم التــي تفضــي  السادســة: »ال تقتــل« )خــروج 20: 1٣( — تُلخِّ
ــة المحتاجيــن أو المتألميــن« )روح  ــر العمــر« كذلــك »اإلهمــال األنانــي فــي رعاي ــى تقصي إل
النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 2٦٧(. وبالمثــل، فالنهــي عــن الســرقة )انظــر خــروج 20: 1٥( 
ــب  ــا »تتطل ــزو.« إنه ــروب الغ ــن ح ــا ع ــي أيًض ــد، وتنه ــرة بالعبي ــن »المتاج ــي ع ــر بالنَّه تأم
إيفــاء الديــون واألجــور العادلــة،« وتنهــي أيًضــا عــن »كل محاولــة الســتغالل جهــل اآلخريــن أو 

ــاء، صفحــة 2٦٧(. ــاء واألنبي ــوة، اآلب ضعفهــم أو ســوء حالهــم« )روح النب
من السـهل أن نقول ألنفسـنا بأننا لسـنا أناًسـا سـيئين. فمثاًل، إذا لم نكن متورطين مباشـرة 
فـي جريمـة قتـل أو سـرقة ظاهـرة، فقـد يبـدو بأنَّنـا علـى مـا يـرام. ولكـن عندمـا تكلَّم يسـوع 
عـن الوصايـا، جعـل مـن الواضـح بـأن الوصايـا ال تتحقـق فقـط بمجـرد امتناعنا عـن فعل بعض 
األفعـال المحـددة. بـل بالحـري، أفكارنـا، ودوافعنـا، بـل وحتـى تقصيراتنـا في عمل أشـياء نعلم 

أن علينـا القيـام بهـا، يمكـن أن تكـون كسـرًا لوصايـا هللا )انظر متـى ٥: ٣0-21(.
ــى محمــل جــّدي  ــا العشــر عل ــة مــن الوصاي ــه كل وصي ــا تؤخــذ في ــل مجتمًع ــك، تخيَّ لذل
وتُعــاش بموجبهــا الحيــاة بشــكل كامــل. ذلــك المجتمــع ســيكون ناشــطًا، وحيويـًـا، وفيــه يُعبِّــر 

كل فــرد عــن حبــه هلل عــن طريــق محبتــه واهتمامــه باآلخريــن.

ــا مــا نغــض النظــر  ــا العشــر »بنظــرة ضيقــة«، غالًب لمــاذا نميــل إلــى قــراءة الوصاي
عــن التطبيــق األوســع لهــذه المبــادئ المهمــة فــي حياتنــا؟ لمــا تبــدو القــراءة بنظــرة 

ضيقــة أســهل التباعهــا فــي الحيــاة العمليــة؟
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٩ متوز )يوليو(        الثاثاء        

العبيد، األرامل، اليتامى، والغرباء

اقرأ خروج 23: ٩� ما هي رسالة هللا إلسرائيل هنا؟

 

بمــا أنهــم عبيــد محــررون حديثـًـا، عــرف اإلســرائيليون معنــى الظلــم واالســتغالل والتهميش. 
وبينمــا كانــوا يحتفلــون بتحريرهــم، كان هللا مهتًمــا بــأال ينــَس اإلســرائيليون مــن أيــن جــاؤوا، 
وكيــف كان حالهــم وهــم ُمبَْعــدون وُمســتثنيون، ومــا الــذي فعلــه هللا ليُنقذهــم ويُنجيهــم. لقــد 
أســس هللا الفصــح كحــدث تــذكاري ومناســبة إلعــادة ســرد القصــة: »بيــٍد قويــة أخرجنــا الــرب 

مــن مصــر مــن بيــت العبوديــة« )خــروج 1٣: 1٤(.

اقــرأ خــروج 22: 21-23� مــا مــدى أهميــة ذكــرى عبوديتهــم فــي اإلرشــادات المتعلِّقــة 
بالكيفيــة التــي يجــب أن يُعامــل بهــا النــاس أولئــك األقــل حظًــا فــي مجتمعهــم الجديد؟

 

ــاء  ــى لقض ــتُدعي موس ــا اس ــر عندم ــا العش ــاء الوصاي ــد إعط ــداء بع ــت األص ــكاد َخَفت بال
ــش حســب هــذه  ــة العي ــة حــول كيفي ــات مفصل ــذي أعطــاه تعليم ــع هللا، ال ــٍت أطــول م وق
الوصايــا العظيمــة فــي المجتمــع اإلســرائيلي. حتــى قبــل أن يعطــي هللا اإلرشــادات لبنــاء خيمــة 
االجتمــاع، أعطــى ثالثــة أصحاحــات لشــرائع عــن أشــياء مثــل المعاملة المناســبة للعبيــد، أحكام 
كان يمكــن أن تقــف فــي تناقــض صــارخ مــع المعاملــة التــي اختبرهــا كثيــر مــن اإلســرائيليين. 
كانــت هنــاك أحــكام للتعامــل مــع جرائــم العنــف، أحــكام تتعلــق بالممتلــكات واإلرث، أحــكام 
للحيــاة اليوميــة، ومبــادئ إلنشــاء محاكــم لتطبيــق هــذه األحــكام وإقامــة العــدل )انظــر خــروج 

مــن األصحــاح 21 إلــى 2٣(.
ــذا  ــي ه ــض ف ــم ببع ــن بعضه ــام بالمواطني ــم االهتم ــكام كان حك ــذه األح ــرز ه ــد أب أح
المجتمــع الجديــد، وكذلــك االهتمــام بالغربــاء والضعفــاء. هــؤالء النــاس يجــب أال يتــم 
اســتغاللهم؛ حتــى أنهــم ُمِنحــوا حقوقًــا فــي الحصــول علــى الطعــام بطــرق تحفــظ كرامتهــم، 
مثــل جمــع والتقــاط بقايــا الحصــاد مــن الحقــول المحصــودة. هــذا النــوع مــن التعامــل مــع 
ــدو أن البعــض  ــوم يب ــى الي ــم. وحت ــم القدي ــي العال ــم يكــن شــائًعا ف ــب ل ــاء« واألجان »الغرب

ــن. ــة اآلخري ــا بخصــوص معامل ــة الموجــودة هن ــة الهام ــادئ األخالقي ينســون المب

أيَّة ذكرى في اختبارك الشخصي تجعلك أكثر عطًفا واهتماًما بُمعاناة وظُلم اآلخرين؟
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1٧

١٠ متوز )يوليو(        األربعاء        

الُعْشر الثاني
كثيرون من المسيحيين يدركون ويعترفون ويتبعون توصية وتعليم الكتاب المقدس حول دفع 
— أو إعادة — العشور. عادة ما يتم االقتباس ِمن سفر مالخي ٣: 10، وهي معادلة بسيطة، تقول 
بأن يعطي المؤمنون 10٪ )عشرة بالمائة( من دخلِهم أو إيرادهم لدعم عمل الكنيسة في نشر 
إليها هذه العشور، غالبًا ما تتبع مبادئ إرشادية ملزمة في كيفية  اإلنجيل. والكنائس، إذ تُعَهد 

استخدام هذه األموال، ُمطبِّقة اإلرشادات في المقام األول لدعم الخدمة المباشرة والكرازة.

اقرأ تثنية 14: 22-2٩� في هذه التوصيات، ما هو الغرض والقصد األساسي لتقديم العشور؟

 

إنَّ التجربــة تكمــن فــي تفكيرنــا بأننــا قــد أتممنــا تقدماتنــا عندمــا نعطــي هــذا الُعشــر. 
ولكــن التعليمــات التــي اُعطيــت لإلســرائيليين تقتــرح بــأن مقــدار العشــرة بالمائــة )10٪( هــو 
م تقدمــات  نقطــة بدايــة. تشــير الدراســات إلــى أنَّ اإلســرائيلي القديــم الــذي كان يعيــش ويُقــدِّ
ــع وثلــث  ــن ُرب ــن كان يعطــي بانتظــام مــا بي ــواردة فــي شــرائع الالويي حســب اإلرشــادات ال

دخلــه أو إيــراده الســنوي لعمــل هللا، لدعــم الكهنــة والهيــكل، ولمســاعدة الفقــراء. 
ــاء أو  ــا لمســاعدة الغرب بعــض المتخصصيــن والباحثيــن يصفــون هــذا العطــاء — خصيًص
األجانــب، واأليتــام، واألرامــل — علــى أنــه ُعْشــر ثــاٍن. مــن الواضــح أنَّ النــاس كان يحــق لهــم 
أن يتمتعــوا بحصيلــة ونتائــج عملهــم ويحتفلــوا بحصادهــم. لقــد وعــد هللا أن يباركهــم، خاصــة 
فــي أرضهــم الجديــدة، لكــن لــم يكــن لهــم أن يأخــذوا تلــك البركــة علــى أنهــا شــيء مســلم بــه 

أو ينســوا أولئــك الذيــن لــم يكــن لهــم نفــس القــدر مــن البركــة.
ــوزَّع  ــكل ويُ ــى الهي ــه إل ــى ب ــاد يؤت ــن الحص ــزء م ــك الج ــة، كان ذل ــنوات العادي ــي الس ف
ــز خــاص علــى مشــاركة بركاتهــم فــي  ــاك تركي ــاك. ولكــن كل ثالــث ســنة، يكــون هن ــن هن ِم
مجتمعهــم الخــاص. فــي احتفــاالت الحصــاد هــذه، كان هنــاك تركيــز خــاص علــى أولئــك الذيــن 
قــد يكــون مــن الســهل إغفالهــم أو إهمالهــم أو نســيانهم: »أعطيــت الــالوي والغريــب واليتيــم 

واألرملــة فأكلــوا فــي أبوابــك وشــبعوا« )تثنيــة 2٦: 12(.
ــا  ًه ــل جــزء مــن عطــاءات اإلســرائيليين كان ليكــون ُموجَّ ــى األق حســب تعليمــات هللا، عل
لتوفيــر الُمســاعدة الماليــة والعمليــة ألولئــك الذيــن هــم أكثــر احتياًجــا لهــا. مــرة أخــرى، كان 

هــذا يعتمــد علــى ذاكــرة النــاس وتقديرهــم لمــدى رحمــة هللا وعدلــه معهــم.

ــق  ــا أن نُطبِّ ــه الــرب لهــم؟ كيــف يجــب علين اقــرأ تثنيــة 26: 1-11� مــا الــذي يقول
ــا بالنســبة لمســاعدتنا ألولئــك الذيــن هــم فــي حاجــة؟ هــذا علــى موقفن
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١١ متوز )يوليو(        الخميس        

سنة اليوبيل
إنَّ مقابلــة اإلســرائيليين كشــعب لــم يكــن لديهــم وطــن خــاص بهــم وفــي انتظــار الوصــول 
إلــى أرض الموعــد، علــم هللا األهميــة التــي ســتأخذها األرض إذ يؤسســون مجتمعهــم الجديــد 
فــي كنعــان. أشــرف هللا، تحــت قيــادة يشــوع، علــى توزيــع منظــم لــألرض على أســاس األســباط 

ــات العائلية.  والتجمع
ــَم أيًضــا أنــه بمــرور الوقــت فــإنَّ الثــروة، والُفــرَص، والمــوارد المتصلــة بامتــالك  ولكنــه َعلِ
األرض ســتميل لتُصبــح ُمتمركــزة فــي أيــدي عــدد قليــل. فقــد تتســبَّب الصعوبــات العائليــة، 
ــالك األراضــي  ــع بعــض ُم ــي أن يبي ــٌن أخــرى، ف ــة، وِمَح ــرارات الخاطئ ــة، والق والصحــة العليل
أراضيهــم ســعيًا للحصــول علــى كسب-ســريع أو بــكل بســاطة لمجــرَّد البقــاء علــى قيــد الحيــاة، 
ولكــن هــذا ســيعني بــأنَّ العائلــة قــد تــمَّ تجريدهــا أو ســلب ممتلكاتهــا لألجيــال الُمتعاقبــة. 
كان حــل هللا هــو أن يُصــدر قــراًرا بــأنَّ األرض ال يمكــن بيعهــا كُلِّيًــا أو بصــورة قطعيــة. بــداًل 
مــن ذلــك، يُمكــن أن تُبــاع األرض فقــط إلــى »ســنة اليوبيــل« القادمــة، فــي ذلــك الوقــت تعــود 
األرض إلــى العائلــة المخصصــة لهــا، ويمكــن افتــداء أي أرض تــمَّ بيعهــا إمــا مــن ِقبَــل بائعهــا أو 
أي فــرد مــن أفــراد عائلــة البائــع فــي أي وقــت. مــرة أخــرى، يُذكِّــر هللا الشــعب بعالقتهــم بــه 
وكيــف يؤثــر ذلــك علــى عالقاتهــم مــع اآلخريــن: »واألرض ال تُبــاع بتَّــة. ألنَّ لــي األرض، وأنتــم 

ُغربــاء ونـُـزالء عنــدي« )الوييــن 2٥: 2٣(.

اقــرأ الوييــن 2٥: 8-23� كيــف تتخيــل أن يكــون المجتمــع مختلًفــا لــو أنَّ هــذه المبــادئ 
طُبَِّقــت، خاصــة الكلمــات »فــا يغبــن )يظلــم( أحدكــم صاحبه«؟

 

»القوانيــن التــي ســنَّها هللا كانــت تهــدف إلــى تنميــة المســاواة االجتماعيــة. وإنَّ اإلجــراء 
الــذي اتَّخــذ بشــأن ســنة العطلــة وســنة اليوبيــل أمكنــه إلــى حــدٍّ كبيــر أن يصحــح األخطــاء 
ــت أثنــاء الفتــرة فــي النظــم االجتماعيــة والسياســية لألمــة« — )روح النبــوة، اآلبــاء  التــي تفشَّ

واألنبيــاء، صفحــة ٤٧٨(.
ــة  ــم االقتصادي ــذه النظ ــت ه ــا إذا كان ــن مم ــر متأكدي ــدس غي ــاب المق ــي الكت إنَّ مؤرِّخ
واالجتماعيــة قــد اتُّبعــت بشــكل كامــل علــى اإلطــالق ألي فتــرة زمنيــة مهمــة )انظــر 2أخبــار 
م لمحــة مثيــرة لالهتمــام عــن الكيفيــة  األيــام ٣٦: 21(. ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذه األحــكام تقــدِّ
التــي يُمكــن أن يعمــل العالــم بهــا لــو تــمَّ إتِّبــاع أحــكام هللا وشــرائعه بالكامــل. باإلضافــة إلــى 
شــين، باإلضافــة إلــى اهتمامــه  ذلــك، فإنَّهــا تؤكــد علــى اهتمــام هللا الخــاص بالفقــراء والُمهمَّ

ــرُق عمليــة فــي عالمنــا. بــأن يتجلَّــى العــدل بطُ
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١٢ متوز )يوليو(        الجمعة        

ــاء  ــوان »إعط ــذي بعن ــل ال ــن الفص ــوة، م ــروح النب ــرأ ل ــدرس: اق ــن ال ــد م لمزي
الشــريعة«، صفحــة 2٦1-2٧٣، ومــن الفصــل الــذي بعنــوان »رعايــة هللا للفقــراء«، صفحــة ٤٧٤-

ــاء. ــاء واألنبي ــاب اآلب ٤٨0 مــن كت
»ال شـيء بعـد اعتـراف الشـعب بمطاليـب هللا، امتـازت بـه الشـرائع المعطاة لموسـى أكثر 
مـن الـروح الخيـرة الرقيقـة السـخية التـي طلب من الشـعب إظهارها نحـو الفقـراء. ومع أن هللا 
كان قـد وعـد بـأن يبـارك شـعبه ببركات عظيمـة، لم يكن قصـده أن ينسـى الفقر ويتالشـى كليًا 
مـن بينهـم، إذ وعـد أنَّ الفقـراء ال يُفَقـدون مـن األرض. وسـيكون بيـن شـعبه مـن سيسـتدّرون 
عطفهـم ورقتهـم وإحسـانهم. وكمـا هي الحـال اليوم كذلك في تلـك العصور الخاليـة، كان أناس 
معرضيـن لـألذى والمـرض وفقـدان المال. ولكـن لم يكن ليوجد بين الشـعب من يسـتجدون أو 

يتضـورون جوًعـا« )روح النبوة، اآلبـاء واألنبياء، صفحـة ٤٧٤، ٤٧٥(.
»كانــت الغايــة مــن هــذه القوانيــن جلــب البركــة لألغنيــاء كمــا للفقــراء، وكان القصــد منهــا 
ــا، وتنمــي روح اإلحســان  ــد حدهم ــذات عن ــم ال ــى تعظي ــل إل ــا أن توقــف الطمــع والمي أيًض
ــت  ــم النظــام االجتماعــي وتثب ــات وتوطــد دعائ ــن كل الطبق ــة بي ــة، وروح الرضــا والثق النبيل
ــا  ــأي عمــل يمكنن ــم. ف ــي نســيج البشــرية العظي ــا مندمجــون ف ــا كلن ــة، إذ أنن ــز الحكوم مرك
مزاولتــه ممــا يجلــب النفــع لآلخريــن ويرفــع مــن شــأنهم البــد ِمــن أن يعــود علينــا بالبركــة« 

ــاء، صفحــة ٤٧٨(. ــاء واألنبي ــوة، اآلب )روح النب

أسئلة للنقاش
1� فــي المخطــط الــذي أعطــاه هللا لموســى واإلســرائيليين الخــاص بنوعيــة المجتمــع 
الــذي كانــوا سُيشــكِّلونه، مــا هــي الخاصيــة أو إحــدى المعالــم المميــزة، أو القانــون 
أو النظــم، التــي لفتــت انتباهــك أكثــر مــن غيرهــا )ســواء ُذِكــرَت تحديــًدا فــي درس 

هــذا األســبوع أو مــن خــال اطاعاتــك الموســعة(؟
ــى  ــًرا عل ــز كثي ــه يرك ــد بأن ــاذا تعتق ــي أعطاهــا هللا لشــعبه، لم ــن الت ــي القواني 2� ف

ــم؟ ــن للظل ــاء والمعرضي الضعف
3� كيــف ينبغــي علينــا أن نفهــم ونتفاعــل مــع هــذه القوانيــن اليــوم؟ كيــف نميــز 
ــا اليــوم؟ مــا هــو أهــم شــيء نســتطيع أن  بيــن مــا هــو قابــل للتطبيــق ومائــم لن
لــة المعطــاة لإلســرائيليين عــن كيفيــة تنظيــم  نتعلمــه مــن هــذه التعليمــات الُمفصَّ

مجتمعهــم وحياتهــم؟

ملخص: سمع هللا صرخات األلم والعذاب من شعب إسرائيل في مصر وتدخَّل لخالصهم 
وإنقاذهم. وسعى إلقامة عالقة عهد خاص معهم وليعمل معهم لتأسيس مجتمع جديد ليكون 
شين أو الضعفاء أو المظلومين في أغلب األحيان. بركة للجميع، حتى أولئك المنسيِّين أو الُمهمَّ
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* ١٣-١٩ متوز )يوليو(    الدرس الثالث    

السبت: يوم للحرية

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: خروج ١٦: ١٦-١٨؛ خروج ٢٠: ٨-١١؛ تثنية ٥: ١٢-١٥؛ إنجيل متى 

١٢: ٩-١٣؛ الويين ٢٥: ١-٧.

آية الحفظ: »قال لهم: ›السـبت إنما ُجِعَل ألجل اإلنسـان، ال اإلنسـان ألجل السـبت‹« 
)إنجيل مرقس 2: 2٧(�

لقـد خلـق هللا السـبت كآخـر عمـل ألسـبوع الخليقـة. لقـد قيـل أنـه فـي اليـوم السـابع، لم 
يسـترح هللا فقـط، بـل أنـه خلـق الراحـة كجـزء أساسـي لمـا يجـب أن يكـون عليـه العالـم. كان 
السـبت إظهـاًرا أو إعالنًـا عـن الكيفيـة التـي خلقنـا بهـا هللا للتفاعـل معـه ومـع بعضنـا البعض.

ــة هللا  وهكــذا، مــن النــادر أن نســتغرب العثــور علــى الســبت، كإحــدى الوصايــا فــي خطَّ
لشــعبه، يظهــر مبكــرًا فــي تأســيس األمــة اإلســرائيلية الجديــدة. لقــد كان لــه دوًرا محوريـًـا فــي 

حيــاة العبرانييــن.
غالبًــا عندمــا نتكلــم عــن الســبت، يتحــوَّل الحديــث بســرعة إلــى كيفيــة حفظــه. مــا هــي 
األشــياء التــي علينــا أال نقــوم بهــا، ومــا شــابه ذلــك؟ وبالرغــم مــن أهميــة هــذه األســئلة، فنحــن 
ــم  ــي العال ــه الســبت ف ــم أن يلعب ــذي قصــد هللا وصمَّ ــدور المحــوري ال ــم ال بحاجــة ألن نفه

وفــي حيــاة شــعب هللا كرمــز لنعمــة هللا وتدبيــره.
ــَق ألجــل البشــرية جمعــاء. فعندمــا  ــد ُخلِ ــوم الســابع ق ــال يســوع، أنَّ ســبت الي وكمــا ق
ــام األســبوع، وكمــا  ــوم مــن أي ــي كل ي ــك ســيُغيِّرنا ف ــإنَّ ذل ــوم الســبت« بالفعــل، ف ــر ي »نذك

ــا. ــن أيًض ــة اآلخري ــيلة لُمبارك ــون وس ــن أن يك ــن يســوع، يمك أعل

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٠تموز )يوليو(.
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١٤ متوز )يوليو(        األحد        

ما يكفي من المن
بعـد أجيـال مـن العبوديـة واالنحطـاط االجتماعي ومـا يمكـن أن تُلحقه مثل هـذه األوضاع 
علـى شـعبه المظلـوم، سـعى هللا ألن يرفع اإلسـرائيليين المحررين حديثًا، ويرشـدهم إلى طريق 
أفضـل للعيـش ويعطيهـم القوانيـن والشـرائع للتنظيـم األفضل لمجتمعهـم الجديـد. ولكن أحد 

األجـزاء األولـى لهـذا المسـار جاء فـي هيئـة درس عملي وتعليمـي وموضوعي.
ــل  ــاة، والدالئ ــة، هــذا النظــام فــي الحي ــذي دام ٤0 ســنة كامل ــة ال إنَّ تجوالهــم فــي البري
المنظــورة لتدابيــر هللا وكرمــه وعــدم أنانيتــه التــي مارســها معهــم، كان يجــب أن تُصبــح جــزًءا 
مــن ثقافــة المجتمــع اإلســرائيلي. وقــد جــاء ذلــك الــدرس فــي هيئــة المــن، وهــو طعــام كان 

ــم اإلســرائيليين. يظهــر علــى األرض كل صبــاح حــول مخيَّ

اقــرأ خــروج 16: 16-18� حســب تفكيــرك، مــا هــي داللــة المقــدار أو الكميــة المحــددة 
لــكل شــخص فــي هــذه اآليــات؟

 

فــي 2كورنثــوس ٨: 10-1٥، يشــير بولــس الرســول إلــى هــذه القصــة كمثــال لألســلوب الــذي 
يجــب أن يتبعــه المســيحيون فــي العطــاء: »لكــي تكــون فــي هــذا الوقــت فضالتكــم إلعوازهــم 

كــي تصيــر فضالتهــم إلعوازكــم، حتــى تحصــل المســاواة« )2كورنثــوس ٨: 1٤(.
إنَّ الدرس لإلسرائيليين، ولنا، هو أن هللا قد وفَّر لشعبه ولخليقته ما يكفي. فإذا أخذنا فقط 
ما نحتاج إليه ونكون مستعدين لمشاركة الفائض عنَّا مع اآلخرين، فسيتم رعاية وسد احتياجات 
الجميع. وبأخذهم ما يكفيهم لليوم فقط، كان يتطلَّب من الشعب أن يثقوا بأنه سيكون هناك 
المزيد في اليوم التالي. إنَّ الناس المظلومين، مثل العبيد اإلسرائيليين، يميلون إلى التركيز على 

بقائهم على قيد الحياة، لكن هللا أراد أن يظهر لهم حياة الثقة والسخاء والمشاركة.
ولكـن كان هنـاك بعـًدا آخـر أيًضـا، أكثـر تميـزًا لهـذه الممارسـة. فـي كل يوم جمعـة كانت 
تظهـر كميـة مضاعفـة مـن المـن علـى األرض، وفـي ذلـك اليـوم — وفقـط فـي ذلـك اليـوم — 
كان علـى الشـعب أن يجمعـوا كميـة أكثـر مـن المـن اسـتعداًدا للسـبت. هـذا التدبيـر الخـاص 
للسـبت أصبـح وسـيلة إضافيـة لهـم ليتعلّمـوا أن يثقـوا بالـرب فـي جميـع احتياجاتهـم. هـذا 
القسـم اإلضافـي مـن المـن، وهـو عمـل مـن أعمـال النعمـة مـن جانـب هللا، مكَّنتهـم مـن أن 
يسـتمتعوا بقـدر أكبـر مـن الراحـة التـي وعدهم بهـا هللا في يوم السـبت السـابع من األسـبوع.

ــأن نســتمتع  ــام الجمعــة يمكــن أن يســاعدنا ب ــي أي ــه ف ــا أن نفعل ــذي يمكنن ــا ال م
ــوم الســبت؟ ــا فــي ي ــر بمــا وفــره هللا لن أكث
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١٥ متوز )يوليو(        االثنني         

سببان للسبت

ــل هــذان النَّصــان للوصيــة الرابعــة  اقــرأ خــروج 20: 8-11 وتثنيــة ٥: 12-1٥� كيــف يُكمِّ
بعضهمــا البعــض؟

 

الذِّكــر هــو جــزء هــام فــي العالقــة التــي يســعى هللا إلعــادة تأسيســها مــع شــعبه، عالقــة 
ــي  ترتكــز علــى حقيقــة أن هللا هــو خالقنــا وفادينــا. يظهــر كل مــن هذيــن الدوريــن فــي نَصَّ

الوصيــة الرابعــة ولهــذا يرتبطــان بشــكل وثيــق مــع الســبت وممارســته.
بخروجهــم مــن أرض يُهيمــن عليهــا آلهــة وثنيــة كثيــرة، كان اإلســرائيليون بحاجــة ألن يتــم 
تذكيرهــم بــدور اإللــه الحقيقــي كخالــق. والســبت كان طريقــة أساســية لتحقيــق ذلــك، وقــد 
ــوم  ــي ي ــن المــن ف ــر م ــدًرا أكث ــر ق ــي توفي ــدورة األســبوعية ف ــي ســياق ال ــه ف ــرزت أهميت ب
الجمعــة، كمثــال قــوي علــى قدرتــه فــي الخلــق. فــي النــص الــوارد فــي خــروج 20 للوصيــة 

ــا بوضــوح أكثــر. الرابعــة، يظهــر هللا كخالقن
فــي المقابــل، يُركِّــز نــص الوصيــة الرابعــة في تثنيــة ٥ علــى إنقاذهــم، وفدائهــم، وخالصهم. 
هــذه قصــة كان علــى اإلســرائيليين أن يرددوهــا بشــكل منتظــم؛ واســتطاعوا أن يرتبطــوا 
ــى قصــة  ــم األول ــت قصته ــوم ســبت. كان ــد وبشــكل خــاص كل ي ــا مــن جدي ــوا معه ويتواصل
واقعيــة وفعليــة لنجاتهــم مــن العبوديــة فــي مصــر، ولكــن مــع ازديــاد فهمهــم هلل وخالصــه، 

ــا رمــزًا أســبوعيًا واحتفــااًل لخالصهــم الروحــي. صــار الســبت أيًض
ــن  ــة بي ــا بقصــد اســتعادة العالق ــن للســبت كان ــن أو المحفزي ــن الدافعي إنَّ كاًل مــن هذي
هللا وشــعبه: »وأعطيتهــم أيًضــا ســبوتي لتكــون عالمــة بينــي وبينهــم، ليعلمــوا أنــي أنــا الــرب 
ســهم« )حزقيــال 20: 12(. وكمــا رأينــا، لــم يكــن هــذا مخصًصــا لهــذه الجماعــة مــن النــاس  ُمقدِّ
ــع،  ــن المجتم ــًدا م ــا جدي ــوا نوًع ــم أن يؤسس ــة، كان عليه ــذه العالق ــاس ه ــى أس ــط. وعل فق

ُمجتمًعــا لطيًفــا ورحيًمــا بالغربــاء وبركــة للعالــم علــى نطــاق أوســع.
»ألجــل ذلــك أوصــاك الــرب إلهــك أن تحفــظ يــوم الســبت« )تثنيــة ٥: 1٥(. بحفظنــا يــوم 
الســبت كطريقــة لنتذكــر ونحتفــل بخالقنــا وفدائنــا، نســتطيع أن نواصــل النمــو فــي عالقتنــا، 
ليــس فقــط مــع الــرب ولكــن مــع مــن هــم حولنــا أيًضــا. هللا رحــوم بنــا؛ لذلــك علينــا أن نكــون 

رحمــاء مــع اآلخريــن.

ــر  ــا، وأكث ــر لطًف ــل، وأكث ــبت أفض ــوم الس ــظ ي ــا حف ــب أن يجعلن ــرق يج ــة ط بأي
اهتماًمــا وإشــفاًقا علــى اآلخريــن؟
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١٦ متوز )يوليو(        الثاثاء        

يوم الُمساواة
أحــد األشــياء الواضحــة مــن قــراءة ســريعة للوصايــا العشــر الــواردة فــي خــروج 20 وتثنيــة 
ــا  ٥ هــو أن الوصيــة الرابعــة هــي األكثــر تفصيــاًل وبشــكل كبيــر. فــي حيــن أن بعــض الوصاي
ــن فقــط  ــت بكلمتي ــا كُِتبَ ــة فــي بعــض النصــوص )بعــض الوصاي قــد وردت فــي كلمــات قليل
كمــا فــي العبريــة والعربيــة(، فالوصيــة الرابعــة تعطــي تفصيــاًل لذكــر الســبب، وكيــف، ولَمــن، 

حفــظ يــوم الســبت.

ــى  ــاء، وحت ــات عــن الخــدم والغرب ــذي تقــول هــذه اآلي ــا ال ــرأ خــروج 20: 8-11� م اق
ــك؟ ــي ذل ــاذا يعن ــات، وم الحيوان

 

مــن الجديــر بالمالحظــة فــي تفاصيــل الســبت هــذه، هــو التركيــز علــى اآلخريــن. يقــول 
ــم. ويشــرح  ــات العال ــن كل ثقاف ــد بي ــا فري ــوع مــن الوصاي ســيجف ك. تونســتاد أن هــذا الن
ــس مــن  ــى، ولي ــى األعل ــة مــن األســفل صعــوًدا إل ــة الســبت تعطــي األولي ــأن وصي ــاًل: »ب قائ
ــا فــي المجتمــع.  ــارات األولــى للنــاس األكثــر ضعًف األعلــى نــزواًل إلــى األســفل، تعطــي االعتب
ــاء  ــات األعب ــاء، وحيوان ــن الغرب ــد، والُمقيمي ــة — العبي ــى الراح ــر إل ــة أكث ــن هــم بحاج الذي
الثقيلــة — تفــرَّد ذكرهــم بشــكل خــاص. فــي راحــة اليــوم الســابع يجــد المحرومــون، وحتــى 
ــا«. )كتــاب ›المعنــى المفقــود لليــوم الســابع ]متشــيجان: مطبعــة  الحيوانــات البكمــاء، حليًف

ــة 12٦، 12٧(. ــدروز، 2009[، صفح ــة آن جامع
تركـز الوصيـة بشـكل خـاص علـى التأكيـد بـأن السـبت هو يـوم ليسـتمتع به الجميـع. وفي 
ضـوء السـبت، نحـن جميًعـا متسـاوون. فـإذا كُنـَت صاحـب عمـل خـالل أيـام األسـبوع، فليـس 
مـن سـلطتك أن تجعـل عمالـك وموظفيـك يعملـون يـوم السـبت. وذلـك ألن هللا قـد أعطاهـم 
هـم أيًضـا يوًمـا للراحـة. وإذا كُنـَت موظًفـا أو عامـاًل — أو حتـى عبـًدا — في باقـي أيامك، فإن 
السـبت يذكـرك بأنـك متسـاٍو فـي خليقـة هللا وفدائـه، وأنَّ هللا يدعـوك ألن تحتفـل بهـذا بطـرق 
غيـر واجباتـك العاديـة. حتـى أولئـك الذين هم خـارج الشـعب الحافظين للسـبت — »ونزيلك 

الـذي داخـل أبوابـك« )خـروج 20: 10( — يجـب أن يسـتفيدوا مـن السـبت.
كان مــن الممكــن أن تكــون هــذه الفكــرة تغييــرًا هائاًل فــي منظــور اإلســرائيليين، الخارجين 
حديثًــا مــن اختبارهــم الذاتــي فــي العبوديــة والتهميــش. واآلن وإذ هــم يتأسســون فــي أرض 
جديــدة، لــم يرغــب هللا منهــم أن يتبنــوا عــادات مســتعبديهم الســابقين. باإلضافــة إلــى أنــه 
ــبوعيًا،  ــرًا أس ــا( تذكي ــا نحــن جميًع ــم، أعطاهــم )وأعطان ــة لُمجتمعه ل ــن ُمفصَّ أعطاهــم قواني

بطريقــة قويــة، كيــف أننــا متســاوون جميًعــا أمــام هللا.

ABSG Arabic 2019-3Q Body.indd   23 5/29/19   11:33 AM



24

كيــف يمكنــك أن تشــارك الســبت فــي مجتمعــك، بمعنــى، كيــف يمكــن آلخريــن فــي 
مجتمعــك أن يســتفيدوا مــن حفظــك ليوم الســبت؟

١٧ متوز )يوليو(        األربعاء        

يوم الشفاء
فــي حيــن أن الرؤيــة األصليــة للســبت وحفــظ الســبت كانــت واســعة وشــاملة، فقــد أصبــح 
الســبت مختلًفــا بشــكل كبيــر بالنســبة لكثيريــن مــن القــادة الدينييــن فــي الوقــت الــذي جــاء 
فيــه يســوع إلــى األرض. فبــداًل مــن أن يكــون يوًمــا للحريــة والمســاواة، أصبــح الســبت يوًمــا 
ــد واألحــكام والنَّواهــي البشــرية. وفــي أيامــه، وقــف يســوع ضــد مواقــٍف وتصرفــات  للتقالي

كتلــك، خاصــة ألنهــا كانــت تُفــرض علــى اآلخريــن.
ومـن المثيـر لالهتمـام أن يسـوع فعـل ذلـك بأكثـر األسـاليب داللـة مـن خـالل صنـع عـدد 
مـن معجـزات الشـفاء فـي يـوم السـبت. ويبـدو أن يسـوع قد أجـرى هـذه المعجـزات في يوم 
السـبت عمـًدا، بـداًل مـن أي يـوم آخر، ليوضح شـيئًا هاًما بخصـوص ما يجب أن يكـون عليه يوم 
السـبت. غالبًـا فـي هـذه القصـص، كان يسـوع يُدلـي بتعليقـات حـول مالئمـة الشـفاء فـي يوم 
السـبت، وكثيـرًا مـا اسـتخدم الفريسـيون تعليقاتـه كحجـة ليمعنوا فـي مؤامراتهم لقتل يسـوع.

اقــرأ قصــص الشــفاء التــي أجراهــا يســوع فــي يــوم الســبت الــواردة فــي إنجيــل متــى 
ــا ٩:  ــل يوحن ــي إنجي ــس 3: 1-6 وف ــل مرق ــس 1: 21-26؛ إنجي ــل مرق 12: ٩-13؛ إنجي

1-16� مــا هــي األشــياء األكثــر داللــة التــي الحظتهــا فــي هــذه القصــص؟

 

لقـد أقرَّ يسـوع بأهمية السـبت. نحـن بحاجة ألن نضع حـدوًدا حول وقت السـبت لنحافظ 
علـى خصوصيتـه ولنسـمح لهـذا الوقت األسـبوعي أن يُصبح فرصـة لُننّمي عالقاتنـا مع هللا، ومع 
عائالتنـا، ومـع كنيسـتنا، ومـع مجتمعنـا. ولكن حفظ يوم السـبت يجـب أال يكون أنانيًـا ويخّصنا 

نحـن فقـط. وكمـا قال يسـوع: »يحّل فعـل الخير في السـبوت« )إنجيل متـى 12: 12(.
كثيـرون مـن أعضـاء الكنيسـة يقومـون بالكثيـر مـن أعمـال الخيـر باالهتمـام باآلخريـن. 
ولكـن الكثيـر منـا أيًضـا يشـعر بأنـه علينـا أن نفعـل أكثـر للُمسـاعدة. نحـن نعلم بـأن هللا يهتم 
بالمتألميـن، والمظلوميـن، أو المهمليـن، وأنـه علينـا نحن أيًضـا أن نهتم. وألن هللا قـد أوصانا أال 
نتابـع أعمالنـا االعتياديـة وقـد تخلصنـا مـن الضغـوط التـي نتعـرض إليهـا خـالل األسـبوع، ففي 
يـوم السـبت نُعطـى الوقـت لنركز علـى االهتمـام باآلخرين كأحد الطرق لحفظ السـبت بشـكل 
حقيقـي ونشـيط: »بحسـب الوصيـة الرابعـة، فـإنَّ السـبت قد كُـرِّس للراحـة والعبـادة الروحية. 
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يجـب أن تتوقـف كل األعمـال واألشـغال الدنيويـة، ولكـن أعمـال الرحمـة والعطـاء التـي هـي 
حسـب قصـد الـرب… فك ضيق المتضايقيـن، وتعزية الحزانـى، هي أعمال محبـة تعطي إكراًما 

.)Welfare Ministry, page 77 ،ليـوم هللا المقـدس« )روح النبـوة

ما الذي تفعله لخير اآلخرين في يوم السبت؟

١٨ متوز )يوليو(        الخميس        

راحة السبت لألرض
ــاًل فــي دورة حيــاة األمــة اإلســرائيلية.  ــًخا وُمتأصِّ كمــا رأينــا، فقــد كان الســبت ُجــزًءا ُمترسِّ
ولكــن مبــدأ الســبت لــم يكــن حــول ُمجــرَّد يــوم فــي كل أســبوع. فقــد اشــتمل أيًضــا علــى 
راحــة خاصــة كل ســابع ســنة، تبلــغ ذروتهــا بســنة اليوبيــل بعــد ســبع دورات مــن ســبع ســنين، 

]»ســبعة ســبوت ســنين. ســبع ســنين ســبع مــرات« )الوييــن 2٥: ٨([، بمعنــى كل ٥0 ســنة.

اقـرأ الوييـن 2٥: 1-٧� مـا هـو الشـيء الجدير بالماحظـة في هذا النوع مـن التوصيات؟ 
مـا هـي الطـرق الممكنة لدمج هـذا النوع مـن المبادئ في حياتـك وعملك؟

 

إنَّ ســنة الســبت كانــت تســمح لــألرض الزراعيــة أن تُتــرك بــوًرا )تســتريح( فــي تلــك الســنة. 
إنــه عمــل رائــع فــي العنايــة بــاألرض )الوكالــة(، وحكمــة كهــذه هــي تقليــد زراعــي قــد تــم 

االعتــراف بــه علــى نطــاق واســع.
كانــت الســنة الســابعة هامــة أيًضــا بالنســبة للعبيــد )انظــر خــروج 21: 1-11(. ففــي حــال 
ــا إلــى درجــة أن يبيعــوا أنفســهم للعبوديــة، فقــد كانــوا  أن أي مــن اإلســرائيليين أصبــح مديًن
ــة الســنة  ــت تُلغــى فــي نهاي ــون العالقــة كان ــل، فالدي ــرَّرون فــي الســنة الســابعة. وبالمث يُح

الســابعة )انظــر تثنيــة 1٥: 11-1(.
ِمثــل المــن الــذي وفــره هللا لإلســرائيليين فــي البريــة، فــإن عــدم زراعــة المحاصيــل لموســم 
ــة وممــا ســتُنتجه األرض مــن  ــي الســنة الماضي ــا يكفــي ف ــأنَّ هللا ســيوفر م ــة ب كان عمــل ثق
ــال  ــت أعم ــون كان ــاء الدي ــد وإلغ ــر العبي ــل، إطــالق وتحري ــنة الســبت. وبالمث ــي س ــا ف ذاته
رحمــة ولكنهــا كانــت أيًضــا أعمــال ثقــة فــي قــدرة هللا ليوفــر لنــا احتياجاتنــا. وبمعنــى مــا، كان 
ــب عليهــم أن يظلمــوا اآلخريــن ليُوفِّــروا ألنفســهم. الشــعب بحاجــة ألن يتعلمــوا أنــه ال يتوجَّ

ــان المجتمــع اإلســرائيلي  ــا بكي ــا وثيًق ــط ارتباطً ــادئ ونظــام الســبت يجــب أن يرتب إنَّ مب
ــر كل  ــا يُغيِّ ــا روحيً ككل. وبمثــل ذلــك، فــإنَّ حفــظ الســبت الُمعاصــر يجــب أن يكــون تهذيبً
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ــش  ــا نعي ــي به ــرق الت ــد الط ــو أح ــبت ه ــإن الس ــة، ف ــة العملي ــن الناحي ــرى. وم ــا األخ أيامن
حســب تعاليــم يســوع بــأن نطلــب أواًل ملكوتــه: »ألن أباكــم الســماوي يعلــم أنكــم تحتاجــون 

ــزاد لكــم« )إنجيــل متــى ٦: ٣2، ٣٣(. إلــى هــذه كلهــا… وهــذه كلهــا ت

مــا هــو االختــاف الــذي يجــب أن يصنعــه حفظــك ليــوم الســبت علــى بقيــة أيــام 
ــا، وغيــر مهتــم مــن  األســبوع فــي حياتــك؟ علــى أي حــال، إذا كُنــَت جشــًعا، وأنانًي
ــوم  ــات ي ــك هــذه الصف ــة أال تكــون في ــا أهمي ــة، فم ــوم الجمع ــى ي ــوم األحــد إل ي
ــت  ــوم الســبت إذا كن ــات ي ــذه الصف ــون به ــك أال تك ــا يمكن الســبت؟ )أو هــل حًق

ــام األســبوع األخــرى؟( ــك طــوال أي كذل

١٩ متوز )يوليو(        الجمعة        

ــوان »مــن  ــذي يحمــل عن ــوة، مــن الفصــل ال ــروح النب ــدرس: اقــرأ ل ــد مــن ال لمزي
بحــر ســوف إلــى ســيناء«، صفحــة 2٥٣-2٥٦، مــن كتــاب اآلبــاء واألنبيــاء؛ ومــن الفصــل الــذي 
يحمــل عنــوان  »الســبت«، صفحــة 2٥٧-2٦٥، مــن كتــاب مشــتهى األجيــال؛ واقــرأ لـــ ســيجف 
ك. تونســتاند، »الضميــر االجتماعــي لليــوم الســابع،«، صفحــة 12٥-1٤٣، فــي كتــاب المعنــى 

المفقــود لليــوم الســابع.
ــم وفــاق مــع شــريعة الســبت،  ــى أت ــان لهــم يســوع أن شــفاء المرضــى هــو عل »لقــد أب
وهــو علــى أتــم وفــاق مــع عمــل مالئكــة هللا الذيــن هــم علــى الــدوام ينزلــون ويصعــدون بيــن 

الســماء واألرض ليخدمــوا البشــرية المتألمــة…
»وكذلــك علــى اإلنســان عمــل يؤديــه فــي هــذا اليــوم إذ ينبغــي لــه أن يقــوم بضروريــات 
الحيــاة، كمــا يجــب العنايــة بالمرضــى، وســد حاجــة المعوزيــن. إن مــن يهمــل فــي تخفيــف 
ــل  ــق ألج ــدس خل ــرب المق ــة ال ــوم راح ــرر. إن ي ــن يتب ــبت ل ــوم الس ــي ي ــن ف آالم المتألمي
اإلنســان، وأعمــال الرحمــة هــي علــى وفــاق تــام مــع قداســة ذلــك اليــوم. إن هللا ال يريــد أن 
ــوم  ــوم الســبت أو أي ي ــي ي ــم ف ــك األل ــف ذل ــو أمكــن تخفي ــم خالئقــه ســاعة واحــدة ل تتأل

ــال، صفحــة 1٨٤(. ــوة، مشــتهى األجي آخــر« )روح النب
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أسئلة للنقاش 
1� بأيـة طـرق اختبرت السـبت كإظهـار لثقتك باهلل؟ هل كان لك اختبار شـبيه باختبار 
المـن فـي حياتـك، حيـث وفر لك هللا اسـتجابة لثقتك بـه؟ إذا كان األمر كذلك، شـارك 

اختبـارك فـي الصف واذكر مـا تعلمته منه�

2� كمـا رأينـا فـي الوصيـة الرابعـة الموجودة في خـروج 20: 8-11 وتثنيـة ٥: 12-1٥، 
له أنـت أكثر في  أكَّـد هللا علـى جوانـب مختلفـة للسـبت� مـا هـو الجانـب الـذي تُفضِّ

يوم السـبت؟

3� فـي الصـف أو منفـرًدا، أجـِر نقاًشـا مسـتفيًضا حول بعـض الطرق التـي يمكنك من 
خالهـا أن تشـارك بركات وفوائد السـبت فـي مجتمعك�

4� مـا هـي بعـض الطـرق التي غير بها السـبت حياتـك؟ هل هناك جوانـب أخرى في 
حياتـك ينبغـي أن يكـون لمبادئ وأوجه السـبت تأثيًرا أعظـم في حياتك؟

ــه  ــن ل ــداء، ولك ــة والف ــر الخليق ــة لتذكُّ ــبت كطريق ــى هللا الس ــد أعط ــص: لق ملخ
ــا  ــا؛ يعلمن ــا احتياجاتن ــيوفر لن ــأن هللا س ــة ب ــا الثق ــه يعلمن ــرة. إن ــة كثي ــع عملي ــا مناف أيًض
ــا يُغيِّــر جميــع عالقاتنــا. لقــد أظهــر  ــا روحيً أن نمــارس المســاواة؛ ويمكــن أن يكــون تهذيبً
ــع  ــوم نف ــو ي ــبت ه ــى أن الس ــد عل ــى وأكَّ ــفى المرض ــأن ش ــبت ب ــه للس ــوع مثال ــا يس لن

ــن هــم فــي حاجــة. ــك الذي ألولئ
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* ٢٠-٢٦ متوز )يوليو(    الدرس الرابع    

الرحمة والعدل في المزامير واألمثال

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: مزمــور ٩: ٧-٩، ١٣-٢٠؛ مزمــور ٨٢؛ مزمــور ١٠١؛ مزمــور ١٤٦؛ 

أمثــال ١٠: ٤؛ أمثــال ١٣: ٢٣، ٢٥؛ أمثــال ٣٠: ٧-٩.

آيــة الحفــظ: »اقضــوا للذليــل ولليتيــم� أنصفــوا المســكين والبائــس� نجــوا المســكين 
والفقيــر� ِمــن يــد األشــرار أنقــذوا« )مزمــور 82: 3، 4(�

يصــف ســفر المزاميــر وســفر األمثــال اختبــار العيــش مــع هللا فــي أمــور الحيــاة الشــائعة، 
ــفر  م س ــدِّ ــن يُق ــي حي ــرى. ف ــة األخ ــطة الروحي ــادة أو األنش ــات العب ــي أوق ــط ف ــس فق ولي
األمثــال مجموعــة كبيــرة مــن الِحكــم العمليــة — ِبــدًءا مــن العالقــات والعائــالت إلــى مجــال 
األعمــال والحكومــات — فــإنَّ المزاميــر عبــارة عــن مجموعــة مــن األغانــي )التســابيح( التــي 
ــدًءا بالمراثــي  ــة ِب ــارات الروحي ــي مجموعــة متنوعــة مــن االنفعــاالت والمشــاعر واالختب تغطِّ
ــا يجــب  ــأنَّ إيمانن ــرى ب ــى تســابيح الفــرح واالبتهــاج وكل شــيء بينهمــا. مــن الســهل أن ن إل
أن يُحــِدث فرقًــا فــي كل جانــب وكل اختبــار فــي حياتنــا، ألن هللا يهتــم بــكل جوانــب حياتنــا.

في غضون ذلك، فإنَّ أي تأمل أو تفكير بالحياة في هذا العالم الساقط ال يمكنه تجاُهل أو 
غض الطرف عن الظلم الذي يتغلغل في الحالة البشرية. في حقيقة األمر، فإنَّ الظلم يوصف 

تكراًرا بأنه شيء يهتم به الرب ويسعى لتخفيفه وإزالته. إنه هو رجاء الذين ال رجاء لهم.
علــى الرغــم مــن أننــا نســتطيع فقــط ُمالمســة مــا تقولــه هــذه الكتــب عــن هــذا الموضوع، 
فربمــا ســيلهمك هــذا الــدرس لتكــون ســباقًا أكثــر فــي تلبيــة احتياجــات الفقــراء، والمظلوميــن، 

والُمهمليــن الذيــن يعيشــون حولنــا والذيــن نحــن ملزمون بمســاعدتهم.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٧تموز )يوليو(. * نرجو التعمَّ
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2٩

٢١ متوز )يوليو(        األحد        

المزامير: أغاني )تسابيح( رجاء للمظلومين
كمــا الحظنــا بالفعــل، هللا يــرى ويســمع النــاس الذيــن هــم فــي محنــة وضيــق. وفــي أغلــب 
األحيــان نســمع فــي المزاميــر صرخــات مــن أنــاس وثقــوا بــاهلل لكنهــم ال يــرون العدالــة تأخــذ 
مجراهــا. إنَّ التأكيــدات علــى صــالح، وعــدل، وقــوَّة هللا تبــدو بأنَّهــا قــد قُِهــرت مــن ِقبَــل الظلــم 

والطغيــان التــي اختبرتهــا وشــاهدتها أصــوات هــذه المزاميــر.
مع ذلك، فهذه هي تسابيح أولئك الذين ما زالوا يسبِّحون. ولم يخمد إيمانهم وال حياتهم. 
فما زال هناك رجاء؛ واألمر الُملح هو أن يتصرَّف هللا قبل فوات األوان، قبل أن ينتصر الشر، قبل 
أن يهلك المظلومون تحت عبء الشر الذي يواجهونه. بهذه الطريقة، يحاول كتبة المزامير أن 

ة بين تثبيت إيمانهم وبين تجارب ومآسي الحياة. وا الهوَّ يُقيموا جسرًا أو يسدُّ

اقرأ مزمور ٩: ٧-٩؛ 13-20� هل تستطيع أن تتخيَّل الظروف التي أحاطت بداود  — كاتب 
المزمور؟ هل يمكنك أن تشعر بالصراع بين إيمانه بصاح هللا وبين اختباره الذي يمر به؟ 

كيف تعاملت مع صراع اإليمان باهلل في ظل أوقات من التجارب القاسية؟

 

عبر كل المزامير، فإنَّ الجواب الُمتكرر لهذا الصراع هو الرجاء والوعد بصالح هللا والدينونة 
العادلة. قد يبدو بأنَّ الشر والظلم ينتصران في الزمن الحاضر،  لكن هللا سيدين فاعلي الشر 

دون. والظالمين. وسيُعاقبون فيما أولئك الذين تسببوا في إيذائهم وظلمهم سيُستردون ويتجدَّ
فـي كتـاب تأمـالت فـي المزاميـر، يصـف سـي. أس. لويـس دهشـته المبدئيـة لإلنفعـال 
والشـوق لدينونـة هللا كمـا ُعبِّـر عنهـا تكـراًرا فـي المزاميـر. وإذ الحـظ بـأنَّ كثيريـن مـن قُـرَّاء 
الكتـاب المقـدس اليـوم يعتبـرون الدينونـة شـيئًا يدعـو للخـوف، أخـذ بنظـر اإلعتبـار منظـور 
اليهـودي األصلـي وكتـب مـا يلـي: »آالف مـن النـاس الذين ُجـرِّدوا من كل مـا يمتلكـون والذين 
لديهـم الحـق بالكامـل وإلـى جانبهـم، سـيتم االسـتماع إليهـم أخيـرًا. بالطبـع هـم ال يخشـون 
الدينونـة. فهـم يعلمـون أنَّ قضيتهـم غيـر قابلـة للُمسـاءلة وليـس مـن خطـأ فيهـا — لـو أمَكن 
فقـط االسـتماع إليهـا. عندمـا يأتي هللا ليدين، ستُسـَمع أخيرًا«. )سـي. أس. لويـس، كتاب تأمالت 

فـي المزاميـر، ]نيويـورك: هاركـورت، بريـس آنـد كومبانـي، 19٥٨[، صفحـة 11(.
فــي المزاميــر، نــرى رجــاًء للمظلوميــن، حتــى فــي الزمــن الحاضــر، حتــى وســط معاناتهــم 

وآالمهــم وخيبــات أملهــم الحاليــة.

مــا هــي األســباب التــي لدينــا لننظــر إلــى الدينونــة كشــيء إيجابــي، وليــس كشــيء 
يدعــو للخــوف؟
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٢٢ متوز )يوليو(        االثنني        

»يا رب آن لك أن تعمل« )ترجمة كتاب الحياة(

اقرأ مزمور 82� ما هي الرسالة التي لنا هنا؟

 

برغـم التنظيـم وأحـكام المجتمـع التـي أعطاهـا هللا لهـم، فشـلت األمـة اإلسـرائيلية فـي 
ة. وبكل سـهولة أصبحوا هـم أيًضا مثل  أوقـات مختلفـة فـي تاريخهـم للعيـش وفًقـا لهذه الخطَـّ
األمـم المحيطـة بهـم، يعيشـون وفًقـا لنمط حيـاة الظلم والقهـر. القـادة والقضاة كانـوا يعتنون 
ويهتمـون بأنفسـهم فقـط، وكان يُمكـن ِشـراء خدماتهـم عـن طريق الرشـاوي. ومع عـدم وجود 

ـة الشـعب، وخاصـة الفقـراء منهـم، يخضعون لالسـتغالل. محاكـم تحميهـم، كان عامَّ
إنَّ مزمــور ٨2 هــو اســتجابة لموقــف كهــذا. فهــو يصــف دور هللا كقــاٍض أعلــى، ويُصــوِّر 
مشــهًدا فيــه يديــن هللا القــادة وحتــى قضــاة الشــعب. يشــدد هــذا المزمــور علــى أنَّ أولئــك 
ــاء  ــوة، األنبي ــه« )روح النب ــت رقابت ــوا تح ــع »اُقيم ــي المجتم ــذه ف ــؤدون أدواًرا كه ــن ي الذي
ــن ومرؤوســين  ــرون عملهــم كممثلي ــوك، صفحــة 1٦٨(. إنَّهــم يشــغلون مناصبهــم ويُدي والمل
مــن هللا. وحســب نظــرة كاتــب المزمــور، فــإنَّ عدالــة هللا هــي مثــال ونمــوذج لكيفيــة عمــل 
م أيًضــا المعيــار الــذي بمقتضــاه يمكــن الُحكــم علــى العــدل أو  العدالــة األرضيــة، وهــي تُقــدِّ

ــه. ــن يطبِّقون ــم — والذي الظل
ــل هللُا وليوقــف  ــك ليتدخَّ ــْم« )مزمــور ٨2: ٨(، وذل ــداء خــاص هــو »قُ ــم المزمــور بن يُختت
ــر، يُعطــي هــذا  ــر مــن المزامي ــى غــرار كثي ــة. وعل ــي األم ــم المنتشــر انتشــاًرا واســًعا ف الظل
المزمــور صوتًــا لمــن ال صــوت لهــم وللمظلوميــن، أولئــك الذيــن اُســِكتت أصواتهــم بواســطة 

ــوا فيهــا. األنظمــة الظالمــة التــي عاشــوا وعمل
م مزمــور ٨2 التماًســا إلــى هللا فــي مكانتــه كقــاٍض أعلــى وحاكــم أســمى للكــون ولــكل  يُقــدِّ
ــل وااللتمــاس.  األمــم. فــال توجــد محكمــة أو ُســلطة أعلــى يُمكــن أن يُقــدم إليهــا هــذا التوسُّ
يأتــي اليقيــن بأنــه عندمــا ال تصغــي المحاكــم األرضيــة أو تدعــم صرخــات المســاكين 
والمظلوميــن، الــذي هــو الحــال فــي كثيــر مــن األحيــان هنــا، فمــا زال هنالــك فرصــة ال يمكــن 

إنكارهــا لطلــب العــون والُمســاعدة.
ــم، ولكــن فــي أوقــات  ــا للظل ــا قــد نجــد أنفســنا كضحاي فــي أوقــات مختلفــة فــي حياتن
أخــرى قــد نكــون نحــن الذيــن نرتكــب أو نســتفيد مــن الظلــم. فــي فقــراٍت كالتــي وردت فــي 
مزمــور ٨2، نســتطيع أن نجــد بصيــرة وحكمــة، ســواء كنــا نحــن المظلوميــن أو الظالميــن. إنَّ 
ــاروا العيــش  ــد منهــم أن يخت ــه ويري ــاء ل ــا، ويصفهــم كأبن ــن، أيًض ــم بالقضــاة الظالمي هللا يهت
حيــاة أفضــل )انظــر مزمــور ٨2: ٦(. ولذلــك، هنالــك رجــاء حتــى للذيــن هــم علــى الجانــب 

ــروا. الخطــأ مــن الظلــم، إذا ســمحوا ألنفســهم أن يتغيَّ
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٢٣ متوز )يوليو(        الثاثاء        

وعود ملك

اقــرأ مزمــور 101� مــع أنَّ هــذا المزمــور كتــب ألجــل القــادة، مــا هــي النصيحــة الهامــة 
التــي يمكــن أن نأخذهــا ألنفســنا، أيًّــا كان وضعنــا ومركزنــا فــي الحيــاة؟

 

مزمــور 101 هــو موضــوع يخــص القــادة. ويعتقــد أنَّ هــذه اآليــات اُلَِّفــت ِمــن ِقبَــل داود 
فــي أوائــل أيــام حكمــه كملــك علــى إســرائيل. وربمــا تكــون قــد اقتُِبســت مــن وعــود كان هــو 
ــًكا. فــي اختباراتــه كُمحــارب لشــاول وبعــد ذلــك كهــارب  قــد قطعهــا فــي وقــت تنصيبــه مل
ــر األمــة وعائلتــه. فعــزم  وُمطــارد منــه، رأى بنفســه كيــف يمكــن لملــك ضــلَّ طريقــه أن يُدمِّ

داود علــى أن يكــون صنًفــا مختلًفــا مــن القــادة.
قليلــون منــا يمكــن أن يكونــوا سياســيين أو قــادة وطنييــن، ولكننــا جميًعــا لنــا أدوار فــي 
الحيــاة مــن خاللهــا يكــون لنــا فرصــة للتأثيــر ولتشــجيع اآلخريــن. قــد يكــون هــؤالء زمالؤنــا 
فــي العمــل، أو أشــخاص نختلــط بهــم فــي المجتمــع، العائلــة، أو الكنيســة. كمــا كتبــت إلــن 
هوايــت تعليًقــا علــى مثــل هــذه األطـُـر القياديــة: »إن تعهــدات داود، الــواردة فــي مزمــور 101، 
يجــب أن تكــون تعهــدات كل الذيــن تقــع عليهــم مســؤوليات حمايــة التأثيــرات فــي البيــت« 

)روح النبــوة، نصائــح لآلبــاء والمعلميــن والتالميــذ، صفحــة 119(.
عندما تكون لدينا الفرصة، يجب أن نكون على استعداد ألن نقترح وندعم هذه المبادئ 
ألولئك الذين يشغلون مراكز القيادة. وجميعنا، في مواضع القيادة والنفوذ والتأثير الخاصة بنا، 

لدينا الفرصة لتطبيق مبادئ داود في القيادة حتى تساعدنا لنكون بركة لآلخرين.
إنَّ نقطــة البدايــة لــداود هــي إكــرام هللا مــن أجــل رحمتــه وعدلــه )مزمــور 101: 1(، والتــي 
أصبحــت األســاس لــكل مــا ســعى داود للتمســك بــه ودعمــه فــي قيادتــه. لقــد ســعى أن يتعلَّــم 
ــاوم  ــه أن يُق ــب علي ــك، يج ــل ذل ــه. ولعم ــه وعمل ــي حيات ــا ف ــات ذاته ــذه الصف ــارس ه ويُم
ــة لمــن هــم  التجــارب تجــاه اقتــراف الخطــأ، والفســاد، وعــدم األمانــة، وهــذه كلهــا ِفخــاخ خاصَّ

فــي موقــع القيــادة والنفــوذ.
مــع إدراكــه بمــدى أهميــة المستشــارين الصالحيــن لمســاعدته فــي عمــل الصــالح، تعهَّــد 
ــي المناصــب  ــاء ف ــن مســؤولين أمن ــة وأن يُعيِّ ــن مستشــارين أصحــاب ثق داود أن يبحــث ع
الرســمية. العــدل والرحمــة كانــا عالمــة قيادتــه، حتــى وســط أولئــك الذيــن عملــوا معــه ولــه.

قــد ال نكــون فــي منصــب يخّولنــا أن يكــون لدينــا مستشــارين ومســؤولين، ولكــن 
كيــف يمكننــا أن نمــأل حياتنــا بتأثيــرات تســاعدنا علــى أن نحيــا وأن نقــود )حيثمــا 

اســتطعنا( بالعــدل والرحمــة ألولئــك الذيــن هــم فــي حاجــة إليهمــا؟
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٢٤ متوز )يوليو(        األربعاء        

السير مع الرب
إذ نقتــرب مــن نهايــة ســفر المزاميــر، يبــدو بــأن هتافــات التســبيح تتصاعــد أكثــر فأكثــر. 
تبــدأ المزاميــر الخمســة األخيــرة باألمــر البســيط والمباشــر قائلــة »ســبِّحي يــا نفســي الــرب« 
ــن تركيــزًا خاًصــا علــى  ولكــن المزمــور األول مــن هــذه المزاميــر الخمســة، مزمــور 1٤٦، يتضمَّ

اهتمــام هللا بالفقــراء والمظلوميــن كســبب رئيــس لهــذا الهتــاف.

اقــرأ مزمــور 146� مــا هــي الرســالة التــي لنــا هنــا؟ مــا الــذي يقولــه هللا، خاصــة فــي 
ــات 146: ٥-٩؟ اآلي

 

كما أنَّ هللا بال شك هو خالق هذا العالم )انظر مزمور 1٤٦: ٦(، فإنَّ هذا المزمور يصف عمل 
هللا المستمر في العالم كالقاضي، والُمعيل، والمحرر، والشافي، والُمعين، والُمدافع — كل هذه 
تركز على األشخاص الذين في حاجة خاصة ومحددة لمثل هذا النوع من العون والمساعدة. إنَّها 

رؤية ملهمة لما يفعله هللا ويسعى لفعله في حياتنا، وفي مجتمعاتنا، وفي عالمنا.
نعتقــد أحيانـًـا بــأنَّ اهتمامنــا بالفقــراء والمحتاجيــن هــو شــيء ينبغــي أن نقــوم بــه ألن هللا 
قــال ذلــك. ولكــن مزمــور 1٤٦ يقــول بــأنَّ هــذا شــيء يفعلــه هللا بالفعــل — ونحــن مدعــوون 
أن ننضــم إليــه. عندمــا نعمــل فــي محاربــة الفقــر، والظلــم، والمــرض، فإننــا بالحقيقــة نعمــل 
مــع هللا ومــع أهدافــه. أي امتيــاز يمكــن أن يكــون أعظــم مــن المشــاركة مــع هللا فــي تحقيــق 

شــيء ملهــم كمــا فــي مزمــور 1٤٦؟
ولكـن هنـاك أيًضـا منافـع لنـا. غالبًـا مـا يتحـدث المسـيحيون عـن بحثهـم عـن هللا وعـن 
رغبتهـم فـي أن تكـون لهـم عالقة أوثق معـه. مع ذلك، فإنَّ آيـات مثل مزمـور 1٤٦: ٧-9، وآيات 
أخـرى كثيـرة عبـر الكتـاب المقـدس، تُبيِّـن لنـا أنَّ إحـدى الطرق للعثـور على هللا هـي أن ننضم 
إليـه فيمـا يفعلـه هـو. وهكذا، فـإذا كان هللا يعمـل ليرفع الفقـراء، والمرضـى، والمظلومين، كما 
يقـول مزمـور 1٤٦ أنـه يفعـل، فينبغـي علينـا أن نعمـل معـه أيًضـا. »جـاء المسـيح إلـى هـذه 
األرض ليسـير ويعمـل بيـن الفقـراء والمتألميـن. كان لهم النصيـب األكبر من اهتمامـه وعنايته. 
واليـوم، مـن خـالل أبنائـه، يـزور المسـيح المسـاكين والمحتاجين، ويُخّفـف الباليا ويرفـع األلم.

»أزل األلــم واالحتيــاج، لــن يكــون لنــا ســبيل لنفهــم رحمــة هللا ومحبتــه، ال ســبيل لنعــرف 
شــفقة أبينــا الســماوي وعطفــه ووّده. لــم يســتعرض اإلنجيــل أبــًدا مظهــرًا أكثــر جمــااًل ممــا 
عرضــه عندمــا جــاء إلــى أكثــر المناطــق حاجــة وعــوزًا وفقــرًا« )روح النبوة، شــهادات للكنيســة، 

المجلــد الســابع، صفحــة 22٦(.

كيف كان اختبارك في كيف نُصبح قريبين إلى هللا من خال خدمتنا لآلخرين؟

ABSG Arabic 2019-3Q Body.indd   32 5/29/19   11:33 AM



33

٢٥ متوز )يوليو(        الخميس        

األمثال: رحمة للمحتاجين
ــال مجــاالت متنوعــة مــن المواضيــع  كمجموعــة مــن أقــوال الحكمــة، يتنــاول ســفر األمث
واختبــارات الحيــاة. مــن بيــن هــذه المواضيــع توجد انعكاســات عــن الفقــر، والغنــى، والقناعة، 
والعــدل، والظلــم — وأحيانـًـا مــن زوايــا مختلفــة. إنَّ الحيــاة ليســت دائًمــا بســيطة وعلــى نحــو 
مســتقيم، وســفر األمثــال يُنبِّهنــا إلــى الظــروف واالختيــارات المختلفــة التــي تؤثــر علــى الحيــاة 

وكيفيــة عيشــها، حتــى بيــن مــن هــم أمنــاء هلل.

اقــرأ وقــارن أمثــال 10: 4؛ أمثــال 13: 23، 2٥؛ أمثــال 14: 31؛ أمثــال 1٥: 1٥، 16؛ أمثــال 
ــى والفقــر  ــات بالنســبة للغن ــه هــذه اآلي ــذي تقول ــال 30: ٧-٩� مــا ال 1٩: 1٥، 1٧ وأمث

ومســاعدة الذيــن ُهــم فــي حاجــة؟

 

يُشــدد ســفر األمثــال علــى اهتمــام هللا بالفقــراء والمحروميــن ورعايتــه لهــم. فــي بعــض 
األحيــان يكــون النــاس فقــراء بســبب الظــروف، أو القــرارات واالختيــارات الخاطئــة، أو 
اإلســتغالل، ولكــن مهمــا كانــت أســباب وضعهــم أو حالهــم، فالــرب مــا زال هــو خالقهــم )انظــر 
أمثــال 22: 2( والُمداِفــع عنهــم )انظــر أمثــال 22: 22، 2٣(. هــؤالء النــاس ال يجــب أن يُظلمــوا 

ــتَغلوا، مهمــا كانــت أخطاؤهــم. أو يُس
فــي حيــن يعــرض ســفر األمثــال حيــاة أفضــل مــن خــالل اختيــار الحكمــة وطاعــة هللا، فــإنَّ 
الغنــى والثــراء ليســا دائًمــا نتيجــة بركــة هللا. إنَّ اإلخــالص هلل يُنظــر إليــه دائًمــا علــى أنــه أكثــر 
أهميــة وفــي نهايــة المطــاف أكثــر ُمجــازاة مــن المكاســب الماديــة: »القليــل مــع العــدل خيــر 

مــن دخــٍل جزيــل بغيــر حــق« )أمثــال 1٦: ٨(.
ــي التعامــالت واألعمــال  ــة والعــدل ف ــال هــو األمان ــي ســفر األمث ــة ف ــر آخــر ذو أهمي أم
ــال  ــال 1٦: 11-1٣؛ أمث ــال 1٤: ٥، 2٥؛ أمث ــة )انظــر أمث ــق العدال ــة، وتطبي ــة، والحكومي التجاري
1٧: 1٥؛ أمثــال 20: 2٣؛ أمثــال 21: 2٨؛ أمثــال 2٨: 1٤-1٦(. ســفر األمثــال ال يهتــم فقــط بحيــاة 
ــل  ــب أن يعم ــي يج ــة الت ــول الكيفي ــة ح ــا رؤي ــرض أيًض ــه يع ــة لكن ــورة فردي ــخاص بص األش
بهــا المجتمــع ككل مــن أجــل منفعــة الجميــع، خاصــة أولئــك الذيــن هــم بحاجــة للحمايــة. 
ويذكرنــا مــرة أخــرى أن أولئــك الذيــن يحكمــون ويقــودون يفعلــون ذلــك بمســاعدة هللا )انظــر 
أمثــال ٨: 1٥، 1٦(، ويجــب أن يتصرَّفــوا كــوكالء لنعمتــه وشــفقته تجــاه الذيــن هــم فــي حاجــة.

مـن السـهل ألي شـخص أن يشـعر باألسـف والحـزن علـى الذيـن يمـرُّون فـي ظروف 
ال؟ سـيئة� مـع ذلـك، كيـف يمكننـا أن نُحـوِّل الشـعور باألسـف والحـزن إلـى عمـل فعَّ
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لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة، مــن الفصــل الــذي بعنــوان »ســنو حيــاة 
داود األخيــرة«، صفحــة ٦٧0-٦٧٧ مــن كتــاب اآلبــاء واألنبيــاء؛ ســي. أس. لويــس، فصــل  بعنــوان 

›الدينونــة فــي المزاميــر‹، صفحــة 1٥-22، مــن كتــاب تأمــالت فــي المزاميــر.
»إن مزاميــر داود تتنــاول سلســلة االختبــارات كلهــا، فمــن أعمــاق الشــعور بالخطيــة وحكــم 
اإلنســان علــى نفســه، إلــى ذروة اإليمــان والشــركة التامــة مــع هللا. إن تاريــخ حياتــه يعلــن أن 
الخطيــة ال تجلــب غيــر العــار والويــل. ولكنــه يعلــن أيًضــا أن محبــة هللا يمكنهــا الوصــول إلــى 
أبعــد األعمــاق، وأن اإليمــان يرفــع النفــس التائبــة إلــى حيــث تشــارك أبنــاء هللا فــي بنّوتهــم. 
ومــن بيــن كل التأكيــدات التــي تشــتمل عليهــا كلمــة هللا، نجــد أن تاريــخ حيــاة داود هــو مــن 
أقــوى الشــهادات علــى أمانــة هللا وعدالتــه ورحمتــه القائمــة علــى عهــده« )روح النبــوة، اآلبــاء 

واألنبيــاء، صفحــة ٦٧٦(.
باإلشـارة إلـى الحكمـة في سـفر األمثال: »هـذه هي المبادئ التـي يرتبط بها خيـر المجتمع 
وسـعادته، للمعاشـرات الزمنيـة والدينيـة. إن هـذه المبـادئ هـي التـي تعطـي الضمان لسـالمة 
األمـوال والحيـاة. ألن كل مـا يجعـل الثقـة والتعـاون مـن األمور الممكنـة نجد العالـم مديًنا فيه 
لشـريعة هللا كمـا هـي مقدمـة فـي كلمتـه، وكمـا ال نـزال نالحظـه فـي األمـور الغامضـة وتـكاد 

تكـون مطموسـة من قلـوب النـاس« )روح النبـوة، التربية، صفحـة 1٦0(.

أسئلة للنقاش
1� بأيــة طــرق يمكنــك أن تعتبــر نفســك قائــًدا أو فــي مركــز نفــوذ أو تأثيــر؟ كيــف 

يمكنــك أن تكــون أداة للعــدل فــي ذلــك الجانــب مــن حياتــك؟

2� تأمــل فــي حضــارة أو ثقافــة المجتمــع الــذي تعيــش فيــه وفــي بنائــه المجتمعــي� 
ــم لتحســين حــال الذيــن هــم  ــة طريقــة يمكنــك أن تعمــل ضمــن النظــام القائ بأي

فــي حاجــة؟

3� لماذا تُعَتَبر مبادئ العدالة واإلنصاف هامة جًدا في بناء مجتمع قوي؟
ــذي  ــا ال ــدة، م ــاة جي ــش حي ــة لعي ــى الحكم ــال عل ــفر األمث ــز س ــن يُركِّ ــي حي 4� ف

ــن هللا؟ ــه ع ــا ب يخبرن

ــش  ــات العي ي ــع تحدِّ ــاص م ــكل خ ــان بش ــفران يتناغم ــال س ــر واألمث ــص: المزامي ملخ
مــان رؤًى عــن نظــرة هللا إلــى  بأمانــة وســط اختبــارات وتجــارب الحيــاة الشــائعة. كالهمــا يُقدِّ
المجتمــع وإلــى اهتمامــه الخــاص بالفقــراء والمظلوميــن. إنَّ الصرخــة فــي المزاميــر والحكمــة 
ــا مــا يُهَملــون أو  ــة أولئــك الذيــن غالبً ــال هــي التــي يلحظهــا هللا وســيتدخَّل لحماي فــي األمث
يُســتَغلون. وإذا كان ذلــك هــو موقــف هللا، فهــو مــا يجــب أن يكــون عليــه موقفنــا نحــن أيًضــا.

* ٢٧ متوز )يوليو( - ٢ آب )أغسطس(    الدرس الخامس    

صرخة األنبياء

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: ١صموئيــل ٨: ١٠-١٨؛ عامــوس ٥: ١٠-١٥؛ ميخــا ٦: ٨؛ تكويــن 

١٩: ١-١٣؛ حزقيــال ١٦: ٤٩؛ إشــعياء ١: ١٥-٢٣.

آيـة الحفـظ: »قـد أْخَبـرَك أيهـا اإلنسـان مـا هـو صالـح� ومـاذا يطلبه منـك الـرب، إال أن 
تصنـع الحـق وتحـب الرحمـة وتسـلك متواضًعا مـع إلهـك« )ميخـا 6: 8(�

ــاب  ــي الكت ــام ف ــارة لالهتم ــخصيات إث ــر الش ــن أكث ــن بي ــم م ــم ه ــد القدي ــاء العه أنبي
ــة، وإحساســهم بالحــزن واألســى والغضــب،  ــائلهم الجريئ ــادَّة، ورس ــم الح ــدس. فأصواته المق
وقيامهــم بتمثيــل رســائلهم فــي بعــض المناســبات، جعلــت منهــم أناًســا ال يمكــن تجاهلهــم أو 

ــا لمــن هــم حولهــم. ــه دائًم ــا ب ــر ُمرحبًّ التغاِضــي عنهــم، حتــى وإن كان وجودهــم غي
اُرسـل األنبيـاء أساًسـا إلى شـعب إسـرائيل ويهـوذا، وكانـوا يُنادون الشـعب المختـار للعودة 
إلـى دعوتهـم فـي هللا. كان الشـعب وقادتـه ينجرفـون بسـهولة بواسـطة األصنـام وأنمـاط حياة 
رة( هـي حثّهـم علـى التوبـة،  األمـم المحيطـة بهـم. كانـت مهمـة األنبيـاء (المهمـة غيـر الُمَقـدَّ
أحيانًـا مـن خـالل تذكيرهم بمحبة هللا لهم وأعماله السـابقة مـن أجلهم، وأحيانًا أخرى بواسـطة 

تحذيرهـم مـن العواقـب إذا هـم واصلـوا سـيرهم بعيـًدا عن هللا.
وكمــا ســنرى، أيًضــا، أن ِمــن بيــن الخطايــا والشــرور التــي حــذر األنبيــاء القــادة والشــعب 
ــم. نعــم،  ــن بينه ــاء الذي ــن والضعف ــراء والمحتاجي ــم الفق ــا ظل هــا، كان مــن أهمه ــا وضدَّ منه
ــة كان ســيئًا؛ ولكــن، نعــم،  ــة كاذب ــاع ممارســات ديني ــان كانــت ســيئة؛ نعــم، إتب ــادة األوث عب

ــا. ــة، أيًض ــاء والمســاكين كان يســتوجب اإلدان اســتغالل الضعف

مق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٣آب )أغسطس(. * نرجو التعُّ
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* ٢٧ متوز )يوليو( - ٢ آب )أغسطس(    الدرس الخامس    

صرخة األنبياء

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: ١صموئيــل ٨: ١٠-١٨؛ عامــوس ٥: ١٠-١٥؛ ميخــا ٦: ٨؛ تكويــن 

١٩: ١-١٣؛ حزقيــال ١٦: ٤٩؛ إشــعياء ١: ١٥-٢٣.

آيـة الحفـظ: »قـد أْخَبـرَك أيهـا اإلنسـان مـا هـو صالـح� ومـاذا يطلبه منـك الـرب، إال أن 
تصنـع الحـق وتحـب الرحمـة وتسـلك متواضًعا مـع إلهـك« )ميخـا 6: 8(�

ــاب  ــي الكت ــام ف ــارة لالهتم ــخصيات إث ــر الش ــن أكث ــن بي ــم م ــم ه ــد القدي ــاء العه أنبي
ــة، وإحساســهم بالحــزن واألســى والغضــب،  ــائلهم الجريئ ــادَّة، ورس ــم الح ــدس. فأصواته المق
وقيامهــم بتمثيــل رســائلهم فــي بعــض المناســبات، جعلــت منهــم أناًســا ال يمكــن تجاهلهــم أو 

ــا لمــن هــم حولهــم. ــه دائًم ــا ب ــر ُمرحبًّ التغاِضــي عنهــم، حتــى وإن كان وجودهــم غي
اُرسـل األنبيـاء أساًسـا إلى شـعب إسـرائيل ويهـوذا، وكانـوا يُنادون الشـعب المختـار للعودة 
إلـى دعوتهـم فـي هللا. كان الشـعب وقادتـه ينجرفـون بسـهولة بواسـطة األصنـام وأنمـاط حياة 
رة( هـي حثّهـم علـى التوبـة،  األمـم المحيطـة بهـم. كانـت مهمـة األنبيـاء (المهمـة غيـر الُمَقـدَّ
أحيانًـا مـن خـالل تذكيرهم بمحبة هللا لهم وأعماله السـابقة مـن أجلهم، وأحيانًا أخرى بواسـطة 

تحذيرهـم مـن العواقـب إذا هـم واصلـوا سـيرهم بعيـًدا عن هللا.
وكمــا ســنرى، أيًضــا، أن ِمــن بيــن الخطايــا والشــرور التــي حــذر األنبيــاء القــادة والشــعب 
ــم. نعــم،  ــن بينه ــاء الذي ــن والضعف ــراء والمحتاجي ــم الفق ــا ظل هــا، كان مــن أهمه ــا وضدَّ منه
ــة كان ســيئًا؛ ولكــن، نعــم،  ــة كاذب ــاع ممارســات ديني ــان كانــت ســيئة؛ نعــم، إتب ــادة األوث عب

ــا. ــة، أيًض ــاء والمســاكين كان يســتوجب اإلدان اســتغالل الضعف

مق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٣آب )أغسطس(. * نرجو التعُّ
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٢٨ متوز )يوليو(        األحد        

دعوة متجددة للعدالة
على الرغم من خطة هللا التفصيلية لألمة اإلسرائيلية، فإنَّ الشعب اإلسرائيلي نادرًا ما عاش حسب 
دعوتهم. فلم تمِض أجيال كثيرة بعد استقرارهم وتأسيسهم في األرض، حتى طلبوا من صموئيل، 

تهم:  »كسائر الشعوب« )1صموئيل ٨: ٥(. النبي والقاضي، أن يُقيم عليهم ملًكا ليقود أمَّ

ــم  ــتجابة لطلبه ــعب كاس ــل للش ــر صموئي ــاذا كان تحذي ــل 8: 10-18� م ــرأ 1صموئي اق
ــك؟ ــى َمل الحصــول عل

 

ــب  ــي جوان ــرى ف ــم األخ ــبههم باألم ــو تش ــوة نح ــدث كان خط ــا يح ــل أن م أدرك صموئي
ــت  ــم يمــض وق ــك األول، شــاول، ل ــع المل ــل للتشــاور م ــا ســعى صموئي ــا. وبينم أخــرى أيًض
ــم  ــه تُصبــح حقيقــة. حتــى فــي أوج عظمــة مملكــة إســرائيلية، ل طويــل قبــل أن بــدأت نبوت

ــان الســلطة.  ــارب وفســاد وطغي ــن تج ــليمان م ينجــو داود وس
ــت إحــدى اســتجابات هللا هــي إرســال  ــوذا، كان ــوك إســرائيل ويه ــم مل ــود حك خــالل عه
أنبيــاء ليُْعلِنــوا إرادتــه وليُذكِّــروا قــادة وشــعب إســرائيل بمســؤولياتهم التــي أعطاهــا هللا لهــم 

ــن والمنســيين فــي مجتمعهــم.  تجــاه المهملي
وليقضوا  الحق  ليُحبُّوا  ومتجددة  ُمتكررة  ودعوة  نداء  نرى  العبرانيين،  األنبياء  كتابات  في 
ا  بالعدل في المجتمع. وفي مواجهتهم لعدم أمانة إسرائيل وقادتها، كان األنبياء صوتًا دائًما وُملحًّ

لَِمن ال صوت لهم، خاصة أولئك الذين كانوا يتألمون من فشل إسرائيل في إتِّباع إرادة هللا.
بين رضانا  إبراهام جشوا حزقيال  يُقارن  القديم،  العهد  أنبياء  تأمالته عن شوق ولهفة  في 
ة للعدالة: »إنَّ األشياء التي أرعبت األنبياء ما تزال حتى  وراحتنا وبين دعواتهم العاجلة والُملحَّ
اليوم مظاهر يومية حول العالم أجمع… إنَّ نفاذ صبرهم على الظلم قد نعتبره هستيريَّا. نحن 
نادًرا  لكننا  وبؤس،  رياء، وكذب، وصخب،  ُمستمر، ومظاهر  بشكل  أعمال ظلم  نشهد  بأنفسنا 
ما نزداد سخطًا أو ننفعل بشكل ُمفرط. بالنسبة لألنبياء حتى المظالم الصغيرة تستدعي جزاًء 
كونيًا« )كتاب األنبياء، ]نيويورك: إصدارات المجتمع اليهودي في أمريكا، 19٦2[، صفحة ٣، ٤(.

ــم  ــي حديثه ــل هللا. ف ــب وعق ــل قل ــى داخ ــة إل ــو رؤي ــاء ه ــؤالء األنبي ــا ه ــه لن م ــا يُقدِّ م
بالنيابــة عــن هللا، يمكنهــم أن يســاعدونا لرؤيــة الظلــم والُمعانــاة فــي عالمنــا مــن خــالل عيــون 
هللا المليئــة بالدمــوع. ولكــن هــذه الشــفقة هــي أيًضــا دعــوة للفعــل، للعمــل مــع هللا لتخفيــف 

ولُمعالجــة قهــر وحــزن أولئــك الذيــن هــم حولنــا.

ــواحٍ قــد تكــون  ــا أن نســعى لنكــون »كســائر الشــعوب« فــي ن ــا أحيانً كيــف يمكنن
ــا وباآلخريــن؟ ضــارة بن
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٢٩ متوز )يوليو(        االثنني        

عاموس
ــا راٍع وجانــي جّميــز. فأخذنــي الــرب مــن وراء  ــا ابــن نبــي، بــل أن ــا وال أن ــا نبيً »لســُت أن

ــأ لشــعب إســرائيل« )عامــوس ٧: 1٤، 1٥(. ــرب: اذهــب تنب ــي ال ــال ل الضــأن، وق
م رسـالته  كان عامـوس صريًحـا جـًدا فـي اعترافـه بنقـص مؤهالته ليكـون نبيًـا، ولكنه إذ يُقدِّ

إلـى األمـة اإلسـرائيلية، يُظهـر مقـدرة واضحـة لجذب ُمسـتمعيه إلـى مـا أراد أن يُخبرهم به.
ة، ُمعطيًا قائمة باألمم المحيطة — سوريا، فلسطين، فينيقيا، آدوم، عمون،  يبدأ بمالحظة عامَّ
وموآب — موضًحا تفاصيل جرائمهم وفظائعهم وأعمالهم الوحشية التي سيعاقبهم هللا ألجلها 
)انظر عاموس 1: ٣- 2: ٣(. من السهل أن نتخيَّل اإلسرائيليين يستحسنون الئحة اتهامات أعدائهم 

هذه، خاصة وأن الكثير من جرائم هذه األمم كانت قد وجِّهت ضد اإلسرائيليين أنفسهم.
ــار  ــوذا، الج ــعب يه ــى ش ــة هللا عل ــا دينون ــن، ُمعلًن ــى الوط ــر إل ــوس أكث ــرب عام ــم يقت ث
الجنوبــي إلســرائيل فــي المملكتيــن — اللتيــن أصبحتــا منفصلتيــن. متحدثـًـا بالنيابــة عــن هللا، 
ــم )انظــر  ــي ســتحل به ــات الت ــاه، والعقوب يستشــهد عامــوس برفضهــم هلل، وعصيانهــم لوصاي
عامــوس 2: ٤، ٥(. مــرة أخــرى، نســتطيع أن نتخيــل شــعب المملكــة الشــمالية يصفقــون بينمــا 

يُشــير عامــوس إلــى األعمــال اآلثمــة للذيــن حولهــم.
ــرور  ــى ش ــز عل ــفر يُركِّ ــة الس ــوره. وبقيَّ ــى جمه ــوس إل ــتدير عام ــك يس ــد ذل ــن بع ولك

إســرائيل، ووثنيتهــم، وظلمهــم، وفشــلهم المتكــرر فــي نظــر هللا.

اقــرأ عامــوس 3: ٩-11؛ عامــوس 4: 1،2؛ عامــوس ٥: 10-1٥؛ وعامــوس 8: 4-6� مــا هــي 
ر منهــا هنــا؟ الخطايــا التــي يُحــذِّ

 

فــي حيــن أن عامــوس ليــس دبلوماســيًا فــي لغتــه وإنذاراتــه هــي إنــذارات الهــالك، فــإن 
ــدل  ــهم بالع ــد إحساس ــمل تجدي ــذا يش ــم. ه ــى إلهه ــودوا إل ــالت ليع ــة بتوسُّ ــالته ُمملَّح رس
والعنايــة بالفقــراء بينهــم: »وليجــر الحــق كالميــاه، والبــر كنهــر دائــم« )عامــوس ٥: 2٤(. اآليــات 
القليلــة األخيــرة مــن نبــوة عامــوس تُشــير إلــى اســترداد ُمســتقبلي لشــعب هللا )انظــر عامــوس 
9: 11-1٥(: »كانــت رســالة هللا إليهــم فــي أعمــق ســاعات ارتدادهــم وحاجتهــم القصــوى رســالة 

غفــران ورجــاء« )روح النبــوة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة 2٤2(.

هــل هنالــك مــن أوقــات حيــن نحتــاج أن نكــون ُمســتعدين لنتكلــم بصرامــة لتصحيح 
خطــأ؟ كيــف نميــز متــى يمكــن لمثــل هــذه اللغــة أن تكون ُمناســبة؟
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٣٠ متوز )يوليو(        الثاثاء        

ميخا

ــع  ــرب، إال أن تصن ــك ال ــه من ــاذا يطلب ــح� وم ــا هــو صال ــا اإلنســان م ــرك أيه ــد أخب »ق
ــا مــع إلهــك« )ميخــا 6: 8(� مــا هــي الطــرق  الحــق وتُحــب الرحمــة، وتســلك متواضًع

ــات؟ ــش حســب هــذه الكلم ــا اآلن أن تعي ــك به ــي يمكن الت

 

اآليــة الــواردة فــي ميخــا ٦: ٨ ربمــا هــي واحــدة مــن أكثــر اآليــات المعروفــة فــي الكتــاب 
المقــدس. ومــع ذلــك، ومثــل آيــات أخــرى كثيــرة نصنــع منهــا شــعارات أو ُملصقــات إعالنيــة، 

قــد نكــون أقــل درايــة بســياق اآليــة ممــا يمكــن أن نقــر بــه.

اقرأ ميخا 2: 8-11، وميخا 3: 8-12� ما الذي كان يفعله الشعب أدانه ميخا؟

 

إن حكم آحاز كملك على يهوذا، أوصل شعب هللا إلى مستوى انحطاط جديد في التاريخ 
وفي الحياة الروحية لألمة. كانت الوثنية وممارساتها الشريرة المختلفة في ازدياد. وفي نفس 
الوقت، وكما الحظ أنبياء آخرون أيًضا من ذلك الوقت، أن الفقراء استمر استغاللهم وتدميرهم.

لــم يكــن ميخــا نبــي إدانــٍة أقــل مــن ُمعاصريــه. معظــم مــا جــاء فــي أصحاحاتــه الثالثــة 
األولــى يُعبِّــر عــن غضــب هللا وحزنــه علــى الشــر الــذي اقترفــه شــعبه، باإلضافــة إلــى الخــراب 

مــار الــذي كان ســيقع عليهــم. والدَّ
لكـنَّ هللا لـم يتخـلَّ عـن شـعبه. حتـى أصـوات األنبيـاء الحـادَّة ورسـائلهم القاسـية كانـت 
دالالت علـى اهتمام هللا المسـتمر بشـعبه. لقد أعطاهم إنذارات بسـبب محبتـه واهتمامه بهم. 

لقـد تـاق ألن يغفـر لهـم ويردُّهـم. ولـن يبقـى غاضبًـا إلى األبـد )انظـر ميخـا ٧: 20-1٨(.
هــذا هــو ســياق »المعادلــة« المعروفــة جيــًدا — اصنــع الحــق، أِحــب الرَّحمــة، واســلك 
متواضًعــا. قــد يبــدو األمــر هيًنــا وبســيطًا، ولكــن عيــش إيمــان كهــذا بطــرق عمليــة هــو أكثــر 
تحديـًـا، خاصــة عندمــا يبــدو بــأنَّ فعــل ذلــك هــو خــارج عــن المألــوف فــي المجتمــع المحيــط. 
ــق  ــع الح ــإنَّ صن ــتكبرون، ف ــة ويس ــزأون بالرحم ــم، ويه ــن الظل ــرون م ــع اآلخ ــا ينتف فعندم
والعــدل، وُحــب الرحمــة، والســلوك بتواضــع يتطلــب شــجاعة وُمثابــرة. ومــع ذلــك، فنحــن ال 

نفعــل ذلــك بمفردنــا؛ فعندمــا نتصــرف بهــذه الطريقــة، نكــون ســائرين مــع هللا.

ما هو الرابط بين فعل الحق والعدل، ومحبة الرحمة، والسلوك بتواضع أمام هللا؟
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٣١ متوز )يوليو(        األربعاء        

حزقيال
ــاالت  ــإنَّ االحتم ــا ســدوم، ف ــن خطاي ــن المســيحيين ع ــة م ــا أن نســأل مجموع إذا كان لن
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــا الجنســية المختلف ــا وخطاياه ــن ســيندفعون لوصــف آثامه هــي أن كثيري
م صــورة  أشــكال أخــرى مــن الفســاد واالنحــراف. وعلــى أيــة حــال، فــإنَّ تكويــن 19: 1-1٣ يُقــدِّ

ه أكثــر مــن جاهــز للهــالك. لمجتمــع مريــض وُمشــوَّ
ومع ذلك، فمن الُمثير لالهتمام بما فيه الكفاية، هو أنَّ اإلجابة هي أكثر تعقيًدا من مجرد 
الخبز وسالم  والشبع من  الكبرياء  اختك سدوم:  إثم  كان  فكِّر في وصف حزقيال: »هذا  ذلك. 
أنه من  الفقير والمسكين« )حزقيال 1٦: ٤9(. ومع  لها ولبناتها، ولم تشدد يد  االطمئنان كان 
الواضح بأنَّ الرب لم يكن ليتغاضى عن أشكال الفساد األخرى الموجودة في المدينة، إال أن تركيز 

حزقيال هنا كان على الظلم االقتصادي وقلَّة العناية بهؤالء الذين هم في حاجة.
هل من الممكن أن تكون هذه الخطايا االقتصادية، في عيني هللا، بنفس سوء الخطايا الجنسية؟

كـون حزقيـال جـاء بعـد أيـام عامـوس وميخـا وإَِشـْعيَاء، فقـد كانـت نبوءاتـه المبكرة تُشـبه 
فـي نبرتهـا صـوت اإلنـذار بالخـراب والدمـار اآلتـي. ومـع ذلـك، فبعد سـقوط أورشـليم على يد 

البابلييـن وتـمَّ أخـذ شـعبها كأسـرى، تحـوَّل تركيـز حزقيـال بالكامل إلـى وعود هللا باالسـترداد.

اقـرأ حزقيـال 34: 2-4، ٧-16� قـارن بيـن تقييـم هللا لقـادة )ُرعـاة( إسـرائيل الفاسـدين 
وبيـن رعايتـه هـو� كيـف تتناقـض معاملتهـم مـع أضعـف »الغنم« مـع أسـلوبه وطرقه؟

 

ــرب كان ال  ــإنَّ ال ــوا بســدوم، ف ــم قُورن ــى أنه ــه، حت ــوا علي ــذي كان ــن الســوء ال ــم م بالرغ
دة لشــعبه،  يــزال يمــد يــده لهــم علــى رجــاء أن يبعدهــم عــن شــرِّهم. فــي خطــة هللا الُمجــدَّ
ســيعودون إلــى أرضهــم، وستُســترد أورشــليم، وســيُعاد بنــاء الهيــكل. واألعيــاد التــي أعطاهــا 
ــم األرض مــرة أخــرى بالتســاوي بيــن الشــعب كميــراث لهــم  هللا ســيُحتفى بهــا مجــدًدا وستقسَّ
ــا  ــعبه، كم ــه لش ــد هللا كان أنَّ خطت ــا أنَّ قص ــدو واضًح ــال ٤٧: 1٣- ٤٨: 29(. يب ــر حزقي )انظ
أُعطيــت أواًل إلــى موســى وشــعب إســرائيل بعــد إنقاذهــم مــن مصــر، تبــدأ مــن جديــد مــع 
ــي المجتمــع،  ــام باألعضــاء األضعــف ف ــبي. وهــذا كان يشــمل االهتم ــن السَّ عــودة شــعبه م

ــاء أو نــزالء. باإلضافــة إلــى أولئــك الذيــن قــد يعتبــرون غرب

م ُفرًصــا ثانيــة — وأكثــر —  ــدِّ مــا هــي األهميــة بالنســبة لــك أن إلهنــا هــو إلــه يُق
حتــى لشــعبه الذيــن أخطــأوا بعــد أن كانــت لهــم الفرصــة ليتخــذوا قــرارات أفضــل؟
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١ آب )أغسطس(        الخميس        

إشعياء

اقرأ إشــعياء 1: 1٥-23؛ إشــعياء 3: 13-1٥، إشــعياء ٥: ٧، 8� كيف تَِصف رد أو اســتجابة 
النبــي لمــا يشــاهده فــي المجتمــع الُمحيــط به؟

 

عظــة إشــعياء االفتتاحيــة — األصحاحــات الخمســة األولــى — هــي خليــط مــن االنتقــادات 
ــرٍَد  ــة كَ ــة القادم ــذارات بالدينون ــعب هللا، إن ــه ش ــح علي ــذي أصب ــع ال ــوع المجتم ــة لن الالذع
ــى  ــعب إل ــع الش ــاء إذا رج ــروض بالرج ــر، وع ــل الش ــي فع ــتمرارهم ف ــم هللا واس ــى رفضه عل
هللا وأصلحــوا حياتهــم ومجتمعهــم. ولكــن ربمــا كان الشــعور األقــوى الــذي يصلنــا مــن خــالل 
كلماتــه هــو اإلحســاس بالحــزن. وبنــاًء علــى إدراكــه هلل ومــا يريــده هللا لشــعبه، ينــوح النبــي 
ــي  ــة الت ــن، والدينون ــن الُمتألِّمي ــم م ــن ال حصــر له ــاس الذي ــداد الن ــد، وأع ــد فُِق ــا ق ــى م عل

ســتأتي علــى األمــة.
يســتمر إشــعياء علــى هــذا النمــط خــالل خدمتــه النبويــة. فهــو يحــّث الشــعب ليتذكَّــروا ما 
م لهــم أيًضــا الرجــاء لمــا يريــد هللا أن يفعلــه لهــم فــي المســتقبل.  فعلــه هللا ألجلهــم. وهــو يُقــدِّ
وهكــذا، عليهــم أن يطلبــوا الــرب اآلن، ألنَّ هــذه العالقــة المســتجّدة معــه ستشــمل التوبــة عــن 

أخطائهــم الحاليــة وتغييــر الطريقــة التــي يعاملــون بهــا اآلخرين.
فــي األصحاحيــن ٥٨ و٥9، يعــود إشــعياء بصفــة خاصــة إلــى االهتمــام بالعــدل. ويصــف 
مجــدًدا مجتمًعــا فيــه »قــد ارتــدَّ الحــق إلــى الــوراء، والعــدل يقــف بعيــًدا. ألن الصــدق ســقط 
ــا أن هللا  ــد أيًض ــه يؤكِّ فــي الشــارع واالســتقامة ال تســتطيع الدخــول« )إشــعياء ٥9: 1٤(. ولكن

ي شــعبه — »ويأتــي الفــادي« )إشــعياء ٥9: 20(. ُمــدرك لذلــك وأن هللا ســينجِّ
ه إلى إعالن مجيء المسيا، ذاك الذي  عبر كل سفر إشعياء، جزء كبير من انتباه النبي ُموجَّ

سيعيد أخيرًا تأسيس ُحكم هللا على األرض سيجلب العدل والرحمة والشفاء واالسترداد معه.

ــف  ــرأ إشــعياء ٩: 6، ٧؛ إشــعياء 11: 1-٥؛ إشــعياء 42: 1-٧؛ إشــعياء ٥3: 4-6� كي اق
تتوافــق هــذه النبــوات مــع مــا تفهمــه أنــت عــن حيــاة وخدمــة ومــوت يســوع؟ مــا 
الــذي تقترحــه هــذه النبــوات عــن القصــد والهــدف مــن مجيئــه إلــى هــذا العالــم؟

٢ آب )أغسطس(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة، مــن الفصــل الــذي يحمــل عنــوان »الســبي 
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اآلشــوري«، صفحــة 2٣9-2٤٨؛ ومــن الفصــل الــذي يحمــل عنــوان »دعــوة إشــعياء«، صفحــة 
2٥٧-2٦٤، مــن كتــاب األنبيــاء والملــوك.

ــرف واإلســراف وإقامــة  ــم والجــور والتَّ ــن ضــد الظل ي ــاء أصواتهــم ُمحتجِّ ــع األنبي »لقــد رف
يــن ضــد تلك الشــرور  الوالئــم والســكر، والخالعــة والفجــور الفظيعــة — رفعــوا أصواتهــم ُمحتجِّ
ــة«  ــا كان تشــهيرهم بالخطي ــم وعبثً ــت احتجاجاته ــا كان ــي عصرهــم، ولكــن عبثً ــية ف الُمتفشِّ

)روح النبــوة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة 2٤1(.
بالنســبة إلــى إشــعياء: »كانــت دالئــل المســتقبل ُمثبطــة للهمــم مــن جهــة أحــوال الشــعب 
ــا ببيــت ويضمــون  االجتماعيــة. فالنــاس إذ كانــوا ُمتعطِّشــين إلــى الكســب، كانــوا يصلــون بيتً
ــراء…  ــى الفق ــا أو إشــفاقًا عل ــروا عطًف ــم يظه ــاس العــدل ول ــد حــرَّف الن ــاًل لحقــل… لق حق
ــوا آذانهــم عــن  بــل حتــى الُقضــاة الذيــن يقتضيهــم واجبهــم حمايــة الضعفــاء العاجزيــن، صمُّ

ســماع صرخــات المســاكين والبؤســاء واألرامــل واأليتــام…
»ففي مواجهة مثل تلك الظروف لم يكن أمرًا مستغربًا، عندما دعي إشعياء في آخر سني 
ُحكم عزيا ليحمل إلى يهوذا رسالة إنذار وتوبيخ من هللا، أن ينكمش ويتراجع أمام جسامة تلك 

المسؤولية. فقد عرف جيًدا أنه سيواجه ُمقاومة عنيدة« )صفحة 2٦0-2٥9(.
»ينبغي أن تقبل هذه األقوال الصريحة التي نطق بها األنبياء على لسان الرب بوصفها صوت 
والتبصر  الرحمة  بأعمال  القيام  أية فرصة من فرص  أال نضيع  أيًضا  لنا  وينبغي  لكل نفس.  هللا 

الرقيق واللطف المسيحي للمثقلين والمظلومين والمضطهدين« )صفحة 2٧٧-2٧٨(

أسئلة للنقاش: 
1� غالًبـا مـا نفهـم أنَّ دور النبـوة هـو التنبؤ بالمسـتقبل� كيف غيَّـرت معرفتك بتركيز 

أنبيـاء العهـد القديـم علـى العالم الذي عاشـوا فيه، مـن مفهومك عـن دور النبي؟

2� حيـاة ورسـالة األنبيـاء تُظهـر مـدى صعوبـة وخطورة الوقـوف للحق� لمـاذا تعتقد 
أنَّهـم فعلـوا مـا فعلوه وتكلَّمـوا بالطريقـة التي تكلَّمـوا بها؟

3� فـي كتابـات األنبيـاء، يبـدو وكأن هللا كان يبـّدل بيـن كونـه غاضًبـا وبيـن إظهـاره 
اهتماًمـا عميًقـا بشـعبه� كيـف توفِّـق بيـن هذيـن الجانبيـن مـن صفـات هللا؟

ــان  ــن األحي ــر م ــي كثي ســين، وف ــن ومتحمِّ ــم عاطفيي ــد القدي ــاء العه ملخــص: كان أنبي
كانــوا مدافعيــن عــن طريــق هللا وإرادتــه لشــعبه بغضــب واضطــراب. هــذه العاطفــة شــملت 
تركيــزًا قويـًـا علــى إنصــاف الفقــراء والمظلوميــن، عاكســين بذلــك االهتمــام الــذي عبَّــر عنــه هللا 
نفســه. إنَّ دعــوات األنبيــاء للرجــوع إلــى هللا شــملت وضــع نهايــة للظلــم، وهــو شــيء وعــد 

هللا أيًضــا بعملــه فــي رؤيتــه لمســتقبل أفضــل لشــعبه.
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* ٣-٩ آب )أغسطس(    الدرس السادس    

اعبدوا الخالق

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: مزمــور ١١٥: ١-٨؛ تثنيــة ١٠: ١٧-٢٢؛ مزمــور ١٠١: ١؛ إشــعياء 

١: ١٠-١٧؛ إشــعياء ٥٨؛ إنجيــل مرقــس ١٢: ٣٨-٤٠.

آية الحفظ: »أليس هذا صوًما أختاره: حل قيود الشر� فك عقد النير، وإطاق المسحوقين 
أحراًرا، وقطع كل نير� أليس أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك� 

إذا رأيت عريانًا أن تكسوه، وأن ال تتغاضى عن لحمك« )إشعياء ٥8: 6، ٧(�

حتـى القـراءة السـريعة لكتابـات أنبيـاء العهـد القديـم تُنبّهنـا إلـى اهتماماتهـم باإلسـاءة إلى 
الفقـراء والمظلوميـن. فاألنبيـاء، وهللا الـذي كانـوا يتكلمـون نيابـة عنـه، غضبـوا على ما شـاهدوه 
يجـري فـي كل األمـم المحيطـة )انظـر، مثـاًل، عامـوس 1 و2(. ولكـن كان لهم أيًضا إحسـاس خاص 
بالغضـب والحـزن علـى أعمـال الشـر واإلثـم التـي يفعلها شـعب هللا أنفسـهم، أولئك الذيـن كانوا 
ُمتلّقيـن للكثيـر مـن النعـم والبـركات اإللهيـة. نظـرًا لتاريخهـم، باإلضافـة إلـى القوانيـن والوصايـا 
المعطـاة لهـم مـن هللا، كان علـى هؤالء الناس أن يكونـوا على معرفة أفضل. ولكن مع األسـف، لم 
يكـن ذلـك هو الحـال دائًما، وكان لألنبياء الكثيـر ليقولوه حول هذه الحالة الحزينـة من األحداث.

مــن المثيــر لالهتمــام أن نكتشــف، أيًضــا، أن الكثيــر مــن الفقــرات المعروفــة جيــًدا الخاصة 
بالعــدل والظلــم فــي كتابــات أنبيــاء العهــد القديــم قــد اُعطيــت فــي ســياق التعاليــم الخاصــة 
ــة ليســت مجــرَّد شــيء يحــدث خــالل طقــٍس دينــي.  بالعبــادة. وكمــا ســنرى، فالعبــادة الحقَّ
العبــادة الحقيقيــة تختــص أيًضــا بعيــش حيــاة تشــارك اهتمامــات هللا مــن أجــل خيــر اآلخريــن 

وتســعى لرفــع المنســحقين والمنســيين.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ١٠آب )أغسطس(. * نرجو التعمُّ
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٤ آب )أغسطس(        األحد        

الوثنية والقمع
بعـد أن قـاد هللا شـعب إسـرائيل خـارج مصـر بوقـٍت قصيـر، التقـى بهـم فـي جبـل سـيناء، 
نـة الوصيتيـن األولـى والثانيـة بخصـوص  ُمعطيًـا إيَّاهـم الوصايـا العشـر بصيغـة مكتوبـة، متضمِّ
عـدم عبـادة آلهـة أخرى وعـدم صناعة تماثيل أو أصنـام )انظر خروج 20: 2-٦(. اسـتجابة لذلك، 
تعهَّد الشـعب أن يفعلوا كل ما أمرهم هللا به وأن يعيشـوا كشـعٍب له )انظر خروج 2٤: 1-1٣(.

ــاس  ــدأ الن ــا، وابت ــل لمــدة ســتة أســابيع تقريبً ــى الجب ولكــن بعــد ذلــك صعــد موســى إل
ــا حــدث لــه. وتحــت ضغــط الجماهيــر، صنــع هــارون تمثــال عجــٍل ذهبــي ودعــا  يتســاءلون عمَّ
مــوا ذبائــح ومحرقــات أمامــه، بعــد ذلــك: »جلــس الشــعب لــألكل والشــرب ثــم  الشــعب ليُقدِّ
قامــوا للعــب« )خــروج ٣2: ٦(. غضــب الــرب وموســى مــن الســرعة التــي ابتعــد بهــا الشــعب 
عــن هللا إلــى عبــادة األصنــام — وبــدا وكأن شــفاعة موســى فقــط هــي التــي أنقــذت إســرائيل 

مــن القصــاص الــذي يســتحقه )انظــر خــروج ٣2: ٣0-٣٤(.
ــان.  ــر مــن األحي ــا شــعب هللا فــي كثي ــة ســقط فيه ــى كل حــال، كانــت تجرب ــة، عل الوثني
ــاد  ــينة ق ــااًل ُمش ــملت أفع ــة، ش ــن الوثني ــرات م ــه فت ــوذا يتخلل ــرائيل ويه ــوك إس ــخ مل وتاري
ــة أو  ــل هــذه الخيان ــة. مث ــك اآلله ــم لتل ــي عبادته ــا ف ــوك شــعبهم القترافه ــض المل ــا بع فيه
عــدم األمانــة كانــت مدعــاة تركيــز متكــرر ألنبيــاء هللا الذيــن أرســلوا ليدعــوا الشــعب للرجــوع 
إليــه. وغالبًــا، أيًضــا، وفــي وســط الدعــوات للنهــوض واإلصــالح، كانــت هنــاك دعــوات لمعاملــة 

ــن، والضعفــاء بينهــم. أفضــل للفقــراء، والمحتاجي

اقرأ مزمور 11٥: 1-8� ما هي النقطة األساسية التي يضعها المؤلف هناك؟

 

إنــه ميــل بشــري أن نُصبــح علــى شــاكلة الشــخص أو الشــيء الــذي نعبــده ونركــز عليــه. 
وعلــى ذلــك، فقــد كان مــن الطبيعــي أن االهتمــام باآلخريــن وبالعــدل أن يتالشــى عندمــا ابتعد 
ــم،  ــم المحيطــة به ــة لألم ــة الكاذب ــدوا اآلله ــه العــدل والحــق ليعب ــادة إل شــعب هللا عــن عب
والتــي غالبًــا مــا ُوِصَفــت بأنهــا آلهــة الحــرب أو الخصوبــة. فعندمــا اختــاروا آلهــة أخــرى، غيَّــر 
الشــعب موقفهــم وســلوكهم فــي أشــياء كثيــرة، تتضمــن كيفيــة معاملتهــم لآلخريــن. لــو أنهــم 

كانــوا أمنــاء للــرب، لشــاركوه فــي اهتمامــه بأولئــك الذيــن هــم بحاجــة فيمــا بينهــم.

ــل أكثــر فــي هــذه الفكــرة عــن أننــا نصبــح علــى شــاكلة مــا نعبــد� كيــف نــرى  تأمَّ
ظواهــر ُمعاصــرة لهــذا المبــدأ؟
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٥ آب )أغسطس(        االثنني        

سبب للعبادة
عبــر كل الكتــاب المقــدس، يُســتحثُّ شــعب هللا ليعبــدوا هللا، ولكننــا نحــن أيًضــا اُعطينــا 
وبصــورة متكــررة أســبابًا لفعــل ذلــك. قيــل لنــا أن نعبــده ألجــل َمــن هــو، ومــا فعلــه، وألجــل 
ســماته وصفاتــه الكثيــرة. مــن بيــن هــذه الصفــات الصــالح، والعــدل، والرحمــة. وعندمــا يتــم 
تذكيرنــا َمــْن هــو هللا، ومــا فعلــه مــن أجلنــا )خاصــة فــي صليــب المســيح(، ومــا الــذي يَِعــد أن 

يفعلــه، فــال يجــب أن يبقــى أي فــرد منــا بــدون ســبب لعبــادة هللا وتســبيحه.

اقــرأ تثنيــة 10: 1٧-22؛ مزمــور 101: 1؛ مزمــور 146: ٥-10؛ إشــعياء ٥: 16؛ إشــعياء 61: 
11� مــا هــي الدوافــع لعبــادة وتســبيح هللا التــي وردت فــي هــذه اآليــات؟

 

لــم تكــن هــذه األســباب للعبــادة جديــدة علــى شــعب هللا. بعــض أكثــر أوقــات العبــادة 
ــن  ــح م ــل هللا الواض ــتجابة لتدخُّ ــدث كاس ــا، ح ــرر حديثً ــرائيلي، المُح ــعب اإلس ــا للش حماًس
أجلهــم. مثــااًل، بعــد أن تــمَّ إخراجهــم مــن مصــر وعبــور البحــر األحمــر، قــاد موســى ومريــم 
ــه )انظــر خــروج 1٥(.  ــو ولمــا نجــوا من ــي إنشــاد التســابيح هلل لمــا شــاهدوه للت الشــعب ف
إنَّ عــدل هللا ورحمتــه، كمــا ظهــرت فــي مثــل هــذه األحــداث، لــم تكــن لتُنســى. وإذ أبقــى 
النــاس هــذه القصــة حيَّــة عــن طريقــة إعــادة روايتهــا بشــكل منتظــم، فــإنَّ أفعــال وعدالــة هللا 
اســتمرت لتكــون مصــدر إلهــام لعبادتهــم طــوال ســنين الحقــة وألجيــال تاليــة. أحــد األمثلــة 

عــن هــذه اإلعــادة للروايــة والعبــادة وردت فــي تثنيــة 10: 22-1٧.
ــه األساســية.  ــوِّن جوهــري لصفات ــه، مك ــن كيان ــة هللا، هــي أواًل، ببســاطة جــزء م إنَّ عدال
»فحًقــا أن هللا ال يفعــل ســوًءا، والقديــر ال يُعــوج القضــاء« )أيــوب ٣٤: 12(. هللا عــادل ويهتــم 

بالعــدل — وهــذا ســبب لعبادتــه وتســبيحه.
ــن كل  ــة ع ــعبه ونياب ــن ش ــة ع ــّر نياب ــدل والِب ــال الع ــي أعم ــرى ف ــة هللا تُ ــا، إنَّ عدال ثانيً
الفقــراء والمظلوميــن. إنَّ عدلــه ليــس مجــرَّد وصــف لصفاتــه. بــل إنَّ الكتــاب المقــدس يُصــوِّر 
ــاء  ــح األخط ــص لتصحي ــيط وحري ــوب ٣٤: 2٨( ونش ــين« )أي ــة البائس ــمع زعق ــه »س هللا كإل
الظاهــرة بوضــوح فــي عالمنــا. ســيتم إدراك هــذا بشــكل كامــل، وبصــورة نهائيــة، فــي دينونــة 

ــم. ــرة وفــي إعــادة خلقــه للعال هللا األخي

إذا كان لــدى اإلســرائيليين فــي العصــر القديــم ســبًبا لتســبيح الــرب، فكــم بالحــري 
أكثــر  نحــن، بعــد الصليــب، لدينــا أســباب لتســبيحه�
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٦ آب )أغسطس(        الثاثاء        

متدينون ظالمون
خــالل األزمنــة األفضــل لممالــك إســرائيل ويهــوذا، كان الشــعب يعــود إلــى الهيــكل وإلــى 
عبــادة هللا، مــع أنــه حتــى فــي ذلــك الحيــن، كانــت عبادتهــم ممتزجــة غالبًــا بالوثنيــة وديانــات 
ــاء، فحتــى أفضــل محاوالتهــم ومســاعيهم فــي الديــن  األمــم المحيطــة. ولكــن بحســب األنبي
لــم تكــن كافيــة لتردُّهــم عــن الشــرور التــي تُرتكــب فــي األرض فــي حياتهــم اليوميــة. ومهمــا 
ــوا مــن جهــد ليكونــوا متدينيــن مــن خــالل طقوســهم وعبادتهــم، لــم تســتطع موســيقى  بذل

أغانيهــم وترانيمهــم أن تخنــق صرخــات الفقــراء والمظلوميــن.
ــْى تُِبيــُدوا بَائِِســي  ُمــوَن الَْمَســاكِيَن لَِك وصــف عامــوس النــاس فــي زمانــه بأنهــم » الُْمتََهمِّ
األَرِْض« )عامــوس ٨: ٤(. لقــد رأى رغبتهــم فــي إنهــاء طقوســهم حتــى يتمكنــوا مــن إعــادة فتــح 
أســواقهم والعــودة إلــى تجــارة الغــش والخــداع، »لنشــتري الضعفــاء بفضــة والبائــس بنعليــن« 

)عامــوس ٨: ٦(.

اقــرأ إشــعياء 1: 10-1٧؛ عامــوس ٥: 21-24؛ وميخــا 6: 6-8� مــا الــذي كان الــرب يقولــه 
ألولئــك النــاس المتدينيــن بخصــوص طقوســهم؟

 

يســتخدم هللا، مــن خــالل أنبيائــه، لغــة قاســية للتهكــم علــى الديانــة والعبــادة المنفصلــة 
والمتناقضــة مــع آالم ومظالــم الذيــن هــم حولهــم. نقــرأ فــي عامــوس ٥: 21-2٤ عــن هللا قولــه 
ــم أو  ــت اعتكافاته ــد وصف ــام. وق ــم بشــكل ع ــن عبادته ــره«، »يُبغــض« ويشــمئز م ــه »يك أن

تجمعاتهــم مثــل »عفونــة« وتقدماتهــم وأغانيهــم ال قيمــة لهــا.
مــة بشــكل متزايــد،  فــي ميخــا، األصحــاح الســادس، نــرى سلســلة مــن االقتراحــات المتضخِّ
يصــل إلــى حــد الســخرية، عــن الكيفيــة التــي يمكنهــم أن يعبــدوا هللا بهــا بشــكل أكثــر ُمالئمة. 
يقتــرح النبــي بســخرية تقديــم المحرقــات، ثــم يزيــد التقدمــات إلــى »ألــوف الكبــاش، بربــوات 
أنهــار زيــت« )ميخــا ٦: ٧( وذلــك قبــل أن يصــل إلــى االقتــراح الُمرعــب والرهيــب — ولكــن 

ليــس غيــر معــروف — االقتــراح األقصــى للتضحيــة بابنــه البكــر لنيــل رضــى هللا وغفرانــه.
ــع الحــق وتحــب الرحمــة  ــا هــو أن »تصن ــرب منهــم حًق ــه ال ــا يطلب ــإنَّ م ــة، ف فــي النهاي

ــا ٦: ٨(. ــك« )ميخ ــع إله ــا م وتســلك متواضًع

هــل وجــدت نفســك ذات مــرة مذنًبــا فــي كونــك تولــي انتباًهــا للمظاهــر والطقــوس 
ــا  ــرة؟ م ــك مباش ــن حول ــك المحتاجي ــاعدة أولئ ــك بمس ــن اهتمام ــر ِم ــة أكث الديني

الــذي تعلمتــه مــن ذلــك االختبــار؟
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٧ آب )أغسطس(        األربعاء        

طريقة للعبادة
فــي تفســيرهم للعالقــة بيــن العبــادة والعــدل، هنــاك خطــوة أخــرى َحــثَّ عليهــا األنبيــاء: 
وهــي أنَّ االهتمــام الفاعــل للتخفيــف عــن الفقــراء والمظلوميــن ومســاعدة الذيــن هــم فــي 
حاجــة هــو جــزء هــام مــن العبــادة نفســها. إشــعياء ٥٨ هــو أحــد األصحاحــات التــي تجعــل 

هــذه العالقــة والصلــة واضحــة بجــالء.

اقــرأ إشــعياء ٥8� مــا الــذي حــدث خطــأ فــي العاقــة بيــن هللا وشــعبه كمــا ُوِصــَف فــي 
الجــزء األول مــن هــذا األصحــاح؟

 

ــا.  ــيطون دينيً ــم نش ــن ه ــاس الذي ــى الن ــة إل ه ــادات ُموجَّ ــذه االنتق ــابًقا، ه ــا س ــا رأين كم
ــح.  ــك ال يفل ــن الواضــح أنَّ ذل ــم عــن هللا، ولكــن م ــي بحثه ــم يســعون بإخــالص ف ــدو أنه يب
ــة  ــروا طريق ــم، ويختب ــة عبادته ــر طريق ــوا تغيي ب ــم أن يُجرِّ ــول هللا أنَّ عليه ــك، يق ــى ذل وعل
مختلفــة لخدمــة هللا. فــإذا كان هلل أن يختــار كيــف عليهــم أن يتعبــدوا، فســيكون ذلــك: »حــل 
قيــود الشــر. فــك عقــد النيــر، وإطــالق المســحوقين أحــراًرا، وقطــع كل نيــر« )إشــعياء ٥٨: ٦(. 

ــن، ومســاعدة الذيــن هــم فــي حاجــة. ــواء التائهي ــن، وإي ــا إطعــام الجائعي وعليهــم أيًض
مــة كالطريقــة الوحيــدة للعبــادة، ولكــن هللا يحــثُّ عليهــا  مثــل هــذه األفعــال ليســت ُمقدَّ
كطريقــة للعبــادة — وكشــكل مــن أشــكال العبــادة التــي يمكــن أن تكــون أفضــل للبعــض مــن 
ممارســات العبــادة األكثــر تقليديــة. وعلــى ذلــك، فالعبــادة ال تُركِّــز علــى داخــل اإلنســان فقــط 
ولكنهــا شــيء يجلــب البركــة لجميــع الُمحيطيــن بالمتعبِّديــن هلل. »إن الهــدف الحقيقــي للديــن 
ــب والظلــم، وتعزيــز العــدل  هــو إعتــاق اإلنســان مــن أحمــال الخطيــة، والقضــاء علــى التعصُّ

.)SDA Bible Commentary, Vol. 4, p.306( »والحريــة والســالم
ــي  ــادة. وف ــن العب ــط م ــذا النم ــتجابة له ــركات كاس ــد هللا بب ــعياء ٥٨: ٨-12، يع ــي إش ف
الواقــع، يقــول هللا، لــو أّن النــاس كانــوا أقــل تركيــزًا علــى أنفســهم، ســيروا أّن هللا يعمــل معهــم 

ومــن خاللهــم لجلــب الشــفاء واالســترداد. 
ومــن المثيــر لالهتمــام، هــذا اإلصحــاح يوصــل هــذا النمــط مــن العبــادة أيًضــا مــع تجديــد 
ة« — حفــظ يــوم الســبت. لقــد رأينــا بالفعــل بعــض الروابــط القويــة بيــن الســبت  فــي »لــذَّ
ــات تشــمل كاًل مــن هــذه األنشــطة فــي هــذه الدعــوة للشــعب  والخدمــة، ولكــن هــذه اآلي
ــن  ــق إل ــات، تُعلِّ ــذه اآلي ــا له ــي تأمله ــركات هللا. وف ــاف ب ــم والكتش ــيط عبادته ــادة تنش إلع
ــام  ــرب مســؤولية القي هوايــت بالقــول: »تقــع علــى عاتــق أولئــك الذيــن يحفظــون ســبت ال

ــة، صفحــة 121(. ــة المجتمعي ــوة، الخدم ــر« )روح النب بعمــل الرحمــة والخي
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4٧

٨ آب )أغسطس(        الخميس        

الرحمة واإلخاص
ــه  ــدوه ألن ــن انتق ــه الذي ــي زمان ــون ف ــادة الديني ــض الق ــع بع ــوع م ــه يس ــا تواج عندم
يــأكل مــع »الخطــاة«، اقتبــس يســوع قــول النبــي هوشــع، قائــاًل لهــم أن يرجعــوا إلــى كتبهــم 
ويكتشــفوا مــا كان يعنيــه هللا حًقــا عندمــا قــال: »إنــي أريــد رحمــة ال ذبيحــة« )إنجيــل متــى 

9: 1٣؛ هوشــع ٦: ٦(.
ــه  ــن، معجزات ــه مــع اآلخري ــاة االهتمــام والخدمــة. تفاعالت كمــا ســنرى، عــاش يســوع حي
الشــفائية، والكثيــر مــن أمثالــه أوضَحــت وحثَّــت علــى أن حيــاًة تُعــاش علــى مثــل هــذا النمــط 
هــي الطريقــة األفضــل للتعبيــر عــن التكريــس الحقيقــي هلل. كان القــادة الدينيــون هــم أعظــم 
ــوا أيًضــا هــدف أقســى انتقاداتــه. ومثــل النــاس المتديِّنيــن فــي زمــان  منتقديــه ولكنهــم كان
ــوا عالقاتهــم الخاصــة مــع هللا بســبب ممارســاتهم  ن ــوا يعتقــدون أنهــم أمَّ ــي إشــعياء، كان النب
الدينيــة، مــع أنَّهــم كانــوا فــي ذات الوقــت يســتغلون الفقــراء ويهملــون الُمحتاجيــن. كانــت 
ظًــا فــي إدانتــه لهكــذا نفــاق وِريــاء. عبادتهــم خــارج مســار أفعالهــم، ولــم يكــن يســوع ُمتحفِّ

اقــرأ إنجيــل مرقــس 12: 38-40� هــل يبــدو تعليــق يســوع عندمــا قــال بأنهــم »يأكلــون 
بيــوت األرامــل« خــارج ســياق هــذه القائمــة، أو أنَّ هــذه النقطــة التــي يُحــاول يســوع 

أن يبينهــا؟ كيــف يمكنــك أن تشــرح لمــاذا »هــؤالء يأخــذون دينونــة أعظــم«؟

 

ــي  ــن — هــي الت ــاس المتديني ــة ليســوع — خاصــة بالنســبة للن ــر عظــة ُمخيف ــلَّ أكث لع
ــي  ــن ف ــاعد المحرومي ــا ال تُس ــم بأنه ــوع ديانته ــف يس ــم يص ــى 2٣. ل ــل مت ــي إنجي وردت ف
ــى أحمالهــم. فبســبب أفعالهــم أو  ــادة حمــٍل عل ــة كهــذه كزي ــر ديان ــل اعتب ــاة فقــط، ب الحي
أحيانـًـا بســبب تقصيرهــم فــي األفعــال واالهتمــام، قــال يســوع، »تُغلقــون ملكــوت الســماوات 

ــى 2٣: 1٣(. ــل مت ــاس« )إنجي ام الن ــدَّ قُ
ــه كالمــه وبصــورة ُمباشــرة  ــرون ســابقة، وّج ــاء مــن ق ــوال األنبي ولكــن يســوع، مــردًِّدا أق
يَّــة وبيــن الظلــم الــذي تغاضــوا عنــه وانتفعــوا منــه.  إلــى الُهــوَّة بيــن ممارســاتهم الدينيــة الجدِّ
ــرون النعنــع والشــبث والكمــون،  »ويــل لكــم أيهــا الكتبــة والفريســيون الُمــراؤون! ألنكــم تُعشِّ
ــى 2٣: 2٣(. وأســرع يســوع  ــل مت ــم أثقــل النامــوس: الحــق والرحمــة واإليمــان« )إنجي وتركت
ليُضيــف بــأنَّ الممارســات والشــعائر الدينيــة ليســت خطــأ فــي حــدِّ ذاتهــا، ولكنهــا يجــب أال 

تحــل محــل ُمعاملــة اآلخريــن بالعــدل.

كيف يمكننا أن نتحاشى فخ االعتقاد بأنَّ امتاك معرفة الحق هو أمر كاٍف؟
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٩ آب )أغسطس(        الجمعة        
الذي بعنوان »إشعياء ٥٨ — توصية  الفصل  النبوة من  لمزيد من الدرس: اقرأ لروح 
)وصفة( إلهية«، صفحة 29-٣٤، من كتاب الخدمة االجتماعية؛ ومن الفصل الذي بعنوان »الويالت 

على الفريسيين«، من كتاب مشتهى األجيال، صفحة ٥٧٥-٥٨٦.
مة للشـعب  »فـي التشـديد علـى قيمـة القداسـة العمليـة، ظـلَّ النبي يُـردد المشـورة المقدَّ
ام هللا يُـردِّدون هـذه النصائح على مسـامع  منـذ قـرون مضـت… ومـن جيـل إلـى جيل كان ُخـدَّ
مـن كانـوا فـي خطـر السـقوط فـي عادات التمسـك بالرسـميات ونسـيان عمـل الرحمـة« )روح 

النبـوة، األنبيـاء والملوك، صفحـة 2٧٧(.
»لقــد اُرِشــدُت إلــى لفــت انتبــاه المؤمنيــن إلــى األصحــاح الثامــن والخمســين مــن ســفر 
ــى  ــاة إل ــي ســتجلب الحي ــة الت ــوع الخدم ــة واســتوعب ن ــرأ هــذا األصحــاح بعناي إشــعياء. اق
ــا.  ــق أعمالن ــا عــن طري ــق ســخائنا كم ــم عــن طري ــل يجــب أن يت ــس. إنَّ عمــل اإلنجي الكنائ
عندمــا تلتقــي بالنفــوس المتألِّمــة التــي تحتــاج إلــى ُمســاعدة، أعطهــا اإلنجيــل. عندمــا تجــد 
ــيح. كان  ــة المس ــوف خدم ــن صف ــاًل ضم ــتكون عام ــك س ــك ذل ــم. فبفعل ــن، أطعمه الجائعي
العمــل المقــدس للســيد هــو عمــل الخيــر. ليتشــجع شــعبنا المؤمــن فــي كل مــكان ليســاهموا 

ــة، صفحــة 29(. ــة االجتماعي ــوة، الخدم ــه« )روح النب في

أسئلة للنقاش: 
1� هــل فكــرت يوًمــا أنَّ تحقيــق العــدل ومحبــة الرحمــة هــي مــن أعمــال العبــادة؟ 
ــف  ــن؟ كي ــام باآلخري ــي االهتم ــلوبك ف ــك وأس ــر نهج ــذا أن يُغي ــن له ــف يمك كي

ــر أســلوبك ونهجــك فــي العبــادة؟ يمكــن لهــذا أن يُغيِّ
2� كيــف يمكننــا أن نحتــرز مــن تــرك »أثقــل النامــوس« )إنجيــل متــى 23: 23( فــي 
حياتنــا المســيحية، فــي حياتنــا الشــخصية وأيًضــا كمجتمــع كنســي؟ هــل يمكنــك 
ــَت المــاء مــن  ي ــارك الشــخصي حيــن »صفَّ ــة فــي اختب ــى بعــض األمثل التعــرُّف عل
البعوضــة ولكنــك بلعــت الَجَمــل!« )إنجيــل متــى 23: 24 ترجمــة كتــاب الحيــاة(؟

ــل أن  ــى األق ــل عل ــن األفض ــس م ــدر؟ ألي ــذا الق ــة به ــاء خطي ي ــر الرِّ ــاذا يُعَتب 3� لم
ــر؟ ــل الخي ــا نفع ــر بأنن ــاول التظاه نح

4� كيف عملت نظرة هللا وشفقته نحو الفقراء والمحتاجين، كما عبَّر عنها من خال 
األنبياء، على تغيير وجهة نظرك إلى العالم؟ كيف يمكنك أن تقرأ أو تسمع تقارير 

األخبار المحلية بطريقة مختلفة لو أنك رأيت وسمعت بأعين وآذان أحد األنبياء؟

ملخص: في حين كان األنبياء قلقين بشأن الشر على األرض، كانوا يُركزون بشكل خاص 
على الشر الذي يُرتكب بواسطة الناس الذين ادَّعوا بأنهم يعبدون هللا كإله لهم.  بالنسبة لألنبياء 
التي  الحقيقية  فالعبادة  الديانة هي رياء.  الظلم، ومثل هذه  تتناسب مع  العبادة ال  وليسوع، 

ن العمل ضد الظلم والقهر واالهتمام بالفقراء والُمحتاجين. يطلبها هللا تتضمَّ

* ١٠-١٦ آب )أغسطس(    الدرس السابع    

يسوع والمعوزين )المحتاجين(

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: إنجيل لوقا ١: ٤٦-٥٥؛ إنجيل لوقا ٤: ١٦-٢١؛ إنجيل لوقا ٧: ١٨-٢٣؛ 
إنجيل متى ١٢: ١٥-٢١؛ إنجيل متى ٢١: ١٢-١٦؛ إنجيل مرقس ١١: ١٥-١٩؛ إشعياء ٥٣: ٣-٦.

ــر المســاكين، أرســلني ألشــفي  آيــة الحفــظ: »روح الــرب علــيَّ ألنــه مســحني ألبشِّ
وأرســل  بالبصــر،  وللعمــي  باإلطــاق،  للمأســورين  ألنــادي  القلــوب،  الُمنكســري 
ــا 4: 18، 1٩(� ــل لوق ــة« )إنجي ــرب المقبول ــرز بســنة ال ــة، وأك ــي الحري المنســحقين ف

ــده، جــاء يســوع ليُظِهــر لنــا صفــات هللا. وقــد تمــم ذلــك  مــن بيــن أســباب أخــرى لتجسُّ
ــة  ــع عامَّ ــه م ــطة تفاعل ــه؛ أي، بواس ــطة حيات ــه، وبواس ــطة تضحيت ــه، وبواس ــطة تعاليم بواس
النــاس. الكثيــر مــن أفعالــه أحدثــت تغييــرات فوريــة وحقيقيــة وشــاملة فــي حيــاة اآلخريــن.

ــم،  ــاء العهــد القدي ــؤ عــن هــذا الجانــب مــن خدمــة المســيَّا بواســطة أنبي ــمَّ التنب لقــد ت
ــي  ــليته ف ــا حــدد مرس ــى يســوع نفســه عندم ــه حت ــأ ب ــم أم يســوع، وتنب ــه مري ــأت عن وتنب
ــا مــا  ــاب اإلنجيــل غالبً لة لــه )إنجيــل لوقــا ٤(. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ كتَّ أوَّل عظــة ُمســجَّ
ــوا  ــا كان ــوع عندم ــه يس ــا كان يفعل ــرحهم لم ــي ش ــم ف ــد القدي ــاء العه ــة أنبي ــتخدموا لغ اس
ــراث  ــاة يســوع بــكل جــالء ووضــوح فــي ت ــة حي ــه. وبهــذه الطريقــة، تــم رؤي يســردون قصت

ــن. ــراء والمظلومي ــو الفق ــم نح ــة عاطفته ن ــاء، متضمِّ ــؤالء األنبي ه
غير أنَّ القادة الدينيين، رأوا في يسوع تهديًدا لهم. وفي مثال رهيب للظلم والوحشية، أمروا 
بالقبض على يسوع، ومحاكمته ظلًما، وصلبه. في يسوع، شعر وأحس هللا بالظلم — وفي موت 

يسوع، كشف أهوال الشر. وفي قيامة يسوع، انتصر للحياة والصالح والخالص.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٧آب )أغسطس(. * نرجو التعمَّ
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* ١٠-١٦ آب )أغسطس(    الدرس السابع    

يسوع والمعوزين )المحتاجين(

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: إنجيل لوقا ١: ٤٦-٥٥؛ إنجيل لوقا ٤: ١٦-٢١؛ إنجيل لوقا ٧: ١٨-٢٣؛ 
إنجيل متى ١٢: ١٥-٢١؛ إنجيل متى ٢١: ١٢-١٦؛ إنجيل مرقس ١١: ١٥-١٩؛ إشعياء ٥٣: ٣-٦.

ــر المســاكين، أرســلني ألشــفي  آيــة الحفــظ: »روح الــرب علــيَّ ألنــه مســحني ألبشِّ
وأرســل  بالبصــر،  وللعمــي  باإلطــاق،  للمأســورين  ألنــادي  القلــوب،  الُمنكســري 
ــا 4: 18، 1٩(� ــل لوق ــة« )إنجي ــرب المقبول ــرز بســنة ال ــة، وأك ــي الحري المنســحقين ف

ــده، جــاء يســوع ليُظِهــر لنــا صفــات هللا. وقــد تمــم ذلــك  مــن بيــن أســباب أخــرى لتجسُّ
ــة  ــع عامَّ ــه م ــطة تفاعل ــه؛ أي، بواس ــطة حيات ــه، وبواس ــطة تضحيت ــه، وبواس ــطة تعاليم بواس
النــاس. الكثيــر مــن أفعالــه أحدثــت تغييــرات فوريــة وحقيقيــة وشــاملة فــي حيــاة اآلخريــن.

ــم،  ــاء العهــد القدي ــؤ عــن هــذا الجانــب مــن خدمــة المســيَّا بواســطة أنبي ــمَّ التنب لقــد ت
ــي  ــليته ف ــا حــدد مرس ــى يســوع نفســه عندم ــه حت ــأ ب ــم أم يســوع، وتنب ــه مري ــأت عن وتنب
ــا مــا  ــاب اإلنجيــل غالبً لة لــه )إنجيــل لوقــا ٤(. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ كتَّ أوَّل عظــة ُمســجَّ
ــوا  ــا كان ــوع عندم ــه يس ــا كان يفعل ــرحهم لم ــي ش ــم ف ــد القدي ــاء العه ــة أنبي ــتخدموا لغ اس
ــراث  ــاة يســوع بــكل جــالء ووضــوح فــي ت ــة حي ــه. وبهــذه الطريقــة، تــم رؤي يســردون قصت

ــن. ــراء والمظلومي ــو الفق ــم نح ــة عاطفته ن ــاء، متضمِّ ــؤالء األنبي ه
غير أنَّ القادة الدينيين، رأوا في يسوع تهديًدا لهم. وفي مثال رهيب للظلم والوحشية، أمروا 
بالقبض على يسوع، ومحاكمته ظلًما، وصلبه. في يسوع، شعر وأحس هللا بالظلم — وفي موت 

يسوع، كشف أهوال الشر. وفي قيامة يسوع، انتصر للحياة والصالح والخالص.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٧آب )أغسطس(. * نرجو التعمَّ
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٥0

١١ آب )أغسطس(        األحد        

ترنيمة مريم
ــام قليلــة  ــت رســالة مــن المــالك جبرائيــل قبــل أيَّ ــل المشــهد: كانــت مريــم قــد تلقَّ تخيَّ
ــا ليســوع، ابــن العلــي. لــم تكــن قــد أخبــرت أحــًدا بعد  مضــت. وقــد قــال لهــا بأنهــا ســتكون أمًّ
ولكنهــا تذهــب لزيــارة أَلِيَصابـَـات، قريبتهــا األكبــر ســنًّا، التــي كانــت هــي أيًضــا تترقَّــب طفــل 
ُمعجــزة. وببصيــرة روحيــة تـُـدرك أَلِيَصابـَـات أخبــار مريــم قبــل أن تُتــاح الفرصــة لمريــم لقــول 

أي شــيء، وتحتفــالن كالهمــا مًعــا بوعــود هللا وصالحــه.

ــا 1: 46-٥٥� الحــظ المزيــج فــي التســبيح بيــن مــا كان يعنيهــا هــي  ــل لوق اقــرأ إنجي
فقــط — »ألن القديــر صنــع بــي عظائــم« )لوقــا 1: 4٩( — ومــا هــو األكثــر عموميــة� 

لمــاذا يجــب أن يشــمل تســبيحنا وعبادتنــا هلل كًا مــن التركيــز الشــخصي والعــام؟

 

هــذه ترنيمــة ُمدهشــة تليــق بــأن تُضــم إلــى المزاميــر أو إلــى كتابات أنبيــاء العهــد القديم. 
ــب والشــكر هلل. لقــد رأت بالتأكيــد أنَّ هللا يعمــل فــي  لقــد ُغِمــرَت مريــم بإحســاس مــن التَّعجُّ

تهــا وللجنــس البشــري. حياتهــا، ولكنهــا ُمدركــة أيًضــا للمفهــوم األوســع لخطــة هللا ألمَّ
ولكن حسب فهم مريم، فإنَّ هللا ليس قادًرا ومستحًقا التسبيح فقط، بل هو أيًضا إله رحيم 
يُغادر  المالك  كاد  وما  والفقراء.  والمنسحقين،  بالمتواضعين،  خاًصا  اهتماًما  يهتم  أنه  ويبدو 
بعد إعالن »األخبار السارة« عن الوالدة الوشيكة لمريم حتى أنشدت اآلتي: »أنزل األعزاء عن 
الكراسي ورفع المتَّضعين. أشبع الجياع خيرات وصرف األغنياء فارغين« )إنجيل لوقا 1: ٥2، ٥٣(.

ــل  ــمَّ تقديمــه كحاكــم )انظــر إنجي ــى األرض، ت ــاة يســوع عل ــدء قصــة حي ــد ب ُمباشــرة عن
ــن  ــد م ــا العدي ــا وصفه ــك. وكم ــن الممال ــف م ــوع ُمختل ــم لن ــن كحاك ــا 1: ٤٣( — ولك لوق
ــنها ويؤسســها كانــت لتكــون ›منقلبــة رأًســا  المعلقيــن، فــإنَّ مملكــة هللا التــي جــاء يســوع ليدشِّ
ــارن مــع النظــام االجتماعــي الُمعتــاد فــي ممالــك هــذا العالــم. فــي  علــى عقــب‹ عندمــا تُق
ــى، والفقــراء  ــم هــم األدن ــاء فــي هــذا العال ــاء واألغني ــإنَّ األقوي مواصفــات مملكــة يســوع، ف

ــون. ــبَعون ويُرفَع ــن يحــررون، يُش والمقهوري

إذا كان علــى الكنيســة أن تكــون تعبيــًرا عــن مملكــة هللا، مــا مــدى نجــاح الكنيســة 
ــم؟  ــى عقــب« التــي وصفتهــا مري ــا عل ــة »رأًس ــاع نمــوذج المملكــة المنقلب فــي إتِّب
ــا علــى عقــب‹ الــذي وصفتــه  ــاع نمــوذج ›المملكــة المنقلبــة رأًس كيــف يمكــن إتِّب
ــى  ــاءة إل ــم أو اإلس ــن دون ظل ــع، ولك ــذا أن يُتَّب ــيء كه ــن لش ــف يُمك ــم؟ كي مري

ــة المســيح؟ ــي محب ــا مــن متقبِّل ــن هــم أيًض ــاء، الذي ــاء واألقوي األغني
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٥1

١٢ آب )أغسطس(        االثنني        

بيان ُمرسليَّة يسوع
ســواء كانــت القــراءة الُمقــررة لذلــك اليــوم أو أنَّ يســوع قصــد العثــور علــى اآليــات ذات 
ــم تكــن ُمصادفــة أنَّ هــذه  ــه ليقــرأ، ل ــذي اُعطــي ل ــة )إشــعياء ٦1: 1، 2( فــي الســفر ال الصل
اآليــات كانــت النــص ألول عظــة علنيــة لــه. ولــم تكــن ُمصادفــة أيًضــا أن تكــون عظــة يســوع 
القصيــرة فــي إنجيــل لوقــا ٤: 1٦-21 »اليــوم قــد تــمَّ هــذا المكتــوب فــي مســامعكم« )إنجيــل 

لوقــا ٤: 21( — هــي بدايــة ســجل لوقــا عــن خدمــة يســوع العلنيــة.
بـدا وكأن يسـوع قـد التقـط اللحـن مـن ترنيمـة مريـم عـن ›المملكـة المنقلبـة رأًسـا علـى 
عقـب‹ وابتـدأ فـي تحقيقهـا فـي خدمتـه. يسـوع — وكذلـك لوقـا فـي سـرده لقصة يسـوع — 
اسـتخدما نبوة إشـعياء لشـرح ما كان يفعله يسـوع وما كان يوشـك أن يفعله، ولكنها كانت أيًضا 
ـا وصفته مريم قبل ٣0 سـنة خلـت. الفقراء والمتألمـون والمقهورون  طريقـة أخـرى للتعبيـر عمَّ

هـم موضـع تركيـز خـاص والمتلقوُّن لألخبـار السـارة التي أحضرها يسـوع.
ــا  ــه ورســالته كانت ــان لُمرســليته. فخدمت ــات مــن إشــعياء ٦1 كبي اعتمــد يســوع هــذه اآلي
لتكــون روحيــة وعمليــة علــى حــدٍّ ســواء، وكان ســيُبرهن بــأنَّ األمــور الروحيــة والعملية ليســت 
بعيــدة عــن بعضهــا البعــض كمــا نعتقــد نحــن فــي بعــض األحيــان. بالنســبة ليســوع وتالميــذه، 
كان االهتمــام بالنــاس جســديًا وعمليًــا، فــي أقــل تقديــر، هــو ُجــزء مــن االهتمــام بهــم روحيًــا.

اقــرأ وقــارن إنجيــل لوقــا 4: 16-21 وإنجيــل لوقــا ٧: 18-23� لمــاذا فــي اعتقــادك أنَّ 
ــول  ــابهة ح ــئلة مش ــتجابتك ألس ــتكون اس ــف س ــو؟ كي ــذا النح ــى ه ــاب عل ــوع أج يس

ــه المســيا؟ ــة يســوع وكون ألوهي

 

عندمـا أرسـل يسـوع تالميـذه، كان التفويـض الذي أعطاه لهم فـي توافٍُق أيًضا مع مرسـليته. 
فبينمـا كان عليهـم أن يُعلنـوا: »أنـه قـد اقترب ملكـوت السـموات« )إنجيل متـى 10: ٧(، كانت 
تعليمـات يسـوع اإلضافيـة لتالميـذه هـي: »اشـفوا مرضى. طهِّـروا برًصـا. أقيموا موتـى. أخرجوا 
شـياطين. مجانًـا أخذتـم، مجانًـا أعطوا« )إنجيل متـى 10: ٨(. إنَّ خدمتهم باسـمه كانت لتعكس 
ل قيـم ومبـادئ خدمـة يسـوع والملكوت الذي دعـا الناس إليـه. كان على التالميـذ، أيًضا،  ولتمثِـّ

أن ينضمـوا مـع يسـوع في رسـالته لرفـع الذين في المؤخـرة، واألدنـى، والضالِّين.

كيــف نــوازن هــذا العمــل مــع الرســالة األساســية للكــرازة برســائل المائكــة الثاثــة 
إلــى عالــم ضائــع؟ لمــاذا ينبغــي أن يكــون كل مــا نعملــه، بطريقــة أو بأخــرى، علــى 

عاقــة بإعــان »الحــق الحاضــر«؟
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٥2

١٣ آب )أغسطس(        الثاثاء        

يسوع يشفي
ــل األربعــة قصــص معجــزات يســوع، وبوجــه خــاص قصــص الشــفاء.  تنتشــر فــي األناجي
وكمــا تنبــأ إشــعياء، فقــد شــفى العمــي وأطلــق المأســورين مــن األمــراض، أحيانـًـا بعــد ســنوات 
طويلــة مــن العــذاب )انظــر، مثــاًل: إنجيــل مرقــس ٥: 2٤-٣٤؛ إنجيــل يوحنــا ٥: 1-1٥(. ولكنــه 
ــط  ــس فق ــرص — لي ــر الب ــة؛ وطهَّ ــون ثاني ــرج يمش ــل الع ــد جع ــك: لق ــن ذل ــر م ــل أكث فع
بالكلمــة ولكنــه وضــع يــده عليهــم )لمســهم(، مــع أنَّهــم كانــوا ›نجســين‹؛ واجــه الشــياطين 

التــي تملَّكــت عقــول النــاس وأجســادهم؛ وحتــى أنــه أقــام الموتــى.
قد نتوقع أن يكون هدف هذه المعجزات هو جذب الجماهير وللتأكيد على قدرته أمام 
الكثيرين من منتقديه والمشككين به. ولكن هذا لم يكن هو الحال في جميع األوقات. بداًل من 
ذلك، غالبًا ما كان يسوع يُعطي تعليمات لألشخاص الذين شفاهم بأال يخبروا أحًدا عن ذلك. في 
حين يبدو أن األشخاص الذين شفوا في الحال لم يتبعوا هذه التعليمات ويحتفظوا بأخبارهم 
العجيبة ألنفسهم، فقد حاول يسوع أن يُبيِّن بأنَّ معجزاته كانت حول أمر أكثر أهمية من ُمجرَّد 

عرض مشهد. فالهدف األسمى، بالطبع، هو أن ينال الناس الخالص في يسوع.
مــع ذلــك، كانــت معجــزات شــفاء يســوع تعبيــرًا عــن عطفــه وشــفقته. مثــاًل، فــي الحــدث 
الــذي قــاد إلــى إطعــام الـــ ٥,000، يــروي متــى: »فلمــا خــرج يســوع أبصــر جمًعــا كثيــرًا فتحنن 
عليهــم وشــفى مرضاهــم« )إنجيــل متــى 1٤: 1٤(. لقــد شــعر يســوع بألــم أولئــك الذيــن كانــوا 

يُقاســون وفعــل مــا اســتطاع أن يفعلــه مــع النــاس الذيــن احتــكَّ بهــم ليعينهــم ويرفعهــم.

اقــرأ نبــوة إشــعياء فــي إنجيــل متــى 12: 1٥-21� بأيــة طــرق يحــدد إشــعياء ومتــى مــا 
كان يفعلــه يســوع علــى أنــه شــيء أكبــر مــن كونــه شــفاء بضعــة — أو حتــى بضعــة 

مئــات — مــن األشــخاص المرضــى؟

 

ــس  ــل نف ــد كان يعم ــه. لق ــهد أللوهيت ــة تش ــت آي ــيح كان ــا المس ــزة أجراه »إن كل معج
ــر  ــي نظ ــت ف ــذه كان ــة ه ــال الرحم ــن أعم ــيا. ولك ــن مس ــه ع ــئ ب ــد أنب ــذي ق ــل ال العم
الفريســيين إســاءة مباشــرة إليهــم. كان رؤســاء اليهــود ينظــرون إلــى آالم النــاس بفتــور وعــدم 
ُمبــاالة. وفــي كثيــر مــن الحــاالت كانــت أنانيتهــم وظلمهــم ســببًا فــي تلــك اآلالم التــي شــفاها 
المســيح. وهكــذا كانــت عجائبــه توبيًخــا لهــم« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة ٣٨٣(.

ــع  ــي جمي ــن ف ــدل. ولك ــة وع ــف ورحم ــال عط ــفائية أعم ــوع الش ــزات يس ــت معج كان
الحــاالت، لــم تكــن فــي حــدِّ ذاتهــا هــي الغايــة. فــي نهايــة األمــر فــإنَّ كل مــا فعلــه المســيح 

ــا 1٧: ٣(. ــل يوحن ــة )انظــر إنجي ــاة األبدي ــى الحي ــاس إل ــادة الن كان لهــدف قي
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٥3

١٤ آب )أغسطس(        األربعاء        

تطهير الهيكل
ــا مــا تجذبنــا صــور وداعــة يســوع ولطفــه  عندمــا نقــرأ قصــص يســوع فــي األناجيــل، غالبً
— اهتمامــه بالمرضــى واألطفــال، قصــص بحثــه وافتقــاده للضاليــن، وكالمــه عــن ملكــوت هللا. 
وقــد يكــون هــذا هــو الســبب فــي أنَّ بعــض القصــص األخــرى التــي نــرى فيهــا يســوع يتعامــل 
بقســوة وبعنــف — خاصــة ضــد القــادة الدينييــن فــي زمانــه وفــي بعــض تصرفاتهــم — يمكــن 

أن تفاجئنــا.

ــا 1٩: 4٥-48؛  ــل لوق ــس 11: 1٥-1٩؛ إنجي ــل مرق ــى 21: 12-16؛ إنجي ــل مت ــرأ إنجي اق
وإنجيــل يوحنــا 2: 13-1٧� مــا هــو الشــيء المميــز لحقيقــة أنَّ هــذه القصص المتشــابهة 

قــد وردت روايتهــا فــي كل مــن األناجيــل األربعــة؟

 

ــل.  ــة مشــمولة فــي كل واحــد مــن األناجي ليــس مــن الُمســتغرب أن تكــون هــذه الحادث
ــا بشــأن  ــة باألحــداث، والحركــة، والعاطفــة. مــن الواضــح أنَّ يســوع كان قلًق إنهــا قصــة مليئ
اســتخدام الهيــكل بهــذه الطريقــة وإزاء اســتبدال العبــادة الحقيقيــة ببيــع حيوانــات األضاحــي. 
يــا لــه ِمــن تدنيــس لمــا تمثلــه كل هــذه الذبائــح، الــذي كان موتــه البديــل عــن خطايــا العالــم!

ــذه  ــم. ه ــد القدي ــاء العه ــد أنبي ــع تقالي ــد م ــكل جي ــب بش ــر يتناس ــل الُمباش ــذا الفع ه
النقطــة اُشــير إليهــا فــي كل األناجيــل إمــا بواســطة يســوع أو كتبــة األناجيــل مقتبســين مــن 
إشــعياء، أو إرميــا، أو المزاميــر ليشــرحوا مــا كان يحــدث فــي هــذه القصــة. اعتــرف الشــعب 
ــاء  ــي فن ــم ف ــفي ويُعلِّ ــو يش ــه وه ــاءوا إلي ــى 21: 11( وج ــل مت ــر إنجي ــي )انظ ــوع كنب بيس
ــار والصيارفــة. لقــد كان النــاس هــم الذيــن عثــروا علــى الشــفاء فــي  الهيــكل بعــد أن طــرد التُّجَّ

لمســته والرجــاء ينمــو فــي قلوبهــم وهــم يســتمعون إلــى تعاليمــه.
اعتـرف القـادة الدينيـون أيًضا بيسـوع كنبي — كشـخص يهـدد نفوذهم واسـتقرار مكانتهم 
االجتماعيـة — وانصرفـوا يُخططـون لقتـل يسـوع، بنفـس الطريقة التـي تآمر بها أسـالفهم على 

األنبيـاء فـي القـرون السـابقة )انظر هـذه المفارقة فـي إنجيل لوقـا 19: ٤٧-٤٨(.

ــنا  ــا لنتأكـــد مـــن أنَّ كنائسـ ــا أن نقـــوم بواجبنـ ــاء الكنيســـة، كيـــف يمكننـ كأعضـ
ـــي زمـــن  ـــه ف ـــكل إلي ـــاج الهي ـــا احت ـــى م ـــًدا أماكـــن بحاجـــة إل ـــح أب ـــن تُصب ـــة ل المحلي
ـــض  ـــي بع ـــا ه ـــة؟ م ـــر الروحي ـــذه المخاط ـــى ه ـــا أن نتحاش ـــف يمكنن ـــيح؟ كي المس

ـــع؟ ـــي الواق ـــر، ف ـــك المخاط تل
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٥4

١٥ آب )أغسطس(        الخميس        

صليب المسيح
إن حقيقة أنَّ هللا هو اإلله الذي يرى ويسمع صرخات الفقراء والمظلومين أمر يبعث على 
العالم من  أبشع ما في  ل  اختبر وتحمَّ الذي، في يسوع، قد  اإلله  الراحة والعزاء. وأنَّ هللا هو 
وحشية، وقهر، وظلم، هو شيء ُمذهل. بالرغم من كل العطف والصالح اللذين أظهرهما يسوع 

في حياته وخدمته، فإنَّ موته جاء كنتيجة للبغض والكراهية والحسد والظلم.
ــه،  ــض علي ــاء القب ــى إلق ــيَْمانِي وحت ــتان َجثَْس ــي بس ــوع ف ــاة يس ــالة ُمعان ــن ص ــدًءا م ب
ــل محنــة قاســية مــن األلــم والوحشــية  ُمحاكماتــه، تعذيبــه، االســتهزاء بــه، صلبــه، وموتــه، تحمَّ
والشــر والســلطة الظالمــة. وقــد تفاقــم كل هــذا بســبب بــراءة، وطهــارة، وصــالح ذاك الــذي 
لهــا إذ: »أخلــى نفســه، آخــًذا صــورة عبــد، صائــرًا فــي شــبه النــاس. وإذ وجــد فــي الهيئــة  تحمَّ
كإنســان، وضــع نفســه، وأطــاع حتــى المــوت، مــوت الصليــب« )فيلبــي 2: ٧، ٨(. ومــن خــالل 
نظرنــا بواســطة عدســة قصــة الخــالص، نســتطيع أن نــرى جمــال تضحيــة يســوع مــن أجلنــا، 

ولكــن علينــا أال ننســى وحشــية الُمعانــاة والظلــم اللذيــن قاســاهما واختبرهمــا.

ــا حــدث ليســوع، البــريء  اقــرأ إشــعياء ٥3: 3-6� مــا الــذي تُخبرنــا بــه هــذه اآليــات عمَّ
لــه نيابــة عنَّــا؟ يتألَّــم مــن أجــل الُمذنــب؟ كيــف يُســاعدنا ذلــك علــى فهــم مــا تحمَّ

 

فــي يســوع، َعلِــَم هللا شــعور ضحيــة الشــر والظلــم. إنَّ إعــدام شــخص بــريء هــو إنتهــاٌك 
ــا  ــي حالتن ــا ف ــه معن ــبَّه هللا نفس ــد ش ــة. لق ــناعة وفظاع ــر ش ــن هللا، أكث ــل اب ــاءة؛ وقت وإس
المحطَّمــة والســاقطة إلــى حــد أننــا ال نســتطيع الشــك فــي عطفــه ورأفتــه وأمانتــه: »ألنَّ ليــس 
لنــا رئيــس كهنــة ]يســوع[ غيــر قــادر أن يرثــي لضعفاتنــا، بــل ُمجــرَّب فــي كل شــيء مثلنــا، بــال 
خطيــة« )عبرانييــن ٤: 1٥(. يــا لهــا مــن إعــالن )رؤيــا( عــن صفــة إلهنــا! كيــف يمكننــا حتــى أن 

نبــدأ فــي تغليــف عقولنــا حــول األخبــار الســارة عــن هللا التــي يمثلهــا الصليــب؟

فــي كل مــا نفعلــه مــن أجــل الــرب، خاصــة فــي مســاعدتنا للمحتاجيــن، لمــاذا يجــب 
علينــا دائًمــا أن نُبقــي مــوت يســوع، كبديــل عنَّــا — ليــس فقــط مــن أجلنــا بــل مــن 

أجــل الذيــن نســاعدهم أيًضــا — محــور مرســليتنا وهدفنــا؟

١٦ آب )أغسطس(        الجمعة        

لمزيد ِمن الدرس: اقرأ لروح النبوة من كتاب خدمة المجتمع، من الفصل الذي بعنوان 
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»في خطى السيد«، صفحة 11٧-12٤؛ من كتاب خدمة الشفاء، من الفصل الذي بعنوان »أيام 
الخدمة«، صفحة 1٦-29؛ من كتاب مشتهى األجيال، الفصل الذي بعنوان »لصوص في الهيكل«، 

صفحة ٥٥٣-٥٦٥؛ والفصل الذي بعنوان »هوذا اإلنسان«، صفحة ٦٨٤-٧12.
م هللا فــي كتابــه البرهــان الناصــع الحاســم علــى أنــه ال بــد أن يُعاقــب كل مــن  »لقــد قــدَّ
ــذ  ــن أن ينف ــم م ــول أن هللا أرح ــهم بالق ــون أنفس ــن يخدع ــك الذي ــريعته. فأولئ ــدون ش يتع
عدالتــه فــي الخاطــئ عليهــم فقــط أن ينظــروا إلــى صليــب جلجثــة. إنَّ مــوت ابــن هللا الــذي 
بــال عيــب هــو شــهادة صريحــة علــى أن »أجــرة الخطيــة هــي مــوت«، وأن كل انتهــاك لشــريعة 
ــة  ــار خطيئ ــة ص ــال خطي ــذي ب ــيح ال ــادل. إن المس ــزاء الع ــئ الج ــع بالخاط ــد أن يوق هللا ال ب
ألجــل اإلنســان. لقــد حمــل جــرم الخطيــة واحتجــاب وجــه اآلب عنــه حتــى لقــد انســحق قلبــه 
وأزهقــت روحــه. وقــد قُّدمــت كل هــذه التضحيــة لكــي يُفتــدى الخطــاة. ولــم تكــن هنالــك 
طريقــة أخــرى يتحــرر بهــا اإلنســان مــن قصــاص الخطيئــة. فــكل نفــس ترفــض االســتفادة مــن 
ــه  ــا بنفس ــل صاحبه ــن أن يتحم ــد م ــة ال ب ــة العظيم ــذه الكلف ــدت به ــد اُع ــي ق ــارة الت الكف

جريمــة التعــدي وقصاصــه« )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة ٥٨٧(.

أسئلة للنقاش
1� اقــرأ الفقــرة أعــاه لــروح النبــوة� تكلــم عــن حقيقــة وواقعيــة العدالــة: المســيح، 
ــًدا أن  ــم ج ــن المه ــاذا م ــب! لم ــئ الُمذن ــاب الخاط ــاص وِعق ــي قص ــريء، يقاس الب

نحتفــظ بهــذه الحقيقــة األساســية أمامنــا؟

2� لــم يؤيــد يســوع أبــًدا اإلصــاح السياســي مــن أجــل تحقيق نــوع »المملكــة« التي 
أشــار إليهــا� وعلــى كل حــال، فالتاريــخ حافــل بقصــص محزنــة جــًدا ألناس اســتخدموا 
العنــف والقهــر، بدعــوى وباســم مســاعدة المنســحقين والمظلوميــن� وفــي كثيــر من 
األحيــان فــإنَّ كل مــا تحقــق هــو اســتبدال أحــد أنظمــة القمــع بنظــام آخــر� ومــع 
ــة لكــي  ــع الســلطات القائم ــوا م ــم أن يعمل ــم ويجــب عليه أنَّ المســيحيين يمكنه
ــوا  ــا أن يكون ــى المســيحيين دائًم ــوا ُمســاعدة الُمنكســرين، فلمــاذا يجــب عل يُحاول

حذريــن مــن اســتخدام السياســة لتحقيــق هــذه األهــداف؟

3� تأمــل فيمــا تطلبتــه خطــة الخــاص� يســوع، العــادل يتألــم مــن أجــل الظالميــن 
— وذلــك يعنــي كل واحــد منــا� لمــاذا يجــب علــى هــذه التضحيــة العظمــة، بــداًل 

عنــا، أن تجعلنــا شــعًبا جديــًدا فــي المســيح؟

مــت األناجيــل وشــرحت خدمــة يســوع ُمشــيرة إلــى أعمــال أنبيــاء العهــد  ملخــص: قدَّ
القديــم. أخبــار ســارة للفقــراء، إطــالق للمأســورين، وشــفاء للمنكســرين كلهــا اُعلَِنــت كإشــارات 
أو دالالت للمســيا — وهــو شــيء أظهــره يســوع طــوال خدمتــه. ومــع ذلــك، ففــي موتــه عانــى 
أيًضــا مــن وطــأة الظلــم وانتصــر أخيــرًا  علــى البشــرية الســاقطة والالإنســانية. وبفضــل موتــه 

ظلًمــا ألجلنــا، يمكــن لخطايانــا أن تُغَفــر، وأًصبــح لدينــا الوعــد بالحيــاة األبديــة.
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* ١٧-٢٣ آب )أغسطس(    الدرس الثامن    

»أحد هؤالء األصاغر«

السبت بعد الظهر
ــل  ــة ١٢: ٢٠، ٢١؛ إنجي ــى ٥: ٢-١٦، ٣٨-٤٨؛ رومي ــل مت ــبوعية: إنجي ــع األس المراج

ــى ٢٥: ٣١-٤٦. ــل مت ــا ١٢: ١٣-٢١؛ إنجي ــل لوق ــا ١٦: ١٩-٣١؛ إنجي لوق

ــة الحفــظ: »فيجيــب الملــك: ›الحــق أقــول لكــم: بمــا أنكــم فعلتمــوه بأحــد  آي
إخوتــي هــؤالء األصاغــر فبــي فعلتــم‹« )إنجيــل متــى 2٥: 40(�

الِّين،  بعـد أن رأينـا أنَّ يسـوع عاش حياة االهتمـام باآلخرين، وبخاصة أولئـك الُمتألِّمين والضَّ
علينـا أن نتوقـع أيًضـا أن يكون ليسـوع الكثير ليقوله عـن االهتمام باآلخريـن. وهذا ما فعله.

تعاليـم يسـوع عمليـة، ركَّـزت علـى ما يعنيـه العيـش كتابع هلل. وعلـى ذلك، يمكننـا أن نرى 
يسـوع يحثُّنـا باتِّجـاه أعمـال العـدل، واللطف، والرحمة كتلك التي مارسـها يسـوع نفسـه عندما 

كان ُهنـا علـى األرض. فـإذا اتَّبعنـا مثاله، فسـوف نخـدم اآلخرين، كمـا فعل هو.
ــوت  ــإنَّ ملك ــوع، ف ــف يس ــب وص ــماوات. وحس ــوت الس ــن ملك ــا ع ــوع أيًض ــم يس تكلَّ
الســماوات هــو حقيقــة يمكننــا أن نكــون جــزًءا منــه، حتــى فــي الوقــت الحاضــر. إنــه أســلوب 
ــن  ــف ع ــات تختل ــم واألخالقي ــات والقي ــن األولوي ــة م ــة مختلف ــا لمجموع ــل وفًق ــاة يعم حي
الســائد فــي الممالــك األرضيــة. لقــد وضعــت تعاليــم يســوع مخططــا لهــذه المملكــة، وهــي 
ــن تركيــزًا قويـًـا علــى كيفيــة خدمتنــا هلل، وفــي خدمتنــا لــه، كيــف نتواصــل مــع اآلخريــن.  تتضمَّ
ــم —  ــم ورفعه ــاء به ــم واالرتق ــام باحتياجاته ــن — االهتم ــا لآلخري ــا أن خدمتن نكتشــف أيًض

هــي إحــدى الطــرق التــي تمكننــا مــن تقديــم خدمــة مباشــرة هلل.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٢٤آب )أغسطس(.
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١٨ آب )أغسطس(        األحد        

مقدمة الموعظة على الجبل
أطــول موعظــة ليســوع — أو مجموعــة تعاليــم — هــي الموعظــة علــى الجبــل. إنَّ نظرتــه 
ــة والشــاملة للحيــاة فــي ملكــوت هللا، الموجــودة فــي األصحاحــات الثالثــة، تبــدأ بعــرٍض  العامَّ

للقيــم والفضائــل التــي أصبحــت تُعــرف بالتطويبــات.

اقــرأ إنجيــل متــى ٥: 2-16 )انظــر أيًضــا لوقــا 6: 20(� مــا هــي الســمات المشــتركة لهــذه 
بيــن أو الطوباويين؟ القيــم أو األصنــاف التســعة للنــاس الذيــن يصفهــم يســوع بالُمطوَّ

 

تالزًُمــا مــع التطبيــق الروحــي العميــق لهــذه الكلمــات، يجــب أال تفوتنــا القــراءة العمليــة 
لهــا أيًضــا. تكلَّــم يســوع عــن إدراكنــا للفقــر فــي أنفســنا وفــي عالمنــا. وتكلَّــم أيًضــا عــن البــر 
)أو ›العــدل‹ كمــا فــي بعــض ترجمــات الكتــاب المقــدس(، وعــن الوداعــة )التواضــع(، والرحمة، 
وصنــع الســالم، وطهــارة أو نقــاء القلــب. علينــا أن ننتبــه إلــى االختــالف العملــي الذي ســتحدثه 
هــذه الفضائــل فــي حياتنــا وفــي عالمنــا عندمــا نُطبِّقهــا ونعيشــها فــي حياتنــا. لقــد أكَّد يســوع 
علــى مثــل هــذه القــراءة العمليــة فــي أقوالــه التــي حــثَّ فيهــا تالميــذه علــى أن يكونــوا ملًحــا 

ونــوًرا فــي العالــم )إنجيــل متــى ٥: 1٣-1٦(.
ــي  ــا ف ــا وفرقً ــان اختالفً ــا يُحدث ــب، فإنهم ــكل مناس ــور بش ــح والن ــتخدم المل ــا يُس عندم
الحــاالت التــي يتــم فيهــا اضافتهمــا. الملــح يُعطــي مذاقـًـا للطعــام، كمــا أنــه يحفــظ األطعمــة 
التــي يُضــاف إليهــا؛ إنــه رمــز للخيــر الــذي يجــب أن نكونــه لمــن هــم حولنــا. وبالمثــل، فالنــور 
يطــرد الظــالم، ويكشــف العوائــق واألخطــار، ويجعــل البيــت أو المدينــة أكثــر أمانًــا ويُْعطــي 
داللــة نسترشــد بهــا، حتــى وإن كانــت عــن بعــد. ومثــل نــور فــي ليلــة مظلمــة، قــال يســوع: 
ام النــاس لكــي يــروا أعمالكــم الحســنة، ويُمجــدوا أباكــم الــذي فــي  »ليضــيء نوركــم هكــذا قـُـدَّ

الســماوات« )إنجيــل متــى ٥: 1٦(.
هاننــا إلــى مســؤولية التالميــذ للتأثيــر على حيــاة الذين  إنَّ كاًل مــن رمــزي الملــح والنــور يوجِّ
هــم حولهــم. نكــون ملًحــا ونــوًرا عندمــا نحــزن بشــكل مالئــم، ونمتلــك قلوبـًـا نقيــة، ونمــارس 
ــل الظلــم والقهــر. وهكــذا، يبــدأ  الوداعــة )التواضــع(، ونُظهــر الرحمــة، ونصنــع الســالم، ونتحمَّ
يســوع هــذه الموعظــة بدعــوة لتجســيد هــذه القيــم لملكوتــه — الُمســتخف بقيمتهــا أحيانـًـا.

بأيـة طـرق يعمـل مجتمع كنيسـتك كملح ونور فـي المجتمع الذي تعيـش فيه؟ كيف 
أصبـح مجتمعـك مكانًـا أفضـل بسـبب العمـل الـذي تقـوم بـه كنيسـتك؟ مـن ناحيـة 
أخـرى، لـو أنَّ كنيسـتك انحلَّـت أو  تشـّتت، مـا هـو الفرق الذي سـيطرأ علـى مجتمعك؟
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١٩ آب )أغسطس(        االثنني        

اغلب الشر بالخير
عندمــا نتأمــل فــي تعليــم يســوع، مــن المفيــد أن نبقــي فــي أذهاننــا النــاس الذيــن كان 
يتكلــم إليهــم والظــروف التــي عاشــوا بهــا. كان يســوع قــد بــدأ فــي جــذب حشــود غفيــرة مــن 
النــاس مــن المناطــق التــي كان يخــدم فيهــا )انظــر إنجيــل متــى ٤: 2٥؛ إنجيــل متــى ٥: 1(. 
ــة النــاس، يعيشــون تحــت ُحكــم اإلمبراطوريــة الرومانيــة، ولكــن بعضهــم  كان أغلبهــم مــن عامَّ
ــة الشــعب صعبــة. وكانــت لديهم قــرارات  كانــوا ُحكَّاًمــا يهــود وقــادة دينييــن. كانــت حيــاة عامَّ

قليلــة جــًدا لحياتهــم، ُمثقليــن بأعبــاء الضرائــب الثقيلــة ورازحيــن تحــت التقاليــد الدينيــة.
ــاة  ــة حي ــم طريق ــمَّ بتقدي ــوع اهت ــح أنَّ يس ــن الواض ــاس، كان م ــؤالء الن ــه له ــي تعليم ف
ــة علــى ذلــك  أفضــل لهــم، ليعيشــوا بكرامــة وشــجاعة، مهمــا كانــت ظروفهــم. إحــدى األمثل
وردت فــي إنجيــل متــى ٥: ٣٨-٤٨. إنَّ تعاليــم يســوع »حــوِّل لــه اآلخــر )الخــد( أيًضــا«، »اتــرك 
لــه الــرداء أيًضــا«، و»اذهــب معــه اثنيــن )ميليــن(« — أصبحــت تُســتعمل باســتخفاف وبصيغة 
ُمبتذلــة. ولكــن هــذا االعتيــاد علــى الفكــرة الســابقة يُعطــي فكــرة خاطئــة بــل يُناقــض األعمــال 

والمواقــف الجذريــة والجوهريــة التــي كان يســوع يُعلِّمهــا ُهنــا.
إنَّ المشــاهد التــي وصفهــا يســوع كانــت تجــارب شــائعة بالنســبة للكثيرين من مســتمعيه. 
لطالمــا تعرَّضــوا لالعتــداء ِمــن قبــل رؤســائهم أو أســيادهم. كانــوا فــي غالــب األحيــان مديونيــن 
رون للعمــل  وقــد خســروا ممتلكاتهــم ألصحــاب الُملــك أو الُمقرِضيــن. وكثيــرًا مــا كانــوا يُســخَّ
بواســطة الجنــود الرومانييــن المحتليــن. لقــد علَّــم يســوع النــاس أن يســتجيبوا ويــردُّوا بنزاهــة، 
ــدان  ــون فق ــم يُقاوم ــم هــذا، فإنَّه ــتحقون، وبفعله ــا يس ــوا الطُغــاة بأحســن مم وأن يُعامل
إنســانيتهم. بينمــا ســعى أولئــك الطغــاة أن يفرضــوا ســلطتهم، فقــد كان للنــاس دائًمــا حريــة 
االختيــار فــي كيفيــة اســتجابتهم، وعــن طريــق مقاومتهــم الســلمية )بــدون عنــف( والتجــاوب 

بكــرم، فقــد كشــفوا شــر الظلــم والقهــر الــذي كان يُمــارس.

ــق  ــش وف ــا أن نعي ــف لن ــة 12: 20 و21� كي ــى ٥: 38-48 ورومي ــل مت ــن إنجي ــارن بي ق
ــا؟ ــة فــي حياتن ــادئ الجوهري هــذه المب

 

ــا  ــي نصفه ــات المقدســة الت ــاء« — كل الكتاب ــص يســوع »النامــوس واألنبي لقــد لخَّ
غالًبــا بالعهــد القديــم — فــي مبــدأ بســيط صــار يُعــرف بالقانــون الذهبــي: »فــكل 
مــا تريــدون أن يفعــل النــاس بكــم، افعلــوا هكــذا أنتــم أيًضــأ بهــم« )إنجيــل متــى ٧: 
12(� بأيــة طــرق تســتطيع، فــي الوقــت الحالــي، أن تبــذل جهــًدا لتقــوم بمــا يأمرنــا 

بــه يســوع هنــا، بغــض النظــر عــن التكلفــة؟
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٥٩

٢٠ آب )أغسطس(        الثاثاء        

السامري الصالح

ــا  م ُملّخًص ــدَّ ــوع ق ــتجوب يس ــذي اس ــي ال ــا 10: 2٥-2٧� إنَّ الناموس ــل لوق ــرأ إنجي اق
ــط  ــف ترتب ــام هللا� كي ــة أم ــاة مقبول ــش حي ــم لعي ــد القدي ــا العه ــكل وصاي ــا ل نموذجًي

ــض؟ ــا ببع ــان بعضهم ــان الوصيت هات

 

 

عندمــا كان يســوع يُســأل، كان فــي غالــب األحيــان يختتــم إجابتــه بخالصــة تختلــف كثيــرًا 
ــأن  ــن 19: 1٨ ب ــواردة فــي الويي ــة ال ــه مــع الوصي ــه الســائل. فــي تجاوب ــا كان يســعى إلي عمَّ
»تُحــب قريبــك كنفســك«، يبــدو بــأن كثيريــن مــن رجــال الديــن فــي ذلــك الزمــن قــد قضــوا 

وقتًــا وجهــًدا طويــاًل فــي الجــدال حــول مــدى وحــدود مبــدأ ›القريــب‹ هــذا.
ًدا على أنه  كان يسـوع قـد سـعى بالفعـل لتوسـيع مـدارك أتباعـه حـول هـذا التعبيـر، مشـدِّ
وا أقرباءهـم فقـط، بل عليهـم أن يفعلوا الخيـر للجميع: »أمـا أنا فأقول  ال يجـب عليهـم أْن يُحبِـّ
لكـم: ›أحبـوا أعدائكـم. باركـوا العنيكـم. أحسـنوا إلـى ُمبغضيكـم، وصلـوا ألجـل الذين يُسـيئون 
ه يُشـرق شمسـه على  إليكـم ويطردونكـم. لكـي تكونـوا أبنـاء أبيكـم الـذي فـي السـموات. فإنَـّ

األشـرار والصالحيـن، ويُمطـر علـى األبـرار والظالميـن« )إنجيل متـى ٥: ٤٤، ٤٥(.
ــى طــرح الســؤال  ــاد إل ــر يســوع، ع ــي الشــريعة ليختب ــا ســعى متخصــص ف ولكــن عندم
ــك،  ــتجابة لذل ــا 10: 29(. اس ــل لوق ــي؟« )إنجي ــو قريب ــن ه ــه: »َم ــدال حول ــتدَّ الج ــذي اش ال
ــم تكــن  ــح، ولكــن اســتجابته النهائيــة لســؤال الناموســي ل روى يســوع قصــة الســامري الصال
لتعريــف مصطلــح ›القريــب‹. عوًضــا عــن ذلــك، قــال يســوع — كتطبيــق ونتيجــة — »اذهــب 

ــا 10: ٣٦، ٣٧(. ــل لوق ــع هكــذا« )انظــر إنجي ــا واصن أنــت أيًض

اقرأ إنجيل لوقا 10: 30-3٧� ما هو المغزى المقصود من المفارقة التي أشار إليها يسوع 
بين الشخصيات الثاث الذين رأوا الرجل على قارعة الطريق بحاجة إلى مساعدتهم؟

 

 

هــة نحــو أولئــك  كمــا كان ُمشــتَركًا فــي تعليــم يســوع، فــإنَّ أقســى انتقاداتــه كانــت موجَّ
الذيــن ادَّعــوا التديُّــن ولكنهــم أظهــروا القليــل مــن االهتمــام آلالم اآلخريــن. »في مثل الســامري 
ــي النظــم  ــا ال تنحصــر ف ــا أنه ــة. ويُرين ــة الحقيقي ــة الديان ــا المســيح طبيع ــور لن ــح يُص الصال
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ــام بأعمــال المحبــة وبأعظــم خيــر لآلخريــن وبالصــالح  أو العقائــد أو الطقــوس بــل فــي القي
الحقيقــي« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة ٤٧0(.

يُشــير يســوع، فــي تعليمــه، إلــى شــخص غريــب، شــخص يُعتبــر غيــر ُمخلــٍص هلل، ليوضــح 
ــتمعيه  ــع ُمس ــر م ــو األم ــا ه ــه. وكم ــم أتباع ــون أنه ع ــن يدَّ ــع الذي ــوة هللا لجمي ــي دع ــا ه م
ــا يجــب أن نفعلــه لنــرث الحيــاة األبديــة، فهــو  األوائــل، عندمــا نأتــي إلــى يســوع ونســأله عمَّ

يوصينــا فــي النهايــة أن نذهــب ونكــون أقربــاء ألي شــخص فــي حاجــة.

٢١ آب )أغسطس(        األربعاء        

الرجل الغني ولعازر
فــي مثــل الرجــل الغنــي ولعــازر )انظــر إنجيــل لوقــا 1٦: 19-٣1(، يُقــارن يســوع بيــن حيــاة 
رجليــن — أحدهمــا غنــي، واآلخــر فقيــر ُمعــدم. وفــي غيــاب منظمــات الشــؤون االجتماعيــة، 
ــة، ومطابــخ الخيــر، كان مــن الشــائع أن يُمــارس المحتاجــون والمعاقــون  والمستشــفيات العامَّ
أو المحرومــون التســول خــارج بيــوت األغنيــاء. كان مــن الُمتوقَّــع أن يكــون األغنيــاء كُرمــاء فــي 
مشــاركة القليــل مــن ثروتهــم للتخفيــف مــن الُمعانــاة. ولكــن فــي هــذه القصــة، كان الرجــل 
ــم،  ــم األعظ ــوة، الُمعل ــم« )روح النب ــه الُمتألِّ ــات أخي ــرث لحاج ــا ال يكت ــانًا أنانيً ــي »إنس الغن
ــي  ــن ف ــاة؛ ولك ــاء الحي ــر أثن ــة ال تتغي ــا باقي ــاة كل منهم ــروف حي ــت ظ ــة 2٥2(. ظلَّ صفح

المــوت، حســب دينونــة هللا، انعكــس وضعهمــا بشــكل هائــل.

قــارن بيــن إنجيــل لوقــا 16: 1٩-31 وإنجيــل لوقــا 12: 13-21� مــا هــي أوجــه التشــابه 
تيــن، ومــا هــو الــدرس الــذي نتعلَّمــه منهمــا؟ واالختــاف بيــن هاتيــن القصَّ

 

تيــن بــأنَّ الرجليــن أصبحــا غنييــن عــن طريــق أي  ال يوجــد دليــل فــي أيٍّ مــن هاتيــن القصَّ
عمــل خاطــئ. فلربمــا اجتهــدا فــي أعمالهمــا، وأحســنا فــي إدارتهمــا، وقــد باركهمــا هللا. ولكــن 
يبــدو أن شــيئًا خاطئـًـا حــدث فــي مواقفهمــا تجــاه الحيــاة، وهللا، والمــال، واآلخريــن، وهــذا مــا 

كلَّفهمــا غاليًــا وإلــى األبــد.
ة  اســتناًدا إلــى التشــبيهات الســائدة عــن الحيــاة بعــد المــوت فــي زمــن يســوع، تُعلِّمنــا قصَّ
الرجــل الغنــي ولعــازر أنَّ القــرارات التــي نتخذهــا فــي هــذه الحيــاة لهــا أهميــة فــي الحيــاة 
ــى ُمســاعدتنا  ــون ويحتاجــون إل ــن يطلب ــك الذي ــا ألولئ ــي نســتجيب به ــة. والطريقــة الت التالي
هــي إحــدى الطــرق التــي تظهــر مــن خاللهــا قراراتنــا وأولوياتنــا. وكمــا بيَّــن »إبراهيــم« للرجــل 
ــرارات  ــاذ ق ــة التخ ــادات كافي ــن إرش ــر م م أكث ــدِّ ــدس يُق ــاب المق ــإنَّ الكت ــم، ف ــي الُمتأل الغن

أفضــل: »عندهــم موســى واألنبيــاء. ليســمعوا منهــم« )إنجيــل لوقــا 1٦: 29(.
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ــا، أو  ــالل امتالكه ــن خ ــت م ــواء كان ــى — س ــروة والغن ــراءات الث ــأنَّ إغ ــوع ب ــم يس علَّ
االحتفــاظ بهــا، أو الســعي إليهــا، يمكــن أن تبعدنــا بعيــًدا عــن ملكوتــه، وبعيــًدا عــن اآلخريــن 
وباتجــاه التمحــور حــول الــذات واالعتمــاد علــى النفــس. دعانــا يســوع أن نطلــب أواًل ملكوتــه 

وأن نشــارك البــركات التــي ننالهــا مــع الذيــن هــم حولنــا، خاصــة الذيــن هــم فــي حاجــة.

مهمـا كانـت حالتـك الماديـة، كيـف يمكنـك أن تحذر من أن تسـمح للمـال أو لمحبة 
ـا يجـب علـى المسـيحي أن يركز عليه فـي الحياة؟ المـال أن تُشـوِّه منظـورك عمَّ

٢٢ آب )أغسطس(        الخميس        

هؤالء األصاغر
ـا كان يمكن  فـي مناسـبة أخـرى عندمـا ُسـئل يسـوع وأعطـى جوابًا يختلـف اختالفًـا بيًِّنا عمَّ
توقعـه ورد فـي العظـة المدوَّنة في إنجيل متى 2٤، 2٥. جاء التالميذ إلى يسـوع وسـألوه بشـأن 
خـراب الهيـكل فـي أورشـليم وعـن موعـد عودة يسـوع )انظـر إنجيـل متـى 2٤: 1-٣(. الخالصة 
التـي اختتـم بهـا يسـوع إجابتـه الُمطوَّلـة عن هذا السـؤال أشـارت إلى إطعـام الجيـاع، وتقديم 
كأس مـاء للعطشـان، وإيـواء الغربـاء، وكسـوة العريـان، والعنايـة بالمرضـى، وزيـارة الذيـن هم 
فـي السـجون. وأكَّـد لهـم: »بمـا أنكـم فعلتمـوه — أو لم تفعلـوه — بأحد إخوتـي )أو أخواتي( 

هـؤالء األصاغـر فبـي قد فعلتـم« )انظـر إنجيل متـى 2٥: ٤0، ٤٥(.
هــذا ُمرتبــط باألســئلة التــي بــدأت هــذا التعليــم كمشــهد عــن الدينونــة األخيــرة. وعبــر كل 
م يســوع إجابــات أكثــر ُمباشــرة عــن أســئلة التالميــذ، ُمعطيـًـا  أصحــاح 2٤ مــن إنجيــل متــى، قــدَّ
د علــى الحاجــة »للســهر«  عالمــات وإنــذارات عــن خــراب أورشــليم وانقضــاء الدهــر، لكنــه شــدَّ
والعيــش األفضــل فــي ضــوء الوعــد بمجيئــه الثانــي. فــي الجــزء األول مــن إنجيــل متــى 2٥، 
يحــثُّ َمثـَـل العــذارى الحكيمــات والجاهــالت علــى الحاجــة لالســتعداد لعــودة غيــر ُمرتقبــة أو 
م الحاجــة لعيــش حيــاة فاضلــة ومنتجــة أثنــاء االنتظــار؛ ثــم  مرجــأة؛ ومثــل العبيــد الثالثــة يُقــدِّ

َمثـَـل الِخــراف والِجــداء هــو أكثــر تحديــًدا للمهــام التــي يجــب أن تشــغل شــعب هللا.

لنا يسوع هنا؟ لماذا ال يعتبر هذا خاًصا  الذي يقوله  اقرأ إنجيل متى 2٥: 31-46� ما 
باألعمال؟ ولكن ما الذي تُعلِّمه كلماته هنا عن المعنى الحقيقي المتاك إيماٍن يُنِقذ؟
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قـول يسـوع — بأننـا عندمـا نخـدم اآلخريـن، فنحـن نفعـل ذلـك لـه — يجـب أن يُغيِّر كل 
عالقاتنـا وتوجهاتنـا وتصرُّفاتنـا. تخيَّـل أنه باسـتطاعتك أن تدعو يسـوع لوجبة طعـام أو أن تقوم 
م تلـك الخدمات  بزيارتـه فـي المستشـفى أو السـجن. قـال يسـوع بأننـا نفعـل هـذا عندما نُقـدِّ

مها يسـوع لنـا بهـذه الطريقة! ق يُقدِّ ألشـخاص فـي مجتمعنـا. يـا لهـا من فرصـة ال تُصـدَّ

اقـرأ بـروح الصـاة مـا قالـه يسـوع فـي تلـك اآليـات� كيـف لنـا أن نفهـم الفكـرة أنَّ 
يسـوع يُعـادل نفسـه بالجياع والُعـراة والمسـجونين؟ أي إلتزام قوي يضعـه هذا علينا 

وعلـى طريقة عيشـنا؟

٢٣ آب )أغسطس(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة مــن مشــتهى األجيــال الفصــل الــذي بعنــوان 
ــة  ــط«، صفح ــاء فق ــوان »كأس م ــذي بعن ــل ال ــة ٤٧0-٤٧٦؛ والفص ــح، صفح ــامري الصال »الس
٦0٥-٦10؛ ومــن المعلــم األعظــم الفصــل الــذي بعنــوان »ُهــوَّة عظيمــة قــد أثبتــت«، صفحــة 

2٥1 - 2٦٤؛ والفصــل الــذي بعنــوان »مــن هــو قريبــي؟«، صفحــة ٣٧9-٣92.
»المســيح ينقــض حائــط الســياج، ســياج محبــة الــذات والتعصــب القومــي الفاصــل، ويُعلِّــم 
النــاس المحبــة لــكل األســرة البشــرية. وهــو يرفــع النــاس مــن الدائــرة الضيقــة التــي تفرضهــا 
ــا  ــازات المجتمــع الزائفــة. وهــو ال يجعــل فرقً ــة وامتي أنانيتهــم، ويلغــي كل الحــدود اإلقليمي
ــى كل إنســان  ــا أن ننظــر إل ــاء واألعــداء. وهــو يُعلِّمن ــن األصدق ــاء، أو بي ــاء والغرب ــن األقرب بي
محتــاج علــى أنــه قريبنــا، وإلــى العالــم علــى أنــه حقلنــا وميــدان عملنــا« )روح النبــوة، خواطــر 

مــن جبــل البركــة، صفحــة ٤٧٣(.
ــو دون  ــا ه ــكل م ــيحية، ف ــي للمس ــاس الحقيق ــو المقي ــي ه ــون الذهب ــاس القان »إنَّ مقي
ذلــك هــو خــداع. إنَّ الديــن الــذي يجعــل النــاس يقللــون مــن قيمــة الخالئــق البشــرية، الذيــن 
رهــم المســيح تقديــرًا عظيًمــا بحيــث بــذل نفســه ألجلهــم، الديــن الــذي يجعلنــا عديمــي  قدَّ
االكتــراث لحاجــات النــاس أو آالمهــم أو حقوقهــم هــو ديــن زائــف. إننــا إذ نســتهين بحاجــات 
ــاس  ــون الن ــيح. فلك ــة للمس ــا خون ــى أنن ــن عل ــن نبره ــاة، فنح ــن والخط ــراء والمتألمي الفق
يتَّخــذون اســم المســيح ألنفســهم فــي حيــن أن حياتهــم تجحــد صفاتــه، لذلــك فــإنَّ للمســيحية 

قــوة ضئيلــة فــي العالــم« )روح النبــوة، خواطــر مــن جبــل البركــة، صفحــة ٥٧٣(.
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أسئلة للنقاش
1� أي فقرة من الفقرات التي درستها هذا األسبوع هي المفضلة لديك؟ ولماذا؟

2� انظــر إلــى مــا كتبتــه إلــن هوايــت عــن كيــف أنَّ »الديــن الذيــن يجعلنــا عديمــي 
االكتــراث لحاجــات النــاس أو آالمهــم أو حقوقهــم، هــو ديــن زائــف«� لمــاذا يجــب 
علينــا أن نكــون حذريــن مــن تجنُّــب الوقــوع فــي الفــخ الســهل لاعتقــاد بأننــا طالمــا 

نملــك »الحــق« )الــذي نمتلكــه فعــًا(، فــا شــيء يوجــب االهتمــام؟

ا يستلزم امتاك »الحق« أيًضا؟ 3� كيف تظهر لنا اآليات في دراسة يوم الخميس عمَّ

ــي ووكالء  ــبة لمواطن ــاة بالنس ــة للحي ــة مختلف ــوع طريق ــم يس ــت تعالي ــص: قدم ملخ
ــع يســوع وردد صــدى التركيــز  مملكــة هللا. وفــي بنائــه علــى أســاس أســفار العهــد القديــم، وسَّ
ًدا علــى أن أتباعــه سيعيشــون كشــعب عطــوف  علــى االهتمــام بالفقــراء والمظلوميــن، مشــدِّ

ورحيــم وهــم فــي انتظــار عودتــه.
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* ٢٤-٣٠ آب )أغسطس(    الدرس التاسع    

الخدمة في كنيسة العهد الجديد

السبت بعد الظهر
ــل  ــرس ٤: ٣٢-٣٧؛ إنجي ــال ال ــل ٢: ٤٢-٤٧؛ أعم ــال الرس ــبوعية: أعم ــع األس المراج
متــى ٢٥: ٣٨، ٤٠؛ أعمــال الرســل ٩: ٣٦؛ ٢كورنثــوس ٨: ٧-١٥؛ روميــة ١٢؛ يعقــوب ٢: ١-٩.

آيـة الحفـظ: »الديانـة الطاهـرة النقيـة عنـد هللا اآلب هـي هـذه: افتقـاد اليتامـى 
واألرامـل فـي ضيقتهـم، وحفـظ اإلنسـان نفسـه با دنـس من العالـم« )يعقـوب 1: 2٧(�

اآليــات المعروفــة بالمأموريــة العظيمــة )إنجيــل متــى 2٨: 1٨-20( هــي مــن بيــن األكثــر 
شــهرة فــي الكتــاب المقــدس، علــى األقــل بيــن المســيحيين. وغالبًــا مــا ُوِصَفــت هــذه اآليــات 
علــى أنهــا بيــان مهمتنــا أو مرســليتنا وقــد كانــت مصــدر إلهــام وإيحــاء لــكل أنــواع  الخدمــة 
ــى كل  ــات، ذهــب المســيحيون إل ــرًا بهــذه اآلي ــة. بالفعــل، تأثُّ والنهضــات والمشــاريع الكرازي

أرجــاء العالــم، وأحيانًــا بتكلفــة شــخصية كبيــرة، لغــرض نشــر اإلنجيــل.
ــدوا، ويُعلِّمــوا النــاس  ومــا الــذي قالــه يســوع فــي المأموريــة العظمــى؟ أن يتلمــذوا، ويُعمِّ
أن »يحفظــوا جميــع أن أوصيتكــم بــه« )إنجيــل متــى 2٨: 20(. وكمــا رأينــا، الكثيــر جــًدا ممــا 
ــن  ــك الذي ــن، وأولئ ــاج، والمتألمي ــي احتي ــن هــم ف ــام بالذي ــق باالهتم ــه يســوع يتعلَّ ــا ب أمرن
هــة  ــات الموجَّ ــأنَّ هــذه التوصي ــر ب ــا أن نتذكَّ ــه، علين ال يســتطيعون االهتمــام بأنفســهم. وعلي
ــات جديــدة فــي حــدِّ ذاتهــا، أو شــيئًا لــم يســمعوه أو  لتالميــذ يســوع األوائــل لــم تكــن ُمهمِّ
يــروه مــن قبــل، بــل بالحــري كان استرســااًل واســتمراًرا لُمرســلية يســوع التــي كان يعملهــا فيمــا 
بينهــم. وعلــى ذلــك، يمكــن رؤيــة هــذا الجانــب مــن تعليــم يســوع بــكل وضــوح فــي حيــاة 

مجتمــع الكنســية الجديــدة كجــزء مــن إتمــام المأموريــة العظمــى.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٣١آب )أغسطس(. * تعمَّ
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6٥

٢٥ آب )أغسطس(        األحد        

نوع جديد من المجتمع
ــن  ــدد المؤمني ــوم الخمســين، ازداد ع ــي ي ــدس ف ــروح الق ــزول ال ــود يســوع ون ــد صع بع
ــاع يســوع،  ــًدا مــن المجتمــع وســط أتب ــا جدي ــى، نوًع ــرة وأنشــأوا الكنيســة األول بســرعة كبي
والــذي كان مبدئيًــا تحــت قيــادة تالميــذه األصلييــن. غيــر أن هــذا المجتمــع الجديــد لــم يكــن 
ــة يســوع  ــم وخدم ــى تعالي ــا عل ــل باألحــرى، كان مبنيً ــم؛ ب ــا بينه ُمجــرَّد شــيء ابتكــروه فيم

ــاء. ــة واألنبي ــخ الطويــل لألســفار العبراني وُمســتمًدا مــن التاري

ــر  ــزه كعناص ــذي تُميِّ ــا ال ــل 4: 32-3٧� م ــال الرس ــل 2: 42-4٧ وأعم ــال الرس ــرأ أعم اق
ــى؟ ــة األول ــع الكنيس ــات لمجتم ــذه المواصف ــي ه ــية ف أساس

 

في حين يبدو أنَّ اإلسرائيليين قد فشلوا في العيش حسب خطَّة المجتمع العادل والسخي 
ية تعليم »لن يكون فقير بينكم« )تثنية 1٥: ٤  الكريم، أخذ ُمجتمع الكنيسة األولى وبكل جدِّ
ترجمة كتاب الحياة(. كان أحد أوجه التعبير العملي إليمانهم هو مشاركة مواردهم المادِّيَّة — 
إلى درجة بيع أرض والمساهمة بثمنها الذي بيعت به )انظر أعمال الرسل ٤: ٣٤- ٥: 2( — لسدِّ 
حاجة إخوتهم المؤمنين، وكذلك ليكونوا بركة لمن هم خارج المجتمع الناشئ حديثًا، وبشكل 

خاص من خالل خدمة الشفاء )انظر أعمال الرسل ٣: 1-11؛ أعمال الرسل ٥: 12-1٦(.
ــا )مدينــة فاضلــة( بــأي طريقــة نتخيلهــا. فــإذ  ومــع ذلــك، لــم يكــن هــذا المجتمــع مثاليً
تكاثــر عــدد المؤمنيــن، بــدأ النــزاع حــول إدارة هــذه المــوارد، خاصــة فيمــا يتعلَّــق بالتوزيــع 
اليومــي للطعــام بالنســبة لألرامــل )انظــر أعمــال الرســل ٦: 1(. التالميــذ، الذيــن كانــوا القــادة 
الفعلييــن للمجموعــة، أرادوا أن يُركِّــزوا علــى الكــرازة والتعليــم باإلنجيــل. ولكــي يتعاملــوا مــع 

الوضــع الراهــن، كانــوا بحاجــة لعمــل إعــادة تنظيــم هــام.
ــا  ــة. ربم ــع الكنيس ــة لمجتم ــور العملي ــوا باألم ــال ليهتم ــبعة رج ــن س ــمَّ تعيي ــذا، ت وهك
كان هــذا هــو أول اعتــراف بالخدمــات والقــدرات المتنوعــة والُمختلفــة ليتــم ممارســتها فــي 
الكنيســة؛ وفــي ذات الوقــت، أظهــرت أهميــة الخدمــة العمليــة لحيــاة وشــهادة الكنيســة. »إنَّ 
ــد موســى  ــي عه ــًدا لرؤســاء شــعب هللا ف ــت ُمرش ــي كان ــة الت ــوى والعدال ــادئ التق ــس مب نف
وداود، كان يجــب أن يتبعهــا أولئــك الذيــن أعطــى لهــم حــق اإلشــراف والمناظــرة علــى كنيســة 
هللا المنظمــة حديثـًـا فــي عهــد اإلنجيــل« )روح النبــوة، كتــاب أعمــال الرســل، صفحــة ٧٤، ٧٥(.

ــا أن  ــف يمكنن ــع األول� كي ــك المجتم ــي ذل ــف كان الوضــع ف ــل كي حــاول أن تتخيَّ
ــوم؟ ــادئ الي ــك المب نعكــس نفــس تل
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٢٦ آب )أغسطس(        االثنني        

خدمة طابيثا وشهادتها
إذ بــدأت الكنيســة فــي االنتشــار — كمــا تنبَّــأ يســوع — »فــي أورشــليم وفــي كل اليهوديــة 
والســامرة وإلــى أقصــى األرض« )أعمــال الرســل 1: ٨(، اعتنــق مؤمنــون جــدد إيمــان وخدمــة 
ــا. مــن  ــة ياف ــة — فــي مدين ــه غزال ــذي ترجمت ــا — ال ــن هــؤالء كانــت طابيث يســوع. مــن بي
الواضــح أنهــا أخــذت بشــكل جــاد وخــاص توصيــة يســوع أنهــا عندمــا تكســو العريــان، فإنهــا 

تفعــل ذلــك ليســوع نفســه )انظــر إنجيــل متــى 2٥: ٣٨، ٤0(.

اقــرأ وصــف طابيثــا وخدمتهــا فــي أعمــال الرســل ٩: 36� كيــف يمكــن لحياتــك وخدمتك 
أن توصــف بصــورة ُمشــابهة لمــا ورد فــي هــذه اآليــة؟ كيــف تحــب أن يتــم وصفك؟

 

يبــدو بــأنَّ خدمــة طابيثــا كانــت إلــى درجــة عاليــة حتــى اُطلِــق عليهــا وصــف »تلميــذة« 
)انظــر أعمــال الرســل 9: ٣٦( وإخالصهــا، ونشــاطها، وتركيزهــا علــى اآلخريــن كانــت معروفــة 

حتــى أبعــد مــن حــدود بلدتهــا.
لوفاة  استجابة  أن يحضر  يافا  منه سكان  القريبة، وطلب  لّدة  لبلدة  زيارة  كان بطرس في 
طابيثا الُمفاجئة )انظر أعمال الرسل 9: ٣٧-٤1(. وعند وصوله إلى يافا، قوِبل بطرس بجمع من 
الناس الذين كانت طابيثا قد ساعدتهم من خالل عملها من أجل الفقراء. لقد أروه المالبس التي 

كانت قد صنعتها وأخبروه بدون شك قصًصا كثيرة عن مساعدتها لهم ولغيرهم.
ى بطـرس مـن أجل طابيثـا وأعادها هللا إلى الحيـاة، بالطبع، ليس مـن ضمان بأنَّ  بعدهـا صلَـّ
الحيـاة سـتكون دائًمـا جيـدة ألولئـك الذيـن يُكرِّسـون حياتهم لخدمـة اآلخرين. وعلـى أي حال، 
فـإنَّ طابيثـا كانـت قد قاسـت المـرض والمـوت، واْسـِتَفانُوَس، أحـد أوائـل الشمامسـة الذين تمَّ 
تعيينهـم لخدمـة األرامـل فـي الكنيسـة، أصبـح أيًضا الشـهيد األوَّل )انظـر أعمال الرسـل ٧: ٥٤-

٦0(. إنَّ حيـاة الخدمـة ليسـت طريًقـا ممهـدة؛ أحيانًا قـد تكون األكثـر وعورة. 
ــه، فــي هــذه القصــة اســتخدم هللا االعتــراف بمحبتــه وقدرتــه فــي كل مــن حيــاة  غيــر أنَّ
ــا فــي يافــا  ــا: »فصــار ذلــك معلوًم ــاس فــي ياف ــا علــى الن ــرًا قويً ــا ليحــدث تأثي ومــوت طابيث

ــرب« )أعمــال الرســل 9: ٤2(. ــرون بال ــا، فآمــن كثي كله

لــو كان لــك أن تمــوت، فهــل ســتكون مســاهمتك مدعــاة للحــزن واالفتقــاد مثلما كان 
الحــزن علــى خدمــة طابيثــا؟ كيــف يمكننــا أن نتــرك إرثـًـا أو ِذكــًرا أفضــل فــي مجــال 
الخدمــة؟ مــا هــي المهــارات الحرفيــة التــي تمتلكهــا — مثــل مهــارات وِحــرف طابيثــا 

فــي صنــع المابــس — يمكنــك اســتخدامها فــي خدمــة اآلخريــن؟
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6٧

٢٧ آب )أغسطس(        الثاثاء        

العطاء كطريق للمشاركة
ــم.  ــن األم ــل بي ــر اإلنجي ــة نش ــه خدم ــى عاتق ــس عل ــذ بول ــدده، أخ ــه وتج ــد اهتدائ بع
ــن األصــول والجــذور  ــة بي ــة حــول العالق ــار تســاؤالت مهم ــه أث ــذي منحــه هللا ل ــاح ال والنج
اليهوديــة لإليمــان المســيحي المنبثــق وبيــن أتبــاع يســوع الجــدد مــن األمــم. تــم عقــد مجمــع 
ــب  ــر وطل ــي أورشــليم لمناقشــة األم ــاع ف ــم لالجتم ــود واألم ــن اليه ــادة مســيحيين م ــن ق م
ن فــي  إرشــاد هللا بالنســبة لهــذه المســائل واألســئلة المعقــدة. االجتمــاع ومــا نتــج عنــه ُمــدوَّ

ــال الرســل األصحــاح 1٥. أعم
ولكــن، فــي تقريــر بولــس عــن هــذا االجتمــاع الــوارد فــي غالطيــة 2، يضيــف عنصــرًا ُمهًمــا 
آخــر إلــى التوصيــات التــي تســلَّمها مــن مجمــع أورشــليم لخدمتــه الُمســتمرة بيــن األمــم: »أن 

نذكــر الفقــراء. وهــذا عينــه كنــُت اعتنيــت أن أفعلــه« )غالطيــة 2: 10(.
اســتمر بولــس فــي مواصلــة هــذا الهــدف شــخصيًا )انظــر، مثــاًل، أعمــال الرســل 20: ٣٥( 
ــع بولــس رؤيتــه للمجتمــع  وعلــى مــدى خدمتــه. ومثــل الكنيســة األولــى فــي أورشــليم، وسَّ

ــن. المســيحي ليضــم كل اإلخــوة المؤمني

اقرأ 2كورنثوس 8: ٧-1٥� كيف يربط بولس بين اإلنجيل والعطاء بسخاء؟

 

اْســتَْخَدَم بولــس أيًضــا مرجعيــن اثنيــن مــن العهــد القديــم ليحــث المؤمنيــن علــى الســخاء 
واالهتمــام بإخوتهــم المؤمنيــن فــي الظــروف الصعبــة. لقــد استشــهد بقصــة ســخاء هللا فــي 
توفيــر المــن لإلســرائيليين فــي البريــة كنمــوذج للعطــاء والمشــاركة وســط المجتمــع الواســع 
للكنيســة )انظــر 2كورنثــوس ٨: 1٥(. واقتبــس أيًضــا مــن مزمــور 112: 9- »فــرّق أعطــى 

ــد« )2كورنثــوس 9: 9(. ــى األب ــرّه يبقــى إل المســاكين. ب
حــثَّ بولــس قـُـرَّاءه ألن يُعطــوا عــن قصــد، وألن يضعــوا جانبًــا بانتظــام جــزًءا مــن دخلهــم 
ــع  ــتهم لجم ــارة كنيس ــس بزي ــو أو تيط ــوم ه ــن يق ــوا حي ــهل أن يُعط ــن الس ــون م ــى يك حت
العطــاءات وإرســالها إلــى المســيحيين المحتاجيــن فــي أورشــليم. لقــد اســتخدم مثــال إحــدى 
ع كنائــس أخــرى لســخاء مماثــل. كتــب بولــس: »فــإنَّ القديســين، إذ يختبــرون  الكنائــس ليُشــجِّ
ــدون هللا علــى طاعتكــم فــي الشــهادة إلنجيــل المســيح وعلــى الســخاء  هــذه الخدمــة، يُمجِّ

الطوعــي فــي مشــاركتكم لهــم وللجميــع« )2كورنثــوس 9: 1٣(.

كيــف يجــب أن نضــع أولويــة العطــاء عندمــا ال نســتطيع أن نُعطــي لــكل غــرض أو 
حاجــة تُعــرض علينــا؟
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٢٨ آب )أغسطس(        األربعاء        

دليل بولس لعيشة ومحبة جيدة
ــة بتفســيرها العميــق للتعليــم العظيــم للخــالص  اشــتهرت رســالة بولــس إلــى أهــل رومي
باإليمــان مــن خــالل مــوت المســيح. ولكــن بعــد 11 إصحاًحــا مــن هــذا التعليــم، هنــاك تغييــر 
ــة، ترتكــز  ــدة وفاضل ــة جي ــا لعيشــة ومحب ــاًل عمليً ــس دلي م بول ــدِّ ــز والتشــديد. يُق ــي التركي ف
ــا  ــم أيه ــب إليك ــل: »فأطل ــة اإلنجي ــوع وقص ــي يس ــرت ف ــا ظه ــه كم ــة هللا ومحبت ــى نعم عل
ــم  ــد هللا، عبادتك ــة عن ــة مرضي س ــة ُمقدَّ ــة حيَّ ــادكم ذبيح ــوا أجس م ــة هللا أن تُقدِّ ــوة برأف اإلخ
العقليــة« )روميــة 12: 1(. فــي واقــع األمــر، يقــول بولــس أنَّــه بســبب مــا فعلــه هللا ألجلنــا فــي 

ــا. يســوع، هكــذا يجــب أن نعيــش ونحي

ــص روميــة 12، والحــظ بشــكل خــاص التوصيــات لمحبــة اآلخريــن والعنايــة  اقــرأ ولخِّ
بهــم، خاصــة أولئــك الذيــن هــم فــي احتيــاج وعــوز�

 

بمعنــى مــا، روميــة 12 يعمــل كأنــه ُملخــص للكثيــر مــن المواضيــع التــي يوليهــا بولــس 
اهتماًمــا تفصيليًــا أكثــر، فــي بعــض رســائله األخــرى. إنــه يتكلــم عــن األدوار المختلفــة 
والمواهــب المختلفــة داخــل جســد الكنيســة، شــاماًل بذلــك خدمــة وتشــجيع اآلخريــن، 
ــل يجــب  ــور فقــط، ب والعطــاء بســخاء )انظــر األعــداد ٣-٨(. ولكــن ال يجــب أداء هــذه األم

ــداد 11-9(. ــر األع ــة )انظ ــيء — بمحب ــوق كل ش ــاس — وف ــد، بحم ــكل جي ــا بش أداؤه
يصــف بولــس بمصطلحــات عمليــة معنــى هــذا النــوع مــن الحيــاة. إنــه يحــثُّ المؤمنيــن 
ــاع  ــوا ُصنَّ ــن، وأن يكون ــن بالمُحتاجي ــاد، وُمهتمي ــات واالضطه ــي الضيق ــن ف ــوا صابري ألن يكون
ــر  ــوا الش ــابًقا — وأن يواجه ــا س ــا رأين ــن — وكم ــكان ممك ــي أي م ــت وف ــي أي وق ــالم ف س

ــة 12: 20، 21(. ــر )انظــر رومي ــوا الشــر بفعــل الخي ــم باللطــف، ويغلب والظل
ــص معنــى العيــش كشــخص جديــد، يخــدم هللا بصــورة فرديــة وكجــزء  هــذا األًصحــاح يُلخِّ
ــم،  ــم، وأولياته ــدد ليســوع أن حياته ــاع الج ــس هــؤالء األتب ــر بول ــان. أخب ــع اإليم ــن مجتم م
ــى  ــه عل ــه يســوع مــن أجلهــم بموت ــر بســبب اســتجابتهم لمــا فعل وأفعالهــم يجــب أن تتغي
الصليــب والرجــاء بالحيــاة األبديــة. وإذ كانــوا يعيشــون فــي مجتمــع ظالــم وقــاٍس فــي كثيــر 
مــن األحيــان فــي قلــب اإلمبراطوريــة الرومانيــة، أوصاهــم بولــس أن يعيشــوا بشــكل ُمختلــف: 

ــروا عــن شــكلكم بتجديــد أذهانكــم« )روميــة 12: 2(. »ال تُشــاكلوا هــذا الدهــر، بــل تغيَّ

ــي  ــا ف ــاج أن تقاومه ــي تحت ــات والممارســات الت ــاع أو التصرف ــا هــي بعــض الطب م
ــا هــذا؟ ــي يومن ــع ليســوع ف ــش وتحــب كتاب ــك لتســاعدك أن تعي مجتمع
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6٩

٢٩ آب )أغسطس(        الخميس        

يعقوب »العادل« )البار(
يُشــير التقليــد المســيحي إلــى أنَّ يعقــوب، األخ أو األخ غيــر الشــقيق ليســوع، أصبــح قائــًدا 
للكنيســة األولــى فــي أورشــليم وكان هــو يعقــوب الــذي تــرأس المجمــع فــي أورشــليم )انظــر 
أعمــال الرســل 1٥، وأيًضــا غالطيــة 1، 2(. إذا كان األمــر كذلــك، فمــن المحتمــل أنــه هــو مؤلِّــف 

الرســالة المحفوظــة فــي الكتــاب المقــدس باســم رســالة يعقــوب.
كان اســم يعقــوب اســًما شــائًعا فــي ذلــك الوقــت، ولكــن إذا كانــت هــذه األســماء تُشــير 
إلــى نفــس الشــخص، فقــد يكــون هــو أيًضــا قائــد الكنيســة المعــروف بـــ يعقــوب »العــادل« 
أو »البــار«، الــذي يُشــير إلــى أنــه كان قائــًدا حكيًمــا أعطــى أولويــة مناســبة لمعاملــة اآلخريــن 
ــاب  ــه »كت ــذي يحمــل اســمه بأن ــاب ال ــَف الكت ــد ُوِص شــين والمســحوقين. لق ــم بالُمهمَّ واهت

ــز علــى التقــوى العمليــة والعيــش بحكمــة كأتبــاع هلل. أمثــال العهــد الجديــد«، إذ ركَّ
اقـًـا لتذكيــر قُرَّائــه المســحيين أن »يكونــوا عامليــن بالكلمــة،  كان مؤلــف رســالة يعقــوب توَّ
ال ســامعين فقــط خادعيــن نفوســكم« )يعقــوب 1: 22(، وأن الديانــة الطاهــرة -النقيــة والباقيــة 
فــي نظــر هللا — هــي التركيــز علــى االهتمــام بالمحتاجيــن والمظلوميــن ومقاومــة التأثيــرات 

الُمفســدة فــي المجتمــع الُمحيــط بهــم )انظــر يعقــوب 1: 2٧(.

اقــرأ يعقــوب 2: 1-٩ و يعقــوب ٥: 1-٥� كيــف يختلــف موقــف يعقــوب نحــو األغنيــاء 
عمــا يُمــارس عــادة فــي معظــم المجتمعــات؟ مــا هــي توصياتــه الخاصــة حــول كيفيــة 

ُمعاملــة الفقــراء واألغنيــاء ضمــن مجتمــع الكنيســة؟

 

ــي بــركات هللا لهــم — لــن  ــي الخيــر لشــخص مــا — حتــى تمنِّ يُجــادل يعقــوب بــأن تمنِّ
تمنحهــم إال تعزيــة قليلــة إذا كانــوا يتألمــون مــن البــرد والجــوع. لكــنَّ توفــر الطعــام الفعلــي 
ــر مــن  ــم أكث ــار اهتمــام به ــر عــن، أو إظه ــي التعبي ــدة ف ــا وفائ ــر نفًع والكســاء ســيكون أكث
كل المشــاعر والتمنيــات الطيبــة والنبيلــة )انظــر يعقــوب 2: 1٤-1٦(. يســتخدم يعقــوب هــذا 
كمثــال للتفاعــل بيــن اإليمــان واألعمــال فــي ســياق عالقتنــا مــع هللا. ويكــرر أيًضــا )يعقــوب 2: 
٨( الــذي علَّــم بــه يســوع عــن محبــة القريــب كنفســك، ُمظهــرًا كيــف يجــب أن تُطــاع هــذه 
ــح الخــالص  ــس لرب ــن، لي ــة هلل ولآلخري ــي خدم ــاش ف ــا تُع ــة. إنه ــاة اليومي ــي الحي ــة ف الوصي

ولكــن ألنهــا إعــالن عــن اإليمــان الحقيقــي.

ل الغني على الفقير؟ لماذا من السهل جًدا، حتى بطريقة ال شعورية، أن نُفضِّ
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٧0

٣٠ آب )أغسطس(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة مــن خدمــة المجتمــع، الفصــل الــذي بعنــوان 
ــذي  ــل ال ــل، الفص ــال الرس ــاب أعم ــن كت ــة ٦٦، ٦٧؛ م ــا«، صفح ــا وتأثيره ــا — خدمته »طابيث
ــوان  ــذي بعن ــوان »كنيســة ســخيَّة«، صفحــة 2٨٦-29٤؛ مــن خدمــة المجتمــع، الفصــل ال بعن

»هــذه هــي الديانــة الطاهــرة النقيــة«، صفحــة ٣٥-٤1.

ــة  ــى بالنفــوس الحزين ــادرة أن تعن ــم كنيســة ق ــة ليُقي ــه الغالي ــص حيات ــذل الُمخلِّ »لقــد ب
بــة. وقــد تكــون هنالــك جماعــة مــن المؤمنيــن الفقــراء غيــر المتعلميــن وغيــر  الُمجرَّ
المعروفيــن، ومــع ذلــك ففــي المســيح يمكنهــم القيــام بعمــل فــي البيــت وفــي البيئــة وفــي 
ــة« )روح  ــدى كاألبدي ــد الم ــم بعي ــيكون تأثيره ــدة، وس ــم البعي ــي األقالي ــى ف ــة وحت الكنيس

ــة ٦09(. ــال، صفح ــتهى األجي ــوة، مش النب
»إن السـخاء غيـر األنانـي مأل قلوب أفراد الكنيسـة األولـى فرًحا عظيًما طاغيًـا ألن المؤمنين 
علمـوا أنَّ جهودهـم أعانـت علـى إيصـال رسـالة اإلنجيـل إلـى مـن كانوا فـي الظلمة. لقد شـهد 
إحسـانهم علـى أنهـم لـم يقبلوا نعمـة هللا باطاًل. أي شـيء يمكن أن يُثمر مثل ذلك السـخاء غير 
تقديـس الـروح؟ لقـد كان هـذا السـخاء معجـزة من معجـزات النعمة فـي نظـر المؤمنين وغير 

المؤمنيـن« )روح النبـوة، كتاب أعمال الرسـل، صفحة 29٣-29٤(.

أسئلة للنقاش: 
1� كيــف يمكــن لمجتمــع كنيســتك أن يُصبــح أكثــر تشــابًها مــع الــذي ُوِصــَف فــي 
األصحاحــات األولــى مــن ســفر أعمــال الرســل؟ مــا هــي بعــض الخطــوات العمليــة 
التــي يمكــن أن تتخذهــا القيــادة فــي كنيســتك لتشــجيع الكنيســة فــي هــذا االتّجــاه؟

2� إنَّ كنيســة األدفنتســت الســبتيين حــول العالــم تســتخدم بعــض المبــادئ 
التــي نوقشــت فــي درس هــذا األســبوع لتحــدد كيفيــة توزيــع وُمشــاركة العشــور 
ــوع  ــزات هــذا الن ــد وممي ــم� مــا هــي فوائ ــن مختلــف أجــزاء العال والتقدمــات بي

ــم؟ ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــوارد ف ــاركة الم ــام لمش ــن النظ م

صــة فــي روميــة 12 مثــًا،  3� هــل التوصيــات الخاصــة بالعيــش، مثــل تلــك الُملخَّ
هــي توصيــات واقعيــة، وعمليــة — تصلــح للتطبيــق والعيــش فــي »العالــم 
ــين  يس ــة لقدِّ ــور مثالي ــبه بص ــا أش ــاع بأنه ــا اإلنطب ــا تعطين ــي«؟ — أم أنه الحقيق

ن؟ ــوَّ ــاج ُمل ــذ زج ــى نواف عل

4� اآليات في يعقوب ٥: 1-٥ تستخدم لغة عنيفة تردد صدى نوع اإلنذارات القاسية 
التي أعطاها أنبياء العهد القديم� لماذا يُعتبر هذا األسلوب القوي مناسًبا وضروريًا؟
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٧1

زيــن بمأموريــة يســوع وقــوة الــروح القــدس، انطلــق التالميــذ  ملخــص: مدفوعيــن وُمحفَّ
ت  والمؤمنــون األوائــل لمشــاركة رســالة وخدمــة يســوع علــى أوســع نطــاق ممكــن. وإذ اســتمدَّ
ــا  الكنيســة األولــى تعاليمهــا مــن تعاليــم يســوع واألســفار العبرانيــة، أصبحــت الكنيســة نوًع
ــل  ــي داخ ــوا ف ــواء كان ــن، س ــع المحتاجي ــون م ــا يملك ــاركين م ــع، مش ــن المجتم ــًدا م جدي
لة  مجتمعهــم أو أبعــد منــه. وحــثَّ القــادة المســيحيون األوائــل، بمثالهــم وتعاليمهــم الُمســجَّ
فــي رســائلهم إلــى هــذه الكنائــس، حثــوا المؤمنيــن علــى أن يعيشــوا حيــاة اإليمــان  واإلخــالص 

والخدمــة، خاصــة إلــى أولئــك الذيــن هــم فــي احتيــاج.
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٧2

* ٣١ آب )أغسطس( - ٦ أيلول )سبتمرب(    الدرس العارش    

العيش ِوفًقا لإلنجيل

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: روميــة ٨: ٢٠-٢٣؛ إنجيــل يوحنــا ٣: ١٦، ١٧؛ إنجيــل متــى ٩: 

ــا ١٤: ٦، ٧. ــا يوحن ــا ٣: ١٦، ١٧؛ رؤي ٣٦؛ أفســس ٢: ٨-١٠؛ ١يوحن

آية الحفظ: »ألنكم بالنعمة ُمخلَّصون، باإليمان، وذلك ليس منكم� هو عطية هللا� ليس 
من أعمال كيا يفتخر أحد� ألننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع ألعمال صالحة، 

ها لكي نسلك فيها« )أفسس 2: 10-8(� قد سبق هللا فأعدَّ

م عـن وصايـا هللا، ومطاليبـه أو إرشـاداته وتعليماتـه، نتعرَّض لخطـر — أو حتى  حالمـا نتكلَـّ
نواجـه تجربـة — االعتقـاد أو التفكيـر أنه بطريقة ما يمكننا أن نكتسـب أو نُسـاهم في خالصنا 
أو نحصـل علـى فضـل هللا. لكـن الكتـاب المقـدس يُخبرنـا مـراًرا وتكـراًرا بأننـا ُخطـاة ُمخلَّصون 
بنعمـة هللا مـن خـالل يسـوع وموتـه البديـل ألجلنـا علـى الصليـب. مـا الذي فـي اسـتطاعتنا أن 
نضيفـه إلـى هـذا بـأي طريقـة؟ أو، كمـا كتبـت ألـن هوايـت: »لـو أنك جمعـت مًعـا كل ما هو 
س ونبيـل وجميـل في اإلنسـان ثم عرضت الموضـوع على مالئكـة هللا لينظروا إلى  حسـن وُمقـدَّ
هـذه األمـور  علـى أنَّ لهـا دوًرا فّعااًل في خالص النَّفس البشـرية أو في اسـتحقاقها، سـيتم رفض 

هـذا العـرض أو االقتـراح باعتبـاره خيانـة« )روح النبـوة، اإليمان واألعمـال، صفحة 2٤(.
وهكــذا، وباإلضافــة إلــى ذلــك، فحتــى أعمــال الرحمــة واللطــف والعطــف التــي نقــوم بهــا 
نحــو مــن هــم فــي احتيــاج يجــب أال يُنظــر إليهــا علــى أنهــا مفروضــة أو قانونيــة. علــى نقيــض 
ــا للخــالص، فــإّن َالرابــط بيــن محبــة هللا واهتمامــه  ــا وتقديرن ــا إذ ننمــو فــي فهمن ذلــك، فإنن
بالفقــراء والمظلوميــن ســينتقل إلينــا، نحــن المتلقيــن لمحبتــه. لقــد أُعيطنــا، وهكــذا ســنعطي. 

عندمــا نــرى كــم أحبنــا هللا، نــرى أيًضــا كــم يحــب اآلخريــن ويدعونــا لمحبتهــم، كذلــك.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٧ أيلول )سبتمبر(. * نرجو التعمَّ
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٧3

١ أيلول )سبتمرب(        األحد        

»ألنه هكذا أحبَّ هللا…«
ـــم…« — والكلمـــة  ـــه هكـــذا أحـــبَّ هللا العال ـــا ٣: 1٦ »ألن ـــل يوحن ـــي إنجي ـــة ف ـــول اآلي تق
ـــم.‹ ـــان منظ ـــق، كي ـــا ُخلِ ـــم كم ـــي ›العال ـــي kosmos، وتعن ـــة ه ـــة اليوناني ـــي اللغ ـــة ف  األصلي

SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 929. هـــذه اآليـــة هـــي عـــن الخـــالص للبشـــرية، 
ـــا. ـــام أيًض ـــكل ع ـــة بش ـــى الخليق ـــا عل ـــا آثاره ـــالص له ـــة الخ ـــن خط ولك

اقرأ رومية 8: 20-23� ما الذي تُعلِّمنا إياه هذه اآليات عن المنحى األوسع لخطة الخاص؟

 

ــه الشــخصية  ــا فــي عالقت ــد واحــد، الخــالص هــو عــن كل واحــد من ــع، وعلــى صعي بالطب
مــع الــرب. ولكــن هنــاك المزيــد. فالتبريــر فــي الحقيقــة ليــس ُمجــرَّد الحصــول علــى غفــران 
ــة هللا،  ــرب عائل ــق ال ــف يخل ــا عــن كي ــة، يجــب أن يكــون أيًض ــة المثالي ــا. مــن الناحي الخطاي
بواســطة يســوع وقــوة الــروح القــدس، عائلــة تحتفــل بغفــران خطاياهــا وتحتفــل بثقتهــا فــي 

الخــالص، وســط أمــور أخــرى، كونهــم شــهود للعالــم مــن خــالل أعمالهــم الصالحــة.

اقرأ إنجيل يوحنا 3: 16، 1٧� كيف يُساهم العدد 1٧ في فهم أوسع للعدد 16؟

 

يمكننــا أن نَتََقبَّــل بــأن هللا يحــب أناًســا آخريــن غيرنــا وليــس نحــن فقــط. إنــه يحــب أولئــك 
الذيــن نحبهــم، ونحــن نبتهــج لذلــك. وهــو يحــب أيًضــا أولئــك الذيــن نتواصــل معهــم، وإدراكنا 
لهــذه الحقيقيــة غالبًــا مــا يكــون دافعنــا وراء تواصلنــا معهــم. ولكنــه يحــب أيًضــا أولئــك الذيــن 
ــك  ــى أولئ ــكان، حت ــي كل م ــاس، ف ــب كل الن ــاهم. هللا يح ــى نخش ــم، أو حت ــتريح إليه ال نس

الذيــن قــد ال نحبهــم بشــكل خــاص.
إنَّ الخليقــة هــي إحــدى الطــرق التــي نــرى فيهــا تفســيرًا لذلــك. يُشــير الكتــاب المقــدس 
بصــورة مســتمرة إلــى العالــم حولنــا كشــاهد ودليــل علــى صــالح هللا: »فإنــه يُشــرق شمســه 
ــى  ــى ٥: ٤٥(. حت ــل مت ــن« )إنجي ــرار والظالمي ــى األب ــر عل ــن، ويُمط ــرار والصالحي ــى األش عل
الحيــاة ذاتهــا هــي عطيَّــة مــن هللا، وبغــض النظــر عــن اســتجابة الشــخص أو موقفــه مــن هللا، 

فــكل شــخص هــو ُمتلــقٍّ أو ُمســتقِبل لتلــك العطيــة أو الهبــة.

كيــف يجــب أن يتغيَّــر ســلوكنا نحــو اآلخريــن وظروفهــم عندمــا نـُـدرك بأنهــم خليقــة 
هللا ومحبوبــون منــه؟
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٧4

٢ أيلول )سبتمرب(         االثنني        

العطف والتوبة
إنَّ القصـص المتشـابكة والمتداخلـة للخـالص والصـراع العظيم تدعونا لالعتـراف بحقيقة أن 
الحيـاة هـي أساسـية لفهمنـا عـن عالمنـا وأنفسـنا، هـذه الحقيقة هي: نحـن وعالمنا سـاقطون، 
محطَّمـون، وخطـاة. إنَّ عالمنـا ليـس كمـا ُخلِـق ليكون عليـه، ومع أننـا ما زلنا نحمـل صورة هللا 
الـذي خلقنـا، إال أننـا جـزء مـن حطـام العالـم. الخطيـة فـي حياتنـا هي مـن نفس طبيعة الشـر 

الـذي يتسـبب فـي الكثيـر مـن األلم والظلم واالسـتغالل فـي كل أنحـاء العالم.
ة، والحــزن، ومأســاة العالــم وحيــاة الذيــن ِمــن  نــا أن نشــعر باأللــم، والمشــقَّ ولهــذا، مــن حقِّ
حولنــا. علينــا أن نكــون مثــل اإلنســان اآللــي حتــى ال نشــعر بــآالم الحيــاة هنــا. إنَّ الرثــاء فــي 
ســفر المزاميــر، واألحــزان فــي ســفر إرميــا واألنبيــاء اآلخريــن، ودمــوع وشــفقة وتحنــن وعطــف 
ــم وشــرِّه، وخاصــة  ــى العال ــى مــدى مالئمــة هــذا الشــكل مــن االســتجابة إل ــدلَّ عل يســوع ت

تجــاه أولئــك الذيــن غالبًــا مــا يتألمــون بســبب الشــر.

اقــرأ إنجيــل متــى ٩: 36؛ إنجيــل متــى 14: 14؛ إنجيــل لوقــا 1٩: 41، 42؛ وإنجيــل يوحنــا 
11: 3٥� مــا الــذي جعــل يســوع فــي كل مــن هــذه اآليــات يمتلــئ بالعطــف والحنــان 

والشــفقة؟ كيــف يمكــن أن يكــون لدينــا قلــب يليــن نحــو آالم الذيــن هــم حولنــا؟

 

علينــا أيًضــا أن نتذكَّــر بــأن الخطيــة والشــر ليســا ›فــي الخــارج‹، أو نتيجــة النكســار شــخص 
عــي أن ال خطيئــة لنــا، نخــدع أنفســنا، وال يكــون الحــق فــي داخلنــا« )1يوحنــا  مــا. »إن كُنَّــا ندَّ
ــة مأســاة  ــت الخطي ــدس، كان ــاب المق ــاء الكت ــوم أنبي ــي مفه ــاة(. ف ــاب الحي ــة كت 1: ٨ ترجم
ليــس أساًســا ألن شــخًصا مــا كســر ›القانــون أو الشــرائع‹، ولكــن ألن الخطيــة كســرت العالقــة 
بيــن هللا وشــعبه، وأيًضــا ألن خطايانــا تســبب األلــم لآلخريــن. قــد يحــدث ذلــك فــي حــدود 

ضيقــة أو علــى نطــاق أوســع، ولكــن الشــر هــو نفســه.
ــي  ــام ه ــدم االهتم ــاالة، وع ــل أو الالمب ــب، والتجاه ــث، والتَّعصُّ ــع، والخب ــة، والطم األناني
أصــل كل شــرور العالــم، الظلــم والفقــر والقهــر. واالعتــراف بإثمنــا وخطأنــا هــو الخطــوة األولى 
فــي مواجهــة هــذا الشــر، كمــا أنــه الخطــوة األولــى تجــاه الســماح لمحبــة هللا أن تأخــذ مكانهــا 
ــا  ــا خطايان ــر لن ــى يغف ــادل، حت ــن وع ــو أمي ــا فه ــا بخطايان ــا: »إن اعترفن ــي قلوبن ــح ف الصحي

ويطهرنــا مــن كل إثــم« )1يوحنــا 1: 9(.

ُمحطَّم  أنت  نواحٍ  أية  لوقٍت طويل(� في  ُقرب وال  ليس عن  )ولكن  نفسك  إلى  انظر 
)منكسر( وجزء من المشكلة األعظم؟ ما هو الجواب الوحيد، والمكان الوحيد للنظر إليه؟
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٧٥

٣ أيلول )سبتمرب(        الثاثاء        

النعمة واألعمال الصالحة

ــن  ــات ع ــذه اآلي ــا ه ــه لن ــذي تقول ــا ال ــة� م ــك الخاص ــس 2: 8-10 بكلمات ــص أفس لخِّ
ــة؟ ــال الصالح ــة واألعم ــن النعم ــة بي العاق

 

 

ــدم  ــد هللا ولنخ ــا لنعب ــا خلقن ــرى، بأنن ــياء أخ ــن أش ــن بي ــدس، م ــاب المق ــا الكت يُخبرن
ــذه  ــه ه ــون علي ــن أن تك ــا يمك ــم م ــاول فه ــا أن نح ــا يمكنن ــي مخيلتن ــط ف ــن. فق اآلخري

ــة. ــال خطي ــة ب ــي بيئ ــال ف األفع
حاليًّــا، وبســبب الخطيــة، نحــن نعــرف عالًمــا ُمحطًَّمــا وســاقطًا فقــط. ولحســن حظنــا، فــإنَّ 
ــم، تفتــح الطريــق  ــا العال نعمــة هللا، التــي ظهــرت وتثبتــت فــي تضحيــة يســوع ألجــل خطاي
للغفــران والشــفاء. وهكــذا، حتــى وســط هــذا الكيــان الُمحطَّــم تصبــح حياتنــا مــن عمــل الــرب 
كليًــا، ويســتخدمنا هللا فــي شــركة معــه ســعيًا لشــفاء وترميــم الضــرر واأللــم فــي حيــاة اآلخريــن 
)انظــر أفســس 2: 10(. »فالذيــن يناولــون عليهــم أن يوزعــوا علــى اآلخريــن. إنَّ صرخــات طلــب 
العــون تأتــي مــن كل صــوب. وهللا يطلــب رجــااًل ليخدمــوا بنــي جنســهم بفــرح« )روح النبــوة، 

خدمــة الشــفاء، صفحــة ٦٦(.
مــرة أخــرى، نحــن ال نفعــل أعمــااًل صالحــة — نهتــم بالفقــراء، ونُناصــر ونرفــع المظلوميــن، 
ونُشــبع الجيــاع — لكــي نربــح الخــالص أو ننــال رضــى هللا. ففــي المســيح، وباإليمــان، ننــال 
كل الرضــى الــذي ســنحتاجه مــن هللا. ولكــن باألحــرى، نحــن نــدرك أنفســنا أننــا خطــاة وضحايــا 
ــا  ــا زلن ــا م ــن هللا. وبينم ــون م ــون ومفدي ــن محبوب ــك، نح ــن ذل ــم م ــن بالرغ ــة، ولك الخطي
نتصــارع مــع تجــارب محبــة الــذات والطمــع، فــإن نعمــة هللا المضحيــة بالــذات والمتواضعــة 

تقــدم نوًعــا جديــًدا مــن الحيــاة والمحبــة اللتيــن ســتجددان حياتنــا.
مــت ألجلنــا ونُدرك  عندمــا ننظــر إلــى الصليــب، نــرى التضحيــة العظيمــة والكاملــة التــي قُدِّ
أننــا ال نســتطيع أن نضيــف شــيئًا لمــا توفــره هــذه التضحيــة لنــا فــي المســيح. ولكــن هــذا ال 
يعنــي أننــا يجــب أال نفعــل شــيئًا كاســتجابة لمــا اســتلمناه فــي المســيح. علــى العكــس، يجــب 
علينــا أن نســتجيب ونتجــاوب، وأيــة طريقــة أفضــل لالســتجابة للمحبــة التــي أُظهــرت لنــا، ِمــن 

أن نُظهــر المحبــة لآلخريــن؟

ــون  ــا يجــب أن تك ــوة م ــات بق ــف تستأســر هــذه اآلي ــا 3: 16، 1٧� كي ــرأ 1يوحن اق
ــب؟ ــتجابتنا للصلي ــه اس علي
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٧6

٤ أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

بشريتنا المشتركة
ــة. كل مــن ســعى  ــى الشــمولية الُمطلق ــه وتعاليمــه، حــثَّ يســوع عل ــق خدمت عــن طري
ــار أو جابــي  خلــف اهتمامــه ببواعــث ُمخلصــة — ســواء كانــت امــرأة ذات صيــت ســيء، عشَّ
ضرائــب، بـُـرْص، ســامريون، قــادة مائــة رومانيــون، قــادة دينيــون، أو أوالد — اســتقبلهم بــدفٍء 
ــة، فقــد شــمل  ــى أن تكتشــف بطــرق تحويلي ــى الكنيســة األول صــادق واهتمــام. وإذ كان عل

هــذا تقديــم هبــة الخــالص.
ــو  ــة نح ــم الصالح ــن أعماله ــم تك ــل، ل ــطء شــمولية اإلنجي ــل بب ــون األوائ إذ أدرك المؤمن
اآلخريــن ُمجــرَّد إضافــة إليمانهــم كشــيء ›جيــد أو جميــل‹ ليفعلــوه. لقــد كان ذلــك جوهريًــا 
ــدأوا  ــوع. وإذ ب ــوت يس ــة وم ــاة وخدم ــي حي ــروه ف ــد اختب ــوا ق ــا كان ــل، كم ــم لإلنجي لفهمه
يتصارعــون حــول الموضوعــات والمســائل التــي نشــأت، أواًل بصــورة فرديــة بيــن القــادة مثــل 
ــع  ــي مجم ــة ف ــد كنيس ــم كجس ــل 10: 9-20(، ث ــال الرس ــاًل أعم ــر، مث ــرس )انظ ــس وبط بول
ــك  ــه تل ــذي أحدثت ــل ال ــول الهائ ــون التح ــدأوا يُدرك ــل 1٥(، ب ــال الرس ــر أعم ــليم )انظ أورش
األخبــار الســارة فــي فهمهــم لمحبــة هللا وشــموليتها وكيــف يجــب أن تُعــاش فــي حيــاة أولئــك 

ــن يعترفــون أنهــم أتباعــه. الذي

مــا الــذي تُعلِّمنــا إيــاه كل واحــدة مــن اآليــات التاليــة عــن بشــريتنا الُمشــتركة؟ كيــف 
يجــب أن تؤثــر كل فكــرة فــي ســلوكنا وتصرفنــا تجــاه اآلخريــن؟

ماخي 2: 10  
أعمال الرسل 1٧: 26  

رومية 3: 23  
غاطية 3: 28  

 

اآليــة الــواردة فــي غالطيــة ٣: 2٨ هــي ملخــص الهوتــي للقصــة أو المثــل العملــي الــذي 
ــن  ــن نح ــم الذي ــن ه ــول َم ــة ح ــن المجادل ــداًل م ــح. فب ــامري الصال ــن الس ــوع ع ــرَه يس ذَكَ
ُملزمــون لخدمتهــم، اذهــب واخــدم فقــط، وربمــا عليــك أن تكــون ُمســتعًدا ألن تُخــَدم حتــى 
ــة  ــترك للعائل ــر المش ــا. إن العنص ــم أن يخدمونن ــع منه ــد ال نتوق ــن ق ــك الذي ــل أولئ ــن ِقبَ ِم
البشــرية العالميــة يمكــن إدراكــه علــى مســتوًى أعلــى فــي العائلــة المشــتركة ألولئــك الذيــن 
ــا  ــه: »ألنن ــا للوحــدة في ــي تدعون ــة هللا الُمخلِّصــة الت ــل، بواســطة محب ــا باإلنجي يرتبطــون مًع
ــًدا أم  ــن، عبي ــا أم يونانيي ــوًدا كُن ــى جســد واحــد، يه ــا إل ــا اعتمدن ــروح واحــد أيًض ــا ب جميعن

ــوس 12: 1٣(. ــراًرا« )1كورنث أح
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٧٧

٥ أيلول )سبتمرب(        الخميس        

البشارة األبدية
إنَّ دعــوة والتمــاس اإلنجيــل الُمغيِّــرة لـــ »كل أمــة وقبيلــة ولســان وشــعب« )رؤيــا 1٤: ٦( 
ــا متجــدًدا لهــذه  قــد اســتمرت طــوال التاريــخ المســيحي. غيــر أن، ســفر الرؤيــا يصــف إعالنً

ــن — فــي نهايــة الزمــان. الرســالة — األخبــار الســارة عــن يســوع وكل مــا يتضمَّ

ــا 14: 6، ٧� كيــف هــو المفهــوم العــام للبشــارة )اإلنجيــل( — كمــا  ــا يوحن اقــرأ رؤي
ــص عــادة فــي إنجيــل يوحنــا 3: 16 — متضمًنــا فــي رســالة المــاك المحــددة  هــو ُملخَّ

فــي العــدد ٧؟

 

اآليــة فــي رؤيــا يوحنــا 1٤: ٧ تجمــع مًعــا ثالثــة عناصــر أساســية أشــرنا إليهــا ســابًقا فــي 
هــذه الدراســة عــن قلــق هللا بشــأن الشــر والفقــر والظلــم عبــر كل قصــص الكتــاب المقــدس:

الدينونـة� االلتمـاس فـي طلـب الدينونة — لتطبيـق العدل — كان دائًما دعـوة متكررة عبر 
التاريـخ مـن قبـل أولئـك الذيـن تعرَّضـوا للظلـم. لحسـن الحـظ، يُصوِّر لنـا الكتـاب المقدس هللا 
كإلـه يسـمع صرخـات أولئـك الذيـن هـم في ضيـق. وغالبًا تـمَّ التعبيـر فـي المزامير، مثـاًل، بأنَّ 

أولئـك الذيـن تتـم ُمعاملتهـم بغير عـدل يعتبـرون الدينونة أخباًرا سـارة.
العبـادة� غالبًـا مـا تربـط كتابـات أنبيـاء العهـد القديـم بيـن موضوعـي العبـادة واألعمـال 
عـون أنهـم شـعب هللا مـع األخطـاء التي  الصالحـة، خاصـة عنـد مقارنـة عبـادة أولئـك الذيـن يدَّ
يقترفونهـا ويسـتمرون فـي اقترافهـا. فـي إشـعياء ٥٨، مثـاًل، أكَّـد هللا تحديـًدا بـأن العبـادة التي 
يطلبهـا باألكثـر هـي أعمـال الرحمة واالهتمـام بالفقـراء والمحتاجيـن )انظر إشـعياء ٥٨: ٦، ٧(.

ــة  ــا ســابًقا، إحــدى العناصــر األساســية لدعــوة هللا للعــدل هــي العائل ــا رأين ــة� كم الخليق
البشــرية المشــتركة، ذلــك أننــا جميعًنــا خلقنــا علــى صورتــه ومحبوبــون منــه، وأننــا جميًعــا لنــا 
قيمــة فــي نظــره وأن ال أحــد يجــب أن يُســتغل أو يُظلــم مــن أجــل مكاســب غيــر مشــروعة 
ــة الزمــان هــو دعــوة واســعة  ــأن إعــالن البشــارة هــذا الخــاص بنهاي ــا ب ــدو واضًح وطمــع. يب
ــاقطة.  ــرية الس ــده هللا للبش ــذي يري ــترداد ال ــداء، واالس ــاة، والف ــول النج ــدى لقب ــدة الم وبعي
ــادات  ــة، واالضطه ــة والكاذب ــادة الحقيقي ــة بالعب ــور المتعلق ــي وســط األم ــى ف ــي، حت وبالتال
ــا هللا  ــق، لوصاي ــب الح ــى جان ــف إل ــعب يق ــيكون هلل ش ــا 1٤: ٨-12(، س ــا يوحن ــر رؤي )انظ

وإيمــان يســوع، حتــى وســط أفظــع الشــرور.

ــس  ــي نف ــا ف ــاج بينم ــي احتي ــم ف ــن ه ــة الذي ــا لخدم ــد طرًق ــا أن نج ــف يمكنن كي
ــة؟ ــوارد فــي رســائل المائكــة الثاث ــذار ال ــك اإلن الوقــت نشــارك معهــم الرجــاء وكذل
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٧8

٦ أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

لمزيد من الدرس: اقرأ لروح النبوة: من مشتهى األجيال، الفصل الذي يحمل عنوان »هللا معنا«، 
صفحة 1٧-2٤؛ ومن خدمة الشفاء، الفصل الذي يحمل عنوان »خلصوا ليخدموا«، صفحة ٦0-٧0.

»إنَّ هللا يطالب باألرض كلها ككرمه. فمع أنها اآلن في أيدي الغاصب، فهي ملك هلل. فهي له 
م المسيح نفسه ذبيحة ألجل العالم: ›هكذا أحبَّ  بحق الفداء كما أنها له بحق الخلق. لقد قدَّ
هللا العالم حتى بذلك ابنه الوحيد‹ )إنجيل يوحنا ٣: 1٦(. فبواسطة تلك الهبة الواحدة تمنح كل 
هبة أخرى للناس. وفي كل يوم يتناول العالم كله البركة من هللا. فكل قطرة من قطرات المطر، 
وكل شعاعة من أشعة النور المنسكبة على جنسنا غير الشكور، وكل ورقة وزهرة وثمرة تشهد 

لطول أناة هللا وحبه العظيم« )روح النبوة، المعلم األعظم، صفحة 29٧، 29٨(.
»ليــس يهــودي وال يونانــي. ليــس عبــد وال حــر«، »صرتــم قريبيــن بــدم المســيح« )غالطيــة 
٣: 2٨؛ أفســس 2: 1٣(. »فمهمــا يكــن االختــالف فــي العقيــدة الدينيــة فــإنَّ النــداء الصــادر مــن 

اإلنســانية المتألمــة يجــب أن يُســمع ويُجــاب…
بة وتحتاج إلى كلمات العطف وأعمال العون. فتوجد  »كل من حولنا نفوس مسكينة مجرَّ
أرامل يحتجن إلى العطف والمساعدة. كما يوجد يتامى أمر المسيح تابعيه أن يقبلوهم كأمانة 
رثي  يكونوا  وقد  ويهملونهم.  الناس على هؤالء  يمر  األحيان  أغلب  لهم من هللا. وفي  مسلَّمة 
الثياب وخشني الطباع، ويبدو أنهم منفردون في كل شيء، لكنهم مع كل ذلك خاصة هللا. لقد 
اشتروا بثمن، وهم أعزاء في نظره مثلنا تماًما. وهم أفراد في أسرة هللا العظيمة، والمسيحيون 

كوكالء هلل مسؤولون عنهم« )روح النبوة، المعلم األعظم، صفحة ٣٨9(.

أسئلة للنقاش
1� في سعينا لعمل الصاح ومساعدة اآلخرين، كيف يمكننا مقاومة التجربة للتفكير 
بأن ذلك، بطريقة أو بأخرى، يجعلنا أفضل ويُكِسبنا استحقاقات يجب أن يعترف هللا بها؟

2� هـل تُعتبـر كنيسـتك مجتمًعـا ›ال خـاف فيه‹ ، بـل أن الجميع واحد في المسـيح؟ 
كيـف يمكـن أن تكـون كذلك بشـكل أفضـل؟ ما مدى شـمولية كنيسـتك لآلخرين؟

3� كيــف نجــد التــوازن الصحيــح فــي عمــل الصــاح للمحتاجيــن، إذا لــم يكــن ألي 
ــي ذات الوقــت  ــا مســاعدتهم، بينمــا ف ــر أنهــم فــي حاجــة ويمكنن ســبب آخــر غي
ــام  ــم القي ــا تعل ــف يمكنن ــارة؟ كي ــار الس ــل واألخب ــق اإلنجي ــم بحقائ ــل معه نتواص

ــا عمــل ذلــك؟ ــا، ولمــاذا مــن األفضــل دائًم باألمريــن مًع

ملخص: إنَّ محبة هللا التي ظهرت في خطة الخالص وتثبتت عمليًا في حياة وتضحية يسوع 
لمشاركة  نسعى  أن  علينا  لنعمة هللا،  وُمستقبلين  وكمتلقين  والرجاء.  والحياة،  الغفران،  تمنحنا 
اآلخرين بذلك، ليس لربح الخالص، ولكن ألننا خلقنا واُعيد خلقنا لعمل ذلك. وهكذا، فاألخبار السارة 

)اإلنجيل( تُغيِّر العالقات وتدفعنا للخدمة، خدمة أولئك الذين هم األكثر احتياًجا بشكل خاص.

* ٧-١٣ أيلول )سبتمرب(    الدرس الحادي عرش    

عيش حياة الرجاء في المجيء

السبت بعد الظهر
المراجـع األسـبوعية: إنجيـل لوقا ١٨: ١-٨؛ إنجيـل متى ٢٤-٢٥؛ ١كورنثـوس ١٥: ١٢-

١٩؛ الجامعـة ٨: ١٤؛ الجامعـة ١٢: ١٣، ١٤؛ رؤيـا يوحنـا ٢١: ١-٥؛ رؤيـا يوحنـا ٢٢: ١-٥.

آيـة الحفـظ: »إًذا يـا إخوتـي األحبـاء، كونـوا راسـخين، غيـر متزعزعيـن، مكثريـن في 
عمـل الـرب كل حيـن، عالميـن أن تعبكـم ليس باطـًا في الـرب« )1كورنثـوس 1٥: ٥8(�

أعلــن يســوع ملكــوت هللا كحقيقــة حاليــة نســتطيع أن نكــون جــزًءا منهــا اليــوم. وقد أرســل 
تالميــذه إلذاعــة نفــس ذلــك اإلعــالن ولتثبيــت مملكتــه مــن خــالل كــرازة اإلنجيــل واألخبــار 
ــا )انظــر  ــا أخــذوا هــم مجانً ــن؛ أي، بالعطــاء بســخاء كم ــة اآلخري ــن خــالل خدم الســارة وم

إنجيــل متــى 10: ٥-٨(.
ولكـن يسـوع كان واضًحـا أيًضـا بـأن مملكتـه كانـت نوًعـا مختلًفا مـن الممالك — »ليسـت 
مـن هـذا العالـم« )إنجيـل يوحنـا 1٨: ٣٦( — ومـع ذلـك سـتأتي بالكامـل. ومن خالل تجسـده، 
وخدمتـه، وموتـه، وقيامتـه، افتُِتَحـت مملكـة هللا، ولكـن يسـوع كان يتطلَّع أيًضا إلـى األمام إلى 

وقـت عندمـا سـتحل مملكتـه محـل ممالك هـذا العالـم، ويُصبح ُحكـم هللا كاماًل.
ــذه  ــيء وه ــذا المج ــرون ه ــن ينتظ ــك الذي ــت — أولئ ــر األدفنتس ــف، يُعتب ــا للتعري وفًق
ــي  ــد ف ــم جدي ــط بعال ــق فق ــاء ال يتعلَّ ــذا الرج ــن ه ــاء. ولك ــعب رج ــم ش ــة — ه المملك
المســتقبل. فبينمــا يتطلَّــع الرجــاء إلــى المســتقبل، فالرجــاء يُحــوِّل ويُغيَّــر الحاضــر اآلن. برجــاٍء 
كهــذا، فإننــا نعيــش فــي الحاضــر كمــا نتوقــع أن نعيــش فــي المســتقبل، ونبــدأ فــي العمــل 
إلحــداث تغييــر اآلن فــي مجــاالت تتناســب مــع مــا نتوقَّــع أن يكــون عليــه العالــم يوًمــا مــا.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٤أيلول )سبتمبر(.
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٧٩

* ٧-١٣ أيلول )سبتمرب(    الدرس الحادي عرش    

عيش حياة الرجاء في المجيء

السبت بعد الظهر
المراجـع األسـبوعية: إنجيـل لوقا ١٨: ١-٨؛ إنجيـل متى ٢٤-٢٥؛ ١كورنثـوس ١٥: ١٢-

١٩؛ الجامعـة ٨: ١٤؛ الجامعـة ١٢: ١٣، ١٤؛ رؤيـا يوحنـا ٢١: ١-٥؛ رؤيـا يوحنـا ٢٢: ١-٥.

آيـة الحفـظ: »إًذا يـا إخوتـي األحبـاء، كونـوا راسـخين، غيـر متزعزعيـن، مكثريـن في 
عمـل الـرب كل حيـن، عالميـن أن تعبكـم ليس باطـًا في الـرب« )1كورنثـوس 1٥: ٥8(�

أعلــن يســوع ملكــوت هللا كحقيقــة حاليــة نســتطيع أن نكــون جــزًءا منهــا اليــوم. وقد أرســل 
تالميــذه إلذاعــة نفــس ذلــك اإلعــالن ولتثبيــت مملكتــه مــن خــالل كــرازة اإلنجيــل واألخبــار 
ــا )انظــر  ــا أخــذوا هــم مجانً ــن؛ أي، بالعطــاء بســخاء كم ــة اآلخري ــن خــالل خدم الســارة وم

إنجيــل متــى 10: ٥-٨(.
ولكـن يسـوع كان واضًحـا أيًضـا بـأن مملكتـه كانـت نوًعـا مختلًفا مـن الممالك — »ليسـت 
مـن هـذا العالـم« )إنجيـل يوحنـا 1٨: ٣٦( — ومـع ذلـك سـتأتي بالكامـل. ومن خالل تجسـده، 
وخدمتـه، وموتـه، وقيامتـه، افتُِتَحـت مملكـة هللا، ولكـن يسـوع كان يتطلَّع أيًضا إلـى األمام إلى 

وقـت عندمـا سـتحل مملكتـه محـل ممالك هـذا العالـم، ويُصبح ُحكـم هللا كاماًل.
ــذه  ــيء وه ــذا المج ــرون ه ــن ينتظ ــك الذي ــت — أولئ ــر األدفنتس ــف، يُعتب ــا للتعري وفًق
ــي  ــد ف ــم جدي ــط بعال ــق فق ــاء ال يتعلَّ ــذا الرج ــن ه ــاء. ولك ــعب رج ــم ش ــة — ه المملك
المســتقبل. فبينمــا يتطلَّــع الرجــاء إلــى المســتقبل، فالرجــاء يُحــوِّل ويُغيَّــر الحاضــر اآلن. برجــاٍء 
كهــذا، فإننــا نعيــش فــي الحاضــر كمــا نتوقــع أن نعيــش فــي المســتقبل، ونبــدأ فــي العمــل 
إلحــداث تغييــر اآلن فــي مجــاالت تتناســب مــع مــا نتوقَّــع أن يكــون عليــه العالــم يوًمــا مــا.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٤أيلول )سبتمبر(.
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٨ أيلول )سبتمرب(        األحد        

»حتى متى يا رب؟«
عبـر كل قصـة الكتـاب المقـدس، هناك دعوة متكررة من شـعب هللا — خاصـة أولئك الذين 
يقاسـون مـن العبوديـة، والنفـي أو السـبي، والظلـم، والفقـر، أو مظالـم أخرى أو مآسـي — ألن 
يتدخـل هللا. العبيـد فـي مصـر، اإلسـرائيليون في بابـل، وآخرون كثيـرون صرخوا إلى هللا ليسـمع 
م الكتـاب المقدس أمثلة مهمـة ألفعال هللا  ح هـذه األخطـاء. ويُقدِّ وينظـر إلـى معاناتهـم ويُصحِّ

لينقـذ ويسـترد شـعبه، تصـل أحيانًا إلـى حد االنتقـام من ظالميهـم وأعدائهم.
ــى  ــاء عل ــتمر األنبي ــدى، واس ــرة الم ــت قصي ــا كان ــادة م ــك ع ــاذ تل ــاالت اإلنق ــن ح ولك
ــع  ــر ويرف ــة للش ــيضع هللا نهاي ــا س ــي، عندم ــل النهائ ــى التدخ ــا إل ــيرون قَُدًم ــم يش اختالفه
ــا  ــاء فــي رفــع صرخــة: »حتــى متــى ي المنســحقين. فــي نفــس الوقــت، اســتمر هــؤالء األنبي
رب؟« فمثــاًل، ســأل مــالك الــرب عــن ســبي اإلســرائيليين: »يــا رب الجنــود، إلــى متــى أنــت ال 

ــا 1: 12(؟ ــم« )زكري ترح
تمتلــئ المزاميــر بالمراثــي عــن االزدهــار والثــراء الظاهــر على األشــرار بينمــا األبــرار يُذلُّون، 
ويُســاء إليهــم، ويُظلمــون. ويدعــو صاحــب المزاميــر هللا بشــكل متكــرر ألن يتدخــل، واثًقــا بــأنَّ 
العالــم حاليًــا ال يســير حســب النظــام الــذي خلقــه هللا وفًقــا لــه أو صممــه، ويســتأنف صرخــة 

األنبيــاء والمظلوميــن. »حتــى متــى… يــا رب« )انظــر، مثــاًل مزمــور 9٤: ٣-٧(.
ــل الظلــم هــو أكثــر صعوبــة وســط أولئــك الذيــن يؤمنــون بإلــه عــادل  بمعنــى مــا، إنَّ تحمُّ
يرغــب فــي العــدل لــكل شــعبه. ســيظل لــدى شــعب هللا دائًمــا إحســاس بنفــاذ الصبــر تجــاه 
ــل هللا الظاهــر يضيــف عنصــرًا آخــر لنفــاذ الصبــر. وهكــذا،  الشــر فــي العالــم — وعــدم تدخُّ
ــا رب أدعــو وأنــت ال تســمع؟ أصــرخ  ــى ي ــى مت ــاء: »حت ــا لألنبي ــي األســئلة القاســية أحيانً تأت

إليــك مــن الظلــم وأنــت ال تُخلِّــص؟« )حبقــوق 1: 2(.
صرخــة مماثلــة وردت فــي العهــد الجديــد، حيــث أنَّ الخليقــة نفســها تُصــوَّر كأنهــا تئــن 
وتصــرخ إلــى هللا لينقذهــا ويجددهــا )انظــر روميــة ٨: 19-22(. فــي رؤيــا يوحنــا ٦: 10، يتــم 
ــن استشــهدوا مــن  ــك الذي ــة عــن أولئ ــا رب« — بالنياب ــى ي ــى مت ــاول هــذه الصرخــة »حت تن
ــل بالنيابــة عــن شــعبه  أجــل إيمانهــم بــاهلل. ولكنهــا هــي نفــس الصرخــة، تدعــو هللا ألن يتدخَّ

المظلــوم والمضطهــد.

ــه يســوع حــول اســتجابة هللا لصرخــات  ــذي يقول ــا ال ــا 18: 1-8� م ــل لوق ــرأ إنجي اق
ــف  ــم؟ كي ــة عنه ــم ونياب ــن أجله ــل م ــرَّف ويفع ــررة ليتص ــعبه المتك ــوات ش وصل

ــان؟ ــى اإليم ــع الحاجــة إل ــط هــذا م يرتب
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٩ أيلول )سبتمرب(        االثنني        

نوع معين من الرجاء
غالبًـا مـا كانـت الديانـة موضـع انتقـاد بسـبب نزعتهـا لجـذب المؤمنيـن بعيـًدا عـن الحياة 
الحاضـرة واآلنيـة نحـو نـوع أفضل مـن الحياة بعـد المـوت. واالنتقاد يأتـي مـن أنَّ التركيز على 
عالـم آخـر أو مملكـة أخرى يصبح شـكاًل من أشـكال الهـروب الُمبـّرر ويجعل المؤمـن أقل نفًعا 
للعالـم وللمجتمـع. أحيانًـا، كان المؤمنـون يتقبَّلـون مثـل هـذه االنتقـادات، وفي بعـض األحيان 

وصلـوا إلـى حـدِّ تشـجيعها، والمناداة بها، وممارسـة تلـك التوجهـات والتصرفات.
وكذلـك أيًضـا لدينـا أمثلـة رهيبـة لمـن هـم فـي السـلطة يخبـرون الفقـراء والمظلوميـن أن 
يقبلـوا نصيبهـم المـزري فـي الوقـت الحاضـر ألنه، عندما يعود يسـوع، سـوف يصلح كل شـيء.

نعــم، إنَّ عالمنــا ســاقط وُمحطَّــم ومأســاوي — وليــس هنــاك مــن خطــأ أن نشــتاق ونتــوق 
إلــى الوقــت الــذي ســيضع هللا العالــم فــي نصابــه؛ حيــن يضــع نهايــة للظلــم واأللــم والحــزن؛ 
وعندمــا ســتحل مملكتــه المجيــدة والبــارَّة محــل الفوضــى الحاليــة. وعلــى أي حــال، فبــدون 

ذلــك الرجــاء، وبــدون ذلــك الوعــد، ليــس لنــا رجــاء علــى اإلطــالق. 
فــي عظتــه عــن نهايــة العالــم )انظــر إنجيــل متــى 2٤ و2٥(، أمضــى يســوع النصــف األول 
ــم  ــو ل ــه: »ول ــى حــد قول ــه إل ــى درجــة وصول ــى الهــروب، إل مــن طرحــه مفصــاًل الحاجــة إل
ــة  ــذا كان كمقدم ــن ه ــى 2٤: 22(. ولك ــل مت ــد« )إنجي ــص جس ــم يخل ــام، ل ــك األي ــر تل تقص
ــب  ــى جان ــا — عل ــى مبدئيً ــز فقــط — أو حت ــك. فالتركي ــة وعــود هللا تل لتفســيره عــن أهمي
›الهــروب‹ لرجــاء المســيحي مــن أجــل المســتقبل ســيُفوِّت علينــا النقــاط األكثــر عمًقــا التــي 

كان يســوع يتكلــم عنهــا ويُشــير إليهــا.

اقــرأ إنجيــل متــى 24، 2٥� مــا أهــم النقــاط التــي اســتخلصتها مــن قراءتــك لموعظــة 
يســوع هــذه؟ كيــف تلخــص توصيــات يســوع عــن كيــف ينبغــي لنــا أن نعيــش ونحــن 

ننتظــر عودتــه؟

 

ــا  ــة عيشــنا وحياتن ــى كيفي ــرات مهمــة عل ــه تأثي ــه بخصــوص المســتقبل ل إنَّ مــا نؤمــن ب
ه لعالمنــا يجــب أن  اآلن. فاتكالنــا الصحيــح والكلــي علــى وعــود هللا وعــن المســتقبل الــذي أعــدَّ
يكــون الحافــز لالنخــراط بنشــاط، والشــرارة لحيــاة غنيــة وعميقــة تحــدث فرقـًـا لــدى اآلخريــن.

كيــف يمكــن ويجــب أن يؤثــر الرجــاء والوعــد بمجــيء المســيح علــى طريقــة عيشــنا 
وحياتنــا اآلن، خاصــة فــي ســياق مســاعدة المحتاجيــن؟
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١٠ أيلول )سبتمرب(       الثاثاء        

رجاء القيامة
ــتقبل  ــى مس ــع إل ــرد التطلُّ ــس لمج ــي لي ــيح الثان ــيء المس ــي مج ــيحي ف ــاء المس إن رج
ــخة  ــة راس ــدية ليســوع حقيق ــة الجس ــل، أعطــت القيام ــيحيين األوائ ــبة للمس مشــرق. بالنس
ومتينــة لوعــده بالعــودة. فــإذا كان فــي قدرتــه أن يعــود مــن المــوت — وذلــك مــا شــهدوه 
ــا  ــة وآثاره ــة الخطي ــزع وإزال ــروع ن ــل مش ــيعود ليكم ــه س ــد بأن ــن المؤك ــهم — فم بأنفس

ــوس 1٥: 22، 2٣(. ــر 1كورنث ــم )انظ ــد العال وتجدي
بالنســبة للرســول بولــس، كانــت القيامــة هــي العنصــر الرئيســي لرجــاء المجــيء. لقــد كان 
ــه مقابــل تلــك المعجــزة التتويجيــة  ــر ب علــى اســتعداد ألن يُراهــن بمصداقيــة كل شــيء بشَّ
فــي قصــة يســوع: »وإن لــم يكــن المســيح قــد قــام، فباطــل إيمانكــم« )1كورنثــوس 1٥: 1٧(. 
تأمــل فــي كلماتــه هنــا وبمــدى أهميــة قيامــة المســيح بالنســبة لــكل مــا نصبــو إليــه ونرجــوه.

ــه  ــر مؤمــن ولكن ــوس 1٥: 12-1٩� كيــف تســتطيع أن تشــرح لشــخص غي ــرأ 1كورنث اق
ــا للرجــاء المســيحي؟ ُمهتــم، لمــاذا تُعــد حقيقــة القيامــة أمــًرا محوريً

 

 

إنَّ مشـاهدتهم ليسـوع الُمقـام غيَّـرت التالميـذ األوائـل. وكمـا رأينا، كان يسـوع قد أرسـلهم 
م  سـابًقا ليعلنـوا ويثبتـوا ملكـوت هللا )انظـر إنجيـل متـى 10: ٥-٨(، ولكـن مـوت يسـوع حطَـّ
شـجاعتهم وسـحق آمالهـم. لكـن مأموريتهـم األخيـرة )انظـر إنجيـل متـى 2٨: 1٨-20(، التـي 
أعطاهـا لهـم يسـوع الُمقـام والتي تقوَّت بواسـطة حلـول الروح القـدس )انظر أعمال الرسـل 2: 

1-٤(، وضعتهـم علـى طريـق تغييـر العالـم وعيـش حيـاة الملكـوت التي أسسـها يسـوع.
تــه، عــاش المؤمنــون األوائــل وشــاركوا بشــجاعة  وإذ تحــرروا مــن الخــوف مــن المــوت وقوَّ
ــو  ــوت ه ــب الم ــذي يجل ــر ال ــوس 1٥: ٣0، ٣1(. إنَّ الش ــاًل، 1كورنث ــر، مث ــوع )انظ ــم يس باس
نفــس الشــر الــذي يجلــب األلــم، والظلــم، والفقــر، والقهــر بجميــع صــوره وأشــكاله. ومــع ذلك، 
بســبب يســوع وانتصــاره علــى المــوت، فــإنَّ كل هــذا ســينتهي يوًمــا مــا. »آخــر عــدو يبطــل 

هــو المــوت« )1كورنثــوس 1٥: 2٦(.

ـن نسـاعد اآلن، فإنَّهـم جميًعـا سـيموتون أخيًرا  فـي نهايـة المطـاف، بغـض النظـر عمَّ
علـى أي حـال� مـا الـذي تُعلِّمنـا إيـاه هـذه الحقيقـة القاسـية عـن أهميـة أن نجعـل 
اآلخريـن يعرفـون عـن الرجـاء الـذي يمكنهـم أن يجـدوه فـي مـوت وقيامـة يسـوع؟
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١١ أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

رجاء الدينونة

اقرأ الجامعة 8: 14� بأيَّة طرق ترى الحقيقة الصارخة والقوية لما هو مكتوب هنا؟

 

ــال  ــه، إال أّن احتم ــدِّ ذات ــي ح ــب ف ــي صع ــم والمآس ــم والظل ــال األل ــن أنَّ احتم ــي حي ف
األذى أو اإلهانــة أكثــر صعوبــة إذا بــدت أنهــا بــال معنــى أو غيــر ملحوظــة. وإنَّ احتمــال عــدم 
جــدوى الحــزن هــو أثقــل مــن عبئــه الفعلــي. عالــم بــدون ســجل أو عدالــة نهائيــة هــو قمــة 
الوحشــية الســخيفة. فــال عجــب أن يتباكــى الُكتَّــاب الملحــدون، فــي القــرن العشــرين، ويرثــون 
ــي  ــاء ف ــدون رج ــة، وب ــي عدال ــاء ف ــدون رج ــخافة‹. فب ــا ›س ــدوا أنه ــا اعتق ــر عم ــة البش لحال

دينونــة، وبــدون رجــاء فــي إصــالح، ســيكون عالمنــا بالفعــل عالًمــا ســخيًفا.
ولكــن الصرخــة فــي الجامعــة ٨: 1٤ ليســت نهايــة القصــة. ففــي نهايــة اعتراضاتــه، يأخــذ 
ــى، يقــول،  ــه حــول عــدم جــدوى شــيء والالمعن ــا. وفــي وســط مراثي ســيلمان منحــًى مفاجئً
ــى؛ وفــي حقيقــة  ــال معن ــن، إًذا كل شــيء ليــس ب ــف لحظــة، هللا ســيُقاضي ويدي ــا: توقَّ أساًس

ــه أهميــة. األمــر، اآلن كل شــيء وكل شــخص ل

اقــرأ الجامعــة 12: 13، 14� مــا الــذي تقولــه لنــا هــذه اآليــات عــن مــدى أهميــة كل مــا 
نفعلــه هنــا؟

 

ــاة،  ــه الشــخص عــن جوهــر طبيعــة هللا، والحي ــص فيمــا يؤمــن ب ــة يتلخَّ إنَّ رجــاء الدينون
والعالــم الــذي نعيــش فيــه. وكمــا رأينــا، فــإنَّ الكتــاب المقــدس يؤكــد بإصــرار علــى أننــا نعيــش 
ــذي يعمــل هللا حســب  ــا وال ــم ســلك مســلًكا خاطئً ــه عال ــه، ولكن ــم خلقــه هللا ويحب ــي عال ف
خطتــه إلعــادة خلقــه، مــن خــالل حيــاة ومــوت يســوع. إنَّ دينونــة هللا هــي جــزء أساســي فــي 
إصــالح هللا لعالمنــا. بالنســبة ألولئــك الذيــن يســتلمون ويتلقــون الكثيــر مــن أخطــاء العالــم — 
أولئــك الذيــن تــم تهميشــهم، وعوملــوا بوحشــية، وظلمــوا، واســتغلوا — فــإنَّ وعــد الدينونــة 

بالنســبة لهــم هــو بالتأكيــد أخبــار ســارة.

مــا الــذي يعنيــه لــك أن تعــرف، أنــه فــي يــوم مــا، وبطــرق ال نســتطيع تخيلهــا، أنَّ 
ــا أن نســتخلص  ــف يمكنن ــًرا؟ كي ــًرا اآلن ســيحل أخي ــه كثي ــذي نشــتاق إلي العــدل ال

رجــاًء مــن هــذا الوعــد؟
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١٢ أيلول )سبتمرب(        الخميس        

ال حزن وال وجع فيما بعد

ــاواًل أن  ــت مح ــض الوق ــِض بع ــا 22: 1-٥ واق ــا يوحن ــا 21: 1-٥؛ رؤي ــا يوحن ــرأ رؤي اق
ــل  ــل مــا ســتكون عليــه الحيــاة وفًقــا لمــا ُوِصَفــت عليــه هنــا� لمــاذا يصعــب تخيُّ تتخيَّ

ــوع؟ ــوت، وال وجــع، وال دم ــة، وال م ــدون خطي ــاة ب حي

 

إنَّ وصـف الكتـاب المقـدس لحياتنـا بعد الخطية هو بـال جدال أمر رائـع ومجيد  ومن دون 
ل مـا ينتظرنـا. وحتـى في هـذه اآليات، فـإنَّ األوصـاف هي تقريبًـا أكثر  أدنـى شـك ال يـكاد يُمثِـّ
ـا سـيكون هنـاك. عندمـا يكـون هـذا العالـم هـو كل مـا عرفناه،  حـول مـا لـن يكـون هنـاك عمَّ
يكـون مـن الصعـب أن نتخيَّـل حياًة بدون ألـم ومعاناة، بـدون موت وخوف، بـدون ظلم وفقر.

ليس فقط أنه لن توجد هذه األشياء فيما بعد، بل أن هذا الوصف يضيف لمسة شخصية: 
»وسيمسح هللا كل دمعة من عيونهم« )رؤيا يوحنا 21: ٤(. وفي حالة أولئك الذين خلصوا، فإنَّ 
إلى ذروته في هذه  البشري يصل  التاريخ  الُمعاناة عبر  قاسوا  الذين  عطف ورأفة هللا ألولئك 

العبارة الواحدة. فهو ال يضع فقط نهاية لمعاناتهم، ولكنه شخصيًا يمسح دموعهم.
مضروبــون ومجروحــون مــن حيــاة الخطيــة وعالــم مــن الظلــم والمآســي، يمكننــا أن نــرى 
فــي ســفر الرؤيــا تلميحــات إلــى عمليــة الشــفاء لنــا جميًعــا نحــن الذيــن كنــا ضحايــا الخطيــة 
ــر يوحنــا أنَّ »ورق الشــجرة لشــفاء األمــم«  بطــرق مختلفــة. فــي وصفــه لشــجرة الحيــاة، يفسِّ
)رؤيــا يوحنــا 22: 2(. مــرة أخــرى، يظهــر هللا تفهمــه وتعاطفــه  مــع مــا يعنيــه أن تكــون إنســانًا، 
يشــعر ويختبــر ويَْشــَهد، بــل حتــى ويشــترك فــي شــرور هــذا العالــم. إن خطتــه إلعــادة خلــق 

عالمنــا تتضمــن اســترداد وشــفاء كل واحــد منــا.
وإلـى ذلـك الوقـت، نسـعى نحـن ألن نكـون كل مـا نسـتطيعه فـي المسـيح، نقـوم بدورنـا، 
مهمـا كان متعثـرًا أو ضئيـاًل، لخدمـة أولئـك الذيـن هـم حولنـا الذيـن يحتاجـون إلى مـا يمكننا 
ا كان ذلـك — كلمـات طيبة، وجبة سـاخنة، مسـاعدة طبية، ُمعالجة األسـنان،  أن نوفـره لهـم. أيًـّ
ا كان ما يمكننـا القيام به علينـا أن نؤديه بمحبـة ناكرة للذات،  مالبـس، أو تقديـم مشـورة — أيًـّ

متواضعـة، مضحيـة، تلـك المحبـة التـي أظهرها يسـوع عندمـا كان هنا علـى األرض.
بالطبع، سيزداد العالم سوًءا أكثر وأكثر، رغم أقصى مجهوداتنا. كان يسوع يعلم ذلك؛ ولكن 

بالرغم من ذلك، لم تمنعه هذه الحقيقة من خدمة اآلخرين، وال يجب أن توقفنا نحن أيًضا.

١٣ أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

لمزيـد ِمـن الـدرس: اقرأ لـروح النبـوة، من كتـاب أعمال الرسـل، الفصل الـذي يحمل 
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عنـوان »مدعـوون لبلوغ مقياس أسـمى«، صفحـة 2٦٤-2٧٥؛ ومن الصراع العظيـم، الفصل الذي 
يحمـل عنوان »خـراب األرض«، صفحة ٧0٦-٧1٤.

ــروا كل  ــد خس ــن ق ــة للذي ــة مخيف ــتكون يقظ ــعبه س ــبي ش ــوت هللا س ــرد ص ــا ي »وعندم
شــيء فــي معركــة الحيــاة العظيمــة. ففــي أثنــاء زمــن النعمــة أعمتهــم مخادعــات الشــيطان 
وبــرروا مســلكهم وهــم ســائرون فــي الخطيئــة. فاألغنيــاء تفاخــروا بتفوقهــم علــى مــن كانــوا 
ــى ثروتهــم بانتهــاك شــريعة هللا. لقــد  ــوا عل ــوا قــد حصل ــى، لكنهــم كان أقــل منهــم فــي الغن
أهملــوا إطعــام الجيــاع وتقديــم كســاء للعــراة والســلوك بالعــدل ومحبــة الرحمــة… لقــد باعــوا 
نفوســهم بغنــى األرض وتنعماتهــا ولــم يطلبــوا أن يكونــوا أغنيــاء فيمــا هــو هلل. والنتيجــة هــو 
أن حياتهــم كانــت فشــاًل ومســراتهم اســتحالت اآلن إلــى مــرارة وكنوزهــم صــارت فســاًدا« )روح 

النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة ٧0٦-٧0٧(.
»لقــد انتهــى الصــراع العظيــم. ومــا عــاد للخطيئــة أو للخطاة وجــود. وقد صارت المســكونة 
كلهــا طاهــرة. وفــي عاطفــة واحــدة مــن الوفــاق والفــرح يشــترك كل الخالئــق. ومــن ذاك الــذي 
ــذي ال  ــاء ال ــي الفض ــم ف ــي كل األقالي ــة ف ــور والبهج ــاة والن ــض الحي ــع تفي ــق الجمي ــد خل ق
حــدود لــه. فمــن أصغــر ذرة إلــى أعظــم كوكــب، مــن حــي إلــى جمــاد، بجمالهــا وكمالهــا — 
كلهــا تشــهد شــهادة واحــدة قائلــة: هللا محبــة« )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة ٧٣2(.

أسئلة للنقاش
1� اشــرح كيــف أنَّ مــا درســته هــذا األســبوع يظهــر أنَّ الحيــاة، ُهنــا وفــي الوقــت 
ــك بــه البعــض بأنــه ال يجــب  الحاضــر، مهمــة� قــارن هــذا مــع االعتقــاد الــذي يتمسَّ
أن نقلــق بشــأن هــذه الحيــاة وهــذا العالــم ألن هللا ســيهلكه كلــه ويبــدأ مــن جديــد� 
كيــف يمكننــا أن نكــون حذريــن، أيًضــا، مــن أال نســتخدم هــذا الحــق الخــاص بوعــد 
ــة،  ــي النهاي ــى كل حــال، ف ــاج )عل ــي احتي ــن هــم ف ــال الذي ــد إلهم الوجــود الجدي
ســيضع هللا كل شــيء فــي نصابــه(؟ واألســوأ مــن ذلــك، كيــف يمكننــا التأكُّــد مــن أننــا 

لــن نُصبــح مــن ضمــن أولئــك الذيــن يســتخدمون هــذا الحــق الســتغال اآلخريــن؟

ــاد الشــر،  ــع ازدي ــدس تتوقَّ ــاب المق ــوة الكت ــم األدفنتســت الســبتيين لنب 2� إنَّ فه
والمشــاكل، واأللــم إذ نقتــرب أكثــر مــن عــودة يســوع� عندمــا تحــدث مثــل هــذه 
ــى هــذه  ــا أن ننظــر إل ــف علين ــى 24� كي ــل مت ــى إنجي ــير إل ــا نُش ــا م األشــياء، غالًب

ــا 2٥؟ ــل يوحن المآســي فــي ضــوء إنجي

ــا بــأن يســتمر الشــر إلــى األبــد. إنَّ رجــاء الكتــاب المقــدس  ملخــص: لــن يســمح إلهن
العظيــم هــو عــودة يســوع ليضــع نهايــة للشــر، وليعالــج الظلــم، وليخلــق عالًمــا جديــًدا كمــا 
كان قصــد هللا لــه أن يكــون. وبنــاًء علــى قيامــة يســوع، فــإنَّ هــذا الرجــاء يُغيِّرنــا اليــوم ويُعطينا 

شــجاعة فــي خدمتنــا هلل ولآلخريــن إذ ننتظــر عــودة المســيح.
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* ١٤-٢٠ أيلول )سبتمرب(    الدرس الثاين عرش    

أن تُحب الرحمة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إنجيــل متــى ٦: ٢٥-٣٣؛ يعقــوب ١: ٥-٨؛ يعقــوب ٢: ١٥-١٦؛ 

إشــعياء ٥٢: ٧؛ ١يوحنــا ٣: ١٦-١٨؛ إشــعياء ٥٨: ١-١٠.

آيــة الحفــظ: »نــور أشــرق فــي الظلمــة للمســتقيمين� هــو حنَّــان ورحيــم وصديــق� 
ســعيد هــو الرجــل الــذي يتــرأّف ويقــرض� يدبــر أمــوره بالحــق« )مزمــور 112: 4، ٥(�

كمــا قــد رأينــا، الكتــاب المقــدس ملــيء بأوصــاف عطــف هللا واهتمامــه بالفقــراء 
والمظلوميــن، كمــا بدعواتــه لشــعبه حتــى يعملــوا مــن أجلهــم. وبرغــم االهتمــام الــذي يوجهــه 
لهــذه األمــور، فــإنَّ هــذا األمــر اإللهــي لــم يشــهد ســوى تطبيقــات متفرقــة أو جزئيــة وســيتم 

ــا. ــي تتبعه ــة الت ــا بالكامــل فقــط مــع عــودة المســيح واألحــداث فــوق الطبيعي تطبيقه
وحتـى ذلك الحين يظل الشـر مسـتمرًا بأشـكال متعددة، تُغّذيه التأثيـرات الروحية المظلمة 
للشـيطان ومالئكتـه. هـذا الشـر غالبًـا مـا يظهـر جليًـا فـي حـاالت الفقـر، والعنـف، والظلـم، 
والعبوديـة، واالسـتغالل، واألنانيـة، وحـب الـذات، والطمـع. وفـي عالـم كهـذا، علـى مجتمعاتنا 
وكنائسـنا وعائالتنـا أن تتصـدى لهـذه الشـرور بغـض النظـر عن صعوبـة القيام بذلك. واسـتجابة 
لمحبـة هللا ووصايـاه، إذ نعيش في ضوء خدمة يسـوع وتضحيته مسـتمدين القوة وُمسترشـدين 
بحضـور الـروح القـدس، يجـب علينـا أن نكون رحماء ولنا الشـجاعة في سـعينا لــ »تصنع الحق 

وتحـب الرحمـة وتسـلك متواضًعا مـع إلهك« )ميخـا ٦: ٨(.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢١أيلول )سبتمبر(
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١٥ أيلول )سبتمرب(        األحد        

أولويات الملكوت
كمــا صــار واضًحــا فــي تعاليــم يســوع وكتبــة العهــد الجديــد، فــإنَّ أولئــك الذيــن يختــارون 
ــات  ــم واألولوي ــن القي ــة م ــا لمجموع ــون وفًق ــوت هللا، يعيش ــي ملك ــاء ف ــوا كأعض أن يعيش

تختلــف عــن تلــك التــي للعالــم.

مــت لنــا فــي  اقــرأ إنجيــل متــى 6: 2٥-33� مــا هــي الطمأنــة أو إعــادة التأكيــد التــي ُقدِّ
هــذه اآليــات، وكيــف يجــب أن تؤثــر هــذه التأكيــدات علــى أولوياتنــا؟

 

م يسـوع بـأنَّ »الحيـاة أفضـل مـن الطعام، والجسـد أفضـل من اللبـاس« )إنجيـل متى ٦:  علَـّ
2٥(. هـذه األشـياء مهمـة، بالطبـع، ولكـن علينـا أن ننظر إليهـا في ضوء ملكـوت هللا، ذلك يعني 
أننـا يجـب أن نُعيـد ترتيـب أولويـات حياتنـا بطرق حقيقيـة وعمليـة. عندما نـدرك الدعوة، عبر 
كل الكتـاب المقـدس، ألن نرفـع ونهتـم باآلخريـن، فـإنَّ هـذه الدعـوة  أيًضـا تُصبـح واحـدة من 
أولوياتنـا إذ نسـعى نحـن فـي اتِّبـاع خطـوات يسـوع. مـن الناحيـة المثاليـة، يجب أن تسـاعدنا 

هـذه الدعـوة ألن نركِّـز بصـورة أقـل على أنفسـنا ولكـن أكثر علـى اآلخرين.
هـذه المجموعـة المختلفـة مـن األولويـات تحـدث أيًضـا تغييـرًا فـي عالقاتنـا مـع َمـن هُم 
وا  ـلطة فوقنـا وفـوق المظلوميـن. بينمـا يوصـي الكتـاب المقـدس المسـيحيين أن يُجلُـّ فـي السُّ
ويطيعـوا حكوماتهـم، بقـدر اإلمـكان )انظـر، مثـاًل، روميـة 1٣: 1-٧(، توجـد أيًضا مرحلـة عندما 
نكـون بحاجـة ألن نـردد كلمـات بطـرس: »ينبغـي أن يُطـاع هللا أكثر مـن الناس« )أعمال الرسـل 
٥: 29(. لقـد وازن يسـوع بيـن هذيـن المبدأيـن فـي إجابتـه للذيـن حاولـوا أن يخدعـوه بهـذا 

السـؤال: »أعطـوا إًذا مـا لقيصـر لقيصـر ومـا هلل هلل« )إنجيـل متـى 22: 21(.
ــا  ــة أخــرى، غالبً ــي جه ــة أو ف ــي الحكوم ــوا ف ــن بيدهــم الســلطة، ســواًء كان ــك الذي أولئ
ــا  ــوة. وكم ــد أو الق ــق التهدي ــك الســلطة عــن طري ــى تل ــوة ويُحافظــون عل ــا يفرضــون بالق م
رأينــا فــي حيــاة يســوع، فــإنَّ حيــاة اإليمــان ال تســتدعي الســلبية دائًمــا وفــي كل حالــة فــي 
مواجهــة الشــر. فمثــاًل، فــي تناولهــا لمســألة العبوديــة فــي أمريــكا، كتبــت إلــن هوايــت تقــول: 
ــا  ــرة، مهم ــع األخي ــا أن نُطي ــريعة هللا، علين ــة وش ــع كلم ــر م ــن البش ــض قواني ــا تتناق »عندم
تكــن العواقــب. إنَّ قوانيــن بالدنــا )أمريــكا( تفــرض علينــا أن نســلِّم العبــد إلــى ســيده، علينــا 
ــل عواقــب انتهــاك هــذا القانــون. إنَّ العبــد ليــس ملــًكا  عــدم الطاعــة؛ ويجــب علينــا أن نتحمَّ
عــي  ألي إنســان. هللا هــو ســيده الشــرعي، وال يحــق لإلنســان أن يأخــذ صنعــة هللا بيديــه، ويدَّ

ــد 1، صفحــة 201، 202(. ــوة، شــهادات للكنيســة، المجل تملكــه« )روح النب
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أيـن يوجـد الخـط الفاصـل بيـن طاعـة السـلطات وبيـن مناصـرة أولئـك الذيـن قـد 
يكونـون ضحايـا سـلطة ظالمـة؟

١٦ أيلول )سبتمرب(        االثنني        

ة المتعاطفين فتور همَّ
مقاومــة احتماليــة الســماح لنوايانــا الطيبــة أن تُغَمــر ويُطغــى عليهــا مــن ِقبَل »كل مشــاكل 
العالــم«، فكثيــرون منــا يرغبــون فــي عمــل المزيــد إلحــداث فــرق فــي حيــاة المتألميــن. هنــاك 
ة ســلوكيات وأفعــال ومواقــف يمكــن أن تســاعدنا إلحــداث ردود وتجاوبــات إيجابيــة مــع  عــدَّ

الذيــن هــم فــي حاجــة.
ــا، إنَّ االعتــراف واإلحســاس بــآالم المتألميــن هــي الخطــوات األولــى  التعاطــف: كمــا رأين
نحــو الفعــل. نحــن بحاجــة ألن ننمــو ونحافــظ على مشــاعرنا الحساســة ورقّتنــا نحــو المتألمين. 
ــرَّض  ــه ونتع ــا نواج ــي أنن ــرة ه ــن، والفك ــة المتعاطفي ــور همَّ ــن فت ــوم ع ــاس الي ث الن ــدَّ يتح
للكثيــر مــن الحــزن والمآســي إلــى درجــة أنَّ كثيريــن منــا أصبحــوا ُمتعبيــن وُمرهقيــن جــرَّاء 
أســباب كثيــرة تســتدعي طاقتنــا العاطفيــة ودعمنــا المــادِّي. كان يســوع ُمــدركًا تماًمــا للشــر 

ــا ومشــفًقا. وهكــذا يجــب علينــا أن نكــون نحــن. واأللــم المحيــط بــه؛ ولكنــه، بقــي عطوفً
ــدر  ــا ق ــإن اســتماعنا وتعلمن ــدة، ف ــر معقَّ ــم والفق ــر مــن حــاالت الظل ــم: ألن الكثي التعلي
ــخاص  ــن أش ــة ع ــن األمثل ــر م ــاك الكثي ــم. هن ــر مه ــو أم ــاالت ه ــذه الح ــول ه ــكان ح اإلم
ــن فــي محاولتهــم  ــاة أشــخاص آخري ــا حســنة تســببوا فــي إحــداث أضــرار فــي حي ذوي نواي
للمســاعدة. مــع أنَّ هــذا ليــس عــذًرا لالمتنــاع عــن العمــل، يجــب علينــا أن نســعى للمشــاركة 

ــا. ــمَّ االطــالع عليه ــد ت واالنخــراط بطــرق تكــون مدروســة وق
الصــاة: عندمــا نــرى مشــكلة، فــإن أول مــا نفكــر فيــه هــو اتخــاذ فعــل »عملــي«. ولكــن 
الكتــاب المقــدس يذكرنــا بــأنَّ الصــالة عمليــة )فعــل عملــي(. يمكننــا أن نحــدث تغييــرًا فــي 
حيــاة الفقــراء والمظلوميــن بواســطة صلواتنــا مــن أجلهــم ومــن أجــل مــن لهــم ســلطة عليهــم 
)انظــر 1تيموثــاوس 2: 1، 2(، باإلضافــة إلــى طلــب إرشــاد هللا لنعــرف كيــف يمكننــا االســتجابة 

بشــكل أفضــل فــي تقديــم العــون والمســاعدة )انظــر أمثــال 2: ٧، ٨(.
ــا  ــون لن ــو أن يك ــاة ه ــف الُمعان ــى تخفي ــل عل ــي العم ــر ف ــم آخ ــر مه ــات: عنص التوقع
توقعــات مناســبة، بالنظــر إلــى تعقيــدات الظــروف االجتماعيــة والسياســية والشــخصية. يجــب 
م إليهــم بطــرق  أن يكــون رجاؤنــا هــو أن نقــدم للنــاس خيــارات وفــرص ربمــا لــم ولــن تُقــدَّ
أخــرى. أحيانـًـا، مــا يفعلــه النــاس بهــذه الفــرص ســيُخيِّب آمالنــا ويحبطنــا، ولكــن يجــب علينــا 
أن نحتــرم اختياراتهــم. وبأيــة طريقــة قــد نحــاول العمــل بهــا مــن أجــل المتألميــن، يجــب أن 
يكــون المبــدأ الــذي نسترشــد بــه هــو: »كل مــا تريــدون أن يفعــل النــاس بكــم، افعلــوا هكــذا 

أنتــم أيًضــا بهــم« )إنجيــل متــى ٧: 12(.
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اقــرأ يعقــوب 1: ٥-8� أي دور يجــب أن تلعبــه الصــاة فــي أفعــال المســيحي؟ 
إلــى مــاذا تُشــير اآليــات فــي يعقــوب 2: 1٥، 16 ومــا الــذي تقترحــه حــول كيفيــة 

ــن؟ ــل اآلخري ــن أج ــا م ــتجابة صلواتن ــي اس ــن ف ــاهمتنا نح ُمس

١٧ أيلول )سبتمرب(       الثاثاء        

السخاء
»الُمعطي المسرور يُحبُّه هللا« )2كورنثوس 9: ٧(، والعطاء بسخاء هو جانب مهم من حياة 
ى عطائنا وأولياتنا  المسيحي. في حين أنه يجب علينا أن نسمح للكتاب المقدس أن يختبر ويتحدَّ

المادِّية، فالسخاء هو أكثر من ُمجرَّد أن نقّدم مااًل لهدف ما، مهما كان مستحًقا.
بــداًل مــن ذلــك، فالســخاء هــو أحــد أعظــم مواقــف وســلوكيات الحيــاة وهــو صفــة أساســية 
ة مــرات فــي مزمــور 112: »ســعيد هــو الرجــل الــذي  للذيــن »يخافــون الــرب« كمــا ورد عــدَّ

يتــرأَّف ويُقــرض. يُدبِّــر أمــوره بالحــق« )مزمــور 112: ٥(.

ما الذي تُعلَّمنا إياه اآليات التالية عن السخاء تجاه من هم في احتياج؟ الويين 2٥: 3٥-
3٧؛ مزمور 11٩: 36؛ 2كورنثوس 8: 12-1٥؛ 1يوحنا 3: 16-18؛ 1تيموثاوس 6: 1٧-1٩�

 

فــي رســائل العهــد الجديــد، أشــار بولــس بانتظــام إلــى ســخاء هللا — كمــا ظهــر بأقصــى 
كمالــه فــي بــذل يســوع نفســه مــن أجلنــا — كمصــدر للرجــاء المســيحي. بــدوره، كان موتــه 
مــن أجلنــا هــو الحافــز أيًضــا لنحيــا حيــاة الســخاء تجــاه اآلخريــن: أصلــي »لكــي تكــون شــركة 
الــة فــي معرفــة كل الصــالح الــذي فيكــم ألجــل المســيح يســوع« )فليمــون 1: ٦(. إيمانــك فعَّ

الســخاء هــو موقــف ســلوكي نحــو حيــاة الرفاهيــة والجــرأة واالحتــواء. هنــاك الكثيــر فــي 
حياتنــا الشــخصية والمجتمعــات والحضــارات تحثنــا ألن نركــز علــى أنفســنا، ولنحتفــظ بأكثــر 
ــبة  ــش، بالنس ــادي للعي ــي واالعتي ــلوبنا االفتراض ــارة، أس ــح العب ــنا. بصري ــتطيع ألنفس ــا نس م

ــز دائًمــا علــى النفــس، والنفــس، والنفــس بأيــة طريقــة كانــت. لمعظمنــا، يُركِّ
ــن. إن  ــر لآلخري ــا أكث ــس ونحي ــن النف ــوت ع ــيجعلنا نم ــه س ــا، فإنَّ ــا حقيقيً إذا كان إيمانن
إيماننــا يُســاعدنا أن نتخيَّــل العالــم وشــعوبه كمــا يراهــم هللا، فــي صالحهــم وفــي انكســارهم، 

ويحثنــا ألن نســعى لمســاعدة الذيــن هــم فــي احتيــاج، إلــى أي مــدى ممكــن. 
الســخاء، كســمة للعيــش، هــو موضــع تقديــر دائــم ِمــن ِقبَــل جامعــي التبرعــات واألعمــال 
الخيريــة. ســخاء كهــذا هــو ســخاء قابــل للقيــاس وعملــي بصــورة ُمباشــرة. ولكــن التبرعــات 
الضخمــة ال تشــير بالضــرورة إلــى حيــاة الســخاء )انظــر إنجيــل مرقــس 12: ٤1-٤٤(. إنَّ حيــاة 
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ــي روح  ر ونُنمِّ ــدِّ ــة ألن نُق ــن بحاج ــات. نح ــن أي تبرع ــة م ــر قيم ــم وأكث ــي أعظ ــخاء ه الس
الســخاء فــي كل مــا نعملــه. بالنســبة لغالبيــة النــاس، ال يأتــي الســخاء بصــورة طبيعيــة؛ إنهــا 
ــا بنشــاط وعــن قصــد، بغــض النظــر عــن إعاقــة  ــا أن نعكســها فــي حياتن النعمــة التــي علين

ــة. بشــريتنا الســاقطة واألناني

إلــى جانــب تقديــم المــال، حتــى بســخاء، مــا هــي الطــرق األخــرى التــي يجــب أن 
نظهــر بهــا روح الســخاء؟

١٨ أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

صنع السام

اقرأ إنجيل متى ٥: ٩� في مثل العالم الذي نعيش فيه، كيف نفعل ما يقول عنه يسوع ُهنا؟ 
في نهاية األمر، ما مدى النجاح الذي يمكننا أن نحققه؟ )انظر، إنجيل مرقس 13: ٧(�

 

إن الصــراع العنيــف هــو ســبب أساســي للمعانــاة واأللــم. تشــمل تكاليــف الحــروب الضحايا 
الُمباشــرة والنفــوس المحطمــة، االهتمــام والمــوارد المخصصــة لآللــة العســكرية التــي كان مــن 
األفضــل تحويلهــا للتخفيــف مــن االحتياجــات اإلنســانية األخــرى والمعانــاة المســتمرة للناجيــن 
مــن الحــروب والمحاربيــن القدامــى، حتــى بيــن »المنتصريــن«. ثــم أن هنــاك صراعــات كثيــرة 
ــاة أعــداد ال تُحصــى مــن العائــالت والمجتمعــات. علــى  ــار جروحهــا فــي حي أصغــر تتــرك آث

هــذا النحــو، فالتــوق والشــغف للعــدل والعدالــة ال يمكــن أن يتجاهــل األمــر ِبُصْنــع الســالم.
ــع الســالم، ولُمصلحــة  ــم لصن ــم والرحي ــل يســوع يوجــد عمــل هللا العظي ــب إنجي ــي قل ف
ــا  ــي نناله ــوس ٥: 1٨-21(. والمصالحــة الت ــم )انظــر 2كورنث ــس البشــري الخاطــئ لخالقه الجن

ــا. ــن، أيًض ــا لنكــون »ســفراء« لهــذه المصالحــة لآلخري ــا لن ــح نموذًج تصب

إشعياء ٥2: ٧� كيف نعيش نحن أيًضا حسب هذه اآلية؟

 

ــال، والمصــدر للعمــل مــن أجــل الســالم  ــز، والمث ــا الحاف ــح أيًض ــل الســالم يُصب إنَّ إنجي
فــي عالمنــا العنيــف: »القلــب الــذي هــو علــى وفــاق مــع هللا هــو شــريك فــي ســالم الســماء 
ــى  ــدى عل ــيحل كالن ــالم س ــه. إنَّ روح الس ــن حول ــى كل م ــح عل ــره الصال ــذا تأثي ــوح ش فيف
القلــوب التــي أتعبتهــا وأزعجتهــا المخاصمــات العالميــة« )روح النبــوة، خواطــر مــن جبــل 

ــة، صفحــة ٤٥9(. البرك
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قــال يســوع، فــي عظتــه علــى الجبــل: »طوبــى لصانعــي الســالم ألنهــم أبنــاء هللا يُدعــون« 
)إنجيــل متــى ٥: 9(. عــالوة علــى ذلــك، فإنَّــه لــم يثبــت فقــط الوصيــة ضــد القتــل، بــل قــال أن 
علينــا أال نغضــب أو نحمــل ضغينــة )انظــر إنجيــل متــى ٥: 21-2٦( وأن علينــا أن نحــب أعداءنا 
ونصلــي مــن أجــل الذيــن يضطهدوننــا )انظــر إنجيــل متــى ٥: ٤٣-٤٨(، بمــا معنــاه أن علينــا 
أن نتَّخــذ خطــوات عمليــة لنســعى لمــا هــو خيــر لهــم. هنــاك الكثيــر مــن القصــص الملهمــة 
ألشــخاص كرســوا حياتهــم لصنــع الســالم فــي أماكــن اضطرابــات وصــراع فــي العالــم، تجلــب 
لمحــات للمصالحــة والشــفاء، وفــي غالــب األحيــان تخفــف الكثيــر مــن الظلــم والُمعانــاة التــي 

أتــت بهــا تلــك الصراعــات.

مــا هــي الطــرق التــي تســتطيع بهــا كنيســتك، علــى المســتوى المحلــي، أن تفعلهــا 
لتلعــب دوًرا فــي صنــع الســام؟

١٩ أيلول )سبتمرب(        الخميس        

صوت لَِمن ال صوت لهم
كتــب ســليمان أنَّ هنــاك »للســكوت وقــت وللتكلــم وقــت« )جامعــة ٣: ٧(. وقــد كان علــى 
حــق، وإيجــاد ذلــك التــوازن ليــس ســهاًل أليٍّ منــا. ولكــن، عندمــا يتعلَّــق األمــر بالتكلــم لصالــح 
المظلوميــن وأن نكــون صوتـًـا لَِمــن ال صــوت لهــم وأن نســعى ألن نغلــب الشــر بالخيــر، هــل 
ــن كان  ــن الصمــت حي ــر م ــب الكثي ــن جان ــا م ــد أخطأن ــون ق ــن ككنيســة أن نك ــن الممك م

يجــب أن يُســمع صوتنــا؟
ــوة  ــى دع ــيرين إل ــوع، ُمش ــدام يس ــادي وأق ــم أي ــن كونه ــيحيون ع ث المس ــدَّ ــا تح لطالم
الخدمــة العمليــة مــن أجــل اآلخريــن كمــا يريدنــا يســوع أن نفعــل. ولكــن فــي الــدور النبــوي 
ــال  ــون الرج ــي ألن يك ــى ه ــوة هللا األول ــت دع ــدس، كان ــاب المق ــي الكت ــح ف ــو واض ــا ه كم
ــع عنهــم  ــد هللا أن يُداف ــن يري ــك الذي ــة عــن أولئ ــا نياب ــم أيًض ــي التكل ــه — وف والنســاء صوت

ــور 1٤٦: ٦-10(. ــر مزم )انظ

اقرأ إشعياء ٥8: 1-10� ما الذي يجب أن تقوله لنا اليوم هذه الرسالة، التي اُعطيت في 
زمانها ومكانها ومضمونها المحدد، في زماٍن ومكاٍن ومضموٍن مختلف؟ ما مدى التغيير 

الذي حصل فعًا بين الزمن الذي كتب فيه إشعياء هذه الرسالة وبين عالمنا اليوم؟
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لــم تكــن دعــوة األنبيــاء للعــدل والعدالــة ســبياًل للشــهرة والشــعبيَّة إطالقـًـا. ولكنهــم بدافــع 
مأموريــة هللا لهــم، ومــن خــالل فهمهــم الشــتياق هللا الشــديد للعــدل والعدالــة، وبتعاطفهــم 
ــم، تجــرأ هــؤالء  ــي ســعيهم لمــا هــو أفضــل لمجتمعه ــن، وف ــراء والمظلومي ــة الفق مــع محن
األنبيــاء ليكونــوا صوتـًـا لَِمــن ال صــوت لهــم فــي زمانهــم ومكانهــم، رغــم المعارضــة والمشــقات 

والخطــر )انظــر 1بطــرس ٣: 1٧(.
ــى  ــل( والدعــوة ألن نعكــس صــورة يســوع إل ــار الســارة )اإلنجي ــا لألخب ــى فهمن ــاًء عل وبن
موهــا بخصــوص  ــدة ليُقدِّ ــر مــن األشــياء الجي ــدى األدفنتســت الســبتيين الكثي ــإنَّ ل ــم، ف العال

التعامــل مــع الشــر فــي العالــم.
ــم  ــر والمظالِ ــن الفق ــد م ــة للح ــال الهادف ــبتيون أن األفع ــت الس ــن األدفنتس ــاًل: »يؤم مث
الُمصاِحبــة لــه هــي جــزء مهــم مــن مســؤولية المجتمــع المســيحي. يظهــر الكتــاب المقــدس 
ــن ال  ــك الذي ــة اســتجابة أتباعــه ألولئ ــه لكيفي ــراء وتطلعات بوضــوح اهتمــام هللا الخــاص بالفق
يســتطيعون االهتمــام بأنفســهم ورعايتهــا. البشــر جميًعــا يحملــون صــورة هللا وهــم ُمســتلمون 
ــال  ــع مث ــا نتب ــراء فإنن ــع الفق ــا م ــي عملن ــا ٦: 20(. ف ــل لوق ــركات هللا )إنجي ــتقبلون لب وُمس
وتعليــم يســوع )إنجيــل متــى 2٥: ٣٥، ٣٦(. واألدفنتســت الســبتيون كُمجتمــع روحــي، يُؤيِّــدون 
ويدعمــون العدالــة للفقــراء و ›يفتحــون فمهــم ألجــل األخــرس‹ )أمثــال ٣1: ٨( وضــد أولئــك 
الذيــن يَْســلُبُون َحــقَّ البائســين )إشــعياء 10: 2(. نحــن نتشــارك مــع هللا الــذي »يُجــري ُحكًمــا 
للمســاكين وحًقــا للبائســين« )مزمــور 1٤0: 12(. )البيــان الرســمي لألدفنتســت الســبتيين عــن 

الفقــر العالمــي، 2٤ حزيــران )يونيــو( 2010(

٢٠ أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: اقــرأ روح النبــوة، مــن خدمــة الشــفاء، الفصــل الــذي يحمــل 
ــوان  ــن بعن ــن اللذي ــد ٣، الفصلي ــة، الُمجلَّ ــهادات للكنيس ــن ش ــمى«، وم ــار أس ــوان »اختب عن
»الواجــب نحــو البؤســاء« و»واجــب اإلنســان نحــو أخيــه اإلنســان«، صفحــة ٥11–٥2٦؛ ومــن 
ــوان »العمــل مــن أجــل المســيح«،  ــذي يحمــل عن ــد 2، الفصــل ال شــهادات للكنيســة، الُمجلَّ

ــة 2٤-٣٧. صفح
ــي  ــر ف ــذي يظه ــن ذاك ال ــوى م ــا أق ــا معلًن ــن نجــد حًق ــو فتشــنا الســماء واألرض فل »ل
ــي  ــو ف ــا ه ــق كم ــو الح ــذا ه ــا. ه ــا ومعونتن ــى عطفن ــون إل ــن يحتاج ــة لم ــال الرحم أعم
ــس  ــي، فنف ــون الذهب ــادئ القان ــيح مب ــم المس ــون باس ــن يعترف ــذ م ــا يَُنفِّ ــوع. فعندم يس
القــوة التــي كانــت فــي العصــر الرســولي ســتصاحب اإلنجيــل اليــوم« )روح النبــوة، خواطــر 

ــة ٥٧٣(. ــة، صفح ــل البرك ــن جب م
»إنَّ المحبــة الفائقــة هلل والمحبــة لبعضنــا البعــض فــي غيــر أثــرة — هــي أفضــل هبــة 
ــا أو ُمحــرِّكًا بــل هــي مبــدأ  ــة ليســت باعثً ــا الســماوي. هــذه المحب يمكــن أن يمنحهــا أبون
إلهــي وقــوة دائمــة وثابتــة. إنَّ القلــب غيــر المكــرس ال يمكنــه أن يبدعهــا أو ينتجهــا. 
ــا  ولكنهــا توجــد فقــط فــي القلــب الــذي يملــك فيــه يــسوع. ›نحــن نحبــه ألنــه هــو أحبن
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ــدأ  ــي المب ــة ه ــد أنَّ المحب ــة هللا نج ــدد بنعم ــب المتج ــي القل ــا ٤: 19(. فف أواًل‹ )1يوحن
ــي األهــواء  ــى البواعــث، وتتحكــم ف ــق وتتســلط عل ــا تهــذب الخل ــي العمــل. إنه الســائد ف
والشــهوات وتســمو بالعواطــف. هــذه المحبــة متــى احتفــظ بهــا اإلنســان فــي نفســه فهــي 
ــا« )روح  ــا حوله ــى كل م ــا عل ــا ونقيً ــرًا مهذبً ــي تأثي ــة وتُضف ــوة وعذب ــاة حل ــل الحي تجع

ــة ٤٧9-٤٨0(. ــل، صفح ــال الرس ــاب أعم ــوة، كت النب

أسئلة للنقاش
ــز  1� كمــا رأينــا فــي دراســة هــذا األســبوع، يواصــل اإلنجيــل ليكــون النمــوذج والُمحفِّ
ــف  ــم� كي ــا فعــل يســوع مــن أجله ــن، كم ــة عــن ومــن أجــل اآلخري للعمــل بالنياب
ــه هللا مــن  ــا فعل ــار الســارة بخصــوص م ــرك لألخب ــع هــذا مــن مفهومــك وتقدي وسَّ

أجلنــا وكيــف يظهــر محبتــه لنــا؟

ــع الســام، ونشــاطات  ــا فــي صن ــا لمــن ال صــوت لهــم، وانخراطن 2� إنَّ رفــع صوتن
ــى العمــوم، طالمــا  ــى ســاحات عامــة وسياســية� وعل ــة يمكــن أن يســحبنا إل مماثل
كانــت كنيســة األدفنتســت الســبتيين مدافعــة ونصيــرة للفصــل بيــن الكنيســة 
والدولــة� مــا هــو الفــرق بيــن التــورط السياســي غيــر المناســب وبيــن رفــع الصــوت 

ــة؟ ــة وعامَّ ــع الســام بطــرق علني والعمــل مــن أجــل صن

ــمَّ ُمناقشــته ضمــن دراســة هــذا األســبوع  ــذي ت ــل ال ــا هــي الخطــوة أو الفع 3� م
ــك؟ ــق ذل ــك تحقي ــف يمكن ــك ومجتمعــك؟ كي ــي حيات ــا ف ــي تطبيقه ترغــب ف

4� أي موضــوع لــه عاقــة بالشــر أو الظلــم قــرَّرت أن تُصلــي مــن أجلــه فــي مجتمعك 
ة؟ أو فــي العالــم بصــورة عامَّ

ملخــص: إذ نصبــح تابعيــن ليســوع ســتتغير حياتنــا بطــرق عديــدة، إحداهــا أنهــا ســتولد 
فينــا الرغبــة الشــديدة والتــوق لإلنضمــام مــع هللا فــي اهتمامــه الفاِعــل بالفقــراء والمنســحقين. 
ــة ســتُغيِّر  ــا تحظــى بشــعبية، وهــذه الرغب ــادًرا م ــا ن ــا أنه ــك مهمــة ســهلة كم ــن تكــون تل ل

أولوياتنــا وســتدفعنا التِّخــاذ خطــوات ناشــطة لشــفاء الُمتألِّميــن فــي العالــم مــن حولنــا.
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* ٢١-٢٧ أيلول )سبتمرب(    الدرس الثالث عرش    

ام مجتمع من الُخدَّ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: ٢كورنثــوس ٢: ١٤-١٦؛ خــروج ٣٢: ١-١٤؛ ١بطــرس ٢: ١٢؛ 

فيلبــي ٢: ١٥؛ أفســس ٢: ١٩؛ عبرانييــن ١٠: ٢٣-٢٥.

ــك بإقــرار الرجــاء راســًخا، ألن الــذي وعــد هــو أميــن� ولناحــظ  آيــة الحفــظ: »لنتمسَّ
بعضنــا بعًضــا للتحريــض علــى المحبــة واألعمــال الحســنة« )عبرانييــن 10: 23، 24(�

فــي ســعينا إلتمــام المأموريــة المســيحية، علينــا أال نســتخف أو نُقلِّــل ِمــن شــأن وإمكانيــة 
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــابًقا التحدي ــا س ــد الحظن ــن. لق ــن المؤمني ــم م ــع منظ ــة كمجتم الكنيس
ــا  ــع إخوتن ــا م ــق عملن ــن طري ــن ع ــر. ولك ــم والفق ــع الظل ــل م ــعينا للتعام ــي س ــا ف نواجهه

ــا. ــا أن نكــون بركــة ألولئــك الذيــن هــم حولن ــن فــي مجتمــع اإليمــان، يمكنن المؤمني
إنَّ التجربــة هــي عندمــا نجتمــع مًعــا ككنيســة نصبــح منشــغلين بالمحافظــة علــى مســيرة 
الكنيســة ذاتهــا، غافليــن أنَّ الكنيســة موجــودة لخدمــة العالــم الــذي وضعهــا هللا فيــه. وكجســد 
الكنيســة، يجــب علينــا أال نُهمــل أو نتجاهــل الُمعانــاة والشــر الموجوديــن فــي كل مــا حولنــا. 
ــاء  ــون أمن ــا أن نك ــه. علين ــا أال نتجاهل ــن أيًض ــا نح ــك، علين ــيح ذل ــم يتجاهــل المس ــا ل طالم
لألمــر اإللهــي الُمعطــى لنــا للكــرازة باإلنجيــل، وجنبًــا إلــى جنــب مــع تلــك الكــرازة يأتــي عمــل 

مســاعدة المظلوميــن، والفقــراء، والُعــراة، والضعفــاء البائســين. 
ــا كمجتمــع كنســي وكمنظمــة، نحــن جســد المســيح )انظــر 1كورنثــوس 12: 20-12(.  مًع
ــا تواصــل  ــار يســوع، نتواصــل كم ــا س ــا أن نســير كم ــع علين ــى، فنحــن كمجتم ــذا المعن وبه

ــوم. ــم الي ــادي وأقــدام وصــوت وقلــب يســوع فــي العال يســوع، ونخــدم كأي

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٨ أيلول )سبتمبر(. * نرجو التعمَّ
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٢٢ أيلول )سبتمرب(        األحد        

وكاء للتغيير
ــون  ــس المؤمن ــف أس ــل كي ــال الرس ــفر أعم ــن س ــى م ــات األول ــي األصحاح ــا ف ــد رأين لق
ــي  ــاج ف ــي احتي ــم ف ــن ه ــون بم ــع، يهتم ــن المجتم ــا م ــا مختلًف ــل نوًع ــيحيون األوائ المس
ميــن لهــم العــون والُمســاعدة  وســطهم، ومًعــا يتواصلــون مــع َمــن هــم خــارج المجتمــع، ُمقدِّ

ــي وســطهم. ــه ف ــا كان هللا يصنع ــى م ــوا إل ــن إيَّاهــم لينضمَّ ــا دعــت الحاجــة وداعي حيثم
مضيًفــا إلــى وصــف يســوع للملــح والنــور، يســتخدم بولــس عــدًدا مــن االســتعارات ليصــور 
عمــل الكنيســة فــي العالــم. مــن بينهــا، يصــف أولئــك الذيــن يعيشــون كشــعب هللا كذبيحــة 
ــر  ــفراء )انظ ــوس 12: 12-20(، وكس ــر 1كورنث ــيح )انظ ــد المس ــة 12: 1(، وكجس ــر رومي )انظ
2كورنثــوس ٥: 1٨-20(، وكرائحــة ذكيــة )انظــر 2كورنثــوس 2: 1٤-1٦(. كل واحــدة مــن هــذه 
الصــور تتحــدث عــن دور كممثليــن أو وكالء لملكــوت هللا حتــى فــي الوقــت الحاضــر، حتــى 

وســط عالــم أتلفــه الصــراع العظيــم.

راجــع أوصــاف كل مــن هــؤالء الممثليــن أو الــوكاء المذكــورة أعــاه� أي واحــد منهــم 
هــو األفضــل وصًفــا لمــا تــود أن يمثــل هللا وطرقــه فــي مجتمعــك، ولمــاذا؟

 

كل واحــدة مــن هــذه الصــور لديهــا أفعــال مرتبطــة بهــا، ليســت كوســيلة ليكونــوا مقبوليــن 
ــن  ــيح، الذي ــة المس ــالل ذبيح ــن خ ــن هللا م ــل ِم ــَل بالفع ــد قُِب ــعب ق ــن كش ــدى هللا، ولك ل
اســتجابوا لمحبــة هللا ونعمتــه مــن خــالل أنهــم أصبحــوا وكالء لــه فــي عالــم متألــم ومحتضــر.

ــا: بســبب أنَّ محبــة هللا ونعمتــه  ــا اعتبارهــم علــى مســتوى أكثــر عمًق ولكــن يمكــن أيًض
همــا أســاس ملكــوت هللا، فعندمــا نتصــرف بطريقــة كهــذه، عاكســين لآلخريــن بمحبــة ونعمــة، 

فإننــا نُثبِّــت ونُســاهم فــي ذلــك الملكــوت األبــدي، حتــى فــي الوقــت الحاضــر.
بحسـب القانـون الدولـي، تعتبـر السـفارة الوطنيـة جـزًءا مـن الدولة التـي تمثلهـا، حتى إن 
كان وجودهـا الفعلـي والفيزيائـي فـي بلـد أجنبـي غريـب، قـد تكـون علـى مسـافة بعيـدة من 
الوطـن األم. وبطريقـة مماثلـة، فـإنَّ تطبيـق طـرق ملكـوت هللا توفر لمحـات عن تلـك الحقيقة 
األبديـة هنـا واآلن، وبهـذا المعنـى، فهـي تُشـير إليها، وهـي عربون للنصـرة النهائية على الشـر. 
وإذ نفعـل ذلـك — كسـفراء للمسـيح، كـوكالء للمسـيح — يمكننـا أن نختبـر حقيقـة محبتـه 

وعدلـه فـي حياتنـا الخاصـة، وفـي الكنيسـة، وفـي حيـاة أولئك الذيـن نسـعى لخدمتهم.

ــا أن نعــرف  ــن، وكيــف يمكنن ــن العطري ــا هــو الفــرق بي ــوس 2: 16� م ــرأ 2كورنث اق
ــى أي ِعطــر ننتمــي؟ إل
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٢٣ أيلول )سبتمرب(        االثنني        

بقيَّة خادمة
دتــه نبــوات الكتــاب المقــدس ورد فــي رؤيــا يوحنــا  ــة الــذي حدَّ التعريــف النمطــي للبقيَّ
12: 1٧: »الذيــن يحفظــون وصايــا هللا، وعندهــم شــهادة يســوع المســيح« )انظــر أيًضــا رؤيــا 
ــة الكتــاب المقــدس، تُميِّــز شــعب هللا فــي المراحــل  يوحنــا 1٤: 12(. هــذه الســمات، فــي قصَّ
األخيــرة مــن تاريــخ األرض. ولكــن، أيًضــا فــي قصــص الكتــاب المقــدس، يمكننــا أن نجــد أمثلــة 
عــن كيفيــة عمــل هــذه البقيــة وبشــكل خــاص كيــف يقــوم هــؤالء النــاس بخدمــة اآلخريــن. 

إنَّ مثال موسى في هذا الصدد يبدو ُمَثبِّطًا للعزم� اقرأ خروج 32: 1-14� ما هي المقارنة 
بين موسى في هذه القصة وبين البقية التي وصفت في رؤيا يوحنا 12: 1٧؟

 

فــي غضبــه نحــو شــعب إســرائيل، كان هللا يهــدد بإفنائهــم وتحويــل الوعــود التــي قطعهــا 
إلبراهيــم — بــأنَّ نســله ســيصير شــعبًا عظيًمــا — إلــى موســى وعائلتــه )انظــر خــروج ٣2: 10(.

لكن موسى لم يرغب في ذلك. عوًضا عن ذلك، كان لدى موسى الجرأة ألن يتجادل مع هللا، 
معلاًل أنه لو كان للرب أن يفعل ما يهدد بفعله، فذلك سيكون سيئًا له )انظر خروج ٣2: 11-1٣(. 

ولكن موسى يتمادى أكثر ويضع نفسه على المحك ليُدافع عن قضيته مع هللا.
كان موســى يُكافــح ليقــود هــذا الشــعب عبــر البريــة. فقــد كانــوا يتذمــرون ويتشــاحنون 
ــا منــذ اللحظــة التــي قادهــم فيهــا إلــى الحريــة. ومــع ذلــك، يقــول موســى هلل: إن لــم  تقريبً
تغفــر لهــم، »فامحنــي مــن كتابــك الــذي كتبــت« )خــروج ٣2: ٣2(. يعــرض موســى اســتعداده 

للتخلــي عــن األبديــة ليخلــص أولئــك الذيــن رافقــوه فــي رحلتــه.
ــم   ــن ل ــة عــن هــؤالء الذي ــة بالنفــس للشــفاعة نياب ــوي عــن التضحي ــال ق ــه مــن مث ــا ل ي

ــوي لمجمــل خطــة الخــالص! ــٍز ق ــن رم ــه م ــا ل ــا! وي ــن به ــوا جديري يكون
»وإذ كان موســى يشــفع فــي إســرائيل زايلــه جبنــه فــي غمــرة اهتمامــه الشــديد ومحبتــه 
ألولئــك الذيــن مــن أجلهــم اســتخدمه هللا فــي صنــع تلــك العظائــم، وقــد اصغــى الــرب إلــى 
توســالته واســتجاب تلــك الصــالة الدالــة علــى إنــكار الــذات. لقــد امتحــن هللا عبــده، امتحــن 
أمانتــه ومحبتــه لتلــك الجماعــة الخاطئــة الجاحــدة، وصمــد موســى بــكل نبــل وشــجاعة أمــام 
االمتحــان. إنَّ اهتمامــه بإســرائيل لــم يكــن ناشــئًا عــن أي غــرض نفســاني. وكان نجــاح شــعب 
ــا  ــه أبً ــاز صيرورت ــن امتي ــى م ــة، وأغل ــة ذاتي ــن كل كرام ــاره، م ــي اعتب ــى، ف ــار أعل هللا المخت
ــن،  ــراٍع أمي ــه، ك ــه واســتقامته، فأســند إلي ــه وبســاطة قلب ــد ســر هللا بأمانت ــة. وق ــة عظيم ألم
تلــك المأموريــة العظيمــة، مأموريــة قيــادة الشــعب إلــى أرض الموعــد« )روح النبــوة، اآلبــاء 

ــاء، صفحــة 2٧٨(. واألنبي
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مــا الــذي تقولــه لنــا هــذه الفقــرة عــن الكيفيــة التــي يجــب أن نتعامــل بهــا، قــدر 
الُمســتطاع، مــع المخطئيــن مــن حولنــا؟

٢٤ أيلول )سبتمرب(        الثاثاء        

الوصول إلى النفوس
في بعض األحيان تعلق المناقشات الكنسية حول الحاجة الواضحة لالختيار بين التركيز على 
العمل االجتماعي أو عمل الكرازة باإلنجيل، إما عمل الخير أو الشهادة، إما العدالة أو الكرازة. 
ولكن عندما نفهم كاًل من هذه المفاهيم بصورة أفضل ونُراِقب خدمة يسوع، سيزول الفرق، 

وندرك بأنَّ الكرازة باإلنجيل والعمل على مساعدة اآلخرين مرتبطان ارتباطًا وثيًقا.
ــرت ذلــك علــى النحــو التالــي:  ــارات المعروفــة جــًدا إللــن هوايــت، فسَّ فــي إحــدى العب
»إنَّ طريقــة المســيح هــي وحدهــا التــي تُعطــي لنــا النجــاح فــي الوصــول إلــى الشــعب. لقــد 
ــى عطفــه، وخــدم  ــر. وبرهــن لهــم عل ــاس كمــن كان يحــب لهــم الخي ــص بالن ــط الُمخلِّ اختل

ــاًل لــكل منهــم: ›اتبعنــي ‹… حاجاتهــم وظفــر بثقتهــم. ثــم أمرهــم قائ
ــم  ــى وتعلي ــن والثكال ــة المحزوني ــى وتعزي ــة المرض ــاكين ورعاي ــعاف المس ــي إس »ينبغ
الجهــال وتقديــم النصــح واإلرشــاد لعديمــي الخبــرة. علينــا أن نبكــي مــع الباكيــن ونفــرح مــع 

ــة 9٨(. ــفاء، صفح ــة الش ــوة، خدم ــن« )روح النب الفرحي
كمـا رأينـا، فـإنَّ كاًل مـن هذيـن العمليـن مـن أعمـال الملكـوت — العـدل والكـرازة — كانا 
يتضافـران معـاً بشـكل وثيـق، ليـس فقـط فـي خدمـة يسـوع ولكـن أيًضـا فـي تفويضـه األول 
لتالميـذه: »وفيمـا أنتـم ذاهبون، اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السـموات. اشـفوا مرضى. 
طهِّـروا برًصـا. أقيمـوا موتـى. أخرجـوا شـياطين. مجانًـا أخذتـم، مجانًا أعطـوا« )إنجيـل متى 10: 
٧، ٨(. باختصـار، أحـد أفضـل السـبل للوصـول إلى اآلخرين برسـالتنا هـو أن نخـدم احتياجاتهم.

اقــرأ 1بطــرس 2: 12 وفيلبــي 2: 1٥� مــا الــذي يقولــه بطــرس وبولــس عــن قــوة شــهادة 
أعمــال الخيــر التــي يقــوم بهــا شــعب هللا؟

 

بمفهــوم أوســع ألخبــار هللا الســارة، فــإنَّ الكــرازة ليســت ذات معنــى فــي غيــاب العاطفــة 
ــفقة تجــاه النــاس. إنَّ اآليــات مثــل التــي وردت فــي 1يوحنــا ٣: 1٦-1٨ ويعقــوب 2: 1٦  والشَّ
تؤكِّــد علــى التناقــض فــي الكــرازة باإلنجيــل بــدون أن نعيشــه. ففــي أفضــل حاالتها، الكــرازة — 
التــي هــي جلــب األخبــار الســارة عــن الرجــاء واإلنقــاذ والتوبــة والتغييــر ومحبــة هللا الشــاملة 

— هــي تعبيــر عــن العــدل والعدالــة.
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إنَّ الكـرازة والرغبـة فـي العدالـة كالهمـا ينبعان مـن إدراك محبة هللا للضالين والمنكسـرين 
والمتألميـن مـن الشـعب — محبـة تنمـو أيًضـا فـي قلوبنـا تحت تأثيـر هللا في حياتنـا. ونحن ال 
نختـار أحـد العمليـن أو اآلخـر؛ بـداًل مـن ذلـك، نحن نعمـل مع هللا فـي العمل مع النـاس، نلبي 

احتياجاتهـم الحقيقيـة، ُمسـتخدمين كل المصـادر التي ائتمننـا هللا عليها.

كيــف يمكننــا أن نتأكــد، مــع ذلــك، أننــا وبينمــا نــؤدي أعمــااًل صالحــة لآلخريــن، أننــا 
ال نهمــل الكــرازة بأخبــار الخــاص الســارة، أيًضــا؟

٢٥ أيلول )سبتمرب(        األربعاء        

النعمة داخل الكنيسة
فــي بدايــة ســفر أيــوب، يُشــير هللا إلــى أيــوب وأمانتــه كإعــالن لصــالح طــرق هللا ومعامالتــه 
ــة أن  ــر بالمالحظ ــم وجدي ــر مه ــه ألم ــوب 1: ٨(. إن ــر أي ــاقط )انظ ــري الس ــس البش ــع الجن م
يســمح هللا لُســمعته أن تتعلَّــق بكيفيــة عيــش شــعبه لحياتهــم علــى هــذه األرض. ولكــن بولــس 
يســيه« ليشــمل مجتمــع الكنيســة:  ــع فــي هــذه الثِّقــة التــي هلل فــي بعــض أتقيائــه أو »قدِّ توسَّ
»لكــي يعــرف اآلن عنــد الرؤســاء والســالطين فــي الســماويات، بواســطة الكنيســة، بحكمــة هللا 

المتنوعــة« )أفســس ٣: 10(.

كـ  الكنسي  المجتمع  الذي تشمله فكرة وصف  ما  تفكيرك،  2: 1٩� حسب  أفسس  اقرأ 
»أهل بيت هللا«؟ كيف ينبغي أن يؤثِّر هذا الوصف على كيفية عمل الكنيسة المنظمة؟

 

إنَّ الطريــق التــي يتعامــل بهــا أي ُمجتمــع أو ُمنظَّمــة مــع أعضائهــا تعكــس القيــم األساســية 
لهــذه المجموعــة. كــون الكنيســة كأهــل بيــت هللا، وجســد المســيح ومجتمــع الــروح، فهــي 
تملــك أســمى الدعــوات لتعيــش بنشــاط ورُقــي: »ألنَّ هللا ليــس إلــه تشــويش بــل إلــه ســالم، 

كمــا فــي جميــع كنائــس القديســين« )1كورنثــوس 1٤: ٣٣(.
إنَّ قيم العدالة والنعمة والمحبة — كما ظهرت في عدالة هللا ونعمته ومحبته — يجب أن 
تحكم كل ما يحدث داخل الكنيسة. بداية من مجتمعات الكنائس المحلية إلى منظمة الكنيسة 
حول العالم، فهذه المبادئ يجب أن تُرشد قادة الكنيسة في كيفية قيادتهم، وصنع القرارات، 
واالهتمام بالضعفاء »هؤالء األصاغر« وسط المجتمع الكنيسي. ويجب أيًضا أن تُرشد في كيفية 
حّل النزاعات التي تنشأ من وقت آلخر بين األعضاء. فإذا لم نستطع ُمعاملة أولئك الذين في 

وسطنا بعدل وكرامة، كيف سنتمكن ِمن فعل ذلك مع اآلخرين؟
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٩٩

ر قيمــة  حيــث توظــف ُمنظمــة الكنيســة أشــخاًصا، عليهــا أن تكــون منظمــة ســخية، تُقــدِّ
ــار آخــر وتعمــل ضــد المعاملــة الظالمــة ألعضائهــا. يجــب أن تكــون  األشــخاص قبــل أي اعتب
ــه  ــتطيعون عمل ــا يس ــة كل م ــاء الكنيس ــع أعض ــل جمي ــث يعم ــة، حي ــن آمن ــس أماك الكنائ
لحمايــة المســتضعفين. وكمــا نــرى فــي الكنيســة األولــى، يجــب أن يكــون أعضــاء المجتمــع 
ــة« الكنيســة  ــن »العائل ــم ضم ــن ُه ــم الذي ين بصــورة خاصــة للعطــاء لدع الكنســي ُمســتعدِّ

ــن هــم فــي حاجــة.  ــم، أو َم الذيــن يُعانــون األل
أعطـى يسـوع هـذا علـى شـكل أمـر، قائـاًل بـأن ذلـك لـن يـؤدي فقـط إلـى تغييـر مجتمـع 
اإليمـان، لكنـه سـيُظهر أيًضـا حقيقـة إيمانهـم ألولئك الذيـن ينظـرون إليهم: »وصيـة جديدة أنا 
أعطيكـم: أن تحبـوا بعضكـم بعًضـا. كمـا أحببتكـم أنـا تحبـون أنتـم أيًضـا بعضكـم بعًضـا. بهذا 
يعـرف الجميـع أنكـم تالميـذي: إن كان لكـم حـب بعًضـا لبعـض« )إنجيـل يوحنـا 1٣: ٣٤، ٣٥(.

٢٦ أيلول )سبتمرب(        الخميس        

شجعوا بعضكم بعًضا ألعمال حسنة
حتـى مـع أفضـل الدوافـع والنوايـا، واإليمـان بأننـا إلـى جانب هللا والصـالح، فـإن العمل من 
أجـل الـرب يمكـن أن يكـون صعبًـا وُمحبطًـا. إنَّ الحزن واأللم فـي عالمنا أمـران حقيقيان. وهذا 
أحـد األسـباب التـي تجعلنـا بحاجـة إلـى مجتمـع كنسـي. لقـد صـاغ يسـوع هـذا النمـط مـن 
المجتمـع الداعـم مـع تالميـذه. ونـادًرا ما أرسـل أشـخاًصا بمفردهـم، وحتى عندمـا كان يحدث 
دوا نشـاطهم وشـجاعتهم. ذلـك فإنَّهـم كانوا سـريًعا مـا يجتمعون ثانيًة لمشـاركة قصصهم ويُجدِّ

اقرأ عبرانيين 10: 23-2٥� عبرانيين 10: 2٥ هي اآلية المعروفة أكثر من بين هذه اآليات، 
إًذا، ما الذي تضيفه اآليتان السابقتان لمفهومنا عن اآلية المعروفة؟ ما هي بعض الطرق 

التي يمكننا بها أن نشجع بعضنا بعًضا »للتحريض على المحبة واألعمال الحسنة«؟

 

تقريبًــا فــي أيــة مهمــة أو قضيــة أو مشــروع، يُمكــن لمجموعــة مــن النــاس يعملــون مًعــا 
يمكنهــم أن يُحققــوا أكثــر ممــا يحققــه كل هــؤالء النــاس إذا عمــل كل واحــد منهــم بمفــرده. 
وهــذا يذكرنــا مــرة أخــرى بصــورة الكنيســة كجســد المســيح )انظــر روميــة 12: ٣-٦(، حيــث 
لــة بعضهــا لبعــض. عندمــا يفعــل كل منا أحســن  لدينــا جميًعــا أدوًرا مختلفــة ولكنهــا أدوار ُمكمِّ
ــا أن  ــا، يمكنن ــا أن تعمــل مًع ــا نفعــل ذلــك بطريقــة تســمح لتأثيراتن ــا فعلــه، ولكنن مــا يمكنن

نثــق باإليمــان بــأنَّ حياتنــا وأعمالنــا ســتُحدث فرقًــا لألبديــة.
فــي حيــن أن النتائــج مهمــة فــي ســعينا لعمــل مــا هــو صائــب — النتائــج هــي حــول 
النــاس وحياتهــم — علينــا أحيانـًـا أن نثــق فــي هللا فيمــا ســتؤول إليــه النتائــج. أحيانـًـا عندمــا 
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ــن  نعمــل لرفــع الفقــر، ولحمايــة المســتضعفين، ولتحريــر المظلوميــن، وللتحــدث نيابــة عمَّ
ال  صــوت لهــم، ســنجد نجاًحــا محــدوًدا. ولكــن لنــا الرجــاء بأننــا نعمــل لهــدف أعظــم بكثيــر 
ولقضيــة غالبــة ال محالــة: »فــال نفشــل فــي عمــل الخيــر ألننــا ســنحصد فــي وقتــه إن كنــا ال 
نــكل. فــإذا حســبما لنــا فرصــة، فلنعمــل الخيــر للجميــع، وال ســيما ألهــل اإليمــان« )غالطيــة 

٦: 9، 10؛ انظــر أيًضــا عبرانييــن 1٣: 1٦(.
ــش  ــض. العي ــا البع ــجاعة — بعضن ــي بالش ــم ونوح ــا، لُنلِه ــجع — حرفيً ــا لنش ــذا ُدعين له
باإليمــان أو بأمانــة ُمبهــٌج وصعــٌب أيًضــا. إلهنــا إلــه العــدل ومجتمعنــا مجتمــع عدالــة وكالهمــا 

أعظــم داعميــن لنــا ومــا ندعــوا اآلخريــن لالنضمــام إليــه.

مــن هــو الشــخص الــذي تعرفــه أو تعــرف عنــه بأنــه يعمــل بانتظــام لرفــع وتخفيــف 
ُمعانــاة اآلخريــن؟ كيــف يمكنــك أن تشــجع ذلــك الشــخص أو المجموعــة فــي 

األعمــال الحســنة التــي يقومــون بهــا؟

٢٧ أيلول )سبتمرب(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة مــن كتــاب أعمــال الرســل، الفصــل الــذي 
يحمــل عنــوان »شــاهد أميــن«، صفحــة ٤٦9-٤٧٤؛ واقــرأ مــن خدمــة المجتمــع، الفصــل الــذي 

بعنــوان »اللطــف مفتــاح القلــوب«، صفحــة ٨1-٨٦.
»ونحــن علينــا أن نعمــل العمــل الــذي عملــه التالميــذ. فيجــب علــى كل مســيحي أن يكــون 
ُمرســاًل. علينــا أن نخــدم مــن هــم بحاجــة إلــى العــون بالعطــف والحنــان والرفــق، محاوليــن 

التخفيــف مــن آالم اإلنســانية المعذبــة وويالتهــا بغيــرة وعــدم أنانيــة…
»علينــا أن نشــبع الجيــاع ونكســو العــراة ونُعــزِّي المتألميــن والمحزونيــن. علينــا أن نخــدم 

البائســين ونلهــم بالرجــاء قلــوب القانطيــن العديمــي الرجــاء.
»إنَّ محبـــة المســـيح الظاهـــرة فـــي الخدمـــة الخاليـــة مـــن األثـــرة ســـتكون أفعـــل فـــي 
إصـــالح فاعـــل الشـــر ممـــا يمكـــن أن يفعلـــه الســـيف فـــي محكمـــة القضـــاء… كثيـــرًا مـــا 
يحـــدث أن القلـــب الـــذي يقســـيه التوبيـــخ تذيبـــه محبـــة المســـيح« )روح النبـــوة، خدمـــة 

الشـــفاء، صفحـــة ٦٧-٦٨(.
»العبوديــة، والنظــام الطبقــي، والتمييــز العنصــري الظالــم، وقهــر الفقــراء، وإهمــال 
البائســين، — هــذه كلهــا ُصنِّفــت علــى أنهــا غيــر مســيحية وتهديــد خطيــر لســعادة الجنــس 
ــا« —  ــح به ــا أن تُطي ــا ربه ــد عيَّنه ــي ق ــى كنيســة المســيح الت البشــري، وكشــرور ينبغــي عل
رئيــس المجمــع العــام، أ. ج. دانيلــز، متحدثـًـا عــن عمــل إلــن ج. هوايــت عنــد جنازتهــا، فصــول 

ــت، صفحــة ٤٧٣. ــن ج. هواي ــاة إل مــن حي
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أسئلة للنقاش

1� هنـاك الكثيـر مـن النـاس والجماعـات والمنظمـات التـي تسـعى للتخفيـف مـن 
العـوز والحاجـة فـي العالـم� مـا هـي الِقـوى، والـرؤى والمـوارد الفريـدة التـي يمكن 

مهـا فـي هـذه المهمـة؟ لكنيسـة األدفنتسـت السـبتيين أن تقدِّ

عــم مــن مجتمــع كنيســتك؟ ممــا  2� هــل تتذكــر وقًتــا شــعرت فيــه بالشــجاعة والدَّ
تعلمتــه مــن اختبــارك ذلــك، كيــف يمكنــك أن تمــد نفــس تلــك الشــجاعة لآلخريــن؟

3� باإلضافـة إلـى الدعـم من مجتمع الكنيسـة، ما هي األشـياء األخـرى التي يمكن أن 
تسـاعدك في تجنب ›الفشـل في عمـل الخير‹؟

4� مـا هـي بعـض مشـاريع العـدل والفقـر والمبـادرات التـي أنـت علـى درايـة بهـا 
والتي تقوم كنيسـة األدفنتسـت السـبتيين بدعمهـا، في الوقت الحاضـر، حول العالم؟ 

كيـف يمكنـك أن تُسـاهم فـي هـذا الجانـب مـن عمل الكنيسـة؟

ــة  ــن، خاص ــات اآلخري ــة احتياج ــوون لخدم ــن مدع ــيحيين، نح ــم، كمس ــص: نع ملخ
ــا مســؤولياته الخاصــة  ــكل من ــون ويُظلمــون. ومــع أن ل ــن يتألمــون ويُعان ــن مــن الذي اآلخري
فــي هــذا المضمــار، فكمجتمــع يركــز علــى خدمــة اآلخريــن، يمكننــا أن نكــون أكثــر فاعليــة إذ 

ــا كعائلــة كنســيَّة. نعمــل مًع
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الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

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